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درجة توافر أبعاد القيادة التحويلية لدى رؤساء

األقسام العلمية يف كلية الرتبية جبامعة امللك سعود
يحيى عبدهللا محمد الجبري*

امللخص _ تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على درجة توافر أبعاد القيادة التحويلية لدى رؤساء األقسام العلمية في كلية التربية بجامعة
امللك سعود ،وكذلك التعرف على درجة اختالف آراء أفراد عينة الدراسة حول درجة توافر أبعاد القيادة التحويلية لدى رؤساء األقسام
باختالف متغير الرتبة العلمية ،وقد بلغ عدد أفراد عينة الدراسة ( )34عضو هيئة تدريس .وقد توصلت الدراسة إلى أن رؤساء األقسام
العلمية يمارسون أبعاد القيادة التحويلية بدرجة متوسطة ،وقد نال ُبعد االعتبارية الفردية املرتبة األولى وبدرجة توافر عالية بلغ متوسطها
الحسابي( .)3.31وجاء ُبعد التأثير املثالي باملرتبة الثانية وبدرجة توافر متوسطة قريبة من العالي ،بمتوسط حسابي بلغ ( .)3.25أما ُبعد
ً
الدافعية اإللهامية فجاء باملرتبة الثالثة وبدرجة توافر متوسطة ،بمتوسط حسابي بلغ ( .)3.16وأخيرا حصل ُبعد االستثارة الفكرية على
املرتبة الرابعة وبدرجة توافر متوسطة ،بمتوسط حسابي بلغ ( .)3.13كما أظهرت الدراسة أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى الداللة ( )0.05في درجة توافر أبعاد القيادة التحويلية لدى رؤساء األقسام العلمية في كلية التربية بجامعة امللك سعود من وجهة
ً
نظر أفراد عينة الدراسة باختالف متغير الرتبة العلمية (أستاذ ،أستاذ مشارك ،أستاذ مساعد) واستنادا إلى نتائج الدراسة ،وضع الباحث
ً
عددا من التوصيات واملقترحات.
الكلمات املفتاحية :القيادة التحويلية ،رؤساء األقسام العلمية.

* باحث الدكتوراه ،قسم اإلدارة التربوية ،جامعة امللك سعود
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درجة تو افرأبعاد القيادة التحويلية لدى رؤساء األقسام العلمية في كلية
التربية بجامعة امللك سعود
األقسام ممثلين ألقسامهم في مختلف املسؤوليات واملهام اإلدارية واملالية
[.[4
وفي هذه الدراسة سيقوم الباحث بدراسة درجة توافر أبعاد القيادة
التحويلية لدى رؤساء األقسام العلمية في كلية التربية بجامعة امللك
سعود.
 .2مشكلة الدراسة
ُيعد القسم العلمي هو الوحدة التنظيمية للجامعة ،فكلما كان أداؤه
يتسم بالحيوية واإلنتاجية ،انعكس ذلك باإليجاب على الجامعة وأدائها
وتحقيقها ألهدافها العلمية ،لذا كان االتجاه نحو االهتمام باألقسام
العلمية في الجامعات وتطويرها .ولعل رئاسة األقسام وإدارتها تأتي في
مقدمة هذه االهتمامات ،وأنه بصالح اإلدارة يتغير القسم ويتطور ،وهذا
ما أدى إلى املناداة بضرورة االهتمام بالعنصر البشري ،لذا فهناك ضرورة
بأن تمتلك القيادات مجموعة املهارات الالزمة التي تمكنها من إدارة
مؤسساتها.
إن التغيير املنشود في مؤسسات التعليم العالي في الوقت الراهن
يعتمد إلى حد كبير على عناصر القيادة التحويلية ،فاستشراف املستقبل
واالنطالق منه نحو تطوير التعليم العالي من األمور الصعبة ،إذ هو
بحاجة إلى قيادات فعالة تعمل على وضع رؤى ورساالت وأهداف تستطيع
تنفيذها من خالل كفاءات متخصصة ،وقد أشارت دراسة بوبشيت []3
ودراسة الغامدي [ ]5إلى أن القيادات األكاديمية في التعليم العالي بالوطن
العربي بحاجة ماسة ملمارسة أبعاد القيادة التحويلية.
ُ
تعد ممارسة القيادة التحويلية ذات أهمية بالغة في الجامعات ،حيث
ً
إن هذا النمط من القيادة هو أحد األنماط األكثر إملاما بالجوانب
املشتركة بين القائد واملرؤوسين واملحقق لالنسجام والتوافق بينهم،
فالقائد املمارس لهذا النمط يجد أن األهداف تتحقق بشكل أفضل
وبرض ى داخلي من املرؤوسين؛ ألنه أولى عناية بهم ويحفز هممهم ألداء ما
ُيطلب منهم ،وأصبح النموذج املثالي لهم واملستثير لطاقاتهم ودافعيتهم.
ً
ً
فالقيادة التحويلية أعطت قادة مؤسسات التعليم العالي دورا كبيرا في
أهمية تحقيق رؤى الجامعات التي ينتمون إليها ورساالتها وأهدافها ،فهي
تستند إلى استثارة قدرات األفراد وتحفيزهم املستمر على تحسين األداء
واملشاركة في وضع األهداف وتحقيقها [.[3
وأشارت بعض الدراسات إلى أن رؤساء األقسام يفتقدون لألدوار
القيادية التحويلية التي ينبغي أن تتمثل في مراعاتهم لالحتياجات الفردية
للعاملين معهم والعمل على تلبيتها ،وبناء رؤية عامة وثقافة مشتركة
لألقسام ،إضافة إلى التحفيز الذهني أو االستثارة العقلية لألفراد
وتوقعاتهم ملستويات عليا من األداء وفهمهم لعملية التغير وآلياته .إن
أسلوب القيادة التحويلية من األساليب الحديثة التي تساهم في تطوير
أداء رؤساء األقسام العلمية على نحو يساعد فيه كل من الرئيس
واملرؤوسين للوصول إلى أعلى مستوى من املبادئ والتحفيز ،وهذا
ً
ً
األسلوب يشكل محورا مهما في إدارة رؤساء األقسام ألقسامهم ،حيث

 .1املقدمة
ظهرت نظريات عديدة في مجال القيادة وأنماطها بين فترة وأخرى ألجل
الرقي بدور القائد التربوي نحو األفضل من خالل االنسجام بين أهداف
املؤسسة التربوية وحاجات املرؤوسين فيها .وقد جاءت نظرية السمات
والتي تشير إلى أن القائد الفعال تتوفر فيه مجموعة من الصفات
الفسيولوجية ،والنفسية ،والذهنية .والقائد بمفهوم هذه النظرية يولد
ً
وال يصنع ،ولكن تبين الحقا أن هذه الصفات ال تدل على السبب الرئيس
للقيادة ونجاحها .وبرزت نظريات أخرى تعني باملنحى السلوكي للقيادة
حيث ركزت على سلوك القائد في التأثير في التابعين كنظرية ذات
البعدين ،والشبكة اإلدارية ،ونظرية ليكرت في القيادة ونظريات أخرى.
وحاولت هذه النظريات أو الدراسات توجيه سلوك القائد نحو بعدين:
بعد املهمة املتعلق باإلنتاج ،وبعد العاملين ومشاعرهم اإلنسانية
واالعتبارية [.[1
ً
لقد ظل الباب مفتوحا أمام األنماط القيادية إلى أن ظهر النمط
التحويلي أو القيادة التحويلية  Transformational Leadershipوبرزت في
السنوات األخيرة من القرن العشرين من خالل مجموعة من األفكار التي
طرحها كل من جيمس بيرنز  ،Burnsوكينث ليثوود ،وباس ] .[1ويرى بيرنز
بأن القيادة التحويلية تتحقق عندما يعمل كل العاملين بطريقة يرفع بها
األتباع والقادة بعضهم إلى مرتبة أعلى مستويات من الدافعية واألخالق،
كما أنه يعتقد أن القيادة التحويلية تستطيع رفع حاجات األتباع من أدنى
مستوى إلى أعلى مستوى ،مما يتوافق مع نظرية ماسلو 1954م في هرمية
الحاجات [.[2
ّ
ُ
فالقيادة التحويلية عدت من أهم القيادات الحديثة والتي تتميز
بشموليتها ،إذ إنها عنيت بأربعة أبعاد مثلت جوانب مهمة في بيئة أي
مؤسسة ،حيث ركزت على بعد التأثير املثالي للقائد التربوي على
املرؤوسين ،وبعد الحفز اإللهامي الذي ينعكس فيه تصرفات القائد على
املرؤوسين وسلوكياته ،ويحفزهم على حب التحدي ،وبعد االستثارة
الفكرية التي يبحث القائد التحويلي عن األفكار الجديدة وتشجيع حل
املشاكل بطريقة إبداعية عن طريق املرؤوسين ،أما البعد الرابع فهو
االعتبار الفردي الذي يشكل حجر األساس لدى نفوس املرؤوسين
ويشعرهم بقيمتهم ،وذلك عن طريق اهتمام القائد التحويلي باحتياجات
املرؤوسين وتقدريهم لجهدهم وعملهم [.[3
إن نجاح الجامعات في تحقيق أهدافها يتوقف على وضوح رؤيتها
لفلسفة التعليم وأهدافه وتطوير مناهجه وأساليبه ،وما يحتاجه من
إمكانات مادية وبشرية ،ويقف على هرم ذلك كله توفر القيادة الواعية
ً
إلدارة العملية التعليمية وحسن التخطيط لها وتنفيذ خططها بدءا من
رئيس القسم حتى رئيس الجامعةُ ،ويعد رؤساء األقسام العلمية من أهم
ً
ً
القيادات الجامعية الذين يمارسون دورا فعاال في تطوير األقسام على
مستوى مؤسسات التعليم العالي ،كما أنهم يتحملون عبء اإلشراف على
القسم ويتولون مهامه العلمية والبحثية والتدريسية ،ويعد رؤساء
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ً
ً
أهمية القيادة التحويلية بوصفه أسلوبا جديدا لقيادة األقسام العلمية
نحو التغيير وأثرها الفاعل في تطوير أداء رؤساء األقسام العلمية.
تساعد الدراسة على الوقوف على واقع تطبيق القيادة التحويلية في كلية
التربية بجامعة امللك سعود.
يتوقع الباحث أن تفيد نتائج الدراسة وتوصياتها في االرتقاء بمهارات
رؤساء األقسام العلمية وتطوير ذاتهم وحل الكثير من مشكالت أقسامهم.
يمكن أن تفتح هذه الدراسة املجال إلجراء دراسات مماثلة لقياس أبعاد
القيادة التحويلية لدى رؤساء األقسام العلمية في الكليات األخرى
باإلضافة إلى عمداء الكليات.
د .حدود الدراسة
الحد املوضوعي :اقتصرت الدراسة على درجة توافر أبعاد القيادة
التحويلية لدى رؤساء األقسام العلمية.
الحدود املكانية :اقتصرت الدراسة على األقسام العلمية في كلية التربية
بجامعة امللك سعود باململكة العربية السعودية.
الحدود الزمنية :أجريت هذه الدراسة خالل الفصل الدراس ي الثاني للعام
الجامعي 1437 – 1436هـ.
هـ .مصطلحات الدراسة
بطريقة يرفع األتباع والقادة
القيادة التحويلية :هي عمل كل العاملين
ٍ
بعضهم إلى أعلى املستويات من الدافعية واألخالق [.[2
ً
ويعرف الباحث القيادة التحويلية في هذه الدراسة إجرائيا بأنها
ممارسة رؤساء األقسام العلمية في كلية التربية بجامعة امللك سعود
لسلوكيات القيادة التحويلية واملتمثلة في أبعادها األربعة وهي :التأثير
املثالي ،والدافعية اإللهامية ،واالستثارة الفكرية واالعتبارية الفردية ،والتي
من شأنها رفع مستوى رؤساء األقسام اإلبداعي.
رؤساء األقسام العلمية :هم األشخاص املتخصصون في جانب من
جوانب املعرفة اإلنسانية ،ويغلب عليهم االستقاللية والفردية ،وهم قادة
تربويون يعملون بطريقة ديمقراطية مع جماعة صغيرة من األعضاء
ويحرصون على تنمية والئهم للقسم وزيادة إنتاجيتهم األكاديمية [.[6
ً
ويعرف الباحث رؤساء األقسام العلمية في هذه الدراسة إجرائيا بأنهم
أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية بجامعة امللك سعود واملكلفون
ً
رسميا من قبل مدير الجامعة أو عميد الكلية برئاسة األقسام العلمية،
والذين يملكون حق صنع القرار من موقعهم بوصفهم إداريين.
 .3اإلطارالنظري
ً
أوال :رؤساء األقسام العلمية
إن الجامعات والكليات ال يمكن أن تقوم بمهامها وتحافظ على
وجودها دون األقسام العلمية التي يتقرر فيها األمور الهامة الخاصة
بالقسم ،وبفروع املعرفة واإلعداد املنهي والتنمية املعرفية للطالب
والدراسات العليا والبحوث واملشروعات والبرامج املشتركة ،ففي األقسام
ُ
ُ
ُ
ُ
تناقش املقررات وتعدل وتنمي وتستخدم مقررات جديدة ،كما أن فيها
ً
ً
ُيقوم عضو هيئة التدريس بحثيا وتدريسيا [.[7
أدوار رؤساء األقسام العلمية:
يشير حرب [ ]8مجموعة من األدوار التي تقع على عاتق رئيس القسم
يمكن إيجاز بعضها فيما يلي:

