
 

 

  02020202كانون األول كانون األول ( ( 66))العدد العدد ( ( 33))المجلد المجلد 

 وأثرها يف اإلبداع التنظيمي ةسلوكيات القيادة التحويلي

 (قطاع االتصاالت األردنية  يفتطبيقية دراسة ) 
Transformational Leadership Behavior and their impact on Organizational 

Innovation 

An Applied Study on Jordanian Communication Sector 
 
 
 

 
 املستـخلـص 

سلوكيات القيااد  الححويلياة علاى ااعادا       ت الدراسة الحالية إلى الكشف عن أثرهدف 
 Zain; Orange; Umniah and)الحنظيمي في شركات ااحصاالت األردنياة الللوياة وهاي    

Xpress .)األسلوب الحطعيقاي،   وذلك عاسحلدام والححليلي، وقد حم ااعحماد على المنهج الوصفي
من ملحلف شركات رؤساء األقسام واالحصاصيين العاملين في هذه ال وحكونت عينة الدراسة من

أن جميا    ومن أهم النحائج الحي حوصلت إليهاا الدراساة  (. 021)والعالغ عددهم االحصاصات 
سلوكيات القياد  الححويلية كانت عدرجة محوسطة، وأن مسحوى حعني ااعادا  وحاوافر القادرات    

إحصائية لسالوكيات القيااد    داللة  أثر ذيإلى وجود  اًل عنفض .ااعداعية كانت عمسحوى مرحف 
ااعادا   على ( الحمكين ،ااعحعارية الفردية ،ااسحثار  الفكرية ،الحأثير المثالي) عأععادها الححويلية

 . (  0.05)حعني ااعدا  وحوافر القدرات ااعداعية عند مسحوى )الحنظيمي عمحغيراحه 

 ااعدا  الحنظيمي ،ااعدا  ،القياد  الححويلية ،القياد : الكلمات الدالة
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

Abstract 
 

The aim of this Current Study is to reveals the impact of 

Transformational Leadership on Organizational Innovation in Mobile 

Jordanian Communication Companies (Zain; Orange; Umniah and Xpress). 

The study depends on descriptive and analytical mothodize using the 

practical manner; study sample consists of Head of section and Experts 

from all Specializations in Mobile Jordanian Communication Companies 

amounted (120). A major study finding all Transformational Leadership 

Behaviors was median extent, the innovation adoption and innovation 

abilities availability was high extent. Besides there is a significant 

statistical impact of Transformational Leadership Behaviors (Idealized 

Influence; Intellectual Stimulation; Individualized Consideration and 

Empowerment) on Organizational Innovation (innovation adoption & 

innovation abilities availability) at (  0.05) level. 

Key Words: Leadrship; Transformational Leadership; Innovation; 

Organizational Innovation. 
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 ةــدمـمق    
االنفجار  نحيجة المحالحقة والحغيرات المحسارعة الحطورات من العديد الحالي العصر يشهد

 الححاديات  مان  حواجاه العدياد   المنظماات  جعل مما .واالحصاالت المعلومات وثور  المعرفي

 قائطر إيجاد المنظمات على فرض وهو ما .معها الحكيف وطريقة مواكعحها كيفية والصعوعات في
 الوساائل  وحاوفير  معدعين أشلاص إيجاد طريق عن الحقليدية ق وااجراءاتائالطر اعية ونعذإعد

 .سريعة إدارية وحلول جديد  قائطر اعحكار على حساعد الحي المناسعة

 لادى  ااعادا   مسحوى في حؤثر ولارجها المنظمة دالل كثير  عوامل هناك أن من الرغم وعلى

 دوًرا حاؤدي  المنظمة دالل القياد  إلى أن حشير الحي الوسائل من دالعدي هناك أن إال .عها العاملين

 ,Marloes, et..al)وحأصيله  ااعدا  اسحثار  من حمكن المالئمة الحي اادارية العيئة إيجاد في مهمًا

2008: 231). 
 يالذ القياد  الححويلية نمط الحقني والحطور العلمي الحقدم أفرزها الحي القيادية األنماط ومن

 مان  الحديثة والحطورات مواجهة الححديات في المنظمة قياد  على العالية قدرحه يميزه ما أهم من

 لهام  المجاال  فاح   طريق عن ااعداعية وحنمية قدراحهم المرؤوسين سلوكيات في الحأثير لالل

 .منظماحهم حواجه الحي المشاكل والصعوعات مواجهة على وحشجيعهم

 المنظماات  إحدى ولصوصًا شركات ااحصاالت الللويةاللدمية  المنظمات أن وحيث

 العااملين  دالل الموظفين الكامنة الطاقات حفجير يسحطي  الذي القيادي النمط ذلك إلى حححاج الحي

 العمال  ألنظمة المسحمر العمل والححديث مجال في الجديد عن العحث في لهم الفرصة وإحاحة عها،

 . المحيطة والحغيرات يحفق عما

 مان  سواء المنظمات، من غيرها عن حميزها عسمات ت االحصاالت الللوية ححسمفشركا

 ححقياق  في المحععة الوسائل واألساليب من حيث أو ححقيقها، المراد واألهداف المهمة نوعية حيث



 

 

 

أن  منهاا  مما يحطلب. عشكل عام إلى حقديم لدمات إحصال عالية الجود  حهدف فهي األهداف، حلك
 حلك في أساليب إعداعية جديد ، وحعني ألعمالها، أدائها في المحععة اليعها الحقليديةأس في النظر حعيد

أمثال   المؤهلة إساحغالالً  العشرية اسحغالل الموارد على والعمل المحيطة، المسحجدات والحطورات
 هاأثروالححويلية  القياد دراسة سلوكيات  في كان الحركيز واالعحكار، لهذا لها للمعادأ  وفح  المجال

 .ااعدا  الحنظيمي في شركات ااحصاالت األردنية الللويةعلى 
 مشكلاة الدراسااة وأسئلحهاا

 الحاجة لدى المنظمات ظهرت كافة المجاالت في المسحمر والحغيير السري  للحطور نحيجة

 .الحغييار  هاذا  محطلعاات وحاجاات   عملياحها ومحطلعات حقديم لدماحها لمواكعة في النظر اعاد 
 ححطلب الحي من المشكالت العديد وأحجامها وأنواعها مهامها الحالف على حواجه عامة لمنظماتفا

 على القائم الحقليدي المنهج على من االعحماد الحقليل في الحفكير ضرور  فيها والعاملين قياداحها من

 ,Morales)الشأن  هذا في ااعداعي المنهج حوظيف المشكالت ومحاولة حل في واللطأ المحاولة

et..al, 2008: 230). 
 حوافر يحطلب والذي الحغييرات المحالحقة م  للحجاوب أساسيًا عاماًل يعد ااعدا  أن وحيث

 الياوم  والمديرون اادار  كحاب أجم  فقد. محأصلة محجدد  ظاهر  منه وحجعل حشجعه إدارية عيئة

 والسياسية واالجحماعية قحصاديةاال الحغيرات حفرضها ملحة لإلعدا  حاجة المنظمات حاجة أن على

 حعيشاها المنظماات   الحاي  والمعقد  المحغير  الظروففضاًل عن  المجحم  في والثقافية وغيرها

 (. 012: 2112الكعيسي، )المعاصر  
يفارز   العمال  عيئة في القيادي النمط أن على (10: 2111والرعيعان،  ،آل لليفة) ويؤكد

نحيجاة   ااعادا  يكاون   من قدرًا يملك الذي الموظف فإن لكولذ المرؤوسين من ومفردات أنواعًا
 القياد  الححويلي نمط القيادي، وعلاصة النمط مقدمحها وفي عها يعمل الحي العيئة للصائص طعيعية

 المجاال لالعحكاار   وفاح   الحديثة والحطورات مواجهة الححديات على العالية عالقدر  يحسم الذي

والححاوالت   المحيطاة  الحغيارات  لمواكعاة  والحجدياد  الحطوير قنوات إحاحة لالل من وااعدا 
 ااعداعي وحوفير العيئة المنهج وحوظيف المشكالت لمواجهة الحاجة فإن فيه الشك وما .المحسارعة

 مطلب ضروري وحطويره لحنميحه الالزمة والوسائل المعدعين األشلاص وإيجاد لحشجيعه المناسعة
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فاي شاركات    أكعر حكون ذلك إلى الحاجة أن إال. (Jung, et..al, 2003: 527) كافة منظماتلل
 .الحي حواجهها والحغيرات الححديات وكثر  هااحمهم ااحصاالت الللوية لحعدد

 اآلفااق  يساعى لفاح    الذي الححويلي القياد  نمط لدراسة الحرص كان ذلك ضوء وعلى

 مجال في وإعداعات قدرات من المرؤوسين لدى ما لحقديم المالئم والمناخ اللصعة األرض وحهيئة

 . عهم المناطة واألعمال عواجعاحهم القيام

يمكن إظهار مشكلة الدراسة عصور  أكثر جالء مان لاالل    ،ذكر آنفًا الى ماسحنادًا إو
 :السؤال الرئيس الحاليإثار  

 ،ةااعحعارية الفرديا  ،واالسحثار  الفكرية ،الحأثير المثالي) لسلوكيات القياد  الححويليةهل 
فاي شاركات    (حاوافر القادرات ااعداعياة    ،حعني ااعدا ) ااعدا  الحنظيمي فيأثر ( والحمكين

 :الحالية الفرعية الحساؤالت الحساؤل هذا من وينعثق .الللوية ؟األردنية ااحصاالت 
ااحصااالت  المديرين العاملين في شاركات   لدى الححويلية القياد  سلوكيات حوافر مدى ما: أواًل
 .؟دنية الللويةاألر
 .؟شركات ااحصاالت األردنية الللويةما مسحوى ااعدا  الحنظيمي في  :ثانيًا
ااعحعارياة   ،واالسحثار  الفكرياة  ،الحأثير المثالي)لسلوكيات القياد  الححويلية أثر هناك هل  :ثالثًا

شاركات  فاي   (داعيةحوافر القدرات ااع ،حعني ااعدا )على ااعدا  الحنظيمي ( والحمكين ،الفردية
 .؟ااحصاالت األردنية الللوية

 

 ةـــدراسـداف الـأه
 :ححمثل أهداف الدراسة عما يأحي

شاركات  مدى حوافر سلوكيات القياد  الححويلية لدى الماديرين العااملين فاي     على الحعرف .0
 ؟ااحصاالت األردنية الللوية

في شركات  ( القدرات ااعداعية حوافر ،حعني ااعدا  )مسحوى ااعدا  الحنظيمي  على الحعرف .2
 ؟ااحصاالت األردنية الللوية

حاوافر القادرات   حعني ااعادا  و )ااعدا  الحنظيمي سلوكيات القياد  الححويلية على أثر  عيان .1
 ؟ااحصاالت األردنية الللويةفي شركات ( ااعداعية



 

 

 

 ةــدراسـة الــأهمي
 :هما جانعين حسحمد هذه الدراسة أهميحها من

 :العلمية ألهميةا( 0)

