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 أثر القيادة التحويلية على التمكين النفسي 
 *لدى العاملين في شركات القطاع الخاص بمدينة الرياض

 د. سعد بن مرزوق العتيبي
 قسم اإلدارة - إدارة الموارد البشريةأستاذ مساعد 

 جامعة الملك سعود - كلية إدارة األعمال
  المملكة العربية السعودية

 ملخص:
القيددادة التحويليددة علدد  التمكددين الناسددم لدددو العدداملين، وأجريددا الدراسددة علدد  عي نددة مددن أثددر  هددد ا الدراسددة إلدد  بحدد 

كشدداا نتددالج الدراسددة أن درجددة ممارسددة و ، ا( موظا دد643العدداملين  ددم شددركاا القخدداع النددال بمدينددة الريددا  مكونددة مددن )
(، كمددا كشدداا نتددالج 3.25) اان متوسددخ  المددديرين  ددم شددركاا القخدداع النددال للقيددادة التحويليددة مددن وج ددة نظددر مددوظاي م كدد

يشددعرون بمسددتوو متوسددل مددن التمكددين  -محددا الدراسددة بمدينددة الريددا -الدراسددة أن العدداملين  ددم شددركاا القخدداع النددال 
نتدالج الدراسدة وجدود  ، وأكددا5( مدن 63.6(، حي  بلغا الدرجة الكلية للمقياس )Spreitzer, 1995لمقياس ) االناسم و ق  

بددين درجدداا ممارسدداا المددديرين للقيددادة التحويليددة ومسددتو   (0,01عنددد ) اة متوسددخة وموجبددة، ودالددة إح ددالي  عالقددة ارتباخيدد
ن  التمكين الناسم، كمدا أكددا نتدالج الدراسدة كدذلك وجدود تدذث ر ذ  دحلدة إح دالية للقيدادة التحويليدة علد  التنبد  بدالتمكين، وا 
علدد  التنبدد  بددالتمكين الناسددم  وأظ ددرا نتددالج الدراسددة وجددود تددذثير ذ  دحلددة  بالقدددرة ناسدد ا تسدداهمأبعدداد القيددادة التحويليددة ح 

إح ددالية لثالثددة مددن أبعدداد القيددادة التحويليددة، وهددم علدد  الترتيددي مددن حيدد  قددوة التددذثيرر التحايددز اإلل ددامم، والتددذثير المثددالم، 
 واحعتباراا الاردية،  م حين لم تثبا معنوية احستثارة الاكرية 

 :مقدمة

لدد  إ ،سرءو والمدد  ددم أسدداليي القيددادة مددن األسددلوي التقليددد  القددالم علدد  نمددوذ  الددرليس ل     ددم السددنواا األنيددرة تحددو  حددد
ويمكددن ح ددر المادداهيم   ليةمسددلو وتحمددا ال سددم السددلخة،تقا ، مددن حيدد  ددنا القددرار ددم  أسددلوي حدددي  يعتمددد علدد  المشدداركة

 "التمكدين الناسدم"( و Bass, 1985; Bass and Avolio, 1990) "القيدادة التحويليدة"األسدلوي الحددي   دم  ذااألساسدية ل د
(Spreitzer, 1995; Thomas and Velthouse, 1990)،  رتبدا  عداخام بدين ا إيجدادويتضدمن أسدلوي القيدادة التحويليدة

وعدادة مدا  ،ة والكاداءة الذاتيدةلتحقيد  احسدتقاللي هذا احرتبا  العاخام  م تشكيا قيم وأولويداا التدابعين يساهم إذ ،القالد والتابعين
 إلد  تحسدين يد د  هبددور  وهو، وتمكين م تخوير التابعين  التابعين من نالل قدرة القالد علداء أر تذثير القيادة التحويلية  م ياس  
   (Bass, 1997) تحايزهمو  قدرات م و مستو 

                                                           
  6116 أغسخس، وُقبا للنشر  م 6116يونيو تم تسلم البح   م   *

 يشكر الباح  عمادة البح  العلمم بجامعة الملك سعود ممثلة  م مركز بحو  كلية إدارة األعمال عل  دعم ا ل ذا البح  
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المنا سدة ت ا التنا سدية  دم ظدا للمحا ظدة علد  قددر  تمكدين العداملينبدرامج ل شركاا عديددةقا خب  اا القرن الماضم، ينالل ثمانين
ن قدددددد تدددددم ربدددددل التمكددددديو  Bowen and Lawler, 1995, 1988; Conger and Kanungo ,1995; .(Spreitzer)  العالميدددددة

 ،وال يندد  الحراحشددة; Bordin et al., 2007; Koberg et al., 1999; O'Zaralli, 2003;Spreitzer, 1995) داءاألبدد
 ،(6116السدددويعم، الخعدددانم و  ;6116، قريشدددم والسدددبتم ;6116، نعسدددانم ;Seibert et al.,2004) الدددوظيام الرضددداو  ،(6113
 التمكددين أن الدراسدداا أكدددا وبالمثددا،(  Dust et al., 2014 ;6111 ،زيددد بدداأ ;6116، نعسددانم)التنظيميددة  المواخنددة يااوسددلوك
 ،( ;Gomez and Rosen, 2001 6114، المعدانمSangar and Rangnekar, 2014; ) التنظيمدم لإلبداع حاسم عن ر
 ,Ugwu et al., 2014;Jose)ندما  العاملين وا ،(Conger and Kanungo, 1988; Bartram and Casimir, 2007) الااعلية

2014)  

قبدول المنداخرة، و ة، تنداذ المبدادر ابدور القيداداا  دم تشدجيا المدوظاين علد   امتزايد   اتمام  ها وقد أولا األبحا  السابقة 
سددلوكياا  م  وتشددما سددلوكياا القالددد التحددويل(Spreitzer, 1995حاددز احبتكددار، والتكيددي مددا بيلددة تتسددم بعدددم التذكددد )و 

علدد  التاكيددر بخريقددة مسددتقلة، وتشددجيع م علدد  اإلتيددان بذ كددار  ت مر تعزيددز قدددو لياا للتددابعين، مسددلو مثددا تاددوي  ال ،التمكددين
دا Dvir et al., 2002)) بداعيدةإجديددة    دد ن القالدد يسددعم لتمكدين اخنددرين; (Bennis and Nanus, 1985) لدد وو ق 

 لمساعدت م عل  تحويا ر يت م إل  حقيقة والمحا ظة علي ا 

ف مددن نددالل لتمكيددن م الت ددر   ;ل ددامسدديا بالخاقددة واإلرءو لديددا القدددرة علدد  إمددداد م ،  بسددلوك تحددويلميتحل دد الددذ  القالددد 
لدد  و  ،اآ ددامددن احعتمدداد علدد  أسددلوي العقدداي والمك ح  بددد ،للمسددتقباتزويدددهم بر يددة  لمددوظاين بالر يددة، تتميددز تزويددد اجانددي ا 

 لد  ال دددفإلو دول مدن أجدا االدذ  يعدزز الااعليدة الذاتيدة للمدوظاين  ،القيدادة التحويليدة بقددرت ا علد  نلد  السدلوك اإلل دامم
(Eden, 1992)  

 :دراسةمشكلة ال
تغييدراا  ميتحدتم علد  المنظمداا العربيدة المضدم لتبند ،قليمد  والعدالمممنا سة علد  المسدتوو اإلال ةضوء تزايد حد  م

ل مددن الممارسدداا اإلداريددة التقليديددة إلدد  التحددو   ومرونت ددا، ينبغددمتحسددين كادداءة المنظمدداا العربيددة ولكددم يددتم ، هيكليددة جذريددة
 ين والقيادة التحويلية كالتمك ،داريةإمااهيم تتبنم دارية الحديثة التم الممارساا اإل

عمدال  دم لمنظمداا قخداع األ اجوهري د ايشدكا عن در   ،التمكدين الناسدمالقيدادة التحويليدة و بن احهتمام ومما ح شك  يا أ
حدد ، أإيجاد بيلة تشجا وتساند التمكين والقيادة الذاتية يعد م ظا احتجاه نحو العولمة والمنا سة  و  ان و    ،العالم العربم
عمددال  ددم العددالم العربددم عامددة ن قخدداع األو قددا لددذلك،  دد و  ،عمددال  ددم العددالم العربددمقخدداع األاألساسددية لنجددا   المتخلبدداا

المتخلبداا لمواكبة بيلة تساند التمكين والقيادة التحويلية  بحاجة ماسة لتبنم ،الن ول اوالمملكة العربية السعودية عل  وج
ة التحويليددة والتمكددين الناسددم  ددم لددة سددد الاجددوة  ددم بحدد  العالقددة بددين القيددادهددذه الدراسددة لمحاو  متذتددو   والتخددوراا المعا ددرة

السدد ال   دم  دياغة مشدكلة الدراسدةيمكددن هندا ومدن  ،شدركاا القخداع الندال بمديندة الريدا   ددم المملكدة العربيدة السدعودية
ة لالدى المالديرين فالي شالركات هل يمكن التنبؤ بالتمكين النفسي من خالل  ممارسالات ساللول القيالادة التحويليالر اختمالرليس 

 قطاع األعما  في المملكة العربية السعودية؟
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 راختيةالساب  التسا حا الارعية الرليس هذا الس ال  عنويتارع 
  ؟نال محا الدراسةقخاع الالما العالقة بين القيادة التحويلية والتمكين الناسم للعاملين  م شركاا 

 التحايددز اإلل ددامم، احسددتثارة  التاثيرالمثددالم،) رل أبعدداد القيددادة التحويليددةهددا يمكددن التنبدد  بددالتمكين الناسددم مددن نددال
 (؟الاكرية، واحعتباراا الاردية

 :الدراسة هدافأ
 :اختم تحقي  ل إ الدراسة ت دف

  لقيدددادةلسدددلوكياا ا الريدددا  بمديندددةالدراسدددة  محدددا ،الندددال القخددداع شدددركاا   مددددير  ممارسدددة درجدددة التعدددرف علددد 
 .العاملين نظر  ةوج من التحويلية

  الدراسة محا النال القخاع شركاا  م لعامليندو ل الناسم بالتمكين الشعور مستوو  التعرف عل. 
 م شركاا القخاع النال محا الدراسة الناسم والتمكين التحويلية القيادة بين العالقة خبيعة تحديد . 
 م شركاا القخاع النال محا الدراسةلعاملين التمكين الناسم لأبعاد القيادة التحويلية عل   قياس مدو تذثير   

 :أهمية الدراسة
، وهدو سدلوك القيدادة التحويليدة والتمكدين الناسدم ،جاني كبير من األهمية عل  اموضوع    اتنبا أهمية الدراسة من تناول

لبندداء ثقا ددة  ح  اسددم، و ددو المددديرين ألكثددر أبعدداد القيددادة التحويليددة عالقددة بددالتمكين الن نددمب ددم ت يسدداهميمكددن أن  األمددر الددذ 
 ددورة  توضددي هددذه الدراسددة  ددم  تسدداهمن أكمددا يمكددن  ،التمكددين  ددم شددركاا القخدداع النددال  ددم المملكددة العربيددة السددعودية

نتاجيدة داء واإل دم تحسدين الكاداءة واأل تسداهم التم ،كثر أبعاد القيادة التحويلية عالقة بالتمكين الناسمأدارية عن للقياداا اإل
 دم  وتنميت دا انبثدا   كرت دا مدن الحاجدة المسدتمرة لتخدوير المدوارد البشدرية ;هميدة هدذه الدراسدةأ مدن يزيدد  الذ و   لينلدو العام

د اتدرتبل غالب د التدم، المملكة العربية السدعوديةب القخاع النال ن تسدتايد القيداداا أا بدراسدة العوامدا المد ثرة  ي دا،  مدن الم م 
 دم تنميدة المدوارد  تسداهمن أن كددارية حديثة يمإلتبنم ممارساا  ،ن نتالج هذه الدراسةدارية  م شركاا القخاع النال ماإل

  وجا الن ول دارية عل البشرية والقياداا اإل

 :والدراسات السابقةطار النظري اإل
 :مفهوم القيادة التحويلية

دد (Burns, 1978; Bass, 1990) مجرالددالتحددويلم واإل مأ ددب  م ددخلح وقددد اسددتندم  ددم  ،دةلدراسددة القيددا اأساس 
، وذلدك "القيدادة" ا م كتابد (Burns, 1978)وقد ظ ر م خل  القيادة التحويلية عل  يد  ،الغالي للتمييز بين اإلدارة والقيادة

