جامعــــــــ ــة األزهـــــــــــ  -غـــــــــــ
عمـــــــــاس ا الالـــــــــا ا ع ـــــــــــا
ك ــــــــــــــــــــــــة ا رتب ـــــــــــــــــــــة
قســــــــــ ـ أصــــــــــ ـ ا رتب ــــــــــــة

ا ق اس امل همة اى ماي ي املاال ا ثان ية احلل م ة يف احملافظا
اجلن ب ة بف سطني وعالقتها بااللتغ اق ا ظ في مع مني
Inspirational leadership of the principals of governmental
secondary schools in the southern governorates of
Palestine and its relation to the job engagement to the
teachers
إعداد الباحثة

مس خض عبا احلم ا أب غا ي
إشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراؼ

ا اكت ل /صه ب كما األغا

أستاذ التخطيط كاإلدارة التربكية المشارؾ
جامعة األزىر -غزة

ا اكت ل /لائا حسني احلجّال
أستاذ اإلدارة التربكية المشارؾ
جامعة األقصى  -غزة

قدمت ىذه الرسالة استكماالً لمتطمبات الحصول عمى درجة الماجستير في أصول التربية من كمية
التربية جامعة األزىر  -غزة
1440ه2019/م

أنا المكقعة أدناه مقدمة الرسالة التي تحمؿ العنكاف:

ا ق اس امل همة اى ماي ي املاال ا ثان ية احلل م ة يف احملافظا
اجلن ب ة بف سطني وعالقتها بااللتغ اق ا ظ في مع مني
Inspirational leadership of the principals of governmental
secondary schools in the southern governorates of
Palestine and its relation to the job engagement to the
teachers
أقر بأف ما اشتممت عميو ىذه الرسالة إنما ىي نتاج جيدم الخاص ،باستثناء ما تمت اإلشارة
إليو حيثما كرد ،كاف ىذه الرسالة ككؿ ،أك أم جزء منيا لـ يقدـ مف قبؿ لنيؿ درجة أك لقب عممي أك

بحث لدل أية مؤسسة تعميمية أك بحثية أخرل.

وأنييييييي أتحمييييييل المسييييييكولية الكانونييييييية األكاديمييييييية كامميييييية حييييييال بييييييوت مييييييا

يخالف ذلك.

اسييييييم الطييييييييالبة:

التوقييييييييييييييييييييييييييييع:
التيييييييييييييييييييييييييييياريخ:

مسر خضر عبد احلميد أبى غايل


﴿ َوه َُو ذ ِاَّلي َج َعلَ ُ ُْك خ َََلئِ َف ْ َاْل ْر ِض َو َرفَ َع ب َ ْعضَ ُ ُْك فَ ْو َق ب َ ْع ٍض

د ََر َج ٍات﴾
(األنعاـ)165 :

أ

اإلىيييييييييييييييييييييداء

إىل القائد امللهم األول ،قائد البشرية مجعاء ومعلمها ،سيدان دمحم ()
إىل الذين يستشعرون أمانة املسئولية يف هذا الوطن املعطاء
إىل من زرع يف داخلي حب العلم وكان منوذجاً مثالياً للقائد امللهم وإليه يعود الفضل يف استكمال
دراسيت ،إىل الشمعة اليت أانرت يل الطريق حنو النجاح وانطفأت منذ عشرة أشهر ،ولكن ال تزال
شعلتها متقدةً بداخلي ،إىل روح أيب الغايل (رمحه هللا).

إىل القلب احلنون واحلضن الدافئ والكلمة الطيبة واجلنة اليت متشي على األرض،
أمي الغالية (أدامها هللا).
إىل رفيق دريب وداعمي حنو التقدم والنجاح ،زوجي العزيز
إىل من سندوين ومشلوين بعطفهم ودعمهم وقدموا يل يد العون ،أخي العزيز وأخيت الغالية
إىل الذين شاركوين البداايت وحلموا معي ابلنهاايت ،إىل صديقايت الغاليات وزمياليت وزمالئي يف
العمل
إىل عائليت الكرمية اليت أفتخر ابالنتماء إليها (عائلة أبو غايل)
كل َم ْن علمين حرفاً ،وأخذ بيدي يف سبيل حتصيل العلم ،واملعرفة
إىل ّ
إليهم مجيعاً أهدي مثرة جهدي ،ونتاج حبثي املتواضع.

سائلةً املوىل عز وجل أن جيعله صدقةً جاريةً عن روح أيب

الباحثة


ب

ُشكر وتكدير
الحمد هلل الذم تتـ بنعمتو الصالحات ،كالحمد هلل حمدان كثي انر طيبنا مباركان فيو كما ينبغي لجبلؿ

كجيو كعظيـ سمطانو القائؿ في محكـ كتابو( :وَإِذْ تَأَذَّنَ زَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَسْتُمْ لَأَشِيدَنَّكُمْ ۖ ولَئِنْ
كَفَسْتُمْ إِنَّ عَرَابِي لَشَدِيدٌ) إبراىيم آية (.)7
أتقدـ بأجمؿ عبارات الشكر لكؿ مف أسيـ بالرأم كالمشكرة أك قاـ بجيد ميما كاف حجمو ،إلى

كؿ مف تعممت عمى يديو شيئان ،أك استميمت منو فك انر أك أسدل إلي نصحان ،كجعمو في مكازيف
ّ
كجؿ-في ُمحكـ التنزيؿ} :وَمَب تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْسٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّوِ ىُوَ خَيْسًا
حسناتيـ ،قاؿ هللا ّ -
عز ّ
(المزّمل.)20 :
وَأَعْظَمَ أَجْسًا وَاسْتَغْفِسُوا اللَّوَ إِنَّ اللَّوَ غَفُوزٌ زَحِيمٌ {
ّ

أشكر هللا تعالى كأحمده ،فيك المنعـ كالمتفضؿ قبؿ كؿ شيء ،أشكره أف أعانني عمى استكماؿ

متطمبات درجة الماجستير في أصكؿ التربية.

إلى الصرح الشامخ جامعة األزىر الممثمة في رئيس الجامعة ،كعميد كمية التربية ،كرئيس قسـ
أصكؿ التربية ،كأعضاء ىيئة التدريس بالقسـ إلتاحة الفرصة لي لمكاصمة مشكارم العممي.
ألستاذم الفاضميف :الدكتكر :صييب كماؿ األغا،
أتقدـ بأسمى معاني الشكر كالتقدير
ّ
تفضبل باإلشراؼ عمى ىذه الدراسة ،كالمذيف كاف لطكؿ صبرىما
الحجار ،المذيف
كالدكتكر :رائد حسيف
ّ
ّ
كرحابة صدرىما تجسيدنا ألفضؿ صكر الصدؽ في العمؿ ،األمر الذم أعانني عمى إنجاز ىذه الدراسة

فجزاىـ هللا عني خير الجزاء كجعؿ ذلؾ في ميزاف حسناتيـ ،أداـ هللا عمييـ الصحة كالعافية كالفضؿ

العظيـ.

كما أتقدـ بالشكر الجزيؿ لمدكتكر :محمد ىاشم أغا ،كالدكتكر :محمد المصري ،لتفضميما
ٍ
مبلحظات كاف ليا األثر
بالقبكؿ لمناقشة دراستي ،مؤكدةن تقديرم كشكرم العميؽ بما أمدكني بو مف
الكبير في خركج الدراسة بالشكؿ العممي البلئؽ ،جعمو هللا في ميزاف حسناتيـ.

كهللا كلي التكفيؽ..


ت

ممخص الدراسة
الكيادة المميمة لدى مديري المدارس ال انوية الحكومية في المحافظات الجنوبية
بفمسطين وعالقتيا باالستغراق الوظيفي لممعممين

إعداد الباح ة /سمر خضر عبد الحميد أبو غالي

إشيييييييييييييييراف
الحجار
الدكتور /راكد حسين
ّ

الدكتور /صييب كمال األغا

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى درجة ممارسة القيادة المميمة لدل مديرم المدارس الثانكية الحككمية

في المحافظات الجنكبية بفمسطيف ،كدرجة االستغراؽ الكظيفي لدل معممي المدارس الثانكية الحككمية،
كمدل كجكد عبلقة ارتباطية دالة احصائيان بيف درجة ممارسة القيادة المميمة كبيف درجة االستغراؽ
الكظيفي كالكشؼ عما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )a ≥ 00.05بيف

متكسطات تقديرات أفراد العينة لدرجة ممارسة القيادة المميمة ،ككذلؾ لدرجة االستغراؽ الكظيفي تعزل
لمتغيرات الدراسة (الجنس ،سنكات الخدمة ،المؤىؿ العممي ،المنطقة التعميمية) ،كقد استخدمت الباحثة

المنيج الكصفي االرتباطي ،كقامت بتصميـ استبانتيف (القيادة المميمة ،كاالستغراؽ الكظيفي) بغرض
جمع البيانات ،كتككف مجتمع الدراسة مف جميع معممي كمعممات المدارس الثانكية الحككمية في

المحافظات الجنكبية بفمسطيف كالبالغ عددىـ ( )3422معممان كمعممة ،كقامت الباحثة باتباع أسمكب
العينة العشكائية البسيطة في اختيار العينة؛ حيث تككنت العينة مف ( )348معممنا كمعممة.

وقد توصمت الدراسة إلى جممة من النتاكج كان من أىميا:
 .1متكسػػط اسػػتجابة معممػػي المرحمػػة الثانكيػػة عمػػى مقيػػاس القيػػادة المميمػػة قػػد تراكحػػت بػػيف (- 4.7
 ،)4.17كجميعيا جاءت بدرجة مرتفعة كقد جػاءت الدرجػة الكميػة بػكزف النسػبي  %82,84كبدرجػة

ػيكعا ل ػػدل م ػػديرم م ػػدارس المرحم ػػة الثانكي ػػة
كبيػ ػرة  ،كم ػػا تب ػػيف أف أكث ػػر أبع ػػاد القي ػػادة المميم ػػة ش ػ ن
الحككمية ىك الثقة بالنفس بمتكسط حسابي( )4.17بدرجة مرتفعة ،كفي الترتيب الثػاني جػاء تمكػيف
العػػامميف بمتكسػػط حسػػابي( )4.17بدرجػػة مرتفعػػة ،كجػػاءت الجاىزيػػة فػػي الترتيػػب الثالػػث بمتكسػػط

حسػػابي( )4.16بدرجػػة مرتفعػػة ،كفػػي الترتيػػب ال اربػػع جػػاءت االعتماديػػة كالثقػػة بػػاوخريف بمتكسػػط

حسػػابي( )4.16بدرجػػة مرتفعػػة ،ثػػـ الرؤيػػة المسػػتقبمية بمتكسػػط حسػػابي( )4.11بدرجػػة مرتفعػػة ،أمػػا


ث

الحساسية تجاه المتغيرات البيئية فقد جاءت فػي الترتيػب السػادس كاألخيػر بمتكسػط حسػابي()4.07

كبدرجة مرتفعة أيضنا.

 .2متكسطات استجابة معممي المرحمة الثانكية عمى أداة االستغراؽ الكظيفي قػد كانػت بمتكسػط حسػابي
( )4.18بدرجة مرتفعة.

 .3كجػػكد كعبلقػػة ارتباطيػػة قكيػػة دالػػة احصػػائيان بػػيف أبعػػاد القيػػادة المميمػػة كدرجتيػػا الكميػػة لػػدل مػػديرم
المػػدارس الثانكيػػة كبػػيف االسػػتغراؽ الػػكظيفي لػػدل معممػػي المرحمػػة الثانكيػػة فػػي محافظػػات فمسػػطيف

الجنكبية.

 .4عػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػد مسػػتكل الدالػػة ( )a ≥ 00.05بػػيف متكسػػطات تقػػديرات
المعمميف لدرجة ممارسة المديريف لمقيادة المميمػة بكػؿ أبعادىػا تعػزل لمتغيػر الجػنس ،إذ بمغػت قيمػة

"ت" لممقياس ككؿ ( )0.57بداللة إحصائية (.)0.59

 .5عػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػد مسػػتكل الدالػػة ( )a ≥ 00.05بػػيف متكسػػطات تقػػديرات
المعمميف لدرجة ممارسة المديريف لمقيػادة المميمػة تعػزل لمتغيػر سػنكات الخدمػة ،إذ بمغػت قيمػة "ؼ"

لممقيػػاس ككػػؿ ( )0.92بداللػػة إحصػػائية ( ،)0.56فػػي حػػيف أف الفػػركؽ كانػػت دالػػة فػػي بعػػد تمكػػيف

العامميف ،إذ بمغت قيمة "ؼ" ( )1.86بداللة إحصائية (.)00.05

 .6عػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػد مسػػتكل الدالػػة ( )a ≥ 00.05بػػيف متكسػػطات تقػػديرات
المعممػػيف لدرجػػة ممارسػػة القيػػادة المميمػػة بكػػؿ أبعادىػػا تعػػزل لمتغيػػر المؤىػػؿ العممػػي ،إذ بمغػػت قيمػػة

"ت" لممقياس ككؿ ( )0.635بداللة إحصائية (.)0.526

 .7كج ػػكد ف ػػركؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية عن ػػد مس ػػتكل الدال ػػة ( )a ≥ 00.05ب ػػيف متكس ػػطات تق ػػديرات
المعممػػيف لدرجػػة ممارسػػة المػػديريف لمقيػػادة المميمػػة تعػػزل لمتغيػػر المنطقػػة التعميميػػة ،إذ بمغػػت قيمػػة

"ؼ" لممقياس ككؿ ( )3.06بداللة إحصائية ( )0.00لصالح منطقة رفح التعميمية.
 .8عػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػد مسػػتكل الدالػػة ( )a ≥ 00.05بػػيف متكسػػطات تقػػديرات

المعمميف لدرجة تػكافر االسػتغراؽ الػكظيفي لػدل المعممػيف تعػزل لمتغيػر الجػنس ،إذ بمغػت قيمػة "ت"

لمتغير الجنس ( )0.74بداللة إحصائية (.)0.45

 .9كج ػػكد ف ػػركؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية عن ػػد مس ػػتكل الدال ػػة ( )a ≥ 00.05ب ػػيف متكس ػػطات تق ػػديرات
المعممػػيف لدرجػػة ت ػكافر االسػػتغراؽ الػػكظيفي لػػدل المعممػػيف تعػػزل لمتغيػػر المؤىػػؿ العممػػي ،إذ بمغػػت

قيم ػػة "ت" لمتغي ػػر المؤى ػػؿ العمم ػػي ( )2.28بدالل ػػة إحص ػػائية ( )0.02كلص ػػالح الحاص ػػميف عم ػػى
درجات عممية عميا.


ج

.10

كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل الدالػػة ( )a ≥ 00.05بػػيف متكسػػطات تقػػديرات

المعممػػيف لدرجػػة ت ػكافر االسػػتغراؽ الػػكظيفي لػػدل المعممػػيف تعػػزل لمتغيػػر سػػنكات الخدمػػة ،إذ بمغػػت

قيمة "ؼ" لمتغير سنكات الخبرة ( )1.53بداللة إحصائية ( )0.01لصالح أصحاب سنكات الخدمػة
التي تتراكح بيف ( )10-5سنكات.

.11

كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل الدالػػة ( )a ≥ 00.05بػػيف متكسػػطات تقػػديرات

المعمميف لدرجة تكافر االسػتغراؽ الػكظيفي لػدل المعممػيف تعػزل لمتغيػر المنطقػة التعميميػة ،إذ بمغػت

قيمة "ؼ" لمتغير المنطقة التعميمية إذ بمغت قيمة "ؼ" ( )2.73بداللة إحصائية ( )0.000لصػالح
منطقة غرب غزة التعميمية.
وقدمت خمصت مجموعة توصيات أبرزىا:
 تعزيز معارؼ المدراء كمياراتيـ بالقيادة المميمة كتطبيقاتيا في مجاؿ الممارسة التربكية مف خبلؿبرامج التدريب ككرش العمؿ كالمقاءات التربكية.
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الكممات المفتاحية :القيادة المميمة ،االستغراؽ الكظيفي.
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Abstract
Inspirational leadership of the principals of governmental secondary
schools in the southern governorates of Palestine and its relation to the job
engagement to the teachers
Prepared by the researcher/
Samar Khader Abdel Hamid Abu Ghali
Under the supervision of
Dr. Raed Hussein Al-Hajjar
Dr. Suhaib Kamal Al-Agha
This study aimed at identifying the inspirational leadership among the
principals of the governmental secondary schools in the southern
governorates of Palestine. The researcher adopted the analytical descriptive
methods and designed two questionnaires (inspirational leadership and
functional engagement) to collect data. The study population consisted of all
male and female teachers of governmental secondary, which were (3422)
teachers. The sample of the study consisted of (348) teachers were chosen in a
random way. The study results were as follows:
- The average response of secondary school teachers on the inspirational
leadership scale ranged from (4.07) to (4.17), all of which was high. The
most common leadership pattern among secondary school principals wads
self-confidence with a high average of (4.17). Secondly, the employees'
empowerment was given an average of (4.17) which was high. The
readiness, thirdly came with a high average of (4,16).Fourthly, reliability
and confidence with a high average of (4.16) and the future vision with an
average of (4.11) which was high. Finally, sensitivity toward
environmental variables got a high average of (4.07).
- The average response of secondary school teachers on the job engagement
was (4,18) which was high.
- There is a strong correlation and a statistically significant correlation
between the dimensions of inspirational leadership and functional
engagement among high school teachers in the southern governorates of
Palestine.
- There were no statistically significant differences at (0.05 ≥α) between the
averages of teachers 'estimates regarding principals' practice of the
inspirational leadership due to gender variable. "T" value of the scale
was" 0,57" with a statistical significance of "0.59".
- There were no statistically significant differences at (0.05 ≥α) between the
averages of teachers 'estimates regarding principals' practice of
inspirational leadership due to experience variable. "P" value of the scale
was "0.92" with a statistical significance of "0.56" but differences were
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significant in employees' empowerment dimension which "P" value of the
scale was 1.860" with a statistical significance of "0.050".
There were no statistically significant differences at (0.05 ≥α) between the
averages of teachers 'estimates regarding practice of the inspirational
leadership due to job engagement among teachers due to scientific
qualification variable. "T" value of the scale was "0.635" with a statistical
significance of "0.526" for those with higher qualifications.
There were statistically significant differences at (α ≤ 0.05) between the
averages of teachers 'estimates regarding principals' practice of
inspirational leadership due to educational area variable. "P" value of the
scale was "3.06" with a statistical significance of "0.00"for Rafah
educational area.
There were statistically significant differences at (α ≤ 0.05) between the
averages of teachers 'estimates regarding job engagement among teachers
due to gender variable. "T" value of the scale was "0.74" with a statistical
significance of "0.45"
There were statistically significant differences at (α ≤ 0.05) between the
averages of teachers 'estimates regarding job engagement among teachers
due to scientific qualification variable. "T" value of the scale was "2.28"
with a statistical significance of "0.023" for those with higher
qualifications.
There were statistically significant differences at (α ≤ 0.05) between the
averages of teachers 'estimates regarding job engagement among teachers
due to experience variable. "P" value of the scale was "1.53" with a
statistical significance of "0.016" for those of (5-10) years' experience.
There were statistically significant differences at (α ≤ 0.05) between the
averages of teachers 'estimates regarding job engagement among teachers
due to educational region variable. "T" value of the scale was "2.79" with
a statistical significance of "0.00" for West Gaza educational area.

In the light of these results, study recommendations were as follows:
- Enhancing teachers' knowledge and skills about inspiring leadership and
its applications through training courses, workshops and educational
meetings.
- Enhancing principals and supervisors' awareness of principles o functional
engagement among employees.
- Teachers' preparation programs should include basics and thoughts of
different types of leadership.
- Management leaders in Palestinian universities and schools should adopt
inspirational leadership practices and its role in employees' functional
د

engagement, which lead to make positive changes inside organizations
and society.
Key words: Inspirational leadership, the job engagement.
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الفصل األول
اإلطار العام لمدراسة
مكدمة/
ميزه هللا عف غيره مف المخمكقات
يحتؿ االنساف المكانة األكلى بيف الكائنات الحية جميعيا ،كلقد ّ
بنعمة العقؿ؛ كالذم يعد جكىر الحياة كأساسيا ،كىك األساس في أىمية القيادة؛ حيث يساىـ في تحقيؽ

األىداؼ المنشكدة كالمبتغاة مف أية مشركع أك خطة عمؿ ،في المنظمات أك المؤسسات المختمفة ،فبل
يمكف ألم منظمة أك أم مؤسسة تحقيؽ أىدافيا دكف االعتماد عمى العنصر البشرم ألنو القائد

كالمسؤكؿ األكؿ عف إدارتيا كتشغيميا ،الذم يضمف الحد األدنى المطمكب البلزـ لتحقيؽ أىداؼ
المؤسسة كضماف استم ارريتيا.

كتعد القيادة مف أىـ الكظائؼ اإلدارية التي يمارسيا المدير؛ كذلؾ ألنػو العقػؿ الم ّػدبر الػذم يضػع
خطػػة سػػير العمػػؿ ،كالتػػي بعػػد أف يػػتـ كضػػعيا تنتقػػؿ إلػػى حيػػز التنفيػػذ كتتناكليػػا العقػػكؿ كاأليػػدم كاوالت
لتنجزىا حسب األىداؼ المقررة كالمراحؿ المحددة ،كيقكد المدير فػي ذلػؾ مجمكعػة مػف األفػراد فػي شػتى

أنػ ػكاع المؤسسػ ػػات كالمنظم ػػات يػ ػػكجييـ كيرشػ ػػدىـ كي ػػدربيـ كينسػ ػػؽ أعمػ ػػاليـ ،كيكفػػػؽ بػ ػػيف مجيػ ػػكداتيـ،
كيق ػ ػػدـ لي ػ ػػـ ال ػ ػػدعـ الك ػ ػػافي الس ػ ػػتم اررية العم ػ ػػؿ ،كم ػ ػػا كيس ػ ػػتثير دكافعي ػ ػػـ ،كطم ػ ػػكحيـ ،كيحف ػ ػػزىـ عم ػ ػػى

التعػ ػػاكف ،كالتنػ ػػافس ،كيقػ ػ ّػكـ نتػ ػػائج أعمػ ػػاليـ فيكػ ػػاف المجتيػ ػػديف ،كيرشػ ػػد المقص ػ ػريف لطريػ ػػؽ الص ػ ػكاب
(السعكد.)69 :2012 ،
كالقي ػػادة ليسػ ػت بالميم ػػة الس ػػيمة أك اليسػ ػيرة ،إني ػػا تتطم ػػب م ػػف الم ػػدير جي ػػدان ككقتػ ػان كعقػ ػبلن كاعيػ ػان

كميارات كافية ،حتى يستطيع أف يقكد جماعتو نحك اليدؼ المنشكد بكفػاءة كفعاليػة ،لػذلؾ تعتبػر القيػادة
ىػػي جػػكىر العمميػػة اإلداريػػة كقمبيػػا النػػابض فيػػي مفتػػاح اإلدارة ،كأف أىميػػة مكانتيػػا كدكرىػػا نابع ػة مػػف
ككنيا تقكـ بدكر أساسي يشمؿ جميع جكانب العممية اإلدارية.

فالقيػ ػ ػ ػػادة تضػ ػ ػ ػػع الرؤيػ ػ ػ ػػة كتميػ ػ ػ ػػـ القػ ػ ػ ػػكل العاممػ ػ ػ ػػة لتحقيػ ػ ػ ػػؽ النجػ ػ ػ ػػاح ،كالقائػ ػ ػ ػػد اإلدارم يعػ ػ ػ ػػزز
ح ػ ػػس الرؤي ػ ػػة كالتحفي ػ ػػز ل ػ ػػدل الفري ػ ػػؽ لض ػ ػػماف تحقي ػ ػػؽ األى ػ ػػداؼ م ػ ػػف خ ػ ػػبلؿ القيػ ػ ػادة كاإلدارة الفعال ػ ػػة

(شرؼ الديف.)69 :2016 ،

أف شخصية القائد تكمف في القدرة عمى التأثير في شخص أك مجمكعة كتكجيييـ
كيمكف القكؿ ّ
كارشادىـ؛ مف أجؿ كسب تعاكنيـ كحفزىـ عمى العمؿ بأعمى درجة مف الكفاية في سبيؿ تحقيؽ
األىداؼ المكضكعة ،كبالتالي فإف القيادة تعمؿ في مجاؿ تنمية القدرة عمى تفيـ مشاكؿ المرؤكسيف

كحفزىـ عمى التعاكف في القياـ بالمياـ المككمة إلييـ كتكجيو طاقاتيـ كاستخداميا إلى أقصى درجة

ممكنة مف الكفاية اإلنتاجية ،كتعكد أىمية القيادة إلى العنصر البشرم الذم أخذ يحتؿ المكانة األكلى
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بيف مختمؼ العناصر اإلنتاجية كتعتمد القيادة في عممية التأثير عمى اوخريف بالحجة كالبرىاف

كالمنطؽ كالعقؿ ،كليس باإلمبلء كشراء الذمـ كاستغبلؿ أكجو الضعؼ كالنقص ،كجعميـ يرغبكف
طكاعية باالنتماء كالكالء لمكياف المتكاجديف فيو كبمنتيى الحماسة ،كيتفاعمكف بمنتيى الصدؽ معنا في
إنجاز األىداؼ المرجكة التي يتفقكف كيتكافقكف عمييا ،فيي بمثابة حمقة الكصؿ ،التي تعمؿ عمى تكحيد

قكية مانعة،
الجيكد في حؿ المشكبلت كتنمية األفراد كتحفيزىـ كلـ شمميـ تحت مظمة كاحدة جامعة ّ
القكة المتاحة لمتأثير في األفراد
فالقادة يمثمكف القدكة لمختمؼ مستكيات التنظيـ كيستخدمكف مصادر ّ
بقصد تحقيؽ أىداؼ المنظمات المنشكدة (الطراكنة.)167 :2012 ،
إف النجاح ليس عطية تعطى ،كال منتجنا يشترل ،كال إرث يكرث ،بؿ ىك نتاج ٍ
عمؿ جبار كسير

بالميؿ كالنيار ،كتدريب كاصرار ،كتجاكز العقبات ،حتى يتـ تحقيؽ األىداؼ كالتطمعات بالكفاءة

كالفعالية المطمكبة ،كالمرتبطة بالقدرة عمى إنجاز المياـ ،ألف العظماء الناجحكف عمى مر العصكر لـ
يأتيـ النجاح صدفة كلـ يحصمكا عميو مجاممة ،بؿ بمغكا بإرادتيـ الصمبة كىمتيـ العظيمة ككافحكا حتى

تكصمكا إلى ما كصمكا إليو (الخزيـ)254 :2015 ،

فالقيادة تشجع األفراد كتدفعيـ نحك إنجاز أىداؼ معينة ،كما كتشكؿ محك انر ميمان كأساسينا مف

محاكر اإلدارة الحديثة ،خاصةن بعد التطكر السريع الذم شيدتو اإلدارة ،كيعتمد نجاح المؤسسات أك

فشميا بالدرجة األكلى عمى كفاءة القيادة فييا كفعاليتيا ،كمنطقيتيا ،كقدرتيا عمى بمكغ األىداؼ ،كما

كتتميز المؤسسة بكافة نشاطاتيا بقيادتيا الفاعمة ،التي ال يمكف تحقيؽ النجاح المنشكد بدكنيا.

كيرل بينيس ) (Bennis, 2001أف بيئة مؤسسات األعماؿ الحديثة تشيد تحكالت كتغيرات جذرية

مف أىميا بركز أدكار جديدة كىامة لمقادة كالكعي الكاضح بأىمية الثركة البشرية سكاء في بناء المعرفة

أك االبتكارات أك االختراعات ،مما يتطمب مف المؤسسات البدء بتخمييا عف التصاميـ التقميدية كتبني
نماذج ىيكمية أكثر مركنة كالتميز بالكفاءة كالرؤية المستقبمية.
كمف ىنا نجد أف نجاح العممية اإلدارية يعتمد عمى كفاءة كفعالية قيادتيا ،كقد ظيرت في
العصر الحديث عدة نظريات في القيادة ،كيكجد ىناؾ عدة أنماط قيادية تككف مكجكدة عادة في
المستكيات اإلدارية المختمفة في المنظمات ،كسيتـ التركيز عمى القيادة المميمة كخصائصيا كقدرتيا
عمى ايجاد السمكؾ االيجابي لدل العامميف كتطكيره ككيفية ربط العامميف بالمنظمة كزيادة كتعزيز
اندماجيـ الكظيفي مف خبلؿ تحقيؽ أىداؼ الطرفيف.

كيشير بكزاف ( )2007إلى أف مدير األعماؿ يحتاج إلى الذكاء االجتماعي كااللياـ ألداء

كظيفتو بكفاءة ،كىك ما ينطبؽ عمى مكظؼ االستقباؿ ،كالمدرس ،كالطبيب ،كالباحث االجتماعي،

كالقائد ،باإلضافة لقدرتو عمى أف يككف محاك نار متمي ناز كمستمعنا جيدان ،كلديو قدرة عمى التكاصؿ الفعاؿ
3

الناجح مع العالـ مف حكلو ،كقدرتيـ عمى التمتع بصفة جعؿ اوخريف يشعركف باالرتياح كالطمأنينة

تجاىيـ.

كتأتي القيادة المميمة ضمف أنكاع القيادة المتميزة في سماتيا كالجاذبة في كينكنتيا ،كالتي تستمد

اسميا مف كممة اإللياـ أم القكة التي يصعب تفسيرىا بكضكح كيصعب رؤيتيا بالعيف المجردة؛ فيي

تكتسب اسميا مف شخصية القائد كما يمتمكو مف سمات ذاتية مميمة لآلخريف ،تجعمو في أعينيـ
الشخص المميز ذك األفكار النيرة الساحرة ،التي تحؿ العقد كتثير في المرؤكسيف حب العمؿ كالسعي

إلى ديمكمة العبلقة مع قائدىـ المميـ؛ بحيث تؤثر فييـ بصكرة كبيرة جدان مف حيث األداء كالكالء إلى

درجة االنبيار بأفكاره ،كتتمتع القيادة المميمة بمجمكعة مف الخصائص كىي :الثقة بالنفس ،الرؤية
المستقبمية ،الحساسية تجاه القيكد البيئية ،االعتراؼ بو كأداة لمتغيير ،الجاىزية ،االعتمادية كالثقة

باوخريف ،كالتي بدكرىا تؤثر في مجمكعة القكل التنظيمية الحاكمة عمى مستكل اإلدارة العميا بالمدرسة

كاإلدارة الصفية بما يؤدم إلى تطكير األداء كتحقيؽ التميز المدرسي.

أف القيادة المميمة في مضمكنيا الحقيقي ليست معجزة
كيذكر عبد العزيز (ّ )154 :2010
بل مف أكثر األشخاص المميزيف المثيريف لبلىتماـ ،كالمستحكذيف
عدكف فع ن
عممية ،كالقادة المميمكف ُي ّ
عمى إعجاب مف ىـ حكليـ؛ ككنيـ متحمسكف دكمان مف أجؿ إحراز النجاح ،كال يتقبمكف اإلخفاؽ،

فالفشؿ ليس في قامكسيـ ،كىـ بارعكف جدنا في إيجاد الحمكؿ المناسبة لكؿ ما ىك معقد.

إ ّف القيادة المميمة يجب أف تعزز قدراتيا ضمف أربعة أبعاد كىي( :استشراؼ المستقبؿ ،القيادة
الكاعية ،التصحيح الذاتي ،تكفير كضع مناسب لمجميع) ،ىذه األبعاد تعتبر مميزات لمقيادة المميمة،

فيجب عمينا تقبؿ الظركؼ المتغيرة كاعتماد مناىج جديدة إذا كاف عمينا رسـ مسار لبيئة عمؿ غير
بدال مف القيادة باألكامر
كاضحة المعالـ ،صنع شعك نار مشتركنا باليدؼ حيث تقكـ القيادة بالتأثير ن
كالسيطرة ،ال يمكف لشخص كاحد أف يتكلّى زماـ القيادة في جميع األكقات كفي الظركؼ كافة في عالـ

التكيؼ.
التنكع المعرفي الذم يعزز قدرة
ّ
المؤسسات عمى ّ
مضطرب فيي تدعـ ّ

كمف كجية نظر العامرم كالغالبي ( )424 :2007فإف القيادة المميمة ىي عممية إيحائية

إليامية ذات تأثير في اوخريف يجعميـ يعممكف بالتزاـ عالي كمثابر إلنجاز كتأدية مياـ مطمكبة منيـ.

كاننا نجد مف خبلؿ االطبلع عمى التراث المعرفي المتعمؽ بمكضكع القيادة المميمة أف دراسات

عديدة سابقة أكدت عمى أىمية ىذا المكضكع حيث أف ليا تأثير كاضح عمى تكظيؼ مخرجات البحث

العممي المستخدـ في ك ازرة الداخمية كما في دراسة الحمبي ( )2017كليا أثر كاضح عمى إدارة األزمات
في ك ازرة الصحة بفمسطيف كما في دراسة زنداح ( )2016كليا عظيـ األثر في تحقيؽ التميز المدرسي

كتطكير األداء مثؿ دراسة العنيزم ( )2015كما أنيا تؤثر معنكيان في سمككيات المكاطنة التنظيمية
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المكجية نحك المنظمة ككؿ كنحك األفراد المعنييف كما في دراسة فنرم ( )2012ككذلؾ عمى االنتماء

التنظيمي كما في دراسة عبد الحافظ ( )2017كما أف القيادة المميمة ذات تأثير معنكم إيجابينا عمى

السمككيات المناكئة لمعمؿ كما في دراسة الدليمي (.)2016

المنصات التي
كاف ىذه القيادة تمكف األفراد كالفرؽ التعمّـ مف خبلؿ التجريب كتحتاج إلى تطكير
ّ
يتعيف عمى القادة
تم ّكف التجريب كالتعمّـ ،بما في ذلؾ فرص التفكير في النجاحات كاإلخفاقات ،كما ّ
ميمة معقّدة عف
كذلؾ ربط المكافآت مع التجريب بطريقة ال تعاقب عمى اإلخفاؽ ،ك ّ
أم ّ
يفضؿ معالجة ّ

طريؽ تيميش التسمسؿ اليرمي ،كمنح الجميع الفرصة ليشعركا ّأنيـ في الدائرة الداخمية ،كلذا نجدىـ
بالممكية.
يطكركف شعك نار
ّ
ّ
كنتيجة لذلؾ ظيرت الحاجة لكصؼ شعكر ارتبػاط المػكظفيف العػاطفي بالمنظمة ،كشركائيـ

اوخريف كالكظيفة كأعطت ىذه الحاجة كالدة مػصطمح "االسػتغراؽ الكظيفي" ،كيككف المكظفكف الذيف
ييتمكف بمستقبؿ الشركة مستعديف الستثمار جيكدىـ مائػة بالمائة لصالح المنظمة (العبادم (2012،

حيث يمكف كصؼ االستغراؽ الكظيفي بأنو االندماج الداخمي لمفرد فػي العمؿ ،أك التطابؽ

كالتجاكب النفسي مع العمؿ بما ينعكس في صكرة تحقيؽ لذاتية الفػرد أك التزامو نحك عممو ،فاالستغراؽ
يعني أف يحب الفرد عممو ،أك أف يككف ميتمنا بالعمؿ المػرتبط بو ،فاألمر ىنػا مػرتبط بػالنكاحي العقميػة
كالعاطفية معان ،إذ يتأثر االستغراؽ بالعديد مف المؤثرات منيا المستكل العاطفي كيتضح ذلػؾ مف آثاره
اإليجابية عمى الفرد مثاؿ ذلؾ مشاعر السعادة كالرضا كالتقػدير العػالي لمػذات ،كعكس ذلؾ صحيح
عندما ينخفض مستكل االستغراؽ ،فيتضح التأثير السمبي عمى مػشاعر الفرد مثاؿ ذلؾ القمؽ كالضيؽ

كالكآبة كاإلحساس باليأس.

فاالستغراؽ الكظيفي ىك المفتاح الرئيس لمنجاح التنظيمي؛ حيث أف األفراد العاممكف الذيف لدييـ

مستكل ٍ
عاؿ مف االستغراؽ الكظيفي في منظماتيـ سيمكنيـ ذلؾ مف االحتفاظ بالمكاىب كتحسيف

بل عف حمقة الكصؿ الرئيسية لسمعة المنظمة ،كخمؽ القيمة ألصحاب
األداء التنظيمي ،ذلؾ فض ن

المصمحة (الحسني ،)8 :2013 ،فاألفراد الذيف يستغرقكف في عمميـ ىـ أفراد ايجابيكف ،كميتمكف في
كظائفيـ كعمى استعداد دائـ كتاـ لمعمؿ بجد لتنفيذ األعماؿ عمى أفضؿ كجو كبكامؿ قدراتيـ كارادتيـ.

ولزيادة تعزيز االستغراق الوظيفي يكترح تيواري ( )Tiwari, 2011عدة استراتيجيات تتم ل في:
العمؿ نفسو حيث يجب أف يتمقى األفراد مبلحظات ذات مغزل حكؿ أدائيـ كيجب أف يستخدمكا

قدراتيـ بفاعمية ألداء الكظيفة بشكؿ أفضؿ كعمييـ ضبط النفس بدرجة عالية كاستراتيجية أخرل ىي

بيئة العمؿ مف حيث تطكير الثقافة التي تشجع المكاقؼ اإليجابية لمعمؿ كمف ىذه االستراتيجيات أيضنا
القيادة التي تركز عمى ما يجب عمى المديريف التنفيذييف القيػاـ بػو كقادة ألداء دكرىـ الحيكم كالمباشر
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في زيادة االستغراؽ لدل المكظفيف كما أف فرص النمك الشخصي تعتبر مف إحدل االستراتيجيات
ألنيا كسيمة النمك التي تكفر فرص التطكير كالنمك مف أجؿ خمػؽ ثقافػة التعمـ كأخي نار فرص المساىمة
استراتيجية تمنح األفراد فرصنا ألف يقكلكا كممتيـ كبالتالي يجب عمى اإلدارة أف تككف عمى استعداد تاـ

لبلسػتماع كاالسػتجابة أليػة مساىمات يقدميا األفراد.

ككذلؾ مف خبلؿ االطبلع عمى الت ارث الثقافي كالمعرفي كجدنا بػأف مصػطمح االسػتغراؽ الػكظيفي

ىػػك مصػػطمح منتشػػر كمػػألكؼ كذات عبلق ػػة كطيػػدة بالعديػػد مػػف المتغيػػرات الميمػػة كالرضػػا كاالنػػدماج
كاالنغماس الكظيفي فقد تبيف أف لو أثر كاضح عمى تعزيز الرضا الكظيفي لدل العامميف كما فػي د ارسػة

الحم ػػداني ( )2016كل ػػو نت ػػائج ايجابي ػػة كاض ػػحة عم ػػى بم ػػكرة التماث ػػؿ التنظيم ػػي كم ػػا ف ػػي د ارس ػػة أحم ػػد
( )2016كالت ػػي طبقػ ػػت عم ػػى العػ ػػامميف فػػػي مصػ ػػرؼ الشػػػرؽ االكسػ ػػط ف ػػي الع ػ ػراؽ إض ػػافة إلػ ػػى تػ ػػأثير

االسػػتغراؽ الػػكظيفي الفعػػاؿ عمػػى القػػيـ التنظيميػػة داخػػؿ البنػػكؾ االسػػبلمية مثممػػا أشػػارت د ارسػػة التمبػػاني

كالكحيػدم ( )2015كمػف أىػـ نتػائج د ارسػة العبػادم كالجػاؼ ( )2012أف االسػتغراؽ الػكظيفي لػو عظػيـ
األثر في تحقيؽ األداء العالي لمنظمات األعماؿ.

كمػف خػبلؿ مػا سػبؽ يتضػػح أف االسػتغراؽ الػكظيفي ىػك مكضػكع غايػػة فػي األىميػة يجػب د ارسػػتو

كربطػػو بمتغيػرات أخػػرل كالقيػػادة المميمػػة كلمػربط بينيمػػافإننػػا نجػػد أف القيػػادة المميمػػة تركػػز عمػػى النجػػاح

المؤسسة ككػذلؾ لشػبكة الجيػات الخارجيػة ذات العبلقػة كبالتػالي فػإ ّف اإلدارة المدرسػية
المستداـ لكؿ مف
ّ
جػػزء ال يتج ػ أز مػػف القيػػادة كىػػي تمعػػب دك نار كبي ػ نار عمػػى مػػف ىػػي مسػػؤكلة عػػنيـ إداري ػنا ،حيػػث تحقػػؽ ليػػـ

فرص النمك الشخصػي كبيئػة العمػؿ المبلئمػة لزيػادة تحسػيف أدائيػـ المػرتبط باسػتغراقيـ الػكظيفي ارتباطػنا
كثيقػ ػان ف ػػاإلدارة المدرس ػػية ى ػػي اإلدارة التنفيذي ػػة لبػ ػرامج التربي ػػة كالتعم ػػيـ ،كى ػػي المس ػػؤكلة ع ػػف قي ػػادة ى ػػذه
المؤسسة التعميمية كتغييرىا كتطكيرىا بفاعمية أكبر؛ مف أجؿ تحسيف نكعيػة التعمػيـ كمكاكبػة المسػتجدات

أف م ػػدير المدرس ػػة المس ػػؤكؿ األكؿ ع ػػف تحقي ػػؽ األى ػػداؼ المدرس ػػية
التقني ػػة الحديث ػػة كالمعاصػ ػرة ،حي ػ ُ
ػث ّ
الممي ػػـ لجمي ػػع الع ػػامميف ف ػػي المدرس ػػة ،كال ػػذم م ػػف ميمات ػػو( :التخط ػػيط،
المنش ػػكدة ،كى ػػك القائ ػػد الترب ػػكم ُ

كالتنظ ػػيـ ،كالتنس ػػيؽ ،كالمتابع ػػة ،كالتق ػػكيـ ،كالتحفي ػػز المس ػػتمر ،كاتخ ػػاذ القػ ػ اررات اإلداري ػػة المناس ػػبة لك ػػؿ
مكقؼ) ،كؿ ىذا مف أجؿ المصمحة العامة لممدرسة (الصكالحي.)3 :2011 ،
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 مشكمة الدراسة وتساؤالتيا:
ال يخفػى عمػػى أحػػد أف التغيػػر ىػػك سػػمة العصػػر خاصػة أننػػا نعػػيش فػػي عصػػر االنفجػػار المعرفػػي
اليائؿ فأصبحت مكاكبػة التغيػر ضػركرة ممحػة لمجميػع عمػى جميػع األصػعدة ككافػة المسػتكيات السياسػية

كاالقتصادية كاالجتماعية كالتربكية كالتعميمية ككذلؾ اإلدارية.

كاف عممي ػػات التط ػػكير كالتغيي ػػر إذا ل ػػـ تبلم ػػس المدرس ػػة بش ػػكؿ مباش ػػر فإني ػػا ل ػػف تحق ػػؽ أى ػػدافيا

بالص ػػكرة المتكقع ػػة كالمقبكل ػػة كم ػػا أثبت ػػت د ارس ػػة (أب ػػك عم ػػي )2010 ،كلق ػػد ش ػػيد قط ػػاع غػ ػزة بع ػػد حال ػػة

االنقساـ التي حدثت عاـ  2007حالة مػف االنتكاسػات الكبػرل نػتج عنيػا ضػرر كبيػر فػي قطػاع التعمػيـ
كأحػدث أزمػة كبيػرة قػادت إلػػى تغيػرات ىيكميػة كدالليػة كتربكيػة انعكػػس أثرىػا عمػى كحػدة العمميػة التربكيػػة
كاإلدارية في قطاع غزة حسب ما أثبتتو دراسة أبك سيؼ ( )2013ككذلؾ أثبتػت الد ارسػات المختمفػة فػي

قطػػاع غ ػزة فػػي مجػػاؿ القيػػادة كاإلدارة أنػػو يجػػب عقػػد كرشػػات عمػػؿ لمػػديرم المػػدارس لمناقشػػة األنمػػاط
القياديػػة المختمفػػة المتبعػػة فػػي مػػدارس القطػػاع حيػػث أنيػػا تتػراكح مػػا بػػيف الػػنمط الػػديكتاتكرم كالػػديمقراطي
كالترسمي كاألكتكقراطي إضافة إلى ضركرة االطػبلع المسػتمر كالمسػتداـ عمػى كػؿ مػا ىػك جديػد فػي عمػـ
القيادة كاإلدارة بما يسيـ في التطكير الذاتي لمػدير المدرسػة كالتطػكير الكمػي لممدرسػة ككػؿ كذلػؾ حسػب

دراسة أبك الخير (.)2013

كمف ىنا كمف كاقع احساس الباحثة بالمسئكلية ككنيا مدي انر مسػاعدان فػي ككالػة الغػكث الدكليػة منػذ

أربعة أعكاـ كعمميا كمعممة لمدة عشر سنكات كمػف خػبلؿ خبرتيػا كمبلمسػتيا لئلشػكاليات التػي يكاجييػا
مديرك المدارس في ما يتعمؽ بالقيادة كاالدارة السميمة كرغبةن منيا في المشاركة في تحسيف جػكدة التعمػيـ

بمػػا يرقػػى بالكػػادر التعميمػػي كالطمبػػة كالمدرسػػة ككػػؿ نحػػك األفضػػؿ ممػػا دفعيػػا ذلػػؾ اإلحسػػاس لمبحػػث

كاالطبلع عمى المسػتجدات التربكيػة كاإلداريػة فكجػدت بػأف القيػادة المميمػة ىػي تمػؾ القيػادة ذات األفكػار
النيرة الساحرة التي تؤثر في المرؤكسيف كتثير فييـ حػب العمػؿ كالسػعي الػى ديمكمػة العبلقػة مػع قائػدىـ
المميـ بحيث تؤثر فييـ بصػكرة كبيػرة جػدان مػف حيػث األداء كالػكالء لدرجػة االسػتغراؽ الػكظيفي فػي أعمػى

درجاتو.

تتحدد مشكمة الدراسة في اإلجابة عن التساؤالت التالية:
 .1ما درجة ممارسة القيادة المميمة لدل مديرم المدارس الثانكية الحككمية في المحافظات الجنكبية
لفمسطيف مف كجية نظر المعمميف؟

 .2ما درجة تكافر االستغراؽ الكظيفي عند المعمميف في المدارس الثانكية الحككمية في المحافظات
الجنكبية لفمسطيف مف كجية نظرىـ؟
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 .3ىؿ تكجد عبلقة ارتباطية دالة إحصائينا عند مستكل داللة ( )α ≥ 0.05بيف متكسطات تقديرات
المعمميف لمقيادة المميمة كمتكسطات تقديرىـ لبلستغراؽ الكظيفي؟

 .4ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α ≥ 0.05بيف متكسطات تقديرات
المعمميف لدرجة ممارسة المديريف لمقيادة المميمة تعزل لمتغيرات (الجنس – سنكات الخدمة –

المؤىؿ العممي – المنطقة التعميمية)؟

 .5ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α ≥ 0.05بيف متكسطات تقديرات
المعمميف لدرجة تكافر االستغراؽ الكظيفي لدييـ تعزل لمتغيرات (الجنس – سنكات الخدمة –

المؤىؿ العممي – المنطقة التعميمية)؟

 فرضيات الدراسة:

اتساقنا مع مشكمة الدراسة كتساؤالتيا ،تـ صياغة الفرضيات اوتية:
 .1ال تكجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α ≥ 0.05بيف متكسطات
تقديرات المعمميف لمقيادة المميمة كمتكسطات تقديرىـ لبلستغراؽ الكظيفي.
 .2ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الدالة ( )α ≥ 0.05بيف متكسطات تقديرات
المعمميف لدرجة ممارسة المديريف لمقيادة المميمة تعزل لمتغير الجنس (ذكر ،أنثى).
 .3ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الدالة ( )α ≥ 0.05بيف متكسطات تقديرات
المعمميف لدرجة ممارسة المديريف لمقيادة المميمة تعزل لمتغير المؤىؿ العممي (بكالكريكس،

دراسات عميا).

 .4ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الدالة ( )α ≥ 0.05بيف متكسطات تقديرات
المعمميف لدرجة ممارسة المديريف لمقيادة المميمة تعزل لسنكات الخدمة (أقؿ مف  5سنكات-5 ،

10ىسنكات ،أكثر مف  10سنكات).

 .5ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الدالة ( )α ≥ 0.05بيف متكسطات تقديرات
المعمميف لدرجة ممارسة المديريف لمقيادة المميمة تعزل لممنطقة التعميمية (شماؿ غزة ،غرب غزة،
شرؽ غزة ،الكسطى ،غرب خاف يكنس ،شرؽ خاف يكنس ،رفح).
 .6ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الدالة ( )α ≥ 0.05بيف متكسطات تقديرات
المعمميف لدرجة تكافر االستغراؽ الكظيفي لدل المعمميف تعزل لمتغير الجنس (ذكر ،أنثى).
 .7ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الدالة ( )α ≥ 0.05بيف متكسطات تقديرات
المعمميف لدرجة تكافر االستغراؽ الكظيفي لدل المعمميف تعزل لمتغير المؤىؿ العممي (بكالكريكس،

دراسات عميا).
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 .8ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الدالة ( )α ≥ 0.05بيف متكسطات تقديرات
المعمميف لدرجة تكافر االستغراؽ الكظيفي لدل المعمميف تعزل لمتغير سنكات الخدمة (أقؿ مف 5
سنكات 10-5 ،سنكات ،أكثر مف 10سنكات).
 .9ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الدالة ( )α ≥ 0.05بيف متكسطات تقديرات
المعمميف لدرجة تكافر االستغراؽ الكظيفي لدل المعمميف تعزل لمتغير المنطقة التعميمية (شماؿ

غزة ،غرب غزة ،شرؽ غزة ،الكسطى ،غرب خانيكنس ،شرؽ خانيكنس ،رفح).

 أىداف الدراسة:

تتحدد أىداؼ الدراسة فيما يمي:
 .1التعرؼ إلى درجة ممارسة القيادة المميمة لدل مديرم مدارس الثانكية الحككمية الجنكبية لفمسطيف
مف كجية نظر المعمميف.

 .2تحديد درجة تكافر االستغراؽ الكظيفي عند المعمميف في مدارس الثانكية الحككمية في المحافظات
الجنكبية لفمسطيف مف كجية نظرىـ.

 .3معرفة ما إذا كانت تكجد عبلقة ارتباطية دالة احصائينا بيف درجة ممارسة المديريف لمقيادة المميمة
بأبعادىا كدرجة تكافر االستغراؽ الكظيفي لممعمميف.

 .4تحديد ما إذا كانت تكجد فركؽ بيف متكسطات تقديرات المعمميف لدرجة ممارسة المديريف لمقيادة
المميمة تعزل لمتغيرات (الجنس – سنكات الخدمة – المؤىؿ العممي – المنطقة التعميمية).

 .5تحديد ما إذا تكجد فركؽ بيف متكسطات تقديرات المعمميف لدرجة تكافر االستغراؽ الكظيفي لدل
المعمميف تعزل لمتغيرات (الجنس – سنكات الخدمة – المؤىؿ العممي – المنطقة التعميمية).

 أىمية الدراسة:

تنبع أىمية الدراسة مف أىمية المكضكع الذم تناكلتو ىذه الدراسة:
أوالً :األىمية النظرية ليذه الدراسة:
 .1تكمف أىمية ىذه الدراسة في ككنيا مف أكائؿ الدراسات -عمى حد عمـ الباحثة -كالتي تناكلت
مكضكع القيادة المميمة كأثرىا في االستغراؽ الكظيفي.

 .2مف الممكف أف تضيؼ نتائج الدراسة النظرية أشياء جديدة لممعرفة في مجاؿ البحث العممي
لمكضكع الدراسة.

 .3يمكف أف تضيؼ مكركثنا ثقافيا لممكتبة الفمسطينية كالعربية كمرجع نظرم لمميتميف كالمختصيف.

 .4ذات أىمية تطبيقية لمباحثيف كطمبة الدراسات العميا لبلعتماد عمييا كأساس أك مرجع لدراسات
أخرل تتعمؽ بالقيادة كاالدارة.
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 .5ساىمت ىذه الدراسة في إثراء معمكمات الباحثة حكؿ القيادة المميمة كعبلقتيا باالستغراؽ الكظيفي
مف خبلؿ االطبلع عمى أدبيات الدراسة في الكتب كالمراجع كالدكريات كالمقاالت ذات العبلقة.

انياً :األىمية العممية ليذه الدراسة:
تتناكؿ الدراسة مكضكعان ميمان كىك القيادة المميمة كاالستغراؽ الكظيفي حيث يرتبط بالجانب

السمككي لمعنصر البشرم ،كيتغير ىذا السمكؾ مف آف وخر ،لذا فإف األىمية العممية لمدراسة تنبع مف

اوتي:

 .1القيادة المميمة تسعى إلى إحداث الفارؽ في حياة المعمميف.

 .2تعتبر الدراسة مفيدة لفيـ حاجات المعمميف ألداء أفضؿ كتقدـ أكبر لممدرسة مف خبلؿ استثمارىا
لمعنصر البشرم.

 .3مف المتكقع أف تساىـ الدراسة في كفاءة كفعالية أداء المدرسة حيث يمكف لكؿ مف مديرم
المدارس ،المعمميف ،مديرم المناطؽ العميا ،طمبة الدراسات العميا ،الباحثيف التربكييف االستفادة

منيا في رفع كفاية كفعالية المدرسة كتميز أدائيا.

 .4ذات أىمية لمباحثيف كطمبة الدراسات العميا لبلعتماد عمييا في دراسات أخرل.
 حدود الدراسة:

تتحدد الدراسة بالحدكد التالية:
 .1الحيد الموضييوعي :القيػادة المميمػة لػػدل مػديرم المػػدارس الثانكيػة الحككميػة بأبعادىػػا (الثقػة بػػالنفس،
الرؤية المسػتقبمية ،الحساسػية تجػاه المتغيػرات البيئيػة ،الجاىزيػة ،تمكػيف العػامميف ،االعتماديػة كالثقػة

باوخريف) ،كعبلقتيا باالستغراؽ الكظيفي لممعمميف.

 .2الحيييد البشييييري :ت ػػـ تطبي ػػؽ ى ػػذه الد ارس ػػة عم ػػى عين ػػة ممثم ػػة لمعمم ػػي كمعمم ػػات الم ػػدارس الثانكي ػػة
الحككمية في المحافظات الجنكبية.
 .3الحد المكياني :المػدارس الثانكيػة الحككميػة فػي المحافظػات الجنكبيػة لفمسػطيف ،كىػي( :شػماؿ غػزة،
غزة ،الكسطى ،خاف يكنس ،رفح).
 .4الحييد الزميياني :تػػـ تطبيػػؽ الجػػزء الميػػداني لمد ارسػػة خػػبلؿ الفصػػؿ الد ارسػػي األكؿ مػػف العػػاـ الد ارسػػي
2019/2018ـ.
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 مصطمحات الدراسة:
 .1الكيادة المميمة:
عرفيػػا العػػامرم كالغػػالبي ( )424 :2007بأنيػػا عمميػػة إيحائيػػة إلياميػػة ذات تػػأثير فػػي االخ ػريف

يجعميـ يعممكف بالتزاـ عالي كمثابر إلنجاز كتأدية مياـ مطمكبة منيـ.

كما عرفيا جكيس ( )2009بأنيا نكع مػف القيػادة يتطمػب مػف القائػد أف تتػكافر لديػو اإلرادة كالعػزـ

الذم يجعمو يفكر في التابعيف كيضعيـ نصب عينيو قبؿ أف يفكر بنفسو.

كقد عرفت الباحثة القيادة المميمة بأنيػا" :القيػادة المتميػزة فػي سػماتيا كالجاذبػة فػي كينكنتيػا كالتػي

تسعى إلػى ديمكمػة العبلقػة مػع مرؤكسػييا ،بحيػث تػؤثر فػييـ بصػكرة كبيػرة جػدان مػف حيػث األداء كالػكالء

إلػػى درجػػة االنبيػػار بأفكارىػػا" كليػػا مجمكعػػة مػػف الخصػػائص كىػػي :الثقػػة بػػالنفس ،الرؤيػػة المسػػتقبمية،
الحساسية تجاه القيكد البيئية ،االعتراؼ بو كأداة لمتغيير ،الجاىزية ،االعتمادية كالثقة باوخريف.
 .2المدارس ال انوية الحكومية:
ىي" :المؤسسة التعميمية التي تضـ طمبة الصؼ األكؿ الثانكم أك الثاني الثػانكم بفرعيػو :العممػي

كالعمكـ اإلنسانية ،كالشرعي ،كأعمارىـ مف ( )18-16سنة" (ك ازرة التربية كالتعميـ العالي.)2013 ،
 .3المحافظات الجنوبية:

إف محافظ ػ ػػات غػ ػ ػزة عب ػ ػػارة ع ػ ػػف قط ػ ػػاع س ػ ػػاحمي ض ػ ػػيؽ يتػ ػ ػراكح عرض ػ ػػو ب ػ ػػيف ( )12-6ك ػ ػػـ

بينمػ ػ ػ ػػا يبمػ ػ ػ ػػغ طكلػ ػ ػ ػػو ح ػ ػ ػ ػكالي ( )42كػ ػ ػ ػػـ ،كتقسػ ػ ػ ػػـ إداري ػ ػ ػ ػان إلػ ػ ػ ػػى خمػ ػ ػ ػػس محافظػ ػ ػ ػػات( :المحافظػ ػ ػ ػػة
الش ػ ػ ػ ػ ػػمالية ،محافظ ػ ػ ػ ػ ػػة غػ ػ ػ ػ ػ ػزة ،المحافظ ػ ػ ػ ػ ػػة الكس ػ ػ ػ ػ ػػطى ،محافظ ػ ػ ػ ػ ػػة خ ػ ػ ػ ػ ػػانيكنس ،كمحافظ ػ ػ ػ ػ ػػة رف ػ ػ ػ ػ ػػح)
(ك ازرة التخطيط كالتعاكف الدكلي2015-2005 ،ـ).

 .4االستغراق الوظيفي:
عرفتػػو المنطػػاكم ( )2007بأنػػو :العبلقػػة النفسػػية بػػيف الفػػرد ككظيفتػػو كدكرىػػا فػػي تشػػكيؿ التصػػكر
الذاتي لمفرد كمف ثـ فيك يكضح مدل ارتباط الفرد بكظيفتو كاىتمامو بيا.
كعرفػػو المغربػػي ( )2004بأنػػو :االنػػدماج الػػداخمي لمفػػرد فػػي العمػػؿ أك التطػػابؽ كالتجػػاكب النفسػػي
مع العمؿ بما ينعكس في صكرة تحقيؽ ذاتية الفرد أك التزامو نحك عممو فيك يعني أف يحػب الفػرد عممػو

كأف يككف ميتمان بالعمؿ المرتبط بو.

أمػػا بػػاكلي فيعرفػػو عمػػى أنػػو الدرجػػة التػػي يكػػكف فييػػا الفػػرد مشػػغكؿ معرفي ػنا كم ػرتبط كىػػتـ بعممػػو

الحالي ()Diefendorff, 2002: 94
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تعػ ّػرؼ الباحثػػة االسػػتغراؽ الػػكظيفي بأنػػو" :حػػب المعمػػـ لعممػػو كاىتمامػػو بػػو مػػف خػػبلؿ اندماجػػو
داخمينا كتطابقو كتجاكبو نفسينا بما ينعكس في صكرة تحقيؽ ذاتيتو كالتزامو نحك عممو.
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الفصل ال اني
اإلطار النظري لمدراسة
تناكلػػت الباحثػػة فػػي ىػػذا الفصػػؿ محػػاكر الد ارسػػة بنػػكع مػػف التفصػػيؿ ،فكػػاف المحػػكر األكؿ القيػػادة

المميم ػػة م ػػف حي ػػث مفيكمي ػػا ،كمفي ػػكـ القي ػػادة ككظائفي ػػا ،كأىميتي ػػا ،كخصائص ػػيا كنظرياتي ػػا كم ػػداخميا،
كعناصر القيادة المميمة بالتفصيؿ.

ثـ تناكلػت الباحثػة فػي المحػكر الثػاني االسػتغراؽ الػكظيفي ،مفيكمػو ،تطػكره ،خصائصػو ،أىميتػو،

عبلقتو ببعض المتغيرات ،كالعكامؿ المؤثرة فيو.
المحور األول :الكيادة المميمة:
 .1مفيوم الكيادة:

بداية يمكف القكؿ إف كممة القيادة ليست بالكممة الحديثة ،فيي معركفة منذ القدـ ،حيث كاف
يطمؽ اسـ القائد عمى مف يقكد الجيش في المعارؾ ،لذا كاف ليذه الكممة أىمية كبيرة؛ ألنو كاف
المسؤكؿ األكؿ عف النصر أك اليزيمة ،كال تحقؽ أم جماعة أك مؤسسة أىدافيا بدكف كجكد قائد ليذه
الجماعة ،كرباف يسير بيا إلى بر األماف ،كتعد المخرجات ألم نشاط جماعي عشكائية بدكف كجكد

كمغزىا
ا
قيادة تنظـ تمؾ النشاطات ،كمف ىذا المنطمؽ نجد أف رسكلنا األعظـ قد زرع فينا معني القيادة

مف خبلؿ قكؿ المصطفى عف عبد هللا بف عمر رضي هللا عنيما عف النبي صمى هللا عميو كسمـ قاؿ:
(أال كمكـ راع ككمكـ مسؤكؿ عف رعيتو) "متفؽ عميو" ،في ىذا الحديث رسالة لكؿ مسمـ عف أىمية

القيادة ،كدكرىا في نجاح أم مجتمع.

وسنتناول ىنا تعريفات الكيادة لدى ك ير من الباح ين:
القيػػادة لغػػة :مصػػدر القائػػد ،ككػػذلؾ القػػكد ،كالقػػكد نقػػيض السػػكؽ :أم القػػكد مػػف أمػػاـ كالسػػكؽ مػػف

خمػػؼ ،كالقائػػد كاحػػد الق ػكاد كالقػػادة ،كيقػػاؿ :القائػػد مػػف اإلبػػؿ :أم التػػي تقػػدـ اإلبػػؿ كتألفيػػا ،كالقائػػد مػػف
الجمؿ أم :أنفو .كاألقكد مف الناس :أم الذم إذا أقبؿ عمػى الشػيء بكجيػو لػـ يكػد يصػرؼ كجيػو عنػو،

كقػ ػ ػػاد الج ػ ػ ػػيش قيػ ػ ػػادة :أرس ػ ػ ػػو كدب ػ ػ ػػر أمػ ػ ػ ػره ،كاالنقي ػ ػ ػػاد :الخض ػ ػ ػػكع تق ػ ػ ػػكؿ :قدت ػ ػ ػػو فانقػ ػ ػػاد كاسػ ػ ػػتقاد ل ػ ػ ػػي
(ابف منظكر.)370 :1880 ،

أما القيادة اصطبلحنا فقد تعددت المحاكالت لكضع تعريؼ محدد لمقيادة ،فكما تدؿ التسمية فإف

القيادة ىي قدرة تأثير شخص ما عمى اوخريف ،بحيث يجعميـ يقبمكف قيادتو بطكاعية ،كدكنما إلزاـ

قانكني ،كذلؾ العترافيـ بدكره في تحقيؽ أىدافيـ ،كككنو معب ار عف آماليـ كطمكحاتيـ ،مما يتيح لو

القدرة عمى قيادة أفراد الجماعة بالشكؿ الذم يراه مناسبا (القريكتي.)264 :2009 ،
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 كعرفي ػػا الكبي ػػر ( )41 :2016بأني ػػا س ػػمات كق ػػدرات فائق ػػة تمك ػػف القائ ػػد م ػػف الت ػػأثير ف ػػي اوخػ ػريفلتحقيؽ أىداؼ مشتركة كفؽ رؤية مميمة في إطار مكقفي محدد.