 القياد  كون موضو  ححناوله الذي الموضو  أهمية من الدراسة لهذه العلمية األهمية حسحمد

 المجال عهذا المهحمين قعل من عالغ عاهحمام ححظى حزال وال حظيت الحي المهمة الموضوعات أحد

 الحاي  ياادات الق على رئيس عشكل يعحمد واسحمرارها منظماحها وحطور المجحمعات حقدم أن حيث

 ومواهاب  إعحكارياة  قادرات  لهذا النمط من القياد  مان  وما لططها وسياساحها وحرسم ححركها

 ااداري الفكر في والدراسة العحث من نصيعه يألذ لم الذي الححويلي القائد نمط وعلاصة .إعداعية

 . العرعي

 المهمة د الجوانبعأح الحديث القيادي النمط هذا ارحعاط هو أهمية الدراسة هذه يزيد ومما

 مان  يعد الذي ااعدا  الحنظيمي، وهو أال لحوفيره المالئم المناخ لحهيئة كافة المنظمات حسعى الحي

 قادرات  مان  عهاا  للعاملين يحوافر ما على قائم ذلك أن اذ المنظمات وحطورها حقدم مقاييس أهم

 .إعداعية وإمكانات
  

 :العملية األهمية( 2)

 أداء المنظمات في وحأثيره القيادي الدور أهمية من العملية الناحية من الدراسة أهمية حنع 

 إلى غيرها من أكثر حححاج ااحصاالت الللويةشركات  أن اذ .عام عشكل واسحمرارها عقائها ومدى

 قدرات حنمية طعيعة أعمالها حقحضي لكون وااعدا  والحجديد االعحكار على نيومشجع نيقاد  معادر

 الحاي  المحسارعة مواكعة الححوالت والحطورات أجل من الموظفين من اعحكاريه وعقليات إعداعية

 الحوافاق  لححقياق  طعيعة إدارحهاا  في وجود قيادات ححويلية حسحلزم والحي الحيا  طعيعة فرضحها

 عكفاء  أهدافها ححقيق ثم ومن معها ق الحعاملائوطر العالم في الححديات والحغيرات م  واالنسجام

 . وفاعلية
 

 رضيات الدراســة ف
 : سيجرى إلحعارها الحي ،الرئيسة الحالية الفرضية صياغة الدراسة حمت مشكلة إسحنادًا إلى
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 الفرضية الرئيسة 

 ،واالسحثار  الفكرياة  ،الحأثير المثالي) لسلوكيات القياد  الححويليةداللة إحصائية  وذأثر وجد يال 

فاي   ( حوافر القدرات ااعداعية ،حعني ااعدا )نظيمي ااعدا  الح في( والحمكين ،ااعحعارية الفردية

 :يشحق منها الفرضيات الفرعية اآلحية ااحصاالت األردنية الللوية ؟شركات 

1-HO1:  حاوافر   ،حعني ااعدا )ااعدا  الحنظيمي  فيإحصائية للحأثير المثالي وجد أثر ذو داللة يال
 .  (0.05)عند مسحوى داللة نية الللوية في شركات ااحصاالت األرد( القدرات ااعداعية

2-HO1:  حعني ااعادا  )ااعدا  الحنظيمي على إحصائية لإلسحثار  الفكرية وجد أثر ذو داللة يال، 
 .  (0.05)عند مسحوى داللة في شركات ااحصاالت األردنية الللوية ( حوافر القدرات ااعداعية

3-HO1:  حعني ااعادا  )ااعدا  الحنظيمي على عارية الفردية إحصائية لإلعحوجد أثر ذو داللة يال، 
 .  (0.05)عند مسحوى داللة في شركات ااحصاالت األردنية الللوية ( حوافر القدرات ااعداعية

4-HO1:  حاوافر   ،حعناي ااعادا   )ااعدا  الحنظيمي على إحصائية للحمكين وجد أثر ذو داللة يال
 .  (0.05)عند مسحوى داللة االت األردنية الللوية في شركات ااحص( القدرات ااعداعية

 
 وحمددات الدراسة حدود

 :سيكون نطاق الدراسة على النحو االحي
 األردنياة العاملين في شاركات االحصااالت    وااللحصاصيين األقسامرؤساء : الحدود البشرية

 . من ملحلف االلحصاصات الللوية
( 4)الهاشمية العاالغ عاددها    األردنيةفي المملكة  شركات االحصاالت الللوية :الحدود المكانية
   (.Zain; Orange; Umniah and Xpress) شركات، وهي

واالسحثار   ،الحأثير المثالي)حم ااعحماد على محغيرات سلوكيات القياد  الححويلية  :الحدود العلمية
و ( Avolio, et..al, 1991)المحادد  مان قعال    ( والحمكاين  ،ااعحعارياة الفردياة   ،الفكرية

(Rafferty & Griffin,2004)     وفيما يحعلق عمحغير ااعدا  الحنظيمي فقد حام ااعحمااد علاى
(. القدرات ااعداعياة حوافر  ،حعني ااعدا )والمحضمن ( 2111العزاوي، )المقحرح المقدم من قعل 

ياة وااعادا    القياد  الححويللموضو   محددات عأن الدراسات العرعية الحي حطرقتفيما حرحعط  



 

 

 

عااضافة إلى أن دقة النحائج الحي سححم مناقشحها في هذه الدراسة حعحمد . الحنظيمي قليلة إلى حد ما
 .على مدى صدق أفراد عينة الدراسة

 

 ةــالدراسة ــع وعينـجمتم
االحصاالت االردنية الللوياة  في شركات  كافة األفراد العاملين من الدراسة مجحم  يحكون
واالحصاصايين   األقسامرؤساء أما عينة الدراسة  فححكون من . ت اادارية الوسطىمن المسحويا

والعاالغ عاددهم    من ملحلف االلحصاصاات  الللوية العاملين في شركات االحصاالت االردنية
 لشركة Orange ،(23 )لشاركة  Zain ،(14 )لشركة ( 13: )مقسمين على النحو اآلحي(. 021)

Umniah، (21 ) لشركةXpress.     وحم اسحرجا  كامل االسحعانات الموزعاة والعاالغ عاددها
 .وكانت جميعها صالحة للححليل( 021)

  متغريات الدراسة
 يركز الذي ذلك النمط من القياد  :Transformational Leadershipالقياادة التحويلياة     

حنفيذ  على موظفينال وحشجي  وحفز رؤية واضحة عناء على الحأكيد م  المدى الععيد  على األهداف
العامري، )الرؤية  هذه لحالئم القائمة األنظمة وحعديل حغيير على هنفسالوقت  في والعمل الرؤية حلك

الللوياة   شاركات االحصااالت االردنياة   اللاصة في  القائد وُحعرف إجرائيًا عقدر (. 7: 2112
 حنمياة وحشاجي    على العملو والحطوير لإلعدا  المالئمة العيئة وللق مرؤوسيه عمسحوى عاارحقاء

 .العاملين لدى وحطويرها ااعداعية القدرات
إظهار مشاعر ااححرم لآللارين، وعنااء الثقاة     :Idealized Influenceالتاثيير المااالي      

المحعادلة والثقة في رسالة المنظمة عما يعكس قدر  القائد على ححقيق اهداف المنظماة ورساالحها   
(Avolio, et..al, 1991: 15.) 

إثاار  العااملين لجعلهام أكثار وعياًا       :Intellectual stimulationاالساتاارة الككرياة     
الحي حعحرض ححقيق األداء الجيد الذي يفوق الحوقعات، ويحم ذلك من لالل الحعااطف   تعالمشكال

 ,Avolio)م  اآللرين واالسحما  ألفكارهم ومقحرحاحهم ومشاركحهم في احاسيسهم ومشااعرهم  

et..al, 1991: 13-14.) 
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قيام القائد عإيالء ااهحمام عحاجات  :Individualized considerationاإلعتبارياة الكردياة      
عناء الثقة ومعرفة جوانب القو  والضاعف فاي   فضاًل عن العاملين معه الحي ححسم عاللصوصية 

 (.Avolio, et..al, 1991: 13)أداء العاملين 
من  العاملين حق الحصرف واحلاذ القرارات فاي إدار  أنشاطحهم    :Empowering التمكين    

دالل المنظمة عن طريق حلويلهم الصالحيات وحزويدهم عالمعلومات المطلوعة في الوقت المحدد 
 ،والعنازي  صال ) ومنحهم الحرية الكاملة ألداء األنشطة واألعمال عالطريقة الحي يرونها مناسعة

2113 :01.) 
العملية الحي يحم عواساطحها إساحعمال    :Organizational Innovation ظيماياإلبادا  التن    

المنظمات لمهاراحها ومصادرها لحطوير لدمات جديد  أو ححسين أنظمة الحشغيل كاي حساحطي    
 األفاراد  وي ُُعرف إجرائيًا عقادر  (. Jones, 1998: 515)ححقيق اسحجاعة أفضل لحاجات العمالء 

 الحفكير الحديثة والقادرات  أساليب اسحلدام على الللوية ت االردنيةاالحصاالفي شركات  العاملين

عححقياق   وان ححسم اسحلدمت وان يسعق لم جديد  وأساليب قائطر واعحكار وإيجاد العقلية والذهنية
 .الللوية شركات االحصاالت االردنيةالمنفعة ل

مات جدياد  أو إعحمااد   قيام المنظمة عطرح لد :Adoption of Innovation تبني اإلبدا     
عمليات وسياسات جديد  ألداء مهامها أو إدلال حعديالت على لدماحها وعملياحهاا الحالياة فاي    

 (.07ا01: 2002الكعيسي، )جانعيها الحكنولوجي وااداري 
قدر  وسعي العاملين فاي المساحويات    :Innovation Abilitiesتاوافر القادرات اإلبداعياة     

الكعيساي،  )لمنظمة اعحكار أساليب جديد  انجاز ما يكلفون عاه مان مهاام    اادارية الوسطى عا
2002 :07.) 

