International Interdisciplinary Journal of Education Vol (6), Issue (10), October 2017

ISSN: 2226-2717 PRINT
ISSN: 2226-3500 ONLINE

www.iijoe.org
editor@iijoe.org

THE DEGREE OF TRANSFORMATIONAL
LEADERSHIP AND ITS RELATION TO SOCIAL
RESPONSIBILITY AMONG THE ACADEMIC
LEADERS AT KING SAUD UNIVERSITY
TAWFEEQ ZAYED MOHAMMAD AL-REGEB*
ABSTRACT_ This study aimed at identifying the degree of transformational leadership practice and its relation to the
social responsibility of the academic leaders at King Saud University in light of the variables related to academic
leaders (academic major, academic rank, post).To achieve the objective of the study, the researcher used two tools that
were verified for their validity and reliability. The first for the transformational leadership and consists of (24) items
and the second is for the responsibility of the community. It consists of (30) items to determine the degree of
transformational leadership. The study’ sample consisted of (225) academic leaders at King Saud University in Riyadh
in the second semester of the academic year 2016/2017-1437/1438. The researcher used the descriptive employing
correlational method. The results of the study showed that academic leaders at King Saud University exercised the
transformational leadership of the four dimensions (crismatical effect, personality care, mental stimulation, and
motivational stimulation) to a medium extent from their point of view. The results also showed that the academic
leaders of King Saud University bear the social responsibility of the three dimensions (responsible academic
administration, responsible social management, and responsible self-management) to a high degree from their point of
view, while exercising a moderately responsible inter-departmental management from their point of view. The results
showed no statistically significant differences at (α ≥ 0.05) for the extent of the practice of transformational leadership
attributed to the variables (academic major and academic level) for the post (the influence of the chrismatic and care
of individuals) from the point of view of academic leaders at King Saud University. Also, the study showed a
statistically significant relationship at the level of (α ≥ 0.05) for the dimensions (Mental stimulation and inspiring
motivation) for the benefit of the averages of humanities majors in the variable of academic majors and professor and
assistant professor in the variable of academic rank. The study also showed that there was no statistically significant
effect at the level of (α ≥ 0.05) for the four transformational leadership due to the position variable. The results also
showed that there were no statistically significant differences at (α ≥ 0.05) in the degree of community practice due to
the variables (academic major, academic rank and post for social responsibility four dimensions (Responsible selfmanagement, responsible academic administration, responsible social management and responsible inter-departmental
administration) with the exception of the academic administration responsibility for the benefit of the vice dean in the
variable post from the point of view of academic leaders at King Saud University. The results showed that there is a
statistically significant relationship at the level of (α ≥ 0.05) between the degree of academic leaders' practice of
transformational leadership and the level of social responsibility dimensions. The variable of societal responsibility for
the dimension of responsible self-administration in partnership with the academic administration responsibility
explained (55%) of the variance of transformational leadership. Therefore, the degree of transformational leadership
can be predicted from the dimension of social. The study concluded with several recommendations, the most important
of which are: Designing programs for the development of leaders in institutions of higher education to include a
technical approach that takes into consideration the best practices of transformational leadership and social
responsibility and taking into consideration in appointing academic leaders at the university.
KEYWORD: Transformational Leadership, Community Responsibility, Academic Leaders.
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درجة ممارسة القيادة التحويلية وعالقتها باملسؤولية
ّ
اجملتمعية لدى القادة األكادمييني جبامعة امللك سعـود
توفيق زايد محمد الرقب*
ّ
املجتمعية لدى القادة األكاديميين بجامعة املل
امللخص_ هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على درجة ممارسة القيادة التحويلية وعالقتها باملسؤولية
سعـود في ضوء املتغيرات املتعلقة بالقادة األكاديميين (التخصص األكاديمي ،الرتبة األكاديمية ،املركز الوظيفي) .ولتحقيق هدف الدراسة استخدم
ّ
املجتمعية وتتكون من ( )30فقرة
الباحث أداتين تم التأكد من صدقهما وثباتهما؛ األولى للقيادة التحويلية وتتكون من ( )24فقرة ،والثانية للمسؤولية
ّ
املجتمعية لدى القادة األكاديميين بجامعة املل سعـود والكشف عن الفروق في مستوى
ملعرفة درجة ممارسة القيادة التحويلية وعالقتها باملسؤولية
ً
ً
ّ
املجتمعية في ضوء متغيرات الدراسة .وقد تكونت عينة الدراسة من ( )225قائدا أكاديميا بجامعة املل سعود بالرياض في
القيادة التحويلية واملسؤولية
الفصل الدراس ي الثاني من العام الدراس ي 2017/2016م – 1438/1437هـ ،حيث استخدم الباحث املنهج الوصفي االرتباطي ،وأظهرت نتائج الدراسة بعد
إجراء التحليل اإلحصائي أن القادة األكاديميون في جامعة املل سعود يمارسون القيادة التحويلية لألبعاد األربعة (التأثير الكريزماتيكي ،ورعاية األفراد،
ّ
والتحفيز العقلي ،والتحفيز امللهم) بدرجة متوسطة من وجهة نظرهم .كما بينت النتائج أن القادة األكاديميون بجامعة املل سعود يتحملون
املسؤولية

ّ
املجتمعية لألبعاد الثالثة (اإلدارة األكاديمية املسؤولة ،واإلدارة االجتماعية املسؤولة ،واإلدارة الذاتية املسؤولة) بدرجة مرتفعة من وجهة نظرهم .بينما
ّ
إحصائية عند مستوى ≥ (α
يمارسون بعد (اإلدارة البيئية املسؤولة) بدرجة متوسطة من وجهة نظرهم .كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة
ُ
)0.05لدرجة ممارسة القيادة التحويلية تعزى ملتغيري (التخصص األكاديمي ،والرتبة األكاديمية) لبعدي (التأثير الكريزماتيكي ،ورعاية األفراد) من وجهة
ّ
إحصائية عند مستوى ) (α ≥ 0.05لبعدي (التحفيز العقلي ،والتحفيز امللهم)
نظر القادة األكاديميون بجامعة املل سعود ،ووجود عالقة ذات داللة
لصالح متوسطات التخصصات اإلنسانية في متغير التخصص األكاديمي واألستاذ واالستاذ املساعد في متغير الرتبة األكاديمية .وكذل عدم وجود أثر ذي

داللة إحصائية عند مستوى ) (α ≥ 0.05ألبعاد القيادة التحويلية األربعة (التأثير الكريزماتيكي ،ورعاية األفراد ،والتحفيز العقلي ،والتحفيز امللهم) تعزى
ّ
إحصائية عند مستوى) (α≥ 0.05لدرجة ممارسة املسؤولية املجتمعية ُ تعزى
ملتغير املركز الوظيفي .كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة
ملتغيرات (التخصص األكاديمي ،والرتبة األكاديمية ،واملركز الوظيفي) ألبعاد املسؤولية املجتمعية األربعة (اإلدارة الذاتية املسؤولة ،واإلدارة األكاديمية
املسؤولة ،واإلدارة االجتماعية املسؤولة ،واإلدارة البيئية املسؤولة) باستثناء اإلدارة األكاديمية املسؤولية ولصالح متوسط الوكيل في متغير املركز
ّ
إحصائية عند مستوى ) (α≥ 0.05بين درجة
الوظيفي من وجهة نظر القادة األكاديميون بجامعة املل سعود .كما أظهرت النتائج وجود عالقة ذات داللة
ّ
التحويلية ومستوى املسؤولية املجتمعية ،حيث فسر متغير املسؤولية املجتمعية لبعد اإلدارة الذاتية املسؤولة
ممارسة القادة األكاديميون ألبعاد القيادة

باالشتراك مع اإلدارة األكاديمية املسؤولة  %55من تباين القيادة التحويلية ؛ وعليه يمكن التنبؤ بدرجة القيادة التحويلية من بعدي املسؤولية املجتمعية
(اإلدارة الذاتية املسؤولة ،واإلدارة األكاديمية املسؤولة) .وقد خلصت الدراسة إلى العديد من التوصيات من ّ
أهمها :تصميم برامج لتنمية القادة في
ً
ً
ّ
يتضمن منهجا تقنيا يأخذ في االعتبار أفضل املمارسات للقيادة التحويلية واملسؤولية املجتمعية ،وأن يؤخذ بعين
مؤسسات التعليم العالي ،بحيث
االعتبار عند تعيين القيادات األكاديمية في الجامعة ضرورة توافر خصائص القيادة التحويلية.
ّ
املجتمعية ،القادة األكاديميون.
الكلمات املفتاحية :القيادة التحويلية ،املسؤولية

*املشرف على برنامج الطلبة املتفوقين واملوهوبين  -أستاذ القيادة التربوية املساعد  -جامعة املل سعود
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ّ
املجتمعية لدى
درجة ممارسة القيادة التحويلية وعالقتها باملسؤولية
القادة األكاديميين بجامعة امللك سعـود

ً
وبناء على توصية املؤتمر الدولي للتعليم العالي [ ،]7والذي أكد على
دور الجامعات في تحقيق املسؤولية املجتمعية من خالل التدريس
ّ
املجتمعية ،واالستدامة البيئية،
والتعليم والبحث العلمي والشراكة
واألنشطة والبرامج األكاديمية؛ لذا فإن مراجعة البرامج والخطط
الجامعية ومخرجاتها تشكل أساس عملية التطوير والتقدم نحو األفضل
في ضوء املتغيرات االجتماعية واالقتصادية والتنموية التي تشهدها
اململكة ].[3
ً
وفي ضوء التطورات التي تشهدها مؤسسات التعليم العالي وخصوصا
في مجال املسؤولية املجتمعية؛ فإن القادة األكاديميون بجامعة املل
سعود مطالبون بدور فاعل وإحداث نقلة نوعية في تحقيق وتطبيق
ّ
املجتمعية واإللتزام بها ،وذل ضمن التخطيط االستراتيجي لها،
املسؤولية
وأن تسهم في التنمية املستدامة للمجتمع من خالل ما تقدمه من برامج
وأبحاث علمية واستشارات ودورات ومؤتمرات.
وفي ضوء ما سبق ،وللوصول إلى الحلول العلمية الواضحة ،جاءت
ً
الدراسة الحالية ّ
لتلبي حاجة ّ
مهمة في الوصول إلى النتائج العلمية ،فضال
عن الجانب التطبيقي من املوضوع ومن ّ
ّ
التعرف إلى درجة ممارسة
ثم
القادة األكاديميين بجامعة املل سعود للقيادة التحويلية ،ودرجة
ّ
تحملهم للمسؤولية املجتمعية بهدف تفعيل هذا الجانب املهم الذي
ّ
التحويلية للقادة األكاديميين ودرجة
تناولته الدراسة ،إذ أن نمط القيادة
ً
ّ
تحملهم للمسؤولية املجتمعية من القضايا املطروحة اليوم عامليا،
فالحاجة قائمة إلى نهضة حقيقية ألنماط القيادة في الجامعات وبنائها.
وعليه وفي ضوء ما سبق يمكن تحديد مشكلة الدراسة في ضوء السؤال
الرئيس التالي :ما درجة ممارسة القيادة التحويلية وعالقتها باملسؤولية
ّ
املجتمعية لدى القادة األكاديميين بجامعة املل سعـود؟
أ .أهمية الدراسة
َّ
تبرز أهمية هذه الدراسة من أهمية تناولها ملوضوع قل تناوله من قبل
ّ
املجتمعية لدى القادة
وهو دور القيادة التحويلية في تعزيز املسؤولية
األكاديميين بجامعة املل سعود ،وأهمية هذا املوضوع كنمط من أنماط
القيادة الحديثة وأثر تطبيقه في املنظمات على اختالفها ،وما يحققه لها
من تميز في األداء وقدرة على املنافسة والبقاء في مواجهة التغيرات
السريعة في البيئات املحيطة.
كما يمكن االستفادة من نتائج هذه الدراسة الحالية وتوظيفها في
الجامعات في اململكة العربية السعودية في تفعيل املسؤولية املجتمعية
ً
لدى القادة األكاديميين ،مما ينعكس إيجابا على مؤسسات التعليم العالي
بتحقيق أهدافها املنشود.
ومن أهميتها أيضا أنها تساعد صناع القرار في التعرف على درجة
ّ
املجتمعية لدى القادة
ممارسة القيادة التحويلية وعالقتها باملسؤولية
األكاديميين بجامعة املل سعـود وتصويبها إذا ما كانت تحتاج إلى ذل أو
تعزيزها إذا ما كانت إيجابية.

 .1املقدمة
ً
ً
ً
يشهد العصر الحالي تطورا مذهال وسريعا في االتجاهات الحديثة
للقيادة التربوية والتي تمر بمرحلة دقيقة من مراحل تطورها في ظل
ّ
واملجتمعية والتقنية ،مما
مجموعة من املتغيرات السياسية واإلقتصادية
يتوقع معه تغيرات حتمية في مختلف املجاالت وشتى ميادين العمل ،ومنها
طبيعة الدور القيادي للقادة األكاديميين ،والذين ينتظر منهم أن يغيروا
من أساليبهم ونظرياتهم؛ ليكونوا أقدر على املواجهة؛ مما يجعل اإلملام
ً
ً
باالتجاهات الحديثة للقيادة التربوية أمرا ضروريا ،فلم يعد الدور
ً
ً
القيادي لهم مجرد تسيير الشؤون األكاديمية تسييرا روتينيا والتأكد من
سير الدارسة ،بل تغيرت النظرة لطبيعة هذا الدور القيادي ،حيث تؤكد
النظرة الحديثة على دورهم كقادة تربويين يشرفون على منظمة تربوية
ملجتمع ينشد التطور في عالم متغير وسريع التغير [.[1
وهذا ما دفع العديد من املنظمات إلى تغيير أساليبها اإلدارية التقليدية
والبحث عن مفاهيم إدارية حديثة تمكنها من البقاء واالستمرارية وزيادة
مقدرتها على تحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية فظهر مفهوم القيادة
التحويلية ) (Transforming Leadershipفي أواخر القرن العشرين،
واعتبر أحد أهم األنماط القيادة الحديثة التي تقوم على تطبيق اإلدارة
املنتجة بتعزيز قدرات العاملين ومنحهم حرية التصرف واتخاذ القرارات
وتحقيق املشاركة الفاعلة في إدارة املنظمات ،وهذا املفهوم له أثر إيجابي
ُ
ّ
املجتمعية؛ إذ تعد من أهم الواجبات الواقعة علﻰ
في تعزيز املسؤولية
عاتق هذه املنظمات ومنها مؤسسات التعليم العالي ،فﻬي إلتزام مستمر
من ﻫذه املؤسسات في تطوير املستوى التعليمي والثقافي واالقتصادي
واالجتماعي ألفراد املجتمع وتحسينه من خالل توافر الخدمات املتنوعة
التي تسهم في تعزيز عالقة هذه املؤسسة باملجتمع .فالقادة التحويليون
يستحدثون منظمات لها املقدرة على التكيف واإلبداع والتعلم والتنمية
املستدامة لخدمة املجتمع وقضاياه ،وهم األقدر على إدارة منظمات
اليوم في مواجهة مستجدات العصر وظروفه [[2.
 .2مشكلة الدراسة
على الرغم من أن االهتمام الكبير بنمط القيادة التحويلية من قبل
املنظمات املعاصرة وإدراكها بأن القائد التحويلي صاحب رؤية يؤثر في
العاملين ويشركهم في القيادة ويزيد من دافعيتهم ويحفزهم ويشجعهم على
اإلبداع مما يزيد من قدرة املنظمات على املنافسة وتحقيق التنمية
املستدامة ومواجهة التحديات ،إال أن العديد من املنظمات تفتقر إلى
رؤية واضحة في هذا املجال مما أثر على الحد من سلوكيات املسؤولية
املجتمعية لديهم .
ً
وانطالقا من النتائج والتوصيات للدراسات العلمية في مجال القيادة
ّ
املجتمعية كدراسة الثبيتي [ ،]3شقوارة [ ،]4عبد
التحويلية واملسؤولية
اللطيف [ ،]5نجادات [ ،]6والتي أشارت إلى تأثير سلوك املسؤولية
ً
املجتمعية بأبعادها املختلفة سلبا بضعف سلوك القيادة التحويلية.
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ً
كما وتعد هذه الدراسة استكماال للجهود العلمية املبذولة في مجال
ً
ّ
املجتمعية خصوصا في مؤسسات التعليم
القيادة التحويلية واملسؤولية
العالي ،إذ من الجدير بالذكر أن هذه الدراسة – وفي حدود اطالع الباحث
– قد تكون األولى من نوعها في محاولة سبر غور هذا املوضوع في بيئة
ً
التعليم العالي السعودي تحديدا؛ لذا فهي تأتي ملعالجة النقص في هذا
املجال ،وأن النتائج التي سيتم التوصل لها مؤمل أن تحقق الفائدة
للجامعات وللمنظمات األخرى وللباحثين في هذا املجال.
ب .أسئلة الدراسة
هدفت هذه الدراسة التعرف درجة ممارسة القيادة التحويلية وعالقتها
ّ
املجتمعية لدى القادة األكاديميين بجامعة املل سعـود ،وذل
باملسؤولية
من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
س -1ما درجة ممارسة القادة األكاديميين بجامعة املل سعود للقيادة
التحويلية بأبعادها املختلفة من وجهة نظرهم؟
س -2ما درجة ممارسة القادة األكاديميين بجامعة املل سعود
للمسؤولية املجتمعية بأبعادها املختلفة من وجهة نظرهم؟
س -3هل تختلف درجة ممارسة القادة األكاديميين بجامعة املل سعود
ألبعاد القيادة التحويلية واملسؤولية املجتمعية من وجهة نظرهم
باختالف التخصص األكاديمي (الصحي -العلمي -اإلنساني)؟
س -4هل تختلف درجة ممارسة القادة األكاديميين بجامعة املل سعود
ألبعاد القيادة التحويلية واملسؤولية املجتمعية من وجهة نظرهم
باختالف باختالف الرتبة األكاديمية (أستاذ -أستاذ مشارك -أستاذ
مساعد)؟
س -5هل تختلف درجة ممارسة القادة األكاديميين بجامعة املل سعود
ألبعاد القيادة التحويلية واملسؤولية املجتمعية من وجهة نظرهم
باختالف باختالف املركز الوظيفي (عميد -وكيل -رئيس قسم)؟
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س -6ما العالقة االرتباطية بين درجة ممارسة القادة األكاديميين بجامعة
ّ
املجتمعية من وجهة نظرهم؟
املل سعود للقيادة التحويلية واملسؤولية
س -7هل يمكن التنبؤ بدرجة ممارسة القادة األكاديميين بجامعة املل
سعود ألبعاد القيادة التحويلية من أبعاد املسؤولية املجتمعية من وجهة
نظرهم؟
ج .حدود الدراسة
يمكن تعميم نتائج الدراسة الحالية في ضوء املحددات اآلتية:
الحدود املوضوعية :تتحدد موضوعات الدراسة الحالية في ممارسة
ّ
املجتمعية لدى القادة األكاديميين
القيادة التحويلية وعالقتها باملسؤولية
بجامعة املل سعـود التي تتحدد في مجاالت القيادة التحويلية في (التأثير
املثالي ،ورعاية األفراد ،واالستثارة العقلية ،والدافعية اإللهامية) وتتحدد
مجاالت املسؤولية املجتمعية في (القيادة األكاديمية املسؤولة ،والقيادة
الذاتية املسؤولة ،والقيادة االجتماعية املسؤولة ،القيادة البيئية
املسؤولة).
الحدود البشري ــة :اقتص ــار مجتمع الدراس ـ ــة على القادة األكاديميين
بجامعة املل سعود .
الحدود املكانيــة :جامعـ ــة املل سعــود في اململكة العربية السعودي ــة.
الحدود الزماني ــة :الفص ـ ـ ــل الدراسـ ـ ـ ــي الثاني من العام الدراس ي /1436
 1437هـ  2016/2015 -م.
الحدود اإلجرائية :أداتي الدراسة وما تحقق لهما من مؤشرات صدق
وثبات.
أنموذج الدراسة:
ّ
يوضح الشكل ( )1أنموذج الدراســة ويتضح فيه مجموعة من املتغيرات
ً
املكونة للدراسة ،والتي تعطي بحيث تصورا عن مجموعة من عالقات
االرتباط والتأثير بين متغيرات الدراسة ،التي ستكون في صورة كمية.