 كعرفيا صداـ ( )541 :2010بأنيػا قػدرة القائػد عمػى تحديػد األشػياء الصػحيحة قبػؿ التفكيػر بكيفيػةإنجازىػػا ،أم يسػػأؿ القائػػد نفسػػو مػػا ىػػي األشػػياء الصػػحيحة التػػي ينبغػػي إنجازىػػا قبػػؿ أف يسػػأؿ حػػكؿ
الطريقة الصحيحة إلنجازىا.

 عرؼ الشماع كحمػكد ( )222 :2000القيػادة بأنيػا إمكانػات يتمتػع بيػا فػرد معػيف فػي ادارة جماعػةمعينة مف االفراد لغرض تحقيؽ أىداؼ المنظمة.

 كعرفت عمى أنيػا عمميػة التكجيػو كالتػأثير عمػى النشػاطات ذات العبلقػة الميمػة التػي يؤدييػا أعضػاءالفريؽ (العتيبي كآخريف.)164 :2007،

 في حيف عرفيا حػريـ ( )216 :2009بأنيػا" :عمميػة اجتماعيػة تسػعى لمتػأثير عمػى أفعػاؿ األفػراد )المرؤكسيف( كسمككيـ لمعمؿ بجد كرغبة لتحقيؽ اىداؼ مشتركة كمرغكبة ،كمف خبلؿ ما تقػدـ نػرل
اف القيػادة ىػي ميػارة التػأثير فػي األخػريف مػف أجػؿ تحقيػؽ االىػداؼ المرسػكمة مػف قبػؿ المنظمػة

بأكبر قدر مف الفعالية.

 كيرل الرقب ( )22 :2010بأنيػا عمميػة إحػداث التغييػر المرغػكب مػف قبػؿ القػادة كالمرؤكسػيف ،مػفخ ػػبلؿ االرتق ػػاء بحاج ػػات كدكاف ػػع كرؤي ػػة المرؤكس ػػيف؛ م ػػف أج ػػؿ االرتق ػػاء بمخرج ػػات العم ػػؿ المػ ػراد
تحقيقيا.

 النػػداكم ( )25 :2004القيػػادة عبػػارة عػػف قائػػد كتػػابعيف كدرجػػة تػػأثير عمػػييـ بغػػرض تحقيػػؽ ىػػدؼمعيف.

 ىبلؿ ( )18 :2002القيادة ىي فنكف كميارات ادارة االنساف مف خبلؿ مشاعره كمصالحو كفكره. كعرفتي ػػا المس ػػعكد ( )11 :2010بأنيػػػا إدارة األفػ ػراد ،كالجماع ػػات ،كمػ ػكارد العم ػػؿ نح ػػك األى ػػداؼبأسمكب فاعؿ متطكر يقكـ عمى تنمية االلتزاـ كالكالء لمقائد؛ بغرض تحقيؽ أفضؿ النتائج.

 أمػػا السػػكارنة ( )18-17 :2010فقػػد عػ ّػرؼ القيػػادة عمػػى أنيػػا" :القػػدرة الفائقػػة عمػػى تكحيػػد كتنسػػيؽالرقابػ ػػة عمػ ػػى اوخ ػ ػريف؛ بقصػ ػػد تحقيػ ػػؽ اليػ ػػدؼ العػ ػػاـ لممنظمػ ػػة كذلػ ػػؾ عػ ػػف طريػ ػػؽ التػ ػػأثير عمػ ػػى
المرؤكسػػيف؛ فالمنظم ػػة تسػػتطيع قيػػاس مػػدل نجاحيػػا ككفاءتيػػا مػػف خػػبلؿ معامم ػػة القيػػادة اإلداري ػػة
الناجحة لؤلفراد العامميف ،فكمما كانت القيػادة كفػؤة كجيػدة يػنعكس ذلػؾ بشػكؿ إيجػابي عمػى المنظمػة

كتستطيع أف تحقؽ أىدافيا.

 -كعرؼ كنعاف ( )89 :1999القيادة بأنيا ظاىرة اجتماعية تؤثر في نشأة الجماعة التي تعمػؿ عمػى

تحقيؽ ىدؼ معيف كفمسػفتو فػي ذلػؾ أف الجماعػة ال تعمػؿ بػدكف تكجيػو لػذلؾ فػإنيـ سػيتطمعكف الػى

شػػخص قػػادر عمػػى تػػكجيييـ كالتػػأثر فػػييـ كالتفاعػػؿ معيػػـ مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ اليػػدؼ الػػذم يسػػعكف
لتحقيقو كىذا الشخص ىك القائد.
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 كتشػػير القيػػادة إلػػى العمميػػة التػػي بكاسػػطتيا يقػػكـ الفػػرد بالتكجيػػو أك بالتػػأثير فػػي أفكػػار كمشػػاعر أفػرادآخريف أك في سمككيـ (العبلؽ.)281 :2008 ،

 كعرفيػػا صػػفحي ( )13 :2013بأنيػػا عمميػػة التػػأثير مػػف مػػديرم المنظمػػات الخاصػػة عمػػى العػػامميفداخؿ المنظمة ،كحثيـ ألداء أعماليـ المككمة إلييـ.

 كبصكرة مجممة تعتبر القيادة عممية رشيدة ليا طرفاف ،أحدىما الشػخص المػدير الػذم يكجػو كيرشػد،كالطرؼ الثاني ىـ المرؤكسيف الذيف يتمقكف كيقبمكف ىذا التكجيو كاالرشاد بغية تحقيؽ أىػداؼ معينػة
(عكاد.)178 :2013،

كتػػرل الباحثػػة مػػف كجيػػة نظرىػػا بأنػػو كمػػف خػػبلؿ التعريفػػات السػػابقة يمكػػف مبلحظػػة التركيػػز عمػػى

سمكؾ القائد (التأثير) عمى مرؤكسيو مف أجؿ دفعيـ لمعمػؿ كانجػاز األىػداؼ المطمكبػة كتػأتي ىنػا أىميػة
التػػأثير اإليجػػابي مػػف خػػبلؿ تكجيػػو القائػػد لمرؤكسػػيو إلنجػػاز األعمػػاؿ المطمكبػػة بالشػػكؿ الصػػحيح ،يمكػػف

تعريؼ القيادة عمى أنيا قدرات يمتمكيا القائد ليػؤثر عمػى الفريػؽ ،ليػتمكف مػف تحقيػؽ األىػداؼ المنشػكدة
لممؤسسة.

كتأصػػيبلن لمػػا سػػبؽ كتأكيػػدا عميػػو فالقيػػادة تعػػد عمميػػة اجتماعيػػة ،حيػػث إف القائػػد يسػػتمد قكتػػو مػػف

تعاكف مرؤكسيو معو ،كالمرؤكسكف يستمدكف قكتيـ مف قائدىـ الذم يثقكف بو.

كتقكـ القيادة عمى دفع كتشجيع األفراد نحك إنجاز أىػداؼ معينػة كالقيػادة كمػا يعرفيػا كايػت ،تعنػي

التأثير عمى اوخريف في تنفيذ ق اررات أشخاص آخريف كيفرؽ كايت بيف نكعيف مف القيادة ىما:
 -القيادة التي تعتمد عمى اإلقناع كىي التي تستمد قكتيا مف شخصية القائد.

 ككػ ػػذلؾ القيػ ػػادة القائمػ ػػة عمػ ػػى التخكيػ ػػؼ كالتيديػ ػػد كتسػ ػػتمد قكتيػ ػػا مػ ػػف السػ ػػمطة الممنكحػ ػػة لم ػ ػرئيس) .(Hanson Dallas, 2009: p 99
 .2وظاكف الكيادة الناجحة:
كيذكر جاد الرب ( )20 :2012أف القيادة الناجحة ىي التي تتمثؿ في الكظائؼ التالية:
أ .تيدؼ القيادة إلى تحريؾ األفراد أك مجمكعات العمؿ نحك تحقيؽ األىداؼ المحددة سكاء لؤلفراد أك
جماعات العمؿ.

ب.تعمؿ عمى تنمية ركح الفريؽ ،كالتعاكف بيف اعضاء الجماعة عف طريؽ عدالة تكزيع المياـ،
كتغادم التعارض بينيا.

ج .القيادة ىي التي تكجو األفراد ،كتفسر ليـ مختمؼ المكاقؼ التنظيمية التي تيتـ في مجاؿ العمؿ،
كما أنيا تعمؿ عمى كضع البرامج الزمنية الكفيمة بتحقيؽ أىداؼ المنظمة.

د .المشاركة كاالدارة الذاتية لجماعات العمؿ ىي أساس فف القيادة.
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ق .تحقيؽ األىداؼ الخاصة بالجماعة كالمنظمة.

ك .تسييؿ عبلقات التبلحـ بيف أعضاء الجماعة ،كتسييؿ االتصاؿ بينيـ كبيـ مما يؤدم إلى تماسؾ
الجماعة ككحدتيا كقكتيا.

 .3ميام الكيادة االدارية ومسؤولياتيا:
أ .العمؿ عمى تحقيؽ التكازف بيف المتطمبات الرسمية كاالىداؼ الشخصية لمعامميف مف خبلؿ ابتكار
اساليب لتحفيز العامميف.

ب.إثارة دافعية االفراد لمعمؿ مف خبلؿ :امتداح انجازاتيـ كمبادراتيـ ،االندماج العاطفي كالممسة
اإلنسانية؛ ألف القائد ىك الذم يق أر مشاعر اوخريف كيشاركيـ أفراحيـ كأتراحيـ.

ج .تنمية ركح الفريؽ بيف العامميف مف خبلؿ مشاركتيـ كاشراكيـ في اتخاذ الق اررات اليامة.

د .تحرم جكانب الحياد كالمكضكعية في الحكـ عمى العامميف ألف المكضكعية تعتبر حصننا منيعنا
لمقائد ضد االحكاـ العاطفية المتسرعة مما يؤدم إلى االجحاؼ بحؽ االخريف.

ق .تزكد العامميف بالمعمكمات بالكقت المناسب كتكضيح أدكارىـ كمساعدتيـ عمى تطكير أنفسيـ.
ك .حؿ النزاعات بيف العامميف (خميفات.)45 – 44 ،2012 :
كيمكػػف القػػكؿ إف تػػأثير العامػػؿ القيػػادم يسػػير فػػي اتجػػاىيف متعاكسػػيف فالقائػػد يػػؤثر عمػػى أتباعػػو

كيت ػػأثر بي ػػـ كذل ػػؾ ي ػػؤدم إل ػػى تع ػػديؿ س ػػمكؾ القائ ػػد كالمرؤكس ػػيف كتصػ ػرفاتيـ كم ػػف المع ػػركؼ أف العم ػػؿ
القيادم إذا تـ تك ارره عدة مػرات فإنػو يتػرؾ أثػ انر كبيػ انر فػي سػمكؾ المرؤكسػيف كعػاداتيـ (القػدكة)؛ حيػث أف
عمػػؿ القائػػد يعمػػؿ عمػػى تفسػػير الخطػػط كالسياسػػات التػػي تتبعيػػا إدارة المؤسسػػة الرسػػمية كبػػذلؾ يصػػبح

مثػػاالن يقتػػدم بػػو المرؤكسػػيف فػػي سػػمككيـ كتص ػرفاتيـ ،كممػػا ال شػػؾ فيػػو أف القيػػادة ليسػػت مجػػرد عبلقػػة

شخص ػػية ب ػػيف شخص ػػيف كانم ػػا يمت ػػد تأثيرى ػػا إل ػػى ال ػػنظـ االجتماعي ػػة المكج ػػكدة ف ػػي الش ػػركة (المؤسس ػػة)

كيتصػػؼ القائػػد النػػاجح بأنػػو يعمػػؿ جػػادان فػػي تحسػػيف مقدرتػػو عمػػى اإللمػػاـ كالتبصػػير فػػي أح ػكاؿ األف ػراد

الذيف يعمؿ معيـ كيتطمب ذلؾ منو سمككان معينان كاالعتناؽ كاإلدراؾ الذاتي كالمكضكعية.

أف أىميية الكييادة اإلداريية
كمف ىنا تنبع أىميػة القيػادة اإلداريػة فقػد ذكػر شػرؼ الػديف (ّ )2016
تظير مف خبلؿ النقاط التالية:
 تستطيع القيادة اإلدارية تحكيؿ األىداؼ المطمكبة إلى نتائج.
 تكجو القيادة اإلدارية العناصر اإلنتاجية بفعالية نحك تحقيؽ األىداؼ.
 بدكف القيادة يفقد التخطيط كالتنظيـ كالرقابة تأثيرىا في تحقيؽ أىداؼ المنظمة.
 بدكف القيادة يصػعب عمػى المنظمػة التعامػؿ مػع متغيػرات البيئػة الخارجيػة كالتػي تػؤثر بشػكؿ مباشػر
أك غير مباشر في تحقيؽ المنظمة ألىدافيا المرسكمة.
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 إف تصرفات القائد اإلدارم كسمككو ىي التي تحفز األفراد كتدفعيـ إلى تحقيؽ أىداؼ المشركع.
 .4المعوقات الخاصة بالكيادة:
ىناؾ العديد مف المعكقات التي تحد مف فعالية القيادة كىي كالتالي:
أ .عػػدـ كضػػكح السياسػػات كاألىػػداؼ المػراد تحقيقيػػا :ممػػا يػػؤدم إلػػى اربػػاؾ العػػامميف كىػػدر الكثيػػر مػػف
الكقت كالجيد كالماؿ دكف فائدة.

ب .عدـ الحصكؿ عمى المعمكمات البلزمة التخاذ الق اررات اإلدارية فتظير ىذه المشكمة فػي المؤسسػات

البيركقراطي ػػة حي ػػث يص ػػعب الحص ػػكؿ عم ػػى المعمكم ػػات ف ػػي الكق ػػت المناس ػػب في ػػنعكس س ػػمبا عم ػػى
عمميات التخطيط كالتكجيو كالمراقبة.

ج .ميػػؿ بع ػػض القيػػادات االداريػػة الػػى تركيػػز السػػمطات كالنفػػكر مػػف عمميػػات التفػػكيض االدارم الػػذم
يساعد كثي ار في تيسير العمؿ كتخفيؼ االعباء الركتينية.

د .االس ػػتئثار بعممي ػػة اتخ ػػاذ القػ ػ اررات كع ػػدـ اشػ ػراؾ المس ػػاعديف ف ػػي آرائي ػػـ كخبػ ػراتيـ ف ػػي ى ػػذا المج ػػاؿ
(خميفات.)46 :2012 ،
 .5مداخل الكيادة:
تذخر القيادة بالكثير مف النظريات كالمدارس كالمداخؿ في تفسير ىذه الظاىرة ،كقد لخص ثابت

( )6 :2013ىذه المداخؿ فيما يمي:

أ .مدخل الكيادة السمات (:)1940-1920
تطكر مفيكـ القيادة في إطار شخصية القائد ،كاستم ارره في القيادة عمى أساس تكافر صفات

شخصية معينة مكجكدة في الشخصية ،كبقي االختبلؼ عمى تمؾ الصفات المشتركة التي تؤدم إلى

ظيكر القائد قائما بيف أصحاب ىذا المدخؿ ،ككذلؾ عمى ترتيب أكلكياتيا.

أما السمات التي ركزت عمييا الدراسات التي أجريت حكؿ ىذا المدخؿ فكانت خمس سمات:
الفسيكلكجية أك الجسمية ،المعرفية العقمية ،االجتماعية االنفعالية كالشعكرية ،الشكمية الخارجية.
ب .مدخل الكيادة السموكية (:)1960-1950
ظير ىذا المدخؿ نتيجة عدـ االتفاؽ عمى السمات ،كتكافر األدلة مف خبلؿ الدراسات كالبحكث
بأف ىناؾ صفات مكتسبة في القيادة ،كمف ىنا بدأ التساؤؿ حكؿ الخصائص السمككية لمقائد ،كىؿ

يمكننا تعميـ أك تدريب األفراد الكاعييف ،كلذلؾ ركز ىنا المدخؿ عمى التعرؼ عمى الميمة ،كخمص ىذا

المدخؿ إلى أف القيادة ىي نتاج لتفاعؿ االىتمامات السابقة مع بعضيا البعض.
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ج .مدخل الكيادة الموقفية (:)1980-1960
كيشير ىذا المدخؿ إلى أنو ليس ىناؾ سمكؾ كاحد في القيادة يصمح لكؿ زماف كمكاف ،كما أنو
ليس ىناؾ صفات معينة يجب تكافرىا في كؿ قائد ليككف ناجحا ،بؿ إف المكقؼ لو أىمية كبيرة في

تحديد فعالية القيادة ،كتركز عمى أف المكقؼ أك العقبات ىي األىـ في صناعة القائد ،كيشدد ىذا

المدخؿ عمى اختبلؼ الظركؼ كاألحكاؿ االجتماعية كالتنظيمية لكؿ مجمكعة بشرية.

كتعرؼ المكقفية بأنيا :منظكمة القيـ كاالتجاىات التي يتعامؿ معيا األفراد ،أك الجماعة أثناء

القياـ بعممية القيادة التي تتضمف العديد مف األنشطة ،كالتي يعكد تخطيطيا ،كتنفيذىا كتقييـ أنشطتيا
إلى تمؾ القيـ كاالتجاىات.

د .مدخل الكيادة التفاعمية (:)1980-1970
كيطمؽ عميو القيادة التكاممية أك التشاركية ،كتعتبر القيادة مف كجية نظر المدخؿ التفاعمي عبارة

عف عممية تفاعؿ اجتماعي ،كتحدد خصائصيا عمى أساس أبعاد ثبلثة :ىي السمات الشخصية لمقائد،

كعناصر المكقؼ ،كخصائص الجماعة كمتطمباتيا ،كىي تربط النجاح في القيادة بقدرة القائد عمى

التفاعؿ مع مرؤكسيو ،كتحقيؽ أىدافيـ ،كاشباع حاجاتيـ ،فيي التي تحدد نجاح القائد مف خبلؿ

التفاعؿ مع مرؤكسيو ،كالتأثير فييـ في مكاقؼ معينة.
 .6نظريات الكيادة:

أثار مكضكع القيادة اىتماـ العديد مف العمماء كالباحثيف عمى مر العصكر مما أدل إلى ظيكر

كتطكر الكثير مف النظريات القيادية المختمفة ،كىي كالتالي:
 نظرية الرجل العظيم :تقكـ عمى عدة افتراضات أبرزىا:

 -يتمتع الرجاؿ العظاـ بالقدرة عمى رسـ مسارات التاريخ الحالية كالمستقبمية مف خبلؿ كفاحيـ

ككذلؾ عمى تغيير مجرل التاريخ مف أجؿ المستقبؿ
 -القادة يكلدكف كال يصنعكف

 -يستطيع الرجاؿ العظاـ مساعدة االخريف بصكرة مطمقة حتى يسعكف لمسيطرة عمى الطبيعة

كتسخيرىا بما يخدـ البشرية

 ليـ القدرة عمى السيطرة عمى األزمات بما ينسجـ مع رؤيتيـ (الجبكرم.)37 :2006 ، نظرية السمات :ظيرت بعد كثرة الجدؿ حكؿ نظرية الرجؿ العظيـ كىي تقكـ عمى أف القائد يمتمؾ
مجمكعة مف الخصائص مف ضمنيا:
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 .1قدرات عقمية كابداعية :مثؿ الذكاء العاـ .الطبلقة المغكية ،االصالة كالمركنة كالحساسية
لممشكبلت.

 .2خصائص جسمية :الطكؿ كالمظير كمستكل النشاط.

 .3خصائص شخصية :الييمنة كالسيطرة كتقدير الذات المبادأة (السعكد.)133 :2012 ،
وتوصل سيسل جود إلى أن ىناك سمات معينة الزمة لمكيادة الناجحة وىي:
 .1أف يككف معدؿ ذكاء القائد أعمى مف معدؿ ذكاء مرؤكسيو.
 .2أف يككف لو اطبلع كالماـ كاسع بأمكر العمؿ.

 .3أف يمتمؾ القدرة عمى التعبير عف أفكاره بحيث يككف مقنعنا لمرؤكسيو.
 .4أف يككف ناضجنا عقميان كعاطفيان.

 .5أف يمتمؾ الدافع الذاتي الذم يحفزه إلى العمؿ لتحقيؽ اإلنجازات المطمكبة.
 .6أف يككف لديو الميارات اإلنسانية كاالجتماعية في التعامؿ مع المرؤكسيف.

(القيسي.)153 :2010 ،
 النظريات السلوكية:
تمخضػػت نتػػائج د ارسػػات نظريػػة السػػمات كبفعػػؿ تػػأثير أفكػػار عمػػـ الػػنفس االجتمػػاعي عػػف تطػػكير

اتجػػاه جديػػد أطمػػؽ عميػػو النظريػػة السػػمككية إذ حاكلػػت ىػػذه النظريػػات تصػػنيؼ السػػمكؾ القيػػادم حيػػث أف
السمكؾ القيادم يمكف أف يككف ظاىريا كيمكف تعممو كبرزت اتجاىات مختمفػة لكصػؼ السػمكؾ القيػادم.

كلق ػػد اشػػػتممت النظريػ ػػات السػ ػػمككية عم ػػى سػ ػػت نظري ػػات رئيسػػػية كى ػػي د ارس ػػات جامعػػػة أيػ ػكا ،أكى ػػايك،

ميتش ػػيغاف ،ال ػػنظـ األربع ػػة (ليك ػػرت) كالش ػػبكة اإلداري ػػة (بمي ػػؾ كمكت ػػكف) ،كالمش ػػاركة (الخ ػػط المس ػػتمر-

شميدت) (السعكد.)157 :2012 ،

أف ىن ػػاؾ م ػػديريف
كق ػػد أض ػػاؼ ب ػػأف الد ارس ػػات الت ػػي بحث ػػت ف ػػي "س ػػمككيات القائ ػػد" أش ػػارت إل ػػى ّ
يعتمػػدكف سػػمككيات تػػكلي اىتمام ػنا عالي ػنا بالعمػػؿ ككيفيػػة أدائػػو ضػػمف إج ػراءات كأسػػاليب محػػددة ،كىنػػاؾ
مػػديركف آخػػركف يسػػتخدمكف س ػػمككيات تركػػز عمػػى العػػامميف كيط ػػكركف عبلقػػات جيػػدة معيػػـ كييتم ػػكف

بتحقيؽ رفاىيتيـ كرضاىـ عف أعماليـ.
 النظريات الموقفية:

ىذه النظرية تفترض أف الخصائص القيادية ال ترتبط بسمات شخصية عامة بؿ بسمات نسبية

تتفاعؿ مع مكقؼ قيادم معيف كأف الميارات القيادية ال تحركيا إال المكاقؼ كأف بركز القيادة يعتمد

عمى كجكد المشكمة (أبك النكر.)15 :2012 ،
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فنظريػػة المكقػػؼ إذف ت ػربط بػػيف سػػمات القائػػد كالمكقػػؼ اإلدارم الػػذم يعمػػؿ مػػف خبللػػو ،فيػػي ال

تنكػػر مػػا تحتاجػػو القيػػادة مػػف سػػمات كخصػػائص كلكنيػػا تربطػػو بػػالظرؼ الػػذم يعيشػػو القائػػد كبػػالمكقؼ
اإلدارم ال ػػذم يتع ػػرض ل ػػو عم ػػى أس ػػاس أف عكام ػػؿ المكق ػػؼ كالمتغيػ ػرات المرتبط ػػة ب ػػو ى ػػي الت ػػي تح ػػدد
السمات التي تبرز القائد كتعمؿ عمى تحقيؽ فاعمية القيادة (كردم.)6: 2010 ،

كقد عبر ركاد النظريات المكقفية عف مبادئيـ بعدة نماذج كىي عمى النحك التالي:
 النظرية الموقفية لفيدلر:
ترجػػع ىػػذه النظريػػة إلػػى العػػالـ األمريكػػي فيػػدلر الػػذم يػػرل أف الفعاليػػة القياديػػة مػػا ىػػي اال نتيجػػة

فعػػؿ بػػيف القائػػد كالمكقػػؼ القيػػادم أمػػا المكقػػؼ القيػػادم المبلئػػـ فيػػرل فيػػدلر أف تحديػػده يتطمػػب تشػػخيص
لممكقؼ الذم يمارسو القائد كمرؤكسكه مف خبلؿ تحميؿ ثبلثة عناصر لممكقؼ كىي:

أ .العالقة بين الكاكد وموظفيو :كىذا يتطمب معرفة مدل تقبؿ المكظفيف كارتياحيـ لشخص القائد.
ب.البناء التنظيمي لمعمل :كىك يكضح إلى أم مدل يككف العمؿ المطمكب إنجازه محددنا ككاضحنا.

ج .سمطة الكاكد :كىذا يعني أنو كمما كانت أبعاد الكظيفة القيادية كاختصاصيا كمسؤكلياتيا مف السعة
كمما كاف المكقؼ أكثر مبلئمة الستخداـ نمط قيادم معيف (كنعاف ،د.ت )365 :كىذه العكامؿ
الثبلثة تترتب حسب أىميتيا كحسب قكة تأثيرىا كىك بيذا يرل أنو متي تكفرت ىذه العكامؿ الثبلثة

فإف المكقؼ يككف مبلئمان لمقائد (الجاركدم.)63 :2011 ،

 نظرية المسلك واليدف:

تقػػكـ ىػػذه النظريػػة عمػػى أف القائػػد عنػػد تأديتػػو لميامػػو فػػي المنظمػػة يكضػػح لمعػػامميف معػػو الطػػرؽ

التي يمكف أف تكصػميـ إلػى أىػدافيـ كالمسػارات كاالسػاليب المؤديػة لػذلؾ ،ففعاليػة القائػد تتكقػؼ عمػى مػا
يحدثو سمككو كنمط قيادتو مف أثر عمى رضى العامميف كتحفيزىـ.

وتكوم ىذه النظرية عمى عنصرين ىامين ىما:
عنص ػ ػ ػػر المرؤكس ػ ػ ػػيف ال ػ ػ ػػذيف يعتب ػ ػ ػػركف القائ ػ ػ ػػد مص ػ ػ ػػدر رض ػ ػ ػػاىـ كاش ػ ػ ػػباع حاج ػ ػ ػػاتيـ كعنص ػ ػ ػػر
الميم ػ ػػة الت ػ ػػي يت ػ ػػكلى القائ ػ ػػد تكض ػ ػػيحيا لي ػ ػػـ بالش ػ ػػكؿ الػ ػ ػذم يس ػ ػػاعدىـ عم ػ ػػى الكص ػ ػػكؿ إل ػ ػػى الي ػ ػػدؼ
(القحطاني.)98 :2008 ،

 نظرية نضج االتباع (ىيرسي وبالنشارد):
تشػػير ىػػذه النظريػػة إلػػى أف السػػمكؾ القيػػادم المناسػػب يختمػػؼ تبعػػا لدرجػػة النضػػج عنػػد االتبػػاع

(العامميف) الػكظيفي كمػدل تقػبميـ ألداء ميػاميـ المطمكبػة (الجػاركدم )56 :2011 ،كاف درجػة النضػج

تعني قدرة التابعيف عمى صياغة أىداؼ كاقعيػة كمػدل الرغبػة كاالسػتعداد لتحمػؿ المسػؤكلية كمػدل القػدرة
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ك الخب ػرة كالميػػارة التػػي يممككنيػػا لتأديػػة الميمػػات المككمػػة إلػػييـ كقػػد ركػػزت ىػػذه النظريػػة بشػػكؿ أساسػػي
عمػػى خصػػائص التػػابعيف كأف عمػػى القائػػد أف يقػػيـ خصػػائص تابعيػػو باسػػتمرار كاف يختػػار الػػنمط القيػػادم

األكثر مبلءمة لتمؾ الخصائص إذ يسمح القائػد لمتػابعيف بحريػة اتخػاذ القػ اررات مػف خػبلؿ تفكيضػيـ فػي

حػػاؿ كجػػد أنيػػـ قػػادركف كراغبػػكف بالعمػػؿ كلػػدييـ ثقػػة عاليػػة بأنفسػػيـ بينمػػا يمجػػأ ألسػػمكب األمػػر إذا كػػاف
التابعكف تنقصيـ القدرة كالرغبة كالثقة بالنفس كيتشارؾ القائد مع التابعيف في اتخاذ القػرار فػي حػاؿ كػاف
التابعكف قادريف عمى العمؿ كلكف تنقصيـ الرغبة في العمؿ كالثقة بػالنفس كيمجػأ القائػد لئلقنػاع إذا تبػيف
لو قدرة العامميف كغياب الرغبة كالثقة بالنفس (جكاد.)303 :2000 ،

كىناؾ أربع مراحؿ لمنضج عند األتباع تختمؼ مف حيث مدل تركيزىا عمى العبلقات كمف حيث

تركيزىا عمى الميمة ككؿ مرحمة تتطمب طريقة تعامؿ محددة كعمى القائد التنقؿ بيف األساليب المناسبة

بما يتفؽ مع احتياجات المرؤكسيف كىذه المراحؿ ىي:

أ .مرحمة االنضمام المبكر :فييا ينضـ المكظؼ إلى المنظمة كىنا يتبع القائد السمكؾ التكجييي
كيركز عمى إعطاء التكجييات كاالىتماـ بأداء الميمة.

ب .مرحمة العضوية المبدكية :ىنا يككف المكظؼ قد اكتسب بعض الخبرات كالميارات إال أنو مازاؿ
قميؿ الثقة بقدرتو كالقائد ىنا يتطمب منو سمكؾ قيادم يقكـ عمى االقناع.

ج .مرحمة العضوية التامة :ىنا يككف المرؤكس مستعد لمقياـ بالمياـ المطمكبة منو دكف أم تكجيو
مباشر مف القائد فالسمكؾ القيادم المطمكب ىنا يتطمب اىتمامنا عالينا بالعبلقات مع العامميف

كاىتماما منخفضا فيما يتعمؽ بالعمؿ.

د .مرحمييييية النضيييييج العيييييالي :ىنػ ػػا يك ػ ػػكف لمتػ ػػابع قػ ػػدرة عم ػ ػػى تحمػػ ػؿ المس ػ ػػئكلية كبالتػ ػػالي دكر القائ ػ ػػد
ي ػ ػػنخفض إل ػ ػػى اقص ػ ػػى درج ػ ػػة فيج ػ ػػب عم ػ ػػى القائ ػ ػػد أف يتب ػ ػػع م ػ ػػع المرؤكس ػ ػػيف الس ػ ػػمكؾ التفكيض ػ ػػي
(القحطاني.)101 :2008 ،

 نظرية الكيادة التبادلية:

تق ػػكـ عم ػػى مب ػػدأ التب ػػادؿ ب ػػيف القائ ػػد كالمرؤكس ػػيف ،التب ػػادؿ عم ػػى أس ػػاس تكض ػػيح المطم ػػكب م ػػف
المرؤكسيف كالتعاطؼ معيـ.
كالقيادة التبادلية عند (بػاس) تعنػي أف القائػد يبحػث عػف االسػتفادة مػف إمكانيػات العػامميف بطريقػة

تبادلية اقتصادية ،فيك يقدـ ليـ احتياجاتيـ الدنيا (المادية) مقابؿ عقػد يمػزميـ بعمػؿ كػؿ مػا يطمبػو مػنيـ

مف أعماؿ.

كقد بحث ىػذا النػكع مػف القيػادة العديػد مػف البػاحثيف أمثػاؿ جػرايف الػذم أطمػؽ نظريػة التبػادؿ بػيف
الػرئيس كالتػػابع ،كقامػػت نظريتػػو عمػػى مفيػػكـ أف العػػامميف داخػػؿ المنظمػػة ال يػػتـ معػػاممتيـ معاممػػة كاحػػدة
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مف قبؿ القائد ،كفي العادة فإف القادة يقيمكف عبلقات مع أشخاص معينيف يضعكف ثقػتيـ بيػـ كيسػندكف

إلييـ المياـ (الجاركدم.)72-70 :2011 ،
 النظرية التفاعمية:

القيادة تبعان ليذه النظرية ىي عممية تفاعؿ اجتماعي تركز عمى ثبلث أبعاد:
 .1السمات الشخصية لمقائد.

 .2عناصر المكقؼ المراد قيادتو.

 .3خصائص الجماعة المراد قيادتيا.
كيتكقػػؼ نجػػاح القائػػد عمػػى قدرتػػو فػػي التفاعػػؿ مػػع العػػامميف معػػو كتحقيػػؽ أىػػدافيـ كحػػؿ مشػػكبلتيـ

فسمات القيادة الناجحة ليست كما حددتيا نظرية السمات كال نظريػة المكقػؼ بػؿ ىػي التػي تتحػدد كمػدل
ق ػػدرة القائ ػػد عم ػػى التفاع ػػؿ م ػػع عناص ػػر المكق ػػؼ كالميم ػػات المح ػػددة كأعض ػػاء الجماع ػػة المق ػػكدة كقي ػػادة
الجميع نحك األىداؼ المنشكدة بنجاح كفاعمية (خميفات.)51-50 :2012 ،

 نظرية الكاكد الخادم:
بداية ظيكر مصطمح القائد الخادـ كاف مقابؿ نشره ركبرت غػريف ليػؼ نػاقش فيػو طبيعػة الشػعكر

المػػبلزـ لمفػػرد بػػأف يقػػكـ عمػػى خدمػػة االخ ػريف ألف طبيعتػػو تدفعػػو لتقػػديـ ىػػذه الخػػدمات ،كقػػد تطػػكر مػػا

طرحو ليصبح نظرية قائمة ليا قكاعد كأسس.

القائد الخادـ ال يتتبع االخطاء كلكف يسأؿ ليطمئف عمى سير العمؿ.
كلك ػػف يك ػػكف خادمػ ػنا لمنظمت ػػو كلمع ػػامميف فيي ػػا يج ػػب أف تت ػػكفر في ػػو الص ػػفات التالي ػػة :االص ػػغاء،

التعػ ػػاطؼ ،االقن ػ ػػاع ،القػ ػػدرة عم ػ ػػى مس ػ ػػاعدة االخ ػ ػريف ،بن ػ ػػاء المجتمػ ػػع ،االسػ ػػتخداـ االخبلقػ ػػي لمسػ ػػمطة

(الجاركدم.)76 :2011 ،
 النظريات التبادلية:

ميدت النظريات المكقفية لظيكر النظريات التبادلية عاـ  ،٨٧٩١إذ تؤكد ىذه النظريات عمى

أىمية العبلقة بيف القائد كالعامميف كطبيعة العبلقة التبادلية فيي تشكؿ أساس قدرة القائد عمى تكجيو

العامميف كفاعميتو في القيادة ،كالنظريات التي تتبنى مبدأ التبادؿ نمطيف ىما :القيادة التبادلية كالقيادة

التحكيمية (السكارنة.)346 :2009 ،
 النظرية الكارزماتية:

تؤكد ىذه النظريػة عمػى أف القائػد يسػتطيع كسػب التػابعيف ليػـ بسػمطة الشخصػية كالجاذبيػة كلػيس

بسػػمطة المركػػز فيػػك يسػػتطيع التػػأثير عمػػى التػػابعيف مػػف خػػبلؿ ثبلثػػة أشػػياء كىػػي :الصػػفات الشخصػػية
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كالسػػمكؾ كالمػػؤثرات المكقفيػػة كخيػػر مثػػاؿ عمػػى الشخصػػية الكارزماتيػػة شخصػػية غانػػدم الػػذم اسػػتطاع
التأثير في أمة كىك ليس غنينا كال يممؾ سمطة مكركثة.

كلخصػػت د ارسػػة حػػكؿ قيػػادة السػػمكؾ الكارزمػػاتي فػػي المنظمػػات الميػزات الرئيسػػية لمقائػػد فػػي نقػػاط

ىػػي :أف القائػػد يمتمػػؾ رؤيػػة مسػػتقبمية عاليػػة ،كيتحمػػؿ درجػػة عاليػػة مػػف المخػػاطر لتحقيػػؽ ىػػذه الرؤيػػة،

كيستخدـ لتحقيقو استراتيجيات غير تقميدية (الجاركدم.)78 :2011 ،
 النظرية التعويضية:
ترل ىذه النظرية كجكد قائديف:

األول  :االكؿ قائد الميمة كالذم يقكـ بتنظيـ أعضاء الجماعة كتكجيييـ نحك تحقيؽ أىدافيـ بأكبر قدر
مف الكفاءة كالفاعمية.
ال اني :القائد االجتماعي– االنفعالي كىك الذم يعمؿ عمى تقكية الركح المعنكية لمجماعة كتخفيؼ حدة
التكتر الناش عف عمؿ الجماعة كتفاعؿ أعضاءىا كازالتو.
قػػد تتعػػرض الجماعػػة إلحباطػػات أثنػػاء قياميػػا بتحقيػػؽ أىػػدافيا كىػػذا يتطمػػب قيػػاـ قػػكل تعمػػؿ عمػػى

قيادة الجماعػة كتكجيػو نشػاطاتيا كمعالجػة حاجاتيػا كتخفيػؼ تكترىػا ،كيتػكلى القائػد االجتمػاعي العػاطفي
تفريػػؽ أك صػػرؼ القػػكل التػػي تحػػرؼ الجماعػػة عػػف أىػػدافيا ليكجػػو االىتمػػاـ بعػػد ذلػػؾ نحػػك انجػػاز العمػػؿ

(خميفات.)51 :2012 ،
 .7أنماط الكيادة:

تنقسـ القيادة حسب أسمكب القيادة المتبع إلى عدة أنكاع أىميا:
أ .الكيادة األوتكراطية (الديكتاتورية):
يسػ ػ ػػمى القائػ ػ ػػد ىن ػ ػ ػػا بالقائػ ػ ػػد الػ ػ ػػدكتاتكرم أك التس ػ ػ ػمطي أك التحكم ػ ػ ػػي فيػ ػ ػػك يحػ ػ ػػاكؿ جمػ ػ ػػع كػ ػ ػػؿ

السػ ػػمطات فػ ػػي يػ ػػده أك يحػ ػػتفظ لنفسػ ػػو بالقيػ ػػاـ بكػ ػػؿ صػ ػػغيرة ككبي ػ ػرة كيصػ ػػر عمػ ػػى طاعػ ػػة مرؤكسػ ػػيو لػ ػػو
(النداكم.)34 ،2004 ،
فالقائد االسػتبدادم يرفػع مػف شػأف نفسػو عمػى حسػاب مصػالح االخػريف ناسػبان الفشػؿ الػى التػابعيف

فيشعر التابعكف بأنو قائد متسمط يخشكف بطشو كغدره كينظركف اليػو بأنػو يممػؾ كػؿ شػيء كال يتػرؾ ليػـ

محاكلة المشاركة في أم شيء (ىبلؿ.)35 :2002 ،

تتركز السػمطة فييػا بيػد القائػد كحػده ،فيػك الػذم يتخػذ القػ اررات بنفسػو ،كيحػدد أدكار األفػراد كيرسػـ

خطط المؤسسة ،كىك ييتـ بضػماف طاعػة األفػراد الػذيف ال يممكػكف حػؽ اختيػار العمػؿ أك المسػاىمة فػي
اتخاذ القرار.
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كيشجع القائد في ىػذا الػنمط عمػى تقميػؿ االتصػاؿ بػيف األعضػاء ،كىػك يتػدخؿ فػي معظػـ األمػكر

كشتى األعماؿ.

في ظػؿ ىػذا الػنمط القيػادم نفتقػد قػدرة العػامميف عمػى االبػداع كاالبتكػار كػذلؾ ال يتػيح ىػذا المنػاخ

ال لتنميػػة العبلقػػات كتحقيػػؽ التكيػػؼ االجتمػػاعي بػػيف العػػامميف ،كالعػػامميف ىنػػا يتكقفػػكف عػػف العمػػؿ
مجػػا ن

بمجرد غياب ذلؾ الرئيس عنيـ (شفيؽ.)51 :2009 ،
ب .الكيادة الديمكراطية:

يعمؿ القائد الديمقراطي عمى تكزيع المسئكلية كاشراؾ المرؤكسيف في اتخاذ القػرارات كيشػجع عمػى

تككيف العبلقات الشخصية كتحقيؽ التفاىـ المتبادؿ بيف أفراد المنظمة.

إذا القيػػادة الديمقراطيػػة ترتكػػز عمػػى ثػػبلث مرتكػزات أساسػػية تتمثػػؿ فػػي :إقامػػة العبلقػػات اإلنسػػانية

بيف القائد كمرؤكسيو كاشراكيـ في بعض المياـ القيادية كتفكيضيـ السمطة.

أمػػا األكؿ فحتػػى يسػػتطيع القائػػد الػػديمقراطي أف يحقػػؽ مػػا يبتغيػػو مػػف عبلقػػات إنسػػانية ،عميػػو أف
يعمؿ عمى تحقيؽ التاَلؼ كاالندماج بيف العامميف ،كأف يتفيـ مشاعرىـ كمشاكميـ كيعمػؿ عمػى حميػا كأف
يعمؿ عمى إشباع االقتصادية كالنفسية كاالجتماعية (كنعاف.)183 :1999 ،
سمات الكاكد الديمكراطي:
 رسـ السياسة العامة لمتنظيـ بأسػمكب المناقشػة بػيف االعضػاء كالقػرار فييػا لؤلغمبيػة كيصػدر عػادةباسـ قائد المجمكعة.

 تقبؿ القائد لمنقد (الرأم كالرأم اوخر) في الغالب االعضاء مخيركف مع مف يعممكف. لدل القائد القدرة عمى سرعة االتصاؿ كاالحتكاؾ المستمر مع الجماعة. -يسعى القائد لتنفيذ رأم الجماعة لك خالؼ رأيو.

 يسػػكد فيػػو جػػك التفاعػػؿ االجتمػػاعي كاالتصػػاؿ المسػػتمر كركح المػػكدة كالتعػػاكف مػػف أجػػؿ تحقيػػؽاالىداؼ (العدكاف.)68 :2013 ،

ج .الكيادة الحرة (الناجحة):

القائد الناجح ىك الذم يعتمد في سياستو عمى خميط مف النمط الديمقراطي كاألكتكقراطي كيجمع

بينيما في أنو يستيدؼ تكجيو جيكد األفراد العامميف في ظمو مف خبلؿ التأثير في سمككيـ.

فبينما تركز القيادة االكتكقراطية اىتماميا باإلنتاج ،كتركز القيادة الديمقراطية اىتماميا عمى

المرؤكسيف ،فإف القيادة الحرة تركز اىتماميا عمى الفرد العامؿ في أداء العمؿ (شفيؽ.)54 :2009 ،
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د .الكيادة البيروقراطية
المكائح المكتبية بالنسبة لقائػد ىػذا النػكع أىػـ مػف العمػؿ ذاتػو فيػك ييػتـ أكثػر بػاإلجراءات كالػركتيف
أكثر مف اىتمامو بالعمؿ (خميفات.)56 :2012 ،
القائد البيركقراطي ىك الذم يعمػؿ فػي سياسػة معينػة كيعتمػد فييػا عمػى التركيػز كاالىتمػاـ بالشػكؿ

عند التنفيذ عمى حساب الكفاءة كالمحتكل كالمضػمكف كيبػذؿ مػف أجػؿ ذلػؾ الجيػد كالمػاؿ كالكقػت كيػدفع

التػػابعيف لمعمػػؿ لتحقيػػؽ أىدافػػو فيػػك يحػػاكؿ أف يظيػػر بمكانػػو خاصػػة تؤكػػد تميػزه عػػف االخػػريف كيسػػتخدـ
سمطاتو كعبلقاتو ليفعؿ ما عجز عنو االخركف (ىبلؿ.)36 :2002 ،

ال الكقػػت كالجيػػد الكثيػػر كزاعم ػنا أنػػو يحػػافظ عمػػى مصػػمحة العمػػؿ
فيػػك يعتمػػد الػػركتيف الممػػؿ بػػاذ ن

كمصالح االخريف كلكنو ال يعمـ أف مصالح االخريف تتـ في تيسير أمػكرىـ كلػيس بالحفػاظ عمػى الػركتيف

الممؿ (العدكاف.)66 :2013 ،
ه .الكيادة الفوضوية:

يسػػمييا الػػبعض قيػػادة عػػدـ التػػدخؿ فالقائػػد ىنػػا يتصػػؼ بضػػعؼ العبلقػػة بينػػو كبػػيف المرؤكسػػيف

كيغمب عمى جك العمؿ عدـ الجدية عدـ المكدة كاالحتػراـ فيتصػؼ القائػد الفكضػكم بالسػمبية لدرجػة عػدـ

اتخػػاذ الق ػرار كعػػدـ تحديػػد االىػػداؼ كينػػتج عنػػو ضػػعؼ التػػرابط كينتشػػر االىمػػاؿ كالفسػػاد لعػػدـ تحديػػد

المس ػػؤكليات كال يكج ػػد م ػػف يحاس ػػب كيق ػػيـ ف ػػالفرد يعم ػػؿ م ػػا يناس ػػبو كبالت ػػالي يص ػػبح الكي ػػاف كم ػػو مي ػػددان

(ىبلؿ.)37 :2002 ،

أبرز سمات ىذا الكاكد:
 إعطاء الحرية الكاممة لؤلفراد أك المرؤكسيف في إنجاز الميمات دكف أم تدخؿ. -عدـ إعطاء المعمكمات إال حينما يسأؿ القائد كغالبنا ما تككف حدكد معينة.

 عػػدـ المشػػاركة فػػي األعمػػاؿ التػػي تنػػاط بػػاألفراد إال فػػي حػػدكد ضػػيقة جػػدنا كىػػذا يبػػرز ظػػاىرة تػػدنيمستكيات األداء كضعؼ العبلقات القائمة بيف األفراد.

 ضػػعؼ التماسػػؾ كضػػعؼ العبلقػػات االجتماعيػػة كضػػعؼ الػػركح المعنكي ػة كعػػدـ التعػػاكف فػػي إنجػػازالميمات (الشماع كحمكد.)277 :2000 ،
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 .8المكومات الشخصية والمينية لمكيادة التربوية الفاعمة:
أف القائد التربكم يجب أف تتكفر فيو الخصائص التالية:
ذكر األغا (ّ )201-200 :1996
أ .يضع تحقيؽ األىداؼ التربكية نصب عينيو بالدرجة األكلػى انطبلقػان مػف األفكػار التػي عرفػت فػي
اإلدارة التربكي ػػة ،كع ػػدـ اإلغػ ػراؽ ف ػػي االجػ ػراءات الركتيني ػػة ،األم ػػر ال ػػذم يتطم ػػب من ػػو أف يف ػػكض

السمطة كيتحمؿ المسئكلية.

ب.يكػػكف قػػاد نار عمػػى اكتشػػاؼ نقػػاط القػػكة كالضػػعؼ فػػي النظػػاـ التربػػكم فػػي مؤسسػػتو كاالسػػتفادة منيػػا

بأقص ػػى درج ػػة ممكن ػػة ،فيق ػػكـ بتط ػػكير كدع ػػـ جكان ػػب الق ػػكة ،كتش ػػخيص جكان ػػب الض ػػعؼ تميي ػػدنا

لعبلجيا كأخذ العبرة منيا.

ج .يضع أكلكيات لسياستو التربكية بادئان باألىـ فالميـ ،كال يقدـ الشكؿ عمى المضمكف.

د .يكػػكف قػػاد انر عمػػى اتخػػاذ الق ػ اررات الفاعمػػة كالرشػػيدة كيكػػكف حازم ػان فػػي م ػكاطف الحػػزـ كرحيم ػان فػػي
مكاطف الرحمة ،مع اعتماده عمى أكبر قدر ممكف مف المعمكمات الدقيقة كالصحيحة.

كاضػػافةن لمػػا سػػبؽ فػػإف القائػػد النػػاجح الػػذم يحقػػؽ أىدافػػو بطريقػػة صػػحيحة فػػي جػػك مػػنظـ يرضػػى

عنػػو المرؤكسػػيف ،كينغمسػػكف مػػف خبللػػو فػػي كظيفػػتيـ بطريقػػة إيجابيػػة ،يجػػب عمي ػو التحمػػي بالعديػػد مػػف
الصفات كما ذكرتيا شياب ( )127-126 :2010نذكر منيا ما يمي:

 الشورى :حيث أف القائد الناجح يقكـ بالتشاكر مع مرؤكسيو كيدعكىـ لمساعدتو في اتخاذ الق اررات
التي تشمميـ ىـ أيضنا.

 االستناد إلى الحكاكق :فبل يصدؽ شيئنا حتى يتبيف مف األمر كيتأكد منو ،كال يعتمد عمى الظف أك
اإلحساس فقط.

 الحرص الشديد :كبخاصة إذا تعمّؽ األمر بمصالح المرؤكسيف ،فبل ينبغي لمقائد أف يتخذ ق ار نار
خطي انر إال بعد دراسة جكانبو كافة كردكد األفعاؿ المتكقفة حيالو.

 الفطنة وبعد النظر :إذ يجب أف يتحمى القائد بصفة الفيـ السريع كالطريقة المماحة في فيـ األمكر،
كالحكمة في التصرفات.

 الشجاعة :الحزـ عند المزكـ كالمركنة في الظركؼ العادية.
 الكدرة عمى تحمل المسؤولية :كمعنى ذلؾ أف يككف القائد كاثقان مف نفسو في محاؿ النشاط الذم
يشرؼ عميو.

أف إلماـ القائد بأصكؿ
 معرفة األصول العممية لإلدارة :فيي تعد أكؿ الطريؽ نحك النجاح حيث ّ
اإلدارة يكفر عميو الكثير مف الجيد الذم يضيع في تجارب خاصة يتعمـ منيا.
 العكمية المنظمة :أم العقمية التي تستطيع أف تخطط كتنظـ كتراقب.
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 الشعور اإلنساني في المعاممة :كىي أف يحس القائد بأف أتباعو بشر كأنيـ ال يختمفكف عنو بشيء
ال بيف الطرفيف.
إال في مكقعة منيـ ،كبيذا يككف الشعكر بالثقة متباد ن

 الشخصية النافذة :كىي التي تستطيع أف تؤثر عمى سمكؾ اوخريف ،كتجذب اىتماميـ نحكه ،كمما
يدعـ الشخصية كيقكييا أف يتصؼ صاحبيا باالستقامة كالتكامؿ العقمي كالتكازف النفسي.
بأف قدرات الفرد كمؤىبلتو العممية كخبراتو
ىذه الصفات كجميع ما ذكر عف صفات القائد تعني ّ
ال تكفي لكحدىا لضماف اإلنجاز بالمستكل المطمكب ،بؿ يجب أف يتحمى بتمؾ الصفات لكي يتحقؽ

لممؤسسة أىدافيا عمى أفضؿ كجو.
 .9مبادئ الكيادة:

ىناؾ مجمكعة مف المبادئ يجب مراعاتيا مف أجؿ تككيف قيادة فاعمة كىي كاالتي:
 مبدأ التأ ير الفعال :التأثير في األفراد بكفاية كفاعمية.


مبييدأ السييمطة الكيادييية مكابييل سييمطة الكاكييد :االعتمػػاد عمػػى الخب ػرة كالمعرفػػة كالعبلقػػات االنسػػانية
كليس االعتماد عمى المركز كاألنظمة.



مبيييدأ الكيييدوة والمييينيج الخفيييي :أم أف يكػػكف المػػدير قػػدكة فػػي االلت ػزاـ كاالنتمػػاء كالتقي ػد بػػالقكانيف

كاالنظمة كالتعميمات.

 مبدأ الروح المعنويية :السػعي إليجػاد ركح معنكيػة عاليػة عنػد جميػع العػامميف كػي يشػعر كػؿ مػنيـ
بالمسؤكلية عف النجاح.

 مبدأ فيم الذات :يفيـ المدير ذاتو فيحدد جكانب القكة كالضعؼ لديو كالتحكـ بيا.
 مبييدأ فيييم الميميية والعمييل :يسػػاعد المػػدير المعممػػيف عمػػى فيػػـ ميمػػاتيـ كمسػػؤكلياتيـ كمػػا يسػػاعدىـ
عمى النمك الميني كالنجاح في أداء المياـ المنكطة بيـ بفاعمية.

أشياء مادية.
 مبدأ التوجيو المادي :ينظر المدير بأنيـ أناس ذات مشاعر كليسكا
ن
 مبدأ التمركز الذاتي :ال ينشغؿ المدير باىتماماتو الذاتية حتى ال تتدنى الركح المعنكية لؤلفراد.


بل بالبيئة التي يعمؿ في إطارىا.
مبدأ اإللمام بالبيكة :أف يمـ المدير إلمامنا كام ن

 مبدأ العواميل المعينية والعواميل المعيكية :أف يتعػرؼ المػدير عمػى العكامػؿ المعينػة كالمعيقػة لتسػييؿ
نجاح التخطيط كجعمو أكثر كاقعية.

 مبدأ إدراك الدور :أف يدرؾ المدير أدكاره كميامو كمسؤكلياتو باعتباره قائد تربكم.


مبييييدأ المشيييياركة :يحػ ػػرص الم ػػدير عمػػػى المشػ ػػاركة الكاعيػػػة لممعممػ ػػيف التخطػ ػػيط كالتنفيػػػذ كالتقػ ػػكيـ
كالمتابعة.

 مبييدأ تنظيييم وادارة الوقييت :يحػػرص المػػدير عمػػى تنظػػيـ الكقػػت كادارتػػو مػػف أجػػؿ ضػػبط المسػػار دكف
إىدار.
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 مبدأ تحكيق أىداف مجموعات وفرق العميل وغاياتييا :مػف خػبلؿ تقػديـ االقت ارحػات العمميػة البنػاءة
كتقكيـ عمؿ المجمكعات كتقدميا نحك تحقيؽ االىداؼ

 مبييدأ تعزيييز قييوة مجموعييات العمييل وتماسييكيا :أف يكجػػو المػػدير سػػمككو القيػػادة نحػػك الحفػػاظ عمػػى
تماس ػ ػػؾ مجمكع ػ ػػة العم ػ ػػؿ ككػ ػػؿ كتعزيػ ػ ػزه مػ ػػف خ ػ ػػبلؿ حفػ ػػز األعضػ ػػاء كتشػ ػػجيعيـ كالتخفي ػ ػػؼ مػ ػػف
ح ػ ػػدة الت ػ ػػكتر ل ػ ػػدييـ كت ػ ػػكفير الفرص ػ ػػة لك ػ ػػؿ عض ػ ػػك ف ػ ػػي المجمكع ػ ػػة أف يعب ػ ػػر ع ػ ػػف ذات ػ ػػو بحري ػ ػػة
(الجيني.)28-26 :2013 ،

.10

مصادر قوة الكيادة:

القكة ىي القدرة عمى التأثير عمى سمكؾ االخريف فيي جكىر عممية القيادة اإلدارية التي ال يمكف

القيادة بدكنيا مف أىـ ىذه المصادر( :المكافأة ،اإلكراه كالضغط ،النظاـ ،الخبرة ،االعجاب ،المكارد،

المعارؼ ،االستمالة ،القيـ كالمعتقدات ،المشاركة ،تطكيع المعمكمات كتييئة بيئة العمؿ كأخي نار اإللياـ)

(الجيني.)23 :2013 ،
.11

الكيادة المميمة:
القيػػادة المميمػػة ترجػػع جػػذكرىا إلػػى المصػػطمح ( )Charismaالمسػػتمد مػػف المغػػة البلتينيػػة ككممػػة

( )Charismaتعني االلياـ أم القكل التي يصعب تفسػيرىا بكضػكح مػف خػبلؿ الكسػائؿ المنطقيػة كأكؿ

البيركقرطيػػة عنػػدما قصػػد فيػػو ضػربنا مػػف ضػػركب السػػمطة
ا
مػػف اسػػتخدمو ( )Max weberفػػي نظريتػػو
المقترنػػة بشخصػػية القائػػد كمػػا يمتمكػػو مػػف سػػمات شخصػػية كمكاىػػب ذاتيػػة مميمػػة لآلخػريف كسػػاحرة ليػػـ،

كأقػػرف ( )Rober Houseىػػذا المصػػطمح بالنػػار التػػي تميػػب حمػػاس التػػابعيف كتظفػػر ب ػكالئيـ كتحقػػؽ
ػرت
النتػػائج التػػي تتجػػاكز الحػػدكد المطمكبػػة كتػػـ اسػػتخداـ ىػػذا المصػػطمح ليشػػير إلػػى الصػػفات كالمتغيػ ا
الشخصية التي تميز القائد عف التابعيف ممثمة ب (الشجاعة ،المياقة ،الذكاء ،الحكمػة ،الصػبر ،التفػكؽ،

االحترـ ،قكة المنطؽ كالبياف (خميؼ ك محمد.)51: 2012 ،
ا
قكة

كق ػػد ذك ػػرت فن ػػرم ( )581 :2012كج ػػبلب ( )162 :2016ب ػػأف ىن ػػاؾ خمس ػػة مع ػػاني لئللي ػػاـ
كىي:
 المعنييى الغيبييي :ىػػك أف يمقػػى هللا تعػػالى فػػي الػػنفس أم ػ انر يبعػػث عمػػى الفعػػؿ أك التػػرؾ فيػػك نػػكع مػػفالػػكحي مثػػؿ قكلػػو تعػػالى (كأكحػػى ربػػؾ إلػػى النحػػؿ أف اتخػػذم مػػف الجبػػاؿ بيكت ػنا كمػػف الشػػجر كممػػا

يعرشكف) (سكرة النحؿَ ،اية .)68

 المعني الواقعي :يككف مصدره البيئة المادية المحيطة بالفرد التي تػؤثر عمػى حفػز ركح اإلليػاـ لػدلاإلنساف.
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 المعنى السيكولوجي  :اإللياـ ىك حالة شعكرية تنتج مف داخؿ الفرد فتحثو عمى إنجاز أشياء الالخركف كليا عدة شركط كىي :قكة اإللياـ ،تكافر اإلمكانيات لرعاية اإللياـ ،تظافر الفكر
ينجزىا ا َ

كالشعكر كاإلرادة ،تكفر طاقة كافية لترجمة اإللياـ إلى كاقع ،تكزيع الجيد كتجنب التعب كاإلرىاؽ

الذيف يضعفاف اإللياـ.

 المعنى الفردي :يتعمؽ بالفرد فقط ألنو عندما يميـ يمقي بإليامو إلى المجتمع فيؤثر فيو. المعنى الجماعي :أف لممجتمع تأثي نار كاضحنا عمى إلياـ الفرد ألنو جزء منو.كمػػا أف د ارسػػة جي ارلػػد كالبػػاركف ( )59 :2004أكػػد عمػػى أف ( )Charismaتعنػػي الصػػفة الخفيػػة

لمبشػػر التػػي تػػكحي لممرؤكسػػيف بضػػركرة ال ػكالء لمقائػػد دكف ايػػة شػػؾ .كبالتػػالي ينظػػر الػػى القيػػادة المميمػػة
عمى أنيا القيادة القادرة عمى جعؿ االفػارد العػادييف يقكمػكف بأعمػاؿ غيػر عاديػة عنػد مكاجيػة الصػعاب،

كىي التي تحقؽ نجاحات غير المتكقعة.

كما تقػدـ يقكدنػا إلػى القػكؿ بػأف التميػز فػي الخصػائص القياديػة جػاء نتيجػة االسػتثمار الفاعػؿ ليػا

مف قبؿ تمؾ القيادات ،عمما اف ىذه الخصائص تمثمت في:

أ .ال كة بيالنفس :تمثػؿ القػدرة التػي تمكػف القائػد مػف السػيطرة عمػى المشػكبلت كىػذا يعنػي أنػو ال يكجػد
قائد مزعػزع الثقػة (ثقػة القائػد بقد ارتػو كمبادئػو) كىػي نابعػة مػف القػدرة التػي يمتمكيػا ،كصػحة األحكػاـ
التي يطمقيا إلى حد أف يككف االخركف يككف لدييـ تصكر عنو (الفقي.)16 :2008،

ب .الرؤية المستكبمية :أم القدرة عمى التكقع كعمى النحك الذم يسيـ في تحسيف الكضع القػائـ ،كىػذه
الرؤية تمثؿ خاصية يتميز بيا القادة المميميف لتأشير مستقبؿ منظماتيـ.

ج .الحساسية تجاه الكييود البيكيية :تعكػس ىػذه الخاصػية إمكانيػة التكافػؽ مػع البيئػة كعمػى نحػك يمكنػو
مػػف إجػػادة سػػبؿ التصػػرؼ دكف االنصػراؼ كراء زالت المسػػاف كعػػدىا مشػػكبلت يتعػػذر حميػػا كتماشػػينا

مػػع ذلػػؾ ،فقػػد أكػػدت (الزيبػػارم )32 :2009،عمػػى أف القػػدرة عمػػى اكتشػػاؼ المشػػكبلت كالمصػػاعب

فضػ ػبلن ع ػػف اكتش ػػاؼ ال ػػنقص ف ػػي المعمكم ػػات ق ػػد يعك ػػس درج ػػة م ػػف ال ػػكعي بكج ػػكد المش ػػكبلت أك
احتياج ػػات أك عنػػاد كضػػعؼ فػػي البيئػػة أك المكقػػؼ كمػػا تنصػػرؼ إلػػى الػػكعي فػػي رؤيػػة األخط ػػاء

كاالحساس كالشعكر بالمشكمة بسرعة.
كلقػػد ذكػػر سػػكيرتف ( )2004الخصػػائص كالسػػمات التػػي يتصػػؼ بيػػا القائػػد المميػػـ كأطمػػؽ عمييػػا

مسمى ( )CASTLEككؿ حرؼ مف ىذه الحركؼ ىك اختصار لخاصية معينة:

 .1الشجاعة  :Courageيجب أف يككف القائد شجاعان بدرجة كافية مف أجؿ تحمؿ الصعاب.

 .2األصالة ) :( authenticityيجب أف يككف القائد ىك المثؿ األعمى لتابعيو في كؿ نكاحي الحياة.
 .3الخدمة)  :( serviceيسعى القائد دائمان لتقديـ الخدمة لمتابعيف لتحقيؽ رفاىيتيـ كسعادتيـ.
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 .4الثقة ) :( Trustfulnessيجب أف يتحرل الصدؽ في كؿ ما يقكؿ ككؿ ما يفعؿ ليككف مكضعنا
الخريف.
لثقة ا َ

 .5الحب)  :( loveيجب عميو تكفير ركح الحب بيف التابعيف.

 .6الكفاءة ) :( Effectivenessيجب أف يمتمؾ الكفاءة العالية التي تجعمو قاد نار عمى تحقيؽ
األىداؼ المادية كالمعنكية .نقبلن عف عكاد (.)234: 2015

قرر بكجكد ىذه الخصائص التي تعكس درجة مف المثالية لدل القيادة المميمة ،إال أف
كمع اإل ا

النظاـ اإلدارم الذم يعتمد فكرة النمط القيادم المميـ قد يكاجو جممة أمكر منيا:
االستقرر الرتباط النظاـ بأكممو بحياة القائد.
ا
 غياب حاالت

بل عف
 سيادة تككينات اجتماعية ذات صمة بالقائد إلى حد أنيا تمثؿ مجمكعة مف المقربيف فض ن
ككنيـ حمقة كصؿ بينو كبيف التابعيف ،األمر الذم ينذر المنظمة بجممة اشكاليات.