 ةــــائيـة اإلحصــاجلــاملع
 Statisticalا   SPSSحمت ااسحفاد  مان الرزماة ااحصاائية للعلاوم االجحماعياة        

Package For Social Sciences     ن ا في ححليل العيانات الحي جمعت وحم اساحلدام العدياد ما
األساليب ااحصائية الوصفية كالحكرارات، والنسب المئوية، والمحوسطات الحساعية، واانحرافات 

للحأكد مان درجاة ثعاات المقيااس      Cronbach,s Alphaاسحلدام معامل فضاًل عن . المعيارية



 

 

 

ومعامل إرحعاط . ANOVA عاسحلدام جدول ححليل الحعاين Fالحعار م  ححليل االنحدار المسحلدم، و
 .عيرسون لححديد درجة اارحعاط عين محغيرات الدراسة

 منهجية الدراســــــة 
رؤساء االقساام  إنطالقًا من طعيعة الدراسة والمعلومات المراد الحصول عليها من آراء 

، من ملحلاف االلحصاصاات   الللوية العاملين في شركات االحصاالت االردنيةواالحصاصيين 
، حام اساحلدام المانهج الوصافي     عنهاالدراسة الحالية ااجاعة ومن لالل األسئلة الحي حسعى 

 .والحعار الفرضايات  العيانات وححليلها جم  األسلوب الحطعيقي، عهدف وذلك عاسحلدام والححليلي،
الذي يعحمد على دراسة الواق  أو الظاهر  كما حوجد في الواق ، ويهحم عوصفها وصفًا دقيقًا ويععر 

، مصدرين أساسايين،  الىوقد إسحندت الدراسة الحالية في جم  العيانات . ميًاعنها حععيرًا كيفيًا وك
 عناء عهدف وذلك ،والرسائل الجامعية والدوريات األول يحعلق عالمصادر الثانوية والمحمثلة عالكحب

أما الثاني فيرحعط عااسحعانة، والحي حم إعدادها لصيصًا لجم  العياناات   .ااطار النظري للدراسة
والحي شملت عددًا مان الععاارات   . علومات الحي ححعلق عموضو  الدراسة من عينة الدراسةوالم

 Likert مقيااس  إسحلدام ها من قعل المعحوثين، وحماف الدراسة وأسئلحها، لإلجاعة عنلحعكس أهد
  .أوافق عشد ( 5)ال أوافق على ااطالق إلى ( 0)حراوح مدى االسحجاعة عين  اذ. اللماسي

لعرهنة على أن االسحعانة حقيس العوامل المراد قياسها، والحثعت من صادقها،  من أجل او
حم حقييم حماساك المقيااس    اذعاجراء الحعار مدى االحساق الداللي لفقرات المقياس،  العاحثقام 

حيث أن أسلوب كرونعاخ ألفا يعحمد على احساق أداء الفارد مان   . Cronbach,s Alphaعحساب 
ذلك فإن  فضاًل عنفقرات المقياس، يشير إلى قو  االرحعاط والحماسك عين فقر  إلى ألرى، وهو 

وللححقق من ثعات أدا  الدراسة عهذه الطريقاة، طعقات   . يزود عحقدير جيد للثعات Alphaمعامل 
وعلى الرغم من عدم وجود قواعد . على درجات أفراد عينة الثعات Cronbach,s Alphaمعادلة 

معقوال  (Alpha ≥ 0.60)لكن من الناحية الحطعيقية يعد  Alphaاسعة قياسية علصوص القيم المن
وكانات نحيجاة ثعاات أدا     (. Sekaran, 2003) في العحوث المحعلقة عاادار  والعلوم اانسانية

 . وهي نسعة مقعولة للقيام ععملية الححليل لححقيق أهداف الدراسة (%3554)القياس 
 

 العربية واألجنبية  اإلطار النظري والدراسات  السابقة
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 اإلطار النظري للدراسة: أوالً 
ظهر فاي آوالار    اذيعد مدلل القياد  الححويلية من المدالل الحديثة في الفكر ااداري 

الذي أكد فيه أن  "Leadership"في كحاعه  Burnsالسععينات من القرن الماضي على يد العاحث 
ؤثر  ححال  الحاجة الشديد  إلى قياد  إعحكارية م أحد الرغعات الملحة في العصر الحالي ححمثل في

الحي حعحمد على حعادل المنفعة، ومن ثم فهي عالقة غيار ثاعحاة وغالعاًا ال    محل القياد  الحقليدية 
على القياد  الححويلياة الحاي يساعى     Burnsلذلك ركز (. 27: 2114العمراني، )حسحمر طوياًل 

وقاد  . الكامنة والظاهر  لدى المرؤوسين الحاععين لاه  القائد من لاللها إلى الوصول إلى الدواف 
عندما وض  نظرياة منهجياة    Bassشهدت القياد  الححويلية حطورًا ملحوظًا من لالل إسهامات 

للقياد  الححويلية، ووض  لها نماذج ومقاييس لقياس عوامل السلوك القياادي وهاو ماا يعارف     
Multifactor Leadership Questionnaire من ثالثة عناصر للقيااد  الححويلياة،   الذي حض

 Intellectual وااسااحثار  الفكريااة ،Idealized Influenceوهااي الحااأثير المثااالي  

Stimulation، العاملين عاألفراد وااهحمام Individualized Consideration .  وقاد أضااف 
Bass االهامي الححفيز أطلق عليه راععًا مكونا 0991 في عام Inspirational Motivation . 

مفهاوم  أن الى  (Tichy & Devanna, 1990: 187)وإنطالقًا من األفكار أعاله يشير  
ا زال يكحنفه ععض الغموض، وقد حاولت ععض الدراسات ححديد مفهوم القياد  القياد  الححويلية م

ات لححقياق  مة الوسائل م  الغايات وحشكيل وإعاد  حشكيل المنظمءالححويلية عأنها القدر  على موا
حيث أن هذا النمط القيادي يقوم على إدراك جاوهر  . أغراض إنسانية عظيمة وحطلعات ألالقية

الحاجات الظاهر  والكامنة للمرؤوسين والعمل على إشعا  حلك الحاجات وإسحثمار أقصى طاقات 
اد  ومن هذا المنطلق فإن القائد الححويلي يسعى إلى زيا . المرؤوسين عهدف ححقيق حغير مقصود

وعي مرؤوسيه عإححياجاحهم، وححويل هذا الوعي عااححياجات إلى آمال وحوقعات، ومن ثم ححولاد  
 ويارى . لديهم الدافعية اشعا  حاجاحهم فيما يحعلق عإدراك وححقيق الذات فاي حيااحهم العملياة   

(Trofino, 2000:233)    أن القياد  الححويلية حعنى مدى سعي القائد الححاويلي إلاى اارحقااء 
عمسحوى مرؤوسيه من أجل اانجاز والحطوير الذاحي والعمل على حنمياة وحطاوير الجماعاات    

وهناك من يرى القياد  الححويلية عأنها حفاعل عين القاد  والمرؤوسين المؤدي إلى . والمنظمة ككل
رف  الححفيز واارحقاء إلى أعلى المسحويات وحجاوز المصال  الشلصية إلى المصالحة العاماة   



 

 

 

(Kark,et..al,2003: 247) .     وحعني القياد  الححويلياة حساب وجهاة نظار(Rafferty & 

Griffin, 2004: 330)    اسحلدام القائد لعنصر الجاذعية والصفات الشلصية ذات العالقة، ليرفا
وأليارًا، ينظار   . المسحوى العاالي  يمن الحطلعات ويحول األفراد والنظم ألنماط من األداء ذ

(Conger, 2002: 47)   للقياد  الححويلية على أنها حلك القياد  الحي ححجاوز حقديم الحوافز مقاعال
األداء المرغوب إلى حطوير وحشجي  المرؤوسين فكريًا وإعداعيًا وححويل إهحماماحهم الذاحية لحكون 

 .جزءًا أساسيًا من الرسالة العليا للمنظمة
من حيث القدر  على حدعيم كفاءات ححطلب عملية ااعدا  حهيئة المناخ الحنظيمي المالئم، 

الحنظيم وعناء حوافز غير حقليدية، وإشاعة ثقافة ااعدا  في المنظمة لحنشيط الحفكيار ااعاداعي،   
عملية ااعدا  وإدارحها من أهم الححديات الحاي حواجاه   د حعاذ . إعاد  حرحيب وجدولة األولوياتو

المرحلة الحي حميزت عزيااد  معادالت   المديرين والمنظمات على حد سواء في ظل إسححقاقات 
ادار  عملياة    الحغيير وإشحداد المنافسة، الحي حدف  عالمنظمات للعحث عن نماذج محقدمة وجدياد 

إن الحوجهات العامة في الفكر ااداري حشير إلى أن مفهوم ااعادا  ينطلاق مان    . ااعدا  فيها
وحشير إلى العملياة الحاي   ، العملية:هيلمسة أُُطر مفاهيمية حغطي الصور  الشمولية للمفهوم، و

عواسطحها حسحعمل المنظمات مهاراحها ومصادرها لحطوير لادمات جدياد  أو ححساين عملياة     
تولير  وو تنيرأ وارر   (. Jones, 1998:515)حسحطي  ححقيق إسحجاعة أفضل لحاجاات محعامليهاا   

 & George) طعيق العمليوالمحضمن عملية حوليد أفكار جديد  ووضعها قيد الح، ج ير   وتبنيهر 

Jones, 2008:26 .)الذي يععر عن النشاط الذي يقود إلى نحاج يحصف عالجاد   ، النحاج ااعداعي
والمععر عن قادرات  قدرات األفراد، (. 03 :0939، روشكا)واألصالة والقيمة من أجل المجحم  

عدا  مثل روح المجازفة األفراد في الحفكير ااعداعي من لالل إمحالك األفراد قدرات إضافية لإل
والذي يشاير إلاى   سلوك المنظمة، (. 110 :2111، حسن)والقدر  على الحغيير وحل المشكالت 

(.  Daft, 2001:357 )حعني فكر  أو سلوك جديد لصناعة المنظمة أو سوقها أو عيئحها العاماة  
كانات لام حكحمال     وإحساقًا، م  ظهور المدالل الجديد  في الفكر ااداري والحنظيمي الحي وإن

نظرياحها إال أن مالمحها ظاهر  في زياد  حركيز المنظمات على رأس المال الفكري وعلى إدار  
(. Glynn, 1996:1093)المعرفة الحي حؤكاد دور العنصار العشاري فاي حعزياز ااعادا        
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 عاين  شعه إجما  هناك أن يجد هذا المجال، في الميدانية ااعدا ، والدراسات فالمحفحص ألدعيات

 عنمط القيااد   ححأثر ااعداعية المرؤوسين قدرات أن ااعدا  على في مجال العاحثين والمحلصص

علاى   لالل حشجيعهم من لمرؤوسيهم ااعداعية القدرات حنمية في همواأن يس فالقاد  يمكن. السائد
وا يشاجع  يمكان للقااد  أن   كما. أمامهم مفحوح عشكل حلولها وعرض والحصدي لها حل المشاكل
إفسااح   على ااعدا ، ومن لاالل  الدافعية يعظم الذي سلوكهم لالل ااعدا  من على مرؤوسيهم

 (.013: 0994، زنااحي )فيها  المشاركة على األقل أو ااهداف عوض  كي يقوموا أمامهم المجال
ل األقا  أو علاى  الحفكير المحجادد  في للعاملين قدو  والرؤساء القاد  أن يكون عمكان األهمية ومن

يفكار   كان رئيساهم  إذا محجدًدا إعداعًيا المرؤوسون حفكيًرا يفكر أن من المحوق  فليس .عه األهحمام
عل أنه يمكن القول أنه ال يكفي في القائد الناج  أن . وال يلقي إهحمامًا لما هو جديد حقليدية عطريقة
 للحوصل سين ححى يدفعهمعين المرؤو الحنافس يشج  أن عليه عل فقط، الحفكير نفسه محجدد هو يكون

 وإعاال   ومناقشحهم فيهاا،  من المرؤوسين، حصله الحي األفكار دراسة لالل من أفكار جديد  الى