القدادة الدذين يعتمددون بشدكا واسدا علد   وبدين ،سي مرءو للتمييز بين أوللك القادة الذين يبنون عالقة ذاا هدف وتحايز ما م
عمليدة يسدع  مدن نالل دا " ذن داب يدةالقيدادة التحويل (Burns, 1978: 20)المندا ا للح دول علد  نتدالج  وعدرف عملية تبادل 
الو ول إلد  أعلد  مسدتوياا الدا عيدة واألندال "  وتسدع  القيدادة التحويليدة من أجا ن إل  الن و  بكا من م و القالد والتابع

 ،والمسدداواة ،مثددا الحريددة والعدالددة ، مددنأنالقيددةوقدديم إلدد  أ كددار وذلددك مددن نددالل اححتكددام  ،إلدد  الن ددو  بشددعور التددابعين
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تبدادل  مدنولديس  ومعتقداتدا، الشن دية للقالدد يبددأ مدن القديم ، سدلوك القيدادة التحويليدة ،(Bass, 1985)واإلنسدانية  ،والسدالم
كالعدالدددة  ،راسدددنة مدددن ندددالل نظدددم قيميدددةا ك  دددم عملددد القالدددد التحدددويلم يتحدددر   ،(Bass, 1985)سدددين رءو م دددال  مدددا المال

ومن نالل التعبير  ، رادح يمكن التااو  حول ا أو تبادل ا بين األ وهم قيم  "القيم الدانلية" Burns))  ايواحستقامة، ويسم
دد بددين  (Burns)ز وقددد مي دد ،ر معتقددات م وأهدددا  مويسددتخيا أن يغي دد ،اد القالدد التحددويلم أتباعددعدن تلددك المعددايير الشن ددية يوح 

تبددادل المندا ا بددين الددرليس هدو المبددأ الددرليس لدنمل القيددادة اإلجراليددة و   اإلجراليدة والقيددادة التحويليددة ةالقيدداد رلقيدادةندوعين مددن ا
وبعبددارة أنددرو، يقدددم  ،قيمددة  ذ ءوذلددك بددذن يح ددا كددا مددن الاددريقين علدد  شددم ،مددن م  ددم اخنددر ر كددا  يدد ث   إذ ،سرءو والمدد

 ، دا يابدا يح دا الدرليس علد  أشدياء يرغدي المق مو د ، دااآزيدادة  دم المكك ايريددون الح دول عليد ايل  سين شرءو الرليس للم
 كزيادة اإلنتاجية عل  سبيا المثال 

أن سددلخة اتندداذ القددرار  هددواح ترا  الددرليس  ددم  كددرة التمكددين  ددالسددماا الجوهريددة للقيددادة التحويليددة،  وحدددإا التمكددين ويمث دد
ب دددورة مباشدددرة لخلبددداا العمدددالء حسدددتجابة ا قدددادرين علددد  تجعل دددملكدددم  ،يدددةيجدددي أن يدددتم تاويضددد ا للمدددوظاين  دددم ال ددداوف األمام

أن  كدرة التمكدين تتخلدي التنلدم عدن النمدوذ  التقليدد  للقيدادة الدذ  يركدز علد  التوجيدا  ،ويتضد  مدن ذلدك ، م واحتياجات متكالومش
سددين  رءو ومددن ثددم العالقددة بددين المدددير والم ،العمددا  ددم أدوار اجددذري   اي تغييددر  يتخل دد هوهددذا بدددور  ،إلدد  قيددادة تدد من بالمشدداركة والتشدداور

ل مددن  يتخلددي التحدو   ،سدينرءو الم دورل مددن الدتحكم والتوجيددا إلد  الثقددة والتادوي ، أمددا ي التحدو  يتخل دد   دو دور المددديرإلد  بالنسدبة و 
 وحددإتمكدين العداملين  تجعدا مدن التدم ،ويبدرز دور القيدادة التحويليدة ، وهناباع التعليماا والقواعد إل  المشاركة  م اتناذ القراراات  ا

التحدويلم  ز القالدديتمي دو  (،Kark et al., 2003; Dvir et al., 2002) الن الل التم تميز القيادة التحويلية عدن القيدادة التبادليدة
ر بماددردهم، سددين علدد  التاكيددرءو تعزيددز قدددراا المو لياا، مسددلو كتاددوي  ال ;أسدداليي وسددلوكياا تشددجا علدد  تمكددين العدداملين اتباعدداب

بداعيةعل  وتشجيع م   ( (Dvir et Al., 2002 خر  أ كار جديدة وا 

مسداعدت م علد  تحويدا و  ،يعمدا علد  تمكدين اخندرين مدن أن القالدد العظديم ((Bennis and Nanus, 1985ويدرو 
قددددرة علددد  إمدددداد  لددددي م ،ي كدددد الكاتبدددان أن القدددادة الدددذين يتمتعدددون بسدددلوك تحدددويلمو   المحا ظدددة علي ددداو ر يدددت م إلددد  حقيقدددة 

مددن احعتمدداد علدد   ح  بددد ،للمسددتقباواضددحة بر يددة  تزويدددهم ف عددن خريدد لتمكيددن م مددن الت ددر   ،سددي م بالخاقددة واإلل ددامرءو م
 ،الظدروف المسداعدة للتمكدين ئوت يد ،أن تنل  مندا  المشداركة  ايمكن ،   القياداا التم تملك الر يةذةأسلوي العقاي والمكا 
 ن أن يذنذوا عل  عاتق م السلخة حتناذ القراراا التم تعما عل  تحقي  الر ية و ا الموظاالتم عن خريق ا يستخي

لو دول إلد  ال ددف ا مدن أجدا ز الااعلية الذاتية للعاملينإل امم يعز  بقدرت ا عل  نل  سلوك  القيادة التحويليةوتتميز 
(Bass and Avolio, 1993)، اا عاليدة بقددرت ا علد  تعزيدز الااعليدة الذاتيدة وتتميز القيداداا التدم لددي ا توقعداا وخموحد

 ( Eden, 1992تحقي  ال دف )جا من أبناء المبادرة الاردية عل  زهم يوتحا ،للموظاين

 :أبعاد القيادة التحويلية

 رمأبعاد للقيادة التحويلية وه ةأربع (Bass and Avolio, 1993, 1997)قتر  كا من ا
ويتخلدددي ذلدددك  واحتدددرام م وتقدددديرهم، يحظددد  القالدددد ب عجددداي التدددابعينعنددددما  التدددذثير المثدددالم  دحدددي :التالالالرثير المثالالالالي الجاذبيالالالة   -1

، والقيددام بت ددر اا ذاا خددابا لدداا اححتياجدداا الشن ددية قبددالمشدداركة  ددم المندداخر مددن قبددا القالددد، وتقددديم احتياجدداا التددابعين 
مدا يتبدا  وكثيدرا ،أتباعدا ةثقد ألندا يندال ،ياا القيدادة التحويليدةيمثدا أعلد  مسدتو  ،مليظ در  دااا التدذثير المثدا الدذ  دلدوالقا ،أنالقم

 ( (Bass and Avolio, 1997 للتابعين م ورسالت  ملنقا ر يت وم ث رة    ع الة   وسيلة  كأسلوي الق ل والرمز  يون التحويل ةدالقا
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ل دام م  دمي ي الحدا ز اإل :يلهامفز اإل االح -6 ثدارة الحمداس  دم ل دامم قددرة القدادة علد  تحايدز التدابعين وا   بنداء الثقدة، وا 
دد المجموعددة مددن نددالل البعددد اإلل ددامم، ويسددع  القالددد التحددويلم باألهددداف والددر و  الحاددز التددابعين، لي ددبحوا أكثددر التزام 

واحستعاراا، والنداءاا العاخاية الم ثرة  المشتركة للنمو المستقبلم للمنظمة، ويستندم هذا النوع من القادة كذلك الرموز
 ( Bass and Avolio, 1997) الو ول إلي ا بسخة لزيادة الوعم والا م المتبادل لألهداف المرغوي  موالم

بخريقدددة  مشددكالاوتشددجيا حددا ال ،و ي دددا يعمددا القالددد التحددويلم علددد  البحدد  عددن األ كددار الجديددددة :االسالالتثارة الفكريالالة -6
كثير من األحيدان   م ةيستندم احستثارة الاكر تعما  و إبداعية من قبا التابعين، ودعم النماذ  الجديدة والنالقة ألداء ال

يمكدن للتدابعين تخدوير   ندا  لدذلك، ةونتيجد ،العمدا  دم مضدا إلبدذل ج دد  ،ة  جديددالدالقديمة بخر  مشكالاال  مللتاكير 
ا التغيددرا ةمددن أجددا مواج دد ،التاكيددر  ددم  أكثراسددتقاللية الددبخر  مشددكالاالتحليددا، وحددا الو  دداراا احكتشدداف مأناسدد م ب

  (Bass, 1985) البيلة التنظيمية  مالمتسارعة 

داه مالقالدد الدذ  يسدتما بلخدي، ويدول ال اة من نالل أسدلوي هوتظ ر هذ ة:الفردي اتاالعتبار  -4 د اتمام  حتياجداا با انا  
م يدولم ، ومن نالل الت در ف كمددر ي أو معل دياا التقدير واإلخراءاستراتيج مت م من نالل تبنانجاز ب  اتمام  اهو  ،التابعين
ددالقالددد اه دد اتمام  ، واإلنجدداز التنظيمددم، بحيدد  يددتم العنايددة بكددا  ددرد اا التددابعين للتخددور والنمددو الشن ددمباحتياجدد انا  

الثقة المتبادلة، والمشاركة، واحهتمام بين  دلية  م اتجاهين، تسل ل الضوء عل بذسلوي  رد  ومتمي ز، وهذه العملية التبا
م التدابعين علد  تخدوير الشدعور ا الارديدة، يسداعد القالدد التحدويل، ومدن ندالل احعتبدارا(Bass, 1985القالدد والتدابعين )

 ( Bass and Avolio, 1997اتية )بقيمت م الذ

عدزو هدذا ويُ  ،ةوالبداحثين علد  مددو العقدود الماضديوقد استحوذا القيادة التحويلية عل  اهتمدام متزايدد مدن قبدا الممارسدين 
 يااوعلددد  سدددلوك ،للقيدددادة التحويليدددة علددد  النتدددالج التنظيميدددة    دددم والجدددوهر متدددذثير الال إلددد  تشدددير مالتدددهتمددام لنتدددالج الدراسددداا اح

التعدرف اسدت د ا  م( التدSong et al., 2012) دراسدة ،تناولدا العوامدا التنظيميدة مومدن الدراسداا التد واتجاهدات م، التدابعين
 ةللعدالد مل  وجود تذثير إيجدابإالتنظيمية، تم التو ا  ةكياا المواخنجرالية والقيادة التحويلية عل  سلو تذثير العدالة اإل عل 
 اقيددادة التحويليددة تدد ثر إيجاب ددحددين أن ال موسددلوكياا المواخندة التنظيميددة،  دد جراليدة للمنظمددة علدد  كددا مددن القيددادة التحويليددةاإل

لتاسدددير العالقدددة بدددين العدالدددة  ايدددا وسددديخ  جزل اكمدددا وجدددد أن القيدددادة التحويليدددة تلعدددي دور   ،سدددلوكياا المواخندددة التنظيميدددة علددد 
  اإلجرالية للمنظمة وسلوكياا المواخنة

، داء الاريدد أباحددل العالقددة بددين القيددادة التحويليددة، والرضددا الددوظيام، و  (Braun, et al., 2013هتمددا دراسددة )ا و 
 ،داء الاريد أو   علد  المسدتوو الادردظيام للتدابعين بدين القيدادة التحويليدة والرضدا الدو  مجدود ارتبدا  إيجدابو لتو لا الدراسدة  

 ,Pieterse) جرو أو  ،الوظيام المشرف تتوسل العالقة بين ت وراا التابعين للقيادة التحويلية والرضا  م كما وجد أن الثقة

et al., 2010 ( 661)ندة الدراسدة مدن تكوندا عي  و  ،بدداعممعر ة العالقة بين القيادة التحويلية والسلوك اإلإل  ( دراسة هد ا
د ،هولنددا مالقخداع الحكدومم  د  دم يعملون  ا  موظا بدين القيدادة التحويليدة والسدلوك  مإيجداب ارتبدا  وجدودلد  إلا الدراسدة وتو  
  اللموظاين مرتاع   محالة كون التمكين الناس م قل   مبداعاإل