شكل  1انموذج الدراسة والعالقات االرتباطية بين املتغيرات

استخدم الباحث في ه ـ ـ ــذه الدراسـ ـ ـ ــة مصطلحات ع ـ ـ ــدة من الضروري
تعريفها ،وهي:
القيادة التحويلية )(Transformational Leadership
ُعرفت القيادة التحويلية علﻰ أنﻬا "عملية يسعﻰ من خاللﻬا القائد
والتابعون إلﻰ رفع ٌ
كل منﻬما اآلخر إلﻰ أعلﻰ مستويات الدافعية
ً
إجرئيا ُ
فت َعرف بأنها قدرة القادة األكاديميين علﻰ
واألخالق" [ ،]8أما

السعي إلﻰ النﻬوض ورفع القادة والتابعين إلﻰ أعلﻰ المستويات
المعنوية والتماس المثل العليا والقيم األخالقية مثل العدالة
والمساواة ،واتخاذ زمام المبادرة ،والتي سوف يتم قياسﻬا باستخدام
المقياس الذي أعده الباحث لﻬذا الغرض لتحقيق أهداف الدراسة،
ً
اعتمادا على األبعاد األربعة كما صنفها كركالند [ ،]9وهي (التأثير املثالي،
رعاية األفراد ،االستثارة العقلية ،الدافعية اإللهامية).
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ّ
املجتمعية )(Social Responsibility
املسؤولية
ّ
َّ
عرف مجلس األعمال العاملي املسؤولية املجتمعية بأنها اإللتزام
املستمر بالعمل والتصرف بشكل أخالقي بما يسهم في التنمية االقتصادية
ويحسن حياة القوة العاملة وأسرهم باالضافة إلى السكان املحليين
واملجتمع بشكل عام .وقد عرف الحموري [ ،]10املسؤولية االجتماعية
بأنها ثقافة اإللتزام باملسؤولية ضمن أولويات التخطيط االستراتيجي
للمؤسسة ،وتوفير الدعم واملساندة التامة تجاه التنمية املستدامة .أما
ً
إجرائيا :فتعرف املسؤولية املجتمعية بأنها القدرة على أداء األفعال
والواجبات واألدوار التي يضطلع بها القادة األكاديميون بجامعة املل
سعود من خالل الخطط والبرامج واألنشطة املرتبطة باملجتمع
ومؤسساته املختلفة ذات العالقة ،والتي سوف يتم قياسﻬا باستخدام
المقياس الذي أعده الباحث لﻬذا الغرض لتحقيق أهداف الدراسة،
ً
اعتمادا على األبعاد األربعة التي طورها الباحث وهي (اإلداة الذاتية
املسؤولة ،اإلدارة األكاديمية املسؤولة ،اإلدارة االجتماعية املسؤولة،
اإلدارة البيئية املسؤولة).
القادة األكاديميون:
يعرف القادة األكاديميون بأنهم أولئ الذين يصنعون النجاح والتأثير
ً
في بيئة العمل األكاديمي الجامعي أما إجرائيا :فيعرف القادة األكاديميون
بأنهم العمداء والوكالء ورؤساء األقسام األكاديمية بجامعة املل سعود
ممن يمتلكون التأثير في بيئة العمل األكاديمي من خالل االستجابة على
أداتي القياس التي أعدها وطورها الباحث لهذا الغرض لتحقيق أهداف
الدراسة.
 .3اإلطارالنظري
ً
أوال :القيادة التحويلية :يعد مفهوم القيادة التحويلية من املفاهيم
ً
الحديثة نسبيا في الفكر اإلداري ،فقد ظهر االهتمام به أواخر القرن
املاض ي على يد العالم األمريكي ) (Games Burnsبسبب حاجة املنظمات
لقيادات ابتكارية مؤثرة تتناسب مع معطيات هذا العصر حيث يسعى
القادة من خاللها إلى إيجاد رؤية ورسالة مشتركة للمنظمة ،والتركيز على
امليزة التنافسية والقيم األخالقية ،كما يعملون على إثارة الدافعية لدى
مرؤوسيهم وتعزيز قدراتهم ومنحهم حرية التصرف واتخاذ القرارات على
نحو مستقل وتحقيق املشاركة الفعلية في إدارة منظماتهم وحفزهم مما
يقوي العالقات اإلنسانية بينهم ويزيد من انتاجيتهم وإبداعهم في العمل
وتعميق شعورهم بالوالء للمنظمة ،فيشعر كل واحد منهم بأنه يسهم في
النجاح ،وقد جاء هذا النمط ليحل محل القيادة التقليدية التي تقوم على
تبادل املنافع ،ويرى  ،[11] Avolio & Bassأن القيادة التحويلية ليست
مقتصرة على اإلدارة العليا في املنظمة فحسب ،وإنما يمكن أن تكون على
مختلف املستويات اإلدارية فيها.
ً
لقد تعددت التعريفات التي تشرح مفهوم القيادة التحويلية تبعا
لتعدد الباحثين والزوايا التي ينظرون منها ،فقد َّ
عرفها  ،[12] Burnsبأنها
"عملية يسعى القادة من خاللها واملرؤوسون إلى نهوض كل منهم باآلخر
ّ
وعرفت كذل بأنها
للوصول إلى أعلى مستويات الدافعية واألخالق"ِّ .
"نظام لتغيير وتحويل العاملين" [َّ .]13
وعرفها بعضهم بأنها "القيادة التي
تركز على األهداف بعيدة املدى مع تأكيد بناء رؤية واضحة وحفز
ّ
وعرفت بأنها "عملية
وتشجيع املوظفين على تنفيذ تل الرؤية" [ِّ .]14

التأثير إلحداث تغييرات جذرية في اتجاهات العاملين وبناء اإللتزام نحو
رسالة املنظمة وأهدافها" [َّ .]15
وعرفها إفاليو [ ،]16بأنها "القيادة التي
ُ
تلهم التابعين وتساعدهم في تكوين ثقافة تتكيف مع التغيير" .وال ش بأن
القيادة التحويلية "عملية مستمرة يقوم من خاللها القائد بالتغيير في قيم
املرؤوسين ودوافعهم الحالية وتحويلها للصالح العام للمنظمة من خالل
صياغة رؤية مستقبلية تدعم وضع املنظمة املستقبلي".
ويلحظ من التعريفات السابقة أننا أمام نمط جديد من القيادة
يتجاوز مفاهيم القيادة التقليدية املبنية على األمر والتحكم وتبادل
املنافع واملصالح ،إلى تقديم الرعاية املتميزة لكل عضو في املنظمة فتنمي
قدرات العاملين وتمكنهم وتغرس فيهم الثقة والقيم األخالقية وتشركهم في
القيادة وتخلق االنسجام بين أهدافهم وأهداف املنظمة وتشعرهم
بااللتزام فتعزز فيهم املسؤولية املجتمعية مما يساعدهم على تفجير
طاقاتهم وإذكاء روح الحماسة والتعاون بينهم والتفاني في سبيل تحقيق
أهداف املنظمة مما يجعلها القيادة األنسب ملنظمات القرن الحادي
والعشرين ].[2
عناصر القيادة التحويلية:
تشتمل سلوكيات القيادة التحويلية عند باس على أربعة عناصر أطلق
عليها ) (Four I,Sحيث يبدأ كل حرف منها بالحرف الالتيني ) (Iوهي:
 .1التأثير الكرزماتيكي أو الجاذبية القيادية )(Idealized Influence
ً
ً
يسل القادة وفقا لهذه الخاصية طريقة تجعل منهم نموذجا يحاكيهم
اآلخرون ،كالتمس باملعايير األخالقية وايثار حاجات العاملين على
حاجاتهم الفردية ،واالستعداد للتضحية باملكاسب الشخصية لصالح
اآلخرين ،واملشاركة في املخاطر التي يتعرض لها املرؤوسون والبعد عن
التسلط والتفرد بالسلطة ،وتفادي استخدام القوة من أجل تحقيق
مصالح شخصية واستخدام القوة التي يمتلكونها لتحري األفراد
والجماعات لتحقيق رسالتهم ورؤيتهم ،ومتى ما توافرت هذه الصفات
املثالية تصبح أهداف هؤالء املرؤوسين ذات معنى فيعملون بأقص ى
طاقاتهم [.[17
 .2اإلهتمام الفردي أو مراعاة مشاعر األفراد (Individualized
ً
ً
ً
) Considerationوفقا لهذه السمة يعطي القائد التحويلي إهتماما خاصا
بحاجات كل فرد لتطويره واالرتقاء بمستوى أدائه ونموه ،فيعمل كمدرب
وناصح وصديق وموجه ويهتم بالنواحي الشخصية لكل منهم وخلق فرص
جديدة لتعليمهم مع األخذ في اإلعتبار الفروق الفردية فيما بينهم،
ويتعامل معهم بإحترام ويعطيهم الثقة واإلطمئنان [.[18
ً
ً
ً
وعلى القائد التحويلي وفقا لهذه السمة أن يكون مستمعا جيدا؛ إذ يرى
(وارن بنس) أن القائد الناجح هو صاحب األذن األسمع وليس صاحب
الصوت األعلى ،وأن عبقرية القائد ليست في اإلنجازات الشخصية بل في
الكشف عن مواهب العاملين [.[19
 .3الدافعية اإللهامية التحفيز امللهم )(Inspirational Motivation
يتصرف القادة التحويليون وفق هذه الخاصية بطرق تعمل على تحفيز
وإلهام التابعين ،وذل بإعطاء املعنى واملحتوى ملا يقوم به مرؤوسوهم
وتغليب روح الجماعة ،وإظهار الحماسة ،والتفاؤل ،وجعل التابعين
يركزون ويفكرون في حاالت مستقبلية جذابة ومتعددة ،وتحفيزهم على
ً
دراسة بدائل مختلفة جدا ومرغوبة ،وكذل إتاحة الفرصة لهم في
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املشاركة في تحقيق األهداف املشتركة ،وفي سبيل ذل فهم يستخدمون
الرموز والشعارات إليصال توقعاتهم العالية إلى اآلخرين ،وإثارة حب
التحدي فيهم [.[2
 .4التحفيز العقلي االستثارة الفكرية ) (Intellectual Simulationيتصرف
القادة التحويليون بطريقة تجعلهم يحركون جهود أتباعهم لكي يكونوا
مجددين ،ومبتكرين وذل بزيادة وعي التابعين بحجم التحديات،
وتشجيعهم على تبني وخلق مداخل وطرق جديدة لحل املشاكل ،وتناول
ً
املواقف القديمة بطرق ووجهات نظر جديدة ،ووفقا لهذه الخاصية فإن
القادة التحويليون يتجنبون النقد العام ألي عضو في املجموعة في حال
وجود خطأ ويستحثون األعضاء على تقديم أفكار جديدة وتجريب مناهج
ً
جديدة ،وال يعرضون أفكارهم للنقد أبدا ،فال يوجد عندهم ش يء ثابت
ً
وصحيح دائما ال يمكن تحديه ،وتغييره واالستغناء عنه ،أو حتى إزالته
[.[18
خصائص القائد التحويلي:
يمكن تحديد خصائص القائد التحويلي عبر مجاالت سبعة [:[19
 .1ينظر القائد التحويلي لنفسه على أنه معني بممارسة عمليات تغيير
وتطوير منظمية.
 .2القائد التحويلي شجاع محب للمخاطرة املحسوبة سواء في التفكير أم
في التنفيذ أم في األساليب.
 .3القائد التحويلي قادر على التعامل الفاعل مع املواقف املعقدة
والغامضة ودائم البحث عن فرص التجويد.
 .4القائد التحويلي يؤمن بقيمة اإلنسان.
 .5القائد التحويلي لديه توجه حقيقي نحو قيم أخالقية محورية يتصرف
ً
دوما على هدي منها.
 .6القائد التحويلي لديه قابلية للتعلم مدى الحياة.
 .7القائد التحويلي لديه مقدرة على بلورة رؤية مستقبلية واضحة محددة.
وهذه الخصائص تنسجم مع التغيير والتطوير الذي يسعى إليه القادة
ً
األكاديميون بهدف خدمة املجتمع وتحمل املسؤولية املجتمعية فضال عن
التميز في التدريس والبحث العلمي.
القيادة التحويلية في املؤسسات التربوية:
القت نظرية القيادة التحويلية القبول في المجتمع التربوي خالل
التسعينيات كجزء من االستجابة للتغييرات في السياسات من األعلى إلى
األسفل ) ،(Top-Down Policiesالتي كانت سائدة خالل الثمانينات،
وظﻬرت أهمية القيادة التحويلية في التسعينيات في عمليات اإلصالح
التربوي في الواليات المتحدة األمريكية ،وكان تأثيرها بشكل مباشر أو
غير مباشر علﻰ مجموعة من المخرجات التربوية في ظل ظروف صعبة
لتغيير اتجاهات العاملين في املؤسسات التربوية ودوافعﻬم وقيمﻬم،
وتناول هذا التأثير األهداف والبرامج والسياسات ،وثقافة املؤسسة
التربوية ،وعمليات اتخاذ القرار فيﻬا.
وإذا أمعنا النظر إلى واقع الجامعات اليوم في ظل التطورات
وا لتحديات التي فرضتها العوملة ،نجد أنها لم تعد كما كانت في حقب
ً
طويلة من تاريخها مساحات مستقرة نسبيا .فاملباني واملواد والتخصصات
والبنى الديموجرافية للمشاركين في عمل الجامعات أصبحت في حالة
سيولة غير مسبوقة ،كما أن العالقات املستقرة فيما سبق بين هذه
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الكيانات تخضع للتغير أيضا ،وعليه فالطرق التي كانت متبعة في تكوين
الذات األكاديمية ألنظمة التعليم العالي وإدارتها لم تعد تخدم املنظومات
الواسعة الحالية [.[20
وتبرز أهمية القيادة التحويلية في مؤسسات التعليم العالي من خالل
تأكيدها على اإللتزام والدافعية والحماس لدى أعضاء هيئة التدريس
والتطلع إلى املستقبل بتفاؤل وحيوية ،والتأكيد على العمل بروح الفريق،
والتركيز على القيم إلنجاز األهداف التربوية املشتركة [.[21
ُوت ّ
عد القيادة التحويلية "عملية يمكن ألي مؤسسة تعليمية أن
تستخدمها كي تتحول إلى نظام تعليمي ،ومن ثم تكتسب كفاءة جديدة،
ً
وهي أيضا نمط من القيادة يؤدي إلى وجود ارتباط بأفكار قادة الفكر
والتنوير [ .]22ويمكن إجمال جهود القيادة التحويلية فى التعليم الجامعي
فى أربعة أبعاد [ ]23هي:
البعد األول :تطوير رؤية مشتركة للجامعة :ويتطلب ذل وجود نوع من
اإلجماع بين كل أفراد الجامعة حول أهدافها وأولويات هذه األهداف،
والتمس بدرجة عالية من توقعات األداء للوصول إلى أفضل النتائج.
البعد الثاني :اهتمام األفراد :حيث يتضمن تقديم الدعم الفردي،
واإلستثارة العقلية ونماذج للممارسة املهنية فى كل مستويات الجامعة.
البعد الثالث :املشاركة فى القيادة :بمعنى أن يتم اتخاذ القرار بطريقة
ديمقراطية وتكون املسؤولية جماعية من خالل أنشطة قيادية تشجع
الجامعة على تحقيق األهداف.
البعد الرابع :دور القيادة فى تعزيز ثقافة الجامعة :فالقيادة يجب أن
تستخدم آليات متنوعة الستثارة التغير الثقافي وتعزيزه وذل من خالل
استخدام رموز تعبر عن القيم الثقافية ،ومن هنا تكون القيادة مطالبة
بأن تشارك فى االتصال املباشر واملتواصل حول املعايير والقيم
ً
ّ
وتحمل
واملعتقدات الثقافية فضال عن مشاركة اآلخرين فى السلطة
املسؤولية.
معوقات القيادة التحويلية:
تواجه املنظمات معوقات عديدة تحول دون تطبيق مفهوم القيادة
التحويلية ،ولعل من أبرزها خوف اإلدارة العليا من فقدان السلطة،
وعدم الرغبة في التغيير ،واالعتماد على اإلدارة الهرمية ،وضعف مهارات
العاملين وعجزهم عن تحمل املسؤولية ،واملناخ التنظيمي غير الصحي،
ً
مما ينعكس سلبا على معنويات العاملين ومستوى أدائهم .
إن نجاح تطبيق القيادة التحويلية يتطلب في الدرجة األولى اقتناع اإلدارة
العليا بفلسفة القيادة التحويلية والتزامها بتبني هذه الفلسفة ،وعلى
عاتقها تقع مسؤولية منح املوظفين السيطرة على نشاطاتهم والحرية في
اتخاذ القرارات املهمة واملسؤولية عن أفعالهم [.[6
ويرى الباحث بأن القادة التحويليين في مؤسسات التعليم العالي معنيون
بإحداث الفارق والتغلب على كثير من املعوقات التي من شأنها أن تحول
دون تحقيق األهداف املنشودة في ظل عالم متسارع يشهد الكثير من
املتغيرات ،وهذا يتطلب العمل على تحقيق ثالثة أهداف رئيسية في
مؤسساتهم وهي:
 .1مساعدة العاملين علﻰ التطور المﻬني والحفاظ علﻰ ثقافة تتصف
بالمﻬنية والتعاون :من خالل التواصل البناء وحرية التعبير ،والتخطيط
بشكل تعاوني ،وتشجيع المسؤولية المشتركة وتطوير العاملين.
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تسهم في تنمية القدرات واالستعدادات للخريجين وأفراد املجتمع ،وتطوير
البرامج والتخصصات األكاديمية التي تلبي احتياجات سوق العمل
ومتطلباته ،وتوفير الدورات البرامج التدريبية للمحرومين من التعليم،
واملساهمة في نشر املعرفة في املجتمع ،واملشاركة في تطوير البرامج
األكاديمية واملهارات واملعارف التي تتضمنها هذه البرامج ،ومجاالت
البحوث العلمية لتلبي احتياجات املجتمع وأولوياته ،وعقد اتفاقيات
تعاون منهي وعلمي مع مؤسسات املجتمع في مجاالت التعاون األكاديمي
والتنمية املهنية ،والتدريب والبحث العلمي ،وخدمة البيئة ،وقيام األستاذ
الجامعي بدور أشمل وأوسع ال يقتصر على وظيفة التدريس.
ً
ثانيا :اآلثار التنظيمية والبيئية :وذل بتنظيم الحياة الجامعية املسؤولة
ً
عن املجتمع والبيئة ،من خالل اعتبار التميز في خدمة املجتمع عنصرا من
عناصر التميز للجامعة ،شأنه شأن التميز األكاديمي ،وبناء جسور الثقة
مع سوق العمل ومكوناته ،من خالل التعرف على احتياجاته واإلفادة من
رؤيته وتطلعاته في مجال البرامج األكاديمية والبحوث العلمية ،واملهارات
واملعارف التي يجب أن يمتلكها الخريج لتؤهله لسوق العمل بكفاءة
واقتدار ،وإدراج املسؤولية املجتمعية ضمن الخطط االستراتيجية
للجامعة ،وتضمين املناهج مفاهيم املسؤولية املجتمعية وأدوار األفراد
تجاهها ،وإقامة مؤتمرات وحمالت على املستوى الوطني لزيادة الوعي حول
القضايا املحلية والعاملية والعمل التطوعي والتجارب املثالية.
ً
ثالثا :اآلثار املجتمعية :نحو املشاركة في مجتمعات التعلم من أجل
التطوير ،ومن خالل دور الجامعات في التنمية الريفية والقضاء على
األمية ،واملساهمة في تحسين نوعية الحياة في املجتمع ككل ،وخفض
الفقر ونشر الفكر الديمقراطي في املجتمع املحلي والعاملي ،وبناء شراكات
مع مؤسسات املجتمع املختلفة ،وتوسيع األنشطة مع القطاع الخاص
ووسائل اإلعالم ،وتطوير ثقافة إيجابية نحو العمل التطوعي واألنشطة
املجتمعية الهادفة لدى الطلبة وتنميتها ،واستخدام اإلعالم لنشر فلسفة
الجامعة وأهدافها لتسهيل تحقيق الجامعة لرسالتها ومسؤولياتها
املجتمعية ،ومعرفة نبض املجتمع لإلفادة منه في تحديد السياسات
واالحتياجات واألولويات للجامعة.
وقد أكدت توصيات املؤتمر الدولي للتعليم العالي "املسؤولية
االجتماعية للجامعات" [ .]7أن للجامعات ثالث مسؤوليات رئيسة ،هي
التدريس والبحث العلمي وخدمة املجتمع .وفي الغالب فإن مسؤولية
ً
خدمة املجتمع يقل االهتمام بها ،وغالبا ما يتم الخلط بين مفهوم
املسؤولية املجتمعية وخدمة املجتمع ،التي تقع ضمن مهام الوظيفة
الثالثة للجامعات ،ولكن املسؤولية املجتمعية مفهوم أوسع وأعمق بكثير،
ويمكن تعريف املسؤولية االجتماعية للجامعة بأنها التزام بتشرب
وممارسة مجموعة من املبادئ والقيم من خالل وظائفها الرئيسية املتمثلة
في التدريس والبحث العلمي والشراكة املجتمعية واإلدارة املؤسسية.
وجوهر هذا الدور االجتماعي للجامعات هو االلتزام بالعدالة واملصداقية،
والتميز وتعزيز املساواة االجتماعية والتنمية املستدامة واالعتراف
بالكرامة والحرية للفرد ،وتقدير التنوع والتعدد الثقافي وتعزيز حقوق
اإلنسان واملسؤولية املدنية .فأما البحث العلمي فهو ضروري في انتاج
املعرفة لخدمة املجتمع وتحسين نوعية وجودة الحياة.
ً
ّ
املجتمعية:
ثالثا :القيادة التحويلية واملسؤولية