 عاأن  من مرؤوسيه جديد  عفكر  من يأحي وحكليف هذه األفكار، من المالئم وحطعيق اآللرين عها،

ومعنوياة،   مادية من إمكانات عهيطل العون الذي حقديم م  حطعيقها، ويحولى لحنفيذها، يقوم عالحلطيط
نجااح   أن و. (Balkin, 2000: 1122)المفياد    العلمية األفكار ألصحاب الالزم الحقدير وإعطاء
 عدورها على حساعد اادار  الجيد  لهذا ااعدا ، الحي حوفير يسحلزم منظمة أي في ااعداعي العمل

 الى سالوك  المنظمة أم لفرد أم الجماعةا على مسحوى أكان ذلك سواء ااعداعية اامكانات حرجمة

المنااخ   حوفير إلى الحي حسعى القياد  الناجحة لالل وجود من إال فرايحو يمكن أن ال وذلك حقيقي،
 شك عال يمثل أو المنظمة أو الجماعة الفرد لدى ححويل اامكانات ااعداعية أن ذلك لإلعدا ، المالئم

 الفرصاة  وإحاحاة  كافة إلى حوفير الوسائل يحطلعون الذين القاد  ااداريين لمهمة األساسي الجزء

 والحلول القرارات إلى ااعدا  ويقود على يشج  المالئم الذي المناخ الحنظيمي وإيجاد للمرؤوسين

 (.125: 0999هيجان، )للمشكالت القائمة  ااعداعية

 
 الدراسات السابقة  العربية واألجنبية: ثانيًا 

 العربية



 

 

 

: القياد  الححويلية في األجهز  األمنية الساعودية "دراسة ععنوان ( 2111 ،الغامدي)أجرى 
سالوك القيااد     نالسعودييهدفت إلى الحعرف على مدى ممارسة القاد  األمنيين ". أنموذج مقحرح

الححويلية والحعرف على مدى إمحالك القيادات األمنية السعودية لصائص القائد الححويلي، وكاذا  
 ،محغير القطاا   على وفقوق ذات الداللة ااحصائية عين إجاعات أفراد الدراسة الحعرف على الفر

والمؤهل العلمي فيما يحعلق عسلوك القياد  الححويلية، وأليرًا حقديم أنموذج مقحرح للقائاد   ،والرحعة
حكونت عيناة الدراساة مان الضاعاط     . وحم اسحلدام المنهج الوصفي الححليلي. األمني الححويلي

. في المديريات العامة وفروعها عمدينة الرياض ممن يحملون رحعة عقيد ومقادم ورائاد   العاملين
وقد حوصلت الدراسة إلى أن القاد  يمارسون سلوك القياد  الححويلية عدرجة محوساطة عمحوساط   

، كما حعين أنه ال حوجد فروق ذات داللة إحصائية وفقًا لمحغيارات القطاا ،   (1599)حساعي علغ 
 .لمؤهل العلميوالرحعة، وا

 دراساة : لقياد  الححويلية في المؤسسات العامةا"عدراسة ععنوان ( 2112 العامري،)وقام  
 القائاد  علصاائص  القياادات  هاذه  حمح  مدى حعرفهدفت إلى ".  اسحطالعية آلراء الموظفين

 والحلصاص،  الجامعة، حعزى لمحغيرات إحصائية داللة ذات فروق هناك كانت إذا الححويلي وما

 مجحما   وحكاون  .ولصائص القياد  الححويلياة  ععناصر األكاديمية القيادات حمح  في الوظيفةو

 الفصال  لاالل  الجامعات السعودية، وذلك في الذكور الحدريس هيأ  أعضاء جمي  من الدراسة

 عياناات  ولجما   عضاوًا،  2902علغ عددهم  اذ 2110 / 2111 الجامعي للعام الثاني الدراسي

 الدراسة نحائج وأظهرت القائد الححويلي، ولصائص عناصر لقياس اسحعانة حثالعا طور الدراسة

 محوسطة السعودية الجامعات في لدى القيادات األكاديمية الححويلية القياد  وعناصر لصائص أن

 لمحغيار  حعازى  الححويلياة  القياد  في عناصر إحصائية داللة ذات فروق وجدت كما المسحوى،

 الجامعاة  لمحغياري  حعازى  القائد الححاويلي  سلوك في إحصائًيا دالة فروق حوجد وال الوظيفة،

 القائاد  علصاائص  يحعلق فيما داللة إحصائية ذات فروق وجود النحائج أظهرت كما والحلصص،

 داللاة  فروق ذات وجود النحائج لم حظهر في حين والحلصص، الوظيفة لمحغيري حعزى الححويلي

 .الجامعة لمحغير حعزى أن يمكن القائد الححويلي علصائص ةاألكاديمي القيادات حمح  في إحصائية
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السالوك القياادي الححاويلي    "ععناوان  ( 2112 العامري،)وهدفت الدراسة الحي أجراها  
 في الشلصية العوامل أثر ححديد إلى". وسلوك المواطنة الحنظيمية في األجهز  الحكومية السعودية

مؤسسة عامة عمدينة الريااض   05وقد حم إلحيار . ظميعالحغيير المن وعالقة ذلك هذه الممارسات
 ,Hellriegal) صاممه  الاذي  العاحاث المقيااس   موظفاًا، واساحلدم   111علغ عدد أفرادهاا  

et..al,1992) المحغيارات  ععاض  المقيااس  هاذا  شمل كما القياد  الححويلية، لقياس سلوكيات 

 حادني  إلاى  الدراساة  وحوصلت الوظيفة، واللعر ، وطعيعة كالعمر والمؤهل العلمي الشلصية

 ميوال وجدت في حين الدراسة، في العامة المشمولة مديري المؤسسات الححويلية لدى الممارسات

 عادم  الدراسة نحائج أوضحت كما الحغيير المنظمي، عضرور  وأهمية جمي  الموظفين لدى مهمة

 الماوظفين  رؤياة  فية الوظيف وطعيعة العلمي واللعر  العمر والمؤهل حأثير لمحغيرات أي وجود

 أجراهاا  دراساة  اهحماام  محل كانت الححويلية القياد  إن ألالقيات .القياد  الححويلية للصائص

(Bass,2001) األلالقي الععد أهمية إلى للصت المنظمية الفاعلية ححقق الحي عن القياد  األفضل 

 العاملاة  طاراف األ جميا   رضاا  ححقيق على الععد هذا يعمل حيث حقدم المنظمة وحطورها في

 فاي  وشاا   المنظمة أوضا  حدهورت األلالقي الجانب القائد فقد م  المنظمة، وإذا والمحعاملة

 وعقائها، حطورها وضمان المنظمة إثراء مصدرا هما والنزاهة الثقة، فالصدق من عدم جو منالها

المشاركون أنهام  ألصائيًا، وأكد  45مديرًا إداريًا، و  21مدير أعمال،  251شملت الدراسة  فقد
لهام   وحقادم  فكرًيا ححفزهم كارزمية قياد  ححت يعملون كانوا عندما من المحوق  أكعر عذلوا جهًدا
األداء  لححساين  مضااد   تكانا  فقاد  عاالسحثناء اادار  أما يعذلونها، الحي الجهود نظير المكافآت
 .وحطورها المنظمة حقدم وأعاقت

 ةــاألجنبي
 Transformational Leadership"دراسة ععنوان ( Marloes, et..al,2008)أجرى   

and Innovative Work Behaviour: Exploring the Relevance of Gender 

Differences ." إلحعار العالقة عين القياد  الححويلية وسلوك العمال ااعاداعي فاي     هدفت إلى
غير الجنس لكل مان الماديرين   إلى إلحعار األثر الوسيط لمح فضال عن. المسحشفيات االسحرالية

وقاد  . من العاملين في المسحشفيات االسحرالية ًامسحجيع 115حكونت عينة الدراسة من . والعاملين
أن هناك عالقة إرحعااط ايجاعياة عاين القيااد      : حوصلت الدراسة إلى العديد من النحائج، أعرزها



 

 

 

يط كان لاه حاأثير أكعار عاين     الجنس كمحغير وس فضاًل عنالححويلية وسلوك العمل ااعداعي، 
وانه ال يوجد أثر للحفاعل عين القياد  الححويلية، وسلوك العمل ااعاداعي،  . العاملين من المديرين
 .والجنس كمحغير وسيط

 Influence of"عدراسااة ععنااوان  ( Garcia-Marloes,et..al,2008)وقااام   

Transformational Leadership on Organizational Innovation and 

Performance Depending on the level of Organizational Learning in the 

Pharmaceutical Sector." إلحعار أثر القيااد  الححويلياة علاى ااعادا  واألداء      هدفت إلى
الحنظيمي عااعحماد على مسحوى الحعلم الحنظيمي في الشركات الحي حسحلدم حكنولوجيا عالية فاي  

شركة صناعات دوائياة   014حكونت عينة الدراسة من أهم . ححد  األمريكية وأوروعاالواليات الم
وقد حوصالت الدراساة إلاى    . حسحلدم حكنولوجيا عالية في الواليات المححد  األمريكية وأوروعا

أن هاذه   فضاًل عن. وجود عالقة إيجاعية عين القياد  الححويلية وكل من ااعدا  واألداء الحنظيمي
كون أقوى في الشركات الحي ححميز عالحعلم الحنظيمي العالي عالمقارنة م  الشركات الحاي  العالقة ح

 .لديها الحعلم الحنظيمي منلفض
 Towards Understanding the"دراساة ععناوان   ( Jung, et..al, 2008)كما أجرى 

Direct and Indirect Effects of CEOs' Transformational Leadership on Firm 

Innovation ." إلحعار أثر القياد  الححويلية علاى أعادا  الشاركات االكحرونياة      هدفت إلى
شاركة حايوانياة حعمال فاي مجاال       51حكونت عينة الدراسة مان  . وااحصاالت في حايوان

وقد حوصلت الدراسة إلى أن هناك عالقاة عاين القيااد  الححويلياة     . االكحرونيات وااحصاالت
 . وااعدا  الحنظيمي

 Transformational"ععناوان  ( Jaskyte,2004)وهدفت الدراساة الحاي أجراهاا    

Leadership, Organizational Culture, and Innovativeness in Nonprofit 

Organizations  ."إلحعار العالقة عين القياد  الححويلية، والثقافة الحنظيمية وااعداعياة فاي    إلى
منظماة   91يعملاون فاي    ًافارد  247ونت عية الدراسة من حك. المنظمات غير الهادفة للرع 

وقد حوصلت الدراسة إلى وجود إرحعاط  عاين  . لللدمات العشرية في الواليات المححد  االمريكية
القياد  الححويلية والثقافة الحنظيمية وااعداعية، وأن هناك عالقة إرحعااط إيجاعياة عاين القيااد      

 .قافة الحنظيميةالححويلية والقيم المنظمية، والث
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 The Role of Transformational"عدراسة ععناوان  ( Jung, et..al,2003)كما قام 