األج دزة  م المواخنة  وسلوكالتحويلم   معر ة العالقة بين السلوك القيادل  إ( دراسة هد ا 6116،   وأجرو )العامر 
األج دزة الحكوميدة  ممسدتوو سدلوك المواخندة التنظيميدة  دن أوتو دلا الدراسدة إلد   ،المملكدة العربيدة السدعودية مالحكومية  
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،   كمددا أجددرو )العددامر  ،عدداا العدداملينلدد  مسددتوو تخل  إ مدون المسددتوو المخلددوي، وأن السددلوك القيدداد  التحددويلم ح يرتقددهددو 
المملكدددة العربيددددة ب الم سسددداا العامددددة ما ر سدددلوكياا القيددددادة التحويليدددة  ددددمعر ددددة مددددو تددددو مددددن أجدددا  ندددرو أ( دراسدددة 1466

ددد ،السدددعودية   بعددداد القيدددادة التحويليدددةأكدددا  م ددد الم سسددداا العامدددة يتمتعدددون بمسدددتوو متددددن      لددد  أن مددددير إلا الدراسدددة وتو  
ددلا دراسددة  األكاديميددة  ددم جامعددة الملددك سددعود لددنمل القيدداة  أن درجددة ممارسددة ر سدداء األقسددامإلدد  (، 6114 الثددوينم،(وتو  

 ( 67.6ل حسابم )بمتوس االتحويلية كان مرتاع  

( العالقددة بددين نمددل القيددادة التحويليددة والتعامليددة لدددو مدددير  المدددارس  ددم منخقددة 6116 وتناولددا دراسددة )ال ددالحم، 
دلا الدراسدة إلد الق يم ومستوو الدر  يمارسدون سدلوك القيدادة التحويليدة بدرجدة كبيدرة،  أن مددير  المددارس و  المعنويدة، وتو  

وأكدددا الدراسددة وجددود عالقددة ارتباخيددة موجبددة بددين ممارسدددة نمددل القيددادة التحويليددة والتعامليددة لدددو مدددير  المدددارس والدددرو  
ددا الباحدد  أثددر  ة( بدراسدد6113المعنويددة، واهددتم )نعسددانم،    أن هندداك إلددأبعدداد القيددادة التحويليددة  ددم اإلبددداع اإلدار ، وتو  
أثددر  معر ددة لدد إ( دراسددة هددد ا 6116، موأجددرو )المعددان ،أبعدداد القيددادة التحويليددة واإلبددداع اإلدار   عالقددة خرديددة موجبددة بددين

دد ،الجامعددة األردنيددة ممواخنددة التنظيميددة لدددو العدداملين  ددال  ددمالقيددادة التحويليددة  القيدداداا  ملا الدراسددة إلدد  أن تبن ددوقددد تو  
دحلدة إح دالية للقيدادة التحويليدة   ذأثدر  األردنية لسلوك القيادة التحويلية كان بدرجدة متوسدخة، ووجدودالجامعة  ماإلدارية  

 عل  مستوو المواخنة التنظيمية 

أثرالقيادة التحويلية  دم  اعليدة سدلوك العداملين  دم  التعرف عل ( التم است د ا 6116و م دراسة )السيايدة وآنرون، 
 اعليدة سدلوك العداملين،  عل كا إيجابم أن جميا أبعاد القيادة التحويلية ت ثر بشإل  لا الدراسة المستشاياا األردنية، تو   

 اعليدة سدلوك العداملين  دم المستشداياا  علد من بين أبعاد القيادة التحويليدة  اوأن بعد احستثارة الاكرية هو البعد األكبر تاثير  
ومددن أهددم تلدددك الدراسدداا دراسدددة  ،ركدددزا علدد  المتغيددراا الشن دددية دراسدداا عديدددةهنددداك  دد ن  ،عدددن ذلددك ال   ضدداألردنيددة، 

(Kara et al., 2013الت )إلد   تو دلا الدراسدةو  ،تركيدا معلد  ر اهيدة العداملين  د ةاست د ا  حدل تدذثير أسدلوي القيداد م
باحدل  (Zopiatis and Constanti, 2010هتمدا دراسدة )ا جدودة حيداة العمدا  و   دمللقيدادة التحويليدة  ملتدذثير اإليجدابا

 ،قخاع الضديا ة  م يعملون  امدير   ( مالة وواحد وثالثين161)العالقة بين القيادة التحويلية واححترا  الوظيام لدو عينة من 
باإلن دداك  ابددين القيددادة التحويليددة واإلنجدداز الشن ددم، وأن القيددادة التحويليددة تددرتبل سددلب   مودعمددا الدراسددة وجددود ارتبددا  إيجدداب

 التعاما اإلنسانم  ظيام، و قدانالو 

 ،معر ددة العالقدة بددين القيددادة التحويليددة والشددعور بالضددغو  إلدد  دراسددة هددد ا (Frank and Felfe, 2011جدرو )أو 
د لد  أن التدذثر المثددالم إذشدارا   ،بعداد القيدادة التحويليددة والضدغو ألا الدراسدة إلد  أن هنداك عالقدة ارتبددا  بدين بعد  وتو  
دراسدة لمعر دة ( بBarling et al., 2000كمدا قدام ) ،بالضغو  من التحايز اإلل دامم بالشعور ا   عتباراا الاردية أكثر تنبواح

 ةوأشدارا نتدالج الدراسدة إلد  وجدود ارتبدا  إيجدابم بدين الدذكاء العداخام وثالثد ،التحويلية والدذكاء العداخام ةالعالقة بين القياد
 عتباراا الاردية حايز اإلل امم، واحر التذثير المثالم، والتمعاد القيادة التحويلية وهبأمن 

 :والتمكين النفسي مفهوم التمكين

 اااددري ددم منتلددي تع عدام   هددذا المعندد ويبددو أن  ،(Tulloch, 1993يق دد بددالمعن  األ ددلم للتمكدين "مددن  السددلخة أو القدوة" )
لدا  ا  مكدين بلغدة توزيدا األدوار الدذ  و قدم دخل  التينبغدم النظدر إلد   أندا علد  (Legge, 1995) أكدداعلد  سدبيا المثدال،    التمكدين
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ز المسداواة  دم السدلخة والقدوة ألجدا الثقدة والتعداون،  (Conger and Kanungo, 1988: 474)، ركدز كدا مدن ناسدا احتجداه و دم تعز 
ز المدير أو المشرف شعور "، للتمكين اأساسي   امحور  عل  القوة   " لتقليا من اإل  إضعا  ا وا الارد بقوتا أو يعمد إما أن يعز 

يشددما مجموعددة واسددعة مددن مبددادراا  ام ددخلح   هعتبددار ايمكددن النظددر للتمكددين ب،   نددا Lashley, 1996)) بةأمددا بالنسدد
وعندد اسدتعرا  احسدتنداماا الحاليدة  ا والمسداع  اإلداريدة تمام اتعكس مجموعة واسعة من احه التم إدارة الموارد البشرية

التشددارك  ددم  مالددبع  أن التمكددين يعندد ديعدد إذ ،والتاسدديراا المنتلاددة اارياددموعددة مددن التعن العدداملين" تبددرز مجلما ددوم "تمكددي
لتمكدين ا إلد  نظدرويُ  ،(Block, 1991; Karsten, 1994عمدال )سدلخة إلد  أوللدك الدذين يقومدون باألالسدلخة مدا تحويدا ال

لياا، وكدذلك القددرة علد  مسدلو ما تلدك التتناسي  ةوسلخ ،لياامسلو تحايز ذاتم يتم من ناللا تخوير تا م كاما للعل  أنا 
تدآزر بدين األ دراد مدن ندالل علد  أندا  اوينظر إلية أيض   ،(Moharman et al., 1995إحدا  الاار   م تحقي  األهداف )

 ( Vogt and Murrell, 1990) وقوت االمجموعة  ةالذ  بدوره يقود إل  توسيا سلخ ،التركيز عل  التعاون 

وسدديلة للتشددارك  ددم السددلخة  وقددد نظددر آنددرون باعتبددارة ين ( للتمكددHollander and Offerman, 1990وأشددار )
السدديخرة معتقدداا األ ددراد بقددرت م علدد  يدتم مددن نالل دا تعزيددز  التددمعمليدة ا الللتمكدين مددن وج دا نظددر الادرد، وعر ددوه علد  أندد

 عدن ال  (  ضدGreenberger and Gtrasser, 1991; Kanter, 1983; Keller and Dansereau, 1995الدتحكم )و 
 ( Conger and Kanungo, 1988الكااءة الذاتية للارد ) أن ا عملية لتعزيز

ندم المدن ج البندالم علد  أسداس الممارسداا وبُ  ،من نالل المن ج البنالم أو المن ج التحايدز  ودراستا  بح  التمكينجرو وقد 
 ال  (،  ضدHeller, 2003أدند  المسدتوياا  دم ال درم التنظيمدم ) اإلدارية التم تركز عل  تاوي  سلخة اتناذ القرار مدن أعلد  إلد 
يتضددمن التمكددين البنددالم تاددوي   وبالتددالم ،(Rothstein, 1995عددن تددو ير المعلومدداا والمددوارد للمددوظاين  ددم المسددتوياا الدددنيا )

عدددرف و   (Mills and Ungson, 2003 دددالحياا واسدددعة للت دددرف بذناسددد م )مدددا مدددنح م  ،اتنددداذ القدددرار للمدددوظاين ةسدددلخ
Shackletonr (1995:130) كبددر لأل ددراد  ددم أوسددلخة اتندداذ القددرار بدرجددة  ،لياامسددلو  لسدداة إعخدداء مزيددد مددن ال"بذنددا  التمكددين

 مشدكالاالتمكين بذندا عنددما يقدوم كدا مدن المدديرين والمدوظاين بحدا  Ginnodo (1997" )"جينودو عرف بينما"  المستوياا الدنيا
 عل  المستوياا العليا  م المنظمة معالجت ا وحل ا قت ر ت اتقليدي   كانا العما اليومية التم

دراكيددة ةحالددباعتبدداره  ينظددر للتمكددين  ،أمددا المددن ج التحايددز    ,(Spreitzer, 1995)علدد  سددبيا المثددال   ،ذهنيددة وا 

Thomas amd Velthouse, 1990))، ا مددا سددلخت م الذاتيددة للتعامددنحددو هددذا المددن ج علدد  اتجاهدداا العدداملين  يركددز
بدرجدة المدن ج التحايدز   ركدزيو  ،(Srewart and Manz, 1997 دم مكدان العمدا )  ايواج ون د نيذالمواقدي، واأل دراد الدو األحدا  

تحديدددد األهدددداف و احت ددداحا الماتوحدددة، علددد  مدددن ذلدددك يشدددجا  ح  بددددو تادددوي  السدددلخة، مدددن مثدددا أقدددا علددد  الممارسددداا اإلداريدددة 
ددالمل مددة، ويشددجا   ;Conge and Kanungo, 1988)العدداملين  زيددادة التددزام مشدداركةراجعددة  ددم ذيددة الالتغدور علدد   اأيض 

Thomas amd Velthouse, 1990)،  تبن دد  كددا  مددن وConger and Kanungo))  ددباعتبدداره التمكددين  اتحايزي دد اما وم 
إلد  ف ندالل التعدر  وذلدك مدن  ،اتيدةالذكاداءة بالالعاملين شدعور زيدادة   م تساهمعملية باعتبارها التمكين ، وعر ا الذاتيةكااءة لل
 ،والعمددددا علدددد  إزالت ددددا والتغلددددي علي ددددا بواسددددخة الممارسدددداا التنظيميددددة الرسددددمية ،الضددددعيبز الشددددعور التددددم تعددددز   ظددددروفال
 ذاتية كااءت م العن راجعة لأل راد التم تعتمد عل  تقديم معلوماا  ،رسميةالغير ممارساا وال
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 :يالقيادة التحويلية والتمكين النفس

  الثددواي والعقددايمددن احعتمدداد علدد   ح  بددد ،للمسددتقباة ممتعدد ةأتباعددا مددن نددالل تزويدددهم بر يدد منشددل القالددد التحددويلي
مدن و  ،لسدلوك المل دم مدن ندالل الت درف كنا د  ومرشدد منلدلامارس ي ملقالد التحويلا،   ن تو ير الر ية إل  ةضا باإلو 

 ( Bass and Avolio, 1993) بال دف اإذا كان ذلك مرتبخ   ،تابعينال  ميساعد عل  بناء الثقة    نا ;هذا السلوكنالل 