 .2زيادة الدافعية للعمل :ويتم ذل عندما يتمكن القائد من إعطاء
ً
العاملين دورا في حل المشكالت والتأكد من وضوح أهداف المؤسسة.
 .3مساعدة العاملين في حل المشكالت بفاعلية :فالقيادة التحويلية
مﻬمة لدى العاملين ألنﻬا قادرة علﻰ حفز العاملين علﻰ المشاركة في
نشاطات جديدة ،وتخلق لديﻬم رغبة في بذل المزيد من الجﻬد ،والعمل
بشكل أكثر ً
ذكاء ،من خالل العمل بروح الفريق الواحد.
ً
ّ
املجتمعية:
ثانيا :املسؤولية
ُيعتبر مفهوم املسؤولية املجتمعية أحد املفاهيم الحديثة واملتداولة في
ً
ً
الخطاب عربيا وعامليا منذ بداية األلفية الثالثة ،إذ يتشاب هذا املفهوم
مع مفاهيم أخرى مهمة تتقاطع فيما بينها ،وأن هذه املفاهيم ال ينفصل
بعضها عن بعض بل هي مترابطة ومتكاملة ،وجميعها يتصل باملسؤولية
املجتمعية ومن هذه املفاهيم ما يأتي [:[24
 مفهوم الحوكمة :يرتكز مفهوم الحوكمة على ضبط كافة العملياتوالقرارات الصادرة عن املؤسسات وفق ما تقتضيه القواعد املهنية
وأخالقيات العمل ،وبما ال يتعارض مع األنظمة والتشريعات املعمول بها
في مناطق عمل املؤسسات .وعليه فإن مفهوم الحوكمة يتقاطع مع
املسؤولية املجتمعية في تحديد مسؤوليات املؤسسة تجاه قطاع أصحاب
املصلحة من املستثمرين واملساهمين.
 مفهوم املواطنة :إن مفهوم املواطنة يقض ي أن تؤدي املؤسسات مهمتهااملتكاملة تجاه مجتمعها منطلقة من قيمه ،وبالتالي تتولى تقديم مشاركات
فعالة وإيجابية تسهم في تحسين املجتمع وتطويره بحسب التخصص
واإلمكانيات املتاحة.
 مفهوم التنمية املستدامة :التنمية املستدامة هي التنمية التي تلبيّاحتياجات الحاضر دون اإلخالل بمقدرات األجيال القادمة على تلبية
احتياجاتها ،أو هي التعبير عن التنمية التي تتصف باإلستقرار وتمتل
عوامل االستمرار والتواصل ،أي أنها تنمية قابلة لإلستمرار .وهي عملية
التفاعل بين ثالثة أنظمة :نظام حيوي ،ونظام اقتصادي ،ونظام
اجتماعي.
ومن هنا تعد املسؤولية املجتمعية من أهم الواجبات الواقعة على
عاتق الجامعات ومؤسسات التعليم العالي ،فهي التزام مستمر من هذه
املؤسسات في تطوير املستوى التعليمي والثقافي واإلقتصادي واإلجتماعي
ألفراد املجتمع وتحسينه من خالل توافر الخدمات املتنوعة التي تسهم في
تعزيز عالقة هذه املؤسسة باملجتمع ،وال تقتصر املسؤولية املجتمعية
للجامعات على املشاركة في األعمال الخيرية والحمالت التطوعية ،بل ال بد
من اإللتزام باألنظمة والقوانين املتبعة ،واملساهمة في تطوير املجتمع
املدني.
ويقصد باملسؤولية املجتمعية للجامعات إلتزام الجامعات بمعالجة
تأثيرها في املجتمع الذي توجد فيه بما يعزز من التنمية املستدامة ،في
إطار من الفهم واإلدراك ،إضافة التأثير على الطلبة والعاملين بممارسة
األنشطة التي من شأنها تحقيق ذل [ .]25ويمكن تقسيم اآلثار الجامعية
إلى أربعة أنواع مترابطة من خالل عالقتها املباشرة باملجتمع واملسؤولية
املجتمعية تجاهه [ ]24وهي:
ً
أوال :اآلثار التعليمية والتربوية :وذل بتهيئة الطلبة للمواطنة املسؤولة
عن التنمية ،ومن خالل تطوير طرائق التدريس الفاعلة واملرتبة والتي
123

6

10

2017

وأجرى جروسو ] [33دارسة هدفت إلى التعرف إلى العالقة بين
سلوكيات القادة التحويليين وسلوكيات أعضاء هيئة التدريس ،وتكونت
عينة الدارسة من ( )49عضو هيئة تدريس ،واستخدمت الدارسة املنهج
الوصفي االرتباطي ،وأظهرت النتائج أن أعضاء هيئة التدريس يظهرون
املزيد من الرضا الوظيفي بسبب نمط القيادة التحويلي املستخدم ،كما
يرى أعضاء هيئة التدريس أن امتالك الرؤساء لخصائص القيادة
التحويلية يمكنهم من أداء أعمالهم بشكل أفضل.
في حين هدفت دراسة بولكن وجودبوي ] [34إلى اختبار العالقة بين
ّ
القيادة التحويلية وتخصصات الكليات ومخرجات تعلم الطلبة
ومشاركتهم ،ومعرفة الطلبة ملصداقية عضو هيئة التدريس ،إذ كانت
ً
عينة الدراسة ّ
مكونة من ( )165طالبا وطالبة .وأظهرت النتائج أن األبعاد
ً
ً
األربعة للقيادة التحويلية في التعليم مرتبطة ارتباطا متوسطا إلى قوي مع
متغيرات املخرجات.
وأجرى باشام ] [30دراسة استقصت املوضوعات التي تواجه رؤساء
ّ
التبادلية لحل
الجامعات الذين يمارسون القيادة التحويلية والقيادة
املشكالت التي تواجههم .واستخدم في الدراسة أسلوب "دلفي" باالعتماد
ً
على تحليل أداء ( )52خبيرا من خبراء التعليم العالي في الواليات املتحدة
ً
األمريكية ،وأظهرت النتائج أن الخبراء اختاروا ( )41محكا تضم العديد
من املمارسات واملفاهيم اإلدارية الناجحة الواجب توافرها في رؤساء
ّ
مؤسسات التعليم العالي (الجامعات) ،وأن ( )%61من هذه املحكات
ً
متوسطة بينما ّ
عد ( )%56منها ذات مستوى دال إحصائيا ،وخلصت
ّ
التبادلية والقيادة التحويلية ليس
الدراسة إلى أن التمييز بين القيادة
ً
بالوضوح املعتمد تقليديا ،وأن غالبية رؤساء مؤسسات التعليم العالي
ُيفضلون ممارسة القيادة التحويلية ،كما ُيقدر رؤساء الجامعات الحاجة
املاسة لوجود رؤية ورسالة وأهداف ،ووجود بيئة جامعية متميزة تدعمها
الثقة ،كما يتمتع رؤساء الجامعات بالحماسة الالزمة ملمارسة القيادة
ّ
التبادلية.
التحويلية والقيادة
في حين هدفت دراسة ليفنجستون ] [26إلى الكشف عن أثر القيادة
التحويلية في بيئة التعلم االفتراضية ،وقد تكونت عينة الدراسة من
( )107طلبة في صفوف التعلم عن ُبعد في مساق إدارة األعمال في كلية
مجتمع بجنوبي كاليفورنيا ،واستخدمت في الدراسة استبانة القيادة
متعددة العوامل ) ،(MLQوأظهرت النتائج أن طلبة إدارة األعمال
يتوقعون من أساتذتهم االفتراضيين أن يكونوا قادة تحويليين وتبادليين
وليسوا قادة عاديين وسلبيين ،وأظهرت كذل أن األساتذة االفتراضيين
ً
وعددهم ( )13أستاذا استوعبوا املطلوب منهم ،ولكن ليس بالدرجة التي
توقعها الطلبة من كونهم قادة تبادليين وتحويليين ،كما أظهرت النتائج
عدم وجود فورق ذات داللة إحصائية في توقعات القيادة تعزى ملتغيرات
الجنس ،ومستوى الطلبة.
ب -الدراسات العربية:
قام الغامدي [ ]35بدراسة هدفت إلى تعرف مدى ممارسة القادة
األكاديميين في الجامعات السعودية للقيادة التحويلية ،وقد تكونت عينة
الدراسة من ( )2912عضو هيئة تدريس ،وأظهرت النتائج أن خصائص
القيادة التحويلية وعناصرها لدى القادة األكاديميين في الجامعات
السعودية ،من حيث درجة توافرها كانت بدرجة متوسطة .وكانت هناك