Leadership in Enhancing Organizational Innovation: Hypotheses and Some 

Preliminary Findings ."  اادار  العليا يؤثر عشاكل  هدفت إلى حعرف كيفية أن نمط مديري
وقد حوصلت . شركة حايوانية 12حكونت عينة الدراسة من  .ر عإعدا  المنظماتمعاشر وغير معاش

أن القياد  الححويلية لها عالقاة إيجاعياة عادعم المنااخ     : الدراسة إلى العديد من النحائج، أعرزها
ان هناك عالقة إرحعااط سالعية ما      فضاًل عن. الحنظيمي المحمثل في كل من الحمكين وااعدا 

 .يااعدا  المنظم
 
 
 
 

 

 عرض نتائج الدراسـة وحتليلها 
من أجل حسهيل عملية عرض النحائج ومناقشحها حم حقسيم هذه الفقر  إلى ثالثاة أجازاء،     

أولها، يحعلق عوصف المحغيرات الديمغرافية ألفراد عينة الدراسة، ويرحعط الثاني عححديد مساحوى  
 .عإلحعار فرضيات الدراسةأهمية محغيرات الدراسة، وأليرًا، يأحي الجزء المحعلق 

  وصف املتغريات الدميغرافية ألفراد عينة الدراسة: أوالً 
المساحوى   ،الجانس  ،المحغيرات الديمغرافية ألفراد عينة الدراسة مان العمار  ( 0) يعين الجدول

 . عدد سنوات اللدمة في الموق  الوظيفي الحالي ،الموق  الوظيفي الحالي ،الحعليمي
 

 

 (2) ج ول

 تغيكات ال يمغكااي  ألاكاد عيي  ال  اس وصف الم
 

 )%(اليسن  المئوي   التركا  الفئ  المتغيك الكقم

  العمك 1

 26 31 سي  01وقل من 

 41 49 سي     11 – 01

12 – 51 33 28 

 5 7 سي  اأةثك   52

 المستوى التعليمأ 1

 50 60 بر لو يوس

 27 32 دبلوم ع ل

 19 23 م جستيك



 

 

 

 4 5 دةتو اه

0 
مرررر   ال  مرررر  اررررأ 

 الوظيف  الح لأ

 33 11 سيوات 5وقل من 

 40 11 سيوات 21ـ وقل من  5من 

 27 01 سي  25 ـ سيوات 21 من

 - - سي  اأةثك 25

1 

مرررر   ال  مرررر  اررررأ 

شررررررررررررررررررررررررررركة ت 

اإلتص الت ال لوي  

 األ دني 

 48 58 سيوات 5وقل من 

 31 37 سيوات 21ـ وقل من  5من 

 21 25 سي  25 ـ سيوات 21 من

 - - سي  اأةثك 25

 

نحائج الححليال الوصافي   ( 0) الجدول يحض  من  
من أفاراد عيناة    %17يحض  إن  اذ. للمحغيرات الديمغرافية للمسحجيعين من أفراد عينة الدراسة

ى وهو ما يدل على الحركياز علا  . سنة 11سنة إلى أقل من  41الدراسة حراوحت أعمارهم عين 
وعالنساعة للمساحوى   . العنصر الشعاعي والدم الجديد في شركات ااحصاالت الللوياة األردنياة  

يحملون مؤهاًل علمياًا وهاو   كافة الحعليمي ألفراد عينة الدراسة فيحض  أن أفراد عينة الدراسة 
مؤشر جيد في إعحماد ذوي المؤهالت العلمية العالية انجاز األعمال في شاركات ااحصااالت   

 وقد علغ محوسط مد  اللدمة في الوظيفة الحالي في الشركات عيناة الدراساة  . لوية األردنيةالل
 كانت نساعحهم  اذسنوات،  01 أقل منا   5 سنة، وكانت أكعر نسعة للفئة الحي ححراوح من 11511

من اللعر  وااسحقرار في الشركات عينة الدراسة عماا   يًاوهذه النحيجة حعكس مسحوى عال .40%
ااحصااالت الللوياة   مد  اللدمة في شاركات  وما يحعلق عمحغير . يوفر اللعر  الكافية لإلعدا 

 .األردنية فهو أيضًا يعكس اللعر  المضافة ألفراد عينة الدراسة الحالية
 حتديد مستوى متغريات الدراسة: ثانياً 

دى حوافر سلوكيات القياد  الححويلية لدى المديرين العاملين في شاركات  مما  :السؤال األول
هذا السؤال واألسئلة الفرعية المرحعطة عه حم اساحلدم   عن لإلجاعة ااحصاالت األردنية الللوية ؟

 :فر، وهواالمقياس النسعي الحالي  لمدى الحو
  منلفضةحكون الوفر   2.33أقل من  – 1 من
 حوسطة ن الوفر  محكو 3.66  – 2.33من 
 رحفعةفأكثر حكون الوفر  م 3.67من 
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عكل من المحوسطات الحساعية واالنحرافات المعيارية، وأهمياة الفقار ،    االسحعانة توحم 
 .(2) ولاكما هو موض  عالجد

المحوسطات الحساعية واانحرافات المعيارية من وجهة نظار أفاراد    (2)يظهر الجدول  
يعكس الجدول وسطًا حساعيًا عاماًا علاغ    اذات القياد  الححويلية، عينة الدراسة علصوص سلوكي

وقاد  (. 1531)في ااجاعات يؤكده اانحراف المعياري المنلفض العاالغ   وعإنسجام عاٍل (1511)
 :شملت سلوكيات القياد  الححويلية االععاد اآلحية

 :التأثر المثالي( أ)
ثالي، حيث حعين أن حوفره فوق المحوساط  يظهر الجدول المشار إليه مدى حوفر الحأثير الم

( 1511)الحساعي العام لسلوكيات القياد  الححويلية يؤكده المحوسط الحسااعي لهاذا الععاد العاالغ     
أما على مسحوى الفقرات فقد حراوحت قيم المحوسطات الحساعية (. 0514)وعإنحراف معياري علغ 

وعأقل حشحت في ااجاعاات عاين جميا      اثار  المدير روح الحماس لدى العاملين (1591)عين 
لقيام المدير عحفعيل إمكاناات   (1524)وعين أقل محوسط حساعي عقيمة  (1597)الفقرات عقيمة علغت 

، وهو ما يعين أن الحأثير المثالي كسلوك للقياد  الححويلياة  (0501)العاملين، وعأعلى حشحت عقيمة 
 .دنية الللويةفر وعدرجة محوسطة في شركات ااحصاالت األرامحو

  
 :اإلستثارة الفكرية( ب)

المحوسط الحسااعي العاام   من  وهو أدنى( 3.53)حقق هذا الععد وسطًا حساعيًا عامًا علغ 
أما علاى مساحوى الفقارات فقاد     (. 1573)لسلوكيات القياد  الححويلية وعإنحراف معياري علغ 

سيخ مفهوم المشاركة عين العاملين عحرلقيام المدير  (1531)حراوحت قيم المحوسطات الحساعية عين 
وعاين أقال    (1571)وعأقل حشحت في ااجاعات عين جمي  الفقرات عقيمة علغات   عصور  مسحمر 

العاملين على اكحشاف حلول إعداعية للمشاكالت   ينلحشجي  المدير (1504)محوسط حساعي عقيمة 
ط لإلساحثار  الفكرياة   ، وهو ما يؤشر المساحوى المحوسا  (1591)، وعأعلى حشحت عقيمة المعقد 

االسحما  ألفكار المسحلدمة من قعل المديرين في شركات ااحصاالت الللوية األردنية من لالل 
  .في شركات ااحصاالت األردنية الللويةومقحرحات رؤساء األقسام واالحصاصيين 

 
 :اإلعتبارية الفردية( ج)

رية الفردية لادى الماديرين   فر محوسط لسلوك ااعحعااعكست إجاعات العينة مسحوى حو 
وهاو  ( 3.66)علغ المحوسط الحساعي لهاا   اذالعاملين في شركات ااحصاالت األردنية الللوية، 



 

 

 

أما (. 1530)المحوسط الحساعي العام لسلوكيات القياد  الححويلية وعإنحراف معياري علغ من  أعلى
عإشاعا   اهحمام المدير  (.1.8)على مسحوى الفقرات فقد حراوحت قيم المحوسطات الحساعية عين 

 (1571)وعأقل حشحت في ااجاعات عين جمي  الفقرات عقيماة علغات   الحاجات الشلصية للعاملين 
في شاركات  ومشاعر العاملين  لحفهم المديرين ألحاسيس (1553)وعين أقل محوسط حساعي عقيمة 

المساحوى المحوساط   ، وهاذا يؤشار   (1591)ااحصاالت األردنية الللوية، وعأعلى حشحت عقيمة 
لإلعحعارية الفردية المسحلدمة من قعل المديرين في شركات ااحصاالت الللوية األردنياة مان   

  .ااهحمام عحاجات العاملين وعناء الثقة معهم ومعرفة جوانب القو  والضعف في أدائهملالل 
 

 :التمكين( د)
المحوساط الحسااعي   من  ىوهو أدن( 3.56)حقق هذا الععد محوسطًا حساعيًا محوسطًا علغ  

أما على مسحوى الفقارات فقاد   (. 1530)العام لسلوكيات القياد  الححويلية وعإنحراف معياري علغ 
ممارسة كل فارد لصاالحياحه   لقيام المدير عدعم  (1535)حراوحت قيم المحوسطات الحساعية عين 

 الملولة له 
وعين أقل محوسط حسااعي   (.1.7)وعأقل حشحت في ااجاعات عين جمي  الفقرات عقيمة علغت 

، عالحعاون م  جمي  العاملين عغض النظر عن الجهود الحاي يعاذلونها  لقيام المدير  (1519)عقيمة 
ن حوسط للحمكين الذي يمارسه الماديرو ، وهو ما عكس المسحوى الم(1591)وعأعلى حشحت عقيمة 

رؤسااء األقساام   في شركات ااحصاالت الللوية األردنية عن طرياق حلويال الصاالحيات ل   
وحزويدهم عالمعلومات المطلوعة في الوقت المحدد ومنحهم الحرية الكاملاة ألداء  واالحصاصيين 

 .األنشطة واألعمال عالطريقة الحي يرونها مناسعة
 

 (1) ج ول

 اك سلوةي ت الهي د  التحويلي االمتوسب ت الحس بي  واالنحكاا ت المعي  ي  ومستوى تو
 

االنحكاف  المتوسط الحس بأ هي د  التحويلي سلوةي ت ال ت العيصك

 المعي  ي

تكتيب 

 وهمي  الفهك 

م ى 

 اكاالتو

أ
ث ل
لم
 ا
ك
ثي
تأ
ال

 

يتمتع الم يك المسؤول عيك اأ مر ن العمل به     1

 ع لي  على إقي ع الع ملين 

 مكتفع  1 1.03 3.76

يتميز الم يك المسؤول عيك به    ع لي  على  2

 استشكاف المستهنل 

 مكتفع  0 1.03 3.73

يثيك الم يك المسؤول عيك ل ي الع ملين  وح  3

 الحم س للعمل

 مكتفع  2 0.97 3.93
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يهوم الم يك المسؤول عيك بتجسي  اليج ح مم  ي اع  4