 ،لد  أق د  خاقدات مإل و بذسدلوي يحادزهم للو د وقيم م، ، واحتياجات م،تغيير تخلعاا التابعين  مدور بارز  ملوللقالد التحوي
، ةنالقيدددا العاليدددالمعدددايير األو  حمددداس،إشدددعال رو  البنددداء رو  الاريددد  مدددن ندددالل ل مد التحدددويللدددالقاسدددع  ي" ،اوبشدددكا أكثدددر تحديدددد  

، ةالذاتيدد ةتعزيددز مسددتوو الثقددا والكادداءو تبدداع، يقددوم ب ددا األ معمددال التددألل  التحدددرو   نلدد و تقددديم معندد  للعمددا، و التاددا ل، و ، ةالنزاهدو 
يم ومعتقددداا قدد  لتحدد  ،لتحايدز الاكددر لأيضددُا م التحدويللددد القاويلجدذ (  Avolio et al., 2004:953)" موتحديدد احسددتقالل الدذات

 ةمحاولدعلد  وتشدجيع م  ،عمدال مأ يد دون ب دا  مالتدة الخريقد  دمالنظدر  ةعادإل ةمن نالل من  التابعين  ر  ، وذلكوذهنية التابعين
تزويدد التدابعين   دم م، يشدارك القالدد التحدويلاوأنيدر   ،(Bass and Avolio, 1994للقيدام بم دام أعمدال م ) ةبداعيدإ تيدان بذسداليياإل

لياا أكبدر مسدلو  ملو عخاء اهتمام ندال للمسدتوياا العليدا مدن اححتياجداا  وكدذلك تشدجيا التدابعين لتدإ من نالل   الارد باحهتمام
 ( Kark and Shamir, 2002) ةمن أجا تخوير قدرات م الكامن

دراسدددة  بيندددا قدددد  ،تناولدددا البحددد   دددم العالقدددة بدددين القيدددادة التحويليدددة والتمكدددين الناسدددم موقدددد تعدددددا الدراسددداا التددد
(O'Zarall, 2003 (  مدن و اعليدة  در  العمدا  دم عددد مدن الشدركاا  دم تركيدا ،التمكدين الناسدم  دمة يالقيادة التحويلأثر ،

ددد( 166) مدددنالمكوندددة عيندددة الدراسدددة  ندددالل  ،منظمددداا تركيدددة مدددن القخددداع الندددال مانتيدددارهم عشدددواليُا مدددن ثمدددان تدددم   ،اموظا 
دل العالقدة ن أيجابيدة بدين القيدادة التحويليدة وتمكدين العداملين، و إل  وجود عالقدة إوأشارا نتالج الدراسة  التمكدين الناسدم يتوس 

  بين القيادة التحويلية و اعلية  ر  العما

ندا عي ندة  ،احسدتقاللية والتمكدين  دمعر دة تدذثير القيدادة التحويليدة م إلد دراسدة هدد ا  ,.Kark et al) 6116جدرو )أو   تكو 
ددد333) الدراسدددة مدددن وأن القيدددادة  ،يدددادة التحويليدددةقمدددزدو  لل وجدددود تدددذثير وأظ دددرا نتدددالج الدراسدددةم القخددداع الم دددر م،  ددد ا( موظا 

وأشددارا  ،وتحديددد ال ويددة احجتماعيددة مددا وحدددة العمددا ،ثيرهددا مددن نددالل نلدد  ال ويددة الشن ددية مددا القالدددذالتحويليددة تمددارس ت
 ستقاللية التابعين وتمكين م من ا يجابيُا ما كا   إأن القيادة التحويلية ترتبل إل  الدراسة 

دراست م بشذن العالقة بين القيادة التحويلية والتمكين، والسلوك اإليجابم  م الحد من السلوك السلبم للعداملين، بحد   و م
(Avey et al., 2008)  ودعمدا نتدالج الدراسدة وجدود ارتبدا  م الوحيداا المتحددةيعملدون  دم جامعدة  د ا درد  ( 641مدن )عيندة ،

ددلناسددم ح يدد د   قددل إلدد  الحددد مددن نيددة بددين القيددادة التحويليددة والتمكددين الناسددم، وأن التمكددين ا إيجددابم  اتددرك العمددا، ولكددن أيض 
 ترك العما المرونة( ونية العالقة بين رأس المال الناسم )األما، التاا ل، توسل 

الرضدا الم ندم،  يليدة والتمكدين الناسدم  دمدة التحو لمعر ة تذثير القيا (Joo and Lim, 2013)و م دراسة أجراها كا  من 
نا عي نة الدراسة من )حي   يعملون  م الشركاا الكورية، وأشارا نتالج الدراسة إلد  أن التمكدين الناسدم كدان  ا( موظا  .46تكو 
مكددين الناسددم، الرضددا الم ندم، كمددا أسدارا نتددالج الدراسددة عدن وجددود ارتبدا  كبيددر بدين القيددادة التحويليدة والتببشددكا كبيدر  امرتبخ د

 الرضا الم نم، وأن التمكين الناسم يتوسل العالقة بين القيادة التحويلية والرضا الم نم   م اه ي ث ر إيجابي  الذ  بدور 

دراسددة عالقددة التمكددين ب بددداع العدداملين، والدددور الوسدديل لعدددد مددن المتغيددراا  (Sun et al., 2012) كمددا اسددت دف
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( من مشر ي م،  م منظمداا متعدددة  دم 116سين، و)رءو ( من الم636وتما الدراسة عل  )الوظياية بين التمكين واإلبداع، 
لا الدراسة إل  وجود عالقة إيجابية بين القيادة التحويلية، وكا   من التمكين البيلم ) ( والتمكدين الناسدم r=55ال ين، وتو  

(r=63  ويتوسل التمكين البيلم جزلي ،)حدين أن التمكدين الناسدم يتوسدل  دم يدة والتمكدين الناسدم، العالقة بين القيادة التحويل ا
بداع العاملين   بشكا كلم العالقة بين التمكين البيلم وا 

عد من أبعاد القيادة التحويلية بالتمكين الناسم، ومن للعالقة النظرية لكا بُ  اتوضيحي   اسوف نقدم  م الجزء التالم شرح  
 ة قاما علي ا الدراس التمثم نقدم الارضياا 

ددد هدددام لسدددلوكياا القيدددادة التحويليدددة; عن دددرتعتبددر القددددرة علددد  حادددز التدددابعين  باألهدددداف والدددر و  الي دددبحوا أكثدددر التزام 
لزيددادة الددوعم والا ددم  ;والنددداءاا العاخايددة المدد ثرة والبسدديخة ، ددم ذلددك الرمددوز االمشددتركة للنمددو المسددتقبلم للمنظمددة، مسددتندم  

ل ددامم   وتتضدد  العالقددة بددين بعددد التحايددز اإل(Bass and Avolio, 1997لي ددا )إالمتبددادل لألهددداف المرغددوي الو ددول 
تعزيددز  إلد  ممدا يد د  ;مدن ندالل بد  رو  الحمداس والتحدد  للم دام التدم ي دي دا التدابعينوالتمكدين الناسدم للقيدادة التحويليدة 

 (  Conger and Kanungo, 1988ناسم )واحستقاللية الذاتية المرتبخة بالتمكين ال ،مشاعر التذثير، والكااءة، والمعن 

عجدداي، وثقددة ا  ، و احترام( ممددا يمكنددا أن يحظدد  بددBass, 1985يمتلددك القالددد التحددويلم مرجعيددة كبيددرة وقددوة مل مددة )و 
عل  التابعين ممدا  اكبير   اي  جابإي اثير  ذوت ا  يحتذو با حي  يمارس من نالل ا ناوذ ال  عل  أنا قدوة ومث ااألتباع  وينظر لا أيض  

ي ديدا مدن المدرج  أن  الدذ أكبدر بمعند  العمدا  ايشعر بقددر   الذ    الموظي ي دي ا التابعين ملتام ام البمعن   اينل  شعور  
  (Spreitzer, 1995أكبر من التمكين ) ايشعر بقدر  

ا التقليديدة بخرالد  المشدكال  م عادة التاكيرستثارتا للتابعين إلااحستثارة الاكرية عل  القدرة الاالقة للقالد  م  وتنخو  
شددباع  ضددول م عددادة  ددياغة المشددكالا إلا  ، و ةلة اح تراضدداا القديمددمددن نددالل تحددد  الوضددا الددراهن، ومسدداءبداعيددة وذلددك إ
يمدان التدابعين إزيدادة احسدتقاللية الذاتيدة مدن ندالل تعزيدز  إلد  ، مما ي دو(Bass, 1985يال م الواسا )ن، واستندام اكر  ال

 والمواقي دون احعتماد بشكا كل  عل  عون ومساعدة القالد  احدا شكالا ال عبة والتعاما ما األبقدرات م عل  حا الم

ددمددن نددالل سددلوك احعتبدداراا الارديددة، يظ ددر القالددد التحددويلم  دد ااهتمام  حتياجدداا التددابعين ة حيدددلالعتبدداراا الار  انا  
لياا علد  مسدلو تحاز التابعين عل  تحمدا المزيدد مدن ال مثا هذه السلوكيااو التنظيمم   نجازللتخوير والنمو الشن م، واإل

لكادداءة المرتبخددا بددالتمكين ا(  وبالتددالم، زيددادة شددعورهم بBass, 1985) ةبددراز وتخددوير قدددرات م الكامنددإزايددد مددن أجددا تنحددو م
تقبدا التحدد ، القدرارا، و   دم أتباعا  ر دة المشداركا   عالوة عل  ذلك، يمن  القالد التحويلم(Spreitzer, 1995الناسم )
تعزيدز شدعور التدابعين بمزيدد مدن الثقدا، وبالتدالم الشدعور بدالتمكين الناسدم  وعليدا  إلد    بددوره يد د ذلية، والدمسلو وتحما ال

 رةالارضياا التالي ةيمكن  ياغ
  : ة يالساللول القيالادة التحويلأبعالاد   بالين 1711  مسالتوى داللالةلقة ذات داللة إحصائية عنالد عتوجد الفرض األو

 .تمكين النفسي للعاملينوال

 يمكن التنبؤ بالتمكين النفسي للعاملين من خل  أبعاد القيادة التحويلية: ثانيالفرض ال. 



    أثر القيادة التحويلية عل  التمكين الناسم

333 

 :منهجية الدراسة
 :دراسةمنهج ال

كمدا اسدتندما المتوسدخاا الحسدابية  ،وأهددا  ا خبيعدة الدراسدة لمالءمتدا ;المدن ج الو دام احرتبداخم تعتمد الدراسة عل 
خبيعدة العالقدة بدين أبعداد القيدادة التحويليدة  إلد لتحديدد أبعداد القيدادة التحويليدة والتمكدين الناسدم  وللتعدرف  ،المعياريةاا نحرا واح

 ;حدددار المتعدددد التدددريجمكمددا تددم اسددتندام أنمددوذ  احنحدددار البسدديل واحن ،تددم اسددتندام معامددا ارتبددا  بيرسددون  ،والتمكددين الناسددم
 القيادة التحويلية  م مستوو التمكين الناسم م ألبعاد لتحديد األثر التنبل

 ومن دددار معامدددا ،ح دددالية المناسدددبة لخبيعدددة الدراسدددة قدددد تدددم اسدددتندام األسددداليي اإل ،ح ددداليةأمدددا بالنسدددبة للمعالجدددة اإل
 نة الدراسة لحساي معاما الثباا لمحاور الدراسة، والتكراراا والنسي الملوية لو ي عي   (لااأكرونبا  )

 :وعي ِّنتها مجتمع الدراسة
كبددرو  ددم مدينددة الريددا  تمثددا  ةتجاريددشددركاا ( موظددي يعملددون  ددم عشددر 616.بحدد   ددم هددذه الدراسددة مددن )ن مجتمددا اليتكدو  

دارة المدددوارد البشدددرية انتيدددار عيندددة عشدددوالية إقخاعدداا النقدددا، ال دددناعة، النددددماا، واحسدددتثمار، حيددد  تدددم بالتعددداون مدددا القدددالمين علددد  
دد411) خبقيددة بلددد عدددد أ رادهددا   %.3( ماددردة، وذلددك بنسددبة اسددتجابا بلغددا 643اسددتو ا ) التددم، وبلددد عدددد ماددرداا العينددة ا( موظا 

-64و يما يتعل  بن الل عينة الدراسة  م ضوء المتغيراا الديموغرا يدة  دذن أغلدي عيندة الدراسدة هدم ممدن تتدراو  أعمدارهم مدا بدين )
دد61 (، 41يمددم  قددد كددان أغلددب م مددن حملددة البكددالوريوس حيدد  بلغددا نسددبت م )%(، أمددا المسددتو  التعل63حيدد  بلغددا نسددبت م )% ا( عام 