تعيش المنظمات اليوم في عصر يتسم بالسرعة واملفاجأة وعدم
االستقرار ،ويشهد ثورة هائلة في التكنولوجيا واالتصاالت ،وزيادة حدة
املنافسة ،ووعي العاملين ومطالبتهم بتقديم خدمات ذات جودة عالية.
ً
فكان لزاما على املنظمات ملواجهة تل التحديات البحث عن أساليب
إدارية حديثة ،وإعادة النظر في كثير من املفاهيم اإلدارية التقليدية
لضمان البقاء واالستمرارية ،وزيادة قدرتها على تحقيق أهدافها بكفاءة.
ولما كانت القيادة هي روح اإلدارة املعاصرة واملحور الذي تقوم عليه
أنشطة املنظمات َّ
جد البحث عن نمط قيادي قادر على التعامل مع
تحديات العصر وظروفه.
َّ
ُ
فظهر مفهوم القيادة التحويلية في أواخر القرن املنصرم ،وعد أحد
أهم أنماط القيادة الحديثة املؤثرة في كل من العاملين وظروف العمل على
حد سواء؛ فهي تعمل على توسيع اهتمامات العاملين وتعميق مستوى
إدراكهم وقبولهم رؤية املنظمة ورسالتها وتقديم الرعاية املتميزة لكل
عضو في املنظمة ،فتنمي قدراتهم وتمكنهم وتغرس في نفوسهم الثقة
والقيم األخالقية العالية وتشركهم في القيادة فتخلق االنسجام بين
أهدافهم وأهداف املنظمة مما يكون له أثر إيجابي في تعزيز املسؤولية
االجتماعية لديهم فقد أشارات العديد من الدراسات إلى العالقة الوثيقة
بين نمط القيادة التحويلية ودرجة ممارسة العاملين للمسؤولي ـ ــة
املجتمعية ،شابلو ] ،[27وميهران ] ،[28ورينفو ] ،[29وباشام ]،[30
شقوارة [ ،]31عبد اللطيف [ ،]5نجادات [ ،]12فالقائد التحويلي عادة ما
ينتهج سلوكات متنوعة الشباع حاجات العاملين ويحفزهم ويدفعهم إلى
تحقيق انتاجية عالية تفوق ما هو كتوقع منهم وإيجاد احساس باألهداف
املشتركة التي تستحق دعم العاملين وتكريس أنفسهم لتحقيقها ،وتقديم
النموذج الذي يحتذى ،وتقديم الدعم الفردي ،واالستثارة الفكرية
وتكوين بيئة إثرائية ،ونشر التعاون والتشارك بين العاملين وتعميق
مستوى إدراكهم للنظر إلى ما هو أبعد من اهتماماتهم الذاتية مما يكون له
األثر اإليجابي في تنمية الشعور باملسؤولية واملواطنة واالنتماء واحترام
الذات .وينعكس ذل على قدرة املنظمة على تحقيق أهدافها بكفاءة
وفاعلية [.[4
 .4الدراسات السابقة
يزخر األدب التربوي بالعديد من الدراسات التي تناولت محاور الدراسة،
وقام الباحث باالطالع على العديد من الدراسات السابقة والتي هي ذات
صلة بموضوع الدراسة الحالية ،ومنها ماطبق على بيئات تربوية عربية
ومنها ما طبق على بيئات تربوية أجنبية.
ً
أوال :الدراسات املتعلقة بالقيادة التحويلية:
أ .الدراسات األجنبية:
وأجرت شيندا ] [32دراسة هدفت إلى الكشف عن الخبرة القيادية
لدى قيادي الجامعات في ثالثة جامعات تايلندية ،وتكونت عينة الدارسة
ً
ً
من ( )15قائدا أكاديميا من مستويات القيادة العليا واملتوسطة ،واتبعت
الدارسة منهج البحث النوعي بإجراء مقابالت معمقة مع هؤالء القادة ،ثم
قامت بزيارة الجامعات عدة مرات ملالحظة أداء األعمال للقادة ،وبعد
جمع البيانات وتحليلها ،خلصت الباحثة إلى أن معظم القادة ممارسون
ملهارات القيادة التحويلية ،وأن القيادة التحويلية الفعالة تجمع بين
املمارسات الشخصية والتنظيمية للقائد.
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فروق ذات داللة إحصائيــة عنـد مستوى ) (α ≤ 0.05في عناصر القيادة
التحويلية تعزى ملتغير الوظيفة ،ولم تكن هناك فروق دالة إحصائيا
تعزى ملتغي ــري الجامعــة والتخصص ،بينمــا ك ــانت هناك فروق ذات داللــة
إحصائيــة عنــد مستوى) (α ≤ 0.05في خصائص القائد التحويلي تعزى
ملتغيري الوظيفة والتخصص ،ولم تكن هناك فروق دالة إحصائيا تعزى
ملتغير الجامعة.
وأجرى الجارودي [ ]36دراسة هدفت إلى تصميم برنامج تدريبي إلعداد
القيادات األكاديمية واإلدارية في الجامعات السعودية لتمكينهم من
اكتساب املهارات الالزمة للقائد الجامعي لتطبيق القيادة التحويلية في
ً
بيئة عمل مليئة بالتحديات .وبلغت عينة الدراسة ( )315فردا من جامعتي
املل سعود واملل عبد العزيز ،ومن أهم النتائج التي توصلت الباحثة :أن
درجة اتجاه عينة الدراسة نحو أهمية التدريب على مهارات القيادة
ً
التحويلية كانت كبيرة جدا؛ مما يعني تأييدهم ألهمية التدريب على مهارات
القيادة التحويلية واقتناعهم التام بأنها ستسهم في رفع مهاراتهم القيادية
في مجال عملهم .كما أن درجة موافقة عينة الدراسة على استخدام
عناصر القيادة التحويلية في أساليبهم القيادية وإدارتهم للعاملين معهم
ً
جاءت بدرجة كبيرة جدا.
ّ
التعرف إلى خصائص
وهدفت الدراسة التي قامت بها العمر [ ]37إلى
القيادة التحويلية لدى رؤساء األقسام العلمية في جامعة اإلمام محمد بن
سعود اإلسالمية ،والتعرف إلى مستوى الروح املعنوية لدى أعضاء هيئة
التدريس في الجامعة والكشف عن العالقة بين درجة ممارسة خصائص
القيادة التحويلية ومستوى الروح املعنوية بأبعادها املختلفة ،والكشف
ّ
الشخصية (العمر ،والرتبة العلمية ،وعدد
عن العالقة بين العوامل
سنوات الخدمة) وتقدير درجة ممارسة رؤساء األقسام العلمية
لخصائص القيادة التحويلية ومستوى الروح املعنوية ألعضاء هيئة
التدريس في الجامعة .واستخدم املنهج املسحي االرتباطي ،واستخدمت
االستبانة لجمع البيانات ،وأظهرت النتائج توافر محاور خصائص القيادة
التحويلية لدى رؤساء األقسام العلمية ،وأن رؤساء األقسام يمارسون
ً
محاور القيادة التحويلية ،ووجود فروق دالة إحصائيا بين اتجاهات أفراد
العينة حول خصائص القيادة التحويلية باختالف متغيري (العمر،
ً
وسنوات الخدمة) وعدم وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى ≤ (α
)0.05باختالف متغير (الرتبة العلمية).
وأجرى خلف [ ]38دراسة هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى توفر
خصائص القيادة التحويلية لدى القيادات األكاديمية في الجامعة
اإلسالمية (عمداء الكليات ونوابهم) ومدى توافر القدرات اإلبداعية لدى
رؤساء األقسام فيﻬا ،وبحث العالقة بين امتالك القيادات األكاديمية
لعناصر القيادة التحويلية وتنمية القدرات اإلبداعية لدى رؤساء
األقسام ،واستخدمت الباحثة االستبانة لجمع املعلومات وتم توزيعها
على مجتمع الدراسة والبالغ ( )50رئيس قسم أكاديمي في الجامعة.
وخلصت الدراسة إلﻰ ممارسة القيادات األكاديمية لعناصر القيادة
التحويلية بنسبة ( )%80وتوافر القدرات اإلبداعية لدى رؤساء األقسام
املبحوثين بنسبة ( ،)%83وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين
القيادة التحويلية واإلبداع اإلداري تعزى ملتغيرات (العمر ،وسنوات
الخبرة ،واملؤهل العلمي) ،وأوصت الدراسة بضرورة أن تنش ئ الجامعة

إدارة خاصة بتنمية املوارد البشرية لتقوم بدورها في تنمية املهارات
اإلدارية واإلبداعية لدى العاملين.
وأجرى الرقب [ ]17دراسته للتعرف على العالقة بين القيادة التحويلية
بأبعادها األربعة (التأثير املثالي ،الحفز اإللهامي ،الحفز الفكري،
االعتبارات الفردية) وتمكين العاملين في الجامعات الفلسطينية بقطاع
ً
غزة ،وقد أجريت الدراسة على عينة بلغت ( )415أكاديميا من الجامعات
(األزهر ،اإلسالمية ،القدس املفتوحة) ،وقد استخدم الباحث املنهج
الوصفي التحليلي ،وتوصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها :توافر عناصر
التمكين في الجامعات الفلسطينية بعضها بدرجة كبيرة وأخرى بدرجة
متوسطة ،وأن سلوكيــات (التأثير املثالي ،الحفز اإللهامي ،الحفز الفكري،
االعتبارات الفردية) متوافرة في الجامعات الفلسطينية قيد الدراسة .كما
بينت الدراسة وجود عالقات ايجابية بين القيادة التحويلية بأبعادها
األربعة (التأثير املثالي ،الحفز اإللهامي ،الحفز الفكري ،االعتبارات
الفردية) وتمكين العاملين في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة .كما
وكشفت الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية حول عالقة
القيادة التحويلية وتمكين العاملين في الجامعات الفلسطينية تعزى ملتغير
(طبيعة العمل ،الجنس ،اسم الجامعة ،سنوات الخدمة).
وأجرت شقوارة [ ]31دراسة هدفت إلى ّ
تعرف درجة ممارسة القيادة
التحويلية في جامعة الشرق األوسط من وجهة نظر أعضاء الهيئتين
ً
التدريسية واإلدارية فيها .وقد ّ
ّ
تكونت عينة الدراسة من ( )95عضوا من
ّ
ّ
واإلدارية في الجامعة ،وأشارت نتائج الدراسة
التدريسية
أعضاء الهيئتين
ّ
إلى أن درجة ممارسة القيادة التحويلية في جامعة الشرق األوسط من
ً ً
ّ
واإلدارية فيها كان مرتفعا جدا ،أما
وجهة نظر أعضاء الهيئتين التدريسية
ّ
على مستوى األبعاد األربعة لالستبانة ،فقد تراوح املتوسط الحسابي بين
ً
ّ
الدافعية اإللهامية وبمتوسط حسابي ( ،)4.39ومرتفع
مرتفع جدا ُلبعد
ُلبعد رعاية األفراد ،وبمتوسط حسابي ( .)4.09في حين لم يكشف اختبار
ّ
إحصائية عند مستوى ) (α ≤ 0.05بين
"ت" عن وجود فروق ذات داللة
ّ
استجابات أفراد ّ
العينة على ثالثة أبعاد للقيادة التحويلية ،في حين
كشفت الدراسة عن وجود فروق ذات داللــة إحصائيــة عند مستوى ≤ (α
ّ
الدافعية اإللهامية ولصالح أعضاء هيئة التدريس.
)ُ 0.05لبعد
ً
ثانيا :الدراسات املتعلقة باملسؤولية املجتمعية:
أ .الدراسات األجنبية:
أجرى شابلو  Chapleoودوران  Duranوفكتوريا  Victoriaوديز ][27
دراسة هدفت إلى استكشاف فعالية املواقع اإللكترونية للجامعات
ً
البريطانية في تقديم الخدمات املجتمعية ،حيث أظهرت الدراسة أن عددا
ً
قليال من املواقع اإللكترونية للجامعات البريطانية قدمت خدمات
ً
ً
مجتمعية من خالل مواقعها ،وذل من خالل تقييم ( )20موقعا إلكترونيا
لـ ( )20جامعة ،وأظهرت النتائج أن املواقع اإللكترونية للجامعات (عينة
الدراسة) ركزت على التعليم التقليدي والبحث ،بينما كانت القيم
ً
العاطفية كاملسؤولية املجتمعية وبيئة الجامعة هي األقل اهتماما في تل
املواقع.
وأجرى مهيران  Mehranوأزاده  Azadehوياشار  Yasharومحمدريزا
] [28دراسة هدفت هذه الدراسة الستقصاء مدى اهتمام الجامعات
باملسؤولية االجتماعية وإلى أي مدى؟ من خالل التقارير السنوية واملواقع
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اإللكترونية للجامعات العشر األولى في العالم وقد أشارت الدراسة إلى أن
ً
ً
هناك اهتماما متزايدا باملسؤولية االجتماعية بين األكاديميين واملمارسين
ً ً
والجامعات كمراكز لتوليد املعرفة التي تؤدي دورا مهما في حل املشكالت
العاملية ،ويبقﻰ السؤال ،هل الجامعات الرائدة في العالم مهتمة
باملسؤولية االجتماعية أم ال؟ وإلى أي مدى؟ ،وأظهرت النتائج كذل أن
هذه الجامعات ملتزمة بمسؤولياتها االجتماعية ّ
وتقدم معلومات كافية
ّ
حول املسؤولية االجتماعية املتضمنة والتي شملت التحكم بالتنظيم،
وحقوق اإلنسان ،وممارسات العمل ،والبيئة واملمارسات التشغيلية،
ومواضيع الطلبة ،وتطور املجتمع املحلي.
ب – الدراسات العربية:
أجرى العتيبي [ ]39دراسة هدفت الدارسة إلى التعرف على دور جامعة
الكويت في تطوير مؤسسات املجتمع املحلي ،وتكونت عينة الدارسة من
( )240عضو هيئة تدريس ،ولهذا الغرض قام الباحث بتطوير استبانة تم
توزيعيها على عينة الدارسة بعد التأكد من صدقها وثباتها .وتوصلت
الدارسة إلى أن دور جامعة الكويت في تطوير مؤسسات املجتمع املحلي
كانت بدرجة متوسطة وقدره ( )02,3على جميع مجاالت الدراسة ،وأن
ً
هناك فروقا ذات داللة إحصائية تعزى ملتغير املؤهل العلمي ولصالح
تقديرات درجة املاجستير ،وكذل تعزى ملتغير الكلية لصالح الكليات
اإلنسانية ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في دور جامعة الكويت
في تطوير مؤسسات املجتمع املحلي تعزى ملتغير الجنس والخبرة.
ّ
التعرف إلى رؤية
وأجرت عبد اللطيف [ ]5دراسة هدفت الدراسة
الخطة االستراتيجية لجامعة املل سعود فيما يتصل باملسؤولية
االجتماعية للجامعة تجاه املجتمع السعودي ،وعلى أهم البرامج
واملشروعات التي تهدف إلى تنمية الشراكة املجتمعية وتعزيز دورها في
مجال املسؤولية االجتماعية ،وإلقاء الضوء على أهم املستودعات التي
تعكس املسؤولية االجتماعية للجامعة وتعزز دورها في هذا املجال ،وإلقاء
الضوء على أهم العوامل التي أدت إلى نجاح الجامعة ،وإلقاء الضوء على
الدور املنوط بها تجاه املجتمع السعودي ومؤسساته الحكومية .وخلصت
الدراسة إلى وجود عدة عوامل فردية ساعدت على إنجاح دور الجامعة في
أداء دورها املجتمعي ومسؤولياتها االجتماعية ومنها الشراكة بين الجامعة
والحكومات والقطاع الخاص ورجال األعمال واملجتمع املدني ،وأن تتعدد
ً
ً
مستويات الشراكة بين الجامعة وقطاعات املجتمع اقتصاديا ومجتمعيا
ً
وماليا بهدف تلبية احتياجات املجتمع الذي تعمل فيه الجامعة ،وأن تكون
للجامعة برامج وأنشطة فعلية تعكس مسؤولياتها االجتماعية تجاه
املجتمع.
بينما دراسة الرواشدة [ ]40فقد هدفت الدارسة إلى التعرف على دور
جامعة البلقاء التطبيقية في خدمة املجتمع من وجهة نظر أعضاء هيئة
التدريس في كلية عجلون الجامعية في الجامعة ،من خالل اإلجابة على
السؤال الرئيس للدارسة ،وهو :ما دور جامعة البلقاء التطبيقية في خدمة
املجتمع من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في كلية عجلون الجامعية ؟،
كما هدفت إلى الكشف عن أثر متغيرات الدارسة (الجنس ،الخبرة ،الرتبة
األكاديمية) في التعرف على رأي أعضاء الهيئة التدريسية في خدمة
املجتمع ،وتكون مجتمع وعينة الدارسة من جميع أعضاء هيئة التدريس
ً
في كلية عجلون الجامعية والبالغ عددهم ( )43عضوا واستخدم الباحث
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املنهج الوصفي ،ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحث بتطوير إستبانة
ً
تكونت من ( )24فقرة .وتوصلت الدارسة إلى أن هناك دورا متوسط
األهمية لجامعة البلقاء التطبيقية في خدمة املجتمع من وجهة نظر
أعضاء هيئة التدريس ،باإلضافة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية
تعزي ملتغير الجنس لصالح اإلناث ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية
تعزى ملتغير الرتبة األكاديمية ،وذل لصالح رتبة أقل من أستاذ مساعد،
وكذل وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغير سنوات الخبرة
لصالح 10سنوات فأكثر.
أما دراسة شقوارة [ ]4فقد هدفت إلى استقصاء دور القيادة
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الخاصة،
األردنية
املجتمعية للجامعات
املسؤولية
التحويلية في تعزيز
ولتحقيق هذا الهدف تم اختيار عينة من القادة اإلداريين في الجامعات
ً
ّ
ّ
الخاصة ومن املجتمع املحلي والتي بلغت ( )393قائدا ،حيث
األردنية
استخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي ،وقد كشفت نتائج الدراسة
ّ
اإلداريون في الجامعات األردنية الخاصة يمارسون القيادة
عن أن القادة
التحويلية واألبعاد الثالثة (التأثير املثالي ،واالستثارة العقلية ،والدافعية
ً
اإللهامية) بدرجة مرتفعة جدا ،بينما ُيمارس ُبعد (رعاية األفراد) بدرجة
ّ
ّ
اإلداريون في الجامعات األردنية
ويتحمل القادة
مرتفعة من وجهة نظرهم.
ّ
املجتمعية بأبعادها الثالثة (االجتماعي ،والبيئي،
الخاصة املسؤول ّية
واالقتصادي) بدرجة مرتفعة من وجهة نظرهمّ .أما من وجهة نظر قادة
املجتمع املحلي فإنهم ّ
يتحملونها بدرجة متوسطة لجميع أبعاد املسؤولية
ّ
املجتمعية مجتمعة ،أما على مستوى كل ُبعد على حدة ،فقد كانت
مرتفعة لجميع األبعاد ،باستثناء ُ
البعد البيئي فقد كانت متوسطة من
وجهة نظر قادة املجتمع املحلي .كما كشفت الدراسة عن عدم وجود
ّ
 (αلدرجة ّ
إحصائية عند مستوى
تحمل
فروق ذات داللة
ُ
ّ
املسؤولية املجتمعية تعزى ملستوى القيادة من وجهة نظر القادة اإلداريين
ّ
الخاصة وقادة املجتمع املحلي .ويوجد عالقة ذات
في الجامعات األردنية
ّ
إحصائية عند مستوى
 (αبين أبعاد القيادة التحويلية
داللة
وأبعاد املسؤولية املجتمعة من وجهة نظر القادة اإلداريين في الجامعات
األردنية الخاصة .كما يوجد أثر ذي داللة إحصائية عند مستوى (α
)0.05ألبعاد القيادة التحويلية األربعة (التأثير املثالي ،ورعاية األفراد،
ّ
ّ
ّ
املجتمعية
والدافعية اإللهامية) في تعزيز املسؤولية
العقلية،
واالستثارة
ّ
ّ
ً
للجامعات األردنية الخاصة ،سواء أكانت مجتمعة أم منفردة .كما ال
ّ
إحصائية عند مستوى
 (αبين درجة
يوجد فروق ذات داللة
ّ
ممارسة القادة اإلداريين ألبعاد القيادة التحويلية ،ودرجة تحملهم
للمسؤولة املجتمعية في الجامعات األردنية الخاصة .وكذل ال يوجد
ّ
إحصائية عند مستوى
 (αبين درجة ممارسة
فروق ذات داللة
ُ
ّ
ّ
اإلداريين ألبعاد القيادة التحويلية تعزى ملتغيري املركز الوظيفي والخبرة.
وأجرى الثبيتي [ ]3دراسة هدفت الدراسة إلى التعرف على دور أقسام
اإلدارة التربوية بالجامعات السعودية في تحقيق املسؤولية االجتماعية،
وعلى الصعوبات التي تواجهها نحو تحقيقها للمسؤولية االجتماعية،
واملقترحات التي تسهم في تحقيق أقسام اإلدارة التربوية للمسؤولية
االجتماعية .وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي (املسحي) ،وتم تطبيق
ً
االستبانة على عينة بلغ عددها ( )72عضوا من أعضاء هيئة التدريس في
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 -2بحثت الدراسة في أربعة أبعاد للمسؤولية املجتمعية اشتملت على:
اإلدارة الذاتية املسؤولة ،اإلدارة األكاديمية املسؤولة ،اإلدارة االجتماعية
املسؤولة ،اإلدارة البيئية املسؤولة .مما يعطيها شمولية في بحث املوضوع
بينما معظم الدراسات السابقة ركزت على دراسة بعض تل العناصر.
3تعد الدراسة األولى  -في حدود اطالع الباحث  -التي درست موضوعالقيادة التحويلية وعالقتها بممارسة املسؤولية املجتمعية لدى القادة
األكاديميين بجامعة املل سعود .مما يجعلها تتميز في مجتمعها مقارنة
بالدراسات السابقة.
 .5الطريقة واالجراءات
أ .منهج الدراسة
اتبع الباحث في هذه الدراسة املنهج الوصفي االرتباطي ملالئمة أهداف
الدراسة الذي يهتم بدراسة الظاهرة كما هي في الواقع ،ويهتم بوصفها
ً
ً
ً
ً
ً
وصفا دقيقا ،ويعبر عنها تعبيرا كيفيا أو كميا ،فالتعبير الكيفي يصف
ً
ً
الظاهرة وخصائصها ،أما التعبير الكمي فيصفها وصفا رقميا ،كما يوضح
مقدار الظاهرة أو حجمها ودرجة ارتباطها مع ظواهر أخرى.
ب .مجتمع الدراسة
يتكون مجتمع الدراسة من القادة األكاديميين بجامعة املل سعود في
ً
ً
العام الجامعي  2017/ 2016والبالغ عددهم ( )285قائدا أكاديميا من
القادة األكاديميين بجامعة املل سعود.
ج .عينة الدراسة
ً
ً
تكونت عينة الدراسة من ( )250قائدا أكاديميا ،تم اختيارهم
بالطريقة العشوائية وتشكل هذه العينة ما نسبته ( )%87من املجتمع تم
استرجاع ( )238استبانة وبعد مراجعتها تبين أن هناك ( )13استبانة غير
صالحة للتحليل تم استبعادها وقد تبقﻰ ( )225استبانة تم اعتمادها
للتحليل اإلحصائي والتي شكلت ما نسبته ( )%79من مجتمع الدراسة،
ويوضح الجدول ( )1توزيع عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة.