بل معيقنا لمقائد
 بركز فكرة تجاىؿ القكاعد كاإلجراءات في العديد مف المكاقؼ عمى اعتبار أنيا عام ن
المميـ( .خميؼ كمحمد)53: 2012 ،
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أىمية اإلليام:

 أسمكب قيادم حديث يكاكب التطكرات كالتغيرات في بيئة العمؿ. -يساعد عمى تفجير طاقات األفراد.

 -يحكؿ مناخ العمؿ إلى مناخ إبداعي لتحقيؽ األفضؿ.

 ىك بمثابة نقطة قكل يستطيع مف خبلليا القائد استغبلؿ الفرص المتاحة (فنرم.)582 :2012 ،كرغـ ما تمت اإلشػارة اليػو ،إال أف القيػادة المميمػة تمػارس أدكار عػدة منيػا مػا يتخػذ سػبيؿ التػأثير

ػدر مػػف المتعػػة إلػػى درجػػة الرضػػا لػػدييـ كمػػع ذلػػؾ فقػػد يثػػار تسػػاؤؿ
فػػي سػػمكؾ اوخ ػريف كآخػػر يعطػػي قػ ان
مفػػاده :ىػػؿ القيػػادة المميمػػة تتسػػـ بدرجػػة عاليػػة مػػف االخبلقيػػة؟ فاإلجابػػة تحمػػؿ أكثػػر مػػف احتمػػاؿ ألف

اإللياـ ىك استعداد فطرم مكركث كمع ذلؾ فقد تتجمى اىمية التعمـ كالممارسة كفػي ذلػؾ منطمػؽ لئلفػادة
مف حديث الرسػكؿ "صػمى هللا عميػو كسػمـ" لؤلحنػؼ بػف قػيس رضػى هللا عنػو إنػؾ فيػؾ خصػمتيف يحبيمػا
هللا الحمـ كاألناة فقاؿ :األحنؼ يا رسكؿ هللا أنا تخمقت بيما أـ هللا جبمني عمييما؟ "أخرجو البخارم".

كم ػػا تق ػػدـ يفض ػػي بن ػػا إل ػػى اإلش ػػارة إل ػػى م ػػا طرح ػػو كارف ب ػػبلؾ بقكل ػػو ل ػػـ يكل ػػد أم انس ػػاف كقائ ػػد،

فالقيػ ػ ػ ػ ػػادة ليسػ ػ ػ ػ ػػت مبرمجػ ػ ػ ػ ػػة فػ ػ ػ ػ ػػي الجينػ ػ ػ ػ ػػات الكارثيػ ػ ػ ػ ػػة كال يكجػ ػ ػ ػ ػػد إنسػ ػ ػ ػ ػػاف مركػ ػ ػ ػ ػػب داخمي ػ ػ ػ ػ ػنا كقائػ ػ ػ ػ ػػد
(يكنس كالييتي.)131 :2011،

كتعرؼ ) Joyce (2009القيادة المميمة بأنيا" :تمؾ القيادة التي تطمب مػف القائػد أف تكػكف لديػو

اإلرادة كالعزـ الذم يجعمو يفكر في المرؤكسيف ،كيضعيـ أماـ عينيو قبؿ أف يفكر بنفسو".
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كتع ػػرؼ فن ػػرم ( )582 :2012القي ػػادة المميم ػػة بأني ػػا :أس ػػمكب مي ػػارم يعتم ػػد بق ػػدر كبي ػػر عم ػػى

الخريف كالتأثير فييـ كالياميـ كحثيـ عمى الكصكؿ إلى األفضؿ.
شخصية القائد كمياراتو في إقناع ا َ

عرؼ محمد ( )289 :2009القائد المميػـ بأنػو :النابغػة كاألكؿ فػي كػؿ شػيء سػكاء فػي الفيػـ أك

اإلدراؾ أك اإلتقػػاف أك الجديػػة كاجتيػػاز العقبػػات كىػػك الػػذم يبػػث الحركػػة فػػي الخػػامميف كيشػػعر بالمػػذة عنػػد

الشدائد.

تعريػػؼ (مػػكريس )2005 ،أف القيػػادة المميمػػة ىػػي فػػف التػػأثير فػػي األشػػخاص كتػػكجيييـ بطريقػػة

معينة يستطيع معيا كسب طاعتيـ ككالءىـ كاحتراميـ كتعاكنيـ مف أجؿ تحقيؽ ىدؼ معيف.

كما عرفيػا خميػؼ كمحمػد ( )50 :2012بأنيػا القيػادة المتميػزة فػي سػماتيا كالجاذبػة فػي كينكنتيػا

كالساعية إلى ديمكمة العبلقة مع مرؤكسييا عمى النحك الذم تؤثر فييـ مف حيث األداء كالكالء إلػى حػد

االنبيار بأفكارىا.

كتدعك القيادة المميمة إلى التغيير كالتطكير الدائميف في المنظمػة لمكاجيػة التطػكرات فػي البيئتػيف
الداخمية كالخارجية كيتطمب مثؿ ىذا التغيير قياـ القيادة المميمة بثبلث فعاليات أساسية:
 تكليد رؤية متجددة تجاه المستقبؿ لممنظمػة عمػى أف تمتػد ىػذه الرؤيػة إلػى جميػع األجػزاء كالكحػدات
في المنظمة.

 إحداث القبكؿ الجماعي لكؿ ما ىك جديد كحديث مف قبؿ المعنييف في المنظمة.

 ت ػػكفير ك ػػؿ م ػػا ى ػػك مطم ػػكب إلح ػػداث التغيي ػػر ف ػػي عم ػػكـ المنظم ػػة سػ ػكاء ك ػػاف ذل ػػؾ عم ػػى ص ػػعيد
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المستمزمات التقنية أك المالية أك التسكيقية أك اإلدارية (جكاد.)307 :2000 ،
أبعاد الكيادة المميمة:

يرل غرينبرغ كالباركف ( )Greenberg,&Baron,2004:322بأف القيادة المميمة تتككف مف

أربعة عناصر رئيسية:

أ .ال كة بالنفس :ىي القدرة التي تجعؿ القائد قاد انر عمى السػيطرة عمػى المشػكبلت بمعنػى أنػو ال يكجػد
قائد مزعزع الثقة.

ب .إدارة التغيييير :التغييػػر ىػػك شػػيء قػػائـ بذاتػػو كبدكنػػو يسػػتحيؿ التقػػدـ رغػػـ شػػدتو ،كمػػع ذلػػؾ فػػبل شػػيء
يقابؿ بالمقاكمة أكثر منو.

ج .تمكييين العيياممين :نقػػؿ المسػػئكلية كالسػػمطة بشػػكؿ متكػػاف مػػف المػػديريف إلػػى المرؤكسػػيف ،باإلضػػافة
إلى دعـ المرؤكسيف كدعكة صادقة لمعامميف بالمنظمة.
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د .التوجييييييو االسييييييتراتيجي :القػ ػ ػػدرة عمػ ػ ػػى التكقػ ػ ػػع عمػ ػ ػػى النح ػ ػ ػك الػ ػ ػػذم يسػ ػ ػػيـ فػ ػ ػػي تحسػ ػ ػػيف الكضػ ػ ػػع
القػ ػ ػػائـ ،كىػ ػ ػػذه الرؤيػ ػ ػػة تمثػ ػ ػػؿ خاصػ ػ ػػية يتميػ ػ ػػز بيػ ػ ػػا القػ ػ ػػادة المميمػ ػ ػػيف لتػ ػ ػػأثير مسػ ػ ػػتقبؿ منظمػ ػ ػػاتيـ
(خميؼ كمحمد.)51 :2013 ،
كترل الباحثة مما سبؽ أف القيادة مف أىـ عناصر العمؿ االيجابي ،حيث تعمؿ عمى تنسيؽ جيكد

األفراد كالجماعات كالتأثير في سمككيـ بما يضمف تحقيؽ األىداؼ المنشكدة.

كذكر (منصػكر )2016 ،أف عناصػر القيػادة المميمػة التػي يجػب أف تتػكفر فػي القائػد المميػـ ىػي

كاوتي:

 الرؤية :كتعني القدرة عمى خمؽ رؤية تربط النػاس ببعضػيـ الػبعض ،كخمػؽ مسػتقبؿ جديػد لممنشػأة؛
إذ يككف لدل القائد السبؿ لتحقيؽ الرؤية ،ككيفية إشراؾ فريؽ عممو في كضعيا كتنفيذىا.
 الشخصية واألخالق :الشخصية تعني التمتػع بصػفات مميمػة يمكنيػا التػأثير عمػى اوخػريف؛ فيكػكف
حريصػنا عمػػى االسػػتماع بعنايػػة ألتباعػػو ،كتػػكفير الػػدعـ المتكاصػػؿ ليػػـ ،كمػا يتمتػػع بػػأخبلؽ رفيعػػة،
كيككف مرننا كمنفتحنا كقاد نار عمى النقد ،عبلكةن عمى قدرتو عمػى اكتشػاؼ قػادة آخػريف يػدعـ كصػكليـ
إلى المراكز األمامية في المؤسسة.

 المسييؤولية :يتحمػػى القائػػد بالصػػدؽ حتػػى تحػػت الضػػغط ،كيمتػػزـ بالحفػػاظ عمػػى االلت ازمػػات ،كيظيػػر
الثقة في أتباعو مػف خػبلؿ تمكيػنيـ فػي كظػائفيـ ،كتفػكيض صػبلحياتو لآلخػريف ،كيشػجع التكاصػؿ

في االتجاىيف األفقي كالعمكدم.

 عمق التفكير :يشجع أتباعو عمى االبتكار ،كيشػجع التفكيػر اإليجػابي ،كيحتضػف المخػاطر اسػتنا ندا
إلػػى التحميػػؿ المػػدركس لؤلكضػػاع كالمناقشػػة ،كطػػرح األسػػئمة كالفرضػػيات كالتركيػػز عمػػى ” مػػاذا ” ك

بدال مف “مف الذم”.
“لماذا” ن

 احترام مشاعر الغيير :مػف أكلكيػات قائػد التحػكؿ االىتمػاـ بحاجػات اوخػريف كاالسػتماع لمشػاغميـ،
كتحمؿ المسؤكلية كعدـ تحميؿ أخطائو عمى اوخريف ،فبل يبحث عف كػبش فػداء ألخطائػو ،ككػذلؾ
يحترـ كيقدر قيمة إنجازات مكظفيو.
 ال كيية فييي اليينفس :يظيػػر القائػػد التفػػاؤؿ ،كيكػػكف متحمس ػان لمرؤيػػة المسػػتقبمية لممنشػػأة ،كمتكاضػػعان،
كيضع الثقة في أتباعو.

كم ػػف خ ػػبلؿ م ػػا س ػػبؽ يتض ػػح أف القائ ػػد الممي ػػـ ى ػػك ال ػػذم يم ػػتحـ م ػػع اوخػ ػريف بطريق ػػة ترف ػػع م ػػف

مسػػتكيات السػػمككيات اإليجابيػػة التػػي تحقػػؽ عمميػػة إدراؾ الحاجػػة لمتغييػػر كصػػنع رؤيػػة جديػػدة كأىػػداؼ
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أيضا المكظفيف إلػى تعزيػز المثػؿ العميػا كالقػيـ األخبلقيػة لتحقيػؽ ازدىػار
محددة كمثالية لممنظمة ،كتدفع ن
كمصمحة المنظمة.
أف ىنػاؾ خمػس أبعػاد
كقد أشارت دراسة عكاد ( ،)2015كدراسة عبد هللا كالكقفي ( ،)2012إلػى ّ
لمقي ػػادة المميمػ ػػة كى ػػي( :الس ػػعي بص ػػدؽ لتحقيػػػؽ مصػ ػػالح اوخػ ػريف ،كالثقػػػة كاالعتيادي ػػة ،كالق ػػدرة عمػػػى

التمكػػيف ،كاإلنصػػات الجيػػد ،كاالنتمػػاء ،كالتكجػػو لرؤيػػة مشػػتركة) ،كمػػا أشػػارت زنػػداح كرفػػاعي (،)2016
إلى أف ىناؾ ثبلث أبعاد لمقيادة المميمة كىمػا( :القػدرة عمػى تمكػيف العػامميف ،كاالنتمػاء كالتكجيػو ،كالثقػة

أف ىنػػاؾ أربػػع أبعػػاد لمقيػػادة المميمػػة كىػػي:
كاالعتياديػػة) ،كأشػػارت د ارسػػة خميػػؼ كمحمػػد ( ،)2014إلػػى ّ
(الثقة بالنفس ،كالرؤية المستقبمية ،كاالعتراؼ بو كأداة لمتغيير ،كالحساسية تجاه القيكد البيئية).
كفػػي ضػػكء مػػا سػػبؽ كبمػػا يتناسػػب مػػع طبيعػػة النظػػاـ التعميمػػي ،فقػػد تػػـ تحديػػد سػػت أبعػػاد لمقيػػادة

المميمة في ىذه الدراسة كىذه األبعاد ىي:
.14

أبعاد الكيادة المميمة المستخدمة في ىذه الدراسة:

فيما يمي أبعاد القيادة المميمة التي استخدمتيا الباحثة في الدراسة بشيء مف التفصيؿ:
البعد األول :ال كة بالنفس:
تعتبػػر الثقػػة بػػالنفس مػػف المككنػػات األساسػػية لمشخصػػية السػػكية ،كىػػي أسػػاس كػػؿ نجػػاح كانجػػاز،

فتسػػتطيع إنجػػاز أم شػػيء تريػػده ،فميسػػت ىنػػاؾ حػػدكد لمػػا يمكنػػؾ إنجػػازه ،إال القيػػكد التػػي تفرضػػيا عمػػى

تفكيرؾ ،كأف مفتاح الثقة بالنفس ىك أف تحدد ماذا تريد ،كأف الخكؼ كالشؾ ىما العػدكاف الرئيسػياف لكػؿ
نجاح (الحمبي.)19 :2017،
كتػػرل المحزكمػػي ( )123 :2001أف الثقػػة بػػالنفس ىػػي إحػػدل سػػمات الشخصػػية األساسػػية التػػي

يبػػدأ تككينيػػا منػػذ نشػػأة الفػػرد ،كأنيػػا مرتبطػػة ارتبػػاط كثيػػؽ بتكيػػؼ الفػػرد نفسػػيان كاجتماعيػان ،كتعتمػػد اعتمػػادان

كميان عمى مقكماتو العقمية كالجسمية كالنفسية.

في حيف أف عكاكدة ( )51 :2006تػرل بأنيػا نػكع مػف االطمئنػاف المػدركس المسػتند إلػى إمكانيػة

تحقيؽ األىداؼ المنشكدة ،كىي الثقة بكجكد االمكانات كاألسباب التي منحيا هللا تعالى لئلنساف.
 مراحل ال كة بالنفس:
تمر مراحؿ الثقة بالنفس بأربعة مراحؿ كما ذكرىا غنيـ (:)17 :2008

أ .مرحمة التفكيير :ىػي أف يفكػر الفػرد سػمعيان أك بصػريان أك حسػيان فػي المعػاني التػي تػدؿ عمػى الثقػة
بػػالنفس ،ك ػػأف يتخي ػػؿ نفس ػػو عمػػى منص ػػة كف ػػي حشػػد كبيػػر مػػف النػػاس كىػػـ يشػػجعكنو كيذكركن ػػو

بالصفات االيجابية التي يتمتع بيا.
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ب.مرحميية الشييعور :ىػػي االسػػتجابات االنفعاليػػة التػػي تنػػتج عػػف األفكػػار ،كىػػي أقػػرب مػػا تكػػكف ليػػا،
كعمى ذلؾ فإف تغيير االستجابات االنفعالية لمثقة بالنفس تككف عف طريؽ تغيير نمط التفكير.

ج .مرحمييية السيييموك :مػػف المعمػػكـ أف األفكػػار ت ػرتبط باالنفعػػاالت كالسػػمكؾ فينػػاؾ عبلقػػة قكيػػة بػػيف
الجسد كالعقؿ ،فأم تغيير يحدث ينتج تغيير في العقؿ ثـ تغيير في االنفعاالت.

د .المرحمة الروحية :إنيا أرقى مرحمة يصؿ إلييا الشخص الكاثؽ بنفسو ،كفييا تصدر الثقة بػالنفس
عف الشخص تمقائينا كتصحبيا مشاعر السركر كاإلنجاز.

 طرق تعزيز ال كة بالنفس:

ترل فيمد ( )9 :2004أف مف ىذه الطرؽ:
أ .ردد األشياء اإليجابية عف نفسؾ.
ب .غير الصكرة البائسة عف نفسؾ.
ج .تجنب المتذمريف.

د .غير معتقداتؾ السمبية عف ذاتؾ.
ه .تكقع األفضؿ.

و .اصنع نجاحؾ بنفسؾ.
كتػػرل الباحثػػة أف الثقػػة بػػالنفس ميمػػة جػػدنا لمفػػرد ،فيػػي الػػداعـ الػػذم يعطيػػو شػػعك نار بال ارحػػة عنػػد

النجػػاح أك الفشػػؿ ،كق ػد تشػػابيت الد ارسػػة الحاليػػة فػػي اختيػػار عنصػػر الثقػػة بػػالنفس مػػع د ارسػػة الكعبػػي
( )2014حيػػث تبنػػي الكعبػػي عػػدة سػػمات لمقيػػادات اإلداريػػة الناجحػػة كىػػي( :المركنػػة كالتكيػػؼ ،الثقػػة

بالنفس ،القدرة عمى التصرؼ ،المبادرة ،الشػجاعة ،تشػجيع الػذات) ،كتشػابيت الد ارسػة الحاليػة أيضػان مػع

د ارسػػة خمي ػػؼ كمحم ػػد ( )2012حي ػػث اعتمػػدت د ارس ػػة الب ػػاحثيف عم ػػى األبعػػاد( :الثق ػػة ب ػػالنفس ،الرؤي ػػة
المستقبمية ،االعتراؼ بو كأداة لمتغيير ،الحساسية تجاه القيكد البيئية).

كما كتشابيت أيضنا مع دراسة الحمبي ()2017؛ حيػث اعتمػد الحمبػي عمػى( :الثقػة بػالنفس ،إدارة

التغيير ،تمكيف العامميف ،التكجو االستراتيجي) أبعادنا ألداة دراستو.
البعد ال اني :التوجو االستراتيجي (الرؤية المستكبمية):

كعػػرؼ ادريػػس ( )23 :2002اإلدارة االسػػتراتيجية بأنيػػا مجمكعػػة مػػف القػ اررات كالتصػرفات التػػي

يترتػػب عمييػػا تكػػكيف كتنفيػػذ الخطػػط المصػػممة لتحقيػػؽ أىػػداؼ المنظمػػة ،كذكػػر بػػأف اإلدارة االسػػتراتيجية
تتضمف بصفة عامة ثبلث مراحؿ أساسية تتكامؿ مع بعضيا البعض كىي:

أ .وضع وصياغة االستراتيجية :كىذه المرحمة تشتمؿ مجمكعة مف الخطكات تتمثؿ في:
 الرسالة لممنظمة.
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 األىداؼ كالغايات.
 االستراتيجية.
 السياسات.

ب .تطبيق االستراتيجية :أم كضع االستراتيجية مكضع التنفيذ:
 البرامج.

 الميزانيات.

 اإلجراءات.

ج .التكويم والمتابعة:
حيث إف االستراتيجية تكضع لمكاجية كتعديؿ كتطكير المستقبؿ ،ذلؾ الذم يتميز بكجكد عكامؿ

داخمية كخارجية تتغير باستمرار ،فبل بد مف المراجعة المستمرة لمتأكد مف أف األداء التنظيمي كالفردم

يسير في االتجاه الصحيح.

 إيجابيات تطبيق اإلدارة االستراتيجية:
أ .تؤدم بالمنظمة إلى إنجاز ميماتيا كمسئكلياتيا بفعالية عالية.
ب .تشجيع اإلدارييف عمى التطمع كالتقييـ كقبكؿ بدائؿ متعددة.

ج .تساعد عمى إظيار كتكضيح الفرص المستقبمية كنقاط التيديد كالمخاطر.

د .تساعد المدير عمى إجراء تغييرات أساسية.

ه .تعمؿ عمى تطكير الميكؿ ككجيات النظر كطرؽ التفكير كاتخاذ الق اررات كعممية التخطيط التي
تساعد عمى اتخاذ ق اررات سميمة.

و .تزكيد المنظمة بأساليب نكعية لقياس اإلنجاز كاإلبداع كابتكار طرؽ جديدة لمدافعية كالمعرفة.
(عبكدم)48-47 :2006 ،
باإلضافة لما سبؽ تضػيؼ الباحثػة فػي أنػو يسػاعد عمػى تزكيػد المنظمػة بنظػاـ كمػي لعمميػة اتخػاذ

القػ ػ اررات ب ػػدالن م ػػف اتخ ػػاذ القػ ػ اررات بش ػػكؿ ت ػػدريجي ،كم ػػا كي ػػزكدىـ بأساس ػػيات الكظ ػػائؼ اإلداري ػػة مث ػػؿ
اسػ ػػتخداـ المصػ ػػادر بطريقػ ػػة فعالػ ػػة ،كيعمػ ػػؿ عمػ ػػى تطػ ػػكير كرقػ ػػي المؤسسػ ػػة لتكاكػ ػػب التطػ ػػكرات العمميػ ػػة

كدرسػػة
المتسػػارعة ،كتشػػابيت الد ارسػػة الحاليػػة فػػي بعػػد الرؤيػػة المسػػتقبمية مػػع د ارسػػة المػػكح ( ،)2016ا

خميؼ كمحمد ( )2012حيث اعتمدت دراسة الباحثيف فػي الد ارسػة عمػى األبعػاد( :الثقػة بػالنفس ،الرؤيػة

المسػتقبمية ،االعتػراؼ بػو كػػأداة لمتغييػر ،الحساسػية تجػػاه القيػكد البيئيػة) ،كمػا كتشػػابيت أيضػان مػع د ارسػػة

الحمبػػي ()2017؛ حيػػث اعتمػػد الحمبػػي عمػػى( :الثقػػة بػػالنفس ،إدارة التغييػػر ،تمكػػيف العػػامميف ،التكج ػػو
االستراتيجي) أبعادان ألداة دراستو.

36

كالتقػػت الد ارسػػة الحاليػػة مػػع د ارسػػة أبػػك حػػيش ( )2018فػػي بعػػد الرؤيػػة كاألىػػداؼ ،حيػػث عرفػػت

الباحثػة الرؤية إجرائيػنا بأنيػا" :الغايػات المسػتقبمية التػي يسػعى إلػى تحقيقيػا مػدير مدرسػة الككالػة الدكليػة

بمحافظات غزة ،كالتي تساعد في تحديد المسار الذم تتبناه المدرسة كمؤسسة تربكية".

كاعتمػػدت د ارسػػة عبػػده ( )2017عمػػى عػػدة أبعػػاد فػػي تطبيػػؽ د ارسػػاتيـ ،كتشػػابيت مػػع الد ارس ػػة

الحالية فقط في (بعد التوجو االستراتيجي).

ككذلؾ التقػت الد ارسػة الحاليػة مػع د ارسػة ربيػع ( )2017فػي البعػد األكؿ مػف أداة الد ارسػة لمباحػث

أال كىك( :الرؤية والرسالة واألىداف).

كفػػي د ارسػػة الغامػػدم (1433ق) اعتمػػد الباحػػث فػػي أداة د ارسػػتو عمػػى المجػػاالت( :تطػػكير رؤيػػة

مشتركة لممدرسة ،تحديد األىداؼ كأكلكياتيػا حسػب حاجػات المدرسػة ،بنػاء ثقافػة مشػتركة لمتغييػر داخػؿ

المدرسة ،تقديـ نمكذج سمككي يحتذل ،االستثارة الفكػرة ،تكقػع مسػتكيات أداء عميػا مػف العػامميف ،ىيكميػة
التغيير) ،كفي ىذا البعد لمدراسة يمكف القكؿ بأف دراسة الغامدم (1433ق) قد تشابيت في بعػد تطوير

رؤية مشتركة مع بعد الرؤية المستقبمية لمدراسة الحالية.
البعد ال الث :إدارة التغيير (الحساسية تجاه المتغيرات البيكية):
يعد التغيير مسألة أساسية في كؿ منظمة أك دكلة كفي مختمؼ مفاصميا االدارية ،كىك العنصر

الحتمي في كافة صكر كمراحؿ النشاط االدارم ،كترتبط عممية نجاحو ارتباطا كثيقا بمكاكبة األحداث

كالتطكرات التي تحصؿ حيالو ،كتخضع لتأثيره عدة عكامؿ داخمية كخارجية بدرجات متفاكتة

(عرفة.)13 :2012،

كقد عرفو الصرف ( )339 :2002بأنو تحريؾ االدارة األكضاع الجديدة كاعادة ترتيب األمكر

بحيث تستفيد مف عكامؿ التغيير االيجابي ،كتجنب أك تقميؿ عكامؿ التغيير السمبي ،أم أنيا تعبر عف
كيفية استخداـ أفضؿ الطرائؽ اقتصادا كفاعمية ،ألحداث التغيير كخدمة األىداؼ المنشكدة.
في حيف يرل السكارنة ( )52 :2008أنو نشاط حتمي مستمر ،تفاؤلي يكاكب أك يؤثر في البيئة
الداخمية كالخارجية الحالية كذلؾ بأحداث تعديبلت في بعض االمكر ،أك جميع العناصر التي تتككف

منيا المنظمة.

كيجب إدراؾ الحاجة لمتغيير؛ ألنو عندما تككف التغييرات في البيئة بطيئة ،يعجز العديد مف

أعضاء اإلدارة العميا عف إدراكيا ككنيا تيديدات لمنظماتيـ كلكي يدرؾ أعضاء المنظمة التغييرات
البيئية يجب تشجيعيـ لزيارة منظمات أخرل لمعرفة كيؼ تعمؿ كتعالج المشكبلت ،لخمؽ رؤية جديدة؛

ىذه الرؤية التي تتطكر بمركر الزمف مف خبلؿ األفراد الذيف شارككا في ق اررات تشكيؿ تمؾ الرؤية

كسينفذكف كيؤسسكف التغيير ،كلضماف أف يككف ىذا التنفيذ ناجحنا يجب أف يعمؿ القائد مع مجمكعة
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مف األفراد لدييـ الرغبة كااللتزاـ اإليجابي تجاه التغيير ،كأف يمقى الدعـ كالمساندة مف جانب المديريف

في المستكيات اإلدارية العميا (إبراىيـ.)383-382 :2000 ،
 أىمية التغيير:

ذكر عامر كقنديؿ ( )274-272 :2010الجكانب األساسية لمتغيير ،كىي كما يمي:
أ .الحفاظ عمى الحيوية الفاعمة :يعمػؿ التغييػر عمػى تجديػد الحيكيػة داخػؿ المؤسسػات كالمنظمػات،
فػػالتغيير يػػؤدم إلػػى إنعػػاش اومػػاؿ ،كالػػى تحريػػؾ الثكابػػت ،كالػػى سػػيادة ركح مػػف التفػػاؤؿ ،كمػػف ثػػـ
تظير المبادرات الفردية كالجماعية ،كتظيػر اوراء كالمقترحػات ،كيػزداد االحسػاس بأىميػة كجػدكل

المشاركة االيجابية.

ب .تنميييية الكيييدرة عميييى االبتكيييا ارت :التغيي ػػر دائمػ ػنا يحت ػػاج إل ػػى جي ػػد لمتعام ػػؿ مع ػػو ،سػ ػكاء التعام ػػؿ
اإليجابي بالتكيؼ ،أك التعامؿ السمبي بالرفض ،ككبل النكعيف مف التعامؿ يدفع إلى إيجػاد كسػائؿ

كأدكات بديمة.

ج .الرغبيية فييي التطييوير والتحسييين واالرتكيياء :يعمػػؿ التغييػػر عمػػى تفجيػػر المطالػػب كالرغبػػات لتنميػػة
الػػدافع كالحػػافز نحػػك االرتقػػاء كالتقػػدـ ،كمػػا يسػػتدعيو ذلػػؾ مػػف تطػػكير كتحسػػيف مػػتبلزـ فػػي ك ػؿ

شيء.

د .التوافييق مييع متغي يرات الحييياة :حيػػث يعمػػؿ التغييػػر عمػػى زيػػادة القػػدرة عمػػى التكيػػؼ كالتكافػػؽ مػػع
متغيػرات الحيػػاة ،كمػػع مػػا يكاجػػو المؤسسػػات كاألفػراد مػػف ظػػركؼ مختمفػػة كمكاقػػؼ غيػػر ثابتػػة ،بػػؿ
كبيئة تتفاعؿ فييا العديد مف العكامؿ (:األفكار ،االتجاىات ،القكل ،المصالح ،الحقكؽ).

ه .الوصول إلى درجة أعميى مين الجيودة فيي األداء :حيػث يعمػؿ التغييػر عمػى الكصػكؿ إلػى درجػة
أفضؿ مف القكة في األداء التنفيذم كالممارسة التشغيمية.

 أىداف إدارة التغيير:

تسعى عممية التغيير إلى تحقيؽ أىداؼ كضحيا ماىر ( )416 :2005فيما يمي:
أ .فحص مستمر لنمك أك تراجع المنظمة كالفرص المحيطة بيا.
ب.تطكير أساليب المنظمة في عبلجيا لممشكبلت التي تكاجييا.
ج .زيادة الثقة كاالحتراـ كالتفاعؿ بيف أفراد المنظمة.

د .زيادة حماس كمقدرة أفراد المنظمة في مكاجية مشاكميـ كفي انضباطيـ الذاتي.
ق .تطكير قيادات قادرة عمى اإلبداع اإلدارم كراغبة بو.

ك .بناء مناخ محابي لمتغيير كالتطكير كاإلبداع.
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 خصاكص إدارة التغيير:
تتصؼ إدارة التغير بعدد مف الخصائص يذكرىا عرفة ( ،)25 :2012كىي كاوتي:
أ .الواقعية :يرتبط بكاقع حياة المنظمة ،كيتـ في إطار امكانياتيا ،كمكاردىا كظركفيا التي تمر بيا.
ب .التوافكية :يجب حدكث تكافؽ بيف التغيير كبيف رغبة كتطمعات كاحتياجات القكل المختمفػة لعمميػة
التغيير.

ج .التفاعميييية :أف تممػػؾ القػػدرة عمػػى الحركػػة بحريػػة مناسػػبة ،كتممػػؾ القػػدرة عمػػى التػػأثير بػػاوخريف،
كتكجيو قكل الفعؿ في األنشطة كالكحدات اإلدارية المستيدؼ تغييرىا.

د .المشياركة :تحتػػاج عمميػة التغييػػر إلػى التفاعػػؿ اإليجػابي بالمشػػاركة الكاعيػة لمقػػكل كاألطػراؼ التػػي
تتأثر بالتغيير كتتفاعؿ مع قكاه.

ه .الكدرة عمى التطور واالبتكار :كىي خاصية عممية الزمة إلدارة التغيير ،فالتغيير يتعػيف أف يعمػؿ
نحك االرتقاء كالتقدـ كاال فقد مضمكنو.
كتػػرل الباحثػػة أف التغييػػر عمميػػة مسػػتمرة متجػػددة تيػػدؼ إلػػى تحسػػيف القػػدرة عمػػى اتخػػاذ القػ اررات،

كتغييػػر االتجاىػػات كتعػػديؿ القػػيـ داخػػؿ أم منظمػػة ،كجػػاء بعػػد إدارة التغييػػر متشػػابيان مػػع د ارسػػة خميػػؼ

كمحم ػػد ( )59-58 :2012حي ػػث التق ػػت الد ارس ػػة الحالي ػػة م ػػع الد ارس ػػة ف ػػي ع ػػدة أبع ػػاد؛ ألف الب ػػاحثيف

اعتمدا في الدراسة عمػى األبعػاد التاليػة( :الثقػة بػالنفس ،الرؤيػة المسػتقبمية ،االعتيراف بيو كيأداة لمتغييير،

الحساسية تجاه القيكد البيئية) ،كما كاعتمدت دراسة المكح ( )2016عمى نفس األبعاد.
كتشػػابيت أيض ػنا مػػع د ارسػػة الحمبػػي ()2017؛ حيػػث اعتمػػد الحمبػػي عمػػى( :الثقػػة بػػالنفس ،إدارة

التغيير ،تمكيف العامميف ،التكجو االستراتيجي) أبعادان ألداة دراستو.
البعد الرابع :الجاىزية:

أف يتسػػـ القائػػد المميػػـ بالقػػدرة عمػػى التركيػػز كاالنتبػػاه لمػػا يقكلػػو اوخػػركف باإلضػػافة إلػػى التركيػػز

الكبير عمى األمكر الميمة فػي المكاقػؼ التػي يكاجييػا مػف خػبلؿ تحديػد األكلكيػات التػي يقػكـ بيػا ،لػيس
ىػػذا فحسػػب بػػؿ إنػػو يعمػػؿ عمػػى جعػػؿ اوخ ػريف يتبنكىػػا ،كفػػي مجػػاؿ التغييػػر يمثػػؿ ىػػذا الشػػخص داعيػػة
التغيير األكؿ كأحد أبػرز رمػكزه ،فيػك يعمػؿ عمػى شػرح أىدافػو كتكضػيح غاياتػو ،إلقنػاع اوخػريف بأىميػة

األخػػذ بػػو ،إضػػافة إلػػى ذلػػؾ فيػػك يمتمػػؾ القػػدرة عمػػى التعامػػؿ مػػع المكاقػػؼ الغامضػػة كتمػػؾ التػػي يصػػعب
"تجسػػد حػػاالت المقػػدرة المتمي ػزة التػػي تتػػيح لممنظمػػة إمكانيػػة تحقيػػؽ
التنبػػؤ بيػػا .كتعتبػػر الجاىزيػػة بأنيػػا:
ّ
كفػػاءة متكقعػػة الجػػكدة ،تحػػديث كاسػػتجابة ،كفػػي ذلػػؾ إشػػارة إلػػى أف الجاىزيػػة تمثػػؿ م ػكاطف قػػكة منفػػردة
تمتمكيػػا المنظمػػة كبمػػا يػػؤمف إمكانيػػة اسػػتغبلؿ المػكارد المنظميػػة عمػػى نحػػك أفضػػؿ فػػي إطػػار الػػرد عمػػى
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أف الجاىزيػة تمثّػؿ الركيػزة األسػاس
المنافسيف في الكقت المناسب مع مراعاة الحذر كاالنتباه انطبلقنا مػف ّ
في ميداف المزايا التنافسية (خميؼ كمحمد.)56-55 :2012 ،
حيث يجب أف تتكافر في القائد الناجح جزئية الجيكزية؛ ألنو يجب أف يككف نمكذجنا في االتزاف،

إذ أ ّف العػامميف غالبػنا مػا يسػمطكف الضػكء عمػى سػمككو كيقػع دائمػنا تحػت كطػأة النقػد كقػد يقػاس ات ازنػو
كنزاىتو كذلؾ بقدر رغبتو في الحصكؿ عمػى المنػافع الشخصػية بشػكؿ سػريع مػف دكف االكتػراث بالػدكر
القيادم الػذم يمارسػو ،كالػذم ينبغػي أف يتضػمف تشػجيع الػذات كالػتحكـ باالنفعػاالت كىػذه القػدرة تسػمح

لمقائد مف التكازف كالتكجػو نحػك االداء المتميػز فػي أم مجػاؿ ،كمػا يميػز ىػؤالء القػادة باإلنتاجيػة العاليػة
كالكفاءة في أم عمؿ يقكمكف بو ،كيمكف تشجيع الذات مف خبلؿ تحمؿ مسؤكلية أكبر كقدرة أكبر عمى

التركيز كاالنتباه لمميمة المطركحة كاندفاع أقؿ كتحكػـ أكبػر بالػذات .كمػا كيتسػـ القائػد المميػـ بالشػجاعة

كتحمػؿ المخػػاطرة ،كالتػػي ال تعنػػي الببلىػػة كالغبػػاء كمػػا قػد يتبػػادر لمػػذىف ،فالشػػجاعة ىنػػا تعنػػي أف يكػػكف
لمشخص مكقػؼ كاضػح يتحمػؿ مػف أجمػو المخػاطرة المحسػكبة كيػرفض الكضػع القػائـ غيػر المبلئػـ ،كمػا
أنػػو يكاجػػو الحقيقػػة حتػػى كلػػك كانػػت مؤلمػػة ،كيكشػػؼ الحقيقػػة لآلخػريف حتػػى كلػػك لػػـ يريػػدكا سػػماعيا ،كال

بل.
يسعى إلى حماية نفسو مف الفشؿ ألف الفشؿ بالنسبة لو عمميػة تعميميػة يحػاكؿ االسػتفادة منيػا مسػتقب ن
(الساعدم.)46 :2011 :

كتشػػابيت الد ارسػػة الحاليػػة فػػي بعػػد الجاىزيػػة مػػع د ارسػػة خميػػؼ كمحمػػد ( )2012حيػػث اعتمػػدت

دراسة الباحثيف في الدراسة عمى األبعاد( :الثقة بػالنفس ،الرؤيػة المسػتقبمية ،االعتػراؼ بػو كػأداة لمتغييػر،

الحساسػػية تجػػاه القيػػكد البيئيػػة ،االسػػتعداد المسػػبؽ فػػي إعػػداد التػػدابير ،تعتمػػد فكػرة العمميػػة طػػي النسػػياف،

الجاىزية).

البعد الخامس :تمكين العاممين:
ع ػ ػػرؼ العتيب ػ ػػي ( )6 :2004التمك ػ ػػيف بأن ػ ػػو نق ػ ػػؿ الس ػ ػػمطة بش ػ ػػكؿ متك ػ ػػاف م ػ ػػف الم ػ ػػديريف إل ػ ػػى

المرؤكسػػيف ،كدعػػكة صػػادقة لمعػػامميف لممشػػاركة فػػي سػػمطة اتخػػاذ الق ػرار ،ليصػػبح الم ػرؤكس مسػػئكالن عػػف
جكدة ما يقرر أك ما يؤديو مف أعماؿ.

كي ػػرل مص ػػطفى ( )126 :2005أن ػػو نق ػػؿ المس ػػئكلية كالس ػػمطة بش ػػكؿ متك ػػاف م ػػف الم ػػدراء إل ػػى

المرؤكسػػيف ،كمػػا أنػػو دعػػـ المرؤكسػػيف بالسػػمطة ،كدعػػكة صػػادقة لمعػػامميف بالمنظمػػة ،كأف ىنػػاؾ أسػػباب
عديدة تدفع أم منظمة إلى تبني مدخؿ تمكيف العامميف مثؿ:

أ .حاجة المنظمة إلى أف تككف أكثر استجابة بالسكؽ.

ب.تخفيض عدد المستكيات اإلدارية في اليياكؿ التنظيمية.
ج .تركيز اىتماـ اإلدارة العميا عمى القضايا االستراتيجية.
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د .االستغبلؿ األمثؿ لممكارد المتاحة كخاصة البشرية لمحفاظ عمى تطكير المنافسة.
ق .أىمية سرعة اتخاذ الق اررات.

ك .إطبلؽ قدرات األفراد اإلبداعية كالخبلقة.

ز .تكفير المزيد مف الرضا الكظيفي كالتحفيز كاالنتماء التنظيمي.

ح .إعطاء األفراد مسئكلية أكبر كتمكينيـ مف اكتساب إحساس أكبر بإنجاز عمميـ.
 أبعاد التمكين االداري :كما ذكرىا الطراكنة (:)48-47: 2006

أ .التحفييييز :إف كجػػكد نظػػاـ الح ػكافز الجيػػد يسػػيـ فػػي جػػذب األف ػراد كاشػػباع رغبػػاتيـ ،كيعػػزز مػػف
استمرارىـ في العمؿ ،كما تثير المنافسػة فػييـ لتحسػيف األداء ،كتػكفير المنػاخ التنظيمػي اإليجػابي

مما يسيـ في شعكرىـ بالرضا كالكالء التنظيمي.

ب.التييدريب :يتمثػػؿ بػػإدراؾ العػػامميف أف المنظمػػة التػػي يعممػػكف بيػػا تػػكفر ليػػـ فػػرص النمػػك كالتطػػكر
كال ػػتعمـ المس ػػتمر ،كتكس ػػع مي ػػاراتيـ م ػػف خ ػػبلؿ الحي ػػاة العممي ػػة ،إذ يمث ػػؿ الت ػػدريب مطمبػ ػنا ميمػ ػنا

كضركرينا لمقيادة اإلدارية في المؤسسات المختمفة.

ج .التفييييويض :إف التط ػػكر ال ػػذم حص ػػؿ لممنظم ػػات اإلداري ػػة أدل إل ػػى كب ػػر حج ػػـ العممي ػػات التػػػي
يمارسػػيا القائػػد اإلدارم ،كقػػد فػػرض عميػػو ىػػذا الكضػػع تفػػكيض جػػزء مػػف سػػمطاتو إلػػى مرؤكسػػيو
الػػذيف لػػدييـ القػػدرة عمػػى تحمػػؿ المسػػؤكلية كالقيػػاـ بالكاجبػػات المحػػددة بكفػػاءة ،فػػالتفكيض ىػػك نقػػؿ

بعض الصػبلحيات بعػد تحديػدىا إلػى المرؤكسػيف القػادريف عمػى إنجازىػا ،كيتمثػؿ التفػكيض أيضػنا

فػػي تعيػػيف الميػػاـ لممرؤكسػػيف كمػػنحيـ السػػمطة البلزمػػة لممارسػػة ىػػذه الميػػاـ ،كلممفػػكض ىنػػا حػػؽ
إصدار الق اررات التي فكض باتخاذىا.

د .االتصال :كيكػكف عػف طريػؽ أجيػزة الحاسػب كشػبكات االنترنػت ،ممػا يسػتمزـ التعامػؿ مػع كسػائط
عدة لنقؿ المعمكمات ،يسيؿ الكصكؿ إلييا في الزماف كالمكػاف المناسػبيف ،إذ ال جػدكل مػف تػكافر

المعمكمات التي ال يمكف استخداميا عند الحاجة إلييا.

ق .المشيياركة فييي اتخيياذ الكيي اررات :كيكػػكف بػػدءنا مػػف تحديػػد المشػػكمة إلػػى التكصػػؿ إلػػى ق ػرار ،كىػػذه
المشاركة تدعـ عامؿ الثقػة كالدافعيػة لمعمػؿ ،كمػا تزيػد مػف درجػة الػكالء كاالنتمػاء لممؤسسػة ،كأىػـ
خطكة تشير إلى اتخاذ القرار ىك اتخاذ البديؿ المناسب لحؿ المشكمة ،كتقييـ البدائؿ.

كمف خبلؿ السابؽ ترل الباحثة أف التمكيف يمنح األفراد مزيدنا مػف الحريػة خػبلؿ أدائيػـ لميػاميـ،

كيزيػػد فػػرص الػػتعمـ كالتأىيػػؿ لقػػدرات إداريػػة أكسػػع ،كتتفػػؽ الد ارسػػة الحاليػػة فػػي اختيػػار بعػػد التمكػػيف مػػع
د ارس ػػة الب ػػاحثيف الس ػػاعاتي كالمس ػػازم ()2015؛ حي ػػث ق ػػاـ الب ػػاحثيف باختي ػػار ع ػػدة أبع ػػاد م ػػف ض ػػمنيا

التمكػ ػػيف ،ككانػ ػػت أبعػ ػػاد د ارسػ ػػتيـ كالتػ ػػالي( :التػ ػػأثير المثػ ػػالي ،الدافعيػ ػػة اإللياميػ ػػة ،االسػ ػػتثارة الفكريػ ػػة،

االعتبارية الفردية ،التمكين).
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كم ػػا كتش ػػابيت م ػػع د ارس ػػة الحمب ػػي ()2017؛ حي ػػث اعتم ػػد الحمب ػػي عم ػػى( :الثق ػػة ب ػػالنفس ،إدارة

التغيير ،تمكين العاممين ،التكجو االستراتيجي) أبعادنا ألداة دراستو.

كما اعتمد النجار ( )2018في أداة دراستو عمى عدة أبعاد تشػابيت مػع الد ارسػة الحاليػة فقػط فػي

بعد (التمكين).

أمػػا فػػي د ارسػػة ماضػػي ( )2014فقػػد تشػػابيت مػػع الد ارسػػة الحاليػػة فػػي جزئيػػة مػػف أبعػػاد التمكػػيف

اإلدارم أال كىي( :المشاركة في اتخاذ القرار).
البعد السادس :االعتمادية وال كة باآلخرين:

يتسػػـ القائػػد المميػػـ بأنػػو يثػػؽ بػػاوخريف كيثػػؽ اوخػػركف بػػو بعيػػدنا عػػف التسػػمط كالدكتاتكريػػة ،فسػػعيو

الحثيػػث نحػػك تحقيػػؽ األىػػداؼ التػػي يػػؤمف بيػػا ال ينسػػيو إحساسػػو بػػاوخريف ،كالعمػػؿ عمػػى تمكيػػنيـ عػػف

طريػػؽ تفػػكيض بعػػض الصػػبلحيات ليػػـ كمشػػاركتيـ فػػي عمميػػة صػػنع الق ػ اررات ،كغالبػػا مػػا يضػػع القائػػد
المميػـ أك قائػد التغييػر الحقيقػي لنفسػو مجمكعػة مػف المبػادئ التػي يسترشػد بيػا فػي أعمالػو ،كيتعامػؿ مػع

الجانب العاطفي عف طريؽ األخبلؽ العالية في التعامؿ كالمثؿ العميا كالحكافز كالعقكبات.
كمػػا كيسػػعى القائػػد المميػػـ إلػػى جعػػؿ أعمػػاؿ مكظفيػػو أكثػػر قيمػػة كمعنػػى مػػف خػػبلؿ العمػػؿ عمػػى

االرتقػػاء بمسػػتكل كفػػاءتيـ كفعػػاليتيـ فػػي أداء أعمػػاليـ .فضػػبل عػػف ذلػػؾ ،فإنػػو يعمػػؿ عمػػى إيجػػاد درجػػة
عالية مف االنسجاـ كالتعاكف بيف األفراد كالجماعة كرفع ركح المعنكية بيف أعضائيا.

كلقد اعتمدت دراسة اشػتيكم ( )2017عمػى عػدة أبعػاد فػي صػياغة أداة الد ارسػة ،كػاف مػف ضػمف

تم ػػؾ األبع ػػاد( :بع ػػد اس ػػتدامة قي ػػادة اوخػ ػريف) كى ػػك بع ػػد مش ػػابو لمعنص ػػر الس ػػادس (االعتمادي ػػة كالثق ػػة
باوخريف) في الدراسة الحالية ،حيث كانت فقرات بعد اسػتدامة قيػادة اوخػريف مقاربػة لمفيػكـ االعتماديػة

كالثقة باوخريف.

كػػذلؾ د ارسػػة ماضػػي ( )2014تشػػابيت مػػع الد ارسػػة الحاليػػة فػػي بعػػد مقػػارب لبعػػد االعتماديػػة أال
كىك (سمكؾ القادة لمساندة المرؤكسيف).
كتشػػابيت الد ارسػػة الحاليػػة فػػي عنصػػر االعتماديػػة كالثقػػة بػػاوخريف مػػع د ارسػػة الفقعػػاكم ()2018

بمجاليف ىما( :مشاركة المدير لممرؤكسيف في المياـ اإلدارية ،كالعبلقات اإلنسانية).

تشابيت الد ارسػة الحاليػة بشػكؿ عػاـ مػع د ارسػة المػكح ( ،)2016كد ارسػة خميػؼ كمحمػد (:2012

 )58فػػي عػػدة أبعػػاد؛ حيػػث اعتمػػدت د ارسػػة البػػاحثيف فػػي الد ارسػػة عمػػى األبعػػاد( :الثقػػة بػػالنفس ،الرؤيػػة
المسػػتقبمية ،االعت ػراؼ بػػو كػػأداة لمتغييػػر ،الحساسػػية تجػػاه القيػػكد البيئيػػة ،االسػػتعداد المسػػبؽ فػػي إعػػداد

التدابير ،فكرة العممية طي النسياف ،الجاىزية).
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المحور ال اني :االستغراق الوظيفي:
إف قاعػػدة االسػػتغراؽ الػػكظيفي مبنيػػة إلػػى حػػد كبيػػر عمػػى نظريػػات الحػكافز ،لػػذلؾ فيػػي تميػػؿ إلػػى

التأكيػػد عمػػى الحاجػػات الفرديػػة كعمػػى اشػػباعيا ألنيػػا تعتبػػر المحػػددات األساسػػية لبلسػػتغراؽ الػػكظيفي.

ارت
كاالس ػػتغراؽ ال ػػكظيفي ى ػػك خم ػػؽ بيئ ػػة عم ػػؿ تمك ػػف الم ػػكظفيف م ػػف أف يك ػػكف لي ػػـ ت ػػأثير عم ػػى القػ ػر ا
ػرءات التػػي تػػؤثر عمػػى كظػػائفيـ .كاسػػتغراؽ اك مشػػاركة المػػكظفيف ىػػك إدارة كفمسػػفة القيػػادة حػػكؿ
كاإلجػ ا
كيفية تمكيف العامميف مف المساىمة في التحسيف المستمر ،كالنجاح المستمر لممنظمة التي يعممكف فييػا
(المصرم.)10 :2015 ،

فيك مف أىـ االبعاد الرئيسية البلزمػة لفيػـ سػمككيات األفػراد داخػؿ منظمػات األعمػاؿ ألنػو يعكػس
متغيرات سمككية أخرل كاألداء ،الغياب ،الرضا ،اإلنتاجية ،دكراف العمؿ (الزناتي.)271 :1997،
 .1نشأة االستغراق الوظيفي وتطوره:
يعتبر االستغراؽ ظػاىرة نفسػية تػربط الفػرد ببيئػة عممػو نتيجػة مجمكعػة مػف المحػددات فيتكلػد عنػو
اإلحساس باليكية التنظيمية (القرني.)248 :2017 ،
كلقػػد ظي ػػرت الحاج ػػة إليج ػػاد مص ػػطمح يص ػػؼ شػػعكر ارتب ػػاط المكظ ػػؼ بالمنظم ػػة عاطفيػ ػنا فتكل ػػد

مصطمح استغراؽ المكظؼ بمعنى أف يكػكف المكظفػكف الميتمػكف بمسػتقبؿ المنظمػة مسػتعديف السػتثمار
جيكدىـ بالكامؿ لصالح المنظمة (العابدم.)158 :2012 ،

كيػػذكر ماضػػي ( )24 :2014أف أصػػؿ مصػػطمح اسػػتغراؽ المكظػػؼ يعػػكد إلػػى كقػػت مبكػػر فػػي

عػاـ 1921ـ ،فػي الد ارسػػات التػي أجريػت عمػػى معنكيػات كاسػػتعدادات مجمكعػة مػف األفػراد لتحقيػؽ ىػػذه

المنظمػػة ثػػـ أصػػبح بعػػد ذلػػؾ مفيػػكـ االسػػتغراؽ الػػكظيفي مكضػػكعان لممناقشػػة فػػي الشػػركات حيػػث سػػيطر

عمػػى اىتمػػاـ جميػػع العػػامميف ثػػـ أجريػػت د ارسػػة فػػي مصػػنع لمكيربػػاء فػػي شػػيكاغك لمعرفػػة إذا مػػا أصػػبح
العماؿ أكثر انتاجية في مستكيات االضاءة العالية أـ المنخفضة (العبادم.)78 :2012 ،
 .2مفيوم االستغراق الوظيفي:

يعػػد مفيػػكـ االسػػتغراؽ الػػكظيفي مػػف المكضػػكعات الميمػػة التػػي أثارىػػا البػػاحثكف فػػي مجػػاؿ عمػػـ

النفس أك عمـ االجتماع منذ فترة زمنية طكيمة ككذلؾ في مجػاؿ إدارة المػكارد البشػرية كالسػمكؾ التنظيمػي

حي ػػث ت ػػـ االىتم ػػاـ بي ػػا اىتمام ػػا مت ازي ػػدا ف ػػي اوكن ػػة االخيػ ػرة كذل ػػؾ باعتب ػػاره ض ػػركرة الزم ػػة لفي ػػـ س ػػمكؾ

االفػ ػ ػراد داخ ػ ػػؿ منظم ػ ػػات األعم ػ ػػاؿ إضػ ػػافة إل ػ ػػى تفس ػ ػػير الكثيػ ػػر م ػ ػػف المتغيػػ ػرات كالس ػ ػػمككيات االخ ػ ػػرل
(يكسؼ.)69 :2011 ،
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كيعتبػػر (القرنػػي )247 :2017 ،ب ػػأف االسػػتغراؽ أحػػد أىػػـ المفػػاىيـ كالسػػمككيات المرغكبػػة التػػي

أفرزىػػا عمػػـ الػػنفس االيجػػابي التػػي تنػػدرج تحػػت مفيػػكـ السػػمكؾ التنظيمػػي كبػػالرغـ مػػف المحػػاكالت العديػػدة
لتعريػؼ ىػذا المفيػكـ إال أف ىنػاؾ عػدـ اتفػاؽ عمػى تعريػؼ محػدد كحػكؿ مككناتػو فيػك ال يػزاؿ مكضػػكعان
لمجدؿ األكاديمي.

بدايػػة االسػػتغراؽ لغػػة ىػػك :االسػػتيعاب ،أغػػرؽ فػػي الشػػيء أم جػػاكز الحػػد كأصػػمو مػػف نػػزع السػػيـ،

استغرؽ في عممو كميةن :أخذه العمؿ كانشغؼ بو (ابف منظكر.)29 :1998 ،
أما اصطبلحا فقد تعددت تعريفاتو كمف أىـ ىذه التعريفات ما يمي:

عرفػػو الفضػػمي ( )100 :2001بأنػػو نػػزكع الفػػرد لبللتصػػاؽ بالعمػػؿ كالمنظمػػة قػػد يكػػكف جػػزءنا مػػف

عممية انتماء اجتماعي أكبر تكمف جذكرىا في محاكلة الفرد غرس قيـ كاتجاىات اوخريف في ذاتو.

عرفتو يكسػؼ ( )69 :2011بأنػو مػدل ارتبػاط الفػرد بكظيفتػو كمػا تمثمػو لػو مػف أىميػة فػي حياتػو

كمدل انعكاس ذلؾ عمى تقديره لذاتو.

عرفو (زناتي )1997 ،أنو تعبير عف االرتباط النفسي بيف الفرد ككظيفتو بحيث تعد ىذه الكظيفػة

ذات بعد محكرم في حياتو كفي تقديره لذاتو.

عرفو زىراف ( )253 :2013بأنػو مػدل ارتبػاط الفػرد بكظيفتػو كمػا تمثمػو لػو مػف أىميػة فػي حياتػو

كانعكاس ذلؾ عمى مفيكمو لذاتو كتقػديره ليػا كىنػا اتفػؽ كػؿ مػف يكسػؼ ( )2011كزىػراف ( )2013فػي
ىذا التعريؼ.

عرفػػو القرنػػي ( )247 :2017بأنػػو حالػػة نفسػػية ايجابيػػة بػػيف المعمػػـ ككظيفتػػو تكػػكف لػػدل المعمػػـ

أثناء أداءه لعممو أك ما يككؿ إليو مف مياـ داخؿ مدرستو قكاميا االنيماؾ كالنشاط كاإلخبلص.

كاعتبر المصرم ( )10 :2015أف االنغمػاس الػكظيفي ىػك خمػؽ بيئػة عمػؿ تمكػف المػكظفيف مػف
أف يكػػكف ليػػـ ت ػػأثير عمػػى القػ ػ اررات كاالجػػراءات الت ػػي تػػؤثر عم ػػى كظػػائفيـ كم ػػا أنػػو يق ػػكـ عمػػى تمك ػػيف
العامميف مف المشاركة بأكبر قدر ممكف في كافة الق اررات المتعمقة بالعمؿ كالتخطيط كالتحسػيف المسػتمر

لممناقشات الدكلية كحمقات الجكدة.

عرفػػو جػػبلب ( )112 :2011بأنػػو الدرجػػة التػي يتطػػابؽ فييػػا الفػػرد سػػيككلكجيان مػػع عممػػو كينظػػر

إلى مستكل أداءه المدرؾ عمى أنو ميـ لبمكغ قيمة النفس.

عرفػػو محمػػكد ( )76 :2013بأنػػو درجػػة تطػػابؽ الشػػخص مػػع عممػػو كمشػػاركتو فػػي ذلػػؾ العمػػؿ

بنشػػاط كينظػػر إلػػى ادائػػو فػػي العمػػؿ بأنػػو ميػػـ لقيمتػػو الذاتيػػة لػػذلؾ فيػػك مفيػػكـ معقػػد مبنػػى عمػػى اإلدراؾ

كالفعؿ كالشعكر.
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عرفػػو المغربػػي بأنػػو االنػػدماج الػػداخمي لمفػػرد فػػي العمػػؿ ،أك التطػػابؽ كالتجػػاكب النفسػػي مػػع العمػػؿ

بما ينعكس في صكرة تحقيؽ لذاتيػة الفػرد أك الت ازمػو نحػك عممػو ،فاالسػتغراؽ يعنػي أف يحػب الفػرد عممػو
أك أف يككف ميتما بالعمؿ المرتبط بو (المغربي.)14 :2004 ،
كيعػػرؼ االسػػتغراؽ الػػكظيفي بأنػػو االرتبػػاط النفسػػي بػػيف الفػػرد بمينتػػو أك كظيفتػػو بحيػػث تعػػد ىػػذه

المين ػػة أك الكظيف ػػة ذات بع ػػد مح ػػكرم ف ػػي حيات ػػو كاالن ػػدماج ال ػػذاتي لمف ػػرد ف ػػي العم ػػؿ أك ف ػػي التط ػػابؽ

كالتجاكب النفسي مع العمؿ بما ينعكس في صكرة تحقيؽ لذاتية الفرد أك التزامو نحػك عممػو ،فاالسػتغراؽ
الكظيفي يعني حب الفرد لعممو كبالتالي يككف ميتما بالجكانب المرتبطة بو (يكسؼ.)2011 ،

كع ػػرؼ العب ػػد المطي ػػؼ ( )346 :2018انيم ػػاؾ المعمم ػػيف كان ػػدماجيـ بك ػػؿ حم ػػاس كتف ػػانى م ػػع

كظائفيـ كأدائيػـ ألدكارىػـ المناطػة بيػـ كشػعكرىـ بأىميتيػا كارتبػاطيـ النفسػي بيػا ،لدرجػة تصػؿ إلػى حػد
االنغماس ،يتحقؽ مف خبلليا تقديرىـ لذكاتيـ ،محققيف بذلؾ أىدافيـ التربكية كالتعميمية لمدارسيـ.

أما  Paullyفيعرفو عمى أنو الدرجة التػي يكػكف فييػا الفػرد مشػغكؿ معرفيػا ،كمػرتبط كميػتـ بعممػو
الحالي (.)Diefendorff, 2002: 94
كتعرفو محمكد ( )79 :2013بأنو مدل أىمية الكظيفػة فػي حيػاة الفػرد مػف جيػة ،كمػدل اسػتعداد

الفػرد لمحفػػاظ عمػػى تمػػؾ الكظيفػػة كبػػذؿ أقصػػى الجيػػكد لمكفػػاء بمتطمباتيػػا الكظيفيػػة مػػف جيػػة اخػػرل لكػػكف

االستغراؽ متعمؽ بحب الفرد لعممو كاالىتماـ بو.

كتعرفو المنطاكم عمى أنو العبلقػة النفسػية بػيف الفػرد ككظيفتػو كدكرىػا فػي تشػكيؿ التصػكر الػذاتي

لمفرد ،كمف ثـ فيك يكضح مدل ارتباط الفرد بكظيفتو كاىتمامو بيا (المنطاكم.)2007 ،

كمػػا يعرفػػو عريشػػة بأنػػو درجػػة االرتبػػاط النفسػػي لمفػػرد بكظيفتػػو ،كيعتبػػر االسػػتغراؽ الػػكظيفي مػػف

المعتقدات الفكرية لمفرد تجاه كظيفتو (عريشة.)57 :1995 ،

كترل الباحثة مف التعريفات السابقة أف االستغراؽ الكظيفي يعبر عف حالة مف االرتباط بيف الفػرد

ككظيفتو تظير في صػكرة انػدماج جسػدم كذىنػي كعػاطفي كتتميػز بػاإلخبلص كالنشػاط كالحيكيػة فيعتبػر
محك انر اساسيان في حياتو كينعكس ذلؾ ايجابيان عمى تقديره لذاتو.
تعرؼ الباحثة االستغراؽ الكظيفي إجرائيان بأنو" :حب الفرد لعممػو كاىتمامػو بػو مػف خػبلؿ اندماجػو
ّ
داخميان كتطابقو كتجاكبو نفسيان بما ينعكس في صكرة تحقيؽ ذاتيتو كالتزامو نحك عممو.
كيمكػ ػ ػ ػ ػػف تمخػ ػ ػ ػ ػػيص مفيػ ػ ػ ػ ػػكـ االسػ ػ ػ ػ ػػتغراؽ الػ ػ ػ ػ ػػكظيفي فػ ػ ػ ػ ػػي العناصػ ػ ػ ػ ػػر التاليػ ػ ػ ػ ػػة التػ ػ ػ ػ ػػي ذكرىػ ػ ػ ػ ػػا

(المغربي )15 :2004 ،ك(المنطاكم:)2007 ،
 .1العمؿ يمثؿ االىتماـ األساسي في الحياة.
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 .2المشاركة الفاعمة في العمؿ.

 .3األداء يمثؿ األساس لتحقيؽ الذات.
 .4األداء مرتبط بالمفيكـ الذاتي.

 .5أىمية الرقابة الذاتية في رفع مستكل األداء.
كتضيؼ الباحثة أيضان الشعكر بالسعادة عند العمؿ بشكؿ مكثؼ إضاف َة إلى صعكبة التحػرر مػف

الكظيفة.

 .3أىمية االستغراق الوظيفي:
ذكر طاىر ( )8 :2013بأف ىناؾ أىمية لبلستغراؽ عمى مستكييف كىما:
أ .أىمية عمى المستكل التنظيمي تتمثؿ في :تحسيف االداء التنظيمي ،زيادة انتاجية االفراد العامميف،
زيادة االحتفاظ بالعامميف كعدـ ترؾ العمؿ ،الدفاع عف المنظمة كتحسيف الكعي العاـ لممكظفيف

كضماف كالء الزبكف كزيادة مستكل الرضا كالتغير التنظيمي الناجح.

ب .أىمية عمى مستكل األفراد العامميف كتمثؿ في :تحسيف الحالة النفسية لمعامميف كتحسيف العبلقة
بينيـ كبيف أرباب العمؿ ،زيادة الرفاىية كالصحة االيجابية لؤلفراد.

ويرى عبد العميم ( )12-11 :2012بأن االستغراق ميم ألنو:
أ .أساس ميـ لمكصكؿ لمفاعمية التنظيمية كلمكصكؿ إلى ردكد أفعاؿ ايجابية مف قبؿ المكظفيف.