 ( 64ت م )%ب( سنة حي  بلغا نس11-14و يما يتعل  بمتغير النبرة   ن أغلي أ راد العينة ممن تتروا  نبرات م ما بين )

 :أداة الدراسة
 نا من ثالثة أجزاءرتكو   إذياناا المخلوبة ل ذة الدراسة، لقد شكلا احستبانة األداة الرليسة لجما الب

   ( ر، الم ها الدراسم، سنواا الندمةالعم) ،لر بياناا شن ية عن المستجييالجزء األو 
  متعدددد العوامدددا الالجددزء الثددانمر ويندددل مقيدداس القيدددادةMultifactor Leadership Questionnaire  الددذ   دددمم ا

عدداد األربعددة ويتضددمن هددذا المقيدداس قيدداس األب ، قددرة (39)نددة مددن والمكو   ،(Bass and Avolio, 1990) "بدداس وأ وليددو"
شددكا  علدد  وهددذا المقيدداس معددد   ،ل ددامم(الحاددز اإلاا الارديددة، احسددتثارة الاكريددة، عتبددار التددذثير المثددالم، احللقيددادة التحويليددة )

د لد ( إا   دار )مخلقدابين ، يتراو  مد قراا ذاا مقياس نماسم يداس  دم البيلدة السدعودية (  وللتذكدد مدن ثبداا المقانمسدة )دالم 
وقدد تراوحدا  ،لكدا بعدد مدن أبعداد المقيداس (كرونبدا  ألادا)قام الباح  باستنرا  معدامالا احتسدا  الددانلم باسدتندام معادلدة 

  (1جدول )بولة ألغرا  البح  كما تظ ر  م وهم قيم مق ،(8.-38بين )ماقيم معامالا الثباا 
  1جدو  رقم  

 قيادة التحويليةألبعاد مقياس ال فا""كرونباخ ألمعاملت ثبات 
 معامل ثبات ألفا كرونباخ عدد البنود البعد

 1736 11 الجاذبية الشن ية
 1738 11 التحايز اإلل امم
 1736 11 احستثارة الاكرية

 17.8 8 احعتباراا الاردية
 1784 68 الثبات الكلي للمقياس
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ويتضددمن  ، قددرة( 16)ن مددن ( والمكدو  Spreitzer, 1995رت ددا )خو   م التدمبعدداد التمكددين الناسددأالجدزء الثالدد ر ينددل مقيداس 
شدكا  علد  مقيداس معدد   ووهد ،(التدذثيرو ، احسدتقاللية الذاتيدةو  الكاداءة،و ، )المعند م قياس األبعاد األربعة للتمكدين الناسد ،هذا المقياس

ددد )موا ددد  6 ( إلددد ا  إخالقددد)غيدددر موا ددد   1 بدددينيتدددراو   ، قدددراا ذاا مقيددداس نماسدددم (  وللتذكدددد مدددن ثبددداا المقيددداس  دددم البيلدددة اتمام 
وقددد  ،عددد مددن أبعدداد المقيدداسلكددا بُ  (كرونبددا  ألاددا)قددام الباحدد  باسددتنرا  معددامالا احتسددا  الدددانلم باسددتندام معادلددة  ،السددعودية

  (6دول )ر  م جتظ  اوهم قيم مقبولة ألغرا  البح  كم ،(1.-38بين )ماتراوحا قيم معامالا الثباا 

  2رقم  جدو  
 النفسي ألبعاد مقياس التمكين "كرونباخ ألفا"معاملت ثبات 

 معامل ثبات ألفا كرونباخ عدد البنود البعد

 17.3 6 المعن 

 17.1 6 الكااءة 

 1736 6 احستقاللية الذاتية

 1738 6 التذثير

 .173 16 الثبات الكلي للمقياس

 :البحث ضواختبار فرو  جتحليل النتائ
، وانتبدار  درو  البحد  لتحديدد مددو  دحة هدذه ةيدتحليا بياناا الدراسة الميداننتالج  عر عل  الجزء يشتما هذا 

 النحو اخت ر ، وذلك عل الارو 

 :التحليل الوصفي لسلول القيادة التحويلية في الشركات محل الدراسة

 ,Bass and Avolioعددد العوامدا )مقيداس القيدادة مت عدن جابدةسلوك القيادة التحويلية مدن ندالل اإلم مستوو ييتم تق

احسدتثارة الاكريدة، و ل دامم، التحايدز اإلو بعداد أساسدية وهدمر التدذثير المثدالم، ( أ4)تمثدا  ،عبدارة( 68)الذ  يتضمن  ،(1990
 واحعتباراا الاردية 

  3جدو  رقم  
  التحويلية لدى المديرينة القياد ياتألبعاد سلوك ات المعيارية لدرجة الممارسةنحرافاال المتوسطات الحسابية و 

 الترتيب المعياري  نحرافاال  المتوسط* الحسابي األبعاد

 6 1731 3.54 تذثير المثالم ال
 1 1763 3.63  التحايز اإلل امم
 6 .173 3.41 احستثارة الاكرية

 4 .173 3.32 احعتباراا الاردية
  1766 3.25 لمقياسلالدرجة الكلية 

 درجات 6* المتوسط من 

الشدركاا أن درجة ممارسة سلوكياا القيادة التحويلية مدن قبدا المدديرين  دم  ،(6الجدول ) النتالج الواردة  م من بينتي
بين مدداعدداد القيددادة التحويليددة بتراوحددا المتوسددخاا الحسددابية أل إذ ،امتوسددخ  كددان  -بمدينددة الريددا محددا الدراسددة -النا ددة 

  ( 3.25) ة التحويلية ككاوبلد المتوسل الحسابم للقياد ،(6.66- 26.6)
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ل دامم ز اإليدحاتويمكدن أن يعدزو احدتالل ال ،(36 6) ل امم المرتبة األول  بمتوسدل حسدابم قددرهز اإليحاتحتا الاوقد 
  لددإيدد د  بدددوره  الددذ  ،ا التحددد بسددلوكياا تعتمددد علدد  اسددتثارة المددوظاين لتقب دد ، وذلددكحلتددزام القالددد  األولددالمرتبددة  لدد ع
، ةرو  الاريدد  مددن ندالل الحماسددة والمثاليدد سدتثارةاهددداف التنظيميددة، و األلتدزام بابعين، وتحديددد أسددلوي احتدلليضدا  التوقعدداا إ
 ،ليات ممسددلو نجدداز إأن المددديرين يحاددزون العدداملين ويشددجعون م علدد   وتعنددم ،لألعمددال التددم ي دي ددا التددابعون  عخدداء معندد ا  و 

وهددذا السددلوك هددو السددلوك  ،والحمدداس التاددا لبدد  رو  مددن نددالل ب ددا يعملددون  داراا التددمهددم ومسددتقبل م  ددم اإلار ا أدو وتني دد
دأمدا ح دول بُ  -ةمحا الدراسد- البارز للمديرين العاملين  م شركاا القخاع النال  ،المرتبدة الثانيدةالتدذثير المثدالم علد   د  ع 

عند تعاملدا مدا التدابعين  وهدذا  عدالةحترام وال، كاحالقالد عل  قيم جوهريةه إل  تركيز  يمكن عزو  ،(64 6بمتوسل حسابم )
لتركيز عل  الر و الجذابة او  ،ا بيعملون  همية القيم  م المنظماا التمأ  عادة ما يتحدثون عن ،يكشي أن المديرين هم قادة

ددباعتبارهددا  ،وعلدد  الجوانددي األنالقيددة ألناسدد م ،هتمددامالجددديرة باح ة أمددا ح ددول احسددتثارة الاكريدد م  إلدديبالنسددبة جوهريددة  اقيم 
م والثقدة، واحسدتقاللية الح دول علد  اححتدرارغبدة العداملين ،  ديمكن عدزوه إلد  (41 6عل  المرتبة الثالثة بمتوسدل حسدابم )

جديددة علد  تجربدة أ كدار يحترمدون أتبداع م، ويثقدون ب دم، ويشدجعون التدابعين  ةالسدمه ون ب ذن القادة الذين يتحل  إ الذاتية  إذ
ددد ويعددزو  ،بداعيدددةإ  الددبخر  مشدددكالاوحددا ال نالقيدددة أيظ ددر معدددايير  تبددداع المددددير القدددوة الدددذ ارغبددة العددداملين  ددم  إلددد  اأيض 

  وسلوكية عالية

لدد  حاجددة إبددين أبعدداد القيددادة التحويليددة  مددن احعتبدداراا الارديددة علدد  المرتبددة األنيددرة عددد  ويمكددن عددزو ح ددول بُ 
من نالل احعتباراا الاردية، يبرز و  ،والتنظيمم ملتخوير الشن إل  ا والحاجة ،خراءالعاملين لمزيد من التقدير واإل

لد  أق د  خاقدة إللو دول يجداد مندا  داعدم "إي لتخوير التدابعين مدن ندالل و مدر  أدور القالد عادة بالت رف كمرشد 
 .(Bass, 1998:6ممكنة" )

 :التحليل الوصفي للتمكين النفسي للعاملين في الشركات محل الدراسة

  4جدو  رقم  
 ألبعاد مقياس التمكين االحسابية وترتيبها تنازلي  المتوسطات 

 الترتيب المعياري  نحرافاال  *الحسابي المتوسط األبعاد

 2 ..17 3.68 المعن 
 1 1736 3.82 ةءالكاا

 3 1736 3.50 احستقاللية الذاتية
 4 17.8 3.25 التذثير

  .176 3.56 لمقياسلالدرجة الكلية 
 درجات 6* المتوسط من 

ن هنددداك أتبدددين  إذ، محساسددد م بدددالتمكين الناسدددإلمددددو  -محدددا الدراسدددة-متوسدددل اتجاهددداا العددداملين  (4دول )جددديبدددين 
بعدداد التمكددين أأمددا  ،(3.56البددالد ) مالكلدد مالحسددابالمتوسددل  ةلقيمدد ا  قددو  مكددين الناسددلتملدراك العدداملين إنحددو  ايجابي ددإ اشددعور  
دد قددد تبددين أن بُ  ،مالناسدد لدد  ثقددة العدداملين إ ذلددك و وقددد يعددز   (3.82) موسددل حسددابمتمسددتوو بعلدد  أ ة ح ددا علدد  ءالكاددا د  ع 
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دويليدا بُ  ،نجاز م دام العمداإل ةوتمتع م بالم هالا والم اراا والكااياا الالزم ،بذناس م   (3.68) مالمعند  بمتوسدل حسداب دُ ع 
  دون دا مدا اتجاهدات م، والقديم التدمي التدمرتباخدا بشدعور األ دراد بانسدجام الم دام المعن  ح د  ع  بُ ارتااع تقدير األ راد ل   وقد يعزو 

احسددتقاللية  عدددُ بُ  بينمددا حددا   ،ي دي ددا التددمعمددا الللاددرد حددول م ددام  حهتمددام الدددانلمإلدد  اوقددد تعددزو كددذلك  ،ي ددتم ب ددا العدداملون 
دبُ ل   ةوقدد تعدزو النتيجدة المتوسدخ  (3.50) مالمسدتوو الثالد  بمتوسدل حسداب  دم الذاتية  العداملين ةحاجدإلد   ةاحسدتقاللية الذاتيد د  ع 

عخددال م حريددة الت ددرف  ددم انتيددار السددلوك الماللددم الحاجددة إلوكددذلك  ،داء م ددام عمل ددم ورغبددت ملمزيددد مددن الحريددة واحسددتقاللية أل
 اأبددو العداملون شدعور   إذ ،(3.25) موسدل حسدابمتب المسدتوو األنيدر م  ريالتذث دُ ع  بينما حا بُ  ،المواقي المرتبخة بذعمال ملمواج ة 
ددح ددول بُ  تبريددرويمكددن  ،يعملددون ب ددا مقسددام التددحدددا  التددذثير علدد  مسددتوو األإبمدددو قدددرت م علدد   امتوسددخ   ة بددمرتالتددذثير علدد   د  ع 

  دداالتددم يعملددون  ي اادار األحدددا   ددم اإل مزيددد مددن الشددعور بالتددذثير علدد لين لدد  حاجددة العددام، إأنيددرة بددين أبعدداد التمكددين الناسددم
(Spreitzer, 1995)  