أقسام اإلدارة التربوية تمثل ( )%82من مجتمع الدراسة ،وأظهرت النتائج
ً
أن أفراد الدراسة موافقون تماما على أن أقسام اإلدارة التربوية
بالجامعات السعودية تحقق املسؤولية املجتمعية من خالل :البرامج
األكاديمية بمتوسط حسابي ( ،)4.31والبحث العلمي بمتوسط حسابي
( ،)4.28والعمليات واألنشطة بمتوسط حسابي ( ،)4.43مع التأكيد على
حل الصعوبات واملشكالت التي تواجه أقسام اإلدارة التربوية في سبيل
تحقيقها للمسؤولية االجتماعية ،مع تقديم عدد من املقترحات والتي
تسهم في تحقيقها.
التعقيب على الدراسات السابقة:
أفاد الباحث من الدراسات السابقة في إعداد اإلطار النظري وبناء أداة
الدراسة وتحديد أهدافها ومتغيراتها؛ إذ اطلع على األطر النظرية التي
أوردتها واقتبس من بعضها ،كما استفاد من عناصر القيادة التحويلية
واملسؤولية املجتمعية التي أوردتها بعض تل الدراسات في تصميم
أنموذج الدراسة وأداتها ،وقد اتفقت أغلب الدراسات السابقة في
منهجيتها مع الدراسة الحالية في استخدام املنهج الوصفي االرتباطي
ً
كمنهجية بحث ،كما تنوعت أفراد عينات الدراسات السابقة تبعا لنوع
املستجيب .وكذل أفاد من نتائج تل الدراسات؛ إذ تم دعم نتائج هذه
الدراسة وربطها بالنتائج التي توصلت إليها الدراسات السابقة .وإن ما يميز
هذه الدراسة عن الدراسات السابقة أنها:
 -1تعد من الدراسات القليلة التي ربطت بين القيادة التحويلية وسلوك
املسؤولية املجتمعية ،في حين ركزت معظم الدراسات السابقة على دراسة
عالقة القيادة التحويلية بأمور متعددة منها :الجودة الشاملة ،والرضا
الوظيفي ،واإللتزام التنظيمي ،والتمكين ،واألداء ،واإلبداع ،وإدارة
التغيير ،والروح املعنوية للعاملين ،وسلوك املواطنة التنظيمية .بينما
ركزت أخرى على دراسة درجة ممارسة القيادات األكاديمية في بعض
التنظيمات لسلوكيات القيادة التحويلية دون ربطها بأية متغيرات.

جدول 1
توزيع عينة الدراسة من القادة األكاديميين حسب متغيرات الدراسة (الرتبة األكاديمية ،التخصص األكاديمي ،املركزالوظيفي)
املتغير
الرتبة
األكاديمية
التخصص
األكاديمي
املركز
الوظيفي

العدد
54
77
94
75
86
64
24
94
107

فئات املتغير
أستاذ
أستاذ مشارك
أستاذ مساعد
التخصص الصحي
التخصص العلمي
التخصص اإلنساني
عميد
وكيل
رئيس قسم

ويتضح من الجدول ( )1أن عدد أفراد عينة الدراسة من رتبة أستاذ
( )54وبنسبة مئوية بلغت ( ،)%24بينما بلغ عدد أفراد عينة الدراسة من
رتبة أستاذ مشارك ( )77وبنسبة مئوية بلغت ( ،)%34وبلغ عدد أفراد
عينة الدراسة من رتبة أستاذ مساعد ( )94وبنسبة مئوية بلغت (،)%42
وبلغ عدد أفراد عينة الدراسة في التخصص الصحي ( )75وبنسبة مئوية
بلغت ( ،)%33بينما بلغ عدد أفراد عينة الدراسة في التخصص العلمي

النسبة
24%
34%
42%
33%
38%
28%
11%
42%
47%

( )86وبنسبة مئوية بلغت ( ،)%38وبلغ عدد أفراد عينة الدراسة في
التخصص اإلنساني ( )64وبنسبة مئوية بلغت (،)%28ويتضح من
ً
الجدول أيضا أن عدد أفراد عينة الدراسة ممن هم في وظيفة عميد ()24
وبنسبة مئوية بلغت ( ،)%11بينما بلغ عدد أفراد عينة الدراسة من وكالء
الكليات ( )94وبنسبة مئوية بلغت ( ،)%42وبلغ عدد رؤساء األقسام
( )107وبنسبة مئوية بلغت (.)%47
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6

أداة الدراسة :تكونت أداة الدراسة من قسمين:
القسم األول :معلومات شخصية عن املستجيب (الرتبة األكاديمية،
التخصص العلمي ،املركز الوظيفي)
القسم الثاني :تم استخدام أداة لقياس درجة ممارسة القيادة التحويلية
وأخرى لقياس املسؤولية املجتمعية لدى القادة األكاديميين بجامعة املل
سعود والتي طورها الباحث من خالل مراجعة األدب السابق الذي يتعلق
بموضوع الدراسة ،وقد اشتملت األولى على على ( )24فقرة ،والثانية على
( )30فقرة.
صدق أداة الدراسة:
للتأكد من صدق أداتي الدراسة قام الباحث بعرضها على مجموعة من
الخبراء واملحكمين من أستاذة الجامعات السعودية من املتخصصين في
القيادة التربوية ،والقياس والتقويم وكان الغرض من التحكيم التحقق
ً
من درجة ُم َ
صياغة الفقرات لغويا ،ومدى انتماء الفقرة إلى املجال
ناسبة
ِّ
الذي وردت فيه ،ومدى قياسها لذل املجال الذي تنتمي إليه وقد تم
االخذ بمالحظات األستاذة املحكمين ،فتم تعديل صياغة الفقرات وحذف
بعضها اآلخر ،وهي التي لم تحصل على نسبة موافقة ( )%80فأكثر من

10

2017

آراء املحكمين ،وقد تكونت أداة قياس درجة ممارسة القيادة التحويلية
من ( )24فقرة ،وأداة املسؤولية املجتمعية من ( )30فقرة ،إذ أعطي لكل
ً
فقرة وزن مدرج وفق سلم (ليكرت) الخماس ي ،فقد أعطي البديل دائما
ً
ً
( )5درجات ،والبديل غالبا ( )4درجات ،والبديل أحيانا ( )3درجات،
ً
ً
والبديل نادرا ( )2درجتين ،والبديل أبدا ( )1درجة واحدة .وتم تقسيم
درجات التقدير إلى ثالثة مستويات (مرتفع ،متوسط ،منخفض) ،حيث
ً
ً
أقل من أو يساوي ( )2.33يعتبر مؤشرا منخفضا ،وأكبر من ( )2.33وأقل
ً
ً
ً
ً
من ( )3.67مؤشرا متوسطا ،وأكبر من أو تساوي ( )3.67مؤشرا مرتفعا.
وقام الباحث كذل بحساب االتساق الداخلي ألداة قياس درجة
ّ
املجتمعية لدى القادة
ممارسة القيادة التحويلية وعالقتها باملسؤولية
األكاديميين بجامعة املل سعـود على عينة الدراسة ،وذل بحساب
معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات االستبيان والدرجة الكلية له
ً
وهذا يوضح الصدق الداخلي لالستبيان ،وجميع العبارات دالة احصائيا
حيث كانت القيمة االحتمالية للداللة أقل من ( )0.05مستوى داللة
إحصائية .والجدول رقم ( )2يبين ذل .

جدول 2
يوضح معامالت ارتباط بيرسون الخطي ومربع معامل االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية ألداة القيادة التحويلية
م
1
2
3
4

العب ـ ـ ـ ـ ـ ــارات
التأثير الكريزماتيكي (الجاذبية القيادية)
رعاية األفراد (مراعاة مشاعر األفراد)
التحفيز العقلي (اإلستثارة الفكرية)
التحفيز امللهم (الدافعية اإللهامية)

ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية
0.78
0.49
0.81
0.85

مربع ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية
0.61
0.24
0.66
0.72

الداللة االحصائية
*0.000
*0.000
*0.000
*0.000

ً
االرتباطات دالة إحصائيا بقيمة احتمالية أقل من ( )0.05مستوى داللة
إحصائية ،حيث تراوحت معامالت ارتباط املحاور األربعة باملجموع الكلي
لالستبيان بين (.)0.85 – 0.49

* ارتباط ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ()0.05
يوضح الجدول السابق حساب االتساق الداخلي بحساب معامالت
ارتباط بيرسون الخطي ،ومربع معامل االرتباط بين كل عبارة والدرجة
الكلية لالستبيان ،وهذا يوضح االتساق الداخلي لالستبيان وجميع قيم

جدول 3
معامالت ارتباط بيرسون الخطي ومربع معامل االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية ألداة املسؤولية املجتمعية
م
1
2
3
4

العب ـ ـ ـ ـ ـ ــارات
اإلدارة الذاتية املسؤولة
اإلدارة األكاديمية املسؤولة
اإلدارة االجتماعية املسؤولة
اإلدارة البيئية املسؤولة

ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية
0.73
0.50
0.58
0.77

* ارتباط ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ()0.05
يوضح الجدول السابق حساب صدق االتساق الداخلي بحساب
معامالت ارتباط يرسون الخطي ،ومربع معامل االرتباط بين كل عبارة
والدرجة الكلية لالستبيان ،وهذا يوضح الصدق الداخلي لالستبيان
ً
وجميع قيم االرتباطات دالة إحصائيا بقيمة احتمالية أقل من ()0.05
مستوى داللة إحصائية ،حيث تراوحت معامالت ارتباط املحاور األربعة
باملجموع الكلي لالستبيان بين (.)0.77 – 0.50
ثبات أداة الدراسة:
تكون استبيان القيـادة التحويلية من ( )24فقرة ،وتكون استبيان
املسؤولية املجتمعية من ( )30فقرة ،حيث تم تطبيقه على عينة بلغ

مربع ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية
0.53
0.25
0.33
0.60

الداللة االحصائية
*0.000
*0.000
*0.000
*0.000

عددها ( )225من القادة األكاديميين ،وتم حساب ثبات األبعاد األربعة
ومجموع املقياسيين باستخدام معامل كرونباخ الفا إلجمالي استبيان
القيادة التحويلية ككل حيث بلغت ( ،)0.799مما يدل على ثبات
االستبيان .كما يدل أن معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية لـ
سبيرمان  /براون كانت قيمته ( ،)0.760كما وضحت معامل جوتمان
للثبات التي بلغت قيمته ( )0.770مما يؤكد ثبات االستبيان.
وكان معامل ثبات كرونباخ ألفا إلجمالي استبيان املسؤولية املجتمعية
ككل بلغت ( ،)0.857مما يدل على ثبات االستبيان .كما يدل أن معامل
الثبات بطريقة التجزئة النصفية لـ سبيرمان  /براون كانت قيمته
( ،)0.847كما وضحت معامل جوتمان للثبات التي بلغت قيمته ()0.834
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وصالحيته للتطبيق .والجدول رقم ( )6يوضح ذل :

مما يؤكد ثبات االستبيان ،وبذل يمكن الوثوق بصدق وثبات االستبيان

جدول 6
بيان بمعامالت الثبات ملحاور استبيان القيادة التحويلية ،واستبيان املسؤولية املجتمعية واالستبيان ككل
معامل الثبات سبيرمان  /براون
معامل كرونباخ ألفا
عدد العبارات
االبعاد
للثبات
0.753
0.712
6
التأثير الكريزماتيكي (الجاذبية القيادية)
0.741
0.770
6
رعاية األفراد (مراعاة مشاعر األفراد)
0.749
0.780
6
التحفيز العقلي (اإلستثارة الفكرية)
0.706
0.774
6
التحفيز امللهم (الدافعية اإللهامية)
0.760
0.799
24
اجمالي استبيان القيادة التحويلية
0.700
0.767
6
اإلدارة الذاتية املسؤولة
0.801
0.815
8
اإلدارة األكاديمية املسؤولة
0.787
0.790
8
اإلدارة االجتماعية املسؤولة
0.840
0.811
8
اإلدارة البيئية املسؤولة
0.847
0.857
30
اجمالي استبيان املسؤولية املجتمعية

يتضح من الجدول السابق أن معامل ثبات كرونباخ ألفا إلجمالي
استبيان القيادة التحويلية ككل بلغت ( ،)0.799مما يدل على ثبات
االستبيان .كما يدل أن معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية لـ
سبيرمان  /براون كانت قيمته ( ،)0.760كما وضحت معامل جوتمان
للثبات التي بلغت قيمته ( )0.770مما يؤكد ثبات االستبيان .ومعامل ثبات
كرونباخ ألفا إلجمالي استبيان املسؤولية املجتمعية ككل بلغت (،)0.857
مما يدل على ثبات االستبيان .كما يدل أن معامل الثبات بطريقة التجزئة
النصفية لـ سبيرمان  /براون كانت قيمته ( ،)0.847كما وضحت معامل

معامل جوتمان
0.753
0.740
0.732
0.780
0.770
0.703
0.811
0.708
0.809
0.834

جوتمان للثبات التي بلغت قيمته ( )0.834مما يؤكد ثبات االستبيان،
وبذل يمكن الوثوق بصدق وثبات االستبيان وصالحيته للتطبيق.
 .6النتائج ومناقشتها
السؤال األول :ما درجة ممارسة القادة األكاديميين بجامعة املل سعود
للقيادة التحويلية بأبعادها املختلفة من وجهة نظرهم؟ ولإلجابة عن هذا
السؤال تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتحديد
درجة ممارسة القيادة التحويلية لدى القادة األكاديميين بجامعة املل
سعود من وجهة نظرهم؟ ،والجدول رقم ( )7يوضح ذل .

جدول 7
املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية واألهمية النسبية ملقياس درجة ممارسة القادة األكاديميين بجامعة امللك سعود للقيادة التحويلية من وجهة نظرهم؟
ً
مرتبة تنازليا
الترتيب املستوى
النسبة
االنحراف
املتوسط
العب ـ ـ ـ ـ ـ ــارات
م
املعياري
املوزونة
الحسابي
ً
أحظﻰ باحترام وتقدير جميع العاملين مما جعلني أنموذجا يحتذى به.
1
متوسط
6
67%
1.31
3.37
العليا.
واملثل
واملبادئ
بالقيم
اتحلى
2
متوسط
3
73%
1.29
3.63
لدي رؤية واضحة ملستقبل الجامعة.
3
متوسط
5
68%
1.29
3.42
أذهب إلى أبعد من املصالح الذاتية من أجل الصالح العام.
4
متوسط
4
71%
1.17
3.57
أشعر بأني أتصرف كقائد متمرس يمتل القوة والثقة بالنفس.
5
مرتفع
2
73%
1.28
3.67
ُ
َّ
أمتل مقدرة عالية على مواجهة املشكالت تمكن العاملين من االعتماد علي.
6
مرتفع
1
75%
1.1
3.77
البعد األول :التأثير الكريزماتيكي (الجاذبية القيادية)
متوسط
1
71%
0.65
3.57
أشجع اآلخرين على تطوير قدراتهم عن طريق التدريب والتعليم.
7
متوسط
6
63%
1.29
3.15
بأنفسهم.
معي
العاملين
ثقة
أنمي
8
مرتفع
3
73%
0.7
3.64
أدعم نقاط القوة لدى اآلخرين.
9
متوسط
5
68%
1.37
3.42
 10أحترم وجهات النظر املتباينة في العمل.
متوسط
4
69%
1.13
3.45
 11أهتم بالحاجات الشخصية للعاملين بما ال يتعارض مع مصلحة العمل.
مرتفع
2
73%
1.12
3.67
 12تحظﻰ جهود العاملين معي في العمل بالثناء والتقدير.
مرتفع
1
77%
1.03
3.86
البعد الثاني :رعاية األفراد (مراعاة مشاعر األفراد)
متوسط
2
71%
0.61
3.53
 13أتعامل مع األخطاء على أنها تجارب مفيدة.
متوسط
4
55%
1.22
2.77
ائي.
آ
مع
اختلفت
 14أشجع على طرح اآلراء واألفكار حتى لو
ر
متوسط
6
49%
1.21
2.45
 15أشرك اآلخرين في التفكير في حل املشكالت التي تواجه العمل بطرق إبداعية.
متوسط
5
53%
1.36
2.67
 16أقترح طرق جديدة لكيفية اتمام املهام لدى العاملين.
متوسط
1
63%
1.21
3.15
129
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م

العب ـ ـ ـ ـ ـ ــارات

17

أحث العاملين على اإلبداع وتجاوز املألوف في العمل.

18

أبحث عن بدائل مختلفة عند حل املشكالت.