تتمركز هذه القيادة في مختلف النشاطات من توجيه الجهود نحو تحقيق
أهداف محددة في القسم إلى هيكلية تنظيمية ،ورؤية ثقافية مشتركة بين
أعضاء القسم [.[4
لذا يرى الباحث الحاجة إلى إجراء دراسة علمية تحدد درجة توافر
أبعاد القيادة التحويلية لدى رؤساء األقسام العلمية بكلية التربية
بجامعة امللك سعود .ويمكن صياغة مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس
اآلتي :ما درجة توافر أبعاد القيادة التحويلية لدى رؤساء األقسام العلمية
في كلية التربية بجامعة امللك سعود؟
أ .أسئلة الدراسة
تسعى هذه الدراسة لإلجابة عن األسئلة اآلتية:
ما درجة توافر ُبعد التأثير املثالي للقيادة التحويلية لدى رؤساء األقسام
العلمية في كلية التربية بجامعة امللك سعود؟
ما درجة توافر ُبعد الدافعية اإللهامية للقيادة التحويلية لدى رؤساء
األقسام العلمية في كلية التربية بجامعة امللك سعود؟
ما درجة توافر ُبعد االستثارة الفكرية للقيادة التحويلية لدى رؤساء
األقسام العلمية في كلية التربية بجامعة امللك سعود؟
ما درجة توافر ُبعد االعتبارية الفردية للقيادة التحويلية لدى رؤساء
األقسام العلمية في كلية التربية بجامعة امللك سعود؟
ما درجة اختالف آراء أفراد الدراسة حول درجة توافر أبعاد القيادة
التحويلية باختالف متغير الرتبة العلمية (أستاذ-أستاذ مشارك – أستاذ
مساعد)؟
ب .أهداف الدراسة
تهدف الدراسة الحالية إلى تحقيق األهداف اآلتية:
التعرف على درجة توافر ُبعد التأثير املثالي للقيادة التحويلية لدى رؤساء
األقسام العلمية في كلية التربية بجامعة امللك سعود.
التعرف على درجة توافر ُبعد الدافعية اإللهامية للقيادة التحويلية لدى
رؤساء األقسام العلمية في كلية التربية بجامعة امللك سعود.
التعرف على درجة توافر ُبعد االستثارة الفكرية للقيادة التحويلية لدى
رؤساء األقسام العلمية في كلية التربية بجامعة امللك سعود.
التعرف على درجة توافر ُبعد االعتبارية الفردية للقيادة التحويلية لدى
رؤساء األقسام العلمية في كلية التربية بجامعة امللك سعود.
التعرف على درجة اختالف آراء أفراد الدراسة حول درجة توافر أبعاد
القيادة التحويلية لدى رؤساء األقسام العلمية باختالف متغير الرتبة
العلمية.
التوصل إلى توصيات يمكن أن تسهم في رفع مستوى توافر أبعاد القيادة
التحويلية لدى رؤساء األقسام العلمية في كلية التربية بجامعة امللك
سعود.
ج .أهمية الدراسة
تكتسب هذه الدراسة أهميتها من:
أهمية الدور القيادي الذي يؤديه رؤساء األقسام العلمية لتحقيق أهداف
أقسامهم مما ينعكس على الجامعة ككل.
كون الدراسة من أولى الدراسات –حسب علم الباحث -التي تعتني بكلية
التربية بجامعة امللك سعود وتطبق فيها.
58

تنظيم عمل القسم :حيث يحدد االختصاصات ويوزعها على أعضاء
ً
القسم ،ومساعدتهم وتوجيههم لتنفيذها ،فضال عن وضع الخطة
املستقبلية للعمل بالقسم ،والتي تشمل البرامج واملشروعات واملقررات
والدراسات التي يطمع القسم في إنجازها في املستقبل.
االرتقاء بأداء أعضاء هيئة التدريس بالقسم :وذلك من أجل تطوير
القسم واالرتقاء بكفاءة أداء مهامه التعليمية والبحثية ،حيث إن قوة
القسم تكمن في قوة إمكانات أعضائه وقدراتهم ،لذا على رئيس القسم
التعرف على مهارات أعضاء هيئة التدريس بقسمه وقدراتهم وإمكاناتهم
واهتماماتهم ،والتعرف على جوانب القوة والضعف لديهم ،فيعمل على
االستفادة ممن يملك منهم املهارة والكفاءة ويشجعهم ويحفزهم
الستمرارهم في ممارسة أدوارهم بصورة أفضل.
توفير املناخ املناسب ألعضاء هيئة التدريس :حيث يقوم رئيس القسم
بتوفير البيئة التي تمكنهم من إجراء األبحاث العلمية بصورة جيدة ،ففي
ظل التعاون املثمر بين أعضاء القسم تزداد اإلنتاجية البحثية ،ويتمثل
هذا التعاون في إجراء البحوث املشتركة ،أو تشكيل فرق عمل من
مجموعة من الباحثين ،أو تبادل الخبرات بين الشباب الباحثين من
أعضاء القسم واألساتذة املتخصصين.
توجيه القسم لخدمة املجتمع :حيث يقوم بتشجيع أعضاء هيئة التدريس
وتحفيزهم للمشاركة في خدمة املجتمع وإمداده بخبراتهم وكفاءاتهم،
والعمل على توفير فرص مختلفة ألعضاء هيئة التدريس للمساهمة في
خدمة املجتمع ،مثل :فتح مجاالت للتعاون مع املنظمات واملؤسسات
املجتمعية ،أو تشكيل فرق عمل من أعضاء هيئة التدريس بالقسم وأفراد
املجتمع؛ ملناقشة احتياجات املجتمع وسبل تلبيتها.
تطوير مقررات القسم الدراسية :ومن أمثلة ذلك املساهمة في استحداث
مقررات جديدة بقسمه تواكب التطورات الحادثة في املجتمع ،أو إجراء
تعديالت في املقررات القائمة سواء لتناسب التغيرات الطارئة خاصة أن
رئيس القسم-بحكم وظيفته -عضو في بعض املجالس واللجان التي يمكن
من خاللها أن يسهم بدور ّ
فعال في تطوير مقررات القسم وتعديلها،
وتحديث وصف مفردات املقررات [.[8
مفهوم القيادة التحويلية:
عرفها برنز [ ]9بأنها نمط من القيادة التي تحدث عندما ينخرط أو
ً
يشارك شخص أو مجموعة أشخاص مع بعضهم بعضا في أسلوب يدفع
ً
فيه القادة والتابعون بعضهم بعضا إلى مستويات أعلى من الدافعية
والسلوك األخالقي .ويرى باس[ ]10أن القيادة التحويلية هي التي تعمل على
توسيع اهتمامات املرؤوسين وتنشيطها ،وتعميق مستوى إدراك هؤالء
املوظفين وقبولهم لرؤية الجماعة وأهدافها ،مع توسيع مدارك املوظفين
للنظر إلى ما هو أبعد من اهتماماتهم الذاتية؛ من أجل الصالح العام
للمنظمة ،ويتحقق هذا من خالل أكثر من طريقة ،كالنظرة الكرزماتيكية
للقائد ،وإشباع الحاجات العاطفية لكل فرد ،و التشجيع اإلبداعي
للموظفين.
أبعاد القيادة التحويلية:
ً
اقترح كل من باس وأفوليو [ ]11نموذجا ألبعاد القيادة التحويلية
ومكوناتها ،يتضمن أربعة أبعاد ،تبدأ جميعها بحرف) ،(Iوعرفت بـ()Is4
وهي:

التأثير املثالي Idealized influence
ً
ً
يسلك القادة -وفقا لهذه الخاصية -طريقة تجعل منهم نموذجا
ً
يحاكيه اآلخرون مع مرور الوقت ،فيصبحون أهال لإلعجاب واالحترام
والثقة .ومن األشياء التي يفعلها القادة حتى يتصفوا باملثالية أن يأخذوا في
اعتباراتهم حاجات اآلخرين وإيثارها على حاجاتهم الفردية ،وأن يكونوا
على استعداد للتضحية باملكاسب الشخصية لصالح اآلخرين ،وأن يشارك
القادة في األخطار التي يتعرض لها األتباع ،وأن يكونوا مطواعين وليسوا
متسلطين في تصرفاتهم ،ويتمسكوا باملعايير األخالقية ،وأن يتفادوا
استخدام القوة من أجل تحقيق مصالح شخصية ،بل يستخدموا القوة
التي بحوزتهم لتحريك األفراد والجماعات لتحقيق رسالتهم ورؤيتهم .ومتى
ما توافرت هذه الصفات املثالية ومع مرور الوقت يعمل التابعون على
محاكاتهم ،وتصبح أهداف هؤالء التابعين ذات معنى أكبر ،فيعملون
بأقص ى طاقاتهم ،والتي تهتم بصفة أساسية بتطوير رؤية جديدة تعد
ً
نموذجا للمثل والسلوكيات املشتركة ،وذلك أن القادة التحويليين
يمارسون سلوكيات تجعل منهم نماذج ألتباعهم ،فالقائد التحويلي يحظى
بإعجاب التابعين واحترامهم.
الدافعية اإللهامية Inspirational motivation
يطلق عليها كذلك الحفز اإللهامي ،ويركز هذا البعد على سلوكيات
القائد التي تثير في التابعين حب التحدي واستثارة روح الفريق من خالل
الحماسة ،ويدفع القائد املوظفين للمشاركة في تصور األوضاع املستقبلية
للمؤسسة التربوية واألهداف والرؤى املشتركة .ويشير العامري[ ]12إلى أن
القادة التحويلين يتصرفون وفق بعد الدافعية اإللهامية بطرق تعمل على
تحفيز أولئك املحيطين بهم وإلهامهم ،وذلك بإعطاء املعنى والتحدي ملا
يقوم به مرؤوسوهم وتغليب روح الجماعة ،وإظهار الحماس والتفاؤل،
وجعل التابعين يركزون ويفكرون في حاالت مستقبلية جذابة ومتعددة،
ً
وتحفيزهم على دراسة بدائل مختلفة جدا ومرغوبة ،كذلك إتاحة الفرصة
لهم في املشاركة في تحقيق األهداف املشتركة ،وفي سبيل ذلك فهو
يستخدم الرموز والشعارات لتوجيه الجهود ،ويوضح توقعاته العالية من
تابعية [.[12
 .3االستثارة الفكرية Intellectual stimulation
يتصرف القادة بطريقة تجعلهم يحركون جهود أتباعهم لكي يكونوا
مجددين ومبتكرين وذلك بزيادة وعي التابعين بحجم التحديات
وتشجيعهم على تبني وخلق مداخل جديدة وطرق لحل املشاكل ،وتناول
ً
املواقف القديمة بطرق ووجهات نظر جديدة .ووفقا لهذه الخاصية فإن
القادة التحويليين يتجنبون النقد العام ألي عضو في املجموعة في حال
حدوث خطأ ،ويستحثون األعضاء على تقديم أفكار جديدة وتجريب
ً
مناهج جديدة ،وال ُي ّ
عرضون أفكارهم للنقد أبدا .وفي املقابل يستحث
التابعون القائد على إعادة التفكير حول آرائه وافتراضاته ومبادراته ،فال
ً
يوجد ش يء ثابت وصحيح دائما ال يمكن تحديه وتغييره واالستغناء عنه أو
حتى إزالته.
 .4االعتبارية الفردية Individualized consideration
ويقصد بها مدى اهتمام القائد بالتابعين على املستوى الفردي
واحترامهم ،من خالل مراعاة الفروق الفردية بينهم ،والتعامل معهم بحب
متبادل ،فهو يلبي حاجاتهم الشخصية ،ويستمع إليهم ،كما أن إنجازاتهم
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القيادة التحويلية باختالف متغيرات الدراسة ،واملؤهل الدراس ي،
والتخصص ،والخبرة ،والتدريب.
وهدفت دراسة الخوالدة وجرادات [ ]15إلى التعرف على درجة
ممارسة عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس لسلوك القيادة
التحويلية ،وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء هيئة التدريس
ً
والبالغ عددهم ( )140عضوا وجميع طلبة الجامعة البالغ عددهم
( )3800طالب وطالبة ،واختيرت عينة عشوائية بمعدل ( )130عضو
ً
هيئة تدريس و( )380طالبا وطالبة .واستخدمت استبانة القيادة متعددة
العوامل ) ،(MLQوتوصلت الدراسة إلى أن درجة ممارسة عمداء الكليات
وأعضاء هيئة التدريس لسلوك القيادة التحويلية على املجاالت الثالثة:
التأثير املثالي ،والتحفيز العقلي ،واالعتبارية الفردية جاء بدرجة متوسطة،
وبمتوسط حسابي بلغ ( )3.26الستجابات أعضاء هيئة التدريس و()3.23
ً
الستجابات الطلبة .كما توصلت إلى أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية
في تقديرات أعضاء هيئة التدريس تعزى ملتغير الجنس لصالح اإلناث،
ومتغير الكلية لصالح الكليات اإلنسانية ،ومتغير الرتبة العلمية ومتغير
الخبرة لصالح أصحاب الخبرات الطويلة.
كما هدفت دراسة الطعان [ ]16إلى التعرف على درجة تطبيق القيادة
التحويلية لدى مديري املدارس الثانوية الحكومية من وجهة نظر املعلمين.
واستخدم املنهج الوصفي التحليلي ،وتكونت مجتمع الدراسة من ()2500
معلم ومعلمة في محافظة عمان ،واختيرت عينة عشوائية طبقية تكونت
ً
من ( )260معلما ومعلمة ،واستخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات،
وتوصلت الدراسة إلى أن درجة تطبيق القيادة التحويلية لدى مديري
املدارس الثانوية الحكومية من وجهة نظر املعلمين جاءت بدرجة
متوسطة لجميع املجاالت (التمكين ،والقدرة التأثيرية ،والحفز الذهني).
وهدفت دراسة الشمري [ ]17إلى التعرف على إمكانية تطبيق القيادة
التحويلية في اإلدارة الجامعية من منظور عمداء الكليات ،ورؤساء
األقسام العلمية في بعض الجامعات السعودية ،وذلك ملعرفة مدى
ممارسة القيادة الجامعية سلوكيات القيادة التحويلية ،وتحديد أهم
سمات القائد التحويلي في مؤسسات التعليم العالي ،وكشف مدى جاهزية
الجامعات السعودية لتطبيق القيادة التحويلية .واعتمدت الدراسة على
املنهج الوصفي ،وقد طبقت الدراسة على ( )203من عمداء الكليات،
ورؤساء األقسام من جامعات امللك سعود والجوف ونجران والباحة،
واستخدمت االستبانة كأداة للدراسة ،وتوصلت الدراسة إلى أن القيادة
الجامعية تمارس سلوكيات ُبعدي التأثير املثالي والحفز اإللهامي بدرجة
ً
كبيرة جدا ،في حين تمارس سلوكيات بعدي التحفيز الذهني واالعتبار
الفردي بدرجة متوسطة.
وأجرى أبو دية والرقاد [ ]18دراسة هدفت إلى معرفة درجة ممارسة
القادة األكاديميين في الجامعات األردنية الرسمية القيادة التحويلية
وعالقتها بتمكين أعضاء هيئة التدريس ،وقد استخدمت االستبانة
وأجريت الدراسة على عينة تكونت من جميع القادة األكاديميين في
ً
الجامعة األردنية ،وجامعة اليرموك ،وجامعة مؤتة ،بواقع ( )288قائدا
و( )773عضو هيئة تدريس في الجامعة األردنية ،وجامعة اليرموك،
وجامعة مؤتة ،اختيروا بطريقة عشوائية ممثلة بنسبة ( ،)%30واشتملت
الدراسة على متغير مستقل هو درجة ممارسة القادة األكاديميين القيادة

تنال عنده االهتمام والتشجيع ،كما يعتني بحاجاتهم الخاصة ،ويعمل على
تدريبهم وإرشادهم لتحقيق املزيد من النمو والتطور بحسب اإلمكانات
املتاحة لديه.
ويمارس القائد التحويلي االعتبارية الفردية من خالل:
إيجاد فرص جديدة للتعلم أمام التابعين مع توفير مناخ مساند لذلك.
االعتراف بالفروق الفردية بين التابعين من حيث الحاجات والرغبات.
تعامل القائد مع التابعين يعكس طبيعة الفروق الفردية بينهم ،فمنهم من
يحتاج إلى تشجيع ،ومنهم من يحتاج إلى استقاللية أكثر وهكذا.
تشجيع االتصال ذي االتجاهين مع التابعين.
ممارسة ما يسمى "فوارق الوظيفة".
التفاعل املتبادل مع التابعين بشكل شخص ي ،أي على مستوى الفرد
ً
ً
بصفته إنسانا وليس بصفته موظفا.
االستماع بفاعلية للتابعين من قبل القائد التحويلي.
اإليمان بالتفويض كوسيلة لتطوير التابعين ،مع ضرورة متابعة األعمال
التي ّ
فوضها؛ لرؤية مدى التقدم ومدى حاجة التابعين إلى التوجيه أو
املساندة في أعمالهم [.[10
 .4الدراسات السابقة
لقد أجريت العديد من الدراسات التي تناولت القيادة التحويلية في
الجانب التربوي ،وستعرض في هذا الجزء بعض الدراسات التي أجريت
لدراسة مدى توافر سمات القيادة التحويلية وأبعادها لدى القادة
التربويين وذلك على النحو اآلتي:
أجرت الجارودي [ ]13دراسة 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 ،وبلغ عدد أفراد عينة الدراسة ( )315قائدا
من جامعة امللك سعود بالرياض وجامعة امللك عبدالعزيز بجدة،
وتوصلت الدراسة إلى أن درجة اتجاه عينة الدراسة نحو أهمية التدريب
ً
على مهارات القيادة التحويلية كانت كبيرة جدا ،مما يعني تأييد كافة
القيادات موضوع الدراسة ألهمية التدريب على مهارات القيادة
التحويلية ،واقتناعهم التام بأنها ستساهم في رفع مهاراتهم القيادية في
مجال عملهم .كما توصلت إلى أن درجة موافقة عينة الدراسة على
استخدام عناصر القيادة التحويلية في أساليبهم القيادية وإداراتهم
ً
للعاملين معهم بدرجة كبيرة جدا ،مما يعني تأييدهم استخدام كافة
عناصر القيادة التحويلية في إداراتهم للعاملين معهم.
وأجرى املالكي [ ]14دراسة هدفت إلى التعرف على مدى توافر سمات
القيادة التحويلية لدى مديري املدارس الثانوية بمحافظة صبيا من وجهة
نظر املعلمين ،واستخدام الباحث املنهج الوصفي ،و تكونت عينة
ً
الدراسة من ( )249معلما من معلمي املرحلة الثانوية بمحافظة صبيا،
وكانت االستبانة هي أداة الدراسة ،وتوصلت الدراسة إلى توافر سمات
القيادة التحويلية لدى مدير املدرسة الثانوية في مجال الشخصية بدرجة
عالية ومتوسطة ،وفي مجال الشخصية اإللهامية ما بين درجة منخفضة
وعالية ،وفي مجال االستثارة العقلية بدرجة متوسطة وعالية ،وفي مجال
االهتمام اإلنساني بدرجة متوسطة وعالية .كما لم توجد هناك فروق
ذات داللة إحصائية في اتجاهات أفراد عينة الدراسة حول توافر سمات
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ألبعاد القيادة التحويلية ،كالتأثير املثالي ،والدافعية اإللهامية ،واالعتبارية
ً
الفردية ،وأخيرا املحاكاة الفكرية.
التعقيب على الدراسات السابقة:
يتضح من عرض الدراسات السابقة حول ممارسة سلوك القيادة
ً
سواء عند رؤساء األقسام العلمية أو مديري
التحويلية وتطبيقها
ً
املدارس ،أن هناك اتفاقا فيما بينها في بعض الجوانب ،كما اتضح أن
ً
هناك اختالفا فيما بينها في بعض الجوانب األخرى ،وهي كما يلي:
اتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة التي استعرضها
الباحث في الهدف وهو التعرف على ممارسة القيادة التحويلية لرؤساء
األقسام العلمية في جامعات اململكة العربية السعودية كما في دراسة
الجارودي [ ،]13والشمري [ ،]17وبوبشيت [ ،]3والثويني [.[19
اتفقت الدراسة الحالية مع معظم الدراسات السابقة في استخدام
االستبانة كأداة رئيسة للدراسة ،وأن جميع الدراسات كانت ميدانية.
اختلفت الدارسة الحالية عن الدارسات السابقة في عينة الدراسة،
حيث اقتصرت عينة الدراسة الحالية على أعضاء هيئة التدريس في كلية
التربية بجامعة امللك سعود في مدينة الرياض ،في حين كانت عينة دراسة
الجارودي [ ]13تتكون من القادة األكاديميين في جامعة امللك سعود
بالرياض وجامعة امللك عبدالعزيز بجدة .وأما دراسة الشمري[]17
فتكونت العينة من العمداء ورؤساء األقسام في جامعات امللك سعود،
والجوف ،ونجران ،والباحة.
استفاد الباحث من مراجعة الدراسات السابقة في بناء اإلطار النظري،
وبناء أداة الدراسة ،واختيار املنهج املناسب للدراسة.
تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بانفرادها في تركيزها على
دراسة أبعاد القيادة التحويلية بكلية التربية بجامعة امللك سعود.
 .5الطريقة واإلجراءات
أ .منهج الدراسة
انطالقا من طبيعة أهداف الدراسة ،واألسئلة التي تسعى الدراسة إلى
اإلجابة عنها ،فقد استخدم املنهج الوصفي التحليلي؛ لتحقيق أهداف
الدراسة ،والذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما هي في الواقع أثناء تطبيق
ً
ً
الدراسة امليدانية ،إذ يعني هذا األسلوب بوصف الظاهرة وصفا جيدا
ً
ً
ً
ويعبر عنها تعبيرا كيفيا وكميا لتوضيح خصائصها ،ومقدار الظاهرة،
وحجمها للوصول إلى استنتاجات لحل مشكلة الظاهرة املراد دراستها
[.[21
وقد استخدم الباحث هذا املنهج في هذه الدراسة لوصف درجة توافر
أبعاد القيادة التحويلية لدى رؤساء األقسام العلمية في كلية التربية
بجامعة امللك سعود.
ب .مجتمع الدراسة
يتكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء هيئة التدريس الذكور (غير
ُ
املفرغين) في كلية التربية بجامعة امللك سعود بمدينة الرياض والذين كان
عددهم ( )187وذلك في الفصل الدراس ي الثاني 1437 -1436هـ.
ج .عينة الدراسة
قام الباحث بتحديد عينة الدراسة ،والتي تعني مجموعة جزئية من
مجتمع له خصائص مشتركة .وبنا ًء عليه ُحددت عينة الدراسة بالطريقة