 :فروض البحثاختبار 
 :نتائج الفرض األو 

 ،التحويليالة ةالمالديرين للقيالاد ةبالين ممارسال  0.1.عند مسالتوى داللالة   إحصائية دالةرتباطية اعلقة "توجد هنال  ىوينص عل
ندة  دم مقيداس تدم حسداي معامدا احرتبدا  بدين درجداا أ دراد العي   ،ادر وللتحق  من  حة ال ،"العاملين ي لدىومستوى التمكين النفس

  (6جدول )وكشاا نتالج التحليا  م  ،القيادة التحويلية ودرجات م  م مقياس التمكين الناسم

  5جدو  رقم  
 وأبعاد مقياس لتمكين قيادة التحويليةمقياس ال معاملت ارتباط بيرسون لقياس العلقة بين أبعاد

 مقياس التمكين
االستقللية  ةءالكفا المعنى مقياس السلول القيادي

مقياس  الترثير ةالذاتي
 التمكين

 **17618 **17636 **.1766 **17413 **17413  مالتذثير المثال

 **17661 **17636 **176.8 **17688 **17446 التحايز اإلل امم

 **17431 **17666 **17616 **17666 **17414 احستثارة الاكرية

 **17466 **17666 **17686 **176.3 **17633 احعتباراا الاردية

 **17631 **17466 **17416 **17466 **17481 مقياس السلوك القياد 

 1711** دالة عند مستوى 

دال بدين ارتبدا  لد  وجدود إ ،(6جدول )  بهو موض   اكم (بيرسون ) ستندام معاما ارتبا اتشير نتالج تحليا البياناا ب
 ( r=0. 580, p≤0,01التمكين الناسم )والدرجة الكلية لمقياس  ،الدرجة الكلية لمقياس القيادة التحويلية

 ,r=0,509التدذثير المثدالم )بدين أبعداد القيدادة التحويليدةر  اموجب   ح  دا اارتباخ   كل  أن هناإ( 6جدول )كما تشير نتالج 

p≤0,01)،  التحايددز اإلو( ل دداممr=0,531, p≤0,01 )،  و( احسددتثارة الاكريددةr=0,461, p≤0,01 واحعتبدداراا الارديددة ،)
(r=0,423, p≤0,01والتمكين الناسم )،  ءةبالكادا أكبدر ةبدرجد ةالتحويلي ةل  ارتبا  القيادإ( 6نتالج الجدول رقم ) تشيركما 

يمكددن أن  لدد  مدداإ ة  وقددد تعددود هددذه النتيجددمتعزيددز الشددعور بددالتمكين الناسدد مهددذين البعدددين  دد ةيددوهددو مددا ي كددد أهم ،والمعندد 
 الشددعور بدد  مددن نددالل وذلددك ،نجددازلدد  مسددتوياا عليددا مددن اإلإل ددام التددابعين إلدد  ع ةمقدددر مددن  ميت ددي بددا القالددد التحددويل
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عل  تمكين العاملين مدن ندالل  م(، وقدرة القالد التحويلBennis and Nanas, 1997) وأهميتا ي دونا  بجدوو العما الذ
إلد  ة ضدا باإل ،تقدان م دام العمداإل للموظاين ة رل التجرب ةتاح، وا  زماا والضغو ألأثناء ا ميجاباإل ملعاخاتو ير الدعم ا

ددأ، والت ددرف بو دداا مابجدديقندداع اإلواإل ،لتمكددين التددابعين باسددتندام كلمدداا التشددجيا مالقالددد التحددويل ةمكانيددإ  ةوقدددو  انموذج 
(Bass and Avolio, 1993 ) 

ة وموجبدة بدين أبعداد لج عن وجود عالقة دالداكشاا النت إذ ،(  حة الار  الرليس األول ب ورة كلية6جدول )ويتض  من 
 ج الدراسدددة الحاليدددة مدددا نتدددالج دراسدددااوتتاددد  نتدددال  كا دددة أبعددداد مقيددداس التمكدددين الناسدددم للعددداملين كل دددا مدددا مقيددداس القيدددادة التحويليدددة

(O'Zarall, 2003 )(وDust et al., 2014) وAvolio et al, 2004)و )(Kark et al., 2003)  

 نتائج الفرض الثاني:

مددو إسد ام إلد  للتعدرف   "مكن التنب  بالتمكين الناسم للعاملين من نالل أبعداد القيدادة التحويليدةي"  اختم وينل عل
تم اسدتندام تحليدا احنحددار النخدم البسديل  قد  ،)تذثير( درجة السلوك القياد  )القيادة التحويلية(  م تحديد التمكين الناسم

Simple Linear Regression  

  6جدو  رقم  
 إسهام التمكين النفسي في التنبؤ بدرجة القيادة التحويلية مدى إلىن للنحدار الخطي البسيط للتعرف تحليل تباي

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية

متوسط 
معامل التحديد  قيمة  ف  المربعات

R2 

 1.67663 63637636 1 63637636 احنحدار
 667661 643 111437638 البواقم .1766 (1711)دالة عند 

دحلدة إح دالية   يشدير إلد  وجدود تدذثير ذ األمدر الدذ  ،1711دالدة عندد مسدتوو  "ف"أن قيمدة ( 3)جدول يتض  من 
بلددد  2Rكمددا يتضدد  مددن الجدددول أن قيمددة معامددا التحديددد  بالسددلوك القيدداد  )القيددادة التحويليددة( للتمكددين الناسددم علدد  التنبدد  

ل  معادلة احنحدار التم يمكن وللح ول ع  للسلوك القياد  ( من التباين الكلم%. 66أن تلك األبعاد تاسر )أ   .66 1
 من نالل ا التنب  بالتمكين الناسم يوض  الجدول التالم قيم ثوابا معاما احنحدار 

  7جدو  رقم  
 قيم ثوابت معادلة االنحدار

 مستوو دحلة )ا( (قيمة )ا قيمة بيتا  النخذ المعيار   قيمة الثابا المتغيراا المستقلة
 17111 8.622  2.235 19.271 ثابا احنحدار
 17111 13.250 0.580 016. 209. القيادة التحويلية

 التمكين النفسي: في تحليل االنحدار المتعدد: لترثير أبعاد القيادة التحويلية
تددم اسددتندام تحليددا ، التمكددين الناسددم )المدد ثرة(  ددم تحديددد اأبعدداد السددلوك القيدداد  التحددويلم األكثددر إسدد ام   إلدد للتعددرف 

ويعتمدد هدذا األسدلوي علد  إدرا  أقدوو أبعداد  ،Stepwise Multiple Regression Analysisاحنحدار المتعدد المتددر  
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يدادة قو م النخوة الثانيدة يدتم إدرا  البعدد الثدانم )مدن أبعداد ال ،عل  التمكين الناسم  م النخوة األول  االقيادة التحويلية تذثير  
تدم أبعداد القيدادة التحويليدة العلد  ما تتشد التدم لن ايدة إلد  معادلدة احنحددارا  ملن ا  ،( من حي  القوة  م التذثيرالتحويلية

تدم إدرا  ثالثدة أبعداد مدن أبعداد القيدادة  قدد  و دم النتيجدة المر قدة ،)ربما ح تكدون جميدا األبعداد( التمكين الناسم ل ا تذثير  م
ددواحعتبدداراا الارديددة( ولددم يددتم إدرا  بُ التددذثير المثددالم، و ل ددامم، م علدد  الترتيددير )التحايددز اإلهدد ،التحويليددة  قددل )احسددتثارة  د  ع 
 التمكين الناسم  ي تذثيره  مالاكرية(، لضع

  8جدو  رقم  
 لى أبعاد القيادة التحويلية إ الثانية  للتعرفتحليل تباين االنحدار المتعدد  الخطوة 

 لتنبؤ بدرجة التمكين النفسيفي ا تساهمالتي 

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية

معامل التحديد  قيمة  ف  متوسط المربعات
R2 

 57.902 1879.521 3 5638.563 احنحدار

 32.460 344 287 .11166 البواقم 0.336 (1711)دالة عند 

دحلدة إح دالية   يشدير إلد  وجدود تدذثير ذ ر الدذ ، األمد1711 دالدة عندد مسدتوو  "ف"أن قيمدة ( 3)جدول يتض  من 
كمدا  واحعتباراا الارديدة( علد  التنبد  بدالتمكين الناسدم م، التذثير المثالو ل امم، لكا من أبعاد القيادة التحويليةر )التحايز اإل

تمكددين لكلددم لل( مددن التبدداين ا%3.66تلددك األبعدداد تاسددر ) 0.336ن بلددد أ 2Rيتضدد  مددن الجدددول أن قيمددة معامددا التحديددد 
يوضدد  الجدددول التددالم قدديم ثوابددا تمكين الناسددم لدد  معادلددة احنحدددار التددم يمكددن مددن نالل دا التنبدد  بددالوللح ددول ع  الناسدم

  (تمكين الناسمالتم تتنبذ بالالقيادة التحويلية معاما احنحدار )قيم ثوابا أبعاد 

  9جدو  رقم  
 قيم ثوابت معادلة االنحدار

 مستوى داللة  ت  قيمة  ت  قيمة بيتا  الخطر المعياري  قيمة الثابت ةالمتغيرات المستقل
 17111 8.424  2.264 19.071 ثابا احنحدار
 17111 3.926 264. 071. 280. ل اممالتحايز اإل

 17111 131 .4 255. 069. 284. التذثير المثالم
  2.873 155. 069. 197. احعتباراا الاردية

 واحعتبداراا الارديدة(، التدذثير المثدالمو  ل دامم،التحايز اإلوهم  ،أبعاد  قل ةأن هناك ثالث إل  (8) جدول تشير نتالج 
 دم التنبد  بدالتمكين احستثارة الاكرية  د  ع  بُ ل   اثر   م حين لم تظ ر نتالج التحليا أ ،التنب  بالتمكين الناسم  القدرة عل الدي كل ا 
در السابقة أن بُ لمعادلة احنحدا اويعد تبع   ،الناسم دبُ يتبعدا  (، ثدمBate=0.264) ئل دامم أ ضدا متنبدالتحايدز اإل د  ع  التدذثير  دُ ع 
دددبُ  هنددداك ا(، وأنيدددر  Bate=0.255) المثدددالم يدددتم دعدددم  ،وبنددداء علددد  نتدددالج التحليدددا ،(Bate=0.155احعتبددداراا الارديدددة ) دُ ع 

  "مكين الناسم للعاملين من نالل أبعاد القيادة التحويليةيمكن التنب  بالتينل عل  " الذ  ،من الدراسة انم جزلي  الار  الثا

تركدز  التدممدن ندالل الااعليدة الذاتيدة  التدابعين علد  هوتعكس هذه النتيجة سلوكياا القالد التحدويلم الدذ  يمدارس نادوذ
ندرين، آلل مظداقنداع اللاإل علد  عنا درهدذا ويعتمدد   نجدازمسدتوياا عليدا مدن اإلإل  لو ول من أجا ا  ام التابعينعل  إل
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الشدعور بالااعليدة الذاتيدة  دم  ، الدذ  يغدذ ، وكا هذه السلوكياا تمدارس مدن قبدا القالدد التحدويلم(التعلم، واحستثارة الاكرية)
 ،مكانيددة تعددامل م مددا التحدددياا بااعليددة لدد  اعتقددادهم بإ  يدد د، األمددر الددذ  عددن توقعدداا عاليددة   ددا التددابعين مددن نددالل اإل

ولكن من ندالل  حسي، ليس من نالل التوقعاا العالية و  ،يةلل  تخوير شعور التابعين بالااعإيلم كذلك ويعمد القالد التحو 
ل ددددف مدددن ندددالل التعبيدددر عدددن ر يدددة واضدددحة وجذابدددة إلددد  ا والو دددول ،ل دددامم لزيدددادة الددددوا ا الدانليدددة للج دددوداإل زيدددحاتال

شددعورهم بالكادداءة  إضددا ة إلدد  ،مددن أعمددال امددا ي دوندد شددعور التددابعين بذهميددة  لددممددا يدد د  إ ،  ددا  عددن توقعدداا عاليددةواإل
 والتذثير من نالل كون م أعضاء  اعلين  م منظمات م  ،واحستقاللية الذاتية

 Avolio etتحدياا )لوالتعاما ما اتقبا لليل م التابعين  ،ل امميستندم سلوك التحايز اإل ن القالد الذ إيمكن القول 

al., 2004)، ممدا  ،ليات ممسدلو نجداز إ يحاز التابعين ويشجع م عل  الذ  ، األمرتو ير معن  للعما عل  أكثر قدرة اكما إن
مدن  ،س ام احعتبداراا الارديدة  دم التنبد  بدالتمكين الناسدمإويمكن عزو  ( Spreitz, 1995شعورهم بالتمكين الناسم ) يقو  