املتوسط
الحسابي
2.93
3.07
2.84
2.95
3.37
2.82
2.87
2.93
2.71
2.94
3.22

البعد الثالث :التحفيز العقلي (االستثارة الفكرية)
19

أثير في العاملين روح الحماسة للعمل.

20

أعزز روح الفريق في العمل.

21

أخلق نوع من التحدي في العمل لتحقيق معدل أداء عالي.

22

أشجع العاملين على بذل جهود اضافية لتحقيق أهداف الجامعة.

23

أربط تحقيق أهداف الجامعة بالقيم املثلى.

24

أشارك اآلخرين في اتخاذ القرارات التي تتعلق بأعمالهم.

البعد الرابع :التحفيز امللهم (الدافعية اإللهامية)
املجموع الكلي الستبيان القيادة التحويلية

يوضح الجدول درجة ممارسة القيادة التحويلية لدى القادة
األكاديميين بجامعة املل سعود من وجهة نظرهم مرتبة حسب األهمية
بالنسبة ملحاور االستبيان ،حيث بلغ املتوسط لالستبيان ككل ()3.22
وبلغت النسبة املوزونة ( )%64وانحراف معياري بلغ ( )0.56وكان محور
التأثير الكريزماتيكي (الجاذبية القيادية) بالترتيب األول في االستبيان
بمتوسط حسابي ( )3.57وبنسبة موزونة ( )% 71وانحراف معياري
( ،)0.65وجاء محور التحفيز العقلي (االستثارة الفكرية) بالترتيب الرابع في
هذا االستبيان ،بمتوسط حسابي ( )2.84وبنسبة موزونة ()%57
وانحراف معياري (.)0.57
 -1التأثير الكريزماتيكي (الجاذبية القيادية) :ويلحظ من الجدول رقم ()7
أن بعد التأثير الكريزماتيكي (الجاذبية القيادية) جاء بالترتيب األول من
حيث األهمية النسبية وبمتوسط حسابي ( )3.57وبانحراف معياري
ً
( )0.65وبنسبة موزونة ( ،)% 71ووفقا ملقياس الدراسة فإن هذا املجال
يشير إلى نسبة قبول متوسطة ،كما نلحظ من متوسطات اإلجابات عن
ً
فقرات االستبيان في بعد (الجاذبية القيادية) أنها تشكل في معظمها قبوال
ً
متوسطا حيث تراوحت املتوسطات ( )3.77-3.37وتراوحت انحرافاتها
املعيارية ما بين ( ،)1.31-1.10وكان أعلى متوسط حسابي للفقرة
السادسة ( )3.77وبانحراف معياري ( )1.10وتشير إلى أن القائد األكاديمي
ُ
يمتل مقدرة عالية على مواجهة املشكالت تمكن العاملين من االعتماد
عليه .ولعل ذل يعود إلى عامل الخبرة في العمل الذي أتاح لهم القدرة على
التعامل مع املشكالت ومواجهتها بكفاءة واقتدار مما زاد من ثقة العاملين
برؤسائهم .وهذا يتفق مع دراسة املعاني [.[2
 -2رعاية األفراد (مراعاة مشاعر األفراد) :ويلحظ من الجدول رقم ( )7أن
بعد رعاية األفراد جاء بالترتيب الثاني من حيث األهمية النسبية
وبمتوسط حسابي ( )3.53وبانحراف معياري ( )0.61وبنسبة موزونة (71
ً
 ،)%ووفقا ملقياس الدراسة فإن هذا املجال يشير إلى نسبة قبول
متوسطة ،كما نلحظ من متوسطات اإلجابات عن فقرات االستبيان في
بعد (مراعاة مشاعر األفراد) أنها تتراوح بين القبول املتوسط واملرتفع
حيث تراوحت املتوسطات ما بين ( )3.77-3.37وتراوحت انحرافاتها
املعيارية ما بين ( ،)1.31-1.10وكان أعلى متوسط حسابي للفقرة الثانية
عشر ( )3.86وبانحراف معياري ( )1.03وتشير إلى تحظﻰ جهود العاملين
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االنحراف
املعياري
1.37
1.32
0.87
1.33
1.31
1.29
1.33
1.32
1.22
0.84
0.56

النسبة
املوزونة
59%
61%
57%
59%
67%
56%
57%
59%
54%
59%
64%

الترتيب

املستوى

3
2
4
2
1
5
4
3
6
3

متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط

مع القائد األكاديمي في العمل بالثناء والتقدير .ولعل ذل يعود إلى إلى
إدراك القادة األكاديميين إلى أن من أقوى أسرار التفوق البشري الرغبة
في الثناء وحب التقدير وطلب الرعاية واالهتمام ،وهذا من شأنه أن يحفز
العاملين ويبث فيهم روح الحماسة ينمي الثقة بأنفسهم .وهذا يتفق مع
دراسة املعاني [.[2
 -3التحفيز امللهم (الدافعية اإللهامية) :ويلحظ من الجدول رقم ( )7أن
بعد التحفيز امللهم (الدافعية اإللهامية) جاء بالترتيب الثالث من حيث
األهمية النسبية وبمتوسط حسابي ( )2.94وبانحراف معياري ()0.84
ً
وبنسبة موزونة ( ،)% 59ووفقا ملقياس الدراسة فإن هذا املجال يشير إلى
نسبة قبول متوسطة ،كما نلحظ من متوسطات اإلجابات عن فقرات
ً
ً
ً
االستبيان في بعد (الدافعية اإللهامية) أنها جميعا تشكل قبوال متوسطا
حيث تراوحت املتوسطات ما بين ( )3.37-2.71وتراوحت انحرافاتها
املعيارية ما بين ( ،)1.33-1.22وكان أعلى متوسط حسابي للفقرة
العشرين ( )3.37وبانحراف معياري ( )1.31وتشير إلى أن القائد األكاديمي
يعزز روح الفريق في العمل .ولعل ذل يعود إلى بيروقراطية القطاع العام
واعتمادها على اإلدارة الهرمية مما يتوجب عليه إعادة النظر في الهياكل
الهرمية وتعزيز عملية املشاركة وروح الفريق .ويرى الباحث بأن هذا البعد
ً
يحتاج من الجامعة مزيدا من االهتمام .وهذا يتفق مع دراسة املعاني [،]2
ودراسة ابراهيم [.[41
 -4التحفيز العقلي (االستثارة الفكرية) :ويلحظ من الجدول رقم ( )7أن
بعد التحفيز العقلي (االستثارة الفكرية) جاء بالترتيب الرابع واألخير من
حيث األهمية النسبية وبمتوسط حسابي ( )2.84وبانحراف معياري
ً
( )0.87وبنسبة موزونة ( ،)% 57ووفقا ملقياس الدراسة فإن هذا املجال
يشير إلى نسبة قبول متوسطة ،كما نلحظ من متوسطات اإلجابات عن
ً
ً
فقرات االستبيان في بعد (االستثارة الفكرية) أنها جميعا تشكل قبوال
ً
متوسطا حيث تراوحت املتوسطات ما بين ( )3.15-2.45وتراوحت
انحرافاتها املعيارية ما بين ( ،)1.37-1.21وكان أعلى متوسط حسابي
للفقرة السادسة عشر ( )3.15وبانحراف معياري ( )1.21وتشير إلى أن
القائد األكاديمي يقترح طرق جديدة لكيفية اتمام املهام لدى العاملين.
ً
ولقد أظهر هذا البعد ضعفا في حث العاملين على اإلبداع وتجاوز املألوف
في العمل وهذا يتعارض مع تطلعات الجامعة في السعي نحو الريادة
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ً
ً
اهتماما كبيرا خاصة في بعد التحفيز العقلي (االستثارة الفكرية) التي
جاءت في املرتبة األخيرة مقارنة باألبعاد األخرى قيد الدراسة ،وتنسجم
هذه النتيجة مع نتائج دراسة املعاني [ ،]2الرقب [،[30] Basham ,[17
الغامدي [ ،]35ودراسة راجا [ ،]42ودراسة بني عيس ى [ .]43والتي أظهرت
أن درجة ممارسة القيادة التحويلية لدى القادة األكاديميين في مؤسسات
التعليم العالي جاء بدرجة متوسطة.
السؤال الثاني :ما درجة ممارسة القادة األكاديميين بجامعة املل سعود
للمسؤولية املجتمعية بأبعادها املختلفة من وجهة نظرهم؟ ولإلجابة عن
هذا السؤال تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية
لتحديد درجة ممارسة املسؤولية املجتمعية لدى القادة األكاديميين
بجامعة املل سعود من وجهة نظرهم؟ ،والجدول رقم ( )8يوضح ذل .

ً
والتميز ،ويرى الباحث بأن هذا البعد يحتاج من الجامعة مزيدا من
االهتمام .حيث تشير الدراسات إلى قوة العالقة بين سلوكيات القيادة
التحويلية وابداع العاملين ملا توفره تل القيادة للعاملين من ثقة ودعم
وحفز مما يهيء لهم بيئة تنظيمية مشجعة على اإلبداع .املعاني [ ،]2خلف
[ ،[47] Mokhber ,[38نعساني [ .]46وهذا يتفق مع دراسة املعاني [،]2
ودراسة راجا [.[42
ومما تقدم نجد أن درجة ممارسة القيادة التحويلية في جامعة املل
ً
سعود جاءت بدرجة متوسطة وفقا ملقياس الدراسة إذ بلغ املتوسط
الحسابي إلجابات القادة األكاديميين عن أبعاد القيادة التحويلية مجتمعة
( )3.22ويعزى ذل إلى حداثة تطبيق نمط القيادة التحويلية في الدول
النامية ،مما يوجب على قيادة الجامعة إيالء نمط القيادة التحويلية

جدول 8
املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية واألهمية النسبية ملقياس درجة ممارسة القادة األكاديميين بجامعة امللك سعود للمسؤولية املجتمعية من وجهة
ً
نظرهم؟ مرتبة تنازليا
العب ـ ـ ـ ـ ـ ــارات

م
1

أشعر بمسؤوليتي األخالقية تجاه الزمالء والعاملين.

2

أعتقد أن حب العمل وتقديمه أحد شروط املواطنة الصالحة.

3

لدي االستعداد لتحمل أي واجب لخدمة وطني ومجتمعي.

4

ألتزم بكافة اإلجراءات والقوانين واللوائح املنظمة للعمل في الجامعة مهما كان شكلها.
أحترم وجهة نظر اآلخرين حتى وإن كانت تتعارض مع وجهة نظري.

6

أحترم مبادئ حقوق اإلنسان في تعامالتي اليومية.

5

البعد األول :اإلدارة الذاتية املسؤولة
7

أسهم في صناعة املعرفة ورفع القدرة الفكرية.
ً
أعمل على تهيئة بيئة أكاديمية جاذبة لهيئة التدريس والطلبة معا.

9
10

أهتم بالطلبة باعتبارهم ثروة من املوارد القيمة للمجتمع.
أشجع على ربط البرامج األكاديمية بمتطلبات سوق العمل.

11

أوظف البحث العلمي لخدمة قضايا املجتمع املختلفة.

12

أشجع برامج التبادل الثقافي بين األقسام العلمية والجامعات املحلية والعاملية.

13

أتقص ى احتياجات املجتمع عند استحداث البرامج والتخصصات الجديدة.

14

أشارك في برامج التعليم املستمر التي تسد احتياجات املجتمع.

8

البعد الثاني :اإلدارة األكاديمية املسؤولة
15

أساهم بالنقاش البناء في أي قضية تطرح حول تنمية املجتمع وحل مشكالته.

16

أشارك في األنشطة والبرامج املجتمعية التطوعية التي تنظمها الجامعة.

17

أساعد األجهزة األمنية في الحفاظ على األمن داخل املجتمع.
ً
أعي جيدا املخاطر التي تهدد املصالح الوطنية في وطني.

19

أشارك في حمالت التوعية بأخطار املخدرات التي تنظمها الجهات املختصة.

20

أحضر الندوات وامللتقيات العلمية ذات الطابع االجتماعي التي تقام بالجامعة.

21

أحافظ على التراث واملقتنيات والكنوز األثرية والتاريخية.

22

أساهم في املشاريع االجتماعية التي تقام في األحياء التي أسكن فيها.

18

البعد الثالث :اإلدارة االجتماعية املسؤولة
23

أساهم في نشر الوعي البيئي بين فئات املجتمع من خالل الندوات والدورات
املتخصصة.
أراعي ترشيد استهالك املياه والكهرباء داخل الحرم الجامعي.

25

أشارك في حمالت مكافحة التدخين التي تنظمها الجامعة في املجتمع.
ً
أبدي اهتماما بالدراسات واألبحاث الخاصة بتدوير النفايات والتلوث البيئي.
أتعاون مع العاملين في إضفاء املنظر الجميل على البيئة الجامعية.

24
26
27
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الترتيب

املستوى
مرتفع
متوسط
مرتفع
متوسط
مرتفع
متوسط
مرتفع
مرتفع
متوسط
مرتفع
مرتفع
متوسط
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
متوسط
مرتفع
مرتفع
متوسط
متوسط
مرتفع
متوسط
مرتفع
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط

املتوسط
الحسابي
4.25
3.6
3.75
3.25
3.95
3.6
3.73
4.57
3.47
4.46
4.42
3.4
4.38
4.25
3.68
4.08
4.45
3.6
4.67
4.53
3.5
3.23
3.87
3.17
3.88
3.25

االنحراف
املعياري
0.99
1.13
1.23
1.29
1.08
1.06
0.57
0.64
0.64
0.5
0.85
1.09
0.49
1.13
0.97
0.28
0.72
0.94
0.52
0.51
1.01
1.14
0.86
1.1
0.36
1.27

النسبة
املوزونة
85%
72%
75%
65%
79%
72%
75%
91%
69%
89%
88%
68%
88%
85%
74%
82%
89%
72%
93%
91%
70%
65%
77%
63%
78%
65%

1
5
3
6
2
4
3
1
7
2
3
8
4
5
6
1
3
5
1
2
6
7
4
8
2
3

3.17
3.2
3.1
2.85

1.2
1.12
1.24
1.22

63%
64%
62%
57%

6
5
7
8

6

م

العب ـ ـ ـ ـ ـ ــارات

28

أعتبر الحفاظ على البيئة مسؤولية مشتركة بين الجميع.
ً
أحرص دائما على إلقاء الفضالت في املكان املخصص لها داخل الحرم الجامعي.

30

أساهم في حل بعض املشكالت الصحية والبيئية ألبناء مجتمعي.

29

املتوسط
الحسابي
3.95
3.76
3.25
3.32
3.75

البعد الرابع :اإلدارة البيئية املسؤولة
املجموع الكلي الستبيان املسؤولية املجتمعيةّ

يوضح الجدول درجة ممارسة املسؤولية املجتمعية لدى القادة
األكاديميين بجامعة املل سعود من وجهة نظرهم مرتبة حسب األهمية
بالنسبة ملحاور االستبيان ،حيث بلغ املتوسط لالستبيان ككل ()3.75
وبلغت النسبة املوزونة ( )%75وانحراف معياري بلغ ( )0.28وكان بعد
اإلدارة األكاديمية املسؤولة بالترتيب األول في االستبيان بمتوسط حسابي
( )4.08وبنسبة موزونة ( )% 82وانحراف معياري ( ،)0.28وجاء محور
اإلدارة البيئية املسؤولة بالترتيب الرابع في هذا االستبيان ،بمتوسط
حسابي ( )3.32وبنسبة موزونة ( )%66وانحراف معياري (.)0.50
 -1اإلدارة األكاديمية املسؤولة :ويلحظ من الجدول رقم ( )8أن بعد اإلدارة
األكاديمية املسؤولة جاء بالترتيب األول من حيث األهمية النسبية
وبمتوسط حسابي ( )4.08وبانحراف معياري ( )0.28وبنسبة موزونة
ً
( ،)%82ووفقا ملقياس الدراسة فإن هذا املجال يشير إلى نسبة قبول
مرتفعة ،كما نلحظ من متوسطات اإلجابات عن فقرات االستبيان في بعد
ً
ً
(اإلدارة األكاديمية املسؤولة) أنها تشكل في معظمها قبوال مرتفعا حيث
تراوحت املتوسطات ( )4.57-3.40وتراوحت انحرافاتها املعيارية ما بين
( ،)1.13-0.49وكان أعلى متوسط حسابي للفقرة السابعة ()4.57
وبانحراف معياري ( )0.64وتشير إلى أن القائد األكاديمي يمتل مقدرة
عالية على االسهام في صناعة املعرفة ورفع القدرة الفكرية .ويعزى ذل
إلى أن صناعة املعرفة تسهم في بناء املجتمع واستمرار النهضة التنموية في
ظل اقتصاديات املعرفة ،وبالتالي بناء اإلنسان وتفوقه من خالل رفع
ً
القدرة الفكرية ،وانعكاس ذل إيجابا على مستوى الوعي لديه؛ مما يسهم
في زيادة االنتاج وتقدم املجتمع وازدهاره .في حين أن أقل متوسط حسابي
للفقرة الحادية عشر ( )3.40وبانحراف معياري ( )1.09وتشير إلى أن
القائد األكاديمي يوظف البحث العلمي لخدمة قضايا املجتمع املختلفة.
ً
عال .وهذا يتفق
وهذا يدل على أنهم موافقون ولكن ليس تماما وبتشتت ٍ
مع دراسة الثبيتي [ ،]3ورينفو [ ،]37وحسين [ ،]44ودراسة عبد اللطيف
[.[5
 -2اإلدارة االجتماعية املسؤولة :ويلحظ من الجدول رقم ( )8أن بعد
اإلدارة االجتماعية املسؤولة جاء بالترتيب الثاني من حيث األهمية
النسبية وبمتوسط حسابي ( )3.88وبانحراف معياري ( )0.36وبنسبة
ً
موزونة ( ،)%78ووفقا ملقياس الدراسة فإن هذا املجال يشير إلى نسبة
قبول مرتفعة ،كما نلحظ من متوسطات اإلجابات عن فقرات االستبيان
في بعد (اإلدارة االجتماعية املسؤولة) أنها تتراوح بين القبول املتوسط
واملرتفع حيث تراوحت املتوسطات ( )4.76-3.17وتراوحت انحرافاتها
املعيارية ما بين ( ،)1.14-0.51وكان أعلى متوسط حسابي للفقرة السابعة
عشر ( )4.67وبانحراف معياري ( )0.52وتشير إلى أن القائد األكاديمي
يمتل مقدرة عالية على مساعدة األجهزة األمنية في الحفاظ على األمن
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االنحراف
املعياري
1.01
0.91
1.2
0.5
0.28