 الع ملين لتحهيق مزي  من االنج ز

 متوسب  1 1.05 3.48

يعمل الم يك المسؤول عيك على تفعيل إمر ن ت  5

 الع ملين 

 متوسب  5 1.10 3.24

  1.04 3.63 المتوسط الحس بأ واالنحكاف المعي  ي الع م للتأثيك المث لأ

ي 
ك
فر
 ال
  

ث 
ست

إل
ا

 

يهوم الم يك المسؤول عيك ب لتعكف وب ستمكا  على  1

 م  يود الع ملين تحهيه  اأ حي تهم العملي 

 مكتفع  1 0.79 3.78

 ة  يهوم الم يك المسؤول عيك بتكسيخ مفهوم المش  7

 بين الع ملين بصو   مستمك 

 مكتفع  2 0.70 3.86

يزود الم يك المسؤول عيك الع ملين ببكق ج ي    1

 للتع مل مع المشرالت المعه   اأ مج ل العمل

 متوسب  1 0.78 3.16

يشجع الم يك المسؤول عيك الع ملين على اةتش ف  9

 حلول إب اعي  للمشرالت المعه  

 متوسب  5 0.93 3.14

يهوم الم يك بتشجيع الع ملين لليظك الى المشرالت  21

 الب  ئ  بوصفه  مشرالت تحت ج حلوالا 

 مكتفع  0 0.74 3.73

المتوسط الحس بأ واالنحكاف المعي  ي الع م لإلستث    
 الفركي 

3.53 0.78  

 

 (1) يتنع ج ول

 ي د  التحويلي المتوسب ت الحس بي  واالنحكاا ت المعي  ي  ومستوى تواك سلوةي ت اله
 
المتوسط  سلوةي ت الهي د  التحويلي  ت العيصك

 الحس بأ

االنحكاف 

 المعي  ي

تكتيب 

وهمي  

 الفهك 

م ى 

 التواك

يحتكم الم يك المسؤول قي ع ت  22 الفكدي  االعتن  ي 
 الع ملين معك

 مكتفع  1 0.81 3.70

يلتزم الم يك المسؤول ب لشف اي   21

 معكاأ تع مل  مع الع ملين 

3.64 

 

 متوسب  0 0.78

 
 

يهتم الم يك المسؤول بإشن ع  20
 معك الح ج ت الش صي  للع ملين

 مكتفع  2 0.70 3.81

يتع مل الم يك المسؤول مع ةل  21

 اكد ببكيه  مي سن  ل 

 متوسب  1 0.80 3.59

يتفهم الم يك المسؤول وح سيس  25
 ومش عك الع ملين معك

 متوسب  5 0.93 3.58

وسط الحس بأ المت

واالنحكاف المعي  ي الع م 

 للتأثيك المث لأ

3.66 0.81  

ن
ري
تم
ال

 

ي عم الم يك المسؤول اأ مر ن  21
عملك مم  س  ةل اكد 

 لصالحي ت  الم ول  ل 

 مكتفع  2 0.70 3.85

يم  س الم يك المسؤول عيك  27

عملي  تفويض الصالحي ت 

 متوسب  1 0.77 3.64



 

 

 

 ب الستي د إلى وسس علمي  واضح 

يهوم الم يك المسؤول بوضع  21
مع ييك للع ملين ق بل  لالنج ز 

 والتحهق

 متوسب  0 0.88 3.51

يحكص الم يك المسؤول على  29

ضكو   تر اؤ السلب  مع 
المسؤولي  عي  تفويض  لنعض 

 صالحي ت

 متوسب  1 0.78 3.40

يهوم الم يك المسؤول عيك  11
ض ب لتع ون مع جميع الع ملين بغ

 اليظك عن الجهود التأ ينذلونه 

 متوسب  5 0.90 3.39

المتوسط الحس بأ 

واالنحكاف المعي  ي الع م 

 للتمرين

3.56 0.81  

المتوسط الحس بأ 

واالنحكاف المعي  ي الع م 
 لسلوةي ت الهي د  التحويلي 

3.60 0.86  

 ردنياة الللوياة ؟  مسحوى ااعدا  الحنظيمي في شركات ااحصااالت األ ما  :الثانيالسؤال 
م المقيااس النساعي الحاالي    اهذا السؤال واألسئلة الفرعية المرحعطة عه حام اساحلد   عن لإلجاعة

 :للمسحوى، وهو
 ًامنلفضيكون المسحوى  2.33أقل من  – 1 من
 ًاحوسطيكون المسحوى م 3.66  – 2.33من 
 ًارحفعفأكثر يكون المسحوى م 3.67من 
ات الحساعية واالنحرافات المعيارية، وأهمياة الفقار ،   عكل من المحوسط االسحعانة توحم 

 .(1) ولاكما هو موض  عالجد
المحوسطات الحساعية واانحرافات المعيارية من وجهة نظار أفاراد    (1)يظهر الجدول  

 (1591)يعكس الجدول وسطًا حساعيًا عاماًا علاغ    اذعينة الدراسة علصوص ااعدا  الحنظيمي، 
وقاد شامل   (. 1571)عات يؤكده اانحراف المعياري المنلفض العاالغ  في ااجا وعإنسجام عال

 :ااعدا  الحنظيمي االععاد اآلحية
 
  :تبني اإلبداع( أ)

مسحوى حعني ااعدا ، حيث حعاين أن مساحواه كاان دون المحوساط      (1)يظهر الجدول  
وعاإنحراف  ( 3.90)الحساعي العام لإلعدا  الحنظيمي يؤكده المحوسط الحساعي لهذا الععاد العاالغ   
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أما على مسحوى الفقرات فقد حراوحت قايم المحوساطات الحسااعية عاين     (. 0.72)معياري علغ 
لقيام الشركات عإعحماد أنماط جديد  في اادار  محمثلة في المشاركة في إحلاذ القارارات   (1593)

ن أقل محوساط  وعي (1515)والالمركزية وعأقل حشحت في ااجاعات عين جمي  الفقرات عقيمة علغت 
ععض المرونة في مشااركة العااملين فاي القارارات     اعطاء الشركات  (1531)حساعي عقيمة 

، وهو ما يعكس المسحوى المرحف  لحعني ااعدا  (1535)، وعأعلى حشحت عقيمة وحلفيض المركزية
  .في شركات ااحصاالت األردنية الللوية

 
 
 
 

 (0) ج ول

 المعي  ي  ومستوى اإلب اع التيظيمأالمتوسب ت الحس بي  واالنحكاا ت 
 

 اإلب اع التيظيمأ ت العيصك
المتوسررررررط 

 الحس بأ

االنحررررررركاف 

 المعي  ي

تكتيرررررررررب 

وهميررررررررررر  
 الفهك 

 المستوى

  
  
 

ع
 ا
إلب

 ا
أ
ني
ت

  

12 

ق مت الشكة  بتهيئ  خ م ت 

بمواصف ت تتي سب وح ج  ائ ت 

 المتع ملين
 مكتفع  1 0.66 3.93

11 

حصلت الشكة  على بكاءات 

ختكاع س ع ت على ته يم خ م ت ا

 ج ي  
 مكتفع  0 0.72 3.91

10 
وجكت الشكة  تع يالت على عملي  

 ته يم ال  م 
 مكتفع  1 0.72 3.89

11 

إعتم ت الشكة  ونم ط ج ي   اأ 

المش  ة  اأ إت  ذ )اإلدا   

 (الهكا ات والالمكةزي 
 مكتفع  2 0.65 3.98

15 

وعبت الشكة  بعض المكون  اأ 

  ة  الع ملين اأ الهكا ات مش

 وت فيض المكةزي 
 مكتفع  1 0.85 3.83

11 

ودخلت الشكة  تع يالت على 

بكامجه  الح سوبي  ونظ م 
 المعلوم ت ايه 

 مكتفع  5 0.68 3.88

المتوسررررررررررط الحسرررررررررر بأ 

واالنحرررررركاف المعيرررررر  ي 
 الع م لتنيأ اإلب اع

3.90 0.72  

 
ك 
اا
رو
رررر
رررر
رررر
تررر

ت 
 ا
ر 
رررر
رررر
هررر
ال

ي 
ع
 ا
إلب

ا
 

17 

إةتش ف المشرالت  وح ول بيفسأ

به ف حله  واإلسه م اأ تج وز 

 الشكة  له 

 مكتفع  1 0.82 3.88

 مكتفع  5 0.74 3.94وسعى للعمل مع لج ن وو اكق  11



 

 

 

  :توافر القدرات اإلبداعية( ب)
حقق هذا المحغير محوسط حساعي أعلى من المحوسط الحساعي العام لإلعادا  الحنظيماي    

أماا علاى   (. 0.74)وعإنحراف معياري علغ ( 4.02)اعي لهذا المحغير العالغ يؤكده المحوسط الحس
لروح المجازفة الحاي حثيار    (4507)مسحوى الفقرات فقد حراوحت قيم المحوسطات الحساعية عين 

وعأقال حشاحت فاي     آراء جديد  ومعدعاة الحماس لدى رؤساء األقسام واالحصاصيين لحقديم 
 ( 1533 )وعين أقل محوساط حسااعي عقيماة     (1517)مة علغت ااجاعات عين جمي  الفقرات عقي

المشكالت عهدف حلها وااسهام فاي حجااوز   اكحشاف  رؤساء األقسام واالحصاصيينلمحاولة 
، وهو ما يعين المساحوى المرحفا  لحاوافر القادرات     (1.32)، وعأعلى حشحت عقيمة الشركة لها
  .شركات ااحصاالت األردنية الللويةفي  لدى رؤساء األقسام واالحصاصيينااعداعية 

 

 إختبار فرضيات الدراسة: ثالثاً 
 الفرضية الرئيسة 

الحأثير المثالي، واالساحثار    ) لسلوكيات القياد  الححويليةداللة إحصائية  وذأثر وجد يال 
ات حاوافر القادر  ، حعني ااعادا   )ااعدا  الحنظيمي  في(  ، والحمكينااعحعارية الفردية الفكرية،
  ااحصاالت األردنية الللوية ؟في شركات  (  ااعداعية

عمل ترلف بحل المشرالت 

 وإت  ذ الهكا ات المهم 

19 
 وح المج زا  ل ي تثيك حم س 

 لته يم آ اء ج ي   ومن ع 
 مكتفع  2 0.67 4.17

01 

كدد اأ إح اث وو تنيأ ال وت

التغييك المبلوب لص لح ونشب  
 الشكة 

 مكتفع  1 0.76 3.98

02 

وش  ك اأ التعليه ت وإب اء 

الكوي اأ وثي ء الي وات وو 

 اإلجتم ع ت التأ تعه ه  الشكة 

 مكتفع  0 0.73 4.02

01 
وشجع المهتكح ت المه م  من 

 اآلخكين
 مكتفع  1 0.72 4.12

المتوسررررررررررررررط الحسرررررررررررررر بأ 

واالنحرركاف المعيرر  ي العرر م 

 لتوااك اله  ات اإلب اعي 

4.02 0.74  

المتوسررررررررررررررط الحسرررررررررررررر بأ 

واالنحرركاف المعيرر  ي العرر م 

 لإلب اع التيظيمأ

3.96 0.73  
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اللحعار هذه الفرضية حم اسحلدام ححليل االنحدار المحعدد للححقق مان األثار المححمال    
حعناي ااعادا ، حاوافر القادرات     )ااعدا  الحنظيماي  مجحمعة على لسلوكيات القياد  الححويلية 