إلد   كدذلك ويعدزو  ،(Bass and Avolio, 1997ة )تنميدة الشدعور باألهميدة الذاتيدتباعدة لأمسداعدة  ندالل قددرة القالدد علد 
لياا أكبددر لتخددوير خاقددات م مسددلو وتحمددا  ،نجدداز والتخددويرحتيدداجت م لإلعلدد  اهتمددام للتددابعين بندداء ا عخدداء إ   قدددرة القالددد علدد

يلم وتعكددس هددذه النتيجددة سددلوك القالددد التحددو    م الشن ددية والتنظيميددة الدد  تعزيددز شددعورهم بذهدددإ  يدد د كاملددة، األمددر الددذ 
يددالء ا لية مددن نددالل احسددتماعمسددلو المشدداركة وتحمددا ال  لتشددجيا التددابعين علدد  ،حتياجدداا التددابعين للتخددور والتقدددمابهتمددام ، وا 

 تعزيز شعورهم بالتمكين الناسم  لموبالتا

ير عاليدة، وضدا معداي ز علد ن سلوكياا القالد تركدر إس ام التذثير المثالم  م التنب  بالتمكين الناسم بالقولإويمكن عزو 
ومالءمت دا   مدن أعمدال مدا يقومدون بدا ةهميدذعتقدادهم با نتمداء، و التدابعين باح ز شدعورمثا هذه السدلوكياا تعدز    ،والت رف كقدوة

دتعكدس هدذه النتيجدة  امدك ،(Bass, 1990, Jung and Avolio, 2000كما تعكس هدذه النتيجدة مددو الثقدة  دم القالدد )  اأيض 
  وقدوة تحتذو ح  باعتباره مثاا التابعين للقالد مدو تقب  

 :نتائجال
 -محا الدراسة-ل  تحديد مستوياا القيادة التحويلية والتمكين الناسم  م شركاا القخاع النال إ هذه الدراسة سعا

 ،لد  تحديدد خبيعدة العالقدة بدين القيدادة التحويليدة والتمكدين الناسدمإبمدينة الريا   م المملكدة العربيدة السدعودية، كمدا سدعا 
دو  إلد  ول هدد  ا األ دم الدراسدة  هدذها عسد ،التمكدين الناسدم تدذثير أبعداد القيدادة التحويليدة  دمقيداس إلد   اسعا الدراسة أيض 

تشددير نتددالج و  ،لسددلوكياا القيددادة التحويليددة - محددا الدراسددة - ممارسددة المددديرين  ددم شددركاا القخدداع النددال ومعر ددة مددد
 امتوسدخ  ركاا القخاع النال للقيدادة التحويليدة مدن وج دة نظدر مدوظاي م كدان أن درجة ممارسة المديرين  م شإل   الدراسة

تعكددس مددا  ،يدددركون أن الممارسدداا السددلوكية لمددديري م ،نددةأن غالبيددة المددوظاين مددن أ ددراد العي  إلدد  وقددد يعددزو ذلددك  ،(3.25)
يددركون أهميدة  ندة أن مدديري مأ دراد العي  مدن  اعتقداد  ا وربمدا جداءا هدذه النتيجدة  ،تتضمنا القيادة التحويلية من ممارساا قيادية

دايعخدم  األمدر الدذ  دم ممارسدت م القياديدة،  سنعكتم التتمكين م، و  تساعد عل التم  بيلةال ت م حيدال احتجاهد ايجابي دإ انخباع 
 السالد   األسلوي القياد

متوسددل   علددأ   والتددذثير المثددالم علددل ددامم ز اإليددحاتح ددا ال ،كمددا كشدداا نتددالج الدراسددة أن مددن بددين أبعدداد القيددادة التحويليددة
تحاددز العدداملين مددن نددالل الت ددرف  -محددا الدراسددة-داريددة  ددم شددركاا القخدداع النددال يدددل علدد  أن القيدداداا اإلممددا  ،حسددابم
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 ةيددالاكر  سددتثارةاح ابينمددا ح ددل ،(Bass and Avilio, 1994ندي الكددارزمم للقيددادة التحويليددة )بعدداد الجاوتمثددا هددذه األ ،كقددوة
ت م  ددم التحايددز اتخددوير م ددار  إلدد داريددة حاجددة القيدداداا اإل ، ومددن ذلددك نلمددسمتوسددل حسددابم أقددا بدداراا الارديددة علدد واحعت

يخلدد   لبندداء منددا   ددحم    وقدددرات مراا التددابعين االت ددرف كمرشدددين لتخددوير م دد  ددم ويبددرز دور القيدداداا ،وتقدددير العدداملين
  وقدرات م العاملينخاقاا 

 محدا- القخداع الندالشدركاا بلد  معر دة مسدتوو شدعور العداملين إسة  دم هدد  ا الثدانم من جاني آنر، سعا الدرا
بمديندددة محدددا الدراسدددة - أن العددداملين  دددم شدددركاا القخددداع الندددالإلددد   تشدددير نتدددالج الدراسدددةو  ،الناسدددم بدددالتمكين –الدراسدددة
بلغا الدرجة الكلية للمقياس  إذ (،Spreitzer, 1995)لمقياس  ا  من التمكين الناسم و قل متوس  يشعرون بمستوو  -الريا 

 ذاإ ،(والتددذثير الذاتيددة، احسددتقالليةو  لمعندد ،او  الكادداءة،) األربعددة بعدداداأل مددن كددا  ددم التمكددين تجربددة  وتتجلدد  5( مددن 63.6)
دكمدا أظ درا النتدالج أن أعلد  درجداا التمكدين كاندا عدن بُ  ،محددودة تكدون  سدوف التمكدين تجربدة ن  د األبعداد، أحد  قدا  د  ع 
نجداز م دام العمدا  وتمدتع م بدالم هالا والم داراا والكاايداا الالزمدة إل ،ناسد مذيدل عل  ثقدة العداملين ب األمر الذ كااءة، ال

ندال علد  العنا در ذاا حعتمداد شدركاا القخداع ال اشركاا القخداع الندال، نظدر    م للعما اأساسي   اوتعد الكااءة عن ر  
 القخاع النال  لبيلة العما  م ةالالزم تتمتا بالمعارف والم اراا الكااءة التم

شدركاا القخداع  مما يدل عل  أن العداملين  دم ،بين أبعاد التمكين الناسممن المعن  عل  المرتبة التالية  دُ ع  وح ا بُ 
 (Spreitzer, 1995)ليا إالنتيجة ما أشار  هوي كد هذ ، مقيمام التم ي دون ا ما اتجاهات م و الم بانسجام يشعرون  النال

ددبُ  وحددا   ، ددم تعزيددز الشددعور بددالتمكين الناسددم  مددن أهميددة المعندد ومددن ذلددك نلمددس   احسددتقاللية الذاتيددة  ددم المرتبددة الثالثددة دُ ع 
ويبدرز دور المدديرين  دم تعزيدز شدعور العداملين  ،داء م دام عمل دممدن الحريدة واحسدتقاللية أل امزيد  من  العاملين إل  الحاجة 

وكدذلك مدن  العداملين حريدة اتنداذ  ،وم امدا نشدخة العمداذلياا أكبدر  يمدا يتعلد  بمسدلو لعداملين باحسدتقاللية مدن ندالل مدن  ا
نتددالج  يجابيددة علدد إ، لمددا ل ددا مددن نتددالج (Spreitzer, 1995)الوقددا، والج ددد  جراءاالوي العمددا، كدد القددراراا المتعلقددة بذسدد

 المبادرة، والتنظيم الذاتم و بداع، واإلالعما كالمرونة، 

من دا التدذثير  دم النتدالج  ، م العمدا عدة جواني يشما الذ  التذثير د  ع  درجاا الشعور بالتمكين الناسم عن بُ  وجاءا أقا
نتدالج العمدا  مزيدد مدن التدذثير  دملحاجة العاملين ب ا، مما يعكس شعور  (Spreitzer, 1995)دارية، والتشغيلية اإلو ية، ستراتيجاح
(Ashforth, 1989)   والتددم تعددزز شددعورهم  ،لقراراا التددم يتنددذون ابدداسددال م ر  لتقدددير مددن لجددة العدداملين حاإلدد  ويشددير أيضددُا

التدم  ،التمكين مدن ندالل التغذيدة الراجعدةدور رلديس  دم شدعور زمالل دم بدكدذلك ولزمالء العما  ،(Spreitzer, 1995)بالتحكم 
  (Spreitzer, 1995) م مجال العما  اتشعرهم بذن ل م تذثير  

دراسدة لكشداا نتدالج او  ،ل  معر دة العالقدة بدين القيدادة التحويليدة والتمكدين الناسدمإ م هد  ا الثال  كما سعا الدراسة 
لمدديرين للقيدادة التحويليدة بدين درجداا ممارسداا ا (0,01عندد ) اح دالي  إوجدود عالقدة ارتباخيدة متوسدخة وموجبدة ودالدة عدن 

 ,O'Zarallر دراسددة كددا مددن )د نتددالج الدراسدداا السددابقةوهددو مددا ي كدد ،(0,580التمكددين الناسددم بمعامددا ارتبددا  ) ومسددتوو 

  كذلك أثبتا (Kark et al., 2003)ودراسة  ،(Avolio et al., 2004)دراسة و  ،(Dust et al., 2014دراسة )(، 2003
لية الذاتيدة، حسدتقالاو لكاداءة، او ،  وهدمر المعند-محدا الدراسدة- الدراسة ارتبا  القيدادة التحويليدة بجميدا أبعداد التمكدين الناسدم
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 زيدعز وهو ما ي كد أهمية هدذين البعددين  دم ت  ،نبالكااءة والمع كبرأأن القيادة ترتبل بدرجة إل  والتذثير  وتشير هذة النتالج 
 بالتمكين الناسم  الشعور

د كشدداا و  ،التمكدين الناسدم تدذثير أبعدداد القيدادة التحويليدة  دمقيداس إلد   اهدذا، وقدد سدعا الدراسدة  دم هددد  ا الرابدا أيض 
 ،(R2=0,377)التنبد  بدالتمكين الناسدم بمعامدا تحديدد  ح دالية للقيدادة التحويليدة علد إدحلدة   نتالج الدراسدة وجدود تدذثر ذ

 تسداهمالقيدادة التحويليدة ح  وأن أبعداد ،من التباين الكلم  دم التمكدين الناسدم ) (37.7%أن أبعاد القيادة التحويلية تاسر أ  
مدن  ة( لثالثد1011عندد ) ح داليةإ دحلدة  أظ درا نتدالج الدراسدة وجدود تدذثير ذ، و نب  بدالتمكين الناسدمالت  عل ناس ا القدرةب

،  دم التذثير المثالم، واحعتباراا الارديدةو ل امم، الترتيي من حي  قوة التذثيرر التحايز اإل وهم عل  ،أبعاد القيادة التحويلية
 احستثارة الاكرية  د  ع  حين لم تثبا معنوية بُ 

 لحاليدة قددد تحققدا مددن الارضددياا التدم قامددا علي دا، إذ كشدداا النتددالجن الدراسددة اإ رومدن نددالل مدا سددب  يمكدن القددول
ندا يمكدن التنبد  بدالتمكين أ  رتباخية موجبة ودالة بين القيادة التحويلية والتمكين الناسدم، كمدا أشدارا النتدالج إلداوجود عالقة 

 حويلية الناسم من نالل بع  أبعاد القيادة الت

 :التوصيات

 تمريو م الباح  باخ ،لا إلي ا هذه الدراسةمن النتالج التم تو    انخالق  ا
 ا القخدداع القيدداداا اإلداريددة  ددم شددركا  علدد مددن التمكددين الناسددم للعدداملين، ينبغددم لتعزيددز الشددعور بمسددتوو عددال

ويمكدن أن  ،داريدةلي المستوياا اإلمنتب لية أكبر  م العمامسلو ن لتحما تل م العاملي النال إيضا  الر ية التم
 ،بشددكا دقيدد  وواضدد ودوره  وتحديددد م ددام وأدوار العمددا ،يددتم ذلددك مددن نددالل توضددي  األهددداف التنظيميددة للعدداملين

دد العمددا  اء والمقترحدداا حددول أنشددخةر سددي م لتقددديم اخرءو    ر ددة أكبددر لممددن نددالل مددن اويمكددن تحقيدد  ذلددك أيض 
 التم يقومون ب ا  والم ام