ب .المفتاح الرئيسي لتفعيؿ دافعية المكظفيف كىك القاعدة األساسية لبناء ميزة تنافسية في سكؽ
األعماؿ (منظكر تنظيمي).

ج .المفتاح الرئيسي لمنمك كالرضا الشخصي داخؿ بيئة العمؿ كأساس لمدافعية كالسمكؾ المكجو نحك
اليدؼ (منظكر شخصي).

 يعتبػػر عامػػؿ ميػػـ فػػي خمػػؽ كزيػػادة تحفيػػز المػػكظفيف ،كميػػـ لتحقيػػؽ نمػػك األفػراد كالرضػػا الػػكظيفي

ف ػػي بيئ ػػة العم ػػؿ كي ػػؤثر إيجابيػ ػنا عم ػػى مش ػػاعر الف ػػرد م ػػف حي ػػث الس ػػعادة كالرض ػػا كتق ػػدير ال ػػذات

(المغربي.)14 :2004 ،

 يعد كاحػدان مػف أىػـ المػداخؿ المسػتخدمة لتنميػة كتحسػيف جػكدة حيػاة العمػؿ ،كمػا تػرل أف التفاعػؿ
بيف االستغراؽ الكظيفي كااللتزاـ التنظيمي يجعؿ الفػرد المسػتغرؽ فػي كظيفتػو لديػو التػزاـ تنظيمػي

نح ػػك منظمت ػػو كأكث ػػر بق ػػاء فيي ػػا ،كيك ػػكف حػ ػريص عم ػػى تنميتي ػػا كتط ػػكير عممياتي ػػا كك ػػذلؾ ج ػػذب

كتعيػيف المػػكظفيف األكثػػر كفػػاءة كالمحافظػػة عمػػييـ كيعتبػر عامػػؿ أساسػػي يكجػػو السػػمكؾ التنظيمػػي
(المنطاكم.)23 :2007 ،
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 الزيػادة فػػي االسػػتغراؽ الػػكظيفي تزيػػد مػػف فعاليػػة المكظػػؼ لتحقيػػؽ رضػػا الزبػػكف ،ممػػا يعػػزز كيبنػػي

صكرة المنظمػة كيزيػد مػف ربحيػة المؤسسػة كمػا كيػدخؿ فػي صػميـ العبلقػة الكظيفيػة ،ألنػو يتنػاكؿ
مػػا يفعمػو األفػراد ككيػػؼ يتصػرفكف فػػي أدكارىػػـ ،كمػػا الػػذم يجعميػػـ ينتيجػػكف سػػمككا بط ارئػػؽ أخػػرل
مف أجؿ تحقيػؽ أىػداؼ المنظمػة ،كأىػدافيـ الشخصػية عمػى حػد سػكاء (العبػادم كالجػاؼ:2012،
.)8-7

 يساىـ في تحسف نكعية حياة العامميف كمعيشتيـ كيزيد مف رغبتيـ في العمؿ كالبقاء فػي المنظمػة
(محمكد.)81 :2013 ،

 يػػؤدل إلػػى زيػػادة االسػػتقرار فػػي العمػػؿ كػػذلؾ التضػػحية مػػف أجػػؿ بقػػاء المنظمػػة كاسػػتمراىا كقمػػة
احتمالية الغياب كترؾ العمؿ (المصرم )20، 2015:

 .4خصاكص االستغراق الوظيفي:
ىناؾ عدة خصائص أىميا:

أ .الخصيييياكص الشخصييييية :كىػ ػػي الفػ ػػركؽ الشخصػ ػػية بػ ػػيف األف ػ ػراد :تتمثػ ػػؿ فػ ػػي (الػ ػػدكافع ،القػ ػػيـ،
االتجاىات ،النكع).

ب.الخصيياكص الوظيفييية :تتمثػػؿ فػػي (الحػػافز ،اسػػتقبللية الكظيفػػة ،التنػػكع ،تكصػػيؼ الميػػاـ ،الميػػاـ،
التغذية العكسية).

ج .الخصيياكص االجتماعييية :تتمثػػؿ فػػي (العمػػؿ مػػع اوخػريف ،المشػػاركة فػػي اتخػػاذ القػ اررات ،مشػػاعر
النجاح) (يكسؼ.)77 :2011،
كترل الباحثة أف ىذه الخصائص ترتبط مع بعضيا بشكؿ كاضح فالخصائص االجتماعية تتأثر

بل العمؿ مع االخريف يتأثر بشخصية الفرد
بالخصائص الشخصية كالشخصية تتأثر بالكظيفية فمث ن
كقيمو كىذه القيـ تتأثر بالحكافز كالمشاركة كىكذا.
 .5أبعاد االستغراق الوظيفي:
تتمثؿ فيما يمي:
 .1يمثؿ العمؿ اليدؼ االساسي في الحياة.

 .2المشاركة الفعالة في العمؿ كالقدرة عمى التحكـ في الظركؼ الشخصية بما يحقؽ أىداؼ العمؿ.
 .3يمثؿ األداء األساسي لتحقيؽ الذات.

 .4األداء يرتبط بمفيكـ الذاتية كالثقة بالنفس (زناتي.)1997 ،
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 .6استراتيجيات تعزيز االستغراق الوظيفي:
ترل الباحثة بأنو نظ انر ألىمية سمكؾ االستغراؽ الكظيفي كما تناكلتو األبحػاث مػف ضػركرة د ارسػتو

كتبنيو كتعزيزه فقد سعت معظـ الشركات كالمنظمات كالمؤسسػات خاصػة التعميميػة إلػى د ارسػة االسػاليب

كالطػػرؽ كاالسػػتراتيجيات كاالج ػراءات التػػي تعػػزز ىػػذا السػػمكؾ عنػػد االف ػراد فت ػنعكس ايجاب ػنا عمػػى زيػػادة
فعالي ػػة المنظم ػػات كلق ػػد تن ػػاكؿ العدي ػػد م ػػف الب ػػاحثيف ى ػػذه االس ػػتراتيجيات كم ػػف أىمي ػػا م ػػا ذكػ ػره العب ػػادم

كالج ػػاؼ ( )10-8 :2012ف ػػي د ارس ػػة بعنػ ػكاف( :اس ػػتراتيجيات تعزي ػػز االس ػػتغراؽ ال ػػكظيفي كدكرى ػػا ف ػػي
تحقيؽ األداء العالي) كىي كالتالي:

 العمييل نفسييو ) :(The work itselfكذكػػر  Lawlerثػػبلث خصػػائص لمكظيفػػة لنكػػكف حػػاف از
جكىريان:

 -يجب أف يتمقى األفراد تعميقات ذات مغزل حكؿ أدائيـ ،كيفضؿ مف خبلؿ تقييـ األداء.

 استخداـ القدرات بحيث ينظر األفراد لمكظيفة باعتبارىا تتطمب استخداـ القدرات التػي يقيمكىػا مػفأجؿ أداء الكظيفة بفعالية.

 التحكـ الػذاتي (االسػتقبللية) :يجػب أف يشػعر األفػراد أف لػدييـ الفرصػة لتحديػد األىػداؼ الخاصػةبيـ ،كتحديد المسارات لتحقيؽ ىذه األىداؼ.

 بيكية العميل) :(The work environmentتيػتـ ىػذه االسػتراتيجية بزيػادة االسػتغراؽ مػف خػبلؿ
بيئة العمؿ بشكؿ عاـ كذلؾ بتطكير الثقافػة التػي تشػجع المكاقػؼ اإليجابيػة لمعمػؿ ،كتعزيػز االىتمػاـ

كاإلثػػارة فػػي الكظػػائؼ التػػي يقػػكـ بيػػا األف ػراد كالحػػد مػػف اإلجيػػاد ،كأف المػػكظفيف الػػذيف تػػـ دعميػػـ

كتطػػكيرىـ ،كالػػذيف يشػػعركف بالكفػػاء كاالحت ػراـ فػػي العمػػؿ سػػكؼ يقػػدمكف أفضػػؿ الخػػدمات لمعمػػبلء.

كالسبب كراء تفكير الشركة برغبتيا في إلياـ المكظفيف ىك ككف استعداد المكظفيف لمقياـ بػذلؾ نابعػان
مػػف شػػعكرىـ بػػالفخر لمػػا تمثمػػو المنظمػػة ليػػـ ،أم الخدمػػة ،الجػػكدة كالقيمػػة .فيػػي تجعػػؿ الفػػارؽ بػػيف

التجربة الجيدة لمعمبلء كالتجربػة الفاشػمة .كتحتػاج االسػتراتيجية أيضػنا إلػى اعتبػار جكانػب معينػة مػف

بيئ ػػة العم ػػؿ ،كخصكصػ ػنا االتص ػػاالت ،كاالنخػ ػراط ،كالمكازن ػػة ب ػػيف العم ػػؿ كالحي ػػاة كظ ػػركؼ العم ػػؿ.

كيمكػػف أف تشػػمؿ االسػػتراتيجية صػػياغة كتطبيػػؽ سياسػػات "إدارة عبلقػػة المكىبػػة" ،كالتػػي تيػػتـ ببنػػاء
عبلق ػػات فعال ػػة م ػػع األفػ ػراد ف ػػي أدكارى ػػـ ،كمعامم ػػة الم ػػكظفيف عم ػػى نح ػػك الئ ػػؽ كمبلئ ػػـ ،كاالعتػ ػراؼ

بقيمتيـ ،كمنحيـ صكتان كتكفير فرص لمنمك.

 الكيييييادة) :(Leadershipينبغػ ػػي السػ ػػتراتيجية القيػ ػػادة أف تركػ ػػز عمػ ػػى مػ ػػا يجػ ػػب عمػ ػػى المػ ػػديريف
التنفيػػذييف القيػػاـ بػػو كقػػادة مػػف أجػػؿ أداء دكرىػػـ الحيػػكم كالمباشػػر فػػي زيػػادة مسػػتكيات االسػػتغراؽ.

كسيشمؿ ىػذا تنفيػذ برمجيػات الػتعمـ التػي تسػاعدىـ عمػى فيػـ كيفيػة تكقعػات عمميػـ كالميػارات التػي
يحتاجكف الستخداميا .كتشمؿ البرمجيات التدريب الرسمي (كخاصة بالنسػبة لممػديريف المحتممػيف أك
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المديريف في دكرىـ القيػادم األكؿ) ،كلكػف التػأثير األكبػر سػيككف مػف قبػؿ مػزج أسػاليب متنكعػة مػف

التعمـ مثؿ إعادة التعمـ ،كالتدريب كالتكجيو .كيجب االعتراؼ أيضا بأف عممية إدارة األداء يمكػف أف
تقػدـ لممػديريف التنفيػذييف إطػػا انر مفيػدا يمكػف مػػف خبللػو نشػر ميػاراتيـ فػػي تحسػيف األداء عمػى الػػرغـ

مػػف زيػػادة االسػػتغراؽ .كىػػذا ينطبػػؽ بشػػكؿ خػػاص عمػػى أنشػػطة إدارة األداء لتعريػػؼ الػػدكر كتخطػػيط

تنمية األداء ،كاالنخراط المشػترؾ فػي مراقبػة األداء ،كالتغذيػة العكسػية .كلػذلؾ ينبغػي أف تشػمؿ ىػذه

االسػػتراتيجية الخطػكات المطمكبػػة لجعػػؿ إدارة األداء أكثػػر فعاليػػة مػػف خػػبلؿ زيػػادة التػزاـ المػػدراء بيػػا

كتطكير الميارات التي يحتاجكف إلييا.

 فرص النميو الشخصيي ( :(Opportunity for Personal Growthكينبغػي أف يسػتند كضػع
اسػػتراتيجية ت ػػكفير ف ػػرص التطػػكير كالنم ػػك إل ػػى خم ػػؽ ثقافػػة ال ػػتعمـ .األم ػػر الػػذم يش ػػجع ال ػػتعمـ ألن ػػو

معترؼ بو مف اإلدارة العميا كالمدراء التنفيذييف ،كالمكظفيف عمكمان كعمميػة تنظيميػة أساسػية يمتزمػكف
بيػا كينيمكػكف منيػا باسػتمرار .ككصػػؼ ثقافػة الػتعمـ بأنيػا "كسػيمة النمػػك" التػي مػف شػأنيا أف "تشػػجع
المػػكظفيف عمػػى االلتػزاـ بمجمكعػػة مػػف السػػمككيات التقديريػػة اإليجابيػػة ،بمػػا فػػي ذلػػؾ الػػتعمـ ،كتحتػػكم
عمى الخصائص التالية  :التخكيؿ كليس اإلشػراؼ ،إدارة الػتعمـ الػذاتي كلػيس األكامػر ،كبنػاء قػدرات

طكيمػة األجػػؿ كليسػت تصػػحيحات عمػى المػػدل القصػػير ،كينبغػي ليػػذه االسػتراتيجية أف تشػػمؿ أيضػان

فرص التطكير الكظيفي ،ككيػؼ يمكػف إعطػاء األفػراد التكجيػو كالػدعـ كالتشػجيع الػذم يحتػاجكف إليػو
إذا مػػا أريػػد ليػػـ تحقيػػؽ إمكانػػاتيـ كتحقيػػؽ مسػػتقبؿ مينػػي نػػاجح فػػي المنظمػػة مػػع تنػػاغـ مػػكاىبيـ

كتطمعػػاتيـ ،كينبغػػي أف تػػدرج االسػػتراتيجية اإلجػراءات البلزمػػة كافػػة لتػػكفير الرجػػاؿ كالنسػػاء بػػالكعكد
بسمسػػمة م ػػف النش ػػاطات التعميمي ػػة كالخبػ ػرات الت ػػي مػػف ش ػػأنيا إع ػػدادىـ ألم مس ػػتكل م ػػف المس ػػؤكلية

كالقدرة عمى الكصكؿ.

 فرص المسياىمة ( Opportunities to contribute):تزكيػد األفػراد بفرصػة لممسػاىمة ليسػت
مجػرد مسػػألة كضػػع العمميػات التشػػاكرية الرسػػمية ،عمػػى الػرغـ مػػف أنيػػا تكػػكف ميمػة .بػػؿ إنيػػا تتعمػػؽ
يتيح إنشاء بيئة عمؿ تمنح األفراد صكتا مف خبلؿ تشػجيعيـ عمػى أف يقكلػكا كممػتيـ ،كتأكيػد القيمػة

األساسػػية فػػي المنظمػػة التػػي يجػػب أف تكػػكف االدارة عمػػى اسػػتعداد كفػػي جميػػع المسػػتكيات لبلسػػتماع

كاالستجابة ألم مساىمات يقدميا األفراد.

 .7محددات االستغراق الوظيفي تتم ل في العديد من المتغيرات:
 .1المتغيرات الشخصية لؤلفراد مثؿ السف ،الحالة االجتماعية ،سنكات الخبرة.
 .2المتغيرات الكظيفية المتعمقة ببيئة العمؿ.

 .3المتغيػرات التنظيميػة المتعمقػة بالمنافسػة كالقػدرة عمػى التكيػؼ كاالبتكػار كجماعيػة العمػؿ كاالىتمػػاـ
بنكاحي العمؿ كاالىتماـ باألفراد (المنطاكم.)2007 ،
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 .8االستغراق الوظيفي وعالقتو ببعض المتغيرات:
 االستغراق الوظيفي والرضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي:
ػرف بػػيف مفيػػكمي االسػػتغراؽ الػػكظيفي كالرضػػا الػػكظيفي عمػػى الػػرغـ مػػف كجػػكد
ػر مػػا يحػػدث اقتػ ا
كثيػ ا

اختبلفػػات بينيمػػا فالرضػػا الػػكظيفي يشػػير إلػػى درجػػة التكجػػو العػػاطفي اإليجػػابي تجػػاه العمػػؿ كالتػػي يعبػػر
عنيػػا بمػػدل إشػػباع العمػػؿ لحاجػػات الفػػرد ،فالشػػخص الػػذم يتمتػػع بمسػػتكل مرتفػػع مػػف الرضػػا الػػكظيفي

يحم ػػؿ مكاقػػؼ إيجابي ػػة نحػػك الكظيف ػػة ،كلكنيػػا ليس ػػت بالض ػػركرة تػػؤدم بالض ػػركرة لبلسػػتغراؽ

ال ػػكظيفي.

فالرض ػػا يعب ػػر ع ػػف مش ػػاعر العام ػػؿ اتج ػػاه كظيفت ػػو ،أم ػػا االلتػ ػزاـ ف ػػيعكس عبلق ػػة الف ػػرد بالمؤسس ػػة بينم ػػا
االس ػػتغراؽ فيعب ػػر ع ػػف أىمي ػػة العم ػػؿ ف ػػي حي ػػاة الف ػػرد كيتعم ػػؽ بالمعتق ػػدات الفكري ػػة لمف ػػرد تج ػػاه كظيفت ػػو
(عريشة.)57 :1995 ،

كمػػا أف د ارس ػػة زىػػراف ( )1996أك ػػدت عمػػى كجػػكد خمػػط ب ػػيف االسػػتغراؽ الػػكظيفي كب ػػيف بع ػػض

المف ػػاىيـ االخ ػػرل مث ػػؿ الرض ػػا ال ػػكظيفي كاالس ػػتغراؽ ف ػػي العم ػػؿ ،بالنس ػػبة لبلس ػػتغراؽ ال ػػكظيفي كالرض ػػا
الػػكظيفي يمكػػف التمييػػز بينيمػػا فػػي أف الرضػػا الػػكظيفي يمثػػؿ المػػدل الػػذم يسػػتمتع فيػػو العػػاممكف بعمميػػـ

كمػػدم االشػػباع الػػذم يجػػده الفػػرد اثنػػاء قيامػػو بيػػذا العمػػؿ ،أم انػػو تكجػػو شػػعكرم عػػاطفي إيجػػابي نحػػك
الكظيفة ،في حيف أف االستغراؽ الكظيفي يعكس درجة أىمية العمؿ كدكره في حياة الفرد.

االلتزـ التنظيمي:
كيكضح الجدكؿ التالي الفرؽ بيف االستغراؽ الكظيفي كالرضا الكظيفي ك ا
جدول ( :)1الفرق بين االستغراق الوظيفي والرضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي
االلتزام التنظيمي

االستغراق الوظيفي

الم ػػدل ال ػػي تتكاف ػػؽ في ػػو أى ػػداؼ كق ػػيـ الدرجة التي يحدث عنػدىا انػدماج بػيف
الفرد مع أىداؼ كقيـ المنظمة

الفرد كالكظيفة التي يشغميا

الرضا الوظيفي
استجابة عاطفية مكجبػة نحػك الجكانػب
المتنكعة لمكظيفػة (الرضػا عػف األجػر،
الرضا عف المشرؼ)

المصدر( :العنزي)37 :2017 ،

 االستغراق الوظيفي واالندماج الوظيفي:
يتعمػػؽ مصػػطمح االنغمػػاس الػػكظيفي بالعبلقػػة بػػيف الصػػكرة الذىنيػػة لمشػػخص كخصػػائص الكظيفػػة

المبنية عمى جاذبية العمؿ ،لذا يمكف أف يككف الشػخص مسػتغرقان بػدرجات متفاكتػة فػي عممػو ،بينمػا فػي

الجية األخػرل فػإف االنػدماج الػكظيفي يركػز عمػى رغبػة المكظػؼ الحقيقيػة فػي التػأثير بشػكؿ أفضػؿ فػي
المنظمػة عمػى أسػاس الخصػائص التنظيميػة التػي تدفعػو لكػي يسػتثمر عاطفيػنا كمعرفيػنا كسػمككينا فػي أداء

المنظمػػة ،فاالسػػتغراؽ الػػكظيفي ىػػك مخرجػػات االنػػدماج الػػكظيفي ،كمػػف ناحيػػة نظريػػة المكظػػؼ يكػػكف
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مستغرقنا بدرجة عالية بسػبب تطػابؽ قيمػو الخاصػة مػع قػيـ الشػركة كأىدافػو الذاتيػة مػع أىػداؼ المنظمػة،

االلتزـ التنظيمي كاالندماج (دريدم.)2014 ،
ا
كأف االستغراؽ الكظيفي يتكسط العبلقة بيف
 االستغراق الوظيفي وجودة حياة العمل:

في دراسة عػف العبلقػة بػيف االسػتغراؽ الػكظيفي كتػأثيره عمػى جػكدة حيػاة العمػؿ ،تػـ التكصػؿ إلػى

كجكد مسػتكيات متباينػة مػف االسػتغراؽ الػكظيفي لػدل العػامميف فػي بيئػة كاحػدة ،إذ تكصػمت الد ارسػة إلػى

أف االسػ ػػتغراؽ ال ػ ػػكظيفي يمث ػ ػػؿ دكر كس ػ ػػيط كمعق ػ ػػد فػ ػػي نم ػ ػػكذج العبلق ػ ػػات الخاص ػ ػػة كخبػ ػ ػرات العم ػ ػػؿ،
كخص ػػائص الكظيف ػػة كعبلقتي ػػا بتكقع ػػات المين ػػة كمخرجاتي ػػا .كم ػػا ي ػػرل Davis

&

 Wertherأف

االسػ ػػتغراؽ الػ ػػكظيفي يعػ ػػد كاحػ ػػدان مػ ػػف أىػ ػػـ المػ ػػداخؿ المسػ ػػتخدمة لتنميػ ػػة كتحسػ ػػيف جػ ػػكدة حيػ ػػاة العمػ ػػؿ

(المغربي.)15 :2004 ،

 االستغراق الوظيفي والصراع بين العمل والعاكمة:
صرع الدكر
درستو بأف زيادة االستغراؽ الكظيفي تؤدم إلى زيادة ا
أكد عبد الرزاؽ ( )2011في ا
بطريقتيف ،األكلى تكمف في أف زيادة االستغراؽ في أحد الدكريف يزيد الكقت المخصص لذلؾ الدكر

مما يؤدم إلى صعكبة تمبية تكقعات الدكر الثاني ،كثانينا أف االستغراؽ في أحد األدكار يجعؿ الفرد

مشغكال ذىنياُ فيو حتى كلك كاف يؤدم كظيفتو في الدكر اوخر .كبالتالي فإف المكظفيف المستغرقيف في

كثير بالنجاح في ىذه الكظائؼ كيبذلكف طاقة عالية لمكصكؿ ألىدافيـ عمى حساب
كظائفيـ ينشغمكف نا
الصرع بيف العمؿ كالعائمة.
ا
دكرىـ العائمي مما يؤدم إلى زيادة الضغكط الكظيفية كزيادة
 .9العوامل المؤ رة عمى االستغراق الوظيفي:
يتأثر االستغراؽ الكظيفي ببعض العكامؿ المتعمقة بالعمؿ كالخصائص الشخصية التي تساعد

عمى زيادة مستكل االستغراؽ الكظيفي ،كتتمثؿ فيما يأتي:

 -تكافر كؿ مف الرغبة كالقدرة عمى انيماؾ الفرد في كظيفتو.

 تكافر إطار مف القيـ التي تحث الفرد عمى االنغماس في عممو. م ارعػػاة االختبلفػػات الشخصػػية بػػيف االف ػراد مػػف حيػػث النػػكع كمسػػتكل التعمػػيـ كمػػدة الخدمػػة كقػػكةالحاجة كالقكة كمستكل السيطرة.

 -إثراء الكظيفة في أثناء التصميـ بما يتناسب كقدرات الفرد.

 -مراعاة خصائص العمؿ كالتي تتضمف تنكع الميمات ككضكحيا كأىميتيا.

 تشػػجيع االدارة عمػػى مشػػاركة األف ػراد فػػي تػػكفير مسػػاحة مػػف اإلبػػداع كتطبيػػؽ األفكػػار الجديػػدة فػػيبيئة العمؿ (التمباني كالكحيدم.)61 :2015 ،

51

كيكض ػػح الج ػػدكؿ ( )2بع ػػض العكام ػػؿ الم ػػؤثرة عم ػػى االس ػػتغراؽ ال ػػكظيفي كم ػػا كردت ف ػػي بع ػػض

الدراسات السابقة:

جدول ( :)2العوامل المؤ رة عمى االستغراق الوظيفي
العالقات مع االستغراق الوظيفي

الباحث

السنة

العينة

عدد
المفردات

& Lodahi
Kenjer

1965

ىيئة التمريض

137

Weisssenberg
& Gruenfeld

1968

مشرفكف في
الجياز الحككمي

92

Lawler & Hall

1970

عمميكف في
معامؿ بحكث

291

Schneder, Hall
& Nygern

1972

أخصائيكف في
خدمة الغابات

141

& Gechman
Wiener

1975

مدرسك مرحمة
ابتدائية

54

Jones, James
& Bruni

1975

عاممكف في
الخدمة المدنية
كميندسكف

112

السف ،مدة الخدمة

& Cheloha
Farr

1980

عاممكف في
الحككمة

115

& Gould
Werbel

1983

مكظفك بمدية
متزكجكف

المكاف ػػآت الذاتي ػػة ،المكاف ػػآت
الخارجي ػ ػػة ،الغي ػ ػػاب ،الرض ػ ػػا
عػ ػػف المشػ ػػرؼ ،الرضػ ػػا عػ ػػف
الزمبلء،

286

& Mathieu
Farr

1991

ميندسكف

311

متغيرات ذات عالقة معنوية
السػ ػػف ،الرضػ ػػا عػ ػػف العمػ ػػؿ،
الترقية ،االشراؼ ،الزمبلء

الحالة
االجتماعية

االنجػػاز ،التقػػدير ،المسػػئكلية التقدـ في العمؿ،
عػ ػ ػػف العمػ ػ ػػؿ ،العبلقػ ػ ػػة مػ ػ ػػع مجمكع العكامؿ
الكقائية
المشرؼ
األداء الكم ػػي ،المش ػػاركة ف ػػي
اتخ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاذ القػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرار ،ف ػ ػ ػ ػ ػ ػػرص
االبتكار ،استخداـ الميارات

الكق ػػت الػ ػػذم يكرس ػػو األفػ ػراد
لمعمؿ

مػ ػػدة الخدمػ ػػة ،كجػ ػػكد أطفػ ػػاؿ
باألسرة ،عمؿ الزكجة

نطػػاؽ الكظيفػػة ،التعمػػيـ ،مػػدة
الخدمػ ػػة فػ ػػي الكظيف ػػة ،تقيػ ػػيـ
األداء بكاسطة المشرؼ

المصدر( :عريشة.)62-60 :1995،
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متغيرات ذات
عالقة غير
معنوية

مدة الخدمة في
الكظيفة

الرضا الكظيفي،
الحالة
االجتماعية ،مدة
الكظيفة ،السف
مستكل التعميـ

الرضا عف
الراتب
التعميـ ،الجنس

يتض ػػح م ػػف خ ػػبلؿ الج ػػدكؿ الس ػػابؽ أف العكام ػػؿ الشخص ػػية كالتنظيمي ػػة ت ػػؤثر عم ػػى االس ػػتغراؽ

الػػكظيفي بشػػكؿ مباشػػر ،بغػػض النظػػر عػػف نػػكع الكظيفػػة أك الزمػػاف كالمكػػاف الػػذم أجريػػت فيػػو الد ارسػػة،
كمف ىذه العكامؿ العبلقة مع المشرؼ كمع زمبلء العمؿ ،السف ،الترقية ،كتقييـ األداء.
كلخص الساعدم كعكار ( )9 :2014في دراسة بعنكاف (االسػتغراؽ الػكظيفي فػي األداء العػالي)

عدة عكامؿ تؤثر عمى االستغراؽ الكظيفي كىي كالتالي:

أ .التطيييوير المينيييي  -فرصييية لمتطيييوير الشخصيييي :المنظمػػات بمسػػتكل عػػالي مػػف االسػػتغراؽ تػػزكد
المس ػػتخدميف ب ػػالفرص لتط ػػكير ق ػػدراتيـ ،كتعم ػػـ المي ػػارات الجدي ػػدة ،كاكتس ػػاب معرف ػػة جدي ػػدة كادراؾ

اإلمكانية المتاحة ،كتخطيط الشركة الستثمار مستخدمييا.

ب .تطوير مينيي فعيال فيي إدارة المواىيب :يػؤثر تطػكير المينػة عمػى اسػتغراؽ العػامميف كيحػتفظ بػأكثر
العامميف مكىبة كيزكدكف بالفرص لمتطكير الشخصي.

ج .قيادة -معاممة حسينو لمعياممين :إف المنظمػات الناجحػة تكػكف أكثػر احت ارمػا لعاممييػا بغػض النظػر
عف مستكل عممو.

د .التمكين :كيعني اشتراؾ العامميف في الق اررات التي تؤثر عمى عمميـ كمكقع العمػؿ كخمػؽ بيئػة كاثقػة
صعبة ،التي فييا يشجع العامميف عمى االبداع كدفع المنظمة الى االماـ.

ه .تكيييافؤ الفيييرص ومعاممييية عادلييية :جع ػػؿ مس ػػتكل اس ػػتغراؽ الع ػػامميف م ػػع م ػػدراءىـ بمس ػػتكل ع ػػالي،
كتزكيدىـ بفرصو لمنمك كالتقدـ.

و .تكيييييم األداء :التقيػػيـ العػػادؿ ألداء العام ػؿ كفػػؽ معػػايير معينػػة لتعزي ػز مسػػتكل اسػػتغراؽ العػػامميف،
فالمنظم ػػة الت ػػي تضػ ػع تقني ػػة مبلئم ػػة لتقي ػػيـ األداء ،أم ش ػػفافة ب ػػدكف تحيػ ػز ،كبػ ػذلؾ يك ػػكف مس ػػتكل
االستغراؽ عالي.

ز .الفواكد والمنافع :يجب اف يككف لممنظمة نظاـ كاضح صحيح لؾ العامميف حيػث يػتـ تحفيػزىـ عمػى
العمؿ بالمنظمة كيرفع مستكل االستغراؽ.

ح .الصحة والسيالمة :إف مسػتكيات االسػتغراؽ تكػكف منخفضػة ،إذا مػا عػانى العػامميف مػف العمػؿ ،لػذا
يتطمب مف المنظمة اف تتبنى طرؽ مبلئمة كأنظمة صحة كسبلمة لمعامميف.

ط .الرضا الوظيفي :رضػا العػامميف يعنػي اف يكػكف العامػؿ بنػاء ،لػذا فيػك ضػركرم فػي المنظمػة لمنظػر
فيو ليعطي لمعامميف أعماؿ تتبلءـ مع إمكانيتو كتجعميـ متمتعيف كراضيف عف عمميـ.

ي .االتصال :المنظمة يجب اف تتعامؿ مع سياسة الباب المفتػكح ،كاف تكػكف االتصػاالت مفتكحػة سػكاء
كانت صاعدة اك نازلة يجب اف يككف ىناؾ اتصاؿ مبلئـ فػي المنظمػة ،حيػث يحػؽ لمعػامميف ابػداء
الرام في اتخاذ الق اررات كيمتمؾ الحؽ اف يككف أم عامؿ صاحب أرم مسمكع مف قبؿ مديره.
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ك .مييودة العاكميية :تػػؤثر الحيػػاة الشخصػػية عمػى الحيػػاة العائميػػة ،عنػػدما يػػدرؾ العامػؿ فػػي المنظمػػة بػأف
ىناؾ دافع عائمي باتجاه االستغراؽ بالمنظمة.

ل .التعيياون :اف تعمػػؿ كامػػؿ المنظمػػة سػػكية بمسػػاعدة بعضػػيـ الػػبعض ،حيػػث التنسػػيؽ فػػي العمػػؿ بػػيف
العامميف كالمشرفيف مطمب رئيسي لبلستغراؽ.
كما أف يكسؼ ( )19 :2011أشار إلى أف العبلقات السميمة كالكدية ىي شرط أساسي ال غنى

عنو لبلنغماس الكظيفي ألنيا تساعد عمى تشكيؿ اتجاه الفرد تجاه عممو.

وقيييد ذكيييرت دراسييية بميييوم ( )241 :2013بيييأن ىنييياك متطمبيييات ضيييرورية لتنميييية االسيييتغراق
الوظيفي تتم ل في:
 .1فاعمية نسؽ االتصاؿ كتعزيز التكاصؿ.

 .2مراعاة الظركؼ االجتماعية كالتنظيمية لمفاعؿ.
 .3االنسجاـ كالبلتناقض في التعامؿ مع القكاعد التنظيمية.
 .4تثميف الجكانب القيمية كاألخبلقية.

 .5القدرة عمى إدارة الجكانب الفنية لمعمؿ.

 .6اتساؽ العبلقات االجتماعية كأنسنة بيئة العمؿ.

 .10أنواع االستغراق:

بل ع ػ ػػف الحس ػ ػػني ( )10-9 :2013فق ػ ػػد ح ػ ػػدد (  )Simpson,2009,1018أربعػ ػ ػة أنػ ػ ػكاع
ن قػ ػ ػ ن

لبلستغراؽ الكظيفي ىي:

 .1االسيييتغراق الشخصييييengagement :

 Personalكيمث ػػؿ تكظي ػػؼ كتجس ػػيد الحال ػػة الجس ػػدية

كاالدراكية كالشعكرية لممكظؼ أثناء القياـ بالمياـ.

 .2االسييتغراق مكابييل االرىيياق Burnout engagement :فاإلرىػػاؽ يمثػػؿ مجمكعػػة مػػف الخصػػائص
كاالع ػراض النفسػػية :كاإلنيػػاؾ ،الػػتيكـ ،كانخفػػاض الكفػػاءة كػػردة فعػػؿ لمسػػببات الضػػغط التنظيمػػي
المزمنة ،كىنا يبرز االستغراؽ كنقيض لئلرىاؽ.

 .3االسيييتغراق اليييوظيفيengagement :

 Jobكيش ػػير عم ػػى االيجابي ػػة كاالنج ػػاز كالحال ػػة الفكري ػػة

المتعمقػػة بالعمػػؿ كيمكػػف تمييزىػػا مػػف خػػبلؿ الحمػػاس ،اإلخػػبلص ،كاالنغمػػاس فالحمػػاس يشػػير عمػػى
المستكيات العاليػة مػف الطاقػة كالمركنػة الفكريػة أثنػاء العمػؿ كيشػير اإلخػبلص إلػى االنػدماج العػالي

فػػي العم ػػؿ كالػػدفاع عػػف المنظمػػة كاالليػػاـ كالفخػػر كالتحػػدم ،بينمػػا يشػػير االنغمػػاس غمػػى التركي ػػز
الكامؿ كاالستغراؽ في العمؿ بحيث يمر كقت المكظؼ بسرعة كيجد مف الصعكبة فصػؿ نفسػو عػف
العمؿ.
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 .4استغراق الميوظفين engagement Employees :كيشػير إلػي انػدماج االفػراد العػامميف كرضػاىـ
كحماسيـ تجاه كظائفيـ كاالعماؿ المناطة بيـ.

 .11قياس االستغراق الوظيفي:

ىناؾ مقاييس متعارؼ عمييا في قياس االستغراؽ الكظيفي كىي:
 مكياس لودال وكيجنر (:)Lodahl & Kejner, 1965
يعتبر مف أكثر المقاييس استخداما في قياس االستغراؽ الػكظيفي ،كيتكػكف مػف  20فقػرة حيػث تػـ
المتركح مف مكافؽ بشدة إلػى غيػر مكافػؽ
تصميـ المقياس عمى شكؿ مقياس ليكرت ذم النقاط الخمس ك ا
بشدة (الفضمي.)115 :2001،

 مكياس كاننجو (:)Kanungo,1982
كىػػك مػػف المقػػاييس المعركفػػة لقيػػاس االسػػتغراؽ الػػكظيفي كيسػػتخدـ لمقيػػادة الكارزميػػة كيعػػد أحػػد
مقاييس الكاريزما األكثػر شػيكعان كالمثبتػة صػحتو تقػكـ فكرتػو عمػى اختبػار ( )20بنػد كيصػمـ عمػى شػكؿ
مقيػػاس ليكػػرت ذم النقػػاط الخمػػس كالمت ػراكح مػػف مكافػػؽ بشػػدة إلػػى غيػػر مكافػػؽ بشػػدة كييػػدؼ الػػى تقيػػيـ
نقاط القكة في خمسة جكانب كىي تعد قكاعد الشخصية الكارزمية كىي:
 .1االبداع كعدـ النمطية كالركتيف
 .2االقداـ عمى المخاطر.

 .3سرعة االستجابة لمفرص كعدـ تضييعيا.
 .4سرعة االستجابة لآلخريف.
 .5الرؤية.

جميعيػػا تتحػػدث عػػف الكاريزمػػا مثػػاؿ عمػػى مػػف اتبػػع ىػػذا المقيػػاس (سػػتيفف جػػكبز) كىػػك أحػػد أكثػػر

الشخصػػيات إليامػان لمشػػباب فػػي العػػالـ كقػػد مضػػى نحػػك عشػػر سػاعات فػػي التػػدريب عمػػى إلقػػاء عػػركض
تقديميػػة مػػدتيا عشػػر دقػػائؽ لتبػػدك كأنيػػا ارتجاليػػة ككػػاف ليػػذا دكر محػػكرم فػػي شػػيرتو التػػي حظػػي بيػػا

كشخصية حالمة كقائد كاريزمي.

 مكياس وايت وراح (:)white and rah,1973
كما ذكر المصرم ( :)20 :2015فيك مقياس يتككف مف تسػع فقػرات كصػمـ عمػى شػكؿ مقيػاس

ليكػ ػ ػػرت الخماسػ ػ ػػي الػ ػ ػػذم يت ػ ػ ػراكح مػ ػ ػػف مكافػ ػ ػػؽ بشػ ػ ػػدة إلػ ػ ػػى غيػ ػ ػػر مكافػ ػ ػػؽ بشػ ػ ػػدة كيحسػ ػ ػػب المتكسػ ػ ػػط
الحاص ػ ػػؿ عػ ػ ػػف إجاب ػ ػػات عمػ ػ ػػى النقػ ػ ػػاط التسػػ ػػعة لين ػ ػػتج عنػػ ػػدىا النتيجػػ ػػة الفرديػ ػ ػػة لبلنغم ػ ػػاس الػ ػ ػػكظيفي

(.)Khan & Nemati, 2010: 24
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 مكياس باولي (:)Paullay, et al: 1994
ػزيف ىم ػػا :دكر المكظ ػػؼ
كى ػػك مقي ػػاس يتك ػػكف م ػػف  27فقػ ػرة ،كقس ػػـ االس ػػتغراؽ ال ػػكظيفي إل ػػى ج ػ أ
ككضػػع المكظػػؼ ،كيمثػػؿ الػػدكر مػػدل اسػػتغراؽ الفػػرد فػػي الميػػاـ الخاصػػة بكظيفتػػو ،أمػػا الكضػػع فيمثػػؿ
الدرج ػػة الت ػػي تجع ػػؿ الف ػػرد ينف ػػذ مي ػػاـ كظيفت ػػو الحالي ػػة مس ػػتغرقنا ،كيص ػػمـ عم ػػى ش ػػكؿ مقي ػػاس ليك ػػرت
المتركح بيف مكافؽ بشدة كغير مكافؽ بشدة (.)Diefendroff, et al., 2002, 99
السباعي ،ك ا

ال لترؾ العمػؿ أك
كترل الباحثة أف األشخاص ذكم االستغراؽ الكظيفي القكم يصبحكف أقؿ احتما ن

استقر نار في العمؿ ،ىذا مع مبلحظة أف كثرة الغيػاب قػد ال يكػكف مرجعػو فقػط
ا
الغياب ،بمعنى أنيـ أكثر

قكة االستغراؽ مف عدمو بؿ قد يرجع ألسباب أخرل منيا الخمفية الثقافية .كاف المكظؼ المسػتغرؽ أكثػر
رغبة في التضحية مف أجؿ المنظمة.
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة
 أوالً /الدراسات اليت تناولت القيادة امللهمة
التعقيب على احملور األول
 اثنياً /الدراسات اليت تناولت االستغرا الوييفي
التعقيب على احملور الثاين
 التعقيب على الدراسات السابقة
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الفصل ال الث

الدراسات السابكة
يعرض ىذا الفصؿ الدراسات السػابقة التػي تناكلػت مكضػكع الد ارسػة الحاليػة كالتػي تيػدؼ لمتعػرؼ

إلػػى القيػػادة المميمػػة لػػدل مػػديرم مػػدارس الحككمػػة الثانكيػػة فػػي المحافظػػات الجنكبيػػة بفمسػػطيف كعبلقتيػػا

طبلع عمى العديػد مػف الد ارسػات السػابقة فػي ىػذا
باالستغراؽ الكظيفي لممعمميف ،لذلؾ قامت الباحثة باال َ
ػييبل لئلفػػادة مػػف ىػػذه
الميػػداف ،فػػي محاكلػػة لمكقػػكؼ عمػػى الجي ػكد المبذكلػػة فػػي د ارسػػة ىػػذا المجػػاؿ .كتسػ ن

الد ارس ػػات ،قام ػػت الباحث ػػة بعرض ػػيا كف ػػؽ مح ػػكريف :المح ػػكر األكؿ د ارس ػػات مرتبط ػػة بالقي ػػادة المميم ػػة،

كالمحكر الثػاني د ارسػات مرتبطػة باالسػتغراؽ الػكظيفي ،كقػد قامػت الباحثػة بالتعقيػب عمػى ىػذه الد ارسػات
حسب محاكرىا.
كفيما يمي عرض ليذه الدراسات بحسػب تسمسػميا الزمنػي مػف األحػدث إلػى األقػدـ ،كسػيتـ عػرض

الدراسات العربية أكالن ثـ الدراسات األجنبية ثانيان.

المحور األول :الدراسات التي تناولت الكيادة المميمة:
ييػػدؼ ىػػذا المحػػكر التعػػرؼ الػػى الد ارسػػات التػػي تناكلػػت القيػػادة المميمػػة ،ككيفيػػة معالجتيػػا ليػػذا

المكضكع ،كاالستفادة مف مناىجيا كأدكاتيا كنتائجيا كتكصياتيا.
أوال :الدراسات العربية

 .1دراسة الحمبي ( :)2017بعنوان :دور الكيادة المميمة في توظيف مخرجات البحث العممي في
وزارة الداخمية واألمن الوطني الفمسطيني.
ىػػدفت التعػػرؼ إلػػى دكر القيػػادة المميمػػة فػػي تكظيػػؼ مخرجػػات البحػػث العممػػي فػػي ك ازرة الداخميػػة

كاألم ػػف ال ػػكطني الفمس ػػطيني-الش ػػؽ الم ػػدني ،كق ػػد اس ػػتخدـ الباح ػػث الم ػػنيج الكص ػػفي التحميم ػػي ،كص ػػمـ
استبانة بغرض جمع البيانػات ،ككػاف مجتمػع الد ارسػة يتكػكف مػف ( )207مكظػؼ كمكظفػة مػف أصػحاب

الكظ ػػائؼ اإلشػ ػرافية ف ػػي ك ازرة الداخمي ػػة كاألم ػػف ال ػػكطني الش ػػؽ الم ػػدني ،حي ػػث اس ػػتخدـ الباح ػػث أس ػػمكب

بل لكنػػو اسػػترد فقػػط ()165
المسػػح الشػػامؿ حيػػث قػػاـ بتكزيػػع ( )207اسػػتبانة عمػػى مجتمػػع الد ارسػػة كػػام ن

استبانة.

وقد توصمت الدراسة لعدة نتاكج أىميا:
 -متكسط الكزف النسبي لمحكر القيادة المميمة كاف .%73.2

 كجكد أثر في دكر القيادة المميمة في تكظيؼ مخرجات البحث العممي في ك ازرة الداخمية كاألمفالكطني كىي عبلقة معنكية.
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كأكصت الدراسة بتعزيز كنشر ثقافة القيادة المميمة بأطر عممية.
 .2دراسة عبد الحافظ ( :)2017بعنوان :أ ر الكيادة المميمة عمى االنتماء التنظيمي-دراسة
تطبيكية عمى مصمحة الرقابة الصناعية.
ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة التعػػرؼ إلػػى مػػدل تػكافر القيػػادة المميمػػة بمصػػمحة الرقابػػة الصػػناعية كد ارسػػة

تػػأثير أبعػػاد القيػػادة المميمػػة (السػػعي بصػػدؽ لتحقيػػؽ مصػػالح اوخ ػريف ،الثقػػة كاالعتماديػػة ،القػػدرة عمػػى
التمك ػػيف ،االنص ػػات الجي ػػد ،االنتم ػػاء كالتكج ػػو لتنمي ػػة رؤي ػػة مش ػػتركة) عم ػػى االنتم ػػاء التنظيم ػػي .كك ػػذلؾ
التعرؼ إلى مدل تكافر أبعاد االنتماء التنظيمي (االنتماء العاطفي ،االنتمػاء األدبػي ،االنتمػاء المسػتمر)
بمص ػػمحة الرقاب ػػة الص ػػناعية ،كق ػػد ت ػػـ إجػ ػراء ى ػػذه الد ارس ػػة عم ػػى عين ػػة قكامي ػػا  286ف ػػردان م ػػف الع ػػامميف

بالمصمحة.

ومن أىم نتاكج ىذه الدراسة:
 كجكد تأثير ذات داللة احصائية ألبعاد القيادة المميمة عمى االنتماء التنظيمي. يكجػػد بعػػديف فقػػط مػػف أبعػػاد القيػػادة المميمػػة ليمػػا تػػأثير معنػػكم عمػػى االنتمػػاء التنظيمػػي لمعػػامميفبالمصمحة كىما القدرة عمى التمكيف ،التكجو كاالنتماء لرؤية مشتركة.

 .3دراسة زنداح ( :)2016بعنوان :أ ر الكيادة المميمة في إدارة األزمات دراسة تطبيكية عمى وزارة
الصحة الفمسطينية شرق قطاع غزة.
ىػدفت الد ارسػػة التعػػرؼ إلػػى أثػػر القيػػادة المميمػػة عمػػى إدارة األزمػػات فػػي ك ازرة الصػػحة الفمسػػطينية
بقطػػاع غػزة ،اسػػتخدمت الد ارسػػة المػػنيج الكصػػفي كمػػا اسػػتخدمت االسػػتبانة كػػأداة لجمػػع البيانػػات ككانػػت
عينة الدراسة مككنة مف العامميف في المستشفيات في غزة.
وتوصمت الدراسة إلى:
 كجكد تأثير جكىرم ألبعاد القيادة المميمػة عمػى أبعػاد إدارة األزمػات بػك ازرة الصػحة الفمسػطينية فػيقطاع غزة محؿ الدراسة.
وقد أوصت الدراسة:
 ضركرة التكسع في دراسة كتقييـ كتطبيؽ أبعاد القيادة المميمػة فػي اإلدارات المختمفػة بػك ازرة الصػحةالفمسػػطينية بيػػدؼ تقػػديـ المقترحػػات كالخطػػط كالحمػػكؿ المناسػػبة لمحػػد مػػف األزمػػات التػػي تكاجييػػا
الك ازرة نتيجة األكضاع القانكنية كالسياسية التي تعيشيا فمسطيف.

 -ضركرة االىتماـ بالتحميؿ االستراتيجي لؤلبعاد المختمفة لمقيادة المميمة.
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 ضػػركرة تكظيػػؼ خصػػائص القيػػادة المميمػػة لصػػالح إف ػ ارزات العمػػؿ كاجياضػػات البيئػػة عمػػى نحػػكيجعميا متسع الحتكاء أم مفاجئات في ىذا الميداف.

 .4دراسة الدليمي ( :)2016بعنوان :العالقة بين الكيادة المميمة والسموكيات المناوكة لمعمل-
دراسة تطبيكية عمى العاممين في ديوان وزارة ال كافة بجميورية العراق.
ى ػػدفت تحدي ػػد العبلق ػػة ب ػػيف القي ػػادة المميم ػػة كالس ػػمككيات المناكئ ػػة لمعم ػػؿ ،كذل ػػؾ ب ػػالتطبيؽ عم ػػى

العامميف في ديكاف ك ازرة الثقافة بجميكرية العراؽ.

قاـ الباحث بتصميـ قائمة االستقصػاء المعبػأة لمعرفػة المستقصػى منػو كتػـ تكجيييػا الػى العػامميف

بػػديكاف ك ازرة الثقافػػة بجميكريػػة العػراؽ عػػف طريػػؽ المقابمػػة الشخصػػية كذلػػؾ لجمػػع البيانػػات كلتحميػػؿ تمػػؾ
البيانػػات تػػـ تحديػػد البرنػػامج اإلحصػػائي SPSSإلدخػػاؿ البيانػػات األكليػػة ،كقػػد بمػػغ حجػػـ العينػػة المختػػارة
 363مفردة في حيف اف عػدد االسػتمارات الصػحيحة التػي تػـ إدخاليػا لمبرنػامج بمغػت  323بنسػبة تقػدر

حكالي  %88.9مف إجمالي حجـ العينة.
ومن أىم نتاكجيا:

 -كجكد ارتباط معنكم إيجابي بيف القيادة المميمة كالسمككيات المناكئة لمعمؿ

 -كجكد تأثير معنكم إيجابي لمقيادة المميمة كأبعادىا عمى السمككيات المناكئة لمعمؿ كأبعادىا

 .5دراسة صالح ( :)2016بعنوان :أ ر أبعاد الكيادة المميمة في الحد من التوتر التنظيمي-دراسة
ميدانية.
ىدفت التعرؼ إلى القيادة المميمة كأثرىا في الحػد مػف التػكتر التنظيمػي مػف خػبلؿ تسػميط الضػكء

عمى األبعػاد االتيػة( :السػعي بصػدؽ لمتحقػؽ مػف أفعػاؿ االخػريف ،الثقػة كاالعتماديػة ،القػدرة عمػى تمكػيف
العامميف ،اإلنصات الجيد لممرؤكسيف التابعيف ،التكجيو لتنمية رؤية مشتركة).

كاسػػتخدمت الباحثػػة المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي كصػػممت قائمػػة االستقصػػاء كػػأداة رئيسػػية لجمػػع

البيانات لمعرفة تأثير القيادة المميمػة عمػى الحػد مػف التػكتر التنظيمػي ككانػت عينػة الد ارسػة ( )199مػف
المدراء ك( )316مف العامميف في مديريات ك ازرة التربية  /بغداد.
وقد خمصت الدراسة إلى مجموعة من النتاكج أىميا:
 إف ىناؾ قصك انر مف جانب المدراء في مساعدة العامميف باتجاه النمك كالتطكر. -ليس ىناؾ تقييـ جيد لجيكد العامميف فيما يخص التميز باألداء.

 -قصكر في تقييـ جيكد المرؤكسيف مف قبؿ اإلدارة ،األمر الذم يزيد مف التكتر التنظيمي.
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وأىم التوصيات:
 ضػركرة التفػػات المػدراء باتجػػاه تحسػيف صػػكرتيـ بنظػر العػػامميف كالمجتمػع مػػف خػبلؿ المسػػاىمة كمػػديد العكف لكؿ مف يساىـ بالنمك كالتطكر.

 ضػػركرة إيجػػاد طػػرؽ لتقيػػيـ أداء العػػامميف كػػؿ حسػػب إنجػػازه ليكػػكف ذلػػؾ دافعػنا ليػػـ نحػػك إنجػػاز أكبػػركعدـ غض النظر عف أدائيـ المتميز مما يحبط اإلنجاز لدييـ.

 -ضركرة تقييـ جيكد المرؤكسيف كتقديـ المكافئات ليـ األمر الذم يقمؿ مف التكتر التنظيمي.

 .6دراسييية العنييييزي ( :)2015بعنيييوان" :الكييييادة المميمييية كميييدخل لتطيييوير االداء وتحكييييق التمييييز
المدرسي".
تناكلت الدراسة القيادة المميمة كىدفت التعرؼ إلى سبؿ اإلفادة مف القيادة المميمة في تطكير

األداء كتحقيؽ التميز المدرسي مف خبلؿ دكر المعمـ كقائد مميـ ،كالتعرؼ إلى دكر المعمـ في االنتقاؿ
إلى قائد مميـ يميـ اوخريف مف الطبلب عمى ممارسة سمككيات تؤدم إلى تحقيؽ التميز المدرسي،

كاالرتقاء بمستكل ككفاءة الطبلب كتطكير أدائيـ داخؿ فرؽ العمؿ.
وقد خمصت الدراسة إلى عدد من النتاكج أىميا:

 القيادة المميمة تؤثر في مراحؿ تطكر فرؽ العمؿ التعاكنية كالمجمكعات المشكمة لممارسة أنشطةالتعمـ التعاكني.

 القيادة المميمة تؤثر معنكينا في سمككيات المعمميف كالطبلب بما يحقؽ تطكير األداء كارتفاعمستكيات التفكير العميا لدل الطبلب.

 القيادة المميمة تؤثر معنكيان في سمككيات الطبلب فيما بينيـ بما يحقؽ تطكير األداء كارتفاع قدراتالتصميـ كاالبتكار لدييـ.

 القيادة المميمة تؤثر في نكع الميارات المكتسبة مف خبلؿ عمميات االتصاؿ كالتكاصؿ بيف فرؽالعمؿ ،كالقدرة عمى إدارة االجتماعات.

 القيادة المميمة تؤثر في مجمكعة القكل التنظيمية الحاكمة عمى مستكل اإلدارة العميا بالمدرسةكاإلدارة الصفية بما يؤدل إلى تطكير األداء ،كتحقيؽ التميز المدرسي.

وتوصمت الدراسة إلى عدة توصيات أىميا:
 عمؿ برامج تدريبية ككرش عمؿ تيدؼ إلى تناكؿ مفيكـ القيادة المميمة عمى مستكل اإلدارة العمياكاإلدارة الصفية ،كأىميتيا لتحقيؽ التميز المدرسي.

 تشجيع اإلدارة العميا عمى االستماع كالتكاصؿ مع المرؤكسيف لمعمؿ عمى حؿ المشكبلت كتمكيفالمعمميف مف العمؿ بشكؿ متكاصؿ لتطكير أدائيـ باستخداـ القيادة المميمة داخؿ الفصؿ.
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 تدعيـ كتدريب القيادات اإلدارية عمى أحدث نظريات اإلدارة كأدكاتيا كتقنياتو ،كتكفير العكامؿ التيتزيد مف فعالية القائد المميـ.

 .7دراسة عواد ( :)2015بعنوان :تأ ير الكيادة المميمة في السموكيات المضادة لإلنتاجية-دراسة
ميدانية.
ىػػدفت تقيػػيـ أبعػػاد القيػػادة المميمػػة التػػي يػػدركيا العػػاممكف بالشػػركة المص ػرية لبلتصػػاالت كمػػدل

ممارستيـ ألبعاد السمككيات المضادة لئلنتاج ،كبحث أثر أبعاد القيادة المميمة كالمقياس الكمي ليػا فػي

أبعػػاد السػػمككيات المضػػادة لئلنتاجيػػة كالمقيػػاس الكمػػي ليػػا ،كاسػػتخدمت الد ارسػػة المػػنيج الكصػػفي كمػػا

استخدمت استمارة اإلقصاء كأداة رئيسية لجمع البيانات ككانت عينة الدراسة مككنة مف  306فػرد مػف
العػامميف فػػي الشػركة المصػرية لبلتصػاالت  199ذكػػر ك 107أنثػػى ،كتكصػمت الد ارسػػة إلػى نتػػائج مػػف
أىمي ػػا :أىمي ػػة المقي ػػاس الكم ػػي لمقيادي ػػة المميم ػػة م ػػف زاكي ػػة الت ػػأثر العكس ػػي المعن ػػكم ف ػػي ك ػػؿ أبع ػػاد

السمككيات المضادة لئلنتاجية كالمقياس الكمي ليذه السمككيات.

كأكصت الدراسة بكضع معايير االختيار القادة الذيف تتكافر فييـ سمات الجيدة المميمػة كتػدريب
القادة الحالييف إلكسابيـ سمات القيادة المميمة ،كالتمسؾ بممارسة األبعاد المختمفة لمقيادة المميمػة مػف
حيث السعي بصدؽ لتحقيؽ مصالح األخريف كالثقة كاالعتمادية كالقدرة عمى التمكيف كاإلنصػات الجيػد

كاالنتماء كالتكجو لرؤية مشػتركة ،كنشػر مفيػكـ القيػادة المميمػة بػيف العػامميف ليػتـ بنػاء صػؼ ثػاني مػف
القػػادة المميمػػيف مػػف خػػبلؿ عمػػؿ دكرات تدريبيػػة ،إرسػػاء ثقافػػة قكيػػة كدسػػتكر أخبلقػػي لمنػػع كمحاربػػة
السمككيات المضادة لئلنتاجية لدل القادة كالعامميف كالتكعية بخطكرة ىػذه السػمككيات مػف خػبلؿ نػدكات

كدكرات تدريبية.

 .8دراسة خميف ومحمد ( :)2012بعنوان :الكيادة المميمة والمفاجكة االستراتيجية-دراسة
استطالعية آلراء عينة من الكيادات االدارية في عدد من دواكر محافظة نينوى.
كىػػدفت التع ػرؼ إلػػى تحديػػد الكاقػػع الفعمػػي لخصػػائص القيػػادة المميمػػة عمػػى نحػػك يحػػدد امكانيػػة

تكافرىا في عدد مف دكائر محافظة نينكل كالكشؼ عف درجة االرتبػاط بػيف الخصػائص القياديػة مكضػكع
الد ارس ػػة كب ػػيف المفاجئ ػػة االس ػػتراتيجية كك ػػذلؾ أث ػػر القي ػػادة المميم ػػة عم ػػى حقيق ػػة المفاجئ ػػة االس ػػتراتيجية،
كاسػػتخدـ الباحثػػاف المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي كاعتمػػدا االسػػتبانة كػػأداة رئيسػػية لجمػػع البيانػػات ،كشػػممت

عينػػة الد ارسػػة القيػػادات االداريػػة فػػي شػػركة األدكيػػة كالمسػػتمزمات الطبيػػة ،معمػػؿ الغػػزؿ كالنسػػيج ،معمػػؿ
األلبسة الكالدية بكاقع  15فرد لكؿ منظمة.
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وتوصمت الدراسة الى نتاكج من أىميا:
 تػ ػكافر خص ػػائص القي ػػادة المميم ػػة ف ػػي المنظم ػػات قي ػػد الد ارس ػػة ،كبح ػػدكد المتكس ػػط عممػ ػان ب ػػأف ى ػػذهالخصائص جػاءت لتػؤثر الثقػة مثممػا تفصػح عػف الرؤيػة كتجسػد الحساسػية فػي إطػار االعتػراؼ بيػا
كأداة فاعمة لمتغيير ،كأف المفاجئة االستراتيجية ام نار قائمنا في المنظمات المبحكثة ،مما دفػع الػى حػد

تأميف الجاىزية لمكاجيتيا.

 كجكد درجة مف االرتباط االيجابي بيف صػفات القيػادة المميمػة كبػيف مؤشػرات المفاجئػة االسػتراتيجيةعمػػى المسػػتكل الكمػػي كالفرعػػي ،كأف الخصػػائص االيجابيػػة كالقياديػػة المميمػػة ىػػي عكامػػؿ دفػػع مثممػػا
ىي مجسات تتحسس بأم أحداث مستقبمية.

كما وأوصت الدراسة:
 بضركرة تركيز القيادات اإلدارية في المنظمات المبحكثة عمى القيادة المميمة لرسـ التكجياتالمستقبمية.

 ترسيخ الرؤل الفاعمية في إطار فحكاه كمداه االحاطة بأم مستجدات تقع في بيئة العمؿ كحتىخارجو.

 ضركرة تكظيؼ خصاص القيادة المميمة لصالح اف ارزات العمؿ كاجياضات البيئة عمى نحك يجعميامتسعان الحتكاء أم مفاجئات في ميداف مساحتو االستعداد كعمؽ الرؤية الثاقبة.

 .9دراسة فنري ( :)2012بعنوان :أ ر الكيادة المميمة عمى سموكيات المواطنة التنظيمية-دراسة
تطبيكية عمى مركز المؤتمرات في الكاىرة.

ىػػدفت التعػػرؼ الػػى مػػدل كجػػكد قيػػادة مميػػـ داخػػؿ مركػػز المػػؤتمرات كتحديػػد طبيعػػة العبلقػػة بػػيف

القيػػادة الميمػػة كسػػمككيات المكاطنػػة التنظيميػػة كالػػى مسػػاعدة قائػػد المػػؤتمر عمػػى االنتقػػاؿ الػػى قائػػد مميػػـ
يميػػـ األخػريف عمػػى ممارسػػة سػػمككيات المكاطنػػة التنظيميػػة مػػف أجػػؿ االرتقػػاء بمسػػتكل ككفػػاءة العػػامميف،

اسػػتخدمت الد ارسػػة المػػنيج الكصػػفي ككانػػت عينػػة الد ارسػػة مككنػػة مػػف كػػؿ العػػامميف فػػي مركػػز القػػاىرة
الدكلي لممؤتمرات في مدينة نصر.
لقػػد تكصػػمت الد ارسػػة الػػى نتػػائج مػػف أىميػػا :أف مػػدركات العػػامميف ألبعػػاد القيػػادة المميمػػة ال تتػػأثر
معنكي ػنا بنػػكع القائػػد كلكنيػػا تتػػأثر معنكي ػنا بسػػنكات عمػػؿ المكظػػؼ تحػػت رئاسػػة القائػػد ،كأف أبعػػاد القيػػادة
المميمة تؤثر معنكينا في سمككيات المكاطنة التنظيمية المكجية نحك المنظمة ككؿ كنحك أفراد معينيف.

كأكصت الدراسة بضركرة دعـ مدركات ابعاد القيػادة المميمػة كزيػادة تثقيػؼ كتكعيػة المػكظفيف مػف

خبلؿ تكضيح طبيعة اإللياـ كعبلقتو ببعض المصطمحات مثػؿ الػذكاء العػاطفي كالركحػي كالعقمػي ،كمػا

كأكصت بضركرة تدعيـ العكامؿ التي تزيد مف فعالية القائد كتكضػيح فكائػد سػمككيات المكاطنػة التنظيميػة
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كالغرض منيا ،كما أنيػا أكصػت بإعػادة اختبػار نتػائج الد ارسػة عمػى قطاعػات اخػرل فػي البيئػة المصػرية
مثؿ قطاع الدكاء أك االتصاالت كتكصيات لبحكث مستقبمية.

.10

دراسة عبد هللا ( :)2012بعنوان :العدالة التنظيمية كمتغير وسيط في العالقة بين الكيادة

المميمة والسموك األخالقي-دراسة تطبيكية عمى الكطاع الرياضي دولة اإلمارات العربية المتحدة.
ىدفت التعرؼ إلى مدة القيادة المميمة بالقطاع الرياضي بدكلة اإلمارات العربية المتحػدة ،كد ارسػة
مػػدل تػػأثير أبعػػاد القيػػادة المميمػػة فػػي أبعػػاد السػػمكؾ األخبلقػػي ،كبحػػث التػػأثير المعػػدؿ لبعػػدم العدالػػة
التنظيمي ػػة ف ػػي العبلق ػػة ب ػػيف القي ػػادة المميمػ ػة كالس ػػمكؾ األخبلق ػػي ،اس ػػتخدمت الباحث ػػة الم ػػنيج الكص ػػفي،
ككانت األداة المستخدمة استمارة استقصاء ،ككانت عينة الدراسة مككنة مف  306شػخص مػف العػامميف
بالقطاع الرياضػي بدكلػة االمػارات العربيػة المتحػدة ،كاعتمػدت الباحثػة أسػمكب الحصػر الشػامؿ فػي جمػع
البيانات بسبب انخفاض حجـ مجتمع البحث نسبيان.
كتكصػمت الد ارسػػة الػػى نتػػائج أىميػا :أف أبعػػاد القيػػادة المميمػػة تػػؤثر تػأثي نار طرديػنا معنكيػنا فػػي أبعػػاد

السػػمكؾ األخبلقػػي بدرجػػة كبي ػرة ،كأف أبعػػاد العدالػػة التنظيميػػة تػػؤثر معنكي ػان فػػي أبعػػاد السػػمكؾ األخبلقػػي

بدرجػػة متكسػػطة ،كأف دخػػكؿ العدالػػة التكزيعيػػة كمتغيػػر كسػػيط فػػي العبلقػػة بػػيف القيػػادة المميمػػة كالسػػمكؾ
األخبلق ػػي ق ػػد أدل إل ػػى تع ػػديؿ ى ػػذه العبلق ػػة ،فالت ػػأثير الط ػػردم المعن ػػكم لمقي ػػادة المميم ػػة ف ػػي الس ػػمكؾ

االخبلق ػػي ى ػػك أكث ػػر ق ػػكة كمعنكي ػػة ف ػػي حال ػػة ذكم الم ػػدركات لمعدال ػػة التكزيعي ػػة مقارن ػػة ب ػػذكم الم ػػدركات

المنخفضة ليا.