 .(4) هو موض  في الجدول، وكما الللوية في شركات ااحصاالت األردنية(  ااعداعية
  (1)  ج ول

تنيأ اإلب اع، توااك اله  ات )اإلب اع التيظيمأ  اأسلوةي ت الهي د  التحويلي  نت ئج اختن   وثك 

 اأ شكة ت اإلتص الت األ دني  ال لوي ( اإلب اعي 

 الني ن
(R) 

 اال تن ط

(R
2

 ) 

مع مرررررررررل 

 التح ي  

F 

المحسررررررو

 ب 

F 

 الج ولي  

β  

ع مررررررررررررل م

 االنح ا 

Sig.* 

مسررررررتوى 

 ال الل 

سرررلوةي ت الهيررر د  وثرررك 

اإلبررر اع  ارررأالتحويليررر  

 التيظيمأ

 
أ 

رررر
رررر
رررر
يرررر
تن

ع
 ا
إلب

ا
 1.127 1.012 47.980 0.90 1.688 

0.000 

ك 
اا
رو
رررر
رررر
ت

ت 
 ا
ر 
هرر
ال

ي 
ع
 ا
إلب

ا
 

1.511 1.001 09.111 0.90 1.262 

 

  يكون الحأثير ذا داللة إحصائية عند مسحوى(  0.05).  

كل مان حعناي ااعادا      فيأثر سلوكيات القياد  الححويلية مجحمعة ( 4)جدول يوض  ال  
إحصاائية  داللاة  أظهرت نحائج الححليل ااحصائي وجود أثر ذي  اذ. وحوافر القدرات ااعداعية

، إذ علاغ  حعني ااعدا  وحوافر القدرات ااعداعيةلسلوكيات القياد  الححويلية مجحمعة على كل من 
عاين   (15531)عين سلوكيات القياد  الححويلية وحعناي ااعادا  و    R (15107)  معامل االرحعاط

أماا معامال   . (  0.05)ااعداعية عناد مساحوى    تسلوكيات القياد  الححويلية وحوافر القدرا
لسالوكيات  ( 15111)لسلوكيات القياد  الححويلية وحعني ااعادا  و  ( 15130)فقد علغ  2Rالححديد 

 مان حعناي ااعادا  و   ( 15130)ااعداعية، أي أن ماا قيمحاه    تة وحوافر القدراالقياد  الححويلي
ناحج عن الحغير في سلوكيات القياد  الححويلياة مجحمعاة،    من حوافر القدرات ااعداعية( 15111)

 ،(1.688)لكل من حعني ااعادا  وحاوافر القادرات ااعداعياة      βكما علغت قيمة درجة الحأثير 
وهذا يعنى أن الزياد  عدرجة واحد  فاي سالوكيات القيااد  الححويلياة     . ليعلى الحوا (1.262)

 ،(1.688)ؤدي إلى زياد  في كل من حعني ااعدا  وحوافر القادرات ااعداعياة عقيماة    حمجحمعة 
لحاأثير  ( 47.980) الحي علغتالمحسوعة  Fؤكد معنوية هذا األثر قيمة حو. على الحوالي (1.262)

لحأثير سلوكيات القياد  الححويلية ( 195431) حعني ااعدا  و في ويلية مجحمعةسلوكيات القياد  الحح



 

 

 

 Fعالمقارنة ما  قيماة    (  0.05)حوافر القدرات ااعداعية وهي دالة عند مسحوى  في مجحمعة
صحة قعول الفرضية الرئيسة، وعليه حرفض الفرضاية   وهذا يؤكد عدم .(1591)الجدولية العالغة 
ك وجود حأثير لسوكيات القياد  الححويلية مجحمعة ويسحنحج من ذل. لفرضية العديلةل االصفرية وحقع

وهذه النحيجة ححفق ما  دراساة كال مان     . كل من حعني ااعدا  وحوافر القدرات ااعداعية في
(Marloes, et..al,2008 ) ودراسااة(Garcia-Marloes,et..al,2008 ) ودراسااة(Jung, 

et..al,2003 ) الححويلية عأععادها حؤثر وحرحعط عإيجاد مناخ يحث على ااعدا  في كون القياد. 
 

1-HO1:  حاوافر  ، حعني ااعدا )ااعدا  الحنظيمي  فيإحصائية للحأثير المثالي وجد أثر ذو داللة يال
 .  (0.05)عند مسحوى داللة في شركات ااحصاالت األردنية الللوية ( القدرات ااعداعية

 
 

 (5)  جدول
في ( حعني ااعدا ، حوافر القدرات ااعداعية)ااعدا  الحنظيمي في  الحأثير المثاليحعار أثر نحائج ال

 شركات ااحصاالت األردنية الللوية
 

 الني ن

R 

مع مرررررررررررل 

 اال تن ط

R
2

 

مع مرررررررررررل 

 التح ي 

β  

مع مرررررررررررل 

 االنح ا 

F 

 المحسوب 

F 

 الج ولي 

Sig* 

مسررررررررتوى 

 ال الل 

تنيررررأ  اررررأالتررررأثيك المثرررر لأ 

 اإلب اع
0.344 0.118 .4731 33.311 0.90 1.111 

تررروااك  ارررأالترررأثيك المثررر لأ 

 اله  ات اإلب اعي 
1.501 1.112 1.107 50.121 0.90 1.111 

  .(  0.05)داللة إحصائية عند مسحوى  ايكون الحأثير ذ *

كل من حعني ااعدا  وحوافر القادرات   فيأثر الحأثير المثالي ( 5)يوض  الجدول   
 فاي للحأثير المثالي إحصائية داللة أظهرت نحائج الححليل ااحصائي وجود أثر ذي  اذ .ااعداعية
عين الحاأثير   R (0.344)، إذا علغ معامل االرحعاط  حعني ااعدا  وحوافر القدرات ااعداعيةكل من 

  )عين الحأثير المثالي وحوافر القدات ااعداعية عند مسحوى  (15511)المثالي وحعني ااعدا  و 
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للحاأثير  ( 15230)وحعني ااعدا  و  للحأثير المثالي( 0.118)فقد علغ  2Rأما معامل الححديد . (0.05
مان  ( 15230) من حعناي ااعادا  و  ( 0.118)وحوافر القدات ااعداعية، أي أن ما قيمحه  المثالي

لكال   βجة الحأثير ناحج عن الحغير في الحأثير المثالي، كما علغت قيمة در حوافر القدرات ااعداعية
وهاذا يعناى أن   . على الحاوالي  (15117) ،(4731.)من حعني ااعدا  وحوافر القدرات ااعداعية 

الزياد  عدرجة واحد  في الحأثير المثالي يؤدي إلى زياد  في كل من حعني ااعدا  وحوافر القدرات 
المحساوعة   Fألثر قيماة  ويؤكد معنوية هذا ا. على الحوالي( 15117) ،(4731.)ااعداعية عقيمة 

لحاأثير الحاأثير   ( 515304) لحأثير الحأثير المثالي على حعناي ااعادا  و  ( 33.311) والحي علغت
 Fعالمقارنة م  قيماة   (  0.05)المثالي على حوافر القدرات ااعداعية وهي دالة عند مسحوى 

األولى، وعلياه حارفض    وهذا يؤكد عدم صحة قعول الفرضية الفرعية .(1591)الجدولية العالغة 
 .الفرضية الصفرية وحقعل الفرضية العديلة

 

2-HO1:  حعناي  )ااعادا  الحنظيماي    فيإحصائية لإلسحثار  الفكرية وجد أثر ذو داللة يال
عناد مساحوى   في شركات ااحصاالت األردنية الللوية ( حوافر القدرات ااعداعية، ااعدا 
 .  (0.05)داللة 

 

 (1)  ج ول

اأ ( تنيأ اإلب اع، توااك اله  ات اإلب اعي )اإلستث    الفركي  على اإلب اع التيظيمأ ن   وثك نت ئج اخت

 شكة ت اإلتص الت األ دني  ال لوي 

 

 الني ن

R 

مع مرررررررررررل 

 اال تن ط

R
2

 

مع مرررررررررررل 

 التح ي 

β  

مع مرررررررررررل 

 االنح ا 

F 

المحسررررررو

 ب 

F 

 الج ولي 

Sig* 

مسررررررررتوى 

 ال الل 

اإلستث    الفركي  على تنيرأ 

  اعاإلب
1.105 1.155 1.711 1.115 0.90 1.111 

اإلسرررررتث    الفركيررررر  علرررررى 

 توااك اله  ات اإلب اعي 
1.115 1.212 1.111 01.105 0.90 1.111 

 (.   0.05)دالل  إحص ئي  عي  مستوى  ايرون التأثيك ذ* 

 اذ. عداعياة كل من حعني ااعدا  وحوافر القدرات اا في ااسحثار  الفكريةأثر ( 1)يوض  الجدول 
على كال مان    لإلسحثار  الفكريةإحصائية داللة أظهرت نحائج الححليل ااحصائي وجود أثر ذي 



 

 

 

ااساحثار   عاين   R (15215)، إذا علغ معامل االرحعااط   حعني ااعدا  وحوافر القدرات ااعداعية
 )ية عند مسحوى وحوافر القدات ااعداع ااسحثار  الفكريةعين  (15425)وحعني ااعدا  و  الفكرية

 0.05) . 2أما معامل الححديدR  ( 15030)وحعني ااعادا  و   لإلسحثار  الفكرية( 15155)فقد علغ
 مان حعناي ااعادا  و   ( 15155)وحوافر القدات ااعداعية، أي أن ماا قيمحاه    لإلسحثار  الفكرية

، كماا علغات قيماة    يةااسحثار  الفكرناحج عن الحغير في  من حوافر القدرات ااعداعية( 15030)
علاى   (15334) ،(15734)لكل من حعني ااعدا  وحاوافر القادرات ااعداعياة     βدرجة الحأثير 

ؤدي إلى زياد  في كال مان   ي ااسحثار  الفكريةوهذا يعنى أن الزياد  عدرجة واحد  في . الحوالي
ويؤكاد معنوياة   . ليعلى الحوا (15334) ،(15734)حعني ااعدا  وحوافر القدرات ااعداعية عقيمة 

 حعناي ااعادا  و   فاي لحأثير ااسحثار  الفكرية ( 35115) المحسوعة الحي علغت Fهذا األثر قيمة 
  )حوافر القدرات ااعداعية وهي دالة عناد مساحوى    فيلحأثير ااسحثار  الفكرية ( 115415)