النسبة
املوزونة
79%
75%
65%
66%
75%

الترتيب

املستوى

1
2
4
4

مرتفع
مرتفع
متوسط
متوسط
مرتفع

داخل املجتمع .ويعزى ذل إلى أن التعاون البناء بين األجهزة األمنية
واملؤسسات األكاديمية يمكن أن يخلق بيئة آمنة تساعد على النمو
واالزدهار وبناء املجتمعات .في حين أن أقل متوسط حسابي للفقرة الثانية
والعشرين ( )3.17وبانحراف معياري ( )1.10وتشير إلى أن القائد األكاديمي
يساهم في املشاريع االجتماعية التي تقام في األحياء التي يسكن فيها .وهذا
ً
عال .وهذا يتفق مع
يدل على أنهم موافقون ولكن ليس تماما وبتشتت ٍ
دراسة شقوارة [ ،]4ودراسة عبد اللطيف [.[5
 -3اإلدارة الذاتية املسؤولة :ويلحظ من الجدول رقم ( )8أن بعد اإلدارة
الذاتية املسؤولة جاء بالترتيب الثالث من حيث األهمية النسبية
وبمتوسط حسابي ( )3.73وبانحراف معياري ( )0.57وبنسبة موزونة
ً
( ،)%75ووفقا ملقياس الدراسة فإن هذا املجال يشير إلى نسبة قبول
مرتفعة ،كما نلحظ من متوسطات اإلجابات عن فقرات االستبيان في بعد
(اإلدارة الذاتية املسؤولة) أنها تتراوح بين القبول املتوسط واملرتفع حيث
تراوحت املتوسطات ( )4.25-3.25وتراوحت انحرافاتها املعيارية ما بين
( ،)1.23-0.99وكان أعلى متوسط حسابي للفقرة األولى ( )4.25وبانحراف
معياري ( )0.99وتشير إلى أن القائد األكاديمي يشعر باملسؤولية األخالقية
تجاه الزمالء والعاملين .ويعزى ذل إلى أن القائد األكاديمي يتحمل كامل
املسؤولية تجاه العاملين من موقع املسؤولية الذي يضطلع به ،في حين أن
أقل متوسط حسابي للفقرة الرابعة ( )3.25وبانحراف معياري ()1.29
وتشير إلى أن القائد األكاديمي يتعاون مع العاملين في إضفاء املنظر
الجميل على البيئة الجامعية ،وهذا يدل على أنهم موافقون ولكن ليس
ً
عال ،وهذا يتفق مع دراسة شقوارة [.[4
تماما وبتشتت ٍ
 -4اإلدارة البيئية املسؤولة :ويلحظ من الجدول رقم ( )8أن بعد اإلدارة
البيئية املسؤولة جاء بالترتيب الرابع من حيث األهمية النسبية وبمتوسط
ً
حسابي ( )3.32وبانحراف معياري ( )0.50وبنسبة موزونة ( ،)%66ووفقا
ملقياس الدراسة فإن هذا املجال يشير إلى نسبة قبول متوسطة ،كما
نلحظ من متوسطات اإلجابات عن فقرات االستبيان في بعد (اإلدارة
ً
ً
البيئية املسؤولة) أنها تشكل في معظمها قبوال متوسطا حيث تراوحت
املتوسطات ( )3.95-2.85وتراوحت انحرافاتها املعيارية ما بين (-0.91
 ،)1.24وكان أعلى متوسط حسابي للفقرة الثامنة والعشرين ()3.95
وبانحراف معياري ( )1.01وتشير إلى أن القائد األكاديمي يعتبر الحفاظ
على البيئة مسؤولية مشتركة بين الجميع باملسؤولية بينما كان أقل
متوسط حسابي للفقرة السابعة والعشرين ( )2.85وبانحراف معياري
( )1.22وتشير إلى أن القائد األكاديمي يلتزم بكافة اإلجراءات والقوانين
واللوائح املنظمة للعمل في الجامعة مهما كان شكلها .ويعزى ذل إلى أن
القائد األكاديمي يفضل أن ال تأسره اإلجراءات واللوائح الخاصة بالعمل
132

السؤال الثالث :هل تختلف درجة ممارسة القادة األكاديميين بجامعة
املل سعود ألبعاد القيادة التحويلية واملسؤولية املجتمعية من وجهة
نظرهم باختالف التخصص األكاديمي (الصحي -العلمي -اإلنساني)؟
ولإلجابة عن هذا السؤال تم إجراء اختبار تحليل التباين األحادي لتحديد
درجة ممارسة أبعاد القيادة التحويلية ودرجة ممارسة املسؤولية
املجتمعية لدى القادة األكاديميين بجامعة املل سعود من وجهة نظرهم
حسب متغير التخصص األكاديمي (الصحي -العلـمي -اإلنسـاني) ،والجدول
رقم ( )9يوضح ذل .

عن تنفيذ املهام التي تتطلب النهوض باملسؤولية الذاتية الخاصة به وهذا
يتفق مع دراسة شقوارة [.[4
ومما تقدم نجد أن درجة ممارسة املسؤولية املجتمعية في جامعة
ً
عال وفقا ملقياس الدراسة إذ بلغ املتوسط
املل سعود جاءت بتقدير ٍ
الحسابي إلجابات القادة األكاديميين عن أبعاد القيادة التحويلية مجتمعة
( )3.75ولعل ذل يعكس وعي القادة األكاديميين بالجامعة بأهمية الدور
الريادي للجامعة في التعرف على مشكالت املجتمع وقضاياه وتقديم
الحلول الناجعة لها ،واالسهام في تقدم املجتمع وتطوره وازدهاره.
وانسجمت هذه النتيجة مع دراسة الثبيتي [ ،]3شقوارة [[29] ،[4
 ،[28] Mehran ،Renfuعبد اللطيف [ ،]5حسين [ ،]44نجادات [.[6

جدول 9
ً
نتائج تحليل التباين األحادي ( )ANOVAالختبارالفروق في اتجاهات القادة األكاديميين نحو ممارسة القيادة التحويلية و املسؤولية املجتمعية وفقا ملتغير
التخصص األكاديمي (الصحي -العلمي -اإلنساني)
االبعاد

التأثير الكريزماتيكي (الجاذبية
القيادية)
رعاية األفراد (مراعاة مشاعر
األفراد)
التحفيز العقلي (االستثارة
الفكرية)
التحفيز امللهم (الدافعية
اإللهامية)
اجمالي استبيان القيادة
التحويلية
اإلدارة الذاتي ـ ـ ـ ــة املسؤولة
اإلدارة األكاديميـة املسؤولة
اإلدارة االجتماعي ــة املسؤولة
اإلدارة البيئيــة املسؤولـ ـ ــة
اجمالي استبيان املسؤولية
املجتمعية

قيمة ف

الداللة
االحصائية

0.407

0.666

3.6

0.57

3.5

0.62

3.6

0.63

0.711

0.492

2.7

0.85

2.8

0.93

3.1

0.77

3.475

*0.033

2.9

0.85

2.8

0.88

3.2

0.73

3.124

*0.046

3.2

0.55

3.2

0.60

3.4

0.48

2.89

0.058

3.8
4.1
3.9
3.4
3.8

0.58
0.26
0.38
0.50
0.28

3.7
4.0
3.9
3.2
3.7

0.57
0.29
0.36
0.53
0.28

3.8
4.1
3.9
3.4
3.8

0.57
0.29
0.35
0.48
0.28

0.3
1.089
0.554
2.412
1.45

0.741
0.338
0.575
0.092
0.237

الصحي
±االنحراف
املتوسط
املعياري
0.68
3.6

التخصص األكاديمي
العـ ـلـ ـ ـم ـ ــي
±االنحراف
املتوسط
املعياري
0.63
3.5

اإلنس ـ ــان ـ ــي
±االنحراف
املتوسط
املعياري
0.65
3.6

األكاديميون من ذوي التخصصات اإلنسانية لديهم املقدرة على االستثارة
الفكرية والتحفيز امللهم ،ورفع الروح املعنوية لدى العاملين وبث روح
الحماسة في العمل ،وإشراك اآلخرين في طرح اآلراء واألفكار لحل
املشكالت وذل لحاجتهم إلى الدعم والتمكين .واتفقت هذه النتيجة
بشكل جزئي مع النتائج التي توصلت اليها دراســة كل من العمر [،]37
الرقب [ ،]17العطوي [ .]48لكنها اختلفت في نتائجها مع دراسة خلف
[ ،]38بني عيس ى [ .]43كما أن ممارسة سلوك املسؤولية املجتمعية
تنظمها نفس التعليمات ،وتطبق على الجميع بغض النظر عن
تخصصاتهم ،كما أن القوانين والقرارات واللوائح جميعها ،سواء في اإلدارة
الذاتية املسؤولة ،أم اإلدارة األكاديمية املسؤولة ،أم اإلدارة البيئية
املسؤولة ،وهي تطبق على جميع القادة األكاديميين ،لذل كان تقديرهم

* فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )(α ≤ 0.05
يتضح من جدول تحليل التباين األحادي السابق عدم وجود فروق
ذات داللة إحصائية عند مستوى ) (α ≥ 0.05بين التخصص األكاديمي
(الصحي -العـلـمي -اإلنسـاني) في درجة ممارسة أبعاد القيادة التحويلية
ودرجة ممارسة املسؤولية املجتمعية لدى القادة األكاديميين بجامعة
املل سعود من وجهة نظرهم ،باستثناء التحفيز العقلي (االستثارة
الفكرية) ،والتحفيز امللهم (الدافعية اإللهامية) كانت هناك فروق دالة
ً
احصائيا بين التخصص األكاديمي عند مستوى داللة ( )0.05لصالح
متوسط تخصص اإلنساني ،وملعرفة لصالح من تعود الفروق بين أي من
أزواج التخصص األكاديمي فقد تم إجراء اختبار شيفيه للمقارنات
املتعددة ،وتبين وجود فروق بين كل من التخصص (االنساني والعلمي) و
(االنساني والصحي) عند مستوى داللة ( .)0.05ويعزى ذل إلى أن القادة
133
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ً
لدرجة ممارسة سلوك املسؤولية املجتمعية متقاربا دون فروق دالة
ً
إحصائيا.
السؤال الرابع :هل تختلف درجة ممارسة القادة األكاديميين بجامعة
املل سعود ألبعاد القيادة التحويلية واملسؤولية املجتمعية من وجهة
نظرهم باختالف باختالف الرتبة األكاديمية (أستاذ -أستاذ مشارك-
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أستاذ مساعد)؟ ولإلجابة عن هذا السؤال تم إجراء اختبار تحليل التباين
األحادي لتحديد درجة ممارسة أبعاد القيادة التحويلية ودرجة ممارسة
املسؤولية املجتمعية لدى القادة األكاديميين بجامعة املل سعود من
وجهة نظرهم حسب متغير الرتبة األكاديمية (أستاذ -أستاذ مشارك-
أستاذ مساعد) ،والجدول رقم ( )10يوضح ذل .

جدول 10
ً
نتائج تحليل التباين األحادي ( )ANOVAالختبارالفروق في اتجاهات القادة األكاديميين نحو ممارسة القيادة التحويلية و املسؤولية املجتمعية وفقا ملتغيرالرتبة
األكاديمية (أستاذ -أستاذ مشارك -أستاذ مساعد)
االبعاد

التأثير الكريزماتيكي (الجاذبية
القيادية)
رعاية األفراد (مراعاة مشاعر
األفراد)
التحفيز العقلي (االستثارة
الفكرية)
التحفيز امللهم (الدافعية
اإللهامية)
اجمالي استبيان القيادة
التحويلية
اإلدارة الذاتي ـ ـ ـ ــة املسؤولة
اإلدارة األكاديميـة املسؤولة
اإلدارة االجتماعي ــة املسؤولة
اإلدارة البيئيــة املسؤولـ ـ ــة
اجمالي استبيان املسؤولية
املجتمعية

أستاذ
±االنحراف
املتوسط
املعياري
0.73
3.6

الرتبة األكاديمية
أستاذ مشارك
±االنحراف
املتوسط
املعياري
0.72
3.5

قيمة ف
أستاذ مساعد
±االنحراف
املتوسط
املعياري
0.55
3.6

الداللة االحصائية

0.799

0.451

3.5

0.68

3.6

0.58

3.6

0.58

0.302

0.74

3.0

0.70

2.5

0.92

3.0

0.87

7.492

*0.001

3.1

0.77

2.7

0.85

3.1

0.82

7.463

*0.001

3.3

0.56

3.1

0.59

3.3

0.50

5.103

*0.007

3.8
4.1
3.9
3.3
3.8

0.60
0.33
0.33
0.56
0.31

3.7
4.1
3.9
3.3
3.7

0.63
0.26
0.39
0.51
0.28

3.7
4.1
3.9
3.4
3.8

0.50
0.28
0.36
0.45
0.26

0.487
0.048
0.424
1.592
0.813

0.615
0.953
0.655
0.206
0.445

* فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )(α ≤ 0.05
يتضح من جدول تحليل التباين األحادي السابق عدم وجود فروق
ذات داللة إحصائية عند مستوى ) (α ≥ 0.05بين الرتبــة األكاديميـة
(أست ــاذ  -أستاذ مشارك  -أستاذ مساع ــد) في متوسط درجة ممارسة أبعاد
القيادة التحويلية ومتوسط درجة ممارسة املسؤولية املجتمعية لدى
القادة األكاديميين بجامعة املل سعود من وجهة نظرهم ،باستثناء
التحفيز العقلي (االستثارة الفكرية) ،والتحفيز امللهم (الدافعية اإللهامية)
ً
واجمالي استبيان القيادة التحويلية كانت هناك فروق دالة إحصائيا بين
الرتبــة األكاديميــة عند مستوى داللة ( )0.05لصالح متوسط األستاذ
واألستاذ املساعد ،وملعرفة لصالح من تعود الفروق بين أي من أزواج
الرتبة األكاديمية ،فقد تم إجراء اختبار شيفيه للمقارنات املتعددة ،وتبين
وجود فروق بين كل من الرتبة األكاديمية (األستاذ واألستاذ املشارك) و
(االستاذ واألستاذ املساعد) و (األستاذ املساعد واألستاذ) و (األستاذ
املساعد واألستاذ املشارك) عند مستوى داللة ( .)0.05ويعزى ذل إلى أن
القادة األكاديميون من رتبة األستاذ لديهم من مخزون الخبرة الكافي في
امليدان األكاديمي والعمل الجامعي على التحفيز العقلي الذي من شأنه
حث العاملين على اإلبداع والتفكير خارج الصندوق ،والدافعية اإللهامية

التي من شأنها أن تشارك اآلخرين في اتخاذ القرارات وتعزيز روح الفريق في
العمل وبث الحماسة لدى العاملين ،أما القادة األكاديميون من رتبة
األستاذ املساعد فما زالوا حديثي عهد بالقيادات األكاديمية ،وتتمتع
بمخرجات القيادة الحديثة التي تسعى إلى خلق التفاهم بين أطراف
العملية اإلدارية ،وتعزيز مكانتها في الوسط الجامعي ،وال ش بأن اختالف
الخبرة األكاديمية واملعرفية لكل رتبة يؤثر على تقديرات القادة
األكاديميين لدرجة ممارستهم للقيادة التحويلية ،وأن درجة التحفيز
العقلي وامللهم تختلف من رتبة إلى أخرى لخصوصية كل رتبة .واتفقت
هذه النتيجة بشكل جزئي مع النتائج التي توصلت اليها دراسة كل من
العمر [ ،]37الرقب [ ،]17العطوي [ .]48لكنها اختلفت في نتائجها مع
دراسة خلف [ ،]38بني عيس ى [ .]43كما أن ممارسة سلوك املسؤولية
املجتمعية تنظمها نفس التعليمات ،وتطبق على الجميع بغض النظر عن
رتبهم األكاديمية ،كما أن القوانين والقرارات واللوائح جميعها ،سواء في
اإلدارة الذاتية املسؤولة ،أم اإلدارة األكاديمية املسؤولة ،أم اإلدارة
البيئية املسؤولة ،وهي تطبق على جميع القادة األكاديميين ،لذل كان
ً
تقديرهم لدرجة ممارسة سلوك املسؤولية املجتمعية متقاربا دون فروق
ً
دالة إحصائيا.
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درجة ممارسة أبعاد القيادة التحويلية ودرجة ممارسة املسؤولية
املجتمعية لدى القادة األكاديميين بجامعة املل سعود من وجهة نظرهم
حسب متغير املركز الوظيفي (عميد -وكيل -رئيس قسم) ،والجدول رقم
( )11يوضح ذل .