التحويلية في الجامعات األردنية الرسمية ،ومتغير تابع هو درجة ممارسة
أعضاء هيئة التدريس التمكين الوظيفي ،باإلضافة إلى متغير وسيط هو
مكان العمل .وتوصلت الدراسة إلى أن هناك درجة توافر عالية للقيادة
التحويلية لدى القادة األكاديميين في الجامعات األردنية الرسمية ،ودرجة
توافر متوسطة ملمارسة أعضاء هيئة التدريس للتمكين الوظيفي.
وأجرت بوبشيت []3دراسة هدفت إلى التعرف على مدى ممارسة
القيادات اإلدارية األكاديمية بجامعة الدمام للقيادة التحويلية من وجهة
نظر أعضاء هيئة التدريس ،والتعرف على أفضل السبل التي قد تساعد
القيادات اإلدارية األكاديمية لزيادة ممارستهم للقيادة التحويلية،
واستخدم الباحث املنهج الوصفي ،وكانت عينة الدراسة من أعضاء هيئة
التدريس من كليات التربية ،والعلوم ،واآلداب ،والدراسات التطبيقية،
وخدمة املجتمع بجامعة الدمام ،وقد بلغ قوامها ( .)209وتوصلت
الدراسة إلى أن ممارسة القيادة األكاديمية بجامعة الدمام للقيادة
التحويلية بلغت الدرجة الكلية درجة متوسطة.
هدفت دراسة برقعان وآخرين[ ]4إلى التعرف على مدى استخدام
رؤساء األقسام في بعض الجامعات السعودية مهارات القيادة التحويلية
في إدارة أقسامهم ،وقد استخدام الباحث املنهج الوصفي ،وتكون مجتمع
الدراسة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة اإلمام محمد بن سعود،
وجامعة املجمعة وتكونت عينة الدراسة من ( )93عضو هيئة تدريس من
ً
إجمالي ( )226عضوا ،واستخدم الباحث االستبانة ،وتوصلت نتائج
الدراسة إلى اتفاق أفراد عينة الدراسة ككل على استخدام رؤساء
األقسام في بعض الجامعات السعودية مهارات القيادة التحويلية في إدارة
أقسامهم بدرجة كبيرة.
كما هدفت دراسة الثويني [ ]19إلى التعرف على درجة ممارسة رؤساء
األقسام األكاديمية في جامعة امللك سعود لنمط القيادة التحويلية من
وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس .استخدم الباحث املنهج الوصفي،
وتكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء هيئة التدريس من حملة
ً
الدكتوراه في جامعة امللك سعود البالغ عددهم ( )3499عضوا .شملت
ً
عينة الدراسة ( )246عضوا من جميع أعضاء هيئة التدريس في الجامعة.
واستخدم استبانة القيادة متعددة العوامل) ، (MQLوتوصلت نتائج
الدراسة إلى أن درجة ممارسة رؤساء األقسام األكاديمية في جامعة امللك
سعود لنمط القيادة التحويلية جاءت بدرجة مرتفعة بمتوسط حسابي
( ،)3.72وجاء مجال الدافع اإللهامي باملرتبة األولى بمتوسط ( ،)3.83تاله
مجال التحفيز املثالي بمتوسط حسابي ( ،)3.79وجاء باملرتبة الثالثة
مجال االعتبارية الفردية بمتوسط حسابي ( ،)3.66بينما جاء مجال
التحفيز العقلي في املرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ( .)3.55ولم تظهر
ُ
فروق فردية في استجابات املشاركين تعزى ملتغيري الرتبة العلمية
والجامعة التي تخرج منها أفراد العينة.
وأجرى أيدين بالير [ ]20دراسة هدفت إلى التعرف على مستوى
تطبيق مديري املدارس لسلوك القيادة التحويلية خالل ممارستهم لإلدارة
اليومية .وقد تبنت الدراسة املنهج النوعي ،وقد اختيرت عينة الدراسة
ً
بالطريقة القصدية البسيطة ،وتكونت من ( )30مدرسا من ( )6مدارس
مختلفة بنسب متساوية من كال الجنسين ،وأما أداة الدراسة فقد كانت
املقابلة .وتوصلت الدراسة إلى أن مديري املدارس يمارسون أعلى مستوى
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يبين الجدول رقم ( )1خاصية الرتبة العلمية التي تتصف بها عينة
الدراسة ،والذين هم عبارة عن أعضاء هيئة التدريس الذين يحملون
الرتب (أستاذ – أستاذ مشارك –أستاذ مساعد).

العشوائية ،وكان عدد االستبانات املوزعة ( )100استبانة ،وعدد العائد
( )34استبانة ،أي بنسبة  %18من مجتمع الدراسة.
د .خصائص عينة الدراسة:

جدول 1
توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغيرالرتبة العلمية
الرتبة العلمية
استاذ
استاذ مشارك
استاذ مساعد
املجموع

النسبة املؤية
%35
%35
%30
%100

عدد األفراد/التكرار
12
12
10
34

ً
ثانيا :يشتمل القسم الثاني على ( )47عبارة تقيس أبعاد القيادة التحويلية
التي يمارسها رؤساء األقسام العلمية في كلية التربية بجامعة امللك سعود،
وطلب الباحث من أفراد عينة الدراسة اإلجابة عن كل عبارة بوضع عالمة
(√) أمام أحد االختيارات اآلتية:
 -1عالية  -2متوسطة  -3منخفضة  -4معدومة
وقد ُحددت فئات املقياس املتدرج الرباعي كما في الجدول رقم ( )2على
النحو التالي:

هـ .أداة الدراسة
استخدم الباحث االستبانة كأداة رئيسة لجمع بيانات الدراسة ،وأعدها
ً
معتمدا على اإلطار النظري والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع
الدراسة ،وتكونت من قسمين:
ً
أوال :يشتمل القسم األول على معلومات عن الرتبة العلمية ألفراد عينة
الدراسة.

جدول 2
تحديد فئات املقياس املتدرج الرباعي
عالية
4 -3.26

منخفضة
2.50 -1.76

متوسطة
3.25 -2.51

معدومة
1.75 -1

وزعت عبارات االستبانة على أربعة أبعاد والجدول رقم ( )3يوضح ذلك:
جدول 3
توزيع العبارات على أبعاد االستبانة
م
ُ
البعد األول
ُ
البعد الثاني
ُ
البعد الثالث
ُ
البعد الرابع

أبعاد االستبانة
ُ
يمثل درجة ممارسة القيادة التحويلية في بعد التأثير املثالي
يمثل درجة ممارسة القيادة التحويلية في ُبعد الدافعية اإللهامية
يمثل درجة ممارسة القيادة التحويلية في ُبعد االستثارة الفكرية
يمثل درجة ممارسة القيادة التحويلية في ُبعد االعتبارية الفردية

عدد العبارات
12
13
9
13

وأجرى الباحث التعديالت املطلوبة فأصبحت األداة مناسبة ألهداف
الدراسة.
صدق االتساق الداخلي لألداة:
للتأكد من صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة استخدم الباحث
معامل االرتباط بيرسون حيث ُحسب معامل االرتباط بين كل عبارة
والدرجة الكلية ُ
للبعد الذي تنتمي إليه العبارة كما يوضح ذلك جدول رقم
(.)4

صدق أداة الدراسة:
بعد إعداد أداة الدراسة في صورتها األولية تم قياس صدقها كما يأتي:
الصدق الظاهري لألداة:
ً
عرضت أداة الدراسة على ( )15محكما من أعضاء هيئة التدريس من
ذوي الخبرة واالختصاص بكلية التربية بجامعة امللك سعود ومن خارج
الجامعة؛ وذلك للتأكد من وضوح عبارات األداة ومناسبتها ألهداف
الدراسة ،وقد اقترح املحكمون إجراء تعديالت وحذف لبعض العبارات،

جدول 4
ُ
اختبارصدق االتساق الداخلي بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية في كل بعد من أبعاد االستبانة
ُ
ُ
ُ
ُ
البعد األول
البعد الرابع
البعد الثالث
البعد الثاني
ُبعد االعتبارية الفردية
ُبعد االستثارة الفكرية
ُبعد الدافعية اإللهامية
ُبعد التأثيراملثالي
معامل االرتباط
رقم العبارة
معامل االرتباط
رقم العبارة
معامل االرتباط
رقم العبارة
معامل االرتباط
رقم العبارة
**0.83
1
**0.73
1
0.34
1
**0.86
1
**0.77
2
**0.60
2
**0.60
2
**0.58
2
**0.77
3
**0.85
3
**0.74
3
**0.72
3
**0.88
4
**0.85
4
**0.51
4
**0.54
4
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ُ
البعد األول
ُبعد التأثيراملثالي
معامل االرتباط
رقم العبارة
**0.75
5
**0.72
6
**0.62
7
**0.78
8
**0.84
9
**0.75
10
**0.82
11
**0.60
12
-

ُ
البعد الثالث
ُبعد االستثارة الفكرية
معامل االرتباط
رقم العبارة
**0.78
5
**0.81
6
**0.78
7
**0.79
8
**0.54
9
-

ُ
البعد الثاني
ُبعد الدافعية اإللهامية
معامل االرتباط
رقم العبارة
**0.60
5
**0.70
6
**0.63
7
*0.41
8
**0.48
9
**0.62
10
**0.61
11
**0.52
12
**0.53
13

*جميعها دالة عند مستوى ()0.5
ويتضح من الجدول رقم ( )4أن قيم معامل ارتباط كل عبارة من
ً
العبارات مع ُبعدها موجبة ودالة إحصائيا عند مستوى الداللة ()0.05
فأقل ،مما يدل على أن أدارة الدراسة صادقة وتقيس الجوانب التي

أعدت من أجل قياسها.
ثبات أداة الدارسة:
حسب الباحث معامل ثبات ألفا كرونباخ ) (Cronbach alphaللتأكد من
ثبات أداة الدراسة ،والجدول رقم ( )5يوضح معامالت ثبات أداة الدراسة.