ة قعاول الفرضاية   وهذا يؤكد عدم صاح  .(1591)الجدولية العالغة  Fعالمقارنة م  قيمة  (0.05
 . الفرعية الثانية، وعليه حرفض الفرضية الصفرية وحقعل الفرضية العديلة

 
3-HO1:  حعناي ااعادا   )ااعدا  الحنظيمي  فيإحصائية لإلعحعارية الفردية وجد أثر ذو داللة يال ،

 .  (0.05)عند مسحوى داللة في شركات ااحصاالت األردنية الللوية ( حوافر القدرات ااعداعية
 

 (7)  ج ول

اأ ( تنيأ اإلب اع، توااك اله  ات اإلب اعي )اإلب اع التيظيمأ  اأاإلعتن  ي  الفكدي  نت ئج اختن   وثك 

 شكة ت اإلتص الت األ دني  ال لوي 
 

 الني ن

R 

مع مرررررررررررل 

 اال تن ط

R
2

 

مع مرررررررررررل 

 التح ي 

β  

مع مرررررررررررل 

 االنح ا 

F 

 المحسوب 

F 

 الج ولي 

Sig* 

مسررررررررتوى 

 ال الل 

  ي  الفكدي  على تنيأ اإلعتن

 اإلب اع
1.101 1.291 .1731 01.719 0.90 1.111 

اإلعتن  يررررر  الفكديررررر  علرررررى 

 توااك اله  ات اإلب اعي 
1.171 1.117 .2391 11.511 0.90 1.111 
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 (.   0.05)يرون التأثيك ذو دالل  إحص ئي  عي  مستوى * 
 

حعني ااعادا  وحاوافر القادرات     كل من في ااعحعارية الفرديةأثر ( 7)يوض  الجدول   
لإلعحعارية الفردياة  إحصائية داللة أظهرت نحائج الححليل ااحصائي وجود أثر ذي  اذ. ااعداعية

عاين   R (15413)، إذا علغ معامل االرحعااط   حعني ااعدا  وحوافر القدرات ااعداعيةعلى كل من 
وحوافر القدات ااعداعية عند  عارية الفرديةااعحعين  (15471)وحعني ااعدا  و  ااعحعارية الفردية

وحعني ااعادا   لإلعحعارية الفردية ( 15092)فقد علغ  2Rأما معامل الححديد . (  0.05)مسحوى 
مان حعناي   ( 15092)ات ااعداعية، أي أن ما قيمحه روحوافر القدلإلعحعارية الفردية ( 15227)و 

، كماا  ااعحعارياة الفردياة  ناحج عن الحغير في  اعيةمن حوافر القدرات ااعد( 15227) ااعدا  و
 (2391.) ،(1731.)لكل من حعني ااعدا  وحوافر القدرات ااعداعياة   βعلغت قيمة درجة الحأثير 

يؤدي إلى زياد  في كال   ااعحعارية الفرديةوهذا يعنى أن الزياد  عدرجة واحد  في . على الحوالي
ؤكاد  حو. علاى الحاوالي   (2391.) ،(1731.)عداعية عقيمة من حعني ااعدا  وحوافر القدرات اا

حعناي   فاي لحأثير ااعحعارية الفردية ( 125719) المحسوعة والحي علغت Fمعنوية هذا األثر قيمة 
لحأثير ااعحعارية الفردية على حوافر القدرات ااعداعية وهاي دالاة عناد    ( 415521) ااعدا  و
وهذا يؤكد عدم صحة قعاول   .(1591)الجدولية العالغة  Fة عالمقارنة م  قيم (  0.05)مسحوى 

 . الفرضية الفرعية الثالثة، وعليه حرفض الفرضية الصفرية وحقعل الفرضية العديلة
4-HO1:  حاوافر  ، حعناي ااعادا   )ااعدا  الحنظيماي   فيإحصائية للحمكين وجد أثر ذو داللة يال

 .  (0.05)عند مسحوى داللة نية الللوية في شركات ااحصاالت األرد( القدرات ااعداعية
 (3)  جدول

في شركات ( حعني ااعدا ، حوافر القدرات ااعداعية)ااعدا  الحنظيمي  في الحمكيننحائج الحعار أثر 
 ااحصاالت األردنية الللوية

 

 الني ن

R 

مع مرررررررررررل 

 اال تن ط

R
2

 

مع مرررررررررررل 

 التح ي 

β  

مع مرررررررررررل 

 االنح ا 

F 

 المحسوب 

F 

  الج ولي

Sig* 

مسررررررررتوى 

 ال الل 

 1.111 0.90 11.111 2381. 1.022 1.557 التمرين على تنيأ اإلب اع



 

 

 

التمرين على تروااك الهر  ات 

 اإلب اعي 
1.511 1.199 1.911 00.129 0.90 1.111 

  .(  0.05)داللة إحصائية عند مسحوى يكون الحأثير ذا  *

وحاوافر القادرات    كل من حعناي ااعادا    في الحمكينأثر ( 3)يوض  الجدول   
على كل من  للحمكينإحصائية داللة أظهرت نحائج الححليل ااحصائي وجود أثر ذي  اذ. ااعداعية

وحعناي   الحمكينعين  R (15557)، إذا علغ معامل االرحعاط  حعني ااعدا  وحوافر القدرات ااعداعية
أما معامال  . (  0.05)ى وحوافر القدات ااعداعية عند مسحو الحمكينعين  (15541)ااعدا  و 
 تالقادرا وحاوافر   للحمكاين ( 15299)وحعناي ااعادا  و    للحمكين( 15100)فقد علغ  2Rالححديد 

 من حوافر القادرات ااعداعياة  ( 15299) من حعني ااعدا  و( 15100)ااعداعية، أي أن ما قيمحه 
حعناي ااعادا  وحاوافر    لكل مان   β، كما علغت قيمة درجة الحأثير الحمكينناحج عن الحغير في 
وهذا يعنى أن الزياد  عدرجة واحاد  فاي   . على الحوالي (15911) ،(2381.)القدرات ااعداعية 

 ،(2381.)ؤدي إلى زياد  في كل من حعني ااعدا  وحوافر القادرات ااعداعياة عقيماة    ح الحمكين
لحاأثير  ( 215334) غتالمحسوعة الحي عل Fؤكد معنوية هذا األثر قيمة حو. على الحوالي (15911)

على حوافر القدرات ااعداعية وهي دالة عند  الحمكينلحأثير ( 115109) حعني ااعدا  و في الحمكين
وهذا يؤكد عدم صحة قعاول   .(1591)الجدولية العالغة  Fعالمقارنة م  قيمة  (  0.05)مسحوى 

 .رضية العديلةالفرضية الفرعية الراععة، وعليه حرفض الفرضية الصفرية وحقعل الف
 

 مناقشة النتائج والتوصيات 
 جــائـالنت

 :يمكن حلليص أهم نحائج هذه الدراسة على النحو الحالي 

سنة إلى أقل مان   41من أفراد عينة الدراسة حراوحت أعمارهم عين  %17فقد حعين أن  
صااالت  وهو ما يدل على الحركيز على العنصر الشعاعي والدم الجديد في شركات ااح. سنة 11

في الشاركات   وفيما يحعلق عمد  اللدمة في الوظيفة الحالية فقد علغ محوسطها. الللوية األردنية
 اذسنوات،  01 أقل منا   5 سنة، وكانت أكعر نسعة للفئة الحي ححراوح من11511 عينة الدراسة
ت من اللعر  وااسحقرار فاي الشاركا   يًاوهذه النحيجة حعكس مسحوى عال .%40 كانت نسعحهم

 .عينة الدراسة عما يوفر اللعر  الكافية لإلعدا 
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وعقدر حعلق األمر عااجاعة عن السؤال األول، أظهرت نحائج الححليل ااحصائي أن جمي   
سلوكيات القياد  الححويلية في شركات ااحصاالت الللوية األردنية كانت عدرجة محوسطة وهاو  

الت الللوية األردنية عالسلوكيات المحضمنة ما يؤشر مسحوى ححلي المديرين في شركات ااحصا
االساحما  ألفكاار   من لاالل  ( الحأثير المثالي، ااسحثار  الفكرية، ااعحعارية الفردية، الحمكين)

ااهحمام عحاجات العاملين وعنااء الثقاة معهام    ومقحرحات رؤساء األقسام واالحصاصيين، و
المطلوعاة  لصالحيات والحزود عالمعلومات ، وحلويل اومعرفة جوانب القو  والضعف في أدائهم

 .الوقت المحددع
وفيما يحعلق عالسؤال الثاني فقد حعين أن مسحوى حعني ااعدا  وحوافر القدرات ااعداعية قد  

  .حصلت على مسحوى مرحف  في شركات ااحصاالت األردنية الللوية
إحصاائية  ة داللا  أثار ذي على أن الفحص الدقيق لفرضيات الدراسة أوضا  وجاود    

الحأثير المثالي، ااسحثار  الفكرياة، ااعحعارياة الفردياة،    ) عأععادها لسلوكيات القياد  الححويلية
وهو ما يؤكد أن ااعادا   . (  0.05)ااعدا  الحنظيمي عمحغيراحه عند مسحوى على ( الحمكين

أو يمان  الماوارد    ةما هو إال ععار  عن وسائل يعحكر عها القائد موارد إنحاج جديد  ذات قيما 
ات حعزيزية لحوليد قيمة للمنظمة، وهذا ما يرحعط عالمنظور ااقحصادي الاذي يعاد   الحالية إمكان

ااعدا  وظيفة لاصة للرياديين الحي من لاللها حنضج األعمال الحالية واللدمات والمعاادرات  
 . الجديد  من لالل الفرد العامل

 

 اتــوصيـالت
 :فإن العاحث يوصي عما يلي عناء على نحائج الدراسة 

 إماحالك  وحفعيال  زيااد  ااحصاالت األردنية الللوية عة في شركات قيام الجهات المسؤول .0

 .الححويلية القياد  ولصائص لسمات القيادات

حعني ااعادا  لادى    زياد ااحصاالت األردنية الللوية عة في شركات قيام الجهات المسؤول .2
 .ات ااعداعيةالعاملين وحفعيل إمحالكهم للقدر

 فاي  وأثرها الححويلية القياد  على للحعرف الميدانية والدراسات العحوث من المزيد إجراء .1

 .العاملين أداء



 

 

 

 لصائص المحالك المعدئي االسحعداد فيهم يحوافر ممن والمدرعة المؤهلة عالكوادر االهحمام .4

 لالساحفاد   كامنة إعداعية تقدرا امحالك على القدر  لديهم ممن وكذلك الححويلية القياد  وسمات

 . منها

ااحصاالت األردنية الللوية عحعني ااعادا  ال سايما فاي طارح     ضرور  إهحمام شركات  .5
لدمات جديد  أو إجراء ححسينات على لدمات حالية عما يحوافق م  أهداف الشاركات ععياد    

 .المدى
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