كأكصػػت الد ارسػػة بضػػركرة التمسػػؾ بممارسػػة االبعػػاد المختمفػػة لمقيػػادة المميمػػة كنشػػر ىػػذا المفيػػكـ

بيف العامميف مف أجؿ بناء صؼ ثاني مػف القػادة المميمػيف مػف خػبلؿ عمػؿ دكرات تدريبيػة ككرش عمػؿ

كتكاجػػد مكتبػػة يػػتمكف العػػامميف مػػف االطػػبلع عمػػى ىػػذا المكضػػكع كفيمػػو ،كمػػا كأكصػػت بػػدعـ مػػدركات

العامميف بالقطاع الرياضي لكؿ مف العدالة التكزيعية كالعدالػة اإلجرائيػة ،كنشػر مفيػكـ السػمكؾ األخبلقػي
بػػيف العػػامميف مػػف خػػبلؿ اسػػمكب الترغيػػب (القائػػد ىػػك المثػػؿ كالقػػدكة) كالترىيػػب (كضػػع قكاعػػد صػػارمة

كجزاءات فعمية لمف يخالؼ السمكؾ األخبلقي).
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دراسة أبو حيش ( :)2018بعنوان :درجة ممارسة مديري المدارس بوكالة الغوث الدولية

بمحافظات غزة لمكيادة اإلبداعية وعالقتيا ب كافة اإلنجاز لدييم من وجية نظر معممييم.
ىدفت التعرؼ إلى درجة ممارسة مديرم المدارس بككالة الغكث الدكلية بمحافظات غزة لمقيادة

اإلبداعية ،كعبلقتيا بثقافة اإلنجاز لدييـ مف كجية نظر معممييـ في ضكء متغير( :الجنس ،المؤىؿ

العممي ،سنكات الخبرة) .كقد استخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي ،كاستخدمت استبانتيف،
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األكلى لقياس درجة ممارسة مديرم المدارس بككالة الغكث الدكلية بمحافظات غزة لمقيادة اإلبداعية،

كتككنت مف ( )4مجاالت ،كالثانية لقياس درجة ثقافة اإلنجاز كتككنت مف ( )4مجاالت ،كبمغت عينة
الدراسة ( )400معممان كمعممة.
وتوصمت الدراسة إلى النتاكج التالية:
 درجة ممارسة مديرم مدارس ككالة الغكث الدكلية بمحافظات غزة لمقيادة اإلبداعية جاءت بدرجةكبيرة.

 مستكل ثقافة اإلنجاز لدل مديرم المدارس بككالة الغكث الدكلية مف كجية نظر المعمميف جاءتبنسبة كبيرة.

 كجكد عبلقة ارتباطية إيجابية قكية بيف متكسطات درجات تقديرات عينة الدراسة لمقيادة اإلبداعيةكمستكل ثقافة اإلنجاز.

في ضوء النتاكج أوصت الباح ة بعدة توصيات أىميا:
 -تقييـ ممارسة مديرم المدارس لمقيادة اإلبداعية كاقتراح آليات تطكيرىا عبر مؤتمرات عممية.

 -إلزاـ المعمميف كالمديريف بااللتحاؽ بدكرات تدريبية في القيادة اإلبداعية مف ذكم الخبرة القصيرة.
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دراسة الشاعر ( :)2018بعنوان :ممارسات الكيادة األخالقية وعالقتيا بتحكيق اإلبداع

اإلداري-دراسة ميدانية عمى الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة.
ى ػػدفت التع ػػرؼ إل ػػى دكر ممارس ػػات القي ػػادة األخبلقي ػػة كعبلقتي ػػا بتحقي ػػؽ اإلب ػػداع اإلدارم-د ارس ػػة

ميدانية عمى الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة .اسػتخدـ الباحػث المػنيج الكصػفي التحميمػي ،كاسػتخدـ

االسػػتبانة كػػأداة رئيسػػية لجمػػع البيانػػات ،كبمػػغ مجتمػػع الد ارسػػة ( )2145مكظف ػان ،كبمغػػت عينػػة الد ارسػػة
( )327مكظفنا ،ككانت العينة عشكائية طبقية.
وتوصمت الدراسة لعدة نتاكج أىميا:
 كجكد عبلقة ارتباطية طردية قكيػة بػيف الممارسػات األخبلقيػة لمقيػادة كاإلبػداع اإلدارم فػي الجامعػاتالفمسطينية.

 كجػػكد عبلقػػة ارتباطيػػة طرديػػة قكيػػة بػػيف (األخبلقيػػات الشخصػػية ،األخبلقيػػات اإلداريػػة ،األخبلقيػػاتالعبلئقية) لمقيادة كاإلبداع اإلدارم في الجامعات الفمسطينية.

 عػػدـ كجػػكد فػػركؽ بػػيف متكسػػطات تقػػديرات أف ػراد عينػػة الد ارسػػة حػػكؿ الممارسػػات األخبلقيػػة لمقيػػادة،كعبلقتيػػػا باإلب ػػداع اإلدارم تعػ ػػزل لمتغيػػػر (الجػ ػػنس ،العمػػػر ،المؤىػ ػػؿ العممػ ػػي ،المس ػػمى الػ ػػكظيفي،
كسنكات الخدمة).
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وكان من أىم توصيات الدراسة ما يمي:
 ض ػػركرة قي ػػاـ القي ػػادات بالعم ػػؿ عم ػػى دع ػػـ كتعزي ػػز ركح المنافس ػػة الشػ ػريفة لق ػػدرتيا عم ػػى اس ػػتخراجالطاقات الكامنة لدل المرؤكسيف.

 االىتماـ بتعزيز الممارسات األخبلقية لدل القػادة كالمسػؤكليف مػف خػبلؿ التأكيػد عمػى اعتبارىػا جػزءناأساسيان مف عممية تقييـ المسؤكليف كترقيتيـ.

.13

دراسييية النجيييار ( :)2018بعنيييوان :درجييية ممارسييية ميييديري ميييدارس وكالييية الغيييوث الدوليييية

بمحافظات غزة لمكيادة الخادمة وعالقتيا باالنتماء الميني لدى معممييم.
ىػػدفت التعػػرؼ إلػػى درجػػة ممارسػػة مػػديرم مػػدارس ككالػػة الغػػكث الدكليػػة بمحافظػػات غ ػزة لمقيػػادة

الخادمػػة كعبلقتيػػا باالنتمػػاء المينػػي لػػدل معممػػييـ ،كالكشػػؼ عػػف داللػػة الفػػركؽ بػػيف متكسػػطات تقػػديرات

المعمميف لدرجة ممارسة مديرييـ لمقيادة الخادمة كمستكل االنتماء الميني لدل المعمميف تُعزل لمتغيػرات
الدراسة (الجنس ،المؤىػؿ العممػي ،سػنكات الخدمػة) .كلتحقيػؽ أىػداؼ الد ارسػة اسػتخدمت الباحثػة المػنيج

الكصػػفي التحميمػػي ،كاسػػتخدمت الباحثػػة اسػػتبانتيف :األكلػػى لقيػػاس درجػػة ممارسػػة م ػديرم مػػدارس ككالػػة
الغػػكث الدكليػػة بمحافظػػات غ ػزة لمقيػػادة الخادمػػة كتككن ػػت مػػف أربعػػة مجػػاالت ،كالثاني ػػة لقيػػاس مسػػتكل

االنتمػػاء المينػػي لمعممػػييـ ،تكػ ّػكف مجتمػػع الد ارسػػة مػػف جميػػع معممػػي كمعممػػات مػػدارس ككالػػة الغػػكث
الدكلية كالبالغ عددىـ ( )8944معممان كمعممة ،كبمغت عينة الد ارسػة ( )760معممػان كمعممػة تػـ اختيارىػا

بطريقة عشكائية طبقية.

وقد توصمت الدراسة لعدة نتاكج أىميا:
 درجػػة ممارسػػة مػػديرم مػػدارس ككالػػة الغػػكث الدكليػػة بمحافظػػات غ ػزة لمقيػػادة الخادمػػة جػػاءت بنسػػبةكبيرة.

 كجػػكد عبلقػػة ارتباطيػػة مكجبػػة بػػيف متكسػػطات تقػػديرات أف ػراد عينػػة الد ارسػػة لدرجػػة ممارسػػة مػػديرممدارس ككالة الغكث الدكلية لمقيادة الخادمة كمتكسطات تقديرىـ لمستكل االنتماء الميني.

وكانت أىم توصيات الدراسة ىي:
 تنظيـ دكرات تدريبية لمقيادات التربكية حكؿ مفيكـ القيادة الخادمة كأىميتيا كالممارسات المرتبطةبيا كدكرىا في زيادة االنتماء الميني لدل المعمميف.

 -تكسيع نطاؽ مشاركة المعمميف في التخطيط كصنع القرار كاالىتماـ بآرائيـ كمطالبيـ.
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دراسيية الحجييار ( :)2017بعنييوان :درجيية ممارسيية الكيييادة األصيييمة لييدى مييديري المييدارس

ال انوية في محافظات غزة وعالقتيا ببعض المتغيرات.
ى ػػدفت التع ػػرؼ إل ػػى مف ػػاىيـ كخص ػػائص القي ػػادة األص ػػيمة ،كالكش ػػؼ ع ػػف درج ػػة ممارس ػػة م ػػديرم

الم ػػدارس الثانكي ػػة بمحافظ ػػات غػ ػزة لمقي ػػادة األص ػػيمة كعبلقتي ػػا ب ػػبعض المتغيػ ػرات ،كباس ػػتخداـ الم ػػنيج
الكصفي ،كالرجكع لؤلدبيات السابقة ،ثـ بناء استبانة القيادة األصيمة المككنة مف ( )6أبعاد ىػي :الػكعي

الذاتي ،كالمنظكر األخبلقي الذاتي ،كشفافية العبلقات ،كالمعالجة المتكازنة ،كالحػب ،كاالنضػباط الػذاتي،

كبعد التأكد مف صدقيا كثباتيا ،تـ تطبيقيا عمى عينػة عشػكائية طبقيػة مػف ( )90مػدي انر كمػديرة)474( ،

معممان كمعممة.

وتوصمت الدراسة إلى النتاكج التالية:
 -درجة ممارسة المديريف لمقيادة األصيمة كانت متكسطة.

 كجدت فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات المعمميف كالمديريف لمقيادة األصيمةكلصالح المديريف.

 عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات المديريف لمقيادة األصيمة لدييـ تُعزللمتغيرات النكع كسنكات الخدمة.

وأوصت الدراسة بعدة تكصيات لتحسيف كاقع القيادة األصيمة في المدارس الثانكية.
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دراسيية ربيييع ( :)2017بعنيوان :درجيية ممارسيية الكيييادة الموزعيية لييدى مييديري مييدارس وكاليية

الغوث في محافظات غزة وعالقتيا باإلبداع اإلداري من وجية نظر معممييم.
ىدفت التعرؼ إلى درجة ممارسة القيادة المكزعة لدل مديرم مدارس ككالة الغكث فػي محافظػات

غػزة كعبلقتيػػا باإلبػػداع اإلدارم مػػف كجيػػة نظػػر معممػػييـ .كقػػد اسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج الكصػػفي كتكػػكف
مجتمػ ػػع الد ارسػ ػػة مػ ػػف ( )8168معمم ػ ػان كمعممػ ػػة ،كتككنػ ػػت عينػ ػػة الد ارسػ ػػة مػ ػػف ( )450معمم ػ ػان كمعممػ ػػة،

كلتحقيػػؽ غػػرض الد ارسػػة اسػػتخدـ الباحػػث اسػػتبانتيف :األكلػػى لجمػػع البيانػػات عػػف درجػػة ممارسػػة القيػػادة
المكزعة لدل مديرم مػدارس ككالػة الغػكث فػي محافظػات غػزة ،كاشػتممت عمػى أربعػة مجػاالت ،بينمػا تػـ

اعداد االستبانة الثانية لجمع البيانات عف درجة ممارسة مػديرم المػدارس االبػداع اإلدارم مػف كجػو نظػر

معممييـ ،كاشتممت عمى خمسة مجاالت.
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وقد توصمت الدراسة لمجموعة من النتاكج ،أبرزىا:
 درجة ممارسة القيادة المكزعة لدل مػديرم ككالػة الغػكث الدكليػة فػي محافظػات غػزة مػف كجيػة نظػرمعممػييـ جػاءت بدرجػة كبيػرة فػي كػؿ مػف المجػاالت التاليػة( :الرؤيػة كالرسػالة كاألىػداؼ ،المسػؤكلية
المشتركة ،الممارسات القيادية ،الثقافة المدرسية).

 كجكد عبلقة طردية مكجبة قكيػة بػيف درجػة تقػدير أفػراد العينػة لممارسػة القيػادة المكزعػة لػدل مػديرممدارس ككالة الغكث في محافظات غزة كدرجة تقديرىـ لئلبداع اإلدارم.

وفي ضوء نتاكج الدراسة قدم الباحث عدة توصيات ،أىميا:
 -تفعيؿ دكر القيادة المكزعة في مؤسساتنا التعميمية.

 عقػػد دكرات لمػػديرم المػػدارس كلممػػديريف المسػػاعديف حػػكؿ ممارسػػة القيػػادة المكزعػػة كاالبػػداع اإلدارمفي المدارس.

.16

دراسة البيومي ( :)2016بعنوان :عالقة الكيادة الروحية بجودة حياة العميل-بيالتطبيق عميى

العاممين بجامعة دمياط.
ىػػدفت تحديػػد العبلقػػة بػػيف القيػػادة الركحيػػة كجػػكدة حيػػاة العمػػؿ ،ككػػذلؾ إلػػى التعػػرؼ عمػػى تػػأثير

أبعػػاد القيػػادة الركحيػػة عمػػى جػػكدة حيػػاة العمػػؿ .كاسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي ،كلتحقيػػؽ

أىػػداؼ الد ارسػػة قػػاـ الباحػػث بتطبيػػؽ د ارسػػتو عمػػى عينػػة تككنػػت ( ،)295ثػػـ تػػـ اختبػػار مجمكعػػة مػػف
الفركض باستخداـ مجمكعة مف األساليب اإلحصائية.

وتوصمت الدراسة لمجموعة من النتاكج ،أىميا:
 -كجكد عبلقة ارتباط إيجابية بيف أبعاد القيادة الركحية كأبعاد جكدة حياة العمؿ.

 كجػػكد تػػأثير معنػػكم ألبعػػاد القيػػادة الركحيػػة الثبلثػػة (بعػػد الرؤيػػة ،بعػػد األمػػؿ كااليمػػاف ،كبعػػد حػػبااليثػػار) عمػػى بعػػدم فػػرص النمػػك المسػػتمر كاألمػػاف ،كالمسػػئكلية االجتماعيػػة مػػف أبعػػاد جػػكدة حيػػاة

العمؿ.
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انياً :الدراسات األجنبية:
.17

دراسيية الكشييمانا :)Lakshmana, 2015( :بعن يوان :حاليية مميميية لمكيييادة فييي األلفييية

الجديدة من الموارد البشريةI.

Inspiring case of leadership in the new millennium human resources
ىدفت التعرؼ إلى القيادة الكاريزمية كالقيادة المميمة ،ككجدت أف القادة الػذيف يتمتعػكف بالكاريزمػا

يكجػػد لػػدييـ خصػػائص معينػػة مثػػؿ :الثقػػة بػػالنفس ،ككجػػكد قناعػػات قكيػػة بضػػركرة كضػػكح الرؤيػػة كالقػػدرة
عمى صنع التغيير ،كالتكاصؿ بفاعمية مع كؿ المستكيات ،القػدرة عمػى التػأثير فػي المرؤكسػيف ،ممػا يػدؿ

عمػػى الحمػػاس كاالثػػارة فػػي تكاصػػميـ مػػع الكاقػػع ،كفػػي نفػػس الكقػػت تكجيػػو المرؤكسػػيف لمقيػػاـ بكاجبػػاتيـ

لتحقيػػؽ األىػػداؼ كتكضػػيح األدكار كالميػػاـ التنظيميػػة المككمػػة ليػػـ كاعػػداد الييكػػؿ التنظيمػػي ،كمكافػػآت

األداء ،كىػؤالء القػػادة يعممػػكف بجػػد لتشػػغيؿ المنظمػػة بفعاليػػة ككفػػاءة عاليػػة ،باإلضػػافة إلػػى قػػدرتيـ عمػػى

صياغة استراتيجيات كرؤل لتحقيػؽ األىػداؼ ،كمػا أنيػـ قػادركف عمػى تشػكيؿ ثقافػة المنظمػة كتحفيزىػا ،

كخمػػؽ منػػاخ لتغييػػر المنظمػػات ،كمػػف ىنػػا فػػإف القػػادة الػػذيف يتمتعػػكف بشػػعبية عاليػػة كلػػدييـ القػػدرة عمػػى
التغيير يندرجكف تحت فئة القيادة المميمة ،كاعتمدت المنيج الكصفي التحميمي في الدراسة.
وكان من أىم نتاكج الدراسة:
 بػػالرغـ مػػف أف القيػػادة المميمػػة ىػػي متطمػػب ضػػركرم إلليػػاـ األتبػػاع كالمػػكظفيف كالجماعػػات ،إال أفالعػػالـ قػػد شػػيد إخفاقػػات أكثػػر مػػف النجاحػػات كذلػػؾ عمػػى مسػػتكل القيػػادة ،كمػػا أف األلفيػػة الجديػػدة
أظيرت تحديات جديدة في مجاؿ المكارد البشرية.

.18

دراسة أتري :)Attri, 2012( :بعنوان :الذكاء الروحاني "نموذج لمكيادة المميمة.
Spiritual intelligence" a model for the inspiring leadership

ىػػدفت التعػػرؼ إلػػى أىميػػة ممارسػػة الركحانيػػة فػػي مكػػاف العمػػؿ لمتحػػكؿ مػػف الػػذكاء المعرفػػي إلػػى

الذكاء العاطفي ثـ الذكاء الركحي في نياية المطاؼ كالذم يعتبر بمثابة المحفػز لمقيػادة المميمػة كالتميػز
في االدارة.
أىم نتاكج ىذه الدراسة:

 ىنػػاؾ تػػأثير مضػػاعؼ داخػػؿ العامػػؿ الركحػػاني الػػذم يبػػدأ بػػالتغيرات الداخميػػة ثػػـ يتكسػػع مػػف خػػبلؿاالتصاؿ مع الزمبلء ،كالتعاطؼ معيـ إلى العمؿ الفريقي كىك مػا يعبػر عنػو فػي زيػادة الػدعـ كالثقػة

المرتفعة ،كتعزيز التفاىـ ،مما يؤدم في النياية إلى أكبر درجة مف المسئكلية كالممكية كالكعي.

 -يشمؿ ىذا زيادة أكبر في اإلنتاجية كتحسيف األداء التنظيمي كزيادة الرضا الكظيفي بشكؿ أفضؿ.
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دراسة وولدمان وآخرون ( :)Waldman, et al., 2011بعنوان :الكيادة المميمة.
Inspirational Leadership.
ىػػدفت التعػػرؼ إلػػى القػػيـ التػػي تعبػػر عػػف االخػػتبلؼ بػػيف المشػػتركيف فػػي الد ارسػػة مػػف حيػػث درجػػة

التكاصؿ العصبي في األجزاء األمامية اليمنى مف أدمغتيـ ،كلمتحديد تـ إيجاد  3نتػائج أساسػية لمتػرابط

بيف الجزء الجبيي األيمف مف الدماغ ،كما ىك متكقػع كػاف التػرابط فػي الجبيػة اليمنػى مػف الػدماغ يػرتبط

مػػع المشػػاركيف الػػذيف تػػـ ترميػػزىـ برمػػكز مرتفعػػة مػػف حيػػث بصػػيرتيـ فػػي مجػػاؿ التكاصػػؿ االجتمػػاعي،

البصيرة االجتماعية لممشتركيف كانت مرتبطة طرديا مع متبعػي فكػرة القيػادة المميمػة كالقيػادة الكاريزميػة،

الترابط الجبيي األيمف لمدماغ كاف ضئيبل مع أتباع فكرة القيادة المميمة كالقيادة الكاريزمية.
وكان من أىم نتاكج الدراسة:

 القدرة عمى تطكير فيـ دكر الدماغ في انتاج السمكؾ القيادم المميـ ،كاستكشاؼ كيفية عمؿ الدماغنفسو لتطكير أفضؿ قيادة مثالية محتممة ،كىذه المعمكمات تفيد المنظمات كالتي يجب أف تبذؿ

مجيكدا كبي ار لتحديد كتحسيف ميارات القيادة كالسمككيات.
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دراسيية بيتيير مييوريس  :)Peter S.Morris, 2005( :بعن يوان :نظرييية الكييادة المميميية

الخادمة( :نموذج الكيادة كمجال واسع):
Servant Inspirational Management Leadership Theory (SIM, A FullRange Leadership Model.
ىدفت إلى اختبار استخداـ نظريػة القيػادة المميمػة الخادمػة كمركػب يسػتخدـ االليػاـ ليكسػع مفيػكـ

القيػػادة الخادمػػة لكػػي يتعامػػؿ مػػع حقػػائؽ القيػػادة اإلداريػػة كتػػـ د ارسػػة ىػػذا النمػػكذج النظػػرم مػػع المعممػػيف

المتخصصيف في تعميـ الطبلب ذكم االحتياجات الخاصة.
أىم نتاكج ىذه الدراسة:

 أثبتت ىذه الدراسة أف القيادة المميمة الخادمة ذات تأثير كاضح عمى الطبلب ذكم االحتياجاتالخاصة.

 -حكلت العمؿ مف أشخاص مستقميف إلى فريؽ كاحد يعمؿ معنا لتحقيؽ أىداؼ جماعية مشتركة.
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دراسة ميوري ( :)Murray Mc Eachern, 2005بعنيوان :فييم االلييام والكييادة المميمية

في مكان العمل لتوضيح الممارسات الكيادية والنتاكج التحولية.
"Understanding Inspiration and Inspirational Leadership in the
"workplace informs Leadership Practices and Transformational Results
ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة عمػػى تػػأثير القيػػادة المميمػػة عػػالي الفاعميػػة التنظيميػػة كاإلنجػػاز الػػكظيفي فػػي
العمػ ػػؿ .كلقػ ػػد تػ ػػـ د ارسػ ػػة طبيعػ ػػة االليػ ػػاـ كعبلقػ ػػة الػ ػػذكاء العػ ػػاطفي كالركحػ ػػي بالقيػ ػػادة المميمػ ػػة ككػ ػػذلؾ
الخصائص كالصفات األساسية لمقائد المميـ في المنظمات.

وكان من اىم نتاكج ىذه الدراسة:
 القيادة المميمة ذات عبلقة كطيدة بالممارسات القيادية كليا تأثير إيجابي ىاـ عمى المستكياتالتشاركية لممكظفيف.

 القادة المميمكف يمتمككف خصائص معينة تختمؼ تمامان عما يمتمكيا نظائرىـ غير المميميف.أىم التوصيات:
 -تكسيع ىذه الدراسة.

 -خمؽ إدارة تنظيمية مشتركة كمثاؿ لقيادة مميمة كاضحة المعالـ.

 تطبيؽ عدد مف التدخبلت التعميمية الستثارة القيادة المميمة في مكاف العمؿ في كؿ المستكياتخاصةن القدرات العقمية كالذكاء الركحي كالعاطفي.
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 التعكيب عمى المحور األول :الدراسات التي تناولت الكيادة المميمة:
 .1اليدف
لكف معظميا ىدفت إلى معرفػة أثػر
 تنكعت أىداؼ الدراسات السابقة التي تناكلت القيادة المميمةّ ،القيادة عمى متغيػرات عديػدة مثػؿ أثػر القيػادة المميمػة عمػي تكظيػؼ مخرجػات البحػث العممػي كمػا
فػػي د ارسػػة الحمبػػي ( ،)2018كعمػػى إدارة األزمػػات كمػػا فػػي د ارسػػة زنػػداح ( ،)2016كأثرىػػا عمػػى
االنتماء التنظيمي مثؿ :دراسة عبد الحافظ ( ،)2017كأثرىا في الحد مػف التػكتر التنظيمػي مثػؿ:

دراسة صالح ( ،)2016كأثرىا في التميز المدرسي كما في دراسة العنيزم (.)2015

 تأثيرىػػا عمػػى السػػمككيات المضػػادة لئلنتاجيػػة مثػػؿ د ارسػػة ع ػكاد ( ،)2015كأثرىػػا عمػػى سػػمككياتالمكاطنة التنظيمية كما في دراسة فنرم (.)2012

 -ك ػػذلؾ عبلقتي ػػا بالس ػػمككيات المناكئ ػػة لمعم ػػؿ كم ػػا ف ػػي د ارس ػػة ال ػػكليمي ( ،)2016كك ػػذلؾ د ارس ػػة

) )lakshmana, 2015التي ىدفت إلى معرفػة دافػع القيػادة المميمػة فػي االلفيػة الجديػدة كأيضػنا

د ارسػة ) Peter S.Morris (2005التػي اىتمػت بمعرفػة تػأثير القيػادة المميمػة عمػى الطػبلب
ذكل االحتياجػػات الخاصػػة كد ارسػػة ) Murray Mc Eashern(2005التػػي أكػػدت عمػػى تػػأثير
القيادة المميمة عمى الفاعمية التنظيمية.

 .2المنيج

 -اس ػػتخدمت معظ ػػـ الد ارس ػػات الس ػػابقة الم ػػنيج الكص ػػفي مث ػػؿ :د ارس ػػة الحج ػػار ( ،)2017كد ارس ػػة

زنػ ػػداح ( )2016كد ارسػ ػػة ع ػ ػكاد ( )2015كد ارسػ ػػة فنػ ػػرم ( ،)2012كد ارسػ ػػة عبػ ػػد هللا ()2012
كدراسة ربيع (.)2017

 أمػػا الد ارسػػة الحاليػػة فقػػد اسػػتخدمت المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي كىػػي بالتػػالي تشػػابيت مػػع د ارسػػةص ػػالح ( )2016كد ارس ػػة الش ػػاعر ( )2018كد ارس ػػة البي ػػكمي ( ،)2016كد ارس ػػة خمي ػػؼ كمحم ػػد
( ،)2012كدراسة النجار ( ،)2018كدراسة أبك حيش ()2018

 .3األدوات

 غالبيػػة الد ارسػػات السػػابقة اسػػتخدمت االسػػتبانة أداة ليػػا ،كمنيػػا د ارسػػة زنػػداح ( ،)2016كد ارسػػةالنج ػػار ( ،)2018كد ارس ػػة الش ػػنطي ( ،)2016كد ارس ػػة عػ ػكاد ( ،)2015كد ارس ػػة خمي ػػؼ كمحم ػػد
( ،)2012كد ارسػػة فنػػرم ( ،)2012كد ارسػػة عبػػد هللا ( ،)2012كد ارسػػة ربيػػع ( ،)2017كد ارسػػة
عب ػ ػػده ( ،)2017كد ارس ػ ػػة الش ػ ػػاعر ( ،)2018كد ارس ػ ػػة أب ػ ػػك ح ػ ػػيش ( ،)2018كد ارس ػ ػػة الحج ػ ػػار

( )2017كدراسة صالح (.)2016

 بينمػا د ارسػػة الػػدليمي ( )2016فقػػد اسػػتخدمت أداة المقابمػػة الشخصػػية اضػػافة إلػػى االسػػتبانة كػػأداةأخرم لجمع البيانات

 اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في ككنيا استخدمت استبانة.72

 .4العينة
 تنكعػػت العينػػات التػػي أجريػػت فييػػا الد ارسػػات السػػابقة ،فمنيػػا مػػا تػػـ تطبيقػػو فػػي المستشػػفيات مثػػؿد ارس ػػة زن ػػداح ( ،)2016كمني ػػا م ػػا ت ػػـ تطبيق ػػو عم ػػى الع ػػامميف ف ػػي الش ػػركات مث ػػؿ د ارس ػػة عػ ػكاد
( ،)2015كدراسة خميؼ كمحمد ( ،)2012أمػا د ارسػة فنػرم ( )2012فكانػت عمػى العػامميف فػي

مركػػز القػػاىرة الػػدكلي لممػػؤتمرات ،فػػي حػػيف أف د ارسػػة عبػػد هللا ( )2012فكانػػت عينتيػػا العػػامميف
بالقطػ ػػاع الرياضػ ػػي ،أمػ ػػا د ارسػ ػػة الشػ ػػاعر ( )2018فقػ ػػد كانػ ػػت عينتيػ ػػا مػ ػػف مػ ػػكظفي الجامعػ ػػات
الفمسطينية في قطاع غزة.

 كانػػت عينػػة د ارسػػة ربيػػع ( )2017مػػديرك كمػػديرات ككالػػة الغػػكث فػػي غ ػزة ككػػذلؾ د ارسػػة النجػػار( )2018كدراسة أبك حيش ()2018

 -أما عينة دراسة الدليمي ( )2016فكانت مف العامميف في ديكاف ك ازرة الثقافة بالعراؽ.

 ككانت عينة دراسة عبد الحافظ ( )2017مف العامميف في مصمحة الرقابة الصناعية. أما بالنسبة لدراسة الحمبي ( )2017فكانت عينتو مف المكظفيف فػي الكظػائؼ اإلشػرافية فػي ك ازرةالداخمية كاالمف الكطني بقطاع غزة.
-

اختمف ػػت الد ارس ػػة الحالي ػػة م ػػع الد ارس ػػات الس ػػابقة ف ػػي أني ػػا طبق ػػت عم ػػى م ػػديرم م ػػدارس الثانكي ػػة

الحككمية.

 .5النتاكج

 جميػػع نتػػائج الد ارسػػات السػػابقة اتفقػػت عمػػى أف القيػػادة المميمػػة ليػػا دكر كبيػػر فػػي التػػأثير داخػػؿالمنظمات عمى الكثير مف المتغيرات مثؿ :إدارة األزمات ،السػمكؾ التنظيمػي ،السػمكؾ األخبلقػي،
السػػمككيات المضػػادة لئلنتاجيػػة ،السػػمككيات المناكئػػة لمعمػػؿ ،مخرجػػات البحػػث العممػػي ،االنتمػػاء

التنظيم ػػي كالمكاطن ػػة التنظيمي ػػة ،الت ػػكتر التنظيم ػػي ،تط ػػكير األداء ،التمي ػػز المدرس ػػي ،كالمفاجئ ػػة
االستراتيجية.

 اتفقػ ػػت ىػ ػػذه الد ارسػ ػػة فػ ػػي أف لمقيػ ػػادة المميمػ ػػة لممػ ػػديريف االثػ ػػر الكبيػ ػػر الكاضػ ػػح كااليجػ ػػابي عمػ ػػىاالستغراؽ الكظيفي لممعمميف.
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المحور ال اني :الدراسات التي تناولت االستغراق الوظيفي:
ييدؼ ىذا المحكر لمتعرؼ إلى الدراسات التي تناكلت االستغراؽ الكظيفي ،ككيفية معالجتيا ليذا
المكضكع ،كاالستفادة مف مناىجيا كأدكاتيا كنتائجيا كتكصياتيا.
أوال :الدراسات العربية:
 .1دراسيية العبييد المطيييف ( :)2018بعن يوان :مسييتوى الييدعم التنظيمييي المييدرك بالمييدارس ال انوييية
بمدينة بريدة وعالقتو بسموك االستغراق الوظيفي لدى المعممين.
ىدفت التعرؼ إلى مستكل الدعـ التنظيمي في المدارس الثانكية الحككمية بمدينة بريدة كما

يدركو المعممكف ،كالتعرؼ عمى مستكل االستغراؽ الكظيفي لدل المعمميف كمعرفة إذا كاف ىناؾ عبلقة
ارتباطية دالة إحصائينا بيف مستكل الدعـ التنظيمي كمستكل االستغراؽ الكظيفي لدييـ .استخدـ الباحث

المنيج الكصفي بنكعيو (المسحي كاالرتباطي) ،كاستخدـ الباحث مقياس ماضي ( )2014الذم تـ

تطكيره مف قبؿ الباحث كالمككف مف أربعة أبعاد( :العدالة التنظيمية ،سمكؾ القادة لمساندة المرؤكسيف،
المشاركة في اتخاذ القرار ،دعـ كتأكيد الذات لمعامميف) ،طبقت الدراسة بطريقة العينة العشكائية

البسيطة ككاف مجتمع الدراسة يتككف مف  ،1994معمـ كمعممة بينما تمثمت العينة النيائية مف 346

استبانة صالحة لمتحميؿ بنسبة  %16.1نت اجمالي مجتمع الدراسة.
أىم النتاكج:

 -مستكل االستغراؽ الكظيفي لدل المعمميف إجماالن كعمى كؿ بعد عمى حدة بدرجة عالية.

 كجػػكد عبلقػػة ارتباطيػػة طرديػػة متكسػػطة القيمػػة كذات داللػػة احصػػائية عنػػد مسػػتكل داللػػك ()0.01بيف مستكل الدعـ التنظيمي المدرؾ كمستكل االستغراؽ الكظيفي لدل المعمميف.

 كجػػػكد فػػػركؽ ذات داللػػػة احصػ ػػائية بػ ػػيف اسػػػتجابات المعممػ ػػيف حػ ػػكؿ تق ػػديرىـ لمس ػػتكل االسػ ػػتغراؽالػػكظيفي تعػػزك لمتغيػػر الجػػنس فػػي بعػػد االخػػبلص كالتفػػاني كلكػػف عػػدـ كجػػكد اخػػتبلؼ فػػي بعػػدم

الحماس كاالنغماس.
أىم التوصيات:

 إنشػػاء فريػػؽ عمػػؿ مسػػتقؿ فػػي كػػؿ منطقػػة تعميميػػة ييػػتـ بقيػػاس مسػػتكل االسػػتغراؽ الػػكظيفي لػػدلالمعمميف كالمعممات بشكؿ دكرم.

 -تييئة البيئة المدرسية الجاذبة كالعمؿ عمى تأميف االحتياجات المدرسية.
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 .2دراسة أمين وآخرون ( :)2018بعنوان :العالقة بين رأس الميال االجتمياعي وجيودة حيياة العميل
وتأ رىما في استراتيجيات تعزيز االستغراق الوظيفي-دراسة استطالعية آلراء عينة من المالكات
التدريسية في جامعة نولج في مدينة أربيل.
ىػدفت إلػى تحميػػؿ العبلقػة بػػيف جػكدة حيػػاة العمػؿ كرأس المػػاؿ االجتمػاعي كأثرىمػػا فػي االسػػتغراؽ

الكظيفي عمى مستكل عينة البحث ،كلقد تـ اختيار عينة مف الككادر التدريسية فػي جامعػة نػكلج األىميػة

في مدينػة أربيػؿ ،كتػـ تكزيػع ( )75اسػتمارة عمػى الكػكادر التدريسػية فػي الجامعػة المبحكثػة البػالغ عػددىـ
( )225فػػردان ،كتػػـ إعػػادة ( )62اسػػتمارة صػػالحة لمتحميػػؿ .فػػي ىػػذه الد ارسػػة تػػـ االنطػػبلؽ مػػف النمػػكذج

االفت ارضػػي ،مػػع األخػػذ بعػػيف االعتبػػار طبيعػػة العبلقػػات كأبعادىػػا بػػيف متغي ػرات البحػػث المتمثمػػة بجػػكدة

حياة العمؿ ،كرأس الماؿ االجتماعي ،كاالستغراؽ الكظيفي.
وتوصمت الدراسة إلى استنتاجات ميمة منيا:

 كجكد عبلقة بيف جكدة حياة العمؿ كرأس الماؿ االجتماعي. كجكد أثر لمعبلقة بيف جكدة العمؿ كرأس الماؿ االجتماعي عمى االستغراؽ الكظيفي.وقد أوصت الدراسة بضركرة المحافظة عمى المستكيات العالية باألبعاد المختمفة لمتغيرات الدراسة.
 .3دراسييية الزبييييدي ( :)2017بعنيييوان :آلييييات تعزييييز االسيييتغراق اليييوظيفي ليييدى معمميييي ومعمميييات
المدارس ال انوية بمحافظة جدة.
ىػػدفت إلػػى تحديػػد مسػػتكل االسػػتغراؽ الػػكظيفي لػػدل معممػػي كمعممػػات المػػدارس الثانكيػػة بمحافظػػة

جػػدة مػػف خػػبلؿ ثبلثػػة أبعػػاد رئيسػػية كىػػي :الحمػػاس – االنغمػػاس – اإلخػػبلص ،كاقت ػراح َاليػػات لتعزيػػز

االستغراؽ الكظيفي أيضان مف خبلؿ ثبلثة أبعاد كىي :االليات التنظيميػة – البشػرية – الماديػة ،كالكشػؼ
عػػف الفركقػػات ذات الداللػػة االحصػػائية بػػيف متكسػػطات اسػػتجابات المعممػػيف كالمعممػػات حػػكؿ تقػػديرىـ

لمسػػتكل االسػػتغراؽ الػػكظيفي كحػػكؿ م ػكاقفيـ ألليػػات التعزيػػز لػػدييـ .اسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج الكصػػفي

بأسمكب المسح ككاف العدد الكمى لمجتمع البحث  8854كتتكػكف العينػة مػف  616معمػـ كمعممػة ،حيػث
اعتمد الباحث عمى االستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات مف عينة البحث بالطريقة العشكائية الطبقية.
وكانت أىم النتاكج:
 مستكل االستغراؽ الكظيفي لدل أفراد العينة جاء بدرجة عالية. -اَليات التعزيز لدييـ جاءت بدرجة مكافقة (عالية جدان).

 كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة احصػػائية بػػيف متكسػػطات اسػػتجابات أف ػراد العينػػة حػػكؿ تقػػديرىـ لمسػػتكلاالسػػتغراؽ فػػي بعػػد الحمػػاس كبعػػد االنغمػػاس تعػػزك لسػػنكات الخب ػرة بينمػػا ال تكجػػد فػػركؽ فػػي بعػػد

اإلخبلص.
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أىم التوصيات:
 التركيز عمى جكانب القكة لدل المعمميف كالمعممات كتعزيزىا. -تكفير المتطمبات المادية في المدارس مثؿ :الحكافز ،البدالت ،مستمزمات العمؿ.

 تقميؿ القيكد االدارية عمى المعمميف كالمعممات كمنحيـ فرص أكثر لممشاركة في اتخاذ القرار. -تطكير قدرات المعمميف كالمعممات المينية.

 -استحداث كحدات لمبحكث التربكية كالنفسية داخؿ المدرسة.

 .4دراسييية الكرنيييي ( :)2017بعنيييوان :مسيييتوى العدالييية التنظيميييية ليييدى قيييادة الميييدارس ال انويييية
الحكومية بمحافظة جدة وعالقتيا باالستغراق الوظيفي لدى المعممين.
ىػػػدفت التعػػػرؼ إل ػػى معرفػ ػػة مس ػػتكل العدالػ ػػة التنظيميػػػة لػػػدل ق ػػادة الم ػػدارس الثانكيػػػة الحككميػ ػػة

بمحافظة جدة مػف كجػو نظػر المعممػيف ،ومسػتكل االسػتغراؽ الػكظيفي لػدل المعممػيف مػف كجيػة نظػرىـ،
كالكشػػؼ عػػف طبيعػػة العبلقػػات االرتباطيػػة بػػيف مسػػتكل العدالػػة التنظيميػػة لػػدل قػػادة المػػدارس الثانكيػػة
الحككمية بمحافظة جدة كمستكل االستغراؽ الكظيفي لدل المعممػيف ،واسػتخدـ الباحػث المػنيج الكصػفي
بشػقيو (المسػحي كاالرتبػاطي) كقػاـ بتصػميـ اسػتبانة مككنػة مػف محػكريف رئيسػيف كىمػا العدالػة التنظيميػػة
(عدالػػة التكزيػػع ،االجػراء ،التعامػػؿ) كاالسػػتغراؽ الػػكظيفي أبعػػاده (النشػػاط ،اإلخػػبلص ،االنيمػػاؾ) طبقػػت

االستبانة عمى عينة عشكائية طبقية عددىا  346معمـ.
أىم النتاكج:
 مسػػتكل االسػػتغراؽ الػػكظيفي لػػدل معممػػي المػػدارس الثانكيػػة بمحافظػػة جػػدة كػػاف بدرجػػة عاليػػة مػػفكجية نظرىـ كجاء ترتيب األبعاد (االخبلص ثـ النشاط ثـ االنيماؾ).

 كجػػكد عبلقػػة ارتباطيػػة طرديػػة متكسػػطة القػػيـ كذات داللػػة إحصػػائية بػػيف مسػػتكل العدالػػة التنظيميػػةلدل قادة المدارس الثانكية الحككمية بمحافظة جدة كمستكل االستغراؽ الكظيفي لدل المعمميف.

أىم التوصيات:
 ضػػركرة العمػػؿ عمػػى تحسػػيف الممارسػػات اإلداريػػة مػػف قبػػؿ قػػادة المػػدارس خاصػػة فيمػػا يتعمػػؽ بعدالػػةالتكزيع.

 تكجيو الد ارسػات فػي المسػتقبؿ إلػى البحػث فػي مفيػكـ االسػتغراؽ الػكظيفي كذلػؾ لنػدرة الد ارسػات فػيالبيئة المحمية.
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 .5دراسة النجار ( :)2017بعنوان :أ ر تطبييق العدالية التنظيميية عميى االسيتغراق اليوظيفي دراسية
ميدانية عمى العاممين في مديريات التربية والتعميم بكطاع غزة.
ىػػدفت التعػػرؼ إلػػى أثػػر العدالػػة التنظيميػػة عمػػى االسػػتغراؽ الػػكظيفي لػػدل المعممػػيف فػػي مػػديريات

التربية كالتعميـ بقطاع غزة ،كبياف أثر المتغيػرات الديمكغرافيػة (الجػنس ،العمػر ،المؤىػؿ العممػي ،سػنكات

الخدمػػة ،المسػػمى الػػكظيفي ،الحالػػة االجتماعيػػة) عمػػى متكسػػطات تقػػديرات العػػامميف بمػػديريات التربيػػة

كالتعميـ بقطػاع غػزة لمعدالػة التنظيميػة كاالسػتغراؽ الػكظيفي ،كاسػتخدـ الباحػث المػنيج الكصػفي التحميمػي

كاالختبػػارات االحصػػائية المناسػػبة كاسػػتخدـ أسػػمكب المسػػح الشػػامؿ عمػػى مجتمػػع الد ارسػػة ككػػؿ الػػذم بمػػغ
حجمو ( )373مفردة كلقد تمكف الباحث مف استرداد ( )308استبانة بنسبة %82.6
أىم النتاكج:
 كج ػػكد أث ػػر ذات دالل ػػة احص ػػائية لمعدال ػػة التنظيمي ػػة عم ػػى االس ػػتغراؽ ال ػػكظيفي ل ػػدل الع ػػامميف ف ػػيمديريات التربية كالتعميـ في قطاع غزة يتكفر لدل العامميف في مػديريات التربيػة كالتعمػيـ بقطػاع غػزة
درجة منخفضة مف االستغراؽ الكظيفي.
 -ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية في استجابات المبحكثيف حكؿ االستغراؽ الػكظيفي فػي مػديريات

التربيػػة كالتعمػػيـ قطػػاع غػزة تعػػزك لممتغيػرات الديمكغرافيػػة (الجػػنس ،العمػػر ،المؤىػػؿ العممػػي ،سػػنكات
الخدمة ،المسمى الكظيفي ،الحالة االجتماعية).

 .6دراسيية التمبيياني والوحيييدي ( :)2015بعن يوان :الكيييم التنظيمييية وعالقتيييا باالنغميياس الييوظيفي،
دراسة ميدانية عمى موظفي البنوك االسالمية -قطاع غزة.
ىػػدفت التعػػرؼ إلػػى القػػيـ التنظيميػػة السػػائدة فػػي البنػػكؾ االسػػبلمية فػػي قطػػاع غ ػزة مثممػػا يػػدركيا

الع ػػاممكف ،كتك ػػكيف إط ػػار نظ ػػرم لمتع ػػرؼ ال ػػى مف ػػاىيـ ك ػػؿ م ػػف الق ػػيـ التنظيمي ػػة كاالنغم ػػاس ال ػػكظيفي،

كالتع ػػرؼ ال ػػى عبلق ػػة الق ػػيـ التنظيمي ػػة باالنغم ػػاس ال ػػكظيفي كك ػػذلؾ تحدي ػػد مس ػػتكل االنغم ػػاس ال ػػكظيفي
لمعامميف في البنكؾ االسبلمية بقطاع غزة.

مجتمع الدراسة يتككف مف المكظفيف العػامميف فػي البنػكؾ االسػبلمية فػي قطػاع غػزة كيبمػغ عػددىـ

ح ػكالي ( )101مكظػػؼ كاعتمػػد الباحث ػاف اسػػمكب الحصػػر الشػػامؿ كقػػد تػػـ تصػػميـ اسػػتبانة كػػأداة رئيسػػية

لجمع البيانات.

ومن أىم نتاكج ىذه الدراسة:
 ىنػػاؾ عبلقػػة ذات داللػػة احصػػائية بػػيف االنغمػػاس الػػكظيفي كالقػػيـ التنظيميػػة ككػػذلؾ ادارة العبلقػػاتكادارة البيئة كلكنيا عبلقة طردية متكسطة.
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 ال تكجد عبلقة ذات داللػة احصػائية بػيف قػيـ ادارة المنظمػة كادارة الميمػة عمػى االنغمػاس الػكظيفيلمعامميف في البنكؾ االسبلمية في قطاع غزة.

 كأف مسػػتكل االنغمػػاس الػػكظيفي لمعػػامميف فػػي البنػػكؾ االسػػبلمية ايجػػابي كبدرجػػة مرتفعػػة كبالتػػالييمكف القكؿ إف مكظفي البنكؾ االسبلمية بقطاع غزة منغمسيف جدان في كظائفيـ.

أىم التوصيات:
 ضػػركرة تفعيػػؿ القػػيـ التنظيميػػة عممي ػنا داخػػؿ البنػػكؾ االسػػبلمية مػػف خػػبلؿ قػػدرة القػػادة عمػػى إقنػػاعالعامميف بأىميتيا كاشراكيـ في صياغتيا.

 الدعـ المتكاصؿ كالتحفيز المستمر ينعكس إيجابيان عمى زيادة مستكل االنغماس الكظيفي. إتباع الطرؽ العممية الصحيحة في اختيار كتعييف المرشحيف لممناصب اإلدارية. -تبني ثقافة العمؿ الجماعي (فرؽ العمؿ).

 تييئة مناخ مناسب لمعامميف يعتمد عمى الثقة المتبادلة بيف الرئيس كالمرؤكس. تكفير بيئة عمؿ جيدة تساىـ في زيادة مستكل االنغماس الكظيفي لدييـ. -كضع نظاـ مكافئات عادؿ بعيدان عف المحسكبية كالكساطة.

 .7دراسية الشينطي ( :)2015بعنيوان :دور االسيتغراق اليوظيفي كمتغيير وسييط فيي العالقية بيين
الييكل التنظيمي واألداء الوظيفي.

ىػدفت التعػرؼ إلػى درجػة تػكافر أبعػاد الييكػؿ التنظيمػي فػي الػك ازرات الفمسػطينية بقطػاع غػزة،

كقيػاس مسػتكل األداء الػكظيفي ،ككػذلؾ تحديػد طبيعػة ،كاتجػاه العبلقػة بػيف أبعػاد الييكػؿ التنظيمػي
(المركزيػة– الرسػمية– التخصػص) كاألداء الػكظيفي ،باإلضػافة إلػى التحقػؽ مػف تػأثير االسػتغراؽ

الػكظيفي كمتغيػر كسػيط فػي العبلقػة بػيف الييكػؿ التنظيمػي كاألداء الػكظيفي ،كاعتمػد الباحػث المػنيج
الكصػفي ،ككانػت أداتػو االسػتبانة كتككنػت عينػة الد ارسػة مػف ( )340مكظفػا مػف شػاغمي الكظػائؼ

اإلشراقية ،حيث تـ اختيارىـ بطريقة العينة العشكائية البسػيطة ،كقػد خمصػت الد ارسػة إلػى أف مسػتكل

األداء الػكظيفي كػاف متكسػط ،كمسػتكل تػكافر أبعػاد الييكػؿ التنظيمػي مرتفػع ،كأظيػرت النتػائج كجػكد

عبلقة عكسية دالػة إحصػائيا بػيف أبعػاد الييكػؿ التنظيمػي كاألداء الػكظيفي .عػبلكة عمػى ذلػؾ ،كشػفت

الدراسة أف االستغراؽ الكظيفي يتكسػط كميػا العبلقػة بػيف ُبعػد المركزيػة كاألداء الػكظيفي ،بينمػا يتكسػط
االستغراؽ الكظيفي جزئيا بيف ُبعدم الرسمية كالتخصص كاألداء الكظيفي.
كقػػد أكصػػت الد ارسػػة بضػػركرة تحسػػيف مسػػتكل األداء الػػكظيفي لمعػػامميف فػػي الػػك ازرات الفمسػػطينية

مف خبلؿ إمدادىـ بكؿ ما يحتاجكف مف حاجات ماديػة كمعمكماتيػة كتقػديـ بػرامج تدريبيػة ليػـ كضػركرة
االىتماـ بالعمػؿ عمػى تعزيػز شػعكر العػامميف باالنغمػاس الػكظيفي نحػك العمػؿ مػف خػبلؿ تػكافر ىياكػؿ

تنظيمية مرنة تسمح بتفكيض الصبلحيات.
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 .8دراسيية ماضييي ( :)2014بعن يوان :أ يير الييدعم التنظيمييي عمييى تنمييية االسييتغراق الييوظيفي لييدى
العاممين بمكتب غزة االقميمي التابع لألونروا.
ىدفت التعرؼ إلى أثر الػدعـ التنظيمػي عمػى تنميػة االسػتغراؽ الػكظيفي لػدل العػامميف فػي مكتػب

غ ػزة اإلقميمػػي التػػابع لؤلكنػػركا ،كتحديػػد كسػػائؿ الػػدعـ التنظيمػػي التػػي يقػػدميا المكتػػب االقميمػػي كأيضػػنا

البحػػث عػػف معكقػػات اسػػتخداـ الػػدعـ التنظيمػػي ،اسػػتخدمت الد ارسػػة المػػنيج الكصػػفي ،كمجتمػػع الد ارسػػة

يتككف مف العامميف في مكتب غػزة االقميمػي التػابع لؤلكنػركا مػف الدرجػة الكظيفيػة العاشػرة الػى العشػريف،
فكاف عددىـ االجمػالي  327عامػؿ كقػاـ الباحػث بتصػميـ اسػتبانة كػأداة لجمػع البيانػات ،كقػد تػـ اختيػار
عينة طبقية عشكائية بمغت  270عامؿ ،بما يعادؿ  %82.52مف مجتمع الدراسة.

أىم نتاكج ىذه الدراسة:
 كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف الدعـ التنظيمي كتنمية االستغراؽ الػكظيفي لػدل العػامميف فػيمكتب غزة اإلقميمي األكنركا بدرجة متكسطة كمقبكلة.

 كجػػكد فػػركؽ بػػيف متكسػػطات تقػػديرات عينػػة الد ارسػػة حػػكؿ المجػػاالت مجتمعػػة معػان تعػػزك إلػػى الػػدائرةالتي يعمؿ بيا المكظؼ كالى سنكات الخبرة فقط.

من أىم التوصيات:

 ضركرة قياـ ككالة الغكث بمراجعة كسائؿ الدعـ التنظيمي المتبعة حاليان في تعزيز المكظفيف مفخبلؿ مراجعة نظاـ األجكر كالمكافئات.

 ضركرة إشراؾ العامميف في اتخاذ الق اررات بشكؿ أكبر. تنظيـ كتكفير متطمبات االستقرار الكظيفي. -زيادة رفاىية المكظفيف.

 -تدريب القادة كالمدراء عمى تعزيز العبلقة بينيـ كبيف المرؤكسيف.

 .9دراسيية السيياعدي وعكييار ( :)2014بعن يوان :دور االسييتغراق الييوظيفي فييي األداء العييالي-بحييث
استطالعي تحميمي في كمية االدارة واالقتصاد – جامعة كربالء.

ىػػدفت التعػػرؼ عمػػى االسػػتغراؽ الػػكظيفي بأبعػػاده المختمفػػة كىػػي :االسػػتغراؽ الجسػػدم ،االسػػتغراؽ

الش ػػعكرم ،االس ػػتغراؽ اإلد ارك ػػي ،االس ػػتغراؽ المعرف ػػي ،االس ػػتغراؽ ال ػػذىني ،االس ػػتغراؽ التنظيم ػػي ال ػػذم

يتمث ػػؿ بالدرج ػػة الت ػػي ين ػػدمج بي ػػا الع ػػامميف م ػػع الكظيف ػػة الت ػػي يمارس ػػكنيا لتحقي ػػؽ االداء الع ػػالي بأبع ػػاده
االربعة كىي :التكظيؼ الفاعؿ ،التػدريب المعمػؽ ،فػرص المسػار الػكظيفي ،مشػاركة العػامميف ،كانطمقػت

مشػػكمة البحػػث مػػف مشػػكمة عػػدـ االلت ػزاـ عػػدد كبيػػر مػػف العػػامميف بالػػدكاـ الرسػػمي كمحاكلػػة االنص ػراؼ

المبكػر كالحضػكر المتػأخر كالشػعكر بعػدـ الرغبػة بالعمػػؿ إضػافة الػى ترقػب االنصػراؼ كتأجيػؿ االعمػػاؿ
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الى اليكـ التالي مما يؤدم الى عرقمة العممية اإلدارية .وقد كانت عينة الدراسة تتككف مػف  55مكظػؼ
في كمية االدارة كاالقتصاد في جامعة كرببلء.
أىم النتاكج:
 أف االستغراؽ الكظيفي يتفاعؿ كيتأثر بقكة في مشاركة العامميف ككذلؾ التدريب المعمؽ الفاعؿكأيضا مع فرص المسار الكظيفي.

أىم التوصيات:
 -التكجو نحك تعزيز ثقافة التشارؾ.

 -العمؿ مع تنشيط مككنات االستغراؽ الكظيفي.

 .10دراسيية نصييار ( :)2013بعنيوان :جييودة حييياة العمييل وأ رىييا عمييى تنمييية االسييتغراق الييوظيفي
دراسة مكارنة بين داكرة التربية والتعميم ووكالة الغوث ووزارة التربية والتعميم الحكومي.

ىدفت إلى معرفة مستكل جكدة حياة العمؿ فػي كػؿ دائػرة التربيػة كالتعمػيـ فػي ككالػة الغػكث كك ازرة
التربية كالتعميـ الحككمي ،كتحديد أثر عكامؿ جػكدة حيػاة العمػؿ عمػى االسػتغراؽ الػكظيفي لممػكظفيف فػي
ىػػاتيف المؤسسػػتيف كالمقارنػػة بينيمػػا .كقػػد تكػػكف مجتمػػع الد ارسػػة مػػف كػػؿ المػػديريف كالمػػديريف المسػػاعديف

فػػي ىػػاتيف المؤسسػػتيف فبمػػغ عػػددىـ  1257مكظػػؼ تػػـ اختيػػار عينػػة طبقيػػة عشػكائية بمغػػت  406مػػدير

كمدير مساعد بنسػبة  %32.29مػف مجتمػع الد ارسػة ،كاسػتخدمت الباحثػة االسػتبانة كػأداة رئيسػية لجمػع
البيانات.

وكانت أىم النتاكج:
 -كجكد عبلقة ذات داللة احصائية بيف جكدة حياة العمؿ كتنمية االستغراؽ الكظيفي في المؤسستيف.

 درجة االستغراؽ الكظيفي لدل العامميف في المؤسستيف جيدة جدا لكنو في ككالة الغكث أفضؿ منوفي الحككمة.

أىم التوصيات:
 ضركرة االىتماـ برفع مستكل جكدة حياة العمؿ في دائرة التربية كالتعميـ في ككالة الغكث كك ازرةالتربية التعميـ في الحككمة مف خبلؿ :رفع الركاتب ،تحسيف نظاـ المكافئات تحسيف البيئة المادية

لمعمؿ ،تكفير متطمبات االستقرار الكظيفي ،اتاحة الفرصة أماـ المكظفيف لممشاركة في اتخاذ
القرار ،تفعيؿ فرؽ العمؿ ،زيادة الجيكد الرامية إلى تحقيؽ التكازف بيف الحياة كالعمؿ كالتقميؿ مف

ضغكط العمؿ.
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 .11دراسة الحسني ( :)2013بعنوان :رأس المال النفسيي وأ يره فيي االسيتغراق اليوظيفي-دراسية
تحميمية آلراء عينة من تدريسي كمية األداة واالقتصاد والتربية الرياضية – جامعة الم نى.
ىدفت إلى تحقيؽ حالة مف التكامؿ بيف الفكر السمككي كفكػر إدارة المػكارد البشػرية عبػر اسػتثمار

أبعػػاد رأس المػػاؿ النفسػػي فػػي بمػػكغ االسػػتغراؽ الػػكظيفي ،كقيػػاس مػػدل إدراؾ العينػػة لمفيػػكـ رأس المػػاؿ
النفسػػي كالتعػػرؼ عمػػى نػػدل تأثيرىػػا عمػػى المناطػػة ليػػـ ،كاستكشػػاؼ مبلمػػح رأس المػػاؿ النفس ػي بأبعػػاده

(الكفػػاءة الذاتي ػة– التفػػاؤؿ– األمػػؿ– المركنػػة كاالسػػترجاع) ،كقػػد تناكلػػت الد ارسػػة عينػػة مككنػػة مػػف ()52

تدريسػػيان فػػي كميػػة اإلدارة كاالقتصػػاد كالتربيػػة الرياضػػية فػػي جامعػػة المثنػػى ،كاسػػتعمؿ الباحػػث االسػػتبانة

كأداة أساسية لجمع البيانات.

وقد توصمت الدراسة الى عدة نتاكج أىميا:
 أىمية االستغراؽ الكظيفي الذم ركز عمى الجكانب الشخصية ،إف رأس المػاؿ النفسػي بأبعػاده يػرتبطمعنكيان إيجابيان بمسمى االستغراؽ الكظيفي.

 ىنػػاؾ تػػأثي انر معنكيػان ال داراؾ أفػراد العػػامميف بمككنػػات رأس المػػاؿ النفسػػي كانعكػػاس ذلػػؾ بالتػػأثير فػػيتعزيػػز االسػػتغراؽ الػػكظيفي كانػػو عنػػدما يػػزداد مسػػتكل ممارسػػة القػػرد العامػػؿ لمسػػمكؾ اإليجػػابي (رأس
المػػاؿ النفسػػي) يػػزداد معيػػا مسػػتكل االسػػتغراؽ الػػكظيفي كبالمقابػػؿ انخفػػاض مسػػتكل ممارسػػة الفػػرد
العامؿ لمسمكؾ المنحرؼ كتقميؿ مسببات الضغط التنظيمي كاإلرىاؽ الكظيفي.

وقدمت الدراسة العديد من التوصيات منيا:
 ضركرة إيبلء المنظمات المبحكثة القدر األكبر لمفيكـ رأس الماؿ النفسي بجميع أبعاده كضركرةاستيعاب القيادات اإلدارية لممفاىيـ اإلدارية المعاصرة.

 .12دراسييية زىيييران ( :)2013بعنيييوان :العواميييل الخمسييية الكبيييرى لمشخصيييية وعالقتييييا بكيييل مييين
الصمود األكاديمي واالستغراق الوظيفي لدى طالب الدراسات العميا العاممين بالتدريس.
ىدفت التعرؼ الػى العبلقػة بػيف العكامػؿ الخمسػة الكبػرل لمشخصػية ككػؿ مػف الصػمكد األكػاديمي
كاالسػػتغراؽ الػػكظيفي لػػدل طػػبلب الد ارسػػات العميػػا العػػامميف بالتػػدريس كمعرفػػة الفػػركؽ بػػيف الجنسػػيف فػػي
عكام ػػؿ الشخص ػػية كاالس ػػتغراؽ ال ػػكظيفي كالص ػػمكد األك ػػاديمي ،كم ػػا ى ػػدفت التنب ػػؤ بالص ػػمكد األك ػػاديمي

كاالستغراؽ الكظيفي مف خبلؿ العكامؿ الخمسة الكبرل لمشخصية.

تككنػػت العينػػة مػػف  240طالػػب مػػف طػػبلب الد ارسػػات العميػػا لجػػامعتي حم ػكاف كدميػػاط العػػامميف

بالتػػدريس  155إنػػاث ك  85ذكػػكر ،تت ػراكح أعمػػارىـ بػػيف  46 – 23سػػنة ،كاسػػتخدـ الباحثػػاف  3أدكات

كى ػػي مقي ػػاس العكام ػػؿ الخمس ػػة الكب ػػرل لمشخص ػػية ،مقي ػػاس الص ػػمكد األك ػػاديمي  ،كمقي ػػاس االس ػػتغراؽ
الػػكظيفي ،كتكصػػمت الد ارسػػة إلػػى عػػدة نتػػائج أىميػػا :كجػػكد عبلقػػة ارتباطيػػة مكجبػػة كدالػػة بػػيف العكامػػؿ
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الخمسػػة الكبػػرل لمشخصػػية ككػػؿ مػػف الصػػمكد األكػػاديمي كاالسػػتغراؽ الػػكظيفي ،كلػػـ تجػػد الد ارسػػة فػػركؽ
ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف الػػذككر كاإلنػػاث فػػي جمػػع متغيػرات الد ارسػػة كدلػػت النتػػائج عمػػى امكانيػػة التنبػػؤ
بالصمكد األكاديمي مف خبلؿ العكامؿ الخمسة الكبرل لمشخصية بينما لـ تتمكف تمؾ العكامؿ مػف التنبػؤ

باالستغراؽ الكظيفي.