جدول  5معامالت ثبات ألفا كرونباخ ألبعاد الدراسة
أبعاد االستبانة
ُبعد التأثير املثالي
ُبعد الدافعية اإللهامية
ُبعد االستثارة الفكرية
ُبعد االعتبارية الفردية
الثبات الكلي لالستبانة

الرقم
1
2
3
4
5

ُ
البعد الرابع
ُبعد االعتبارية الفردية
معامل االرتباط
رقم العبارة
**0.85
5
**0.80
6
**0.81
7
**0.80
8
**0.74
9
**0.89
10
**0.85
11
**0.82
12
**0.77
13

ويتضح من الجدول رقم ( )5أن معامل الثبات ألبعاد الدراسة عال ،إذ
تراوح بين ( )0.82–0.78وبلغ معامل الثبات الكلي ( ،)0.93وهذا يدل على
أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات يمكن االعتماد عليها في
التطبيق امليداني للدراسة.
األساليب اإلحصائية:
استخدم الباحث برنامج التحليل اإلحصائي ) (Spssملعالجة البيانات
ً
إحصائيا ،كما استخدم األساليب االحصائية املناسبة لطبيعة هذه
الدراسة ،وهي:
معامل ارتباط بيرسون لحساب االتساق الداخلي ألداة الدراسة.
معامل ألفا كرونباخ لحساب معامل ثبات أداة الدراسة.
التكرارات و النسب املئوية واملتوسطات الحسابية والرتب لحساب درجة
توافر أبعاد القيادة التحويلية لدى رؤساء األقسام العلمية في األبعاد
اآلتية( :التأثير املثالي -الدافعية اإللهامية -االستثارة الفكرية -االعتبارية
الفردية).
تحليل التباين األحادي ملعرفة الفروق بين إجابات أفراد الدراسة حول
درجة توافر أبعاد القيادة التحويلية لدى رؤساء األقسام العلمية

معامل الثبات
0.79
0.82
0.82
0.78
0.93

باختالف متغير الرتبة العلمية.
نتائج الدراسة والتوصيات واملقترحات
 .6النتائج ومناقشتها
يتناول هذا الفصل من الدراسة عرض النتائج التي أسفرت عنها إجابات
أفراد عينة الدراسة عن عبارات االستبانة ومناقشتها ،وذلك باإلجابة عن
أسئلة الدراسة على النحو اآلتي:
السؤال األول :ما درجة توافر ُبعد التأثير املثالي للقيادة التحويلية لدى
رؤساء األقسام العلمية في كلية التربية بجامعة امللك سعود؟
لإلجابة عن هذا السؤال حسب الباحث التكرارات والنسب املئوية
واملتوسطات الحسابية إلجابات أفراد الدراسة نحو درجة توافر ُبعد
التأثير املثالي للقيادة التحويلية لدى رؤساء األقسام العلمية في كلية
التربية بجامعة امللك سعود عن كل عبارة من العبارات التي تخص هذا
ً
ُ
البعد ،كما ُرتبت هذه العبارات تنازليا حسب املتوسط الحسابي لكل
عبارة منها من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية بجامعة
امللك سعود ،والجدول رقم ( )6يوضح ذلك.

جدول  6التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات الحسابية إلجابات أفراد الدراسة نحو درجة تو افر ُبعد التأثيراملثالي للقيادة التحويلية لدى رؤساء األقسام العلمية
مرتبة تنازليا لكل عبارة من عبارات ُ
البعد
رقم
العبارة
8

العبارة
تنسجم أقوال رئيس القسم مع أفعاله

درجة املو افقة
التكرار
النسبة %عالية متوسطة منخفضة معدومة
1
2
13
18
ك
2.9
5.9
38.2
52.9
%
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املتوسط
الحسابي
3.41

درجة
التو افر
عالية

الترتيب
1

رقم
العبارة
7
11
1
10
2
9
5
12
4
3
6
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درجة
املتوسط
درجة املو افقة
التكرار
العبارة
التو افر
الحسابي
النسبة %عالية متوسطة منخفضة معدومة
عالية
3.35
1
4
11
18
ك
يحوز على احترام أعضاء هيئة التدريس
2.9
11.8
32.4
52.9
%
عالية
3.35
1
3
13
17
ك
يتغاض ى عن مصالحه الشخصية مقابل املصلحة
2.9
8.8
38.2
50
%
العامة
عالية
3.32
1
3
14
16
ك
يتميز بشخصية جذابة
2.9
8.8
41.2
47.1
%
عالية
3.32
1
3
14
16
ك
يمثل قدوة حسنة في التعامل مع أعضاء هيئة
2.9
8.8
41.2
47.1
%
التدريس
عالية
3.29
2
16
15
ك
يتمتع بثقة ذاتية عالية
5.9
47.1
44.1
%
عالية
3.29
5
14
15
ك
يمتلك قدرة عالية على اإلقناع
14.7
41.2
44.1
%
متوسطة
3.21
1
5
14
14
ك
يشارك أعضاء هيئة التدريس في أفكاره وأراءه
2.9
14.7
41.2
41.2
%
متوسطة
3.18
3
12
16
ك
واضح في أفكاره ومشاعره
8.8
35.3
47.1
%
متوسطة
3.15
6
13
14
ك
يثق أعضاء هيئة التدريس في قدرته على تطوير
17.6
38.2
41.2
%
القسم
متوسطة
3.12
1
7
13
13
ك
يؤثر في توجيهات أعضاء هيئة التدريس بالقسم
2.9
20.6
38.2
38.2
%
َي ُ
متوسطة
3.00
3
2
17
11
ك
شعر أعضاء هيئة التدريس بارتياح لوجوده في إدارة
8.8
5.9
50
32.4
%
القسم
متوسطة
3.25
املتوسط الكلي

الترتيب
2
2م
4
4م
6
6م
8
9
10
11
12

ُ
وهو ال يطبقها على نفسه قبل أن تطبق على أعضاء هيئة التدريس،
وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة بوبشيت [ ]3وهي :أن القائد
تنسجم أقواله مع أفعاله بدرجة توافر فوق املتوسط.
وجاءت العبارة رقم ( )7وهي "يحوز على احترام أعضاء هيئة التدريس
"باملرتبة الثانية بمتوسط حسابي بلغ ( ،)3.35وبدرجة توافر عالية ،وهذه
النتيجة تدل على أن رئيس القسم عضو هيئة تدريس قبل أن يكون رئيس
قسم ،وأنه زميل ألعضاء هيئة التدريس ،لذا فإن االحترام متبادل بين
ً
جميع أعضاء هيئة التدريس ومن بينهم رئيس القسم خصوصا عندما
ً
يكون متحمال ألعباء القسم ،ويسعى من أجل تطوره ،ويتبنى وجهات وأراء
أعضاء هيئة التدريس .وهذه النتيجة تتفق مع نتيجة دراسة الخوالدة
وجرادات ] [15وهي أن عمداء الكليات يحظون باحترام أعضاء هيئة
التدريس وتقديرهم وكذلك الطالب ،واتفقت كذلك مع دراسة الثويني
[.[19
كذلك العبارة رقم ( )11وهي "يتغاض ى عن مصالحه الشخصية مقابل
املصلحة العامة " جاءت باملرتبة الثانية مكرر ،وبمتوسط حسابي بلغ
( ،)3.35وبدرجة توافر عالية ،وهذه النتيجة تدل على أن رئيس القسم
يجعل مصلحة القسم فوق أي مصلحة وإن تعارضت مع مصلحته
الشخصيةُ ،
فيقدم مصلحة القسم .كما أن املصلحة العامة هي األولى وهي
التي يسعى رئيس القسم إلى تحقيقها ،وذلك يعود إلى رقي إدراك رئيس
القسم مفهوم املصلحة العامة ،وربما يعود كذلك إلى متابعة عمادة
الكلية ألعمال رؤساء األقسام ،وهذه النتيجة تتفق مع نتيجة دراسة

يتضح من الجدول رقم ( )6ما يلي:
 تضمن ُبعد التأثير املثالي اثنتي عشرة عبارة ،منها سبع عبارات (،7 ،8 )9 ،2 ،10 ،1 ،11متوفرة لدى رؤساء األقسام العلمية من وجهة نظر
أفراد عينة الدراسة بدرجة عالية .أما بقية العبارات وهي رقم (،4 ،12 ،5
ً
 )6 ،3فإنها متوفرة بدرجة متوسطة .وأخيرا لم تحصل أي عبارة من
عبارات ُبعد التأثير املثالي على درجة توافر منخفضة أو معدومة من قبل
رؤساء األقسام العلمية من وجهة نظر أفراد عينة الدارسة.
تراوح املتوسط الحسابي لعبارات هذا ُ
البعد بين ( )3.00و( ،)3.41وهذا
ً
يعني أن جميع العبارات املتعلقة ُببعد التأثير املثالي متوافرة فعال بدرجة
عالية ومتوسطة ،وأن رؤساء األقسام العلمية تتوافر لديهم سمات
القيادة التحويلية ،وذلك من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة وبدرجات
متفاوتة.
ُ
بلغ املتوسط الحسابي العام لهذا البعد ( ،)3.25وهذا يعني أن أعضاء
هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة امللك سعود يرون أن ُبعد التأثير
املثالي لدى رؤساء األقسام العلمية يتوافر بدرجة متوسطة قريبة من
العالية.
جاءت العبارة رقم ( )8وهي " تنسجم أقوال رئيس القسم مع أفعاله"
باملرتبة األولى بمتوسط حسابي بلغ ( ،)3.41وبدرجة توافر عالية ،وهذه
ً
ً
النتيجة تدل على أن رئيس القسم قائد أكاديمي قبل أن يكون قائدا إداريا
وأنه يتعامل مع أعضاء هيئة تدريس ذوي رتب علمية عالية ،ومن املحرج
وغير الالئق أن يقول رئيس القسم أشياء وهو ال يطبقها ،أو يصدر قرارات
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الخوالدة وجرادات [ ]15والتي تبين بأن عمداء الكليات يتجاوزون عن
االهتمامات الذاتية ،وكذلك اتفقت مع دراسة أبو دية والرقاد [ ]18بأن
القادة األكاديميين يقدمون املصلحة العامة عن املصلحة الشخصية.
وجاءت العبارة رقم ( )3وهي "يؤثر في توجيهات أعضاء هيئة التدريس
بالقسم "باملرتبة الحادية عشرة بمتوسط حسابي بلغ ( ،)3.12وبدرجة
توافر متوسطة .وهذه النتيجة تدل على أن رئيس القسم يؤثر في توجيه
أعضاء هيئة التدريس ،وقد يكون السبب في ذلك هو مكانه الوظيفي
كرئيس للقسم يستوجب منه توجيه أعضاء هيئة التدريس ملا هو في
صالح القسم ،ويرفع من أدائه األكاديمي ،وهذه النتيجة اتفقت مع نتيجة
دراسة الخوالدة وجرادات [ ]15التي تفيد أن القائد األكاديمي يثير الوعي
بالقضايا املهمة.
َ
ُ
كما جاءت العبارة رقم ( )6وهي "يشعر أعضاء هيئة التدريس بارتياح
لوجوده في إدارة القسم "باملرتبة الثانية عشرة بمتوسط حسابي بلغ
( ،)3.00وبدرجة توافر متوسطة ،وهذه النتيجة تدل على أن أعضاء هيئة
التدريس يشعرون بارتياح لوجود رئيس القسم بينهم ،وقد يعود السبب في
يشعر بما َي ُ
ذلك إلى أن رئيس القسم قائد أكاديمي ُ
شعر به أعضاء هيئة
التدريس ،حيث إنه قريب منهم لكونه زميلهم قبل كل ش يء ،لذا فهو أدرى
بما يحتاجونه وما يحتاجه القسم للنهوض به وتطويره ،وهذه النتيجة
اتفقت مع نتيجة دراسة الثويني [ ]19التي تفيد أن تعامل رئيس القسم
اإلنساني يبعث في نفس أعضاء هيئة التدريس الرض ى والفخر.
تتفق نتيجة هذه الدراسة في ُبعد التأثير املثالي مع النتائج التي
توصلت إليها كل من :دراسة الخوالدة وجرادات [ ]15التي أظهرت أن درجة
ممارسة عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ملجال التأثير املثالي جاء
بدرجة متوسطة ،ودراسة الشمري [ ]17التي أظهرت أن درجة ممارسة
ً
القيادة الجامعية ُلبعد التأثير املثالي جاءت بدرجة كبيرة جدا .ودراسة

بوبشيت [ ]3التي أظهرت كذلك أن درجة ممارسة القيادات األكاديمية
بجامعة الدمام ُلبعد التأثير املثالي جاءت بدرجة متوسطة .كذلك دراسة
الثويني [ ]19فقد أظهرت أن درجة ممارسة رؤساء األقسام ُلبعد التأثير
املثالي جاءت بدرجة مرتفعة.
وهذه النتيجة تدل على أن تأثير رؤساء األقسام بما يملكون من
شخصية وكاريزما ليست بالدرجة الكافية التي ينبغي أن تكون لدى القائد
الذي يتمتع بسمات القيادة التحويلية ،وربما يرجع ذلك إلى تعامل رؤساء
األقسام مع شريحة أعضاء هيئة التدريس الذين يحملون درجات علمية
وخبرات بعضها يفوق ما يحمله رؤساء األقسام ،ومن ثم ال يرون في رؤساء
األقسام قدوة لهم ،خصوصا ًأن سياسة الكثير من الجامعات في اختيار
رئيس القسم هو أن يكون أحد أعضاء هيئة التدريس ،ويوكل إليه مهام
رئاسة القسم ملدة زمنية معينة ،بعدها ُيختار عضو هيئة تدريس آخر،
وبالرغم من ذلك إال أن بعض رؤساء األقسام ملا يتمتع به من أخالق
عالية ،وأن أقواله تتطابق مع أفعاله ،ويعمل على إشراك جميع أعضاء
هيئة التدريس في كل قرارات القسم ،ويثق بأنهم هم من ُ
سيطورون
القسم ،ويشعرون بارتياح لوجوده بينهم؛ ألنه يفرض احترامه ويؤثر فيهم.
السؤال الثاني :ما درجة توافر ُبعد الدافعية اإللهامية للقيادة التحويلية
لدى رؤساء األقسام العلمية في كلية التربية بجامعة امللك سعود؟
لإلجابة عن هذا السؤال حسب الباحث التكرارات والنسب املئوية
واملتوسطات الحسابية إلجابات أفراد الدراسة نحو درجة توافر ُبعد
الدافعية اإللهامية للقيادة التحويلية لدى رؤساء األقسام العلمية في
كلية التربية بجامعة امللك سعود عن كل عبارة من العبارات التي تخص
ً
ّ
هذا ُ
البعد ،كما ُرتبت هذه العبارات تنازليا حسب املتوسط الحسابي لكل
عبارة منها من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية بجامعة
امللك سعود ،والجدول رقم ( )7يوضح ذلك.