السؤال الخامس :هل تختلف درجة ممارسة القادة األكاديميين بجامعة
املل سعود ألبعاد القيادة التحويلية واملسؤولية املجتمعية من وجهة
نظرهم باختالف باختالف املركز الوظيفي (عميد -وكيل -رئيس قسم)؟
ولإلجابة عن هذا السؤال تم إجراء اختبار تحليل التباين األحادي لتحديد

جدول 11
ً
نتائج تحليل التباين األحادي ( )ANOVAالختبارالفروق في اتجاهات القادة األكاديميين نحو ممارسة القيادة التحويلية و املسؤولية املجتمعية وفقا ملتغيرمتغير
املركزالوظيفي (عميد -وكيل -رئيس قسم)؟
االبعاد

التأثير الكريزماتيكي
(الجاذبية القيادية)
رعاية األفراد (مراعاة مشاعر
األفراد)
التحفيز العقلي (االستثارة
الفكرية)
التحفيز امللهم (الدافعية
اإللهامية)
اجمالي استبيان القيادة
التحويلية
اإلدارة الذاتي ـ ـ ـ ــة املسؤولة
اإلدارة األكاديميـة املسؤولة
اإلدارة االجتماعي ــة املسؤولة
اإلدارة البيئيــة املسؤولـ ـ ــة
اجمالي استبيان املسؤولية
املجتمعية

قيمة ف

الداللة
االحصائية

0.203

0.816

3.5

0.45

3.6

0.63

3.5

0.62

0.244

0.784

2.7

0.77

3.0

0.85

2.8

0.90

2.173

0.116

2.8

0.75

3.0

0.83

2.9

0.87

0.951

0.388

3.1

0.48

3.3

0.60

3.2

0.53

1.153

0.318

3.9
4.0
3.9
3.4
3.8

0.53
0.28
0.35
0.50
0.22

3.7
4.1
3.9
3.4
3.8

0.60
0.29
0.38
0.54
0.32

3.7
4.0
3.9
3.3
3.7

0.57
0.26
0.36
0.46
0.25

1.553
3.179
0.06
0.613
0.632

0.214
*0.044
0.942
0.542
0.533

عميد
±االنحراف
املتوسط
املعياري
0.58
3.5

املركزالوظيفي
وكيل
±االنحراف
املتوسط
املعياري
0.73
3.6

* فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )(α ≤ 0.05
يتضح من جدول تحليل التباين األحادي السابق عدم وجود فروق
ذات داللة إحصائية عند مستوى ) (α ≥ 0.05بين املركز الوظيفي (عميد -
وكيل  -رئيس قسم) في متوسط درجة ممارسة أبعاد القيادة التحويلية
ومتوسط درجة ممارسة املسؤولية املجتمعية لدى القادة األكاديميين
بجامعة املل سعود من وجهة نظرهم ،باستثناء اإلدارة األكاديمية
ً
املسؤولة كانت هناك فروق دالة احصائيا بين املركز الوظيفي عند
مستوى داللة ( )0.05لصالح متوسط الوكيل ،وملعرفة لصالح من تعود
الفروق بين أي من أزواج املركز الوظيفي فقد تم إجراء اختبار شيفيه
للمقارنات املتعددة ،وتبين وجود فروق بين كل من املركز الوظيفي
(الوكيل والعميد) و (والوكيل ورئيس القسم) عند مستوى داللة (.)0.05
ويعزى ذل إلى أن أن نمط القيادة التحويلية وممارستها في منظومة العمل
تتطلب من الجميع القيام بها بغض النظر عن املركز الوظيفي الذي
ً
يشغله وذل نظرا ألهميتها وحاجة العاملين واملؤسسات التربوية لها.

رئيس قسم
±االنحراف
املتوسط
املعياري
0.60
3.6

واتفقت هذه النتيجة بشكل جزئي مع النتائج التي توصلت اليها دراسة كل
من العمر [ ،]37الرقب [ ،]17العطوي [ .]48لكنها اختلفت في نتائجها مع
دراسة خلف[ ،]38بني عيس ى[.]43وفي مقياس املسؤولية املجتمعية يبدو
ً
ً
ذل منطقيا ومقبوال؛ ويعزى ذل إلى أن القادة األكاديميين في الجامعة
ممن في مركز الوكيل على تماس مع العملية األكاديمية وقضايا املجتمع
واحتياجاته ،وعليهم يقع العبئ األكبر في إعداد التصورات الخاصة
بالبرامج والتخصصات التي تسد احتياجات املجتمع؛ لذا كان تقديرهم
ً
ً
ملستوى اإلدارة األكاديمية املسؤولة متباينا بوجود فروق دالة إحصائيا.
السؤال السادس :ما العالقة االرتباطية بين درجة ممارسة القادة
ّ
املجتمعية
األكاديميين بجامعة املل سعود للقيادة التحويلية واملسؤولية
من وجهة نظرهم ؟ ولإلجابة عن هذا السؤال تم حساب قيم االرتباط
لتحديد العالقات االرتباطية بين درجة ممارسة أبعاد القيادة التحويلية
ّ
املجتمعية لدى القادة األكاديميين بجامعة املل سعود
ودرجة املسؤولية
من وجهة نظرهم ،والجدول رقم ( )12يوضح ذل .
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جدول 12
ّ
العالقات االرتباطية بين درجة ممارسة أبعاد القيادة التحويلية ودرجة املسؤولية املجتمعية لدى القادة األكاديميين بجامعة امللك سعود من وجهة نظرهم
األبعاد

اإلدارة الذاتي ـ ـ ــة املسؤولة
اإلدارة األكاديمية املسؤولة
اإلدارة االجتماعية املسؤولة
اإلدارة البيئيـ ـ ـ ــة املسؤولة
ّ
املجتمعيـة
املسؤولي ـ ـ ـ ــة

الجاذبية القيادية
قيمة االرتباط الداللة

رعاية األفراد
قيمة االرتباط الداللة

التحفيزالعقلي
قيمة االرتباط الداللة

التحفيزامللهم
قيمة االرتباط الداللة

القيادة التحويلية
قيمة االرتباط الداللة

*0.000
*0.006
*0.000
*0.000
*0.000

*0.000
*0.000
0.118
*0.000
*0.000

0.549
0.906
*0.000
*0.002
*0.001

0.11
0.879
*0.000
*0.001
*0.000

*0.000
*0.037
*0.000
*0.000
*0.000

0.633
0.184
0.289
0.583
0.687

0.659
0.315
0.104
0.521
0.64

يوضح الجدول العالقات االرتباطية بين درجة ممارسة أبعاد القيادة
ّ
املجتمعية لدى القادة األكاديميين بجامعة
التحويلية ودرجة املسؤولية
ً
املل سعود من وجهة نظرهم ،حيث وجد عالقات دالة احصائيا بين
جميع درجات أبعاد القيادة التحويلية ومجموع درجات املسؤولية
ّ
املجتمعية لدى القادة األكاديميين عند مستوى ) ،(α ≥ 0.05وعالقات
ً
ّ
املجتمعية ومجموع
دالة احصائيا بين جميع درجات أبعاد املسؤولية
درجات القيادة التحويلية لدى القادة األكاديميين عند مستوى ≥ (α

0.04
0.008
0.313
0.205
0.225

0.107
-0.01
0.327
0.218
0.258

0.422
0.139
0.359
0.476
0.562

ً
) ،0.05كذل عالقة ارتباطية دالة احصائيا بين مجموع درجات
ّ
املجتمعية ومجموع درجات القيادة التحويلية بلغت قيمتها
املسؤولية
( ،)0.562ويوضح الشكل التالي أن درجة ممارسة القيادة التحويلية
ّ
املجتمعية.
فسرت نسبة ( )%32من تباين درجة املسؤولية
شكل ( .)4يوضح العالقة االرتباطية بين درجة ممارسة القيادة التحويلية
ّ
املجتمعية لدى القادة األكاديميين بجامعة املل سعود
ودرجة املسؤولية
من وجهة نظرهم

ّ
املجتمعية لدى القادة األكاديميين
شكل  4العالقة االرتباطية بين درجة ممارسة القيادة التحويلية ودرجة املسؤولية
واختبار التباين املسموح ) (Toleranceلكل متغير من متغيرات الدراسة،
السؤال السابع :هل يمكن التنبؤ بدرجة ممارسة القادة األكاديميين
مع مراعاة عدم تجاوز معامل تضخم التباين ) (VIFللقيمة ( ،)10وقيمة
بجامعة املل سعود ألبعاد القيادة التحويلية من أبعاد املسؤولية
ً
اختبار التباين املسموح ) (Toleranceأكبر من ( ،)0.05وتم أيضا التأكد
املجتمعية من وجهة نظرهم؟
من اتباع البيانات للتوزيع الطبيعي) (Normal Distributionباحتساب
قبل البدء في تطبيق تحليل االنحدار الختبار فرضيات الدراسة ،قام
معامل االلتواء ) (Skewnessومراعاة أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي
الباحث بإجراء بعض االختبارات ،وذل من أجل ضمان مالءمة البيانات
إذا كانت قيمة معامل االلتواء تقل عن ( .)1والجدول رقم ( )13يبين نتائج
الفتراضات تحليل االنحدار ،وذل من خالل التأكد من عدم وجود
هذه االختبارات.
عال بين املتغيرات املستقلة ) (Multicollinearityباستخدام
ارتباط ٍ
اختبار معامل تضخم التباين)(VIF) (Variance Inflation Factory
جدول 13
اختبارمعامل تضخم التباين والتباين املسموح ومعامل االلتواء ألبعاد املسؤولية املجتمعيةّ
ّ
التباين املسموح Tolerance
معامل تضخم التباينVIF
املجتمعية
ممارسة أبعاد املسؤولية
اإلدارة الذاتيـ ـ ـ ــة املسؤولة
اإلدارة األكاديمية املسؤولة
اإلدارة االجتماعية املسؤولة
اإلدارة البيئيـ ـ ــة املسؤولة

.451
.561
.341
.325

2.217
1.783
2.935
3.077
136

معامل االلتواء Skewness
.388
.129
.146
.169
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املستقلة ) ،(Multicollinearityوقد تم التأكد من البيانات تتبع التوزيع
الطبيعي باحتساب معامل االلتواء ) ،(Skewnessحيث كانت القيم أقل
من (.)1

نالحظ أن قيم اختبار معامل تضخم التباين )(VIFلجميع املتغيرات
تقل عن  10وتتراوح بين ( ،)3.077 -2.783وأن قيم اختبار التباين
املسموح ) (Toleranceتراوحت بين ( ،)0.561 -0.325وهي أكبر من
ً
عال بين املتغيرات
( ،)0.05ويعد هذا مؤشرا على عدم وجود ارتباط ٍ

جدول 14
نتائج تحليل التباين لالنحدار( )Analysis Of Varianceللتأكد من داللة النموذج للتنبؤ بدرجة القيادة التحويلية

أبعاد القيادة التحويلية
(الثابت)
اإلدارة الذاتيـ ـ ـ ــة املسؤولة
متغيرات بالنموذج
اإلدارة األكاديمية املسؤولة
متغيرات مستبعدة اإلدارة االجتماعية املسؤولة
اإلدارة البيئية املسؤول ـ ـ ــة

املعامالت غيراملعيارية
 Bقيمة ثابت التنبؤ الخطأ املعياري
2.588
73.048
0.144
0.96
0.14
0.844
0.125
0.102
0.132
-0.038

0.449
0.365
0.063
-0.023

28.222
6.67
6.05
0.814
-0.287

*.000
*.000
*.000
0.417
0.774

ً
يوضح الجدول داللة نموذج التنبؤ احصائيا عند مستوى داللة ( ≥ α
 ،)0.05حيث فسرت املتغيرات املستقلة ( )%55من تباين درجة القيادة
التحويلية

* ذات داللة إحصائية على مستوى )(α ≥ 0.05

املصدر
نموذج التنبؤ
البواقي
املجموع

املعامالت املعيارية
قيمة ثابت التنبؤ Beta

قيمة اختبارت

الداللة االحصائية

جدول 15
ّ
املجتمعية لدى القادة األكاديميين بجامعة امللك سعود من وجهة نظرهم
نموذج التنبؤ بدرجة القيادة التحويلية من أبعاد املسؤولية
متوسط املربعات
قيمة  Fاملحسوبة
مستوى داللة F
درجات الحرية
مجموع املربعات
معامل التحديد R2
0.55

8693.743
7099.297
15793.04

4
220
224

*معامالت تنبؤ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )(α ≥ 0.05
يتضح من النتائج اإلحصائية الواردة في جدول تحليل االنحدار املتعدد
التدريجي  Stepwise Multiple Regressionلتحديد أهمية كل متغير
مستقل على حدة في املساهمة في النموذج واستبعاد املتغيرات غير الدالة،
ّ
املجتمعية
ومن قيم اختبار ) (tأن التمكن من ممارسة أبعاد املسؤولية
ببعدي اإلدارة الذاتية املسؤولة و اإلدارة األكاديمية املسؤولة قادرة على
ً
التنبؤ بدرجة القيادة التحويلية ،حيث كانت قيمة دالة احصائيا عند
مستوى داللة ( . α(≥ 0.05كما يوضح إمكانية التنبؤ بدرجة القيادة
ّ
املجتمعية باملعادلة التالية :درجة ممارسة
التحويلية من بعدي املسؤولية
القيادة التحويلية = ( × 0.449اإلدارة الذاتي ــة املسؤولة) × 0.365(+
اإلدارة األكاديمي ـ ــة املسؤولة).
ويتضح مما سبق وجود أثر ذي داللة إحصائية عند مستوى داللة ≥ (α
)0.05ألبعاد املسؤولية املجتمعية موضع الدراسة (مجتمعة) على
مستوى القيادة التحويلية الذي يشعر به القادة األكاديميون بجامعة
املل سعود .وعند دراسة أثر كل بعد بشكل منفرد أظهرت الدراسة وجود
أثر ذي داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α ≥ 0.05ألبعاد املسؤولية
املجتمعية اآلتية:
أ .اإلدارة الذاتية املسؤولة :وقد فسر هذا املتغير باالشتراك مع اإلدارة
األكاديمية املسؤولة ( )%55من تباين مستوى القيادة التحويلية .وترى
الدراسة أن ذل قد يعود إلى أن القيادات األكاديمية في الجامعة تشعر
بمسؤوليتها األخالقية تجاه العاملين ولديها االستعداد لتحمل واجباتها
ً
خدمة للمجتمع ،كما أنها تحترم وجهات نظر اآلخرين حتى لو تعارضت مع

2173.436
32.27

67.353

*.000

وجهات نظرها ،وتعتقد بأن حب العمل وتقديمه أحد شروط املواطنة
ً
الصالحة ،وهذا ينعكس إيجابا على ممارسة القادة األكاديميين لسلوك
القيادة التحويلية.
ب .اإلدارة األكاديمية املسؤولة :وقد فسر هذا املتغير باالشتراك مع اإلدارة
الذاتية املسؤولة ( )%55من تباين مستوى القيادة التحويلية .وترى
الدراسة أن سبب ذل قد يعود إلى قدرة القيادة األكاديمية على االسهام
في صناعة املعرفة ،ورفع القدرة الفكرية واالهتمام بالطلبة باعتبارهم
ثروة من املوارد القيمة للمجتمع ،كما ويعملون على توظيف البحث
العلمي لخدمة قضايا املجتمع املختلفة .مما يكون له األثر اإليجابي في
نفوسهم فيسهم ذل في تعزيز سلوك القيادة التحويلية لديهم .وقد
جاءت هذه النتيجة منسجمة مع ما توصلت اليه دراسة شقوارة [ ]4في أن
القيادة األكاديمية املسؤولة تسهم في تعزيز سلوك القيادة التحويلية لدى
القادة األكاديميين ،واختلفت الدراسة في نتائجها مع دراسة الجارودي
[ ]36في أن ممارسة القادة األكاديميين ألبعاد القيادة التحويلية وبدرجة
عالية من االتفاق ال بد أن تنعكس وبأثر إيجابي على درجة ّ
تحملهم
للمسؤولية املجتمعية وهذا سيؤدي إلى عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية بين درجة املمارسة للقيادة التحويلية ودرجة ّ
تحمل املسؤولية
املجتمعية.
 .7التوصيات
في ضوء نتائج الدراسة يوص ي الباحث بما يلي:
 -1اهتمام الجامعات السعودية باملسؤولية املجتمعية بأبعادها األربعة
من خالل تنفيذ الوظيفة الثالثة للجامعة وهي خدمة املجتمع والتعرف إلى
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مشكالته وقضاياه؛ فكلما زاد االهتمام بدرجة ّ
تحمل الجامعة ملسؤولياتها
املجتمعية ،زادت درجة ممارسة القادة ألبعاد القيادة التحويلية.
ّ
ّ
التحويلية وأثرها في
ارتباطية بين ممارسة القيادة
 -2إجراء دراسة
ّ
ّ
املسؤولية املجتمعية للجامعة تجاه املجتمع املحلي.
 -3إجراء املزيد من الدراسات والبحوث امليدانية في منظمات القطاع
العام حول مفهوم القيادة التحويلية ،وإمكانية االستفادة منها وذل
بدراسة متغيرات أخرى غيرها .مثل الهندرة ،واإلبداع اإلداري ،والوالء
التنظيمي.
 -4ضرورة وجود إدارات متخصصة للمسؤولية املجتمعية داخل
الجامعات تتولى تخطيط البرامج وتنفيذها والتنسيق مع الجهات ذات
العالقة ،على أن تتبع اإلدارة العليا للجامعات مباشرة ،وتبادل الخبرات
والتجارب العملية فيما بينها والتعرف إلى نقاط القوة والضعف لتطبيق
أفضل املمارسات في املسؤولية املجتمعية.
ّ
 -5إجراء دراسة حول دور أعضاء هيئة التدريس والطلبة في تحمل
الجامعة ملسؤولياتها املجتمعية من وجهة نظر أفراد املجتمع املحلي.
 -6تعزيز عناصر القيادة التحويلية التي أظهرت نتائج الدراسة مستوى
ً
متدنيا في بعض أبعادها من خالل ما يأتي:
أ -ايجاد ثقافة تنظيمية تتماش ى مع متطلبات القيادة التحويلية تشجع
على تقديم األفكار واآلراء املبدعة لحل املشكالت التي تواجه العمل بطرق
علمية من خالل تشجيع العاملين على املساهمة بآرائهم وافكارهم والعمل
بروح الفريق الواحد وتحمل املسؤولية واحترام قيمة العمل واإلنجاز.
ب -تحسين مهارات التواصل مع العاملين واإلستماع إليهم واإلهتمام
بمشاعرهم والتعامل معهم بتقدير واحترام .من خالل اتاحة الفرصة
للعاملين في الجامعة إلبداء اآلراء وطرح األفكار والحد من الفواصل
الرئاسية وتسهيل وصول العاملين إلى أصحاب القرار وشرح وجهات
نظرهم.
ج -العمل على ترسيخ مفهوم الصالح العام من خالل ترسيخ مفهوم
القيادة القدوة لدى القيادات اإلدارية في الجامعة ؛ وذل من خالل التزام
األمانة واالستقامة والقدوة الحسنة والتمس باخالقيات العمل وتحقيق
العدالة والحد من هدر املوارد والبعد عن املصالح الذاتية؛ حتى يتمكنوا
من اقناع مرؤوسيهم بالتنزه عن املصالح الذاتية من أجل الصالح العام.
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