ػكية
كأكصت الدراسة بضركرة عقد كرش عمؿ لزيػادة كعػي طمبػة الجامعػات بعكامػؿ الشخصػية الس ّ

التػػي تتمتػػع بالصػػحة النفسػػية السػػميمة ،تنميػػة التفكيػػر اإليجػػابي لػػدل الشػػباب بشػػكؿ يسػػاىـ فػػي التعامػػؿ

بفاعمي ػػة م ػػع ظ ػػركؼ العم ػػؿ كف ػػؽ المنط ػػؽ الس ػػميـ ،كض ػػع خط ػػط الس ػػتيعاب طمب ػػة الد ارس ػػات كأف تعي ػػد
الجامعػػات ىيكمػػة برامجيػػا كتخصصػػاتيا حسػػب احتياجػػات المجتمػػع ،ضػػركرة االسػػتفادة مػػف الخصػػائص

اإليجابيػػة لطمبػػة الد ارسػػات العميػػا فيػػدعـ صػػمكدىـ كيجعميػػـ مشػػاركيف بفاعميػػة فػػي األنشػػطة التدريسػػية
كالمجتمعية ،ضػركرة تصػميـ بػرامج ارشػادية كمينيػة تعمػـ عمػى تنميػة االسػتغراؽ الػكظيفي لػدل المعممػيف
خاصػػة الػػذيف يعػػانكف مػػف مشػػكبلت مينيػػة كبحػػث سػػبؿ جديػػدة لتخفيػػؼ العػػبء النفسػػي عػػنيـ كزيػػادة

قدرتيـ عمى مكاجية الضغكط المينية كمخاطرىا كبالتالي تحقيؽ االستغراؽ الكظيفي األكبر.

 .13دراسيية العبييادي والجيياف ( :)2012بعنيوان :اسييتراتيجيات تعزيييز االسييتغراق الييوظيفي ودورىييا
في تحكيق األداء العيالي لمنظميات األعميال-دراسية اسيتطالعية لعينية مين العياممين فيي الكطياع

المصرفي العراقي في أربيل.

ىػػدفت إلػػى تقػػديـ إطػػار نظػػرم مبلئػػـ لتكضػػيح مفيػػكـ االسػػتغراؽ الػػكظيفي كاسػػتراتيجياتو كعبلقتػػو

بالمفػػاىيـ األخػػرل ،ككػػذلؾ تحديػػد مسػػتكل تػػدني االسػػتغراؽ الػػكظيفي فػػي تمػػؾ المنظمػػات كاالسػػتفادة مػػف

اإلط ػػار النظ ػػرم ف ػػي تحقي ػػؽ األداء الع ػػالي لمنظم ػػات األعم ػػاؿ كتحدي ػػد طبيع ػػة العبلق ػػة ب ػػيف االس ػػتغراؽ

الػكظيفي كاألداء العػػالي ،كػػاف مجتمػػع الد ارسػة عبػػارة عػػف  3مصػػارؼ فػي إقمػػيـ كردسػػتاف العػراؽ كالعينػػة
كانت عبارة عف  105مكظؼ مف العامميف في القطػاع المصػرفي الع ارقػي ،كاسػتخدـ الباحثػاف االسػتبانة

كأداة رئيسية لجمع البيانات.

كقد تكصػمت الد ارسػة إلػى نتػائج أىميػا :أف المصػارؼ تبحػث دائمػنا عػف تحقيػؽ األداء العػالي مػف

أجؿ الحصػكؿ عمػى الميػزة التنافسػية فػي القطػاع المصػرفي لػذلؾ يعتبػر االسػتغراؽ الػكظيفي أحػد الطػرؽ

لتحقيؽ األداء العالي كأف استراتيجيات االستغراؽ الكظيفي ىي كسائؿ جكىريػة لتطػكير قػكل العمػؿ التػي

تمتمػػؾ كػػؿ القػػدرات كالػػدكافع كالتخكيػػؿ الضػػركرم إليجػػاد طػػرؽ جديػػدة تحقػػؽ األداء العػػالي فػػي العمػػؿ
كبكفػػاءة ،كأنػػو يمكػػف لمعمػػؿ بحػػد ذاتػػو أف يخمػػؽ الرضػػى الػػكظيفي ممػػا يػػؤدم الػػى التحفيػػز الػػذاتي كزيػػادة

االستغراؽ الكظيفي ،كبالتالي انعكاس ذلؾ عمى تحقيؽ األداء العالي.
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كق ػػد أكص ػػت الد ارس ػػة بض ػػركرة ى ػػدؼ المص ػػارؼ كغرض ػػيا كتش ػػجيع الم ػػكظفيف نح ػػك االنغم ػػاس

بالعمؿ الجمػاعي كتشػجيعيـ عنػد تنفيػذ اسػتراتيجيات االسػتغراؽ الػكظيفي ،ضػركرة خمػؽ بيئػة عمػؿ قػدارة
كداعمة كمميمة لمتجارب التي تؤثر عمى االستغراؽ الكظيفي مف خبلؿ التأثير عمى كيفية اعتبار األفػراد

ألدكارىػػـ كتنفيػػذىا ،كأنػػو سػػكؼ يػػتـ تعزيػػز االسػػتغراؽ الػػكظيفي إذا امتمػػؾ المكظفػػكف صػػكت يسػػتمع اليػػو،

فيساعدىـ ذلػؾ عمػى تغذيػة افكػارىـ ككجيػات نظػرىـ بشػكؿ متنػامي مت ازيػد كيشػعركف دائمػان بػأنيـ يػؤدكف
مساىمة ليا قيمة.

 .14دراسيية العابييدي ( :)2012بعن يوان :الرشيياقة التنظيمييية مييدخل اسييتراتيجي فييي عممييية تعزيييز
االسييتغراق الييوظيفي لمعيياممين-دراسيية تجريبييية لعينيية ميين شييركات الكطيياع الصييناعي فييي وزارة
الصناعة والمعادن.
ى ػػدفت التع ػػرؼ إل ػػى أنػ ػكاع الرش ػػاقة التنظيمي ػػة (رش ػػاقة االستش ػػعار ،رش ػػاقة اتخ ػػاذ القػ ػرار كرش ػػاقة
الممارسػػة) فػػي المنظمػػات العاممػػة فػػي القطػػاع الصػػناعي كعينػػة البحػػث كفػػي ظػػؿ بيئػػة العمػػؿ المتغي ػرة
كالديناميكية دعت الحاجة الى كجكد منظمػات رشػيقة (خفيفػة الحركػة) كيكػكف ليػا دك انر فػي عمميػة تعزيػز
االستغراؽ الكظيفي لمعامميف مف خبلؿ أبعػاده (االسػتغراؽ المعرفػي ،الشػعكرم الجسػدم) كبالتػالي معرفػة
تػػأثير الرشػػاقة التنظيمي ػػة فػػي عمميػػة تعزيػػز االسػػتغ ارؽ الػػكظيفي لمعػػامميف فػػي الشػػركات عينػػة البح ػػث.
ككػ ػذلؾ تحقي ػػؽ حال ػػة م ػػف التكام ػػؿ ب ػػيف الفك ػػر االس ػػتراتيجي كفك ػػر ادارة المػ ػكارد البشػ ػرية عب ػػر تكظي ػػؼ
عناصػػر الرشػػاقة التنظيميػػة فػػي تعزيػػز االسػػتغراؽ الػػكظيفي لمعػػامميف كلقػػد تػػـ تجميػػع عينػػات الد ارسػػة مػػف
( )100مكظػػؼ فػػي ( )5شػػركات تابعػػة لػػك ازرة الصػػناعة كالمعػػادف ،كتػػـ االعتمػػاد عمػػى مقػػاييس عالميػػة
لقياس الرشاقة التنظيمية كاالستغراؽ الكظيفي عف طريؽ استمارة االستبياف لجمع البيانات كتحميميا.
كتكصػػمت الد ارسػة إلػى عػػدة نتػػائج كأىميػػا :أف الرشػػاقة التنظيميػػة تػػؤثر كبشػػكؿ مباشػػر عمػػى أبعػػاد

االستغراؽ الكظيفي كتعزز مف عممية استغراؽ العامميف في الشركات عينة البحػث .كقػد أكصػت الد ارسػة
بضػػركرة األخػػذ بعػػيف االعتبػػار أكلكيػػات تػػأثير أنػكاع الرشػػاقة التنظيميػػة فػػي االسػػتغراؽ الػػكظيفي لمعػػامميف

بغيػػة الحصػػكؿ عمػػى تػػأثير فاعػػؿ لمرشػػاقة التنظيميػػة فػػي االسػػتغراؽ الػػكظيفي لػػذلؾ يجػػب ترتيػػب سػػمـ

أكلكيػػات الرشػػاقة بحيػػث تحقػػؽ أىػػداؼ الشػػركات عينػػة البحػػث ،تعزيػػز العكامػػؿ التػػي تػػؤدم لبلسػػتغراؽ
الػػكظيفي كذلػػؾ حس ػػب التكجيػػات اإلداريػػة المعاصػػرة ،األخػػذ بعػػيف االعتبػػار قػػكة العبلقػػة بػػيف الرشػػاقة

التنظيميػة كاالسػتغراؽ الػكظيفي كاالبتعػاد عمػا يضػع حػكاجز بينيػا مػف أجػؿ الكصػكؿ بالشػركات إلػى حػد
التنافسية.
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 .15دراسة يوسف ( :)2011بعنيوان :عالقية بعيض سيمات الشخصيية باالسيتغراق اليوظيفي ليدى
عينة من أطباء الطوارئ.
ىدفت الدراسة محاكلة التكصؿ إلى نمكذج سػببي يكضػح العبلقػات السػببية بػيف الصػبلبة النفسػية
كالػػذكاء الكجػػداني كاالسػػتغراؽ الػػكظيفي لػػدل أطبػػاء الط ػكارئ كاتجاىػػات التػػأثير المباش ػرة كغيػػر المباش ػرة
ليذه المتغيرات ببعضيا البعض كذلؾ لمتحقؽ مػف التركيػب العبلقػي كالمفتػرض مػف خػبلؿ نمذجػة سػببية
مقترحػة لمعبلقػات المػػذككرة ككػذلؾ التعػػرؼ عمػى الػكزف النسػػبي لػدكر كػػؿ متغيػر مػف ىػػذه المتغيػرات مػػف
حيث تأثيره عمى االستغراؽ الكظيفي لدل أطباء الطكارئ.
اتبعػػت الباحثػػة المػػنيج الكصػػفي االرتبػػاطي كشػػارؾ فػػي العينػػة  262مػػف أطبػػاء الطػكارئ الػػذككر،

كاشتممت أدكات الدراسة عمى اربعة اختبارات كىػي :اختبػار الصػبلبة النفسػية ،اختبػار الػذكاء االنفعػالي،
اختبار االستغراؽ الكظيفي ،استبانة المستكل الثقافي كاالقتصادم كاالجتماعي.

كتكصػػمت الد ارسػػة إلػػى نتػػائج أىميػػا أف كػػؿ مػػف الػػذكاء االنفعػػالي كالصػػبلبة النفسػػية ليمػػا تػػأثير
مباشػر عمػػى االسػػتغراؽ الػػكظيفي ،كأكصػػت الد ارسػػة بضػػركرة إجػراء د ارسػػات الختبػػار مػػدل فاعميػػة تنميػػة
الػػذكاء االنفعػػالي كالصػػبلبة النفسػػية فػػي اتخػػاذ القػ اررات الطبيػػة الدقيقػػة كالسػريعة ،إلنقػػاذ حيػػاة المرضػػى،

ضركرة إجراء المزيد مف الدراسات حكؿ العمميات المعرفية كسمات الشخصية المؤثرة في االسػت5غػراؽ
الكظيفي ،ككذلؾ دراسة الشركط البيئية بالمستشػفيات الحككميػة كالخاصػة كعبلقتيػا باالسػتغراؽ الػكظيفي
لدل االطباء ألخذىا بعيف االعتبار لممحافظة عمى اركاح المرضى ،كبحث سب جديػدة لتخفيػؼ العػبء

النفسػػي عمػػى أطبػػاء الط ػكارئ خاصػػة لزيػػادة القػػدرة عمػػى مكاجيػػة ضػػغكط المينػػة كمخاطرىػػا ،كبالتػػالي

استغراؽ كظيفي اكبر كاتخاذ ق اررات أصكب.
انيا :الدراسات األجنبية:
ً

 .16دراسييية دانييييش :)Danish, 2015( :بعنيييوان :العالقييية بيييين األداء اليييوظيفي واالسيييتغراق
الوظيفي مع الظيور الوظيفي لمموظفين في قطاع التعميم في باكستان.

"Relationship Between job Performance, job Involvement and Career
"Salience of Employees in Education Sector of Pakistan
ىدفت إلى استكشاؼ سمكؾ المكظفيف كأداءىـ التنظيمي كأثػره عمػى االسػتغراؽ الػكظيفي كالظيػكر

الػػكظيفي كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ التنسػػيؽ الصػػحيح كالكضػػع الم ػريح بيئي ػان فػػي مكػػاف العمػػؿ .كاسػػتخدـ الباحػػث

الم ػػنيج الكص ػػفي التحميم ػػي كق ػػاـ بتص ػػميـ اس ػػتبانة ك ػػأداة رئيس ػػية لجم ػػع البيان ػػات ،كزعي ػػا عم ػػى ()235

شخص مف العامميف في قطاع التعميـ في باكستاف.
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أىم نتاكج ىذه الدراسة:
 ىناؾ عبلقة طردية قكية بيف المتغير التابع كالمتغير المستقؿ تظير باإليجاب أك بالسمب. -ىناؾ عبلقة سمبية بيف االستغراؽ الكظيفي كالبركز الكظيفي.

 ىناؾ عبلقة ايجابية بيف االستغراؽ الكظيفي كاألداء الكظيفي.أىم التوصيات:
 خمؽ استراتيجيات جديدة لتعزيز االداء الكظيفي لدل العامميف في القطاع التعميمي
 تطبيؽ دراسات حكؿ نفس المكضكع عمى عينة مختمفة كمجتمع دراسة َاخر.
 .17دراسة رايموند ومجولي ( :)Raymond & Mjoli, 2013بعنيوان :العالقية بيين االسيتغراق
الييوظيفي ،الرضييا الييوظيفي وااللتيزام التنظيمييي عنييد المييوظفين ذوي المسييتويات الييدنيا فييي شييركة
لتصنيع السيارات بشرق لندن .

"The Relationship between Job Involvement, Job Satisfaction and
Organizational Commitment Among Lower-level Employees at a Motor
Car Manufacturing Company in East London ".
ػرف مسػتقبلف)،
درسة العبلقة بيف كؿ مػف االسػتغراؽ الػكظيفي كالرضػا الػكظيفي (متغي ا
ىدفت إلى ا

سيارت (المتغير التػابع) ،كاسػتخدـ
االلتزـ التنظيمي لممكظفيف في المستكيات الدنيا في شركة تصنيع ال ا
ك ا
كجمع ػػت البيان ػػات ع ػػف طري ػػؽ اس ػػتبانة كزع ػػت عم ػػى ع ػػدد ()100
الباح ػػث الم ػػنيج الكص ػػفي التحميم ػػيُ ،
مكظؼ مف مكظفي المستكيات الدنيا بالشركة تـ اختيارىـ بشكؿ عشكائي.
وأىم النتاكج:
 -أف االستغراؽ الكظيفي كالرضا الكظيفي يرتبطاف بقكة مع االلتزاـ التنظيمي.

 أف الرضا الكظيفي أظير نسبة تبايف أعمى مف االستغراؽ تجاه االلتزاـ التنظيمي.ػزـ التنظيمػ ػػي لمكصػ ػػكؿ إلػ ػػى أقصػ ػػى درجػ ػػات
الدرسػ ػػة بأىميػ ػػة الرضػ ػػا الػ ػػكظيفي كااللتػ ػ ا
كأكصػ ػػت ا
االستغراؽ الكظيفي.
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 .18دراسية بيرماروبيان ( :)Permarupan, et al., 2013بعنيوان :جيودة حيياة العميل عميى
االستغراق الوظيفي لمموظفين وعالقتيا بااللتزام الفعيال ليدى ميوظفي الكطياع العيام والخياص فيي
ماليزيا.
"Quality of Work Life on Employee Job Involvement and Affective
Commitment Between the Public and Private Sector in Malaysia".
ػزـ الفعػػاؿ لػػدل
ىػػدفت إلػػى معرفػػة العبلقػػة بػػيف جػػكدة حيػػاة العمػػؿ عمػػى االسػػتغراؽ الػػكظيفي كااللتػ ا

مػػكظفي القطػػاع العػػاـ كالخػػاص فػػي ماليزيػػا .كقػػد قػػاـ الباحػػث باختيػػار عينػػة عػػددىا ( )334مكظفػػا مػػف
المسػػتكيات اإلداريػػة الكسػػطى كقػػاـ بتصػػميـ اسػػتبانة كػػأداة رئيسػػية لجمػػع البيانػػات كمػػا أنػػو اعتمػػد المػػنيج
لمدرسة.
الكصفي التحميمي كاالستبانة كأداة ا
من أىم نتاكج الدراسة:
أف كػ ػبلن م ػػف ظ ػػركؼ العم ػػؿ كف ػػرص العم ػػؿ كالمن ػػاخ التنظيم ػػي لي ػػا ت ػػأثير ق ػػكم عم ػػى االس ػػتغراؽ

الكظيفي كااللتزاـ الفعاؿ.

الدرسة بتحسيف جكدة حياة العمؿ لدل مكظفي القطاع العاـ كالخاص بسبب أثػره الكبيػر
كأكصت ا

عمى االستغراؽ الكظيفي لدييـ.

 .19دراسيية ( :)Andorta & Harleen, 2012بعن يوان :االتجاىييات الوظيفييية واالسييتغراق
الوظيفي دراسة حالة الموظفين الينود-اليند.

""Job Attitude to Job Involvement a Review of Indian Employees- India
ىدفت لمعرفة المكاقؼ المعمنػة كالضػمنية لممػكظفيف العػامميف فػي شػركة تكزيػع السػمع االسػتيبلكية

الينديػػة كدكرىػػا فػػي تحقيػػؽ االسػػتغراؽ الػػكظيفي ،كلقػػد اسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي ،كقػػاـ

بل.
بتجميع البيانات عف طريؽ استبانة صمميا كقاـ بتكزيعيا عمى عينة قكاميا ( )450عام ن
وأظيرت نتاكج الدراسة:
 أف االختبلؼ بيف المكاقؼ المعمنة كالضمنية تؤثر في االستغراؽ الكظيفي. أف المكاقؼ الضمنية ليا تأثير عمى االستغراؽ الكظيفي.وأوصت الدراسة:
 -البحث أكثر عف مكضكع االستغراؽ الكظيفي كعبلقتو بمختمؼ االتجاىات األخرل.
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 .20دراسييية ديييينس (2012

 :)Dince,بعنيييوان :دور االسيييتغراق اليييوظيفي كوسييييط فيييي الكييييم

األخالقية وعالقتيا بالوالء الوظيفي-البوسنة واليرسك.
"The Role of Job Involvement as a Mediator in Moral Values -Employee
"Loyalty Relationship - Bosnia and Herzegovina
ىػػدفت التعػػرؼ إلػػى تػػأثير ك ػبلن مػػف القػػيـ األخبلقيػػة المشػػتركة كاالسػػتغراؽ الػػكظيفي عمػػى ال ػكالء

التنظيمي فقد قاـ الباحػث بتصػميـ اسػتبانة كػأداة رئيسػية لجمػع البيانػات ككزعيػا عمػى  100شػخص مػف

العػػػامميف ف ػػي مؤسسػ ػػات التعمػػػيـ الخػ ػػاص ف ػػي البكس ػػنو كاليرس ػػؾ ،كمػ ػػا أنػػػو اس ػػتخدـ المػػػنيج الكصػ ػػفي

التحميمي.

وأىم نتاكج ىذه الدراسة:
 أف كبل مف القيـ األخبلقية كاالستغراؽ الكظيفي يمكنيما تعزيز الكالء الكظيفي. -أف االستغراؽ الكظيفي يتكسط العبلقة بيف القيـ األخبلقية كالكالء الكظيفي.

الدرسػػة بػػالتركيز عمػػى دكر االسػػتغراؽ الػػكظيفي فػػي عبلقػػة القػػيـ األخبلقيػػة لمعػػامميف فػػي
كأكصػػت ا

مؤسسات التعميـ الخاص.

 .21دراسة باىاتي وآخرون ( :)Bhatia, et al., 2012بعنوان :تحميل دور االسيتغراق اليوظيفي
عمى الفعالية التنظيمية ،دراسة تجريبية عمى موظفي البنك الوطني البنجابي–بنجالدش.
"Analyze the Role of Job Involvement on Organizational Effectiveness:
– An Empirical Study Among the Employees of Punjab National Bank
Bangladesh".
ػزت
ىدفت التعرؼ إلى دكر االستغراؽ الكظيفي في تحقيؽ الفعاليػة التنظيميػة ،ككػذلؾ معرفػة المي ا

المطمكبة مف أجؿ تحقيؽ الفعالية التنظيمية ،كقد استخدـ الباحث االستبانة كػأداة لجمػع البيانػات ككزعيػا

عمػى عينػة البحػث التػي بمػغ عػددىا حػكالي ( )80مكظػؼ مػف مػكظفي البنػؾ الػكطني البنجػابي كاسػػتخدـ

الباحث المنيج الكصفي التحميمي.
أىم نتاكج الدراسة:

 أف االستغراؽ الكظيفي ىك العنصر الحاسـ كاألساسي مف أجؿ تحقيؽ الفاعمية التنظيمية. أف ىنػػاؾ عبلقػػة مباش ػرة بينيمػػا كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ أسػػمكب العمػػؿ ،تحقػػؽ األىػػداؼ ،كتحسػػيف الجػػكدةالميارت الجديدة.
ا
كاكتساب

الدرسة بتعزيز مفيكـ االستغراؽ الكظيفي بشكؿ أكثر لدل مكظفي البنؾ البنجابي.
كأكصت ا
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 .22دراسية خييان وجييام ( :)Khan & Jam, 2011بعنيوان :االسييتغراق الييوظيفي كييأداة لمتنبييؤ
بااللتزام التنظيمي -دليل من باكستان.
"Job Involvement as Predictor of Employee Commitment: Evidence
from Pakistan".
ػزـ العػاطفي
ػزـ التنظيمػي مثػؿ :االلت ا
ىدفت التعرؼ إلى تأثير االستغراؽ الػكظيفي عمػى أنػكاع االلت ا
ػزـ المعيػػارم ،كاسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي ،كقػػاـ بجمػػع البيانػػات
ػزـ المسػػتمر كااللتػ ا
كااللتػ ا
عف طريؽ استبانة كزعت عمى عينة قكاميا ( )211مكظفا مف ( )11منطقة مختمفة مف الباكستاف.

ػزـ العػػاطفي
الدرسػػة كجػػكد تػػأثير إيجػػابي لبلسػػتغراؽ الػػكظيفي عمػػى كػػؿ مػػف االلتػ ا
أىػػـ نتػػائج ىػػذه ا

االلتزـ المعيارم.
االلتزـ المستمر ك ا
ك ا
أىم التوصيات:

 العمؿ عمى تكثيؼ االستغراؽ الكظيفي ليساعد في التنبؤ بااللتزاـ التنظيمي. الحػػرص عمػػى العمػػؿ بطػػرؽ كأسػػاليب مختمفػػة لػػزرع االسػػتغراؽ الػػكظيفي لمكصػػكؿ ألقصػػى درجػػاتااللتزاـ التنظيمي.

 .23دراسة خان ونماتي ( :)Khan & Nemati, 2011بعنيوان :أ ير االسيتغراق اليوظيفي عميى
الرضا الوظيفي ،دراسة عمى األطباء العاممين في المستشيفيات التعميميية التابعية لجامعية ريفياح
الدولية في باكستان.

"Impact of Job Involvement on Employee Satisfaction, A Study Based on
Medical Doctors Working at Riphah International University Teaching
Hospitals in Pakistan".
ىػػدفت التعػػرؼ إلػػى تػػأثير االسػػتغراؽ الػػكظيفي عمػػى الرضػػا الػػكظيفي لػػدل األطبػػاء العػػامميف فػػي

المستش ػػفيات التعميمي ػػة التابع ػػة لجامع ػػة ريف ػػاح الباكس ػػتانية الدكلي ػػة .كاس ػػتخدـ الباح ػػث الم ػػنيج الكص ػػفي

التحميمي ،كتـ جمع البيانات مف خبلؿ استبانة كزعت عمى العينة البالغ حجميا ( )127طبيب.
أىم نتاكج الدراسة:

 أف لبلستغراؽ الكظيفي تأثير كبير ككاضح عمى الرضا الكظيفي لؤلطباء العػامميف فػي المستشػفياتالتعميمية التابعة لجامعة ريفاح الباكستانية الدكلية.

 أف ارتف ػػاع مس ػػتكل االس ػػتغراؽ ال ػػكظيفي ل ػػو دكر فع ػػاؿ ف ػػي القض ػػاء عم ػػى العكاق ػػب الس ػػمبية لمرض ػػاالكظيفي مثؿ التغيب عف العمؿ أك عمى االقؿ الحد منو.

الدرسػػة بػػالتركيز عمػػى االسػػتغراؽ الػػكظيفي الػػذم لػػو أثػػر كبيػػر جػػدا فػػي الرضػػا الػػكظيفي
كأكصػػت ا
لدل األطباء العامميف في مستشفى ريفاح.
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 التعكيب عمى المحور ال اني :الدراسات التي تناولت االستغراق الوظيفي:
 .1اليدف:
 تنكعت أىداؼ الد ارسػات السػابقة التػي تناكلػت االسػتغراؽ الػكظيفي ،لك ّػف معظػـ الد ارسػات السػابقةىدفت إلى معرفة أثر متغيرات متعددة كعبلقتيا باالستغراؽ الكظيفي مثؿ:
-

عبلقتو بالدعـ التنظيمي مثؿ دراسة العبد المطيؼ ( )2018كدراسة ماضي (.)2014

 كعبلقت ػػو بػ ػرأس الم ػػاؿ االجتم ػػاعي كأث ػػر حي ػػاة العم ػػؿ عمي ػػو مث ػػؿ د ارس ػػة أم ػػيف( ،)2018كد ارس ػػةنصار( ،)2013كعبلقتو بالعدالة مثؿ دراسة القرني( ،)2017كدراسة النجار(.)2017

 عبلقت ػػو ب ػػالقيـ التنظيمي ػػة مث ػػؿ د ارس ػػة التمب ػػاني كالكحي ػػدم( ،)2015كد ارس ػػة الحس ػػني (،)2013كدراسة الزىػراف ( ،)2013كد ارسػة العبػادم كالجػاؼ ( ،)2012كعبلقتػو بسػمات الشخصػية مثػؿ:
دراسة يكسؼ ( ،)2011كأثره عمى الرضا الكظيفي كدراسة ).(Khan & Nemati, 2011

 أمػػا الد ارسػػة الحاليػػة فيػػدفت لمتعػػرؼ إلػػى القيػػادة المميمػػة لػػدل مػػديرم المػػدارس الثانكيػػة الحككميػػةفي المحافظات الجنكبية بفمسطيف كعبلقتيا باالستغراؽ الكظيفي

 .2المنيج:

 اسػػتخدمت جميػػع الد ارسػػات السػػابقة المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي ،كبػػذلؾ تتفػػؽ الد ارسػػة الحاليػػة مػػعالدراسات السابقة في استخداميا لممنيج الكصفي التحميمي.

 أم ػػا د ارس ػػة القرن ػػي ( ،)2017كالعب ػػد المطي ػػؼ ( ،)2018كد ارس ػػة الزبي ػػدم ( ،)2017فاس ػػتخدمكاالمنيج الكصفي.

 .3األدوات:

 جمي ػػع الد ارس ػػات الس ػػابقة اس ػػتخدمت االس ػػتبانة أداة لي ػػا ،كمني ػػا د ارس ػػة أم ػػيف ( ،)2018كد ارس ػػةالنجػػار( ،)2017كد ارسػػة الزبيػػدم ( ،)2017كد ارسػػة السػػاعدم كعكػػار ( ،)2014د ارسػػة التمبػػاني

كالكحيػ ػػدم ( ،)2015كد ارسػ ػػة ماضػ ػػي ( ،)2014كد ارسػ ػػة الحسػ ػػني ( ،)2013كد ارسػ ػػة الزى ػ ػراف
( ،)2013كد ارسػ ػػة العبػ ػػادم كالجػ ػػاؼ ( ،)2012كد ارسػ ػػة يكسػ ػػؼ ( ،)2011كبعػ ػػض الد ارسػ ػػات

األجنبيػة كد ارسػة ) Danish (2015كد ارسػة ) Raymond & Mjoli (2013كد ارسػة Khan
).& Nemati (2011

 -اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في ككنيا استخدمت استبانة.

 .4العينة:

 تنكعػػت العينػػات التػػي أجريػػت فييػػا الد ارسػػات السػػابقة ،فمنيػػا مػػا تػػـ تطبيقػػو فػػي المستشػػفيات مثػػؿد ارسػػة يكسػػؼ ( )2011كد ارسػػة ) ،Khan & Nemati (2011كمنيػػا مػػا تػػـ تطبيقػػو عمػػى

العػامميف فػي الشػركات مثػؿ د ارسػة العابػدم ( )2012كد ارسػة )،Raymond & Mjoli (2013
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ف ػػي ح ػػيف أف بع ػػض الد ارس ػػات كد ارس ػػة التمب ػػاني كالكحي ػػدم ( )2015كد ارس ػػة العب ػػادم كالج ػػاؼ
( )2012كانت عينتيا مف العامميف في المصرؼ.

 أمػػا الد ارسػػة الحاليػػة طبقػػت عمػػى مػػديرم مػػدارس المرحمػػة الثانكيػػة التابعػػة لمحككمػػة ،كىػػي بػػذلؾاتفقػػت مػػع د ارسػػة ماضػػي ( )2014التػػي طبقػػت عمػػى العػػامميف فػػي مكتػػب غ ػزة االقميمػػي التػػابع

كدرس ػػة زىػ ػراف ( ،)2013كد ارس ػػة الحس ػػني ( ،)2013كد ارس ػػة )(2015
لؤلكن ػػركا ،ا

Danish

كد ارسػ ػػة النجػ ػػار ()2017التػ ػػي طبقػ ػػت عمػ ػػى العػ ػػامميف فػ ػػي مػ ػػديريات التربيػ ػػة كالتعمػ ػػيـ كد ارس ػ ػػة
القرنػي( )2017التػي طبقػت عمػى مػديرم المػدارس الثانكيػة كد ارسػة الزبيػدم( )2017التػي طبقػت
عمى المعمميف كالمعممػات فػي المػدارس الثانكيػة ككػذلؾ د ارسػة نصػار ( )2013التػي طبقػت عمػى

المػديريف كالمػديريف المسػاعديف فػي ككالػة الغػكث كالمػدارس الحككميػة ككنيػا طبقػت عمػى عػامميف

في قطاع التعميـ.

 .5النتاكج:

 اتفقت جميع نتائج الد ارسػات السػابقة عمػى أف االسػتغراؽ الػكظيفي ىػك أحػد الطػرؽ لتحقيػؽ األداءالعػػالي فػػي المنظمػػات كالمؤسسػػات ،كأنػػو يتػػأثر بالعديػػد مػػف المتغي ػرات التػػي ليػػا عبلقػػة بػػو مثػػؿ:
جػػػكدة حيػػػاة العمػ ػػؿ كالرشػػػاقة التنظيميػ ػػة ،كرأس المػ ػػاؿ النفسػػػي كراس المػ ػػاؿ االجتمػ ػػاعي كالػ ػػدعـ

التنظيمي كالقيـ التنظيمية كالعدالة التنظيمية
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التعكيب العام عمى الدراسات السابكة

قام ػػت الباحث ػػة بالتعقي ػػب عم ػػى مح ػػاكر الد ارس ػػة كالت ػػي تناكل ػػت ب ػػالمحكر األكؿ القي ػػادة المميم ػػة،
كبػػالمحكر الثػػاني االسػػتغراؽ الػػكظيفي ،كفػػي التعقيػػب العػػاـ أذكػػر مػػا تػػـ اسػػتفادتو مػػف الد ارسػػات السػػابقة،
باإلضافة الى ما يميز دراستي عف غيرىا مف الدراسات.



االستفادة من الدراسات السابكة

في ضكء ما تـ عرضو مف التعقيبات الجزئية ،يمكف اإلشارة إلى أف أىػداؼ الد ارسػات السػابقة قػد

تنكع ػػت بتن ػػكع أم ػػاكف إجرائي ػػا ،كالم ػػنيج المس ػػتخدـ ،كعين ػػة الد ارس ػػة ،كتنكع ػػت أدكات جم ػػع المعمكم ػػات،
بناء عمى ذلؾ ،كفػي ىػذا
كاألساليب اإلحصائية ،كبالتالي ظيكر النتائج ،كتفسيرىا ،كصياغة المقترحات ن
السياؽ تـ االستفادة مف الدراسات السابقة في بناء ىيكمية الدراسة الحالية مف خبلؿ ما يمي:
 -1دعـ المقدمة بأبرز النتائج التي أظيرتيا الدراسات السابقة فيما يتعمػؽ بالقيػادة المميمػة ،كاالسػتغراؽ
الكظيفي.

 -2دعـ كتنظيـ اإلطار النظرم بالتعريفات اإلجرائية كأبرز النتائج.

 -3االستفادة مف األطر النظرية لمدراسات السابقة بتدعيـ الخمفية المعرفية لمباحثة.
 -4إعداد أداة الدراسة.

 -5االطبلع عمى األساليب اإلحصائية المناسبة.



أىم ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابكة:

 .1تميػػزت الد ارسػػة الحالي ػػة بأني ػػا ىػػدفت لمتعػػرؼ ال ػػى القيػػادة المميمػػة ل ػػدل مػػديرم المػػدارس الثانكي ػػة
الحككمية في المحافظات الجنكبية بفمسطيف كعبلقتيا باالستغراؽ الكظيفي لممعمميف.

 .2التركيز عمى اختيار عينة الدراسة مف مديرم المدارس الثانكية الحككمية في المحافظات الجنكبية.
أعدت الباحثة استبانة القيادة المميمة معتمدةن في ذلؾ عمى عديد مف الدراسات ذات الصمة.
ّ .3
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الفصل الرابع
الطريقة واإلجراءات


المكييدميية.



أوالً :منيج الدراسة.



انيا :مجتمع الدراسة.
ً



ال ًا :عينة الدراسة.



ابعا :أداة الدراسة
رً

خامسا :المعالجات اإلحصاكية المستخدمة.

ً
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الفصل الرابع

الطريكة واإلجراءات
يتنػػاكؿ ىػػذا الفصػػؿ عرض ػنا إلج ػراءات الد ارسػػة التػػي اتبعتيػػا الباحثػػة ،حيػػث ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة

لمتعػرؼ إلػى القيػػادة المميمػة لػػدل مػديرم المػػدارس الثانكيػة الحككميػػة فػي المحافظػػات الجنكبيػة بفمسػػطيف

كعبلقتي ػػا باالس ػػتغراؽ ال ػػكظيفي لممعمم ػػيف ،كيتن ػػاكؿ ى ػػذا الفص ػػؿ م ػػنيج الد ارس ػػة المتب ػػع ،كتحدي ػػد العين ػػة
ككيفيػ ػػة اختيارىػ ػػا ،كأدكات الد ارسػ ػػة ،كاإلج ػ ػراءات المتبعػ ػػة لمتأكػ ػػد مػ ػػف صػ ػػدقيا كثباتيػ ػػا ،باإلضػ ػػافة إلػ ػػى
األساليب اإلحصائية المستخدمة لئلجابة عف تساؤالت الدراسة.

أوال :منيج الدراسة:
ػاء عم ػػى طبيع ػػة الد ارس ػػة كاألى ػػداؼ الت ػػي تس ػػعى إل ػػى تحقيقي ػػا فق ػػد اس ػػتخدمت الباحث ػػة الم ػػنيج
بن ػ ن
الكصفي االرتباطي ،كالػذم يعتمػد عمػى د ارسػة الظػاىرة كمػا تكجػد فػي الكاقػع كييػتـ بكصػفيا كصػفان دقيقػان

كيعبر عنيا تعبي انر كيفيان ككميػان ،كمػا ال يكتفػي ىػذا المػنيج بجمػع المعمكمػات المتعمقػة بالظػاىرة مػف أجػؿ
استقصػ ػػاء مظاىرىػ ػػا كعبلقاتيػ ػػا المختمفػ ػػة ،بػ ػػؿ يتعػ ػػداه إلػ ػػى التحميػ ػػؿ كال ػ ػربط كالتفسػ ػػير؛ لمكصػ ػػكؿ إلػ ػػى
استنتاجات يزيد بيا رصيد المعرفة عف المكضكع.
انياً :مجتمع الدراسة:

تكػػكف مجتمػػع البحػػث مػػف جميػػع معممػػي كمعممػػات المػػدارس الثانكيػػة الحككميػػة فػػي المحافظػػات

الجنكبية بفمسطيف ،كالبالغ عددىـ (.)3422
ال اً :عينة الدراسة:

تـ اختيار عينة البحػث بأسػمكب العينػة العشػكائية البسػيطة حيػث تػـ اختيػار ( )351معمػـ كمعممػة

مف معممي المدارس الثانكية الحككمية في المحافظات الجنكبية بفمسطيف ،بما يعادؿ نسػبة ( )%10مػف

مجتمع الدراسة ،كتػـ تكزيػع كجمػع ( )351اسػتبانة كلكػف كانػت ( )348اسػتبانة بعػد االسػترجاع صػالحة
لمتفريغ.
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جدول ( :)3توزيع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة
الفكات

العدد

المتغير

ذككر

200

اناث

148

أقؿ مف  5سنكات

42

مف  10-5سنكات

118

أكثر مف  10سنكات

188

بكالكريكس

279

دراسات عميا

69

النوع

سنوات الخبرة

المؤىل العممي

المجموع
348

348

348

رابعاً :أدوات الدراسة:
في:

لئلجابة عمى أسئمة الدراسة كالتحقؽ مػف فرضػياتيا قامػت الباحثػة بإعػداد أدكات الد ارسػة كالمتمثمػة

 .1مقياس القيادة المميمة.

 .2مقياس االستغراؽ الكظيفي.
 مكياس الكيادة المميمة:
تككف المقياس مف ( )28فقرة ،منيا ( )4فقرات لمجاؿ الثقة بالنفس ،ك( )4فقرات لمجاؿ الرؤية
المستقبمية ،ك( )6فقرات لمجاؿ الحساسية تجاه المتغيرات البيئية ،ك( )4فقرات لمجاؿ الجاىزية ،ك()4
فقرات لمجاؿ تمكيف العامميف ،ك( )6فقرات لمجاؿ االعتمادية كالثقة باوخريف.
 الصدق وال بات:
أوال :صدق المكياس:
كيعنى بصدؽ المقياس ىك التأكد بأنيػا سػكؼ يقػيس مػا أُعػد لقياسػو ،كشػمكلو لكػؿ العناصػر التػي
ُ
يجب أف تدخؿ في التحميؿ مف ناحية ،ككضكح فراتيا كمفرداتيا مف ناحيػة أخػرل ،بحيػث تكػكف مفيكمػة

لكػػؿ مػػف يسػػتخدميا (عبيػػدات كآخػػركف ،)179 :2001 ،كقػػد تػػـ تكزيػػع عينػػة اسػػتطبلعية حجميػػا 30
استبانة الختبار االتساؽ الداخمي كالصدؽ البنائي كثبات االستبانة كقد قامػت الباحثػة بالتأكػد مػف صػدؽ

المقياس عف طريؽ:
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 صدق االدة من وجية نظر المحكمين:
تػػـ عػػرض األداة عمػػى مجمكعػػة مػػف المحكمػػيف مػػف ذكم الخبػرة كاالختصػػاص لمعرفػػة رأييػػـ حػػكؿ
مدل صبلحية الفقرات ككضكحيا مف الناحيتيف التربكية كالمغكيػة لممكضػكع المػراد د ارسػتو ،كمػدل انتمػاء
الفق ػرة لممجػػاؿ الػػذم تقيسػػو فػػي ضػػكء التعريػػؼ االصػػطبلحي لػػو ،كابػػداء التعػػديبلت أك المبلحظػػات فػػي

حاؿ احتياج الفقرة إلى تعديؿ .أنظر ممحؽ رقـ ( )2يكضح قائمة بأسماء المحكميف.
 صدق االتساق الداخمي:

االتسػ ػػاؽ الػ ػػداخمي أح ػ ػػد مقػ ػػاييس صػ ػػدؽ األداة الػ ػػذم يقػ ػػيس تحقػ ػػؽ األىػ ػػداؼ التػ ػػي تري ػ ػػد األداة

الكصػػكؿ إلييػػا كبػػيف مػػدل ارتبػػاط كػػؿ فق ػرة مػػف فق ػرات االسػػتبانة كالدرجػػة الكميػػة لمبعػػد الػػذم تنتمػػي إليػػو
(أبك عبلـ.)478 :2007 ،

ت ػػـ تطبيػ ػػؽ أداة الد ارسػػػة عمػ ػػى عينػػػة اسػ ػػتطبلعية ق ػػدرىا ( )30معمم ػ ػان بي ػػدؼ حسػ ػػاب معػ ػػامبلت

االرتباط بيف متكسطات استجابات أفراد العينة عمى كؿ فقػرة مػف فقػرات أداة الد ارسػة مػع متكسػط الدرجػة
الكميػػة ليػػا بيػػدؼ التحقػػؽ مػػف صػػدقيا الػػداخمي ،كمػػع متكسػػط االسػػتجابة عمػػى البعػػد الػػذم تنتمػػي إليػػو،
كالجداكؿ التالية تكضح ذلؾ:

جدول ( :)4معامالت االرتباط بين كل فكرة من فكرات بعد ال كة بالنفس والدرجة الكمية لمبعد
م

معامل االرتباط

الفكرة

1

يبدك المدير متمكنا لما يقكلو كيفعمو

**0.852

2

يظير كاثقا مف قدراتو كامكاناتو

**0.864

3

يطمؽ احكاما صحيحة بشأف العمؿ

**0.863

4

يدرؾ بأف اوخريف عمى معرفة بجيكده

**0.826

*االرتباط دال إحصاكياً عند مستوى (** )α ≥ 0.05االرتباط دال إحصاكياً عند مستوى ()α ≥ 0.01

جدول ( :)5معامالت االرتباط بين كل فكرة من فكرات بعد الرؤية المستكبمية والدرجة الكمية لمبعد
م

معامل االرتباط

الفكرة

1

يقكـ المدير بأعماؿ تخدـ مستقبؿ المدرسة

**0.825

2

يكظؼ تجارب الماضي لتأميف المستقبؿ

**0.823

3

يضحي بكؿ ما لديو مف أجؿ تحقيؽ رؤية مستقبمية

**0.848

4

يشارؾ المعمميف في تحديد التكجيات المستقبمية لممدرسة

**0.847

*االرتباط دال إحصاكياً عند مستوى (** )α ≥ 0.05االرتباط دال إحصاكياً عند مستوى ()α ≥ 0.01
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جدول ( :)6معامالت االرتباط بين كل فكرة من فكرات بعد الحساسية تجاه المتغيرات البيكية والدرجة الكمية
لمبعد

م
1

معامل االرتباط

الفكرة
يجمع المدير المعمكمات البيئية ذات العبلقة بالعمؿ كيعتبرىا جكىر

**0.846

التخطيط المستقبمي
2

يعتمد الكاقعية عند تحديد احتياجاتو م بيئة العمؿ

**0.785

3

ينطمؽ في معالجتو لممشكبلت التي تكاجيو في العمؿ مف االمكانات

**0.760

المتاحة لديو
4

يكظؼ أساليب إدارة الصراع لمتعامؿ مع الجيات المعكقة لرؤيتو

**0.765

المستقبمية
5

يستثمر الفرص كالتحديات في البيئة الخارجية لممدرسة

**0.833

6

يستثمر نقاط القكة كالضعؼ في البيئة الداخمية لممدرسة

**0.818

*االرتباط دال إحصاكياً عند مستوى (** )α ≥ 0.05االرتباط دال إحصاكياً عند مستوى ()α ≥ 0.01

جدول ( :)7معامالت االرتباط بين كل فكرة من فكرات بعد الجاىزية والدرجة الكمية لمبعد
م

معامل االرتباط

الفكرة

1

يعتمد أساليب عممية لتأميف أداء كتنفيذ األعماؿ المخطط ليا

**0.793

2

يقدـ الرد عمى االستفسارات مف األطراؼ المختمفة في الكقت المناسب

**0.864

3

يحرص عمى الحذر مثمما يراعي اليقظة

**0.829

4

يستخدـ المكارد كفؽ الصيغ التي تؤمف لو نجاح العمؿ

**0.877

*االرتباط دال إحصاكياً عند مستوى (** )α ≥ 0.05االرتباط دال إحصاكياً عند مستوى ()α ≥ 0.01

جدول ( :)8معامالت االرتباط بين كل فكرة من فكرات بعد تمكين العاممين والدرجة الكمية لمبعد
م

معامل االرتباط

الفكرة

1

يقدـ المدير النصيحة كالمساندة في المكاقؼ الضاغطة

**0.782

2

يشجع العامميف عمى اتخاذ الق اررات لحؿ أم مشكمة قد تكاجييـ

**0.841

3

يفكض المعمميف في الكثير مف المياـ المناسبة إلمكاناتيـ كقدراتيـ

**0.830

4

يساىـ في اكساب المعمميف المعارؼ كميارات العمؿ الجديدة

**0.852

*االرتباط دال إحصاكياً عند مستوى (** )α ≥ 0.05االرتباط دال إحصاكياً عند مستوى ()α ≥ 0.01
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جدول ( :)9معامالت االرتباط بين كل فكرة من فكرات بعد االعتمادية وال كة باآلخرين والدرجة الكمية لمبعد
م

معامل االرتباط

الفكرة

1

يعتقد المدير بأف المعمميف يبذلكف أقصى الجيكد لتحقيؽ األىداؼ

**0.791

2

يثؽ بقدرة المعمميف كأنيـ قادريف عمى تحمؿ المسئكليات

**0.826

3

يشجع المعمميف عمى النقاش كالحكار البناء حكؿ قضايا العمؿ

**0.847

4

يمارس العمؿ الجماعي مع المعمميف

**0.870

5

يككف فرقا تتسـ بالمسئكلية كالثقة

**0.885

6

يكاف المعمميف المبدعيف لتعزيز ثقتيـ بأنفسيـ

**0.779

*االرتباط دال إحصاكياً عند مستوى (** )α ≥ 0.05االرتباط دال إحصاكياً عند مستوى ()α ≥ 0.01

الصدق البناكي :يعد الصدؽ البنائي نكع مف أنكاع صدؽ األداة الذم يقيس مدل تحقؽ األىداؼ

التي تريد األداة الكصكؿ إلييا ،كبيف مدل ارتباط كؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة بالدرجة الكمية لفقرات

االستبانة (أبك عبلـ.)469 :2007 ،

جدول ( :)10معامالت االرتباط بين أبعاد المكياس والدرجة الكمية لممكياس
م

معامل االرتباط

أبعاد المكياس

1

الثقة بالنفس

**0.845

2

الرؤية المستقبمية

**0.918

3

الحساسية تجاه المتغيرات البيئية

**0.939

4

الجاىزية

**0.874

5

تمكيف العامميف

**0.863

6

االعتمادية كالثقة باوخريف

**0.918

*االرتباط دال إحصاكياً عند مستوى (** )α ≥ 0.05االرتباط دال إحصاكياً عند مستوى ()α ≥ 0.01

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف جميع معامبلت االرتباط بيف متكسطات االستجابات عمى أبعاد
المقياس مع متكسط الدرجة الكمية ليا قد تراكحت ما بيف ( ،)0.93-0.76كجميعيا قيـ مرتفعة كدالة
إحصائيا ،مما يعني تحقؽ الصدؽ البنائي لؤلداة.
ن
انيا :بات المكياس:

يشػػير الثبػػات إلػػى مػػدل قػػدرة المقيػػاس عمػػى إعطػػاء نتػػائج متقاربػػة عنػػد إعػػادة التطبيػػؽ عمػػى نفػػس

المجمكعة مرتيف مختمفتيف (أبك عبلـ.)466 :2010 ،

كقد تـ التأكػد مػف ثبػات المقيػاس مػف خػبلؿ معامػؿ ألفػا كركنبػاخ ،كتػـ حسػابو لكػؿ بعػد مػف ابعػاد

المقياس كلممقياس ككؿ ،كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:
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جدول ( :)11معامل بات مكياس الكياد المميمة
عدد الفكرات

معامل ال بات

الذكاء /البعد
الثقة بالنفس

4

0.873

الرؤية المستقبمية

4

0.856

الحساسية تجاه المتغيرات البيئية

6

0.889

الجاىزية

4

0.864

تمكيف العامميف

4

0.834

االعتمادية كالثقة باوخريف

6

0.908

المقياس ككؿ

28

0.970

*االرتباط دال إحصاكياً عند مستوى (** )α ≥ 0.05االرتباط دال إحصاكياً عند مستوى ()α ≥0.01

يتضػػح ممػػا تقػػدـ أف أداة القيػػادة المميمػػة قػػد حققػػت دالالت صػػدؽ كثبػػات مرتفعػػة ،ممػػا يشػػير إلػػى

تمتػػع األداة بخصػػائص سػػيككمترية تػػدلؿ عمػػى صػػبلحيتيا لبلسػػتخداـ بمػػا يحقػػؽ اليػػدؼ الػػذم أعػػدت مػػف
أجمو.
 مكياس االستغراق الوظيفي:
أوالً :صدق المكياس:
يعبػ ػ ػػر شػ ػ ػػمكؿ المقيػ ػ ػػاس لكػ ػ ػػؿ العناصػ ػ ػػر التػ ػ ػػي يجػ ػ ػػب أف ت ػ ػ ػػدخؿ فػ ػ ػػي التحميػ ػ ػػؿ مػ ػ ػػف ناحي ػ ػ ػػة،

ككض ػ ػ ػػكح فقراتي ػ ػ ػػا كمفرداتي ػ ػ ػػا م ػ ػ ػػف ناحي ػ ػ ػػة أخ ػ ػ ػػرل ،بحي ػ ػ ػػث تك ػ ػ ػػكف مفيكم ػ ػ ػػة لك ػ ػ ػػؿ م ػ ػ ػػف يس ػ ػ ػػتخدميا
(عبيدات كآخركف.)179 :2001 ،

 صدق األداة من وجية نظر المحكمين:
حيػث تػػـ عػػرض األداة عمػػى مجمكعػة مػػف المحكمػػيف مػػف ذكم الخبػرة كاالختصػػاص لمعرفػػة رأييػػـ

حكؿ مدل صػبلحية الفقػرات ككضػكحيا مػف النػاحيتيف التربكيػة كالمغكيػة لممكضػكع المػراد د ارسػتو ،كمػدل

انتمػػاء الفقػرة لمميػػؿ الػػذم تقيسػػو فػػي ضػػكء التعريػػؼ االصػػطبلحي لػػو ،كابػػداء التعػػديبلت أك المبلحظػػات
في حاؿ احتياج الفقرة إلى تعديؿ .أنظر ممحؽ رقـ( )2الذم يكضح قائمة بأسماء المحكميف.
 صدق االتساق الداخمي:
يعتبػػر االتسػػاؽ الػػداخمي أحػػد مقػػاييس صػػدؽ األداة الػػذم يقػػيس تحقػػؽ األىػػداؼ التػػي تريػػد األداة

الكصػػكؿ إلييػػا كبػػيف مػػدل ارتبػػاط كػػؿ فق ػرة مػػف فق ػرات االسػػتبانة كالدرجػػة الكميػػة لمبعػػد الػػذم تنتمػػي إليػػو
(أبك عبلـ.)478 :2007 ،
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كقػ ػػد تػ ػػـ تطبيػ ػػؽ أداة الد ارسػ ػػة عمػ ػػى عينػ ػػة اسػ ػػتطبلعية بيػ ػػدؼ حسػ ػػاب معػ ػػامبلت االرتبػ ػػاط بػ ػػيف

متكسػػطات اسػػتجابات أفػراد العينػػة عمػػى كػػؿ فقػرة مػػف فقػرات أداة الد ارسػػة مػػع متكسػػط الدرجػػة الكميػػة ليػػا
بيدؼ التحقؽ مف صدقيا الداخمي كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:
جدول ( :)12معامالت االرتباط بين كل فكرة من فكرات االستغراق الوظيفي والدرجة الكمية لممكياس
م

معامل االرتباط

الفكرة

1

يحقؽ لي عممي في كظيفتي الحالية أكبر اشباع في حياتي

**0.698

2

يعد اىتمامي بكظيفتي كاستغراقي في أداء مياميا مف أىـ أكلكياتي

**0.738

3

أمتمؾ ركابط قكية جدا بكظيفتي ،كأرم أنو مف الصعب جدا كسرىا

**0.691

4

معظـ األىداؼ الشخصية في حياتي مرتبطة كمكجية نحك كظيفتي

**0.638

5

انني شديد التمسؾ بالدقة في أداء عممي

**0.645

6

أجد متعة حقيقية في أداء عممي

**0.716

7

أشعر بالتقدير الذاتي مف خبلؿ انجازتي في العمؿ

**0.526

8

كظيفتي تتيح لي فرص التجديد كاالبتكار

**0.718

9

لدم رؤية كاضحة عف اجراءات كأىداؼ العمؿ

**0.620

10

كظيفتي أىـ شيء في حياتي كتحقؽ لي ذاتي

**0.680

11

أشارؾ بفعالية في مجاؿ عممي

**0.668

12

حبي لعممي يساعدني عمى تحقيؽ أىدافي

**0.736

13

أشعر بالفخر لشغؿ ىذه الكظيفة

**0.712

14

أبقى في العمؿ كقتا اضافيا النياء عممي

**0.699

15

أشعر بامتبلكي الطاقة كالمركنة الذىنية ألداء كظيفتي

**0.655

16

أشعر بأف الكقت يمر سريعا أثناء العمؿ.

**0.663

17

يشغمني التفكير في كظيفتي حتى بعد انتياء كقت الدكاـ.

**0.671

18

أقدـ مصمحة العمؿ عمى المصمحة الشخصية.

**0.663

19

أعتقد أني مستعد لبذؿ أقصى جيد العمؿ الذم أقكـ بو.

**0.640

20

أشعر بالسعادة ألف كظيفتي تشغؿ جزءا كبي ار مف كقتي.

**0.758

21

أبذؿ قصارل جيدم في دراسة المشكبلت.

**0.801

22

أسعى دائما لتطكير نفسي عبر المشاركة بالندكات كالمؤتمرات.

**0.717

*االرتباط دال إحصاكياً عند مستوى (** )α ≥ 0.05االرتباط دال إحصاكياً عند مستوى ()α ≥0.01

يتبػػيف مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف جميػػع معػػامبلت االرتبػػاط بػػيف متكسػػطات االسػػتجابات عمػػى بنػػكد

االسػػتغراؽ الػػكظيفي مػػع متكسػػط الدرجػػة الكميػػة ليػػا قػػد تراكحػػت مػػا بػػيف ( ،)0.52-0.80كجميعيػػا قػػيـ

إحصائيا ،مما يعني تحقؽ الصدؽ البنائي لؤلداة.
مرتفعة كدالة
ن
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انياً :بات المكياس:
يشػػير الثبػػات إلػػى مػػدل قػػدرة المقيػػاس عمػػى إعطػػاء نتػػائج متقاربػػة عنػػد إعػػادة التطبيػػؽ عمػػى نفػػس
المجمكعة مرتيف مختمفتيف (أبك عبلـ.)466 :2010 ،
تـ التأكد مف ثبات المقياس مف خبلؿ معامؿ ألفا كركنباخ ،كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:
جدول ( :)13معامل بات مكياس االستغراق الوظيفي
المكياس

عدد الفكرات

معامل ال بات

المقياس ككؿ

22

0.945

يتضػػح ممػػا تقػػدـ أف أداة االسػػتغراؽ الػػكظيفي قػػد حققػػت دالالت صػػدؽ كثبػػات مرتفعػػة ،ممػػا يشػػير

إلػى تمتػػع األداة بخصػػائص سػػيككمترية تػػدلؿ عمػػى صػػبلحيتيا لبلسػػتخداـ بمػػا يحقػػؽ اليػػدؼ الػػذم أعػػدت
مف أجمو.

خامساً :خطوات الدراسة:
لقد اتبعت الباحثة الخطكات اوتية لتحقيؽ أىداؼ الدراسة:

 .1مراجعة اإلطار النظرم كالدراسات السابقة المرتبطة بمجاؿ البحث الحالي.
 .2تـ تحديد مكضكع البحث كمنيجو كمجتمعو كعينتو كأداتي البحث.

 .3تـ بناء المقياسيف مف خبلؿ االطبلع عمى الدراسات السابقة ،ممحؽ رقـ (.)3

 .4تـ التحقؽ مف صدؽ االستبانتيف الظاىرم بعرضيما عمى مجمكعة مف المحكميف المختصيف في
مجاؿ البحث كالتأكد مف صدؽ االتساؽ الداخمي كالبنائي ليما.

 .5تـ التحقؽ مف ثبات االستبانتيف باستخداـ معادلة ألفا كركنباخ.

 .6تـ أخذ المكافقة مف ك ازرة التربية كالتعميـ لتطبيؽ المقياسيف عمى عينة الدراسة ،ممحؽ رقـ (.)4
 .7تـ تطبيؽ أداتي البحث(االستبانتيف) عمى العينة.
 .8تـ جمع البيانات كتحميميا كاستخراج النتائج.
 .9تـ عرض النتائج ،كمناقشتيا ،كتفسيرىا في ضكء فركض الدراسة.
 .10تـ كضع التكصيات كالمقترحات المناسبة في ضكء ما أسفرت عنو النتائج.
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سادساً :األساليب اإلحصاكية:
لمتحقؽ مف صبلحية المقياسيف ،كالختبار صحة الفركض تـ استخداـ األساليب اإلحصائية التالية:
 .1المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية.

 .2تـ استخداـ معامؿ ارتباط بيرسكف؛ لمتأكد مف صدؽ االتساؽ الداخمي لبلختبار.
 .3معادلة ألفا كركنباخ؛ إليجاد الحد األدنى لمعامؿ الثبات.

 .4اختبػار تحميػؿ التبػايف األحػادم one way ANOVA؛ إليجػاد الفػركؽ بػيف أفػراد المجمكعػة تبعػا
لمتغيرات سنكات الخبرة كالمنطقة التعميمية.

 .5اختبار ( )t-testلمجمكعتيف مسػتقمتيف؛ إليجػاد الفػركؽ بػيف أفػراد المجمكعػة تبعػا لمتغيػرات الجػنس
كالمؤىؿ العممي.

 .6اختبار شيفيو لمعرفة اتجاىات الفركؽ في حاؿ كجكدىا.
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الفصل اخلامس
نتائج الدراسة ومناقشتها


المكدمة.
 .1اإلجابة عف السؤاؿ األكؿ.
 .2اإلجابة عف السؤاؿ الثاني.
 .3اإلجابة عف السؤاؿ الثالث.
 .4اإلجابة عف السؤاؿ الرابع.
 .5اإلجابة عف السؤاؿ الخامس.



التوصيات.



المكترحات.
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الفصل الخامس

نتاكج الدراسة والتوصيات
ىدفت الدراسة الحالية إلى التعرؼ إلى القيادة المميمة لدل مديرم المدارس الثانكية الحككمية فػي

المحافظات الجنكبية بفمسطيف كعبلقتيا باالستغراؽ الكظيفي لممعمميف ،كلتحقيؽ ذلؾ تـ إعداد اسػتبانتيف
األكلى لمقيادة المميمة كالثانية لبلستغراؽ الكظيفي ،كتـ عرض نتائج الدراسة كتحميميا ،كتفسيرىا.

كتـ معالجة البيانات باسػتخداـ برنػامج الحزمػة اإلحصػائية لمعمػكـ االجتماعيػة ( ،)SPSSكيػدكينا،

باسػتخداـ األسػاليب االحصػائية التاليػة :المتكسػطات الحسػابية كاالنح ارفػات المعياريػة ،كاختبػار ،T test
كاختبار تحميؿ التبايف األحادم ،كمعامؿ االرتباط.
كبالتػػالي سػػيتـ فػػي ىػػذا الفصػػؿ عػػرض اإلجابػػة عػػف أسػػئمة الد ارسػػة ،كتحميميػػا كتفسػػيرىا ،كصػػياغة

التكصيات ،كالمقترحات في ضكء ما أسفرت عنو نتائج الدراسة.

اإلجابيية عيين الس يؤال األول :مييا درجيية ممارسيية الكيييادة المميميية لييدى مييديري مييدارس ال انوييية
الحكومية في المحافظات الجنوبية لفمسطين من وجية نظر المعممين؟
لئلجابة عمى ىذا السؤاؿ ،تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كنتػائج اختبػار

ت الستجابات أفراد العينة عمى كؿ بعد ،كذلؾ كما ىك كاضح في الجداكؿ.
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أ -النتاكج المتعمكة باالستبانة ككل:
جدول ( :)14المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة عمى كل بعد
البعد

المتوسط

الثقة بالنفس

4.1791

83.58%

0.62717

12.4306

مرتفعة

1

الرؤية المستقبمية

4.1152

82.3%

0.67587

11.3132

مرتفعة

5

4.0766

81.53%

0.66010

11.5208

مرتفعة

6

الجاىزية

4.1693

83.38%

0.65137

11.9405

مرتفعة

3

تمكيف العامميف

4.1744

83.48%

0.62741

12.3937

مرتفعة

2

4.1632

83.26%

0.69179

11.2075

مرتفعة

4

4.1423

82.84%

0.59167

13.0603

الحساسية تجاه
المتغيرات البيئية

االعتمادية كالثقة
باوخريف
المقياس ككؿ

الحسابي

الوزن النسبي

االنحراف

قيمة t

الدرجة

الترتيب

المعياري

مرتفعة

**قيمة ( )Tالجدولية عند درجة حرية  347ومستوى معنوية ( )0.05تساوي 1.96

يتضػػح مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف متكسػػطات اسػػتجابة معممػػي المرحمػػة الثانكيػػة عمػػى مقيػػاس القيػػادة

المميمػػة قػػد تراكحػػت بػػيف ( ،)4.07-4.17كجميعيػػا جػػاءت درجػػة مرتفعػػة ،كمػػا تبػػيف أف أكثػػر أنمػػاط

شيكعا لدل مػديرم مػدارس المرحمػة الثانكيػة الحككميػة ىػك الثقػة بػالنفس بمتكسػط حسػابي
القيادة المميمة
ن
( )4.1791بدرجػػة مرتفعػػة ،كفػػي الترتي ػػب الثػػاني جػػاء تمكػػيف العػػامميف بمتكسػػط حسػػابي ()4.1744

بدرجػػة مرتفعػػة ،كجػػاء الجاىزيػػة فػػي الترتيػػب الثالػػث بمتكسػػط حسػػابي ( )4.1693بدرجػػة مرتفعػػة ،كفػػي
الترتيػب ال اربػع جػػاء االعتماديػة كالثقػػة بػاوخريف بمتكسػط حسػػابي ( )4.1632بدرجػة مرتفعػػة ،ثػـ الرؤيػػة

المسػتقبمية بمتكسػػط حسػػابي ( )4.1152بدرجػػة مرتفعػػة ،أمػػا الحساسػػية تجػػاه المتغيػرات البيئيػػة فقػػد جػػاء

في الترتيب السادس كاألخير بمتكسط حسابي ( )4.0766كبدرجة مرتفعة أيضا.