جدول 7
ُ
التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات الحسابية إلجابات أفراد الدراسة نحو درجة تو افربعد الدافعية اإللهامية للقيادة التحويلية لدى رؤساء األقسام العلمية
مرتبة تنازليا لكل عبارة من عبارات ُ
البعد
رقم
العبارة
8
1

العبارة
يركز على ضرورة تطوير البرامج األكاديمية في
القسم
ً
يمتلك تصورا ورؤية مستقبلية واضحة

6

يعزز قيم الوالء واالنتماء للقسم

2

ُيشرك أعضاء هيئة التدريس في رسم الرؤية
املستقبلية للقسم
يشجع أعضاء هيئة التدريس على االبتكار

7

يشجع أعضاء هيئة التدريس على املنافسة
اإليجابية
يحفز أعضاء هيئة التدريس من أجل تحقيق
رؤية مشتركة للقسم
يتحدث بحماس عن ضرورة تحقيق أهداف

3

5
12

التكرار
النسبة%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك

عالية
16
47.1
17
50
16
47.1
14
41.2
13
38.2
14
41.2
15
44.1
14
65

درجة املو افقة
متوسطة منخفضة معدومة
1
17
2.9
50
1
3
13
2.9
8.8
38.2
1
5
12
2.9
14.7
35.3
6
14
17.6
41.2
6
15
17.6
44.1
7
13
20.6
38.2
1
7
11
2.9
20.6
32.4
8
12

الترتيب

املتوسط
الحسابي
3.44

درجة
التو افر
عالية

1

3.32

عالية

2

3.26

عالية

3

3.24

متوسطة

4

3.21

متوسطة

5

3.21

متوسطة

5م

3.18

متوسطة

7

3.18

متوسطة

7م

رقم
العبارة
9
11
13
4
10
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درجة
املتوسط
درجة املو افقة
التكرار
العبارة
التو افر
الحسابي
النسبة %عالية متوسطة منخفضة معدومة
23.5
35.3
41.2
%
القسم
متوسطة
3.12
6
14
13
ك
يعمل على تعميق مفهوم املشاركة لدى أعضاء
17.6
41.2
38.2
%
هيئة التدريس
متوسطة
3.06
8
16
10
ك
يشجع على اكتشاف حلول إبداعية للصعوبات
23.5
47.1
29.4
%
التي تواجه القسم
متوسطة
3.03
1
10
10
13
ك
يظهر الثقة بأن األهداف سوف تتحقق
2.9
29.4
29.4
38.2
%
متوسطة
3.00
2
6
12
13
ك
ُيشعر أعضاء هيئة التدريس أن باستطاعتهم
5.9
17.6
35.3
38.2
%
تحقيق أهداف القسم دون الرجوع إليه
متوسطة
2.88
3
7
15
9
ك
يحرص على تقديم الحوافر للمتميزين من أعضاء
8.8
20.6
44.1
26.5
%
هيئة التدريس
متوسطة
3.16
املتوسط الكلي

يتضح من الجدول رقم ( )7ما يلي:
تضمن ُبعد الدافعية اإللهامية ثالث عشرة عبارة ،منها ثالث عبارات
( )6 ،1 ،8متوفرة لدى رؤساء األقسام العلمية من وجهة نظر أفراد عينة
الدراسة بدرجة عالية .أما بقية العبارات وهي رقم (،9 ،12 ،5 ،7 ،3 ،2
ً
 )10 ،4 ،13 ،11فإنها متوفرة بدرجة متوسطة .وأخيرا لم تحصل أي عبارة
من عبارات ُبعد الدافعية اإللهامية على درجة توافر منخفضة أو معدومة
من قبل رؤساء األقسام العلمية من وجهة نظر أفراد عينة الدارسة.
تراوح املتوسط الحسابي لعبارات هذا ُ
البعد بين ( )2.88و( ،)3.44وهذا
ً
يعني أن جميع العبارات املتعلقة ُببعد الدافعية اإللهامية متوافرة فعال
بدرجة عالية ومتوسطة ،وأن رؤساء األقسام العلمية تتوافر لديهم
سمات القيادة التحويلية ،وذلك من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة
وبدراجات متفاوتة.
ُ
بلغ املتوسط الحسابي العام لهذا البعد ( ،)3.16وهذا يعني أن أعضاء
هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة امللك سعود يرون أن ُبعد الدافعية
اإللهامية لدى رؤساء األقسام العلمية يتوافر بدرجة متوسطة.
جاءت العبارة رقم ( )8وهي "يركز على ضرورة تطوير البرامج األكاديمية
في القسم" باملرتبة األولى بمتوسط حسابي بلغ ( ،)3.44وبدرجة توافر
عالية ،وهذه النتيجة تدل على أن رؤساء األقسام حريصون بالدرجة
األولى على برامج القسم األكاديمية وعلى تطويرها بما يواكب متطلبات
إدارة الجودة ،ويعزى ذلك إلى أن رئيس القسم هو أستاذ أكاديمي الزال
لديه مقررات يقوم بتدريسها بجانب إدارته للقسم ،ولكن يكون بنصاب
ً
منخفض ،وربما أن هذا ما يجعله حريصا على تطوير برامج القسم
األكاديمية ،وهذه النتيجة اتفقت مع نتيجة دراسة الشمري [ ]17التي
تفيد أن رئيس القسم يعمل ويركز اهتمامه على نجاح العمل األكاديمي.
ً
وجاءت العبارة رقم ( )1وهي "يمتلك تصورا ورؤية مستقبلية واضحة"
باملرتبة الثانية بمتوسط حسابي بلغ ( ،)3.32وبدرجة توافر عالية ،وهذه
ً
ً
النتيجة تدل على أن رؤساء األقسام يمتلكون تصورا مستقبليا ألقسامهم
ً
وما يتطلب تطويره وتوفيره ،إذ أن لهم رؤى وأهدافا يضعونها ُويشركون
أعضاء هيئة التدريس فيها ويسعون إلى تحقيقها ،ويعزى ذلك إلى أن
رؤساء األقسام في كلية التربية هم قادة تربويون يمتلكون مقومات القائد،
والتي من أهمها أن يكون لديهم تصور للمستقبل ،وهذه النتيجة اتفقت

الترتيب

9
10
11
12
13

مع نتيجة دراسة الثويني[ ]19ومفادها أن رؤساء األقسام يعبرون عن
رؤية واضحة ومنطقية ملستقبل القسم.
أما العبارة رقم ( )4وهي " ُيشعر أعضاء هيئة التدريس أن باستطاعتهم
تحقيق أهداف القسم دون الرجوع إليه " فجاءت باملرتبة الثانية عشرة
بمتوسط حسابي بلغ ( ،)3.00وبدرجة توافر متوسطة ،وهذه النتيجة
تدل على أن رؤساء األقسام يعتمدون على أعضاء هيئة التدريس في انجاز
املهام املوكلة إليهم ويثقون في قدراتهم ،ويعزى ذلك ملا يتمتع به أعضاء
هيئة التدريس من املؤهل العالي ،وأنهم قادرون على حسن إدارة األعمال
املوكلة إليهم ،ويرى أعضاء هيئة التدريس أن هذه الثقة لم تكن بدرجة
عالية ،وهذه النتيجة اتفقت مع نتيجة دراسة أبو دية والرقاد []18
ومفادها أن القادة األكاديميين يثقون بالعاملين بشكل كبير ،واتفقت
كذلك مع نتيجة دراسة الثويني [ ]19وهي أن رؤساء األقسام يثقون في
قدرة أعضاء هيئة التدريس في تحقيق أهداف القسم.
كما جاءت العبارة رقم ( )10وهي "يحرص على تقديم الحوافر
للمتميزين من أعضاء هيئة التدريس "باملرتبة الثالثة عشرة بمتوسط
حسابي بلغ ( ،)2.88وبدرجة توافر متوسطة ،وهذه النتيجة تدل على أن
ً
رؤساء األقسام عادة ما يقومون بتكريم املتميزين من أعضاء هيئة
التدريس الذين ينجزون األعمال املوكلة إليهم ،ويعزى ذلك ربما إلى عدم
منح صالحيات كافية لرؤساء األقسام ملكافأة املتميزين من أعضاء هيئة
التدريس ،وذلك من خالل تخصيص ميزانية لهذا األمر ،ولكن ال يخلو
ذلك من تقديم الحوافز املعنوية .وهذه النتيجة اتفقت مع نتيجة دراسة
الطعاني [ ،]16ودراسة بوبشيت [ ]3التي توصلت إلى أن مديري املدارس
يوظفون الحوافز لدعم املعلمين املتميزين.
تتفق نتيجة هذه الدراسة في ُبعد الدافعية اإللهامية مع النتائج التي
توصلت إليها كل من :دراسة املالكي [ ]14التي أظهرت أن توافر سمات
الشخصية التحفيزية جاءت بدرجة متوسطة قريبة من العالية ،أما
دراسة الشمري [ ]17والتي أظهرت أن توافر سلوكيات الحفز اإللهامي
ً
جاءت بدرجة كبيرة جدا ،وكذلك دراسة أيدين بالير [ ]20التي أظهرت أن
ممارسة مديري املدارس لسلوك الدافعية اإللهامية جاءت بأعلى مستوى،
ودراسة برقعان وآخرين [ ]4التي أظهرت أن استخدام رؤساء األقسام في
الجامعات السعودية مهارات القيادة التحويلية جاءت بدرجة كبيرة.
66

ً
وأخيرا دراسة الثويني [ ]19التي أظهرت أن ممارسة رؤساء األقسام
لسمات ُبعد التحفيز املثالي جاء بدرجة مرتفعة.
وهذه النتيجة تشير إلى أن رؤساء األقسام لديهم القدرة وإن كانت
متوافرة بشكل متوسط على تحفيز أعضاء هيئة التدريس لكل ما يخدم
مصلحة القسم ويسعى إلى تطويره من خالل العمل الجماعي التعاوني،
ً
وابتكار ما من شأنه يرفع القسم أكاديميا ،كما أنه يحفزهم على تقديم
حلول إبداعية ملشاكل القسم ،ويرجع السبب في ذلك إلى ما يتمتع به
ُ
رؤساء األقسام من صالحيات تمنح لهم لتكوين لجان مختلفة في القسم،
ويرأسها أعضاء هيئة التدريس ليشركهم في وضع رؤى للقسم وتقديم ما
عندهم من إمكانات وطاقات يستفيد منها القسم ،كما أن رؤساء األقسام
ال يستطيعون تحقيق أهداف أقسامهم بمفردهم؛ لذا تطلب منهم إشراك