كمػػا كيتضػػح مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف درجػػة ممارسػػة المػػديريف لمقيػػادة المميمػػة مػػف كجي ػػة نظػػر
معممييـ مرتفعة ،كتعزك الباحثة ذلؾ إلى العبلقة الجيدة بيف المدير كالمعمميف كأثر المدير الفعػاؿ عمػى

المعمػػـ مػػف حيػػث اعتمػػاده عميػػو كثقتػػو بػػو حيػػث أف المدرسػػة ىػػي مؤسسػػة تربكيػػة كاحػػدة ليػػا ىػػدؼ عػػاـ
مشترؾ يجب عمى الجميع العمػؿ مػف أجػؿ تحقيقػو كأف المػدير ىػك بمثابػة األب المسػئكؿ عػف األسػرة أك

بمثابػػة ربػػاف السػػفينة الػػذم يسػػير بالسػػفينة إلػػى النجػػاة ،كأيض ػَا إلػػى تعػػدد الػػدكرات التربكيػػة التػػي يتمقاىػػا
المديريف ككذلؾ ظيكر االتجاىات الداعية نحك القيادة المميمة.
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ب -النتاكج المتعمكة بعبارات البعد األول (ال كة بالنفس)
جدول ( :)15النتاكج المتعمكة باستجابة أفراد العينة عمى عبارات البعد األول (ال كة بالنفس)
البعد األول
يبدك المدير متمكنا
لما يقكلو كيفعمو
يظير كاثقا مف
قدراتو كامكاناتو
يطمؽ احكاما
صحيحة بشأف العمؿ
يدرؾ بأف اوخريف
عمى معرفة بجيكده
البعد ككؿ

المتوسط

4.2328

84.65%

.70434

11.2106

مرتفعة

2

4.2767

85.53%

.70801

11.2520

مرتفعة

1

4.1009

82.01%

.77435

9.8651

مرتفعة

3

4.0962

81.92%

.76438

9.9247

مرتفعة

4

4.1791

83.58%

0.62717

12.4306

الحسابي

الوزن النسبي

االنحراف

قيمة t

الدرجة

الترتيب

المعياري

مرتفعة

يتضػػح مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف بعػػد "الثقػػة بػػالنفس" قػػد حصػػؿ عمػػى الترتيػػب األكؿ مػػف بػػيف أبعػػاد

القي ػػادة المميم ػػة بمتكس ػػط حس ػػابي ( )4.1791كب ػػانحراؼ معي ػػارم ( ).627كب ػػكزف نس ػػبي (َ)%83.58
كىي درجة مرتفعة كىي أكبر مف القيمة المفترضة العػدد ( ،)3كقيمػة  tكانػت ( )12.4306كىػذا يعنػي
أف استجابات المبحكثيف عمى البعد كانت إيجابية.

كقػػد تشػػابيت ىػػذه الد ارسػػة مػػع د ارسػػة (خميػػؼ كمحمػػد  )2012:كد ارسػػة (المػػكح  )2016:ككػػذلؾ

د ارسػػة (الحمبػػي )2017:حيػػث حصػػؿ بعػػد الثقػػة بػػالنفس عمػػى الترتيػػب األكؿ فػػي د ارسػػتو بػػكزف نسػػبي
 %76.6كىي نسبة مرتفعة ككذلؾ دراسة (أبك يكسؼ )2014:التي حصؿ فييا بعد الثقػة بػالنفس عمػى

كزف نسبي  %83.92كدراسة (عمي )2009:التي أظيرت أف مستكل الثقة بالنفس ىك %81.38

كتعزك الباحثة ذلؾ إلى عدة عكامؿ منيا :الخبرة الكاسعة التي حصؿ عمييا المديركف مػف خػبلؿ
عمميػػـ بداي ػةن كمعممػػيف ثػػـ مػػديريف مسػػاعديف فأكسػػبيـ ذلػػؾ ثقػػة عاليػػة بأنفسػػيـ كأيض ػان مكاكبػػة التطػػكر
اإلدارم مف خبلؿ البرامج التدريبية كالػدكرات التأىيميػة ككرش العمػؿ كالمقػاءات التػي تقػدميا الػك ازرة كالتػي

س ػػاىمت عم ػػى تح ػػديث الفك ػػر كالتطبي ػػؽ االدارم س ػػعيَا لتعزي ػػز ثقاف ػػة القي ػػادة ل ػػدييـ كل ػػدل المرؤكس ػػيف،
باإلضػػافة إلػػى التنػػاغـ كاالنسػػجاـ بػػيف المػػدير كالمعممػػيف كحرصػػيـ المشػػترؾ عمػػى نجػػاح كتحقيػػؽ أىػػداؼ

المؤسسة.

كقد حققت فقرة( :يظير المػدير كاثقػَا مػف قد ارتػو كامكاناتػو) أعمػى درجػة بمتكسػط حسػابي 4.276

كبانحراؼ معيػارم  0.708كبػكزف نسػبي  %85.53بينمػا حققػت فقػرة (يػدرؾ بػأف االَخػريف عمػى معرفػة
115

بجي ػػكده) أدن ػػى درج ػػة بمتكس ػػط حس ػػابي  4.096كب ػػانحراؼ معي ػػارم  0.764كب ػػكزف نس ػػبي %81.92
ككاف ترتيبيا الرابع حيث اختمفت مع دراسة (المكح )2016 ،حيث حققػت ىػذه الفقػرة الترتيػب الثػاني فػي
دراستو.
ت -النتاكج المتعمكة بعبارات البعد ال اني (الرؤية المستكبمية):
جدول ( :)16النتاكج المتعمكة باستجابة أفراد العينة عمى عبارات البعد ال اني (الرؤية المستكبمية)
البعد ال اني

المتوسط
الحسابي

الوزن النسبي

االنحراف
المعياري

قيمة t

الدرجة

الترتيب

يقكـ المدير بأعماؿ
تخدـ مستقبؿ

4.2168

.74356

84.33%

105.488

مرتفعة

1

المدرسة
يكظؼ تجارب
الماضي لتأميف

4.1014

.80955

82.3%

94.103

مرتفعة

3

المستقبؿ
يضحي بكؿ ما لديو
مف أجؿ تحقيؽ رؤية

4.1333

.76604

82.67%

100.221

مرتفعة

2

مستقبمية
يشارؾ المعمميف في
تحديد التكجيات

4.0145

.93042

80.29%

80.027

مرتفعة

4

المستقبمية لممدرسة
البعد ككؿ

4.1152

0.67587

82.3%

11.3132

مرتفعة

إف ىذا البعد قد حصؿ عمى الترتيب الخامس بيف أبعاد القيادة المميمػة بمتكسػط حسػابي 4.115

كبانحراؼ معيارم  0.675كبكزف نسبي  %82.3كىي درجة مرتفعة أيضان.

كقػػد اتفقػػت النتػػائج مػػع نتػػائج د ارسػػة (ع ػكاد  )2015:كد ارسػػة (عبػػد هللا )2012 :ككػػذلؾ د ارسػػة
(فنرم )2012:كدراسة (خميؼ.)2012:
كتع ػػزك الباحث ػػة ذل ػػؾ إل ػػى أىمي ػػة أف يك ػػكف ىن ػػاؾ رؤي ػػة مس ػػتقبمية كتخط ػػيط جي ػػد لممس ػػتقبؿ كأف

المػػديريف يجػػب أف يضػػعكا خططػنا اسػػتراتيجية لمؤسسػػاتيـ التعميميػػة كال يمكػػف العمػػؿ بػػدكنيا فالمػػدير ىػػك

مخطط اسػتراتيجي ييػدؼ إلػى تػأميف المسػتقبؿ .باإلضػافة إلػى التعػاكف المسػتمر بػيف المػدير كالمػكظفيف

كاشػ ػراكيـ ف ػػي اتخ ػػاذ القػ ػ اررات كاطبلعي ػػـ عم ػػى ك ػػؿ م ػػا ي ػػدكر ح ػػكليـ م ػػف سياس ػػات كاس ػػتراتيجيات تفي ػػد
المستقبؿ التعميمي كالتربكم.
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كق ػػد حقق ػػت فقػ ػرة (يق ػػكـ الم ػػدير بأعم ػػاؿ تخ ػػدـ مس ػػتقبؿ المدرس ػػة) أعم ػػى درج ػػة بمتكس ػػط حس ػػابي

 4.216كبػػانحراؼ معيػػارم  0.743كبػػكزف نسػػبي  %84.33كىنػػا اتفقػػت مػػع د ارسػػة (المػػكح)2016:
حيث حققت أعمى درجة في دراستو بكزف نسبي  %74.7بينما حققت فقػرة (يشػارؾ المعممػيف فػي تحديػد

التكجيػػات المسػػتقبمية لممعممػػيف) أدنػػى درجػػة بػػكزف نسػػبي  %80.29كتعػػزك الباحثػػة ذلػػؾ إلػػى أف بعػػض
المديريف يسػتأثركف تحديػد التكجيػات المسػتقبمية لممدرسػة عمػى اعتبػار أنيػـ أعمػى قمػة اليػرـ كأنيػـ العقػؿ

المفكر األكثر قدرة عمى تحديد تكجيات المستقبؿ.

ث -النتاكج المتعمكة بعبارات البعد ال الث (الحساسية تجاه المتغيرات):
جدول ( :)17النتاكج المتعمكة باستجابة أفراد العينة عمى عبارات البعد ال الث (الحساسية تجاه المتغيرات)
البعد ال الث

المتوسط
الحسابي

الوزن النسبي

االنحراف
المعياري

قيمة t

الدرجة

الترتيب

يجمع المدير المعمكمات
البيئية ذات العبلقة بالعمؿ
كيعتبرىا جكىر التخطيط

4.0603

81.21%

.80297

94.331

مرتفعة

3

المستقبمي
يعتمد الكاقعية عند تحديد
احتياجاتو م بيئة العمؿ

4.0317

80.64%

.84431

88.951

مرتفعة

5

ينطمؽ في معالجتو
لممشكبلت التي تكاجيو في
العمؿ مف االمكانات المتاحة

4.1638

83.27%

.83107

93.464

مرتفعة

2

لديو
يكظؼ أساليب إدارة الصراع
لمتعامؿ مع الجيات المعكقة

3.9770

79.54%

.78497

94.513

مرتفعة

6

لرؤيتو المستقبمية
يستثمر الفرص كالتحديات
في البيئة الخارجية لممدرسة
يستثمر نقاط القكة كالضعؼ
في البيئة الداخمية لممدرسة
البعد ككؿ

4.0490

80.98%

.87046

86.648

مرتفعة

4

4.1753

83.51%

.81114

96.024

مرتفعة

1

4.0766

81.53%

0.66010

11.5208

مرتفعة

يتضػػح مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف بعػػد الحساسػػية تجػػاه المتغي ػرات البيئيػػة قػػد حصػػؿ عمػػى الترتيػػب

السػػادس بػػيف أبعػػاد القيػػادة المميمػػة بمتكسػػط حسػػابي  4.076كبػػانحراؼ معيػػارم  0.66كبػػكزف نسػػبي
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 %81.53كدرجتو أيضنا مرتفعة .كقػد تشػابيت ىػذه الد ارسػة مػع د ارسػة (خميػؼ كمحمػد )2012:ككػذلؾ

دراسة (المكح.)2016 ،

كتعزك الباحثة ذلػؾ إلػى اختيػار المػديريف كفػؽ معػايير كمكاصػفات عاليػة فيػـ يتصػفكف بالعقبلنيػة

كالرزانة كالكاقعية باإلضافة إلى التخطيط المسبؽ ككضػع خطػط بديمػة عنػد اتخػاذ أم قػرار ككػذلؾ كضػع

جميع االحتمػاالت نصػب األعػيف كلكػف ىنػاؾ قصػكر أحيانػان بسػبب نقػص المػكارد البيئيػة اك كجػكد نقػاط

ضػػعؼ فػػي المدرسػػة أك عػػدـ تػػكفر االمكانػػات التػػي تسػػاىـ فػػي تنفيػذ الخطػػط البديمػػة كمػػف الممكػػف أيضػان
حدكث تحديات أكبر كغير متكقعػة بسػبب الظػركؼ السياسػية فػي القطػاع كبسػبب االحػتبلؿ الػذم يعتبػر

عائقنا رئيسينا أماـ تنفيذ الخطط االستراتيجية المكضكعة.
كقػػد حققػػت فق ػرة (يسػػتثمر نقػػاط القػػكة كنقػػاط الضػػعؼ فػػي البيئػػة الداخميػػة لممدرسػػة) أعمػػى درجػػة

بمتكسػػط حسػػابي  4.175كبػػانحراؼ معيػػارم  0.811كبػػكزف نسػػبي  %83.51كتعػػزك الباحثػػة ذلػػؾ أف
أكؿ كأىـ عمؿ يقكـ بو المػدير النػاجح بعػد المسػح الشػامؿ ىػك تحديػد نقػاط القػكة كالعمػؿ عمػى اسػتثمارىا

كتحديػػد نقػػاط الضػػعؼ كالعمػػؿ عمػػى الػػتخمص منيػػا .كاختمفػػت ىػػذه الد ارسػػة مػػع د ارسػػة (المػػكح)2016:
حيث حصمت فقرة (يعتمد الكاقعية في تحديد احتياجاتو) عمى أعمى درجة بكزف نسبي %77.3
بينمػػا حققػػت فقػرة (يكظػػؼ أسػػاليب إدارة الصػراع لمتعامػػؿ مػػع الجيػػات المعكقػػة لرؤيتػػو المسػػتقبمية)

أدنى تقدير بمتكسط حسابي  3.977كبانحراؼ معيارم  0.784ككزف نسبي  %79.54كتعػزك الباحثػة

ذلػػؾ إلػػى أف ىنػػاؾ بعػػض القصػػكر لػػدل المػػديريف فػػي إدارة الص ػراع كذلػػؾ بسػػبب االحػػتبلؿ ،االنقسػػاـ
كاألزم ػػات العدي ػػدة الت ػػي يعػ ػػاني منيػػػا الشػ ػػعب الفمسػ ػػطيني كقط ػػاع التعمػػػيـ كجػ ػػزء ال يتجػ ػ أز مػػػف الكيػ ػػاف
الفمسطيني كما اثبتت دراسة أبك سيؼ (.)2013
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ج -النتاكج المتعمكة بعبارات البعد الرابع (الجاىزية):
جدول ( :)18النتاكج المتعمكة باستجابة أفراد العينة عمى عبارات البعد الرابع (الجاىزية)
البعد الرابع

المتوسط

الحسابي

االنحراف

الوزن

المعياري

النسبي

قيمة t

الدرجة

الترتيب

يعتمد أساليب عممية
لتأميف أداء كتنفيذ

4.1753

.76732

83.51%

101.508

مرتفعة

2

األعماؿ المخطط ليا
يقدـ الرد عمى
االستفسارات مف
األطراؼ المختمفة في

4.1322

.77034

82.64%

100.066

مرتفعة

4

الكقت المناسب

يحرص عمى الحذر
مثمما يراعي اليقظة

4.2011

.79610

84.02%

98.444

مرتفعة

1

يستخدـ المكارد كفؽ
الصيغ التي تؤمف لو

4.1734

.76442

83.47%

101.554

مرتفعة

3

نجاح العمؿ
البعد ككؿ

4.1693

0.65137

83.39%

11.9405

مرتفعة

حص ػػؿ ى ػػذا البع ػػد عم ػػى الترتي ػػب الثال ػػث ب ػػيف أبع ػػاد القي ػػادة المميم ػػة بمتكس ػػط حس ػػابي 4.169
كبانحراؼ معيارم  0.651كبكزف نسبي  %83.39كدرجتو مرتفعة كقد تشابيت ىذه الدراسة مع د ارسػة
خميؼ كمحمد ( )2012في ضركرة كأىمية ىذا البعد كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أف مف أىـ صفات المػدير
اليقظة كالحرص كالحذر لكػؿ مػا يطػ أر ككػذلؾ اسػتغبلؿ كافػة المػكارد كالمكاقػؼ التػي تؤكػد حتميػة النجػاح
كما أف التأىب كاالستعداد ىما مف أىـ مسببات النجاح لذا يجب اف يتصؼ بيما القائد الناجح.

كقػػد حققػػت فقػرة (يحػػرص عمػػى الحػػذر مثممػػا ي ارعػػي الدقػػة) أعمػػى درجػػة بمتكسػػط حسػػابي 4.201
كب ػػانحراؼ معي ػػارم  0.796كب ػػكزف نس ػػبي  %84.02بينم ػػا كان ػػت أدن ػػى درج ػػة لفقػ ػرة (يق ػػدـ الػ ػرد عم ػػى

استفسػػارات األطػراؼ المختمفػػة فػػي الكقػػت المناسػػب) بمتكسػػط حسػػابي  4.132كانحػراؼ معيػػارم 0.77

ككزف نسػػبي  %82.64كتعػػزك الباحثػػة ذلػػؾ إلػػى انشػػغاؿ المػػديريف باألعمػػاؿ اإلداريػػة الركتينيػػة كالفنيػػة
كالطارئػػة ممػػا تجعػػؿ المػػديريف مشػػغكليف بشػػكؿ مسػػتمر كغيػػر قػػادريف عمػػى الػػرد عمػػى االستفسػػارات فػػي
الكقػػت الػػذم تطػػرح فيػػو ،فيػػـ يقكمػػكف بتحديػػد كترتيػػب األكلكيػػات ككػػذلؾ بعمميػػة التفػػكيض ألف العػػبء
الممقى عمى كاىؿ المدير ال يقدره إال مف يعمؿ بيذه المينة الشريفة.
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ح -النتاكج المتعمكة بعبارات البعد الخامس (تمكين العاممين):
جدول ( :)19النتاكج المتعمكة باستجابة أفراد العينة عمى عبارات البعد الخامس (تمكين العاممين)
البعد الخامس

المتوسط

الحسابي

الوزن النسبي

االنحراف
المعياري

قيمة t

الدرجة

الترتيب

يقدـ المدير النصيحة
كالمساندة في المكاقؼ

4.2899

85.79%

.70508

113.009

مرتفعة

1

الضاغطة
يشجع العامميف عمى اتخاذ
الق اررات لحؿ أم مشكمة قد

4.1527

83.05%

.73103

105.819

مرتفعة

3

تكاجييـ
يفكض المعمميف في الكثير
مف المياـ المناسبة

4.1816

83.63%

.74407

104.685

مرتفعة

2

المكاناتيـ كقدراتيـ
يساىـ في اكساب المعمميف
المعارؼ كميارات العمؿ

4.0692

81.38%

.85060

89.113

مرتفعة

4

الجديدة
البعد ككؿ

4.1744

83.49%

0.62741

12.3937

مرتفعة

يتضػػح مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف المتكسػػط الحسػػابي لبعػػد "تمكػػيف العػػامميف" ىػػك ( )4.1744كىػػي
أكبػػر مػػف القيمػػة المفترضػػة العػػدد ( ،)3كقيمػػة  tكانػػت ( )12.3937كاالنحػراؼ المعيػػارم ىػػك 0.627

كبػػكزف نسػػبي  %83.49كىػػذا يعنػػي أف اسػػتجابات المبحػػكثيف عمػػى البعػػد كانػػت إيجابيػػة ،كاتفقػػت ىػػذه
النتائج مع دراسة كؿ مف الحمبي ( )2017التي أظيرت أف مستكل تمكيف العػامميف ( )%73.6كد ارسػة
(الرقب  )2010كدراسة صياـ ( )2015التي أظيرت أف كاقع التمكيف اإلدارم (.)%66.35

كتعػػزك الباحثػػة ذلػػؾ إلػػى أف إيمػػاف القيػػادة العميػػا بػػأف المػػكرد البشػػرم مػػف أىػػـ الم ػكارد فػػي ك ازرة
التربيػػة كالتعمػػيـ كأنػػو يجػػب االرتقػػاء بالكػػادر البشػػرم كتنميتػػو ،كتييئػػة االمكانػػات البلزمػػة لخمػػؽ قيػػادات

جديػػدة ،إضػػافةن إلػػى أف المػػديريف قػػد تمقػكا دكرات تدريبيػػة عديػػدة تػػؤىميـ ألف يصػػبحكا قػػادريف عمػػى تقػػديـ
الػػدعـ كالمسػػاندة الكاممػػة لممعممػػيف فػػي كافػػة المكاقػػؼ كمػػا أف لػػدييـ القػػدرة عمػػى اتخػػاذ القػ اررات المناسػػبة

لح ػػؿ أم مش ػػكمة ق ػػد تكاج ػػو الع ػػامميف ف ػػي المؤسس ػػة التعميمي ػػة  ،كيج ػػب عم ػػييـ أف ينقمػ ػكا الخبػ ػرات الت ػػي

اكتسػػبكىا مػػف خػػبلؿ الػػدكرات ككرش العمػػؿ إلػػى المعممػػيف فػػي مدارسػػيـ ممػػا يتػػيح ليػػـ الفرصػػة لمتفػػكيض
الذم يكسب المعمميف خبرات عممية عمى أرض الكاقع.
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كقػد حققػت فقػرة (يقػدـ المػػدير النصػيحة كالمسػاندة فػي المكاقػػؼ الضػاغطة ) أعمػى درجػة بمتكسػػط

حسػ ػ ػ ػ ػػابي  4.289كانحػ ػ ػ ػ ػراؼ معيػ ػ ػ ػ ػػارم  0.705ككزف نسػ ػ ػ ػ ػػبي  %85.79كتشػ ػ ػ ػ ػػابيت مػػ ػ ػ ػػع د ارسػ ػ ػ ػ ػػة
(فنرم )2012:كد ارسػة (الحمبػي )2017:حيػث حقػؽ تمكػيف العػامميف كزف نسػبي  %73.6بينمػا حققػت

فق ػرة (يسػػاىـ فػػي إكسػػاب المعممػػيف المعػػارؼ كميػػارات العمػػؿ الجديػػدة ) أدنػػى درجػػة بمتكسػػط حسػػابي
 4.069كبػػانحراؼ معيػػارم  0.850ككزف نسػػبي  %81.38كتعػػزؼ الباحثػػة ذلػػؾ إلػػى أنػػو رغػػـ تمقػػى
المديريف الدكرات التدريبية إال أف ىناؾ قصكر عند بعضػيـ مػف نقػؿ ىػذه الخبػرات إلػى المعممػيف بسػبب

انشػػغاليـ باألعمػػاؿ االداريػػة الركتينيػػة أك حػػدكث ط ػكارئ فػػي المدرسػػة أك بسػػبب أف ىنػػاؾ قصػػكر عنػػد
بعػػض المعممػػيف كعػػدـ رغبػػة فػػي االطػػبلع عمػػى كػػؿ مػػا ىػػك جديػػد أك فػػي المشػػاركة فػػي كرش العمػػؿ أك
المقاءات التربكية التي يعقدىا المدير في المدرسة ككذلؾ بعض المعممػيف كبػار السػف لػيس لػدييـ الرغبػة

في التطكير مف ذكاتيـ فنينان أك أكاديميان أك حتى إداريان .

خ -النتاكج المتعمكة بعبارات البعد السادس (االعتمادية وال كة باآلخرين)
جدول ( :)20النتاكج المتعمكة باستجابة أفراد العينة عمى عبارات البعد السادس (االعتمادية وال كة
باآلخرين)
البعد السادس

المتوسط

الحسابي

الوزن

النسبي

االنحراف
المعياري

قيمة t

الدرجة

الترتيب

يعتقد المدير بأف المعمميف
يبذلكف أقصى الجيكد لتحقيؽ

4.0749

81.49%

.84329

90.014

مرتفعة

6

األىداؼ
يثؽ بقدرة المعمميف كأنيـ
قادريف عمى تحمؿ المسئكليات

4.0957

81.91%

.75837

100.312

مرتفعة

5

يشجع المعمميف عمى النقاش
كالحكار البناء حكؿ قضايا

4.1561

83.12%

.81574

94.770

مرتفعة

4

العمؿ
يمارس العمؿ الجماعي مع
المعمميف
يككف فرقا تتسـ بالمسئكلية
كالثقة
يكاف المعمميف المبدعيف
لتعزيز ثقتيـ بأنفسيـ
البعد ككؿ

4.2248

84.49%

.87427

90.016

مرتفعة

1

4.2190

84.38%

.84209

93.329

مرتفعة

3

4.2219

84.45%

.82222

95.650

مرتفعة

2

4.1632

83.26%

0.69179

11.2075
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مرتفعة

حصػ ػػؿ ىػ ػػذا البعػ ػػد عمػ ػػى الترتيػ ػػب ال اربػ ػػع بػ ػػيف أبعػ ػػاد القيػ ػػادة المميمػ ػػة بمتكسػ ػػط حسػ ػػابي 4.163

كبانحراؼ معيارم  0.691كبكزف نسبي  % 83.26كدرجتو أيضنا كقد تشابيت ىذه الد ارسػة مػع د ارسػة
(زنػػداح  )2016كد ارسػػة ( فنػػرم  )2012كد ارسػػة (ع ػكاد )2015 ،كتعػػزك الباحثػػة ذلػػؾ إلػػى أف القائػػد
المميػػـ الكاثػػؽ مػػف نفسػػو سػػكؼ يميػػـ االخػريف كيثػػؽ بيػػـ كيعػػزز أفكػػارىـ كيػػدعميـ مػػف خػػبلؿ المناقشػػات
كالحكارات كالمقاءات ككرش العمؿ باإلضافة إلى العمؿ الجماعي أك العمؿ الفريقي فبالتػالي يصػبح عمػى
اطبلع كاسع بخبرات المعمميف لديو كقدراتيـ مما يجعمو يثؽ بيـ عند تفكيضيـ مياـ معينة كيكػكف عمػى

ثقة بنجاحيـ في ىذه المياـ المككمة إلييـ .

كقػػد حققػػت فق ػرة (يمػػارس العمػػؿ الجمػػاعي مػػع المعممػػيف) أعمػػى درجػػة بمتكسػػط حسػػابي 4.224

كبػػانحراؼ معيػػارم  0.874كبػػكزف نسػػبي  %84.49كتعػػزك الباحثػػة ذلػػؾ إلػػى أف العمػػؿ الجمػػاعي مػػف
أىـ كأنجح االساليب المؤدية إلى نجاح المؤسسة بسبب شعكر جميع أعضاء الفريؽ بأنيـ مسػئكلكف عػف

النجػػاح أك الفشػػؿ فمػػف يعػػزل إلػػى شػػخص معػػيف كبالتػػالي سػػكؼ يبػػذؿ الجميػػع قصػػارل جيػػدىـ مػػف أجػػؿ

تحقيؽ األىداؼ المنشكدة.

بينما حققت فقرة (يعتقد المدير بأف المعمميف يبذلكف أقصى الجيكد لتحقيؽ األىداؼ) أدنػى درجػة

بمتكسط حسػابي  4.079كبػانحراؼ معيػارم  0.843كبػكزف نسػبي  %81.49كتعػزك الباحثػة ذلػؾ إلػى
أف بعػػض المػػديريف يعتقػػدكف بػػأف ىنػػاؾ معممػػيف ال يبػػذلكف قصػػارل جيػػدىـ لتحقيػػؽ األىػػداؼ المنشػػكدة

ألسػػباب عديػػدة منيػػا :ق ػربيـ عمػػى انتيػػاء الخدمػػة ،ع ػدـ رغبػػتيـ فػػي التغييػػر كالتطػػكير ،عػػدـ شػػعكرىـ
باألماف الكظيفي ،قمة العائد المادم ككذلؾ ألسباب أخرل قد تككف شخصية.

اإلجابيية عيين الس يؤال ال يياني ونصييو :مييا درجيية ت يوافر االسييتغراق الييوظيفي عنييد المعممييين فييي
مدارس ال انوية الحكومية في المحافظات الجنوبية لفمسطين من وجية نظرىم؟
لئلجاب ػػة عم ػػى ى ػػذا السػ ػؤاؿ ،ت ػػـ اس ػػتخراج المتكس ػػطات الحس ػػابية كاالنح ارف ػػات المعياري ػػة كقيم ػػة t

الستجابات أفراد العينة عمى المقياس ،كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ رقـ ()8-5

يتضػػح مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف متكسػػطات اسػػتجابة معممػػي المرحمػػة الثانكيػػة عمػػى أداة االسػػتغراؽ

الكظيفي قد كانت ( )4.1815بدرجة مرتفعة.
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جدول ( :)21المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة عمى مكياس االستغراق
الوظيفي

الفكرات
يحقؽ لي عممي في كظيفتي
الحالية أكبر إشباع في حياتي

المتوسط

الوزن

االنحراف

الحسابي

النسبي

المعياري

4.0669

81.34%

.87974

قيمة t

الدرجة

الترتيب

85.740

مرتفعة

19

يعد اىتمامي بكظيفتي
كاستغراقي في أداء مياميا مف

4.2104

84.21%

.75196

104.302

مرتفعة

8

أىـ أكلكياتي
جدا
أمتمؾ ركابط قكية ن

بكظيفتي ،كأرم أنو مف

4.1908

83.82%

.77909

100.055

مرتفعة

10

جدا كسرىا
الصعب ن
معظـ األىداؼ الشخصية في
حياتي مرتبطة كمكجية نحك

4.0634

81.27%

.78388

96.562

مرتفعة

20

كظيفتي
إنني شديد التمسؾ بالدقة في
أداء عممي
أجد متعة حقيقية في أداء
عممي
أشعر بالتقدير الذاتي مف خبلؿ
إنجازاتي في العمؿ
كظيفتي تتيح لي فرص التجديد
كاالبتكار
لدم رؤية كاضحة عف
إجراءات كأىداؼ العمؿ
كظيفتي أىـ شيء في حياتي
كتحقؽ لي ذاتي
أشارؾ بفعالية في مجاؿ عممي
حبي لعممي يساعدني عمى
تحقيؽ أىدافي

أشعر بالفخر لشغؿ ىذه
الكظيفة
أبقى في العمؿ كقتان اضافيان
إلنياء عممي

4.2853

85.71%

.80597

99.044

مرتفعة

3

4.2536

85.07%

.74818

105.904

مرتفعة

5

4.3141

86.28%

.73861

108.803

مرتفعة

2

4.1268

82.54%

.87420

87.936

مرتفعة

17

4.3775

87.55%

.69170

117.889

مرتفعة

1

4.2064

84.13%

.82657

94.386

مرتفعة

9

4.1720

83.44%

.80722

95.719

مرتفعة

13

4.1844

83.69%

.72963

106.832

مرتفعة

11

4.1561

83.12%

.85393

90.531

مرتفعة

14

3.8617

77.23%

.97862

73.507

مرتفعة

21
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الفكرات
أشعر بامتبلكي الطاقة

كالمركنة الذىنية ألداء كظيفتي
أشعر بأف الكقت يمر سريعان
أثناء العمؿ

يشغمني التفكير في كظيفتي
حتى بعد انتياء كقت الدكاـ
أقدـ مصمحة العمؿ عمى
المصمحة الشخصية
أعتقد أني مستعد لبذؿ أقصى
جيد العمؿ الذم أقكـ بو
أشعر بالسعادة ألف كظيفتي
تشغؿ جزءان كبي انر مف كقتي

أبذؿ قصارل جيدم في دراسة
المشكبلت
أسعى دائمان لتطكير نفسي عبر
المشاركة بالندكات كالمؤتمرات
المقياس ككؿ

المتوسط

الوزن

االنحراف

الحسابي

النسبي

المعياري

4.1816

83.63%

.75945

102.566

4.1239

82.47%

.80402

95.545

مرتفعة

4.1441

82.88%

.87482

88.242

مرتفعة

16

4.2064

84.13%

.81234

96.040

مرتفعة

9

4.2594

85.19%

.79858

99.355

مرتفعة

4

4.1507

83.01%

.76280

101.070

مرتفعة

15

4.2334

84.67%

.74897

105.291

مرتفعة

7

4.2450

84.9%

.83662

94.517

مرتفعة

6

4.1815

83.63%

.54959

141.729

قيمة t

الدرجة

الترتيب

مرتفعة

12
18

مرتفعة

يتضػػح مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ مكافقػػة المعممػػيف عمػػى فق ػرات االسػػتغراؽ الػػكظيفي كامم ػةن حيػػث كػػاف

المتكسط الحسابي لمقياس االستغراؽ الكظيفي ككؿ  4.181كاالنحراؼ المعيارم  0.549كالكزف نسػبي

 %83.63كى ػػى درج ػػة مرتفع ػػة حي ػػث بمغ ػػت قيم ػػة  Tلممقي ػػاس  141.729كم ػػا تب ػػيف م ػػف الج ػػدكؿ أف
استجابة المبحكثيف جيدة كاتفقت ىذه الد ارسػة مػع د ارسػات عديػدة مثػؿ د ارسػة ماضػي ( ،)2014كد ارسػة

المغربػػي ( )2004كد ارسػػة (الكحيػػدم  ،)2014كد ارسػػة المػػكح ( ،)2016كد ارسػػة نصػػار ( )2013التػػي
أظيرت ارتفاعان ممحكظة في درجة المكافقة عمى االستغراؽ بمغت  %86.56ككذلؾ مع د ارسػة الشػنطي

( )2015التي أكدت عمى أف االستغراؽ الكظيفي يؤثر ايجابان عمى االداء الكظيفي بدرجػة مرتفعػة فكػاف

الكس ػػط الحس ػػابي لمقي ػػاس االس ػػتغراؽ لدي ػػو  3.5ككزف نس ػػبي  %70كك ػػذلؾ د ارس ػػة ( العب ػػادم كالج ػػاؼ
 )2012التػ ػػي أثبتػ ػػت أف ىنػ ػػاؾ عبلقػ ػػة تػ ػػأثير كاض ػ ػحة ذات داللػ ػػة معنكيػ ػػة مرتفعػ ػػة بػ ػػيف اسػ ػػتراتيجيات
االستغراؽ الكظيفي كابعاد االداء العالي كىذا ما أكدتو دراسة (المصرم  )2015حيػث أبػدل المبحكثػكف

مكافقتيـ عمى فقرات المقياس بكزف نسبي .%79.34
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وتعزو الباح ة ذلك إلى عدة عوامل أىميا:
 العكامؿ السياسية كاالقتصادية التي يعيشيا القطاع جعمػت الكظيفػة ىػي مصػدر الػدخؿ شػبو الكحيػد
لممكظؼ ممػا جعمػو يتمسػؾ بيػا كيسػتغرؽ فػي العمػؿ مػف أجػؿ الحصػكؿ عمػى المكافئػات كالترقيػات

لتحيف كضعو المادم.

 العامؿ الديني لو دكر ىاـ إذ أف االسػتغراؽ الػكظيفي يعتبػر نػكع مػف االخػبلص كالتفػاني فػي العمػؿ
الذم حث عميو ديننا االسبلمي.

 العام ػػؿ النفس ػػي ال ػػذم يػػدفع المعمم ػػيف إل ػػى خم ػػؽ ميػػزة تنافس ػػية م ػػع زمبلئيػػـ م ػػف خ ػػبلؿ اس ػػتغراقيـ
الكظيفي حتى يكسبكا ثقة المدير فييـ.

إضافةن إلى اعتبار إخبلص المعمميف في عمميـ كاجب كطنػي كمػا أف نظػاـ الرقابػة الصػارـ الػذم

تتبعو الك ازرة بشكؿ دكرم كفاعؿ في مراجعة ما تـ انجازه كالتحقؽ مف سير االنشطة كاالجراءات كمػا تػـ

التخطيط ليا مسبقا يدفع العمميف إلى االستغراؽ الكظيفي.

بينما اختمفت ىذه الدراسة مع د ارسػة يكسػؼ ( ،)2011كد ارسػة السػاعدم ( )2015فػي أف ىنػاؾ

عػػدـ مكافقػػة مػػف قبػػؿ أفػراد العينػػة عمػػى فقػرات االسػػتغراؽ الػػكظيفي بشػػكؿ عػػاـ كأف العمػػؿ لؤلفػراد يشػػكؿ

بل عمػػييـ كتعػػزك الباحثػػة ذلػػؾ إلػػى اخػػتبلؼ مكػػاف البحػػث كمجتمػػع كعينػػة البحػػث فكػػؿ
بل ثقػػي ن
عبئ ػنا كحم ػ ن

مجػػاؿ يختمػػؼ عػػف االخػػر كمػػا أف كػػؿ عينػػة( مػػدراء – أطبػػاء – ميندسػػيف – مدرسػػيف ) ليػػا ظػػركؼ

تختمػػؼ عػػف العينػػات االخػػرل كمػػا أنيػػا اختمفػػت مػػع د ارسػػة (أبػػك رمضػػاف )2004 ،التػػي أظيػػرت تػػدني

كاض ػػح ف ػػي مس ػػتكل الرض ػػا ال ػػكظيفي لمع ػػامميف ف ػػي الجامع ػػات الفمس ػػطينية بنس ػػبة  %57.8كمب ػػرر ى ػػذا
االخػػتبلؼ اف ركات ػػب العػػامميف فػػي الجامعػػات الفمسػػطينية فػػي قطػػاع غ ػزة ىػػي أقػػؿ بكثيػػر مػػف ركاتػػب
نظائرىـ في الدكؿ المجاكرة مما خمؽ حالة استياء لدل الكثير منيـ.

كقػػد حققػػت فقػرة (لػػدم رؤيػػة كاضػػحة عػػف إجػراءات كأىػػداؼ العمػػؿ) أعمػػى درجػػة بمتكسػػط حسػػابي

 4.377كانحراؼ معيارم  0.691ككزف نسبي  %87.55تمييػا فقػرة (أشػعر بالتقػدير الػذاتي مػف خػبلؿ
انجػ ػػازاتي فػ ػػي العمػ ػػؿ) بمتكسػ ػػط حسػ ػػابي  4.314كانح ػ ػراؼ معيػ ػػارم  0.738ككزف نسػ ػػبي %86028
كتشابيت مع دراسة ماضي ( )2014حيث حققت فقرة (أشعر بأىميػة كظيفتػي مػف خػبلؿ مػا أنجػزه مػف
أعماؿ) كزف نسبي  %80.80بمتكسط حسابي .4.04
بينمػػا حققػػت فق ػرة ( أبقػػي فػػي العمػػؿ كقت ػنا إضػػافينا إلنيػػاء عممػػي ) أدنػػى درجػػة بمتكسػػط حسػػابي

 3.861كانحراؼ معيارم  0.978ككزف نسبي  %77.23كتشػابيت مػع د ارسػة (فاضػؿ )2016:حيػث

حققػػت نفػػس الفق ػرة كزف نسػػبي  %75ككسػػط حسػػابي  3.75كتسػػبقيا فقػرة ( معظػػـ األىػػداؼ الشخصػػية

فػػي حيػػاتي مرتبطػػة كمكجيػػة نحػػك كظيفتػػي بمتكسػػط حسػػابي  4.063كانح ػراؼ معيػػارم  0.783ككزف
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نسػػبي  81.27كقػػد تشػػابيت ىػػذه النتيجػػة مػػع د ارسػػة (ماضػػي  )2014فحققػػت نفػػس الفقػرة أدنػػى ترتيػػب
فػػي مقياسػػو بمتكسػػط حسػػابي  3.25كبػػكزف نسػػبي  %65كتعػػزك الباحثػػة ذلػػؾ إلػػى أف ىنػػاؾ اىتمامػػات
كثيرة تشغؿ بػاؿ المكظػؼ مثػؿ الكضػع السياسػي كاالجتمػاعي كالمعيشػي كاالقتصػادم خاصػان أف القطػاع

يعيش أكضاعان غير طبيعية فػي ظػؿ الحصػار الخػانؽ القاتػؿ كاالزمػة الماليػة التػي تعػاني منيػا الحككمػة

كانشػػغاليـ بأعمػػاؿ اخػػرم بعػػد الػػدكاـ المدرسػػي مػػف أجػػؿ تحصػػيؿ لقمػػة العػػيش حيػػث قمػػة الركاتػػب كغػػبلء
االسعار.

اإلجابة عن السؤال ال الث ونصو :ىل توجد عالقة ارتباطية دالة احصياكياً بيين درجية ممارسية

المديرين لمكيادة المميمة ودرجة توافر االستغراق الوظيفي لممعممين؟

لئلجابػػة عػػف الس ػؤاؿ الثالػػث قامػػت الباحثػػة باختبػػار الفرضػػية االكلػػى كالتػػي تػػنص عمػػى (ال تكجػػد

عبلقػػة ارتباطيػػة دالػػة إحصػػائيان عنػػد مسػػتكل داللػػة ( )0.05بػػيف متكسػػطات تقػػديرات المعممػػيف لمقيػػادة

المميم ػػة كمتكسػػطات تقػػديراتيـ لبلس ػػتغراؽ الػػكظيفي .كلمتأكػػد مػػف ص ػػحة الفرضػػية تػػـ اسػػتخداـ اختب ػػار
االرتباط (بيرسكف) كالجدكؿ ( )22يكضح النتائج لمعامبلت االرتباط.

جدول ( :)22معامالت االرتباط بين أبعاد الكيادة المميمة وبين االستغراق الوظيفي
أبعاد الكيادة المميمة

االستغراق الوظيفي

الثقة بالنفس

**0.505

الرؤية المستقبمية

**0.543

الحساسية تجاه المتغيرات

**0.524

الجاىزية

**0.412

تمكيف العامميف

**0.401

االعتمادية كالثقة باوخريف

**0.468

المقياس ككؿ

**0.533

*االرتباط دال إحصاكياً عند مستوى ()0.05

**االرتباط دال إحصاكياً عند مستوى ()0.01

مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ يتضػػح كجػػكد عبلقػػة ارتباطيػػة قكيػػة مكجبػػة دالػػة احصػػائينا بػػيف أبعػػاد القيػػادة

المميمة كبيف االستغراؽ الكظيفي لدل معممي المرحمة الثانكية في محافظات فمسطيف الجنكبية.

كتعػػزك الباحثػػة ىػػذه النتيجػػة إلػػى كػػكف أف المػػدير المميػػـ المبػػدع المعػػزز لثقػػة العػػامميف بأنفسػػيـ،

الكاثؽ بنفسو كالمرف تجاه ما يحدث ىك بالفعؿ مثؿ أعمى لمكظفيو ،يزيػد مػف اقبػاليـ عمػى العمػؿ كحػبيـ

لو ،فيك يدعـ أفكارىـ كيعزز مقترحاتيـ ،ينمي شخصػياتيـ كاسػتقبلليتيـ ،كتتفػؽ ىػذه الد ارسػة مػع د ارسػة

الحمبي (.)2017
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اإلجابيية عيين السيؤال الرابييع ونصييو :ىييل توجييد فييروق ذات دالليية إحصيياكية عنييد مسييتوى الداليية
( )α ≥ 0.05بين متوسطات تكديرات المعممين لدرجة ممارسة المديرين لمكيادة المميمة تعيزى لمتغييرات
(الجنس– سنوات الخدمة – المؤىل العممي – المنطكة التعميمية)؟
كلئلجابة عف السؤاؿ الرابع قامت الباحثة باختبار الفرضيات التالية:
الفرضيييية ال انيييية" :ال توجيييد فيييروق ذات داللييية إحصييياكية عنيييد مسيييتوى الدالييية ( )α ≥ 0.05بيييين

متوسطات تكديرات المعممين لدرجة ممارسة المديرين لمكيادة المميمة تعزى لمتغير الجنس".

كلمتأكػػد مػػف صػػحة الفرضػػية السػػابؽ تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار ت لعينتػػيف مسػػتقمتيف ،كالجػػدكؿ التػػالي

يكضح النتائج:

جدول ( :)23نتاكج اختبار  tلداللة الفروق بين المتوسطات في أبعاد الكيادة المميمة تبعا لمجنس
المتوسط

االنحراف

ذكر

4.2282

.63099

أنثى

4.1441

.62361

ذكر

4.1552

.65937

أنثى

4.0866

.69216

ذكر

4.0926

.66219

أنثى

4.0652

.66000

ذكر

4.1672

.68087

أنثى

4.1708

.63116

ذكر

4.1910

.62227

أنثى

4.1626

.63230

االعتمادية كالثقة

ذكر

4.1766

.70762

باوخريف

أنثى

4.1537

.68224

ذكر

4.1638

.59525

أنثى

4.1270

.59010

البعد
الثقة بالنفس
الرؤية المستقبمية
الحساسية تجاه
المتغيرات
الجاىزية
تمكيف العامميف

المقياس ككؿ

الجنس

المعياري

الحسابي

قيمة ت

مستوى الداللة

1.234

0.218

0.929

0.354

0.382

0.703

0.05-

0.960

0.415

0.678

0.304

0.762

0.571

0.596

**قيمة ( )Tالجدولية عند درجة حرية  346ومستوى معنوية ( )0.05تساوي 1.96

من الجدول السابق يتضح:
عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عنػد مسػتكل الدالػة ( a ≥ )00.05بػيف متكسػطات تقػديرات
المعمميف لدرجة ممارسة المديريف لمقيادة المميمة بكؿ أبعادىا تعػزل لمتغيػر الجػنس ،إذ بمغػت قيمػة "ت"
لممقياس ككؿ ( )0.571بداللة إحصائية (.)0.596
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كتعػػزك الباحثػػة ىػػذه النتيجػػة إلػػى أف المعمم ػػات كالمعممػػيف فػػي داخػػؿ المدرسػػة يتعرضػػكف لػػنفس

ارت كتعميم ػ ػػات االدارة
ػزـ الفئت ػ ػػيف بقػ ػ ػر ا
الظ ػ ػػركؼ السياس ػ ػػية كاالقتص ػ ػػادية كاالجتماعي ػ ػػة ،ف ػ ػػي إط ػ ػػار الت ػ ػ ا
المدرسية ،كأف كبل الجنسيف عمى دراية كبيرة في مفاىيـ القيادة المميمة ،كاتفقػت ىػذه الد ارسػة مػع د ارسػة

الحمبػػي ( )2017التػػي أثبتػػت عػػدـ كجػػكد فػػركؽ احصػػائية بػػيف أبعػػاد القيػػادة المميمػػة كمخرجػػات البحػػث
العممي تبعا لمتغير الجنس.

الفرضيييية ال اليييث" :ال توجيييد فيييروق ذات داللييية إحصييياكية عنيييد مسيييتوى الدالييية ( )α ≥ 0.05بيييين
متوسطات تكديرات المعممين لدرجة ممارسة المديرين لمكيادة المميمة تعزى لمتغير المؤىل العممي".
كلمتأكػػد مػػف صػػحة الفرضػػية السػػابؽ تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار ت لعينتػػيف مسػػتقمتيف ،كالجػػدكؿ التػػالي

يكضح النتائج:

جدول ( :)24نتاكج اختبار  tلداللة الفروق بين المتوسطات في أبعاد الكيادة المميمة تبعا لممؤىل العممي
المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

بكالكريكس

4.1728

.58335

دراسات عميا

4.1826

.65111

بكالكريكس

4.0738

.63242

دراسات عميا

4.1378

.70286

الحساسية تجاه

بكالكريكس

4.0122

.59413

المتغيرات

دراسات عميا

4.1119

.69225

بكالكريكس

4.1416

.59012

دراسات عميا

4.1844

.68333

بكالكريكس

4.1824

.57409

دراسات عميا

4.1700

.65571

االعتمادية كالثقة

بكالكريكس

4.1464

.67407

باوخريف

دراسات عميا

4.1723

.70280

بكالكريكس

4.1151

.53406

دراسات عميا

4.1572

.62156

البعد
الثقة بالنفس
الرؤية المستقبمية

الجاىزية
تمكيف العامميف

المقياس ككؿ

المؤىل العممي

قيمة ت

مستوى الداللة

1.4

0.889

0.840

0.402

1.348

0.179

0.586

0.558

0.175

0.861

0.332

0.740

0.635

0.526

**قيمة ( )Tالجدولية عند درجة حرية  346ومستوى معنوية ( )0.05تساوي 1.96
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من الجدول السابق يتضح:
عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عنػد مسػتكل الدالػة ( a ≥ )00.05بػيف متكسػطات تقػديرات
المعممػػيف لدرجػػة ممارسػػة المػػديريف لمقيػػادة المميمػػة بكػػؿ أبعادىػػا تعػػزل لمتغيػػر المؤىػػؿ العممػػي ،إذ بمغػػت

قيمة "ت" لممقياس ككؿ ( )0.635بداللة إحصائية (.)0.526

كتعػػزك الباحث ػة ىػػذه النتيجػػة إلػػى أف المعممػػات كالمعممػػيف بكافػػة المػػؤىبلت العمميػػة تػػدرؾ أىميػػة

القيادة المميمة كتكظيفيا ،كاتفقت ىذه الدراسة مع دراسة الحمبي ( )2017التػي أثبتػت عػدـ كجػكد فػركؽ

احصائية بيف أبعاد القيادة المميمة كمخرجات البحث العممي تبعا لمتغير المؤىؿ العممي.

الفرضيييية الرابعييية" :ال توجيييد فيييروق ذات داللييية إحصييياكية عنيييد مسيييتوى الدالييية ( )α ≥ 0.05بيييين
متوسطات تكديرات المعممين لدرجة ممارسة المديرين لمكيادة المميمة تعزى لمتغير سنوات الخدمة".
كلمتأك ػػد م ػػف ص ػػحة الفرض ػػية الس ػػابؽ ت ػػـ اس ػػتخداـ اختب ػػار  ،ANOVAكالج ػػدكؿ الت ػػالي يكض ػػح

النتائج:

جدول ( :)25نتاكج تحميل التباين األحادي لداللة الفروق بين المتوسطات في أبعاد الكيادة المميمة تبعاً
لسنوات الخدمة

البعد

الثقة بالنفس

مصدر التباين
بيف
المجمكعات
داخؿ
المجمكعات
المجمكع

الرؤية المستقبمية

بيف
المجمكعات
داخؿ
المجمكعات
المجمكع

الحساسية تجاه
المتغيرات

بيف
المجمكعات
داخؿ
المجمكعات
المجمكع

الجاىزية

بيف
المجمكعات

مجموع
المربعات

درجات
الحرية

متوسط
المربعات

4.937

14

0.353

186.683

333

0.561

191.621

347

8.360

14

0.629

0.841

0.597

183.261

333

191.621

347

12.546

19

0.660

179.047

328

0.546

191.621

347

7.012

11
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قيمة ف

الداللة
االحصاكية

0.550

0.637

1.085

1.209

1.160

0.370

0.247

0.314

البعد

مصدر التباين
داخؿ
المجمكعات
المجمكع

تمكيف العامميف

بيف
المجمكعات
داخؿ
المجمكعات
المجمكع

االعتمادية كالثقة
باوخريف

بيف
المجمكعات
داخؿ
المجمكعات
المجمكع

المقياس ككؿ

بيف
المجمكعات
داخؿ
المجمكعات
المجمكع

مجموع
المربعات

درجات
الحرية

متوسط
المربعات

184.609

336

0.549

191.621

347

10.050

10

181.547

336

191.597

346

11.492

19

قيمة ف

الداللة
االحصاكية

1.005
0.540

1.860

0.058

0.605
0.551

180.105

327

191.597

346

33.163

62

0.535

158.457

285

0.556

191.621

347

1.098

0.926

0.351

0.560

من الجدول السابق يتضح:
عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عنػد مسػتكل الدالػة ( a ≥ )00.05بػيف متكسػطات تقػديرات
المعممػػيف لدرجػػة ممارسػػة المػػديريف لمقيػػادة المميمػػة تعػػزل لمتغيػػر سػػنكات الخدم ػة ،إذ بمغػػت قيمػػة "ؼ"
لممقياس ككؿ ( )0.926بداللة إحصائية (.)0.560

وتعييزو الباح يية ذلييك إلػػى أف إدارة التعمػػيـ تصػػدر الق ػ اررات عمػػى جميػػع المػػديريف عمػػى حػػد س ػكاء
كػػانكا ذكم سػػنكات الخدمػػة الكثي ػرة أك القميمػػة أك حتػػى الجػػدد فػػالق اررات مكحػػدة عمػػى الجميػػع كيجػػب عمػػى
الجميػػع تنفيػػذىا فالمػػدير ذك سػػنكات الخدمػػة الكثيػرة يػػؤثر فػػي المعممػػيف مػػف حيػػث خبرتػػو الطكيمػػة ككػػذلؾ

العبلقػػات الجيػػدة التػػي تربطػػو بػػالمعمميف منػػذ زمػػف ككػػذلؾ المػػدير ذك سػػنكات الخدمػػة القميمػػة يريػػد إثبػػات
ذاتو مف خبلؿ العمؿ بجدية كفاعمية باإلضافة لمعبلقات االنسانية.
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الفرضيييية الخامسييية" :ال توجيييد فيييروق ذات داللييية إحصييياكية عنيييد مسيييتوى الدالييية ( )α ≥ 0.05بيييين
متوسيييطات تكيييديرات المعمميييين لدرجييية ممارسييية الميييديرين لمكييييادة المميمييية تعيييزى لمتغيييير المنطكييية
التعميمية".
كلمتأك ػػد م ػػف ص ػػحة الفرض ػػية الس ػػابؽ ت ػػـ اس ػػتخداـ اختب ػػار  ،ANOVAكالج ػػدكؿ الت ػػالي يكض ػػح
النتائج:

جدول ( :)26نتاكج تحميل التباين األحادي لداللة الفروق بين المتوسطات في أبعاد الكيادة المميمة تبعا
لممنطكة التعميمية

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

بيف المجمكعات

168.584

14

12.042

داخؿ المجمكعات

1175.681

333

3.531

المجمكع

1344.264

347

الرؤية

بيف المجمكعات

108.604

14

7.757

المستقبمية

داخؿ المجمكعات

1235.660

333

3.711

المجمكع

1344.264

347

الحساسية تجاه

بيف المجمكعات

248.798

19

13.059

المتغيرات

داخؿ المجمكعات

1095.467

328

3.340

المجمكع

1344.264

347

بيف المجمكعات

127.745

11

11.613

داخؿ المجمكعات

1216.519

336

3.621

المجمكع

1344.264

347

تمكيف

بيف المجمكعات

178.171

10

17.817

العامميف

داخؿ المجمكعات

1165.472

336

3.469

المجمكع

1343.643

346

االعتمادية

بيف المجمكعات

140.988

19

7.420

كالثقة

داخؿ المجمكعات

1202.655

327

3.678

باوخريف

المجمكع

1343.643

346

بيف المجمكعات

537.449

62

8.669

داخؿ المجمكعات

806.816

285

2.831

المجمكع

1344.264

347

البعد

الثقة بالنفس

الجاىزية

المقياس ككؿ

مصدر التباين

مجموع
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المربعات

قيمة ف

3.411

2.091

3.921

3.208

5.137

2.018

3.062

الداللة

االحصاكية
0.000

0.012

0.000

0.000

0.000

0.008

0.000

من الجدول السابق يتضح:
كج ػػكد ف ػػركؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية عن ػػد مس ػػتكل الدال ػػة ( a ≥ )00.05ب ػػيف متكس ػػطات تق ػػديرات
المعممػػيف لدرجػػة ممارسػػة المػػديريف لمقيػػادة المميمػػة تعػػزل لمتغيػػر المنطقػػة التعميميػػة ،إذ بمغػػت قيمػػة "ؼ"
لممقيػػاس ككػػؿ ( )3.062بداللػػة إحصػػائية ( ،)0.000كفػػي كػػؿ مػػف الثقػػة بػػالنفس ،إذ بمغػػت قيمػػة "ؼ"
( )3.411بدالل ػ ػػة إحص ػ ػػائية ( ،)0.000كالرؤي ػ ػػة المس ػ ػػتقبمية ،إذ بمغ ػ ػػت قيم ػ ػػة "ؼ" ( )2.091بدالل ػ ػػة

إحصػػائية ( ،)0.012كالجاىزيػػة ،إذ بمغػػت قيمػػة "ؼ" ( )3.208بداللػػة إحصػػائية ( ،)0.000كتمكػػيف
العامميف ،إذ بمغت قيمة "ؼ" ( )5.137بداللة إحصائية (.)0.000

وباستخدام اختبار شيفيو لمعرفة لصالح أي منطكة ،كانت كالتالي:
جدول ( :)27المكارنات المتعددة بين مستويات متغير المنطكة التعميمية
شمال غزة
شرق غزة
غرب غزة

شمال غزة

شرق غزة

غرب غزة

الوسطى

خانيونس

شرق خانيونس

رفح

-

0.351

1.23

2.01

2.22

1.503

0.51

-

0.981

1.23

0.67

0.27

0.99

-

0.12

0.687

0.815

0.781

-

0.91

1.781

0.32

-

2.32

1.03

-

0.901

الوسطى
خانيونس
شرق خانيونس

-

رفح

أف الفػػركؽ كانػػت لصػػالح منطقػػة رفػػح التعميميػػة عنػػد مقارنػػة متكسػػطيا
يتبػػيف مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ ّ
مع المناطؽ التعميمية األخرل.
كتعػػزك الباحث ػػة ىػػذه النتيج ػػة إلػػى اخ ػػتبلؼ أنمػػاط القيػػادة التربكيػػة لػػدل إدارة المنطقػػة التعميمي ػػة،

فػ ػػبعض إدارات المنػ ػػاطؽ التعميميػ ػػة فقػ ػػط تضػ ػػع ق ػ ػ اررات كتطالػ ػػب بػ ػػااللتزاـ بيػ ػػا ،دكف أف يكػ ػػكف لػ ػػئلدارة

المدرسػػية أم رأم ،فػػي حػػيف أف بعػػض االدارات تشػػرؾ مػػديرم المػػدارس فػػي اتخػػاذ القػ اررات كتعطػػي كػػؿ
مدرسػػة كيػػاف مسػػتقؿ ،كأف منطقػػة رفػػح التعميميػػة تتميػػز بكادرىػػا القيػػادم كالتعميمػػي كاالدارم المتميػػز ذك
الخب ػرة كالكفػػاءة العاليػػة التػػي تػػدعـ كتشػػجع كتميػػـ المعممػػيف مػػف أجػػؿ التميػػز كاإلبػػداع ممػػا سػػاعد عمػػى

ظيكر ىذه النتيجة لصالح منطقة رفح التعميمية.

كتعػػزك الباحث ػػة ىػػذه النتيج ػػة إلػػى اخ ػػتبلؼ أنمػػاط القيػػادة التربكيػػة لػػدل إدارة المنطقػػة التعميمي ػػة،

فػ ػػبعض إدارات المنػ ػػاطؽ التعميميػ ػػة فقػ ػػط تضػ ػػع ق ػ ػ اررات كتطالػ ػػب بػ ػػااللتزاـ بيػ ػػا ،دكف أف يكػ ػػكف لػ ػػئلدارة
المدرسػػية أم رأم ،فػػي حػػيف أف بعػػض االدارات تشػػرؾ مػػديرم المػػدارس فػػي اتخػػاذ القػ اررات كتعطػػي كػػؿ
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مدرسػػة كيػػاف مسػػتقؿ ،كأف منطقػػة رفػػح التعميميػػة تتميػػز بكادرىػػا القيػػادم كالتعميمػػي كاالدارم ذك الخب ػرة
كالكفاءة العالية التي ساعدت عمى ظيكر ىذه النتيجة لصالح منطقة رفح.

اإلجابة عن السؤال الخامس ونصو :ىل توجد فروق ذات داللية إحصياكية عنيد مسيتوى الدالية
 (00.05) ≥ aبيين متوسيطات تكيديرات المعمميين لدرجية تيوافر االسيتغراق اليوظيفي ليدى المعمميين
تعزى لمتغيرات ( الجنس – سنوات الخدمة – المؤىل العممي – المنطكة التعميمية)؟
كلئلجابة عف السؤاؿ الخامس قامت الباحثة باختبار الفرضيات التالية:
الفرضيييية السادسييية" :ال توجيييد فيييروق ذات داللييية إحصييياكية عنيييد مسيييتوى الدالييية ( )α ≥ 0.05بيييين
متوسطات تكديرات المعممين لدرجة توافر االستغراق الوظيفي لدى المعممين تعزى لمتغير الجنس".
كلمتأكػػد مػػف صػػحة الفرضػػية السػػابؽ تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار ت لعينتػػيف مسػػتقمتيف ،كالجػػدكؿ التػػالي

يكضح النتائج:

جدول ( :)28نتاكج اختبار  tلداللة الفروق بين المتوسطات في االستغراق الوظيفي تبعا لمجنس
البعد
المقياس ككؿ

المتوسط

االنحراف

ذكر

4.2073

.56659

أنثى

4.1629

.53770

الجنس

المعياري

الحسابي

قيمة ت

مستوى الداللة

0.742

0.459

**قيمة ( )Tالجدولية عند درجة حرية  346ومستوى معنوية ( )0.05تساوي 1.96

من الجدول السابق يتضح:
عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عنػد مسػتكل الدالػة ( a ≥ )00.05بػيف متكسػطات تقػديرات
المعممػػيف لدرجػػة ت ػكافر االسػػتغراؽ الػػكظيفي لػػدل المعممػػيف تعػػزل لمتغيػػر الجػػنس ،إذ بمغػػت قيم ػػة "ت"
لمتغير الجنس ( )0.742بداللة إحصائية (.)0.459

كتعػػزك الباحثػة ىػػذه النتيجػػة إلػػى أف المعممػػات ينافسػػف المعممػػيف فػػي اإلبػػداع داخػػؿ المدرسػػة ،فػػي
ارت كتعميمػػات االدارة المدرسػػية ،باإلضػػافة إلػػى تعػػرض الفئتػػيف لػػنفس الظػػركؼ
ػزـ الفئتػػيف بق ػر ا
إطػػار التػ ا
الدرسػة كالتػػدريب كالنمػك المينػي ،كػػذلؾ
السياسػية كاالقتصػادية كاالجتماعيػػة ،كمػنحيـ لػنفس الفػػرص فػي ا

فػػإف تقمػػد ىػػذه المناصػػب يعتمػػد بدرجػػة كبي ػرة عمػػى منظكمػػة التربيػػة التػػي نشػػأ فييػػا المعممػػكف كالمعممػػات

كىي متشابية.
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الفرضيييية السيييابعة" :ال توجيييد فيييروق ذات داللييية إحصييياكية عنيييد مسيييتوى الدالييية ( )α ≥ 0.05بيييين
متوسييطات تكييديرات المعممييين لدرجيية تيوافر االسييتغراق الييوظيفي لييدى المعممييين تعييزى لمتغييير المؤىييل
العممي".
كلمتأكػػد مػػف صػػحة الفرضػػية السػػابؽ تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار ت لعينتػػيف مسػػتقمتيف ،كالجػػدكؿ التػػالي
يكضح النتائج:

جدول ( :)29نتاكج اختبار  tلداللة الفروق بين المتوسطات في االستغراق الوظيفي تبعا لممؤىل العممي
البعد

المقياس ككؿ

المؤىل العممي

االنحراف

المتوسط

المعياري

الحسابي

بكالكريكس

4.0906

.56684

دراسات عميا

4.2308

.53484

قيمة ت
2.281

مستوى الداللة
0.023

**قيمة ( )Tالجدولية عند درجة حرية  346ومستوى معنوية ( )0.05تساوي 1.96

من الجدول السابق يتضح:
كج ػػكد ف ػػركؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية عن ػػد مس ػػتكل الدال ػػة ( a ≥ )00.05ب ػػيف متكس ػػطات تق ػػديرات
المعممػػيف لدرجػػة تػكافر االسػػتغراؽ الػػكظيفي لػػدل المعممػػيف تعػػزل لمتغيػػر المؤىػػؿ العممػػي ،إذ بمغػػت قيمػػة
"ت" لمتغيػػر المؤىػػؿ العممػػي ( )2.281بداللػػة إحصػػائية ( ،)0.023ككانػػت الفػػركض لصػػالح أصػػحاب
المؤىبلت العميا.

كتعزك الباحثة ذلؾ ربما إلى ككف المعمـ ذم مؤىؿ الدراسات العميا قد تبحر فػي مجػاؿ تخصصػو

كتعميؽ فيو ،كبالتالي ىذا زاد مف حبو لمينتو كزيادة دافعيتو ليظير تجدده فييا.

الفرضيييية ال امنييية" :ال توجيييد فيييروق ذات داللييية إحصييياكية عنيييد مسيييتوى الدالييية ( )α ≥ 0.05بيييين
متوسييطات تكييديرات المعممييين لدرجيية تيوافر االسييتغراق الييوظيفي لييدى المعممييين تعييزى لمتغييير سيينوات
الخدمة".
كلمتأك ػػد م ػػف ص ػػحة الفرض ػػية الس ػػابؽ ت ػػـ اس ػػتخداـ اختب ػػار  ،ANOVAكالج ػػدكؿ الت ػػالي يكض ػػح

النتائج:
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جدول ( :)30نتاكج تحميل التباين األحادي لداللة الفروق بين المتوسطات في االستغراق الوظيفي تبعا
لسنوات الخبرة

المتغير

مصدر التباين
بيف
المجمكعات
داخؿ

سنكات الخبرة

المجمكعات
المجمكع

مجموع
المربعات

درجات الحرية

متوسط
المربعات

40.067

51

.786

150.838

295

.511

190.905

346

الداللة

قيمة ف

االحصاكية

.016

1.536

من الجدول السابق يتضح:
كج ػػكد ف ػػركؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية عن ػػد مس ػػتكل الدال ػػة ( a ≥ )00.05ب ػػيف متكس ػػطات تق ػػديرات
المعممػػيف لدرجػػة ت ػكافر االسػػتغراؽ الػػكظيفي لػػدل المعممػػيف تعػػزل لمتغيػػر سػػنكات الخب ػرة ،إذ بمغػػت قيمػػة
"ؼ" لمتغير سنكات الخبرة ( )1.536بداللة إحصائية (.)0.016
كباسػػتخداـ اختبػػار شػػيفيو لمعرفػػة لصػػالح سػػنكات الخدمػػة األكثػػر أك األقػػؿ كانػػت النتيجػػة كمػػا فػػي

الجدكؿ:

جدول ( :)31نتاكج اختبار شيفيو لصالح سنوات الخدمة
أقل من 5

أقل من 5

من 10-5

أك ر من 10

-

0.2

1.21

-

*4.25

من 10-5
أك ر من 10
*االرتباط دال إحصاكياً عند مستوى ()0.05

**االرتباط دال إحصاكياً عند مستوى ()0.01

يتبػػيف مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف الفػػركؽ كانػػت لصػػالح مجمكعػػة المعممػػيف أصػػحاب سػػنكات الخدمػػة
م ػػف ( )10-5س ػػنكات ،عن ػػد مقارن ػػة متكس ػػطيا م ػػع المتكس ػػطيف الحس ػػابييف لممجم ػػكعتيف (أق ػػؿ م ػػف ،)5

ك(أكثر مف  ،)10كلـ يظير فرؽ داؿ احصائي عند المقارنة بينيما.

كتبدك مف كجية نظر الباحثة ىذه الفركؽ منطقية ،إذ أف المعمػـ ذك الخبػرة القميمػة كسػنكات العمػؿ

األقؿ مف  5سػنكات يكػكف فػي مرحمػة التػدريب كبنػاء ذاتػو كيحػاكؿ االسػتفادة كاكتسػاب الخبػرة مػف جميػع

المحيطيف بػو ككػذلؾ المعمػـ ذك سػنكات الخبػرة األكثػر مػف  10سػنكات قػد يكػكف لديػو نػكع مػف الفتػكر أك

بل لقمػػة المكافػػآت أك الح ػكافز بينمػػا المعمػػـ الػػذم تت ػراكح سػػنكات
الشػػعكر بالممػػؿ أك االحت ػراؽ الػػكظيفي مػػث ن
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خدمتػػو مػػا بػػيف ( )10-5سػػنكات سػػيككف أكثػػر اسػػتغراقنا فػػي العمػػؿ مػػف أجػػؿ تطبيػػؽ أفكػػاره كاثبػػات ذاتػػو
كاثبات قدرتو عمى التميز كاإلبداع كالتغيير أيضنا.

كباستخداـ اختبار شيفيو لمعرفة لصالح أم منطقػة كانػت الفػركؽ ،تبػيف أف الفػركؽ كانػت لصػالح

مجمكعة المعمميف أصحاب الخبرة مف ( )10-5سنكات.

كتبدك مف كجية نظر الباحثة ىذه الفركؽ منطقية ،إذ أف المعمػـ ذك الخبػرة القميمػة كسػنكات العمػؿ

األقؿ سيككف أكثر استغراقنا في العمؿ مف أجؿ تطبيؽ أفكاره كاثبات ذاتو.

الفرضيييية التاسيييعة" :ال توجيييد فيييروق ذات داللييية إحصييياكية عنيييد مسيييتوى الدالييية ( )α ≥ 0.05بيييين
متوسطات تكيديرات المعمميين لدرجية تيوافر االسيتغراق اليوظيفي ليدى المعمميين تعيزى لمتغيير المنطكية
التعميمية".
كلمتأك ػػد م ػػف ص ػػحة الفرض ػػية الس ػػابؽ ت ػػـ اس ػػتخداـ اختب ػػار  ،ANOVAكالج ػػدكؿ الت ػػالي يكض ػػح

النتائج:

جدول ( :)32نتاكج تحميل التباين األحادي لداللة الفروق بين المتوسطات في االستغراق الوظيفي تبعاً
لممنطكة التعميمية

المتغير

مصدر التباين
بيف
المجمكعات

المنطقة التعميمية

داخؿ
المجمكعات
المجمكع

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

431.323

51

8.457

911.467

295

3.090

1342.790

346

قيمة ف

2.737

الداللة
اإلحصاكية

.000

من الجدول السابق يتضح:
كج ػػكد ف ػػركؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية عن ػػد مس ػػتكل الدال ػػة ( a ≥ )00.05ب ػػيف متكس ػػطات تق ػػديرات
المعمميف لدرجة تكافر االستغراؽ الكظيفي لدل المعمميف تعزل لمتغيػر المنطقػة التعميميػة ،إذ بمغػت قيمػة
"ؼ" لمتغير المنطقة التعميمية إذ بمغت قيمة "ؼ" ( )2.737بداللة إحصائية (.)0.000
كباستخداـ اختبار شيفيو لمعرفة لصالح أم منطقة كانت الفركؽ ،كانت النتائج كالتالي:
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جدول ( :)33المكارنات بين مستويات متغير المنطكة التعميمية
شمال غزة
شرق غزة

شمال غزة

شرق غزة

غرب غزة

الوسطى

خانيونس

شرق خانيونس

رفح

-

0.351

1.23

2.01

2.22

1.31

0.48

0.921

3.41

2.5

1.502

*4.13

*4.29

*4.08

*4.31

-

1.222

0.658

1.02

-

0.737

0.318

-

0.415

-

غرب غزة

-

الوسطى
خانيونس
شرق
خانيونس

-

رفح
*االرتباط دال إحصاكياً عند مستوى (** )0.05االرتباط دال إحصاكياً عند مستوى ()0.01

يتب ػػيف م ػػف الج ػػدكؿ الس ػػابؽ أف الف ػػركؽ كان ػػت لص ػػالح منطق ػػة غ ػػرب غػ ػزة التعميمي ػػة عن ػػد مقارن ػػة
متكسطيا مع المناطؽ التعميمية األخرل.
كقد يرجع ذلؾ إلى طبيعة المنطقة التػي تتكاجػد بيػا المدرسػة ،كالػى االدارة المدرسػية كالػنمط الػذم

تتبعو ،باإلضافة إلى ادارة المنطقة التعميمية كما تضع مف قكانيف تنفرد بيا عف المناطؽ األخرل.

ف ػػي ض ػػكء النت ػػائج الس ػػابقة ،يمك ػػف الق ػػكؿ أف القي ػػادة المميم ػػة لي ػػا دكر فع ػػاؿ ف ػػي تحقي ػػؽ كدع ػػـ

االستغراؽ الػكظيفي لػدل معممػي الثانكيػة ،كىػي بيػذه النتيجػة تتفػؽ مػع العديػد مػف الد ارسػات التػي أثبتػت

فعاليػػة القيػػادة المميمػػة ،كد ارسػػة الحمبػػي ( )2017التػػي أكجػػدت أف ىنػػاؾ أثػػر كبيػػر لمقيػػادة المميمػػة فػػي
تكظيػػؼ مخرجػػات البحػػث العممػػي ،كد ارسػػة زنػػداح ( )2016التػػي أثبتػػت كجػػكد أثػر فعػػاؿ لمقيػػادة المميمػػة
في قيادة األزمات ،كدراسة العنيزم ( )2015كدراسة عكاد (.)2015

كما كتكصػمت الد ارسػة الحاليػة إلػى أف االسػتغراؽ الػكظيفي لػو عبلقػة بالقيػادة المميمػة ،فػإف ىنػاؾ
العديػد مػف الد ارسػات التػػي أثبتػت أف االسػتغراؽ الػػكظيفي يمكػف تنميتػو بالػػدعـ التنظيمػي كد ارسػة ماضػػي
( ،)2014كد ارسػػة الحسػػني ( )2013التػػي أثبتػػت أف رأس المػػاؿ النفسػػي لػػو أثػػر فعػػاؿ فػػي االسػػتغراؽ

الػػكظيفي ،كد ارسػػة العابػػدم ( )2012أثبتػػت أف الرشػػاقة التنظيميػػة ليػػا دكر فعػػاؿ فػػي تنميػػة االسػػتغراؽ
الكظيفي.
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توصيات الدراسة:
في ضكء ما أسفرت عنو الدراسة الحالية مف نتائج ،فإف الباحثة تكصي بما يمي:
 .1تعزيػػز معػػارؼ المػػديريف كميػػاراتيـ بالقيػػادة المميمػػة كتطبيقاتيػػا فػػي مجػػاؿ الممارسػػات التربكيػػة ،مػػف
خبلؿ برامج التدريب ككرش العمؿ كالمقاءات التربكية.

 .2تعزيػػز كع ػػي كميػػارات م ػػدراء المػػدارس كالمشػ ػرفيف التربػػكييف بمب ػػادئ كمػػداخؿ االس ػػتغراؽ ال ػػكظيفي
لمعامميف.

 .3ضركرة اىتماـ برامج إعداد المعمميف بأسس كأفكار كتطبيقات القيادة بأنكاعيا المختمفة.

 .4ضركرة اىتماـ القيادات اإلدارية في الجامعات كالمدارس الفمسطينية بممارسات القيػادة المميمػة التػي
ليػػا دكر كبيػػر فػػي االسػػتغراؽ الػػكظيفي لممػػكظفيف ،ممػػا يسػػيـ فػػي إحػػداث التغييػػر اإليجػػابي داخػػؿ
المنظمة كالمجتمع ككؿ.

 .5ضػػركرة االىتمػػاـ بتييئػػة المنػػاخ المبلئػػـ لممػػكظفيف؛ لمحصػػكؿ عمػػى مخرجػػات أفضػػؿ ،كتحقيػػؽ نتػػائج
عالية.
 .6ضركرة االىتماـ بالقيادة المميمة كبػأنكاع القيػادات األخػرل ،كتبنػي ىػذا األنػكاع فػي العمػؿ؛ لمحصػكؿ
عمى قيادة إنسانية عالية األداء.

 .7العمػؿ عمػى رفػع مسػتكل العػامميف فػي المؤسسػات التعميميػة مػف خػبلؿ إشػراكيـ فػي العمميػة اإلداريػة
كاظيار االىتماـ بأفكارىـ كآرائيـ كالذم سينعكس عمى أدائيـ.

 .8ضركرة اىتمػاـ إدارة الػدكائر الحككميػة بتطبيػؽ التمكػيف بكصػفو اسػتراتيجية إداريػة حديثػة تسػعى إلػى
تش ػػجيع القي ػػادات المميمػ ػة كالع ػػامميف فيي ػػا بض ػػركرة التخم ػػي ع ػػف األس ػػاليب كال ػػنظـ التقميدي ػػة ل ػػئلدارة
لتتمكف مف الكصكؿ إلى التحسػيف المسػتمر فػي الخػدمات المقدمػة كمػا لػذلؾ مػف تػأثير عمػى تحقيػؽ

اإلبداع ،كاالستغراؽ الكظيفي اإليجابي.

 .9تكظيؼ أساليب إدارة الصراع لمتعامؿ مع الجيات التي تعكؽ الرؤل المستقبمية.
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مكترحات الدراسة
بناء عمى ما أسفر عنو البحث مف نتائج ،تقترح الباحثة ما يمي:
 .1تكجيو طمبة الدراسات العميا في الجامعات الفمسػطينية إلػى إجػراء المزيػد مػف الد ارسػات حػكؿ القيػادة
المميمة ،في اإلدارة التربكية.

 .2إجراء المزيد مف الدراسات عف القيادة المميمة كقياس عبلقتيا بمتغيرات أخرل.

 .3إجػ ػراء المزي ػػد م ػػف الد ارس ػػات التجريبي ػػة الت ػػي تس ػػتيدؼ تقص ػػي فعاليتي ػػا عم ػػى متغيػ ػرات ذات ص ػػمة
بمخرجات التعمـ المنشكدة.

 .4إجراء المزيد مف الدراسات حكؿ االستغراؽ الكظيفي كعبلقتو بمتغيرات أخرل.

 .5إجراء المزيد مف الدراسات حكؿ االستغ ارؽ الكظيفي كعبلقتو بأنكاع القيادة األخرل.
 .6تطبيؽ دراسة مشابية عمى إدارة الجامعات الفمسطينية.

 .7إجػ ػراء المزي ػػد م ػػف الد ارس ػػات ع ػػف درج ػػة ممارس ػػة القي ػػادة المميم ػػة ل ػػدل م ػػديرم أقس ػػاـ الجامع ػػات
كعبلقتيا باالستغراؽ الكظيفي.

 .8دراسة أثر القيادة المميمة عمى االستغراؽ الكظيفي لدل المعمميف في ككالة الغكث.
 .9أثػػر االنقسػػاـ السياسػػي فػػي قطػػاع غ ػزة عمػػى القيػػادة المميمػػة لػػدل مػػديرم المػػدارس التابعػػة لككالػػة
الغكث.

 .10أثػػر القي ػػادة المميم ػػة ل ػػدل مػػديرم األقس ػػاـ عم ػػى االسػػتغراؽ ال ػػكظيفي لممدرسػػيف ف ػػي الجامع ػػات
الفمسطينية بقطاع غزة.

 .11أثػػر القيػػادة المميمػػة لممعممػػيف عمػػى التحصػػيؿ الد ارس ػي لطمبػػة المرحمػػة االعداديػػة فػػي المػػدارس
الحككمية كمقارنتيا بالمدارس التابعة لككالة الغكث.

 .12دراسة القيادة المميمة لممديريف في المؤسسات الصناعية كعبلقتيا بزيادة اإلنتاج.

 .13أثر االستغراؽ الكظيفي لدل العامميف في مؤسسات المجتمع المدني عمػى مسػتكل تقػديـ الخدمػة
لمعامة.
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ادلصادر وادلراجع


املراجع العربوة.



املراجع األجنبوة.
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المراجع والمصادر
 الكرآن الكريم.
 الحديث الشريف.
أوًال :المراجع العربية:
 .1إبراىيـ ،مركاف عبد الحميد ( :)2000اإلدارة كالتنظيـ في التربية الرياضية ،دار الفكر لمطباعة
كالنشر ،عماف :األردف.
 .2ابف منظكر ،جماؿ الديف ( :)1880لساف العرب ،المطبعة األميرية ببكالؽ ،القاىرة ،مصر.

 .3أبك الخير ،سامي ( :)2013األنماط القيادية لدل مديرم المدارس الثانكية في محافظات غزة
كعبلقتيا باإلبداع اإلدارم مف كجية نظرىـ ،غزة.

 .4أبك النكر ،مركة ( :)2012العكامؿ المؤثرة في أنماط السمكؾ القيادم لدل القيادات النسائية في
منظمات المجتمع المدني .رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة ،فمسطيف.

 .5أبك حيش ،أسماء إسماعيؿ ( :)2018درجة ممارسة مديرم المدارس بككالة الغكث الدكلية
بمحافظات غزة لمقيادة اإلبداعية كعبلقتيا بثقافة اإلنجاز لدييـ مف كجية نظر معممييـ ،رسالة

ماجستير في أصكؿ التربية ،كمية التربية-الجامعة اإلسبلمية بغزة ،غزة :فمسطيف.

 .6أبك سيؼ ،عاطؼ ( :)2013كاقع التعميـ العاـ في قطاع غزة ( ،)2013-2007غزة.

 .7أبك عبلـ  ،رجاء محمكد (  : )2007مناىج البحث في العمكـ النفسية كالتربكية  ،دار النشر
لمجامعات  ،القاىرة.

 .8عبلـ ،رجاء ( .)2010مناىج البحث العممي في العموم النفسية والتربوية ،دار النشر لمجامعات،
القاىرة :مصر.

 .9أبك عمي ،عبد القادر ( :)2010العكامؿ المدرسية المؤثرة في تطكير أداء مديرم المدارس الثانكية
بمحافظات غزة في ضكء مفيكـ تحميؿ النظـ اإلدارية ،غزة.

.10

ادريس ،ثابت كالمرسي ،جماؿ الديف ( :)2002االدارة االستراتيجية مفاىيـ كنماذج تطبيقية،

.11

اشتيكم ،محمد ( :)2017درجة ممارسة مديرم التربية كالتعميـ بمحافظات غزة لنمط القيادة

الدار الجامعية ،القاىرة.

المستدامة كسبؿ تطكيرىا ،رسالة ماجستير في أصكؿ التربية ،كمية التربية ،الجامعة اإلسبلمية-

غزة :فمسطيف.

.12

األغا ،رياض كاألغا ،نيضة ( :)1996االدارة التربكية أصكليا كنظرياتيا كتطبيقاتيا الحديثة،

غزة.
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.13

أميف ،شيماء عصمت كآخركف ( :)2018العبلقة بيف رأس الماؿ االجتماعي كجكدة حياة

العمؿ كتأثرىما في استراتيجيات تعزيز االستغراؽ الكظيفي-دراسة استطبلعية وراء عينة مف
المبلكات التدريسية في جامعة نكلج في مدينة أربيؿ ،مجمة عممية محكمة ،مجمد ( ،)22عدد

( ،)3ص.200-175
.14

بمكـ ،أسمياف ( :)2013تنمية االستغراؽ الكظيفي .مقاربة أبستمكلكجية لمنسؽ السمطكم

.15

بكزاف ،تكني ( :)2007قكة الذكاء االجتماعي ،عشر طرؽ لتحقيؽ أقصى استفادة مف

كمقكلة اجتماعية ،جامعة المسيمة ،الجزائر.

عبقريتؾ االجتماعية ،ط ،3حقكؽ الترجمة العربية كالنشر كالتكزيع محفكظة لمكتبة جرير:

السعكدية.

.16

البيكمي ،أسامة أحمد ( :)2016عبلقة القيادة الركحية بجكدة حياة العمؿ-بالتطبيؽ عمى

.17

ثابت ،رائد ( :)2013درجة ممارسة عمداء الكميات في الجامعات الفمسطينية لمقيادة

العامميف بجامعة دمياط ،رسالة ماجستير في إدارة األعماؿ ،كمية التجارة-جامعة المنصكرة.

االستراتيجية كعبلقتيا بتطكير أداء أعضاء لجنة الييئة التدريسية ،رسالة ماجستير ،الجامعة

االسبلمية ،غزة.

.18
.19

جاد الرب ،السيد ( :)2012القيادة االستراتيجية ،ط ،1دار النيضة لمنشر ،القاىرة ،مصر.
الجاركدم ،ماجدة بنت إبراىيـ ( :)2011قيادة التحكيؿ في المنظمات .مدخؿ إلى نظرية

القيادة .الرياض ،قرطبة لمنشر كالتكزيع.

.20

الجبكرم ،أحمد ( :)2006القيادة الصفية كعبلقتيا بمكقع الضبط كالرضا الكظيفي لدل

.21

جبلب ( )2016دكر الدعـ التنظيمي المدرؾ في تعزيز االنغماس الكظيفي  ،دراسة تحميمية

تدريسيي الجامعة .رسالة دكتكراه ،جامعة بغداد ،بغداد :العراؽ.

الراء عينة مف تدريسي الكميات األىمية بمحافظات الفرات األكسط .مجمة العزم لمعمكـ االقتصادية
َ

كاالدارية  ،المجمد  13العدد  39ص .186 - 137
.22

الجيني ،أحمد ( :)2013القيادة كاإلدارة المدرسية .منيج متكامؿ مف النظريات كالمناىج

.23

جكاد ،شكقي ( :)2000إدارة األعماؿ :منظكر عممي ،دار الحامد لمنشر كالتكزيع ،عماف،

.24

الحجار ،رائد حسيف ( :)2017درجة ممارسة القيادة األصيمة لدل مديرم المدارس الثانكية في

العممية لقيادة مدرسية عصرية كمتكاممة في القرف  .21قرطبة لمنشر كالتكزيع ،الرياض.

األردف.

محافظات غزة كعبلقتيا ببعض المتغيرات ،مجمة جامعة األقصى ،سمسمة العمكـ اإلنسانية ،مجمد

( ،)21العدد ( ،)2ص ،234-207يكنيك  ،2017غزة :فمسطيف.
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.25

الحسني ،كماؿ ( :)2013رأس الماؿ النفسي أثره في االستغراؽ الكظيفي ،المجمة لمعمكـ

.26

حسيف ،محمد عبد اليادم ( :)2011القيادة الذكية .القاىرة ،دار العمكـ لمنشر كالتكزيع.

اإلدارية ،المجمد ( ،)3عدد ( )6ص . 24- 1

.27

كزرة
الحمبي ،محمكد ( :)2017دكر القيادة المميمة في تكظيؼ مخرجات البحث العممي في ا

الداخمية كاألمف الكطني الفمسطيني ،رسالة ماجستير ،برنامج الدراسات العميا المشترؾ بيف أكاديمية

االدارة كالسياسة لمدراسات العميا كجامعة األقصى ،غزة.

.28

الخزيـ ،صالح بف محمد ( :)2015مميمكف ،ط ،7دار كممات لمنشر كالتكزيع :الككيت.

.29

خميؼ ،سمطاف كمحمد ،كزيرة ( .)2012القيادة المميمة كالمفاجئة االستراتيجية-دراسة

استطبلعية وراء عينة مف القيادات اإلدارية في عدد مف دكار محافظة نينكل ،مجمة دكرية نصؼ

سنكية تصدر عف كمية اإلدارة كاالقتصاد– جامعة البصرة ،المجمد السابع ،العدد الثالث عشر ،ص

.70-43

.30

خميفات ،نجاح( :)2012مدير المدرسة القائد .دار اليازكرم العممية لمنشر كالتكزيع ،عماف،

األردف.

.31

دركيش ،محمد ( )2009نظريات القيادة كاستراتيجيات االستحكاذ عمى القكة .القاىرة ،عالـ

.32

دريدم ،إلياس ( :)2014مصادر الضغكط المينية لدل عماؿ االدماج الميني ،جامعة محمد

.33

الدليمي ،ماىر ( :)2016العبلقة بيف القيادة المميمة كالسمككيات المناكئة لمعمؿ .دراسة

.34

ربيع ،محمد رجب ( :)2017درجة ممارسة القيادة المكزعة لدل مديرم مدارس ككالة الغكث

الكتب.

خيضر ،مدينة سكرة.

تطبيقية عمى العامميف في ديكاف ك ازرة الثقافة بجميكرية العراؽ.

في محافظات غزة كعبلقتيا باإلبداع اإلدارم مف كجية نظر معممييـ ،رسالة ماجستير في أصكؿ
التربية ،كمية التربية ،جامعة األزىر ،غزة :فمسطيف.

.35

الرقب ،أحمد ( :)2010عبلقة القيادة التحكيمية بتمكيف العامميف في الجامعات الفمسطينية

.36

الزبيدم ،عقيؿ ىاشـ ( :)2017اَليات تعزيز االستغراؽ الكظيفي لدل معممي كمعممات

.37

زنداح ،سامي ( .)2016أثر القيادة المميمة في إدارة األزمات :دراسة تطبيقية عمى ك ازرة

بقطاع غزة ،رسالة ماجستير ،جامعة األزىر ،غزة.

المدارس الثانكية بمحافظة جدة ،الجمعية المصرية لمقراءة كالمعرفة.

الصحة الفمسطينية كقطاع غزة ،المجمة العممية باإلقتصاد كالتجارة – مصر ،العدد  ،2ص -47

.65
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.38

زىراف ،محمد كزىراف ،سناء ( .)2013العكامؿ الخمسة الكبرل لمشخصية كعبلقتيا بكؿ مف

الصمكد األكاديمي كاإلستغراؽ الكظيفي لدل طبلب الدراسات العميا العامميف بالتدريس ،مجمة

االرشاد النفسي – مصر ،العدد  ،36ص .420-333

.39

الزيبارم ،كس ار ( :)2009بعض ميارات التفكير االبداعي كعبلقتيا باألداء المنظمي -دراسة

استطبلعية وراء المديريف في عينة مف شركات التجارة في محافظة دىكؾ ،رسالة ماجستير ،كمية

االدارة كاالقتصاد ،جامعة المكصؿ.
.40

الساعدم ،مؤيد نعمة ( :)2011مستجدات فكرية معاصرة في السمكؾ التنظيمي كادارة المكارد

البشرية ،دار الكراؽ لمنشر كالتكزيع ،األردف ،عماف.
.41

الساعدم ،مؤيد كعكار ،زينب ( :)2014دكر االستغراؽ الكظيفي في األداء العالي-بحث

.42

السعكد ،راتب ( :)2012القيادة التربكية (مفاىيـ كَافاؽ) ،ط ،1دار صفاء لمطباعة كالنشر

.43

السكارنة ،ببلؿ ( :)2008التطكير التنظيمي كاالدارم ،ط ،1دار النشر لمتكزيع ،عماف،

.44

السكارنة ،ببلؿ خمؼ ( :)2010القيادة اإلدارية الفعالة ،دار المسيرة لمنشر كالتكزيع ،األردف،

.45

الشاعر ،عماد سعيد ( :)2018ممارسات القيادة األخبلقية كعبلقتيا بتحقيؽ اإلبداع اإلدارم-

استطبلعي تحميمي ،كمية االدارة كاالقتصاد ،جامعة كرببلء ،العراؽ.

كالتكزيع ،عماف ،األردف.

األردف.
عماف.

دراسة ميدانية عمى الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة ،رسالة ماجستير في إدارة األعماؿ ،كمية

التجارة ،الجامعة اإلسبلمية بغزة ،غزة :فمسطيف.
.46

شرؼ الديف ،رائد ( :)2016مف القائد إلى القيادة ،برنامج التطكير القيادم ،برنامج تدريبي،

.47

شفيؽ ،محمد ( )2009القيادة ،تطبيقات العمكـ السمككية في مجاؿ القيادة .القاىرة ،نيضة

.48

الشماع ،خميؿ كحمكد ،خضير ( :)2000نظرية المنظمة .دار المسيرة ،عماف.

 23نيساف.

مصر لمنشر.

.49

الشنطي ،محمكد ( .)2015دكر االستغراؽ الكظيفي كمتغير كسيط في العبلقة بيف الييكؿ

لتنظيمي كاألداء الكظيفي ،مجمة جامعة األزىر – غزة ،سمسمة العمكـ االنسانية  ،2015المجمد

 ،17العدد ( 2ب) ،ص  147إلى .180
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.50

شياب ،شيرزاد محمد ( :)2010القيادة اإلدارية كدكرىا في تأصير ركابط العبلقات العامة،

.51

شيبلف ،محمكد ( :) 2013دكر بعض عكامؿ اليندسة البشرية في االستغراؽ الكظيفي .دراسة

.52

صالح ،أريج ( :)2016أثر أبعاد القيادة المميمة في الحد مف التكتر التنظيمي .دراسة ميدانية،

.53

صداـ ،محمد ( :)2010ثقافة القيادة لمجميع :مدخؿ معاصر لتمكيف كتنمية المكارد البشرية،

مجمة دراسات تربكية ،العدد ( ،)11تمكز .2010

الراء عينة مف العامميف في شركة أسيا سيؿ لبلتصاالت .رسالة ماجستير ،العراؽ.
استطبلعية َ

بغداد ،العراؽ.

كرقة مقدمة إلى المؤتمر العربي الثاني (تنمية المكارد البشرية كتعزيز االقتصاد الكطني) ،المنظمة

العربية لمتنمية اإلدارية-سمطنة عماف.

.54

الصرف ،رعد ( :)2002صناعة التنمية االدارية في القرف الحادم كالعشركف ،سمسمة الرضا،

.55

الصفحي ،يحيى ( :)2013األنماط القيادية كعبلقتيا بإدارة الصراع التنظيمي بالمنظمات

.56

الصكالحي ،نبيؿ ( :)2011استراتيجيات اإلدارة المدرسية في ضكء االتجاىات المعاصرة،

.57

طاىر ،كماؿ كاظـ ( :)2013رأس الماؿ النفسي كأثره في االستغراؽ الكظيفي ،دراسة تحميمية

.58

الطراكنة ،حسيف ( :)2006العبلقة بيف التمكيف كفاعمية اتخاذ القرار لدل مديرم المدارس

.59

عامر ،سامح كقنديؿ ،عبلء ( :)2010التطكير التنظيمي ،ط ،1عماد دار الفكر الناشر

.60

العامرم ،صالح ميدم كالغالبي ،ظاىر محسف ( :)2007اإلدارة كاألعماؿ ،دار كائؿ لمنشر،

دار الرضا لمنشر ،سكريا.

الخاصة .رسالة ماجستير ،الجامعة االفتراضية ،المممكة المتحدة بريطانيا.
الجنادرية لمنشر كالتكزيع :األردف.

الَراء عينة مف تدريسي كمية االدارة كاالقتصاد كالتربية الرياضية ،مجمة المثنى ،المجمد  3العدد .6
الحككمية اقميـ جنكب األردف ،رسالة ماجستير ،جامعة مؤتة ،اليمف.

كالمكزع ،األردف.

األردف ،عماف ،الطبعة األكلى.
.61

العبادم ،ىاشـ كالجاؼ ،كالء ( .)2012استراتيجيات تعزيز االستغراؽ الكظيفي كدكرىا في

تحقيؽ األداء العالي لمنظمات األعماؿ .دراسة استطبلعية لعينة مف العامميف في القطاع
المصرفي العراقي في أربيؿ ،مجمة دكرية نصؼ سنكية تصدر عف كمية اإلدارة كاالقتصاد ،المجمد

الخامس ،العدد التاسع ،ص .106 – 73

.62

عبد الحافظ ،سارة ( :)2017أثر القيادة المميمة عمى االنتماء التنظيمي .دراسة تطبيقية عمى

مصمحة الرقابة الصناعية .جامعة عيف شمس ،مصر.
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.63

عبد العزيز ،أحمد ( :)2010القيادة االستراتيجية كدكرىا في تنمية القدرات التنافسية لمنظمات

األعماؿ الدكلية بجميكرية مصر العربية ،أطركحة دكتكراه غير منشكرة ،جامعة قناة السكيس:

مصر.

.64

عبد العميـ ،محمد( :)2012محددات كأبعاد العدالة التنظيمية كأثرىا عمى االستغراؽ الكظيفي.

.65

العبد المطيؼ ،ثامر بف عبد هللا ( :)2018مستكل الدعـ التنظيمي المدرؾ بالمدارس الثانكية

.66

عبد هللا ،نك ار ( .)2012العدالة التنظيمية كمتغير كسيط في العبلقة بيف القيادة المميمة

دراسة تطبيقية .اَفاؽ جديدة لمدراسات التجارية ،مصر.

بمدينة بريدة كعبلقتو بسمكؾ االستغراؽ الكظيفي لدل العامميف ،جامعة أسيكط ،كمية التربية.

كالسمكؾ األخبلقي– دراسة تطبيقية عمى القطاع الرياضي بدكلة اإلمارات العربية المتحدة ،مجمة

فكر كابداع– مصر ،ج  ،72ص .300-287

.67

عبيدات ،ذكقاف كآخركف ( :)2001البحث العممي مفيكمو كأدكاتو كأساليبو ،عماف ،دار الفكر

.68

عبكدم ،زيد ( :)2006القيادة كدكرىا في العممية االدارية ،ط ،1دار البداية لمنشر ،عماف،

.69

العتيبي ،سعد ( :)2004أفكار التعزيز لتمكيف العامميف في المنظمات العربية ،المؤتمر العربي

.70

العتيبي ،ضرار ( :)2007العممية االدارية :مبادئ كأصكؿ كعمـ كفف ،الطبعة العربية ،دار

.71

العدكاف ،عزات ( :)2013العبلقة بيف خصائص القيادة كادارة األزمات .دراسة ميدانية .دار

لمنشر كالطباعة كالتكزيع.

األردف.

السنكم الخامس في االدارة ،مصر.

اليازكرم العممية لمنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف.
الحامد لمنشر كالتكزيع ،عماف ،االردف.

.72
.73

عرفة ،سيد ( :)2012اتجاىات في ادارة التغيير ،دار الراية لمنشر كالتكزيع ،األردف.

عريشة ،محمد ( :)1995تحميؿ عبلقة الخصائص الفردية كالرضا الكظيفي مع االستغراؽ

الكظيفي كأثره عمى جيد األفراد في العمؿ ،المجمة العممية لكمية االدارة كاالقتصاد ،العدد (،)6

.91-53

.74

العبلؽ ،بشير ( :)2008االدارة الحديثة :نظريات كمفاىيـ ،الطبعة العربية ،دار اليازكرم

.75

العنزم ،سعد عمي كصبر ،رنا ناصر ( :)2017دكر االستغراؽ الكظيفي لمعامميف في ضماف

العممية لمنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف.

كالء الزبكف :بحث تطبيقي في عينة مف المصارؼ العراقية الخاصة ،مجمة العمكـ االقتصادية

كاإلدارية ،العدد ( ،)99المجمد ( ،)23ص.51-24
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.76

العنيزم ،فكاز ( :)2015القيادة المميمة كمدخؿ لتطكير األداء كتحقيؽ التميز المدرسي،

.77

عكاد ،عمرك ( .)2015تأثير القيادة المميمة في السمككيات المضادة لئلنتاجية-دراسة ميدانية،

.78

عكاد ،فتحي ( :)2013ادارة األعماؿ الحديثة بيف النظرية كالتطبيؽ ،ط ،1دار صفاء لمنشر

.79

عكاكدة ،رناد ( :)2006احتراـ الذات كالثقة بالنفس ،مجمة بمسـ ،العدد ( )360ص - 44

.80

غالي ،محمد أحمد ( :)2015القيادة الخادمة كعبلقتيا بااللتزاـ التنظيمي-دراسة تطبيقية عمى

المجمس األعمى لمتعميـ ،مؤتمر التعميـ  ،2015كمية التربية :جامعة قطر.

المجمة العممية لبلقتصاد كالتجارة – مصر ،العدد الثالث ،ص .271 – 229

كالتكزيع ،عماف ،األردف.
.63

الجامعات في قطاع غزة ،رسالة ماجستير في إدارة األعماؿ ،كمية التجارة ،الجامعة اإلسبلمية-
غزة :فمسطيف.

.81

الغامدم ،جمعاف بف خمؼ (1433ق) :ممارسة مديرم مدارس التعميـ العاـ لمقيادة التحكيمية

بمحافظة المخكاة ،دراسة مقدمة إلى قسـ اإلدارة التربكية كالتخطيط كمتطمب تكميمي لنيؿ درجة

الماجستير في اإلدارة التربكية كالتخطيط ،كمية التربية ،جامعة أـ القرل :السعكدية.

.82
.83

غنيـ ،سبلمة ( :)2008الثقة بالنفس كآثارىا عمى عمميتي التعميـ كالتعمـ ،سمطنة عماف.

الفضمي ،فضؿ ( :)2001تأثير المتغيرات الديمكغرافية كالتكجيات القيمة عمى االنغماس

الكظيفي في القطاع الحككمي بدكلة الككيت ،مجمة جامعة الممؾ عبد العزيز ،االقتصاد كاالدارة،

العدد ( ،)15المجمد ( )1ص  ،104- 94الككيت.

.84
.85

الفقي ،ابراىيـ ( :)2008سحر القيادة ،دار اليقيف ،مصر.

فنرم ،نكرغياث ( .)2012أثر القيادة المميمة عمى سمككيات المكاطنة التنظيمية-دراسة

تطبيقية عمى مركز المؤتمرات في القاىرة ،مجمة فكر كابداع – مصر ،المجمد ج  ،العدد  ،65ص
.595 – 571

.86

فيمد ،ليند ( :)2004أسرار احتراـ الذات  60نصيحة لتنمية الثقة بالنفس ،دار الثقافة لمجميع،

سكريا.

.87

القحطاني ،سالـ بف سعيد ( )2008القيادة اإلدارية .التحكؿ نحك نمكذج القيادم العالمي.

.88

القرني ،سعد مجمد ( :)2017مستكل العدالة التنظيمية لدل قادة المدارس الثانكية الحككمية

الرياض ،مكتبة الممؾ فيد الكطنية.

بمحافظة جدة كعبلقتيا باالستغراؽ الكظيفي لدل المعمميف .الجمعية المصرية لمقراءة كالمعرفة.
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.89

القريكتي ،محمد ( :)2009مبادئ االدارة :النظريات كالعمميات كالكظائؼ ،ط ،4دار كائؿ

.90

القيسي ،ىناء ( :)2010اإلدارة التربكية ،مبادئ كنظريات ،اتجاىات حديثة .دار المناىج

.91

الكبير ،أحمد ( :)2016القيادة األخبلقية مف منظكر إسبلمي دراسة نظرية تطبيقية مقارنة ،ج

.92

الكردم ،أحمد السيد ( :)2010ميارات القيادة الفعالة ،بحث منشكر عبر االنترنت.

.93

الكعبي ،حميد سالـ ( :)2014دكر القيادات االدارية الناجحة في ادارة االزمة ،دراسة تحميمية

.94

المكح ،سمير كامؿ ( :)2016دكر القيادة المميمة في تعزيز االلتزاـ التنظيمي بك ازرة األشغاؿ

.95

ماضي ،أحمد ديب ( :)2014أثر الدعـ التنظيمي عمى تنمية االستغراؽ الكظيفي لدل

لمنشر ،عماف ،األردف.

لمنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف.

 ،1السعكدية :دار الممؾ فيد لمطباعة.

لعينة مف الشركات في ك ازرة النقؿ كالمكصبلت ،مجمة د ارسات محاسبية كمالية :العراؽ.
العامة كاإلسكاف ،رسالة ماجستير في القيادة كاإلدارة ،جامعة األقصى :غزة.

العامميف في مكتب غزة اإلقميمي التابع لؤلكنركا ،رسالة ماجستير في إدارة األعماؿ ،كمية التجارة،

الجامعة اإلسبلمية-غزة :فمسطيف.

.96

ماىر ،أحمد ( :)2005السمكؾ التنظيمي مدخؿ بناء الميارات ،ط ،1الدار الجامعية لمنشر

.97

محمد ،محمد عبد الحميد ( :)2009أنكاع القيادة شبكة فبلسفة التطكير ،تدريب المكارد

.98

المخزكمي ،أمؿ ( :)2001التنشئة االجتماعية كالثقة بالنفس ،مجمة شيرية لآلداب كالعمكـ

كالتكزيع ،االسكندرية ،مصر.

البشرية.

كالثقافة العربية ،ع ( ،)578مجمد  ،63ص.135-122

.99

المسعكد ،عينة ( :)2010القيادة اإلدارية كدكرىا في عممية الرقابة اإلدارية في اإلدارة

الجزائرية .رسالة ماجستير ،جامعة دالي إبراىيـ ،الجزائر.

 .100المصرم ،محمد شفيؽ( :)2015االنغماس الكظيفي كعبلقتو بسمكؾ المكاطنة التنظيمية.
دراسة ميدانية عمى المستشفيات الحككمية في قطاع غزة .رسالة ماجستير في إدارة األعماؿ،

جامعة األزىر ،غزة.

 .101مصطفى ،أحمد ( :)2005المدير كمياراتو السمككية ،الجمعية العربية لئلدارة ،القاىرة ،مصر.

 .102المغربي ،عبد الحميد ( :)2004جكدة حياة العمؿ كأثرىا في تنمية االستغراؽ الكظيفي ،مجمة
الدراسات كالبحكث التجارية ،العدد ( )2ص  ،53- 1جامعة الزقازيؽ ،مصر.
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 .103منصكر ،مراد ( :)2016القيادة التحكيمية سبيمؾ لمكصكؿ إلى القمة ،جامعة الممؾ فيد
لمبتركؿ كالمعادف ،السعكدية.

 .104المنطاكم ،إيماف ( :)2007أثر ثقافة المنظمة عمى االستغراؽ الكظيفي-دراسة تطبيقية عمى
مؤسسة األىراـ المصرية ،رسالة ماجستير ،جامعة طنطا ،مصر.

 .105النجار ،حسف ( :)2017أثر تطبيؽ العدالة التنظيمية عمى االستغراؽ الكظيفي .دراسة ميدانية
عمى العامميف في مديريات التربية كالتعميـ بقطاع غزة .جامعة األزىر ،غزة.

 .106النجار ،ميرفت إبراىيـ ( :)2018درجة ممارسة مديرم مدارس ككالة الغكث الدكلية
بمحافظات غزة لمقيادة الخادمة كعبلقتيا باالنتماء الميني لدل معممييـ ،رسالة ماجستير في

أصكؿ التربية-إدارة تربكية ،كمية التربية ،الجامعة اإلسبلمية بغزة ،غزة :فمسطيف.

 .107النداكم ،مريـ ( :)2004العدالة بيف خصائص القيادة الجامعية العراقية كادارة االزمات .رسالة
دكتكراه ،جامعة المكصؿ ،العراؽ.

 .108نصار ،إيماف حسف( :)2013جكدة حياة العمؿ كأثرىا عمى تنمية االستغراؽ الكظيفي .دراسة
مقارنة بيف دائرة التربية كالتعميـ في ككالة الغكث كك ازرة التربية كالتعميـ الحككمي .الجامعة

اإلسبلمية ،غزة.

 .109ىبلؿ ،محمد ( :)2002ميارات قيادة االخريف .ط ،3مركز تطكير االداء كالتنمية ،السكيس.

 .110ك ازرة التخطيط كالتعاكف الدكلي ( :)2015-2005ك ازرة التخطيط لممحافظات الجنكبية
المخطط اإلقميمي ،محافظات غزة الجزء األكؿ كالثاني ،غزة.

 .111ك ازرة التربية كالتعميـ العالي ( :)2013اإلدارة العامة لمتخطيط التربكم ،غزة :فمسطيف.

 .112يكسؼ ،ىبة ( :)2011عبلقة بعض سمات الشخصية باالستغراؽ الكظيفي لدل عينة مف
أطباء الطكارئ ،رسالة ماجستير ،مجمة الدراسات النفسية ،العدد ( ،)21المجمد (.97-56 ،)1

 .113يكنس ،طارؽ كالييتي ،خالد ( :)2011االدارة االستراتيجية مدخؿ بناء كادامة الميزة التنافسية،
جامعة العمكـ التطبيقية ،البحريف.
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ادلالحق


االستبانة بصورتها األولوة.



قائمة أمساء السادة احملكمني.



االستبانة يف صورتها النهائوة.



رسالة تسهول املهمة.
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ممحق رقم ()1



االستبانة في صورتيا األولية

جامعيية األزىيير -غييزة
عميادة الدراسيات العمييييا
كميييية التربيييييييييييييييييييييييييييييية
قسم أصول التربيييييييييييية
السيد الدكتور................................................:حفظو هللا،،،
السبلـ عميكـ كرحمة هللا كبركاتو ،،،
الموضوع :تحكيم استبانة
تأتي ىذه االستبانة ضمف إجراءات الدراسة لمحصكؿ عمى درجة الماجستير في أصكؿ التربية بعنكاف:

"الكيادة المميمة لدى مديري المدارس ال انوية الحكومية في المحافظات الجنوبية بفمسطين وعالقتيا

باالستغراق الوظيفي لممعممين" ،تيدؼ ىذه االستبانة لمتعرؼ إلى مدل تكفر القيادة المميمة لممديريف في

المدارس الثانكية الحككمية كعبلقتيا باالستغراؽ الكظيفي لدل المعمميف ،مف كجية نظر المعمميف ،كفي ضكء

ما تتمتعكف بو سيادتكـ مف خبرة كاسعة ،فإف الباحثة تتشرؼ أف تضع بيف أيديكـ ىذه االستبانة بيدؼ
تحكيميا كتطكيرىا كابداء آرائكـ حكؿ كضكح العبارات كدقة صياغتيا كمبلءمتيا لمكضكع الدراسة كلممجاالت
التي كردت فييا قبؿ تطبيقيا ميدانينا.

تتككف ىذه األداة مف استبانتيف :االستبانة األكلى تتعمؽ بالمتغير األكؿ كىك القيادة المميمة لممديريف

كتتككف مف ( )27فقرة ،كاالستبانة الثانية تتعمؽ بالمتغير الثاني كىك االستغراؽ الكظيفي لممعمميف كتتككف مف
( )22فقرة.
شاكرين حسن تعاونكم،،،،،،
الباح ة  /سمر خضر أبو غالي
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أختي المعمـ /أخي المعمـ.......

حفظكـ هللا

بيف يديؾ استبانة تيدؼ التعرؼ إلى القيادة المميمة لدل مديرم المدارس الثانكية الحككمية في
المحافظات الجنكبية بفمسطيف كعبلقتيا باالستغراؽ الكظيفي لممعمميف ،لذا أرجك التكرـ باإلجابة عمى

كافة تساؤالت الدراسة بصدؽ كأمانة عممنا بأف المعمكمات التي سأحصؿ عمييا منكـ لف تستخدـ سكل

ألغراض البحث العممي فقط.
أو ًال :البيانات االساسية:

 جنس المعمم ) ( :ذكر ( ) أنثى
 نوع المدرسة ) ( :ذككر

( ) إناث
( ) دراسات عميا

 المؤىل العممي  ) ( :بكالكريكس
 التخصص ) ( :لغة عربية ( ) لغة إنجميزية

( ) عمكـ ( ) مكاد اجتماعية

( ) رياضيات ( ) تربية رياضية
 المنطكة التعميمية ) ( :شماؿ غزة ( ) شرؽ غزة
( ) الكسطى

( ) خانيكنس

( ) غرب غزة
( ) شرؽ خانيكنس ( ) رفح

 سنوات الخدمة 5 ) ( :سنكات فأقؿ ( ) أكثر مف  5سنكات  10 -سنكات
( ) أكثر مف  10سنكات
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االستبانة األولى  /الكيادة المميمة
االنتماء
المجاالت /الفكرات

منتمية

المجال األول /ال كة بالنفس
 1يظير المدير متمكنان كعارفان ما يقكلو كما يفعمو
 2يظير المدير كاثقان مف قدراتو كامكاناتو

 3يطمؽ المدير أحكامان صحيحة بشأف العمؿ

 4يدرؾ المدير بأف اوخريف عمى معرفة بجيكده
المجال ال اني /الرؤية المستكبمية
 1يمتمؾ المدير القدرة عمى تأدية أعماؿ تخدـ مستقبؿ المدرسة
 2يستفيد المدير مف تجارب الماضي كينطمؽ بيا لتأميف المستقبؿ
 3يضحي المدير بكؿ ما لديو مف أجؿ تحقيؽ رؤية المدرسة المستقبمية
 4يشارؾ المدير المعمميف في تحديد التكجيات المستقبمية في العمؿ المدرسي
المجال ال الث /الحساسية تجاه المتغيرات البيكية
1

يجمع المدير المعمكمات البيئية ذات العبلقة بالعمؿ كيعتبرىا جكىر
التخطيط المستقبمي

 2يعتمد المدير الكاقعية عند تحديد احتياجاتو في بيئة العمؿ
3
4

ينطمؽ المدير في معالجتو لممشكبلت التي تكاجيو في العمؿ مف القيكد
البيئية المفركضة عميو

يكظؼ المدير أساليب إدارة الصراع لمتعامؿ مع الجيات المعكقة لرؤيتو
المستقبمية.

 5يستثمر المدير الفرص كالتحديات في البيئة الخارجية لممدرسة
 6يستثمر المدير نقاط القكة كالضعؼ في البيئة الداخمية لممدرسة
المجال الرابع /الجاىزية
 1يعتمد المدير أساليب لتأميف أداء كتنفيذ األعماؿ المخطط ليا
2

يقدـ المدير الرد عمى االستفسارات مف األطراؼ المختمفة في الكقت
المناسب

 3يحرص المدير عمى الحذر مثمما يراعي اليقظة
 4يستخدـ المدير المكارد كفؽ الصيغ التي تؤمف لو حتمية العمؿ
المجال الخامس /تمكين العاممين
 1يقدـ المدير النصيحة كالمساندة في المكاقؼ الضاغطة
 2يشجع المدير المعمميف عمى اتخاذ الق اررات لحؿ أم مشكمة قد تكاجييـ
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غير

منتمية

الوضوح
واضحة

غير

واضحة

 3يفكض المدير المعمميف في الكثير مف المياـ المناسبة إلمكاناتيـ كقدراتيـ
 4يساىـ المدير في إكساب المعمميف المعارؼ كميارات العمؿ الجديدة
المجال السادس /االعتمادية وال كة باآلخرين
 1يعتقد المدير بأف المعمميف يبذلكف أقصى جيكدىـ لتحقيؽ األىداؼ
 2يثؽ المدير بالمعمميف كأنيـ قادريف عمى تحمؿ مسؤكليات ثقيمة
البناء حكؿ قضايا العمؿ
 3يشجع المدير المعمميف عمي النقاش كالحكار ّ
يشجع المدير المعمميف عمى العمؿ الجماعي كتككيف فرؽ تتسـ بالمسئكلية
4
كالثقة المتبادلة
 5يكاف المدير المعمميف ذكم اإلنجاز العالي لتعزيز ثقتيـ بنفسيـ
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االستبانة ال انية  /االستغراق الوظيفي
االنتماء
م
1
2

الفكرات

منتمية

يحقؽ لي عممي في كظيفتي الحالية أكبر اشباع في حياتي
يعد اىتمامي بكظيفتي كاستغراقي في أداء مياميا مف أىـ األشياء التي
أعطييا األكلكية

3
4

أمتمؾ ركابط قكية جدان بكظيفتي ،كأرل أنو مف الصعب جدان كسرىا

معظـ األىداؼ الشخصية في حياتي مرتبطة كمكجية نحك كظيفتي

5

إنني شديد التمسؾ بالدقة في أداء عممي إلى درجة كبيرة

6

انني أجد متعة حقيقية في أدائي لعممي

7

أشعر بالتقدير الذاتي مف خبلؿ انجازاتي في العمؿ

8

كظيفتي تتيح لي فرص لمتجديد كاالبتكار

9

لدم رؤية كاضحة عف إجراءات كأىداؼ العمؿ

 10كظيفتي أىـ شيء في حياتي كتحقؽ لي ذاتي
 11أشارؾ بفعالية في مجاؿ كظيفتي
 12حبي لعممي يساعدني عمى تحقيؽ أىدافي
 13أشعر بالفخر لشغمي ىذه الكظيفة
 14أبقى في العمؿ كقتان اضافيان إلنياء عممي حتى كاف لـ يتـ تعكيضي ماديان
 15أشعر بامتبلكي الطاقة كالمركنة الذىنية ألداء كظيفتي
 16اشعر بأف الكقت يمر سريعان أثناء أداء العمؿ

 17يشغمني التفكير في كظيفتي حتى بعد انتياء كقت الدكاـ
 18أقدـ مصمحة العمؿ عمى المصمحة الشخصية
 19أعتقد أنني مستعد ألف أبذؿ أقصى جيدان إلنجاح العمؿ الذم أقكـ بو
 20أشعر بالسعادة ألف كظيفتي تشغؿ جزء كبير مف كقتي

 21أبذؿ قصارل جيدم في دراسة المشكبلت كتقديـ االقتراحات كالحمكؿ ليا
22

أسعى دائمان لتطكير نفسي عبر الذىاب لمندكات كالمؤتمرات لمتابعة

المستجدات
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غير

منتمية

الوضوح
واضحة

غير

واضحة

ممحق رقم ()2
قاكمة بأسماء السادة المحكمين لالستبانة
االسم

الدرجة العلمية

مكان العمل

التخصص

الرقم
.1

أ.د زياد علي اجلرجاوي

أستاذ دكتور

القدس املفتوحة

اإلدارة الرتبوية

.2

عديل داود الشاعر

أستاذ مساعد

جامعة األقصى

اإلدارة الرتبوية

.3

ناجي رجب سكر

أستاذ مشارك

جامعة األقصى

اإلدارةالتربوية

.4

ناصر كامل األغا

أستاذ مساعد

القدس املفتوحة

اإلدارةالتربوية

.5

سليمان حسني املزين

أستاذ دكتور

اجلامعة اإلسالمية

اإلدارةالتربوية

.6

حممد حسن املزين

أستاذ حماضر

القدس املفتوحة

اإلدارةالتربوية

.7

د.حممد هاشم أغا

أستاذ مشارك

جامعة األزهر

اإلدارةالتربوية

.8

إياد علي الدجين

أستاذ مساعد

اجلامعة اإلسالمية

اإلدارةالتربوية

.9

د.حممود إبراهيم خلف هللا

أستاذ مشارك

جامعة األقصى

اإلدارةالتربوية

.10

رندة عيد شرير

أستاذ مساعد

جامعة األقصى

اإلدارةالتربوية

.11

فايز كمال شلدان

أستاذ مشارك

اجلامعة اإلسالمية

اإلدارةالتربوية
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ممحق رقم ()3
االستبانة في صورتيا النياكية

جامعػػة األزىػػر -غ ػزة
عمػادة الد ارسػات العمي ػػا
كمي ػػة التربي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

قسـ أصكؿ التربي ػ ػ ػ ػػة
أختي المعممة /أخي المعمـ .....حفظكـ هللا..

السبلـ عميكـ كرحمة هللا كبركاتو،،،
الموضوع /تعبكة استبانة عممية
تقكـ الباحثة بإجراء دراسة بعنكاف" :الكيادة المميمة لدى مديري المدارس ال انوية الحكومية في

المحافظات الجنوبية بفمسطين عالقتيا باالستغراق الوظيفي لممعممين" ،كلغرض تحقيؽ ىدؼ الدراسة أضع

بيف أيديكـ استبانة تيدؼ لمتعرؼ إلى القيادة المميمة لدل مديرم المدارس الثانكية الحككمية في المحافظات
الجنكبية بفمسطيف كعبلقتيا باالستغراؽ الكظيفي لممعمميف ،لذا أرجك التكرـ باإلجابة عمى كافة فقرات االستبانة

بأف المعمكمات التي ستحصؿ عمييا الباحثة منكـ لف تستخدـ سكل ألغراض البحث
بصدؽ كأمانة ،عممنا ّ
العممي فقط.
تتك ػػكف ى ػػذه األداة م ػػف اس ػػتبانتيف :االس ػػتبانة األكل ػػى ص ػػممت لقي ػػاس درج ػػة تػ ػكافر القي ػػادة المميم ػػة عن ػػد

الم ػػديريف ،كتتك ػػكف م ػػف ( )28فقػ ػرة ،كاالس ػػتبانة الثاني ػػة ص ػػممت لقي ػػاس درج ػػة تػ ػكافر االس ػػتغراؽ ال ػػكظيفي عن ػػد
المعمميف كتتككف مف ( )22فقرة.
شاكرةً حسن تعاونكم،،،
الباح ة /سمر خضر أبو غالي
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أختي المعمـ /أخي المعمـ.......

حفظكـ هللا

ب ػػيف ي ػػديؾ اس ػػتبانة تي ػػدؼ التع ػػرؼ إل ػػى القي ػػادة المميم ػػة ل ػػدل م ػػديرم الم ػػدارس الثانكي ػػة الحككمي ػػة ف ػػي

المحافظػػات الجنكبيػػة بفمسػػطيف كعبلقتيػػا باالسػػتغراؽ الػػكظيفي لممعممػػيف ،لػػذا أرجػػك التكػػرـ باإلجابػػة عمػػى كافػػة
تسػػاؤالت الد ارسػػة بصػػدؽ كأمانػػة عمم ػان بػػأف المعمكمػػات التػػي سأحصػػؿ عمييػػا مػػنكـ لػػف تسػػتخدـ سػػكل ألغ ػراض

البحث العممي فقط.

أوالً :البيانات االساسية:
 جنس المعمم ) ( :ذكر ( ) أنثى
 نوع المدرسة ) ( :ذككر

( ) إناث
( ) دراسات عميا

 المؤىل العممي  ) ( :بكالكريكس

 التخصص ) ( :لغة عربية ( ) لغة إنجميزية

( ) عمكـ ( ) مكاد اجتماعية

( ) رياضيات ( ) تربية رياضية
 المنطكة التعميمية ) ( :شماؿ غزة
( ) الكسطى

( ) شرؽ غزة ( ) غرب غزة
( ) خانيكنس ( ) شرؽ خانيكنس ( ) رفح

 سنوات الخدمة 5 ) ( :سنكات فأقؿ ( ) أكثر مف  5سنكات  10 -سنكات
( ) أكثر مف  10سنكات
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االستبانة األولى  /الكيادة المميمة
"درجة التوافر"
المجاالت /الفكرات

كبيرة
جداً

كبيرة

المجال األول /ال كة بالنفس
 1يبدك المدير متمكنان لما يقكلو كلما يفعمو.
 2يظير كاثقان مف قدراتو كامكاناتو.

 3يطمؽ أحكامان صحيحة بشأف العمؿ.

 4يدرؾ بأف اوخريف عمى معرفة بجيكده.
المجال ال اني /الرؤية المستكبمية
 1يقكـ المدير بأعماؿ تخدـ مستقبؿ المدرسة.
 2يكظؼ تجارب الماضي لتأميف المستقبؿ.
 3يضحي بكؿ ما لديو مف أجؿ تحقيؽ رؤية المدرسة.
 4يشارؾ المعمميف في تحديد التكجيات المستقبمية لممدرسة.
المجال ال الث /الحساسية تجاه المتغيرات البيكية
1

يجمع المدير المعمكمات البيئية ذات العبلقة بالعمؿ كيعتبرىا
جكىر التخطيط المستقبمي.

 2يعتمد المدير الكاقعية عند تحديد احتياجاتو في بيئة العمؿ.
3
4

ينطمؽ في معالجتو لممشكبلت التي تكاجيو في العمؿ مف

اإلمكانات المتاحة لديو.

يكظؼ أساليب إدارة الصراع لمتعامؿ مع الجيات المعكقة
لرؤيتو المستقبمية.

 5يستثمر الفرص كالتحديات في البيئة الخارجية لممدرسة.
 6يستثمر نقاط القكة كالضعؼ في البيئة الداخمية لممدرسة.
المجال الرابع /الجاىزية
1
2

يعتمد المدير أساليب عممية لتأميف أداء كتنفيذ األعماؿ
المخطط ليا.
يقدـ الرد عمى االستفسارات مف األطراؼ المختمفة في الكقت
المناسب.

 3يحرص عمى الحذر مثمما يراعي اليقظة.
 4يستخدـ المكارد كفؽ الصيغ التي تؤمف لو نجاح العمؿ.
المجال الخامس /تمكين العاممين
 1يقدـ المدير النصيحة كالمساندة في المكاقؼ الضاغطة.
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متوسطة

ضعيفة

ضعيفة
جداً

2
3

يشجع العامميف عمى اتخاذ الق اررات لحؿ أم مشكمة قد
تكاجييـ.
يفكض المعمميف في الكثير مف المياـ المناسبة إلمكاناتيـ
كقدراتيـ.

 4يساىـ في إكساب المعمميف المعارؼ كميارات العمؿ الجديدة.
المجال السادس /االعتمادية وال كة باآلخرين
1

يعتقد المدير بأف المعمميف يبذلكف أقصى الجيكد لتحقيؽ
األىداؼ.

 2يثؽ بقدرة المعمميف كأنيـ قادركف عمى تحمؿ مسؤكليات ثقيمة.
3

البناء حكؿ قضايا
يشجع المعمميف عمى النقاش كالحكار ّ
العمؿ.

 4يمارس العمؿ الجماعي مع المعمميف.
يككف فرقان تتسـ بالمسئكلية كالثقة.
5
ّ
 6يكاف المعمميف المبدعيف لتعزيز ثقتيـ بأنفسيـ.
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االستبانة ال انية  /االستغراق الوظيفي
"درجة التوافر"
م

الفكرات

1

يحقؽ لي عممي في كظيفتي الحالية أكبر اشباع في حياتي.

2
3
4

كبيرة

يعد اىتمامي بكظيفتي كاستغراقي في أداء مياميا مف أىـ
أكلكياتي.
أمتمؾ ركابط قكية جدان بكظيفتي ،كأرل أنو مف الصعب جدان

كسرىا.

معظـ األىداؼ الشخصية في حياتي مرتبطة كمكجية نحك
كظيفتي.

5

إنني شديد التمسؾ بالدقة في أداء عممي.

6

أجد متعة حقيقية في أدائي لعممي.

7

أشعر بالتقدير الذاتي مف خبلؿ انجازاتي في العمؿ.

8

كظيفتي تتيح لي فرص لمتجديد كاالبتكار.

9

لدم رؤية كاضحة عف إجراءات كأىداؼ العمؿ.

 10كظيفتي أىـ شيء في حياتي كتحقؽ لي ذاتي.
 11أشارؾ بفعالية في مجاؿ كظيفتي.
 12حبي لعممي يساعدني عمى تحقيؽ أىدافي.
 13أشعر بالفخر لشغمي ىذه الكظيفة.
14

أبقى في العمؿ كقتان إضافيان إلنياء عممي حتى كاف لـ يتـ

تعكيضي ماديان.

 15أشعر بامتبلكي الطاقة كالمركنة الذىنية ألداء كظيفتي.
 16أشعر بأف الكقت يمر سريعان أثناء أداء العمؿ.

 17يشغمني التفكير في كظيفتي حتى بعد انتياء كقت الدكاـ.
 18أقدـ مصمحة العمؿ عمى المصمحة الشخصية.
أعتقد أنني مستعد ألف أبذؿ أقصى ٍ
جيد إلنجاح العمؿ الذم
19
أقكـ بو.
 20أشعر بالسعادة ألف كظيفتي تشغؿ جزء كبير مف كقتي.
21
22

أبذؿ قصارل جيدم في دراسة المشكبلت كتقديـ االقتراحات
كالحمكؿ ليا.
أسعى دائمان لتطكير نفسي عبر المشاركة بالندكات كالمؤتمرات

لمتابعة المستجدات.
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جداً

كبيرة متوسطة

ضعيفة

ضعيفة
جداً

ممحق رقم ()4
رسالة تسييل ميمة
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