أعضاء هيئة التدريس وتحفيزهم في اتخاذ القرارات ،وتحقيق األهداف من
خالل بث روح املنافسة وتحفيز املميزين منهم.
السؤال الثالث :ما درجة توافر ُبعد االستثارة الفكرية للقيادة التحويلية
لدى رؤساء األقسام العلمية في كلية التربية بجامعة امللك سعود؟
لإلجابة عن هذا السؤال حسب الباحث التكرارات والنسب املئوية
واملتوسطات الحسابية إلجابات أفراد الدراسة نحو درجة توافر ُبعد
االستثارة الفكرية للقيادة التحويلية لدى رؤساء األقسام العلمية عن كل
ً
ّ
عبارة من العبارات التي تخص هذا ٌ
البعد ،كما ُرتبت هذه العبارات تنازليا
حسب املتوسط الحسابي لكل عبارة منها من وجهة نظر أعضاء هيئة
التدريس في كلية التربية بجامعة امللك سعود ،والجدول رقم ( )8يوضح
ذلك.
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العلمية مرتبة تنازليا لكل عبارة من عبارات ُ
البعد
الترتيب
درجة
املتوسط
درجة املو افقة
التكرار
العبارة
رقم
التو افر
الحسابي
النسبة %عالية متوسطة منخفضة معدومة
العبارة
1
عالية
3.32
1
1
18
14
ك
يضع االقتراحات التي يقدمها أعضاء هيئة التدريس
5
2.9
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2
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3.24
0
4
18
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ك
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0
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3
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3.21
0
6
15
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ك
يعتمد أسلوبه في القيادة على استثارة روح االبتكار
6
0
17.6
44.1
38.2
%
لدى أعضاء هيئة التدريس
4
متوسطة
3.18
0
7
14
13
ك
يساعد أعضاء هيئة التدريس في حل الصعوبات
8
0
20.6
41.2
38.2
%
بطرق مختلفة
5
متوسطة
3.15
0
6
17
11
ك
يحث أعضاء هيئة التدريس الستخدام طاقاتهم
1
0
17.6
50
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%
الفكرية
6
متوسطة
3.09
0
10
11
13
ك
يشجع على استخدام أساليب جديدة لتحقيق
4
0
29.4
32.4
38.2
%
أهداف القسم
7
متوسطة
3.06
7
14
12
ك
يشجع املبادرات واإلبداع في أداء أعضاء هيئة
9
20.6
41.2
35.3
%
التدريس
8
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2.97
7
17
9
ك
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2
20.6
50
26.5
%
حل املشكالت
8م
متوسطة
2.97
1
10
12
11
ك
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35.3
32.4
%
متوسطة
3.13
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يتضح من الجدول رقم ( )8ما يلي:
تضمن ُبعد االستثارة الفكرية تسع عبارات ،منها عبارة واحدة ()5
متوفرة لدى رؤساء األقسام العلمية من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة
بدرجة عالية .أما بقية العبارات وهي رقم ( )3 ،2 ،9 ،4 ،1 ،8 ،6 ،7فإنها
ً
متوفرة بدرجة متوسطة .وأخيرا لم تحصل أي عبارة من عبارات ُبعد
االستثارة الفكرية على درجة توافر منخفضة أو معدومة
من قبل رؤساء األقسام العلمية من وجهة نظر أفراد عينة الدارسة.
تراوح املتوسط الحسابي لعبارات هذا ُ
البعد بين ( )2.97و( )3.32وهذا
ً
يعني أن جميع العبارات املتعلقة ُببعد االستثارة الفكرية متوافرة فعال
بدرجة عالية ومتوسطة ،وأن رؤساء األقسام العلمية تتوافر لديهم أبعاد

القيادة التحويلية ،وذلك من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة وبدرجات
متفاوتة.
ُ
بلغ املتوسط الحسابي العام لهذا البعد ( ،)3.13وهذا يعني أن أعضاء
هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة امللك سعود يرون أن ُبعد االستثارة
الفكرية لدى رؤساء األقسام العلمية يتوافر بدرجة متوسطة.
جاءت العبارة رقم ( )5وهي "يضع االقتراحات التي يقدمها أعضاء هيئة
التدريس محل التنفيذ والتقدير "باملرتبة األولى بمتوسط حسابي بلغ
( ،)3.32وبدرجة توافر عالية ،وهذه النتيجة تدل على أهمية االقتراحات
التي يدلي بها أعضاء هيئة التدريس ،وأن رؤساء األقسام يهتمون بها
ويقومون بتنفيذها ملا يملكه أعضاء هيئة التدريس من رؤى وأفكار
إبداعية ،وتنوع االقتراحات واألفكار تزيد من فرص تطوير القسم ،وهذه
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االستثارة العقلية جاءت بدرجة متوسطة قريبة من العالية ،ودراسة
الخوالدة وجرادات [ ]15التي أظهرت ممارسة عمداء الكليات لسلوك
القيادة التحويلية في مجال التحفيز العقلي كانت بدرجة متوسطة،
ودراسة الشمري [ ]17التي أظهرت أن توافر سلوكيات التحفيز الذهني
جاءت بدرجة متوسطة ،بينما أظهرت دارسة برقعان وآخرين [ ]4أن
ممارسة رؤساء األقسام األكاديمية بالجامعات السعودية للتحفيز العقلي
يأتي بدرجة كبيرة ،أما دراسة بوبشيت [ ]3التي أظهرت ممارسة القيادات
األكاديمية بجامعة الدمام لسلوكيات بعد االستثارة الفكرية وبدرجة
متوسطة.
وتدل هذه النتيجة على أن رؤساء األقسام يمتلكون القدرات واملهارات
القيادية والتي من شأنها أن تسهم في تحفيز االفكار واستثارتها لدى أعضاء
هيئة التدريس ،وإن لم تأت بدرجة عالية ،ويعزى ذلك إلى تعامل رؤساء
األقسام مع أعضاء هيئة التدريس الذين يمتلكون مؤهالت رفيعة ،لذا
ً
فإن بعضا منهم ينظر إلى أن رئيس القسم ليس له تأثير مباشر على
استثارة أفكارهم ،وأنه قد يكون أقل منهم في الرتبة العلمية ،وذلك ملا
تقتض ي سياسة الجامعة في اختيار رؤساء األقسام من بين أعضاء هيئة
التدريس أنفسهم ،وملدة معينة ،بعدها يتسلم رئاسة القسم عضو هيئة
ً
ً
تدريس آخر ،ومع هذا كله إال أن هناك تأثيرا ملحوظا في استثارة أعضاء
هيئة التدريس وتحفيزهم ملا يتطلب العمل في أقسام الكليات حتى يعطوا
أفضل ما عندهم ،ويقدموا األفكار التي من شأنها تحسن العملية
التعليمة األكاديمية بالقسم.
ُ
السؤال الرابع :ما درجة توافر بعد االعتبارية الفردية للقيادة التحويلية
لدى رؤساء األقسام العلمية في كلية التربية بجامعة امللك سعود؟
لإلجابة عن هذا السؤال حسب الباحث التكرارات والنسب املئوية
واملتوسطات الحسابية إلجابات أفراد الدراسة نحو درجة توافر ُبعد
االعتبارية الفردية للقيادة التحويلية لدى رؤساء األقسام العلمية في كلية
التربية بجامعة امللك سعود عن كل عبارة من العبارات التي تخص هذا
ً
ّ
ُ
البعد ،كما ُرتبت هذه العبارات تنازليا حسب املتوسط الحسابي لكل
عبارة منها من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية بجامعة
امللك سعود ،والجدول رقم ( )9يوضح ذلك.

النتيجة اتفقت مع نتيجة دراسة الخوالدة وجرادات [ ]15وهي أن عمداء
الكليات يشجعون على اآلراء واألخذ بها.
أما العبارة رقم ( )7وهي "ينظر لألمور من زوايا متعددة عند حل
الصعوبات التي تواجه القسم" جاءت باملرتبة الثانية بمتوسط حسابي
بلغ ( ،)3.24وبدرجة توافر متوسطة ،وهذه النتيجة تدل على أن رؤساء
األقسام قادة ال يستعجلون في تحليل املشاكل وأنهم ليسوا أحادي
النظرة ،وإنما يتمتعون ببعد نظر يمكنهم من تشخيص الصعوبات قبل
عال ،وهذه النتيجة اتفقت مع نتيجة دراسة
حلها ولو أنها لم تأت بشكل ٍ
الثويني [ ]19التي تفيد أن رؤساء األقسام يشجعون أعضاء هيئة
التدريس بالنظر إلى املشكلة من زوايا متعددة.
وجاءت العبارة رقم ( )2وهي "يشجع عضو هيئة التدريس باالعتماد
على نفسه في حل املشكالت" باملرتبة الثامنة بمتوسط حسابي بلغ
( ،)2.97وبدرجة توافر متوسطة ،وهذه النتيجة تدل على أن رؤساء
ً
األقسام عادة ال يتدخلون في مشاكل أعضاء هيئة التدريس التي تتعلق
بالقسم ،ويثقون على امكانيتهم في حل املشكالت بطرقهم وبما يرونه
ً
مناسبا ،ويعزى ذلك إال أن أعضاء هيئة التدريس وما يمثلونه من مكانة
جامعية واجتماعية ينبغي أن يكونوا هم أصحاب القرار في حل مشكالتهم
بالطرق التي يرونها مناسبة ،وهذه النتيجة اتفقت مع نتيجة دراسة املالكي
[ ]14التي تفيد أن مديري املدارس يمنحون املعلمين حرية التصرف عند
مواجهة املشكالت املدرسية.
كما جاءت العبارة رقم ( )3وهي "يوفر لعضو هيئة التدريس ما يساعده
على اإلبداع" باملرتبة الثامنة مكرر بمتوسط حسابي بلغ ( ،)2.97وبدرجة
توافر متوسطة ،وهذه النتيجة تدل على أن رؤساء األقسام يوفرون
ألعضاء هيئة التدريس كل ما يحتاجونه ،ويسهل إبداعهم؛ كي يستحثوهم
ويحفزوهم على إخراج ما عندهم من أفكار ،ويبدعون سواء في مجاالتهم
األكاديمية ،أو في املساهمة في حل مشكالت القسم والعمل على تطويره.
وهذه النتيجة اتفقت مع نتيجة دراسة الطعاني [ ]16ومفادها أن مدير
املدرسة يوظف الحوافز لدعم املعلمين املتميزين وأن هذا الدعم يساعد
على اإلبداع.
ُ
تتفق نتيجة هذه الدراسة في بعد االستثارة الفكرية مع النتائج التي
توصلت إليها كل من :دراسة املالكي [ ]14التي أظهرت أن توافر سمات
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متوسطة

13

3.31

عالية

ً
تدل على أن للجانب اإلنساني اهتماما من قبل رؤساء األقسام ،وأنهم
يقدرون ظروف أعضاء هيئة التدريس ويتعاملون وفق عالقات إنسانية
عالية .ويعزى هذا إلى كون رؤساء األقسام أكاديميين تربويين يعدون قدوة
في حسن التعامل واالهتمام باآلخرين ،السيما أعضاء هيئة التدريس،
وهذه النتيجة اتفقت مع نتيجة دراسة أبو دية والرقاد [ ]18وهي أن رئيس
القسم يعتني بحاجات العاملين حيث أتت بدرجة متوسطة.
بينما جاءت العبارة رقم ( )2وهي "يجعل احتياجات أعضاء هيئة
التدريس في أعلى سلم أولوياته" باملرتبة الثانية عشرة بمتوسط حسابي
بلغ ( ،)3.24وبدرجة توافر متوسطة قريبة من العالية ،وهذه النتيجة تدل
على أن رؤساء األقسام يهتمون باحتياجات أعضاء هيئة التدريس
ً
ويؤمنون بأنه اذا توفرت احتياجاتهم سوف يعطون ويبذلون جهدا
ينعكس بالدرجة األولى على مصلحة القسم ،ويعزى ذلك إلى أن الركيزة
األولى الستمرار القسم وتطويره هم أعضاء هيئة التدريس ،وهذه النتيجة
اتفقت مع نتيجة دراسة بوبشيت [ ]3ومفادها أن القائد يجعل
االحتياجات الشخصية للعاملين معه في أعلى سلم أولوياته.
كذلك جاءت العبارة رقم ( )3وهي "يولي الصعوبات التي تواجه عضو
هيئة التدريس عناية خاصة" باملرتبة الثالثة عشرة بمتوسط حسابي بلغ
( ،)3.15وبدرجة توافر متوسطة ،وهذه النتيجة تدل على اهتمام رؤساء
األقسام في ما يواجه أعضاء التدريس من صعوبات تحد من مستوى
أدائهم ،ويعمل على مشاركتهم في حل هذه الصعوبات .ويعزى ذلك إلى
إيمان رؤساء األقسام بأهمية االستقرار النفس ي ألعضاء هيئة التدريس،
ليتحقق اإلنجاز املطلوب منهم ،وهذه النتيجة اتفقت مع نتيجة دراسة
الشمري [ ]17التي تفيد أن رئيس القسم يستمع إلى مشكالت كل عضو
هيئة تدريس .وتتفق نتيجة هذه الدراسة في ُبعد االعتبارية الفردية مع
النتائج التي توصلت إليها كل من:

يتضح من الجدول رقم ( )9ما يلي:
تضمن ُبعد االعتبارية الفردية ثالث عشرة عبارة ،منها إحدى عشرة
عبارة ( )10 ،6 ،4 ،9 ،12 ،11 ،8 ،7 ،5 ،13،1متوفرة لدى رؤساء
األقسام العلمية من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة بدرجة عالية .أما
ً
العبارتان رقم ( )2،3فإنهما متوفرتان بدرجة متوسطة .وأخيرا لم تحصل
أي عبارة من عبارات ُبعد االعتبارية الفردية على درجة توافر منخفضة أو
معدومة من قبل رؤساء األقسام العلمية من وجهة نظر أفراد عينة
الدارسة.
ُ
تراوح املتوسط الحسابي لعبارات هذا البعد بين ( )3.15و( ،)3.41وهذا
ً
يعني أن جميع العبارات املتعلقة ُببعد االعتبارية الفردية متوافرة فعال
بدرجة عالية ومتوسطة ،وأن رؤساء األقسام العلمية تتوافر لديهم أبعاد
القيادة التحويلية ،وذلك من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة وبدرجات
متفاوتة.
ُ
بلغ املتوسط الحسابي العام لهذا البعد ( ،)3.31وهذا يعني أن أعضاء
هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة امللك سعود يرون أن ُبعد االعتبارية
الفردية لدى رؤساء األقسام العلمية يتوافر بدرجة عالية.
جاءت العبارة رقم ( )13وهي "يعامل أعضاء هيئة التدريس بعدل
ومساواة " باملرتبة األولى بمتوسط حسابي بلغ ( ،)3.41وبدرجة توافر
عالية ،وهذه النتيجة تدل على عدم وجود املحاباة عند رؤساء األقسام،
فأعضاء هيئة التدريس عندهم سواء ويعاملونهم بإنصاف ،ويعزى ذلك
إلى البيئة األكاديمية العلمية التي تنبذ املحاباة والظلم ،وهذه النتيجة
اتفقت مع نتيجة دراسة برقعان وآخرين[ ]4وهي أن رئيس القسم يسعى
إلى معاملة جميع العاملين معه بشفافية وعدالة دون تمييز أو محاباة
ألحد.
ً
وجاءت العبارة رقم ( )1وهي "يولي اهتماما للجانب اإلنساني" باملرتبة
الثانية بمتوسط حسابي بلغ ( ،)3.38وبدرجة توافر عالية ،وهذه النتيجة
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هيئة التدريس بعدل ومساواة ،ويعزى كل هذا إلى ثقافة رؤساء األقسام
العالية ،وكذلك إلى أن أعضاء هيئة التدريس هم في األول واألخير زمالء
ً
لهم قبل أن يصيروا رؤساء عليهم ،وسيأتي من بعده من يكون رئيسا عليه،
كما أن التعامل مع شريحة أعضاء هيئة التدريس يستلزم أن يكون ضمن
جانب العالقات اإلنسانية البناءة.
السؤال الخامس :ما درجة اختالف آراء أفراد الدراسة حول درجة توافر
أبعاد القيادة التحويلية باختالف متغير الرتبة العلمية؟
لإلجابة عن هذا السؤال استخدم الباحث تحليل التباين األحادي؛ وذلك
لتحديد مدى اختالف وجهات النظر بين أعضاء هيئة التدريس أفراد
عينة الدراسة باختالف متغير الرتبة العلمية ،ويوضح الجدول رقم ()10
ذلك.

دراسة الخوالدة وجرادات [ ]15التي أظهرت ممارسة عمداء الكليات
لسلوك القيادة التحويلية في مجال االعتبارية الفردية كانت بدرجة
متوسطة ،ودراسة أيدين بالير [ ]20التي أظهرت أن ممارسة مديري
املدارس لسلوك االعتبارية الفردية جاءت بأعلى مستوى ،وكذلك دراسة
بوبشيت [ ]3التي أظهرت ممارسة القيادات األكاديمية بجامعة الدمام
سلوكيات ُبعد االعتبارية الفردية ،وبدرجة فوق املتوسطة ،ودراسة
الثويني [ ]19التي أظهرت ممارسة رؤساء األقسام لسلوك االعتبارية
الفردية بدرجة كبيرة .وهذه النتيجة تدل على أن رؤساء األقسام يعتنون
ً
بأعضاء هيئة التدريس ويولون جانب العالقات اإلنسانية اهتماما كبيرا،
وذلك من خالل التعامل باألسلوب الشوري في مشاورة أعضاء هيئة
التدريس قبل اتخاذ القرارات ،وطريقة معاملته معهم بدون ترفع وإظهار
فروقات بينه وبين زمالئه أعضاء هيئة التدريس ،كما أنه يعامل أعضاء

جدول  10نتيجة تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في أبعاد الدراسة باختالف متغيرالرتبة العلمية
األبعاد
ُ
البعد األول :التأثير املثالي

ُ
البعد الثاني :الدافعية اإللهامية

ُ
البعد الثالث :االستثارة الفكرية

ُ
البعد الرابعُ :بعد االعتبارية الفردية

الدرجة الكلية

املجموعات
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

مجموع املربعات
38.067
1625.93
1664.0
80.925
812.01
892.94
80.925
812.01
892.94
65.267
2044.7
.2110
999.4
17534.3
18533.7

*دالة عند مستوى 0.05
يتضح من الجدول رقم ( )10أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية
عند مستوى الداللة ( )0.05بين أفراد الدراسة باختالف الرتبة العلمية
فيما يتعلق بجميع أبعاد الدراسة (التأثير املثالي– الدافعية اإللهامية–
االستثارة الفكرية -االعتبارية الفردية) ،وكذلك في الدرجة الكلية ألبعاد
الدراسة ،وهذه النتيجة تشير إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
بين وجهات نظر أعضاء هيئة التدريس ،وقد يعود ذلك إلى أن أعضاء
هيئة التدريس وإن تفاوتت رتبهم العلمية إال أن لديهم رؤية واحدة
وواضحة تجاه رؤساء األقسام ،وأنهم متفقون في هذه اإلجابة ،واتفقت
هذه النتيجة مع نتيجة دراسة الثويني [ ]19وهي عدم وجود فروق ذات
داللة إحصائية يعزى ملتغير الرتبة العلمية.
 .7التوصيات
ً
بناء على نتائج الدراسة يوص ي الباحث باآلتي:
 كشفت نتائج الدراسة عن أن أبعاد القيادة التحويلية متوافرة لدىرؤساء األقسام العلمية بكلية التربية بجامعة امللك سعود بدرجة
متوسطة وعالية ،وعليه يوص ي الباحث بأن تضع جامعة امللك سعود

درجات الحرية
2
31
33
2
31
33
2
31
31
2
31
33
2
31
33

متوسطات املربعات
19.033
52.44
40.462
26.194
40.462
26.194
32.63
65.959
499.71
565.62
-

قيمة ف
0.363

مستوى الداللة
غير دالة

1.545

غير دالة

1.545

غير دالة

0.495 .

غير دالة

0.883

غير دالة

أبعاد القيادة التحويلية كمعايير وشروط البد من توافرها لدى عضو
هيئة التدريس الذي ُي َّعين كرئيس للقسم.
 كشفت نتائج الدراسة عن أن أبعاد التأثير املثالي ،الدافعية اإللهاميةواالستثارة الفكرية للقيادة التحويلية متوافرة لدى رؤساء األقسام
العلمية بكلية التربية بجامعة امللك سعود وبدرجة متوسطة ،وعليه
يوص ي الباحث بالتأكيد على رؤساء األقسام العلمية خاصة أن ينخرطوا
في الورش التدريبية التي تتخصص في أبعاد القيادة التحويلية وسلوكياتها،
ّ
واالطالع على تجارب عاملية تبنت هذا النوع من القيادة الحديثة.
 العمل على رفع مستوى القيادة التحويلية لدى رؤساء األقسام العلميةفي جامعات اململكة العربية السعودية.
 تشجيع رؤساء األقسام على تطبيق سلوكيات القيادة التحويلية فيإدارتهم ألقسامهم العلمية.
ً
ثالثا :مقترحات الدراسة :يقترح الباحث إجراء الدراسات التالية:
 -1إجراء دراسة مشابهة للدراسة الحالية على كليات التربية املختلفة
بالجامعات السعودية ،وذلك لتأكيد نتائج هذه الدراسة.
70

للبحوث والدراسات ،سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية،
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] [12العامري ،أحمد سالم (2002م) .السلوك القيادي التحويلي وسلوك
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 -2إجراء دراسة مشابهة للدراسة الحالية على عينة أكبر تشمل أعضاء
هيئة التدريس بجميع كليات جامعة امللك سعود.
 -3إجراء دراسة عن مدى مالئمة وضع اختبار كفايات امتالك رؤساء
األقسام ألبعاد وسلوك القيادة التحويلية.
 -4إجراء دراسة مشابهة للدراسة الحالية على عمداء الكليات ومديري
اإلدارات املختلفة بجامعة امللك سعود ملعرفة مدى توافر أبعاد القيادة
التحويلية لديهم.
املراجع
أ .املراجع العربية
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رسالة التربية وعلم النفس ،الرياض .ع(.)44
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ABSTRACT_ This study aimed to identify the availability degree of transformational leadership
dimensions among heads of scientific departments in the Education Faculty in King Saud University. It
also aimed to identify the degree of opinions divergence of the study sample on the availability degree of
transformational leadership dimensions among the department heads according to the variable of
scientific rank. The researcher used the descriptive approach. The study sample consisted of (34)
members of education faculty which chosen randomly. To collect the data, the researcher developed a
questionnaire consisting of (47) items distributed on four areas after ensuring validity and reliability.
Results showed that the degree of practicing the dimensions of transformational leadership by the heads
of scientific departments was medium and the mean was (3.21). The dimension of Individualized
consideration came first and had a high degree of availability with a mean of (3.31) and the dimension of
idealized influence came secondly and had a medium degree (near of high) of availability with a mean of
(3.25), also and the dimension of inspirational motivation came thirdly and had a medium degree of
availability with a mean of (3.16), whereas the dimension of intellectual stimulation came finally and had
a medium degree of availability with a mean of (3.13). The study also showed that there are no
statistically significant differences at the level of significance (0.05) in the availability degree of
transformational leadership dimensions among the heads of scientific departments in the Faculty of
Education according to the scientific rank variable. Finally, the researcher made a number of
recommendations and suggestions
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