 التمكددين الناسددم  بدددور جددوهر   ددم زيددادة مسددتوو  تسدداهمن لقيدداداا اإلداريددة  ددم شددركاا القخدداع النددال أيمكددن ل
  مددن نددالل تددو ير بددرامج لتدددريي ،المددديرين والمشددر ين  ددم ال دداوف األماميددة مددن نددالل تخددوير وذلددك ،للعدداملين

تتالءم والتغيراا  م مكدان  ،جديدةتبنم أدوار   وتشجيع م عل ، م ال اوف األمامية وتخويرهم المديرين والمشر ين
د ح  ا بدر أو المس   بدور الميس   كذن يقومون  ،العما التمكدين  ا،  د ن ذلدك سدوف يدنعكس علد  مسدتوو من دور الموج 

 الناسم للعاملين 

 ونلدد  منددا  مسدداند وداعددم للتمكددين ،حتياجدداا العدداملينحن العدداملين  ددم شددركاا القخدداع النددال ين   ددم المدددير إ، 
بدددور إيجددابم  ددم تعزيددز شددعور  يسدداهم، كددا ذلددك ودمددج العدداملين  ددم أنشددخة العمددا ،رسدداا لبندداء الثقددةوبندداء مما

ن  دم التدذثير و تذكيدد أهميدة األدوار التدم يقدوم ب دا الموظاد ويمكدن تحقيد  ذلدك مدن ندالل ،العاملين بالتمكين الناسم
 ي م لمن نالل إنجاز الم ام المسندة إ ،النتالج التشغيلية والتنظيمية  عل



 6113 (حزيران) يونيو - 1ع  ،63 مج لإلدارة، العربية المجلة 

321 

 التوا ددا مع ددم بحمدداس حددول و  ،بددالتمكين الناسددم لدددو مددوظاي م تعزيددز الشددعور لدد  المددديرين الددراغبين  ددمع ينبغددم
 ان م يشددداركون  علي دددذمعنددد  العمدددا، وجعدددا المدددوظاين يشدددعرون بدددو نتيدددار، نلددد  الشدددعور باحو األهدددداف التنظيميدددة، 

 النتالج الن الية لم ام أعمال م   م التذثيرب
 عن در جدوهر   ،تلدي المسدتوياا التنظيميدةن م شركاا القخداع الندال  دم موتخويرها دة التحويلية ن بناء القياإ

بددرامج لتدددريي القيدداداا تنايددذ تحقيدد  ذلددك مددن نددالل ويمكددن لشددركاا القخدداع النددال  ،ز التمكددينلبندداء بيلددة تعددز  
لسدددلوك القيدددادة  بعددداد الرليسدددةاأل  لدددسدددلوكياا القيدددادة التحويليدددة  ويمكدددن أن تشدددما هدددذه البدددرامج ع علددد اإلداريدددة 

 عتباراا الاردية واح احستثارة الاكرية،و ، ل اممالتحايز اإلو التذثير المثالم،  التحويلية، وهم

 دم ضدوء التحددياا  ،هتمداممن اح اشركاا القخاع النال مزيد   ادة التحويلية والتمكين الناسم  مإيالء دراسة القي 
 ن والعاملين يلي مستوياا عليا من الثقة، والمشاركة بين المدير تتخ التم تلك الشركاا اتواج   التم

 دم  ،الدراساا المستقبلية أن تتناول العالقة بين القيادة التحويلية والتمكدين الناسدم  ن علي  متداد ل ذه الدراسة يتعاك 
وذلدك إلبدراز  ،اوغيرهد  دحمقخداع الانداد  والسدياحة، والقخداع الو قخداع البندوك، ، من مثدا نرو أسياقاا تنظيمية 

د ينن المتغيدر يأهميدة هدذ أهمية هدذه العالقدة وتذكيدد ومدن ناحيدة أندرو  ،داء وسدلوك المواخندة التنظيميدةن األ دم تحس 
 ،تضددمنت ا الدراسددة ح تشددما كددا المتغيددراا المحددددة لكددا مددن القيددادة التحويليددة والتمكددين الناسددم  دد ن العالقددة التددم

 ملددعم التنظيمدواسلوك المواخندة التنظيميدة، و ، الثقةمثا  منراا أنرو ل متغي  ويمكن للدراساا المستقبلية أن تتناو 
وعالقت ددددا بالقيددددادة التحويليددددة، ويمكددددن للدراسدددداا سددددواب  للتمكددددين الناسددددم باعتبارهددددا المدددددرك، والعدالددددة التنظيميددددة 

 اندددما  العدداملينو ، مثددا ضددغو  العمددامددن  ن تبحدد  احرتبددا  بددين القيددادة التحويليددة ومتغيددراا أنددرو،أالمسددتقبلية 
 الذكاء العاخام، وترك العما و ، الوظيام اححترا و ور اهيت م، 
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 المراجالالالع
 مراجع باللغة العربية: -أوال  
 (   آثر التمكين عل  سلوك المواخنة للعاملين  م م سسة الضمان احجتماعم  دم األردن"، 6111أبا زيد، ريا "  ) مجلة جامعالة

 .618-486(، 6(، ع )64، مج )إلنسانيةالنجاح لألبحاث والعلوم ا

 (  درجة ممارسة ر ساء األقسام األكاديمية  م جامعة الملك سعود لنمل القيادة التحويلية من وج ة 6114الثوينم، خار  محمد"  )
 .136-.14(،44، ع )مجلة رسالة التربية وعلم النفسنظر أعضاء هيلة التدريس"، 

 (  أثدر التمكدين اإلدار  والددعم التنظيمدم  دم السدلوك اإلبدداعم كمدا يدراه العداملون  دم 6113الحراحشة، محمد; و ال  ال يتم "  )
  633-641(، 6(، ع )66، مج )مجلة دراسات، العلوم اإلداريةشركة احت احا األردنيةر دراسة ميدانية"، 

 (  الق6116السدديايدة، نددوال حسددين; رالددد محمددد تيسددير مسدداعده; وزعبددم محمددد الزعبددم"  ) يددادة التحويليددة وأثرهددا  ددم  اعليددة سددلوك
  .6-66(، 1(، ع )11، مج )المجلة األردنية في إدارة األعما العاملين  م المستشاياا األردنية الحكومية والنا ة"، 

 (  القيددادة التحويليددة والتعامليددة لدددو مدددير  مدددارس التعلدديم العددام  ددم منخقددة الق دديم التعل6116ال ددالحم، نالددد سددليمان"  ) يميددة
 .41-4(، 41) ع، النفسرسالة التربية وعلم وعالقت ا بمستوو الرو  المعنوية لدو المعلمين"، 

 (  التمكدددين اإلدار  وعالقتدددا بالرضدددا الدددوظيام لددددو مددددير  المددددارس 6116الخعدددانم، حسدددن أحمدددد; وعمدددر سدددلخان السدددويعم"  )
 327.-616(، 1(، ع )41، مج )راسات، العلوم التربويةمجلة دالحكومية  م محا ظة الدمام بالمملكة العربية السعودية"، 

 ، مركدددزر الريددا   المالالوظفين آلراء اسالالتطلعية دراسالالالة العامالالة، المؤسسالالاتفالالي  التحويليالالالة القيالالادة(  هددد1466)  أحمددد العددامر 
  سعود الملك جامعة ،اإلدارية العلوم كلية، البحو 

 ، العربيالة المجلالة ،"السدعودية الحكوميدة األج دزة  دم التنظيميدة المواخنة وكوسل التحويلم القياد  السلوك"(  6116)  أحمد العامر 
 19-39 (1)ع  ،(8) مج ،اإلدارية للعلوم

   أثر األنشخة الداعمة لإلبدداع التنظيمدم علد  تحقيد  التمكدين الناسدم للعداملين  دم الشدركاا ال دناعية  ( 6114)المعانم، أحمد إسماعيا"
   القاهرةر المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، جامعة الدول العربية 63-66(، 1(، ع )64، مج )دارةالمجلة العربية لإلاألردنية"، 

 ،دراسدة :األردنيدة الجامعدة  دم العداملين إبدداع  دم وآثداره اإلدار   التمكدين"(  2009) رشديدة عقلدة  الحكديم عبددو  عدودة; أيمدن المعانم 

  234-259( 2ع ) (،5مج ) ،األعما  ةإدار  في األردنية المجلة ،"تحليلية ميدانية
 ،ميدانيدة دراسدةر األردنيدة الجامعدة  دم العداملين لددو التنظيميدة المواخنة عل  التحويلية القيادة أثر"(  6116) عوده أيمن المعانم"  

  225- 248  (6) ع ،(8) مج  األعما  إدارة في األردنية المجلة
   (  "أثددر التمكددين اإلدار   ددم تحقيدد  الرضددا الددوظيام لدددو العدداملين بجامعددة 6116)قريشددم، محمددد الخدداهر; ولخياددة أحمددد السددبتم

 .38-68(، 1(، ع )11، مج )المجلة األردنية في إدارة األعما محمد نيضر بسكرة"، 

 (  2008نعسانم، عبد المحسن عبد السالم ) التعليميدة  "انتبار أبعاد القيادة التحويليدة  دم اإلبدداعر دراسدة تخبيقيدة علد  الم سسداا
 ..3-38(،1(، ع )61، مج )مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية: سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية م سوريا"، 

 (  أسدباي التمكدين الناسدم ونتالجدا بدالتخبي  علد  القخداع الم در م بمديندة الريدا "، 6116نعسانم، عبد المحسن عبد السالم"  )
   القاهرةر المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، جامعة الدول العربية 668-618(، 6(، ع )66، مج )رةالمجلة العربية لإلدا

  ،(  "نمددوذ  مقتددر  للعوامددا المدد ثرة  ددم ممارسددة المددوظاين لسددلوكياا المواخنددة التنظيميددة التددذثيراا 6116) معبددد السددال نعبددد المحسددنعسددانم
  61-1(، 1(، ع )64، مج )مجلة جامعة الملل سعودعل  القخاع الم ر م  م مدينة الريا "، المباشرة واحعتراضية والوسيخة بالتخبي  
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 قائمة استقصاء
 استقصاء العاملين في شركات القطاع الخاص بمدينة الرياض

  السعوديةب العما بيلة  مالناسم  والتمكين التحويلية القيادة أسلوي بين العالقة حول بياناا جما إل  احستق اء هذا ي دف
  وضعك ما تتا  التم جابةاإل أمام ( X)  وضا يرج : شخصية معلومات -األو  الجزء
 سنة 68-66 □  سنة 64 -61 □  سنة  68 -63□   سنة 66 من أقا -13 □   :العمر

  ذكثر سنة 61 □  سنة 61 - 46 □       سنة 44 -41 □
 دكتوراة□  يعادل ا ما أو ماجستير □  بكالوريوس □  عامة ثانوية□  :التعليمي المؤهل

                         سنة 18-16□  سنة 14- 11□   سنواا 8 -6 □ سنة 4- 1 □  :الوظيفة في الخدمة سنة
  ذكثر سنة 61□ 

 .التحويلي القائد سلول التعرفأجل  من هي التالية العبارات: إرشادات -الثاني الجزء
 : عبارة كل تتضمنه الذي للسلول مديرل تكرار مدى تمثل التي الخانة في  X  علمة وضع الرجاء

 ادائم   اغالب   ااحيان   انادر   اق  إطل العبارات
 5 4 3 2 1  ب ا ي من التم والمعتقداا القيم أهم عن للموظاين يتحد   1
 5 4 3 2 1  با يعتقدون  بما الموظاين التزام أهمية عل  ي كد  6
 5 4 3 2 1  بال دف قوو  إحساس امتالك أهمية عل  يركز  6
 5 4 3 2 1  ب ا ي من التم لقيموا والمعتقداا باأل كار أقتناعا يبدو  4
 5 4 3 2 1  ت ر اتنا يحكم الذ  األساسم الغر  يوض   6
 التم التحدياا عل  التغلي  م تساعد باخنر من م كا ثقة أن كيي نع للموظاين يتحد   3

  تواج  م
1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1  بالر ية جماعم شعور امتالكنا أهمية عل  يركز  .
 5 4 3 2 1  ب ا يقوم التم للت ر اا األنالقية اقيالعو  راعمي  3
 5 4 3 2 1  ال عبة المواقي  م حاسم موقا يتنذ  8

 5 4 3 2 1  عن ا يعبر التم القيم ما يتخاب  بذسلوي يت رف  11
 5 4 3 2 1  لألداء عالية معايير يضا  11
 5 4 3 2 1  جديدة احتماحا تثير ت وراا يقدم  16
 5 4 3 2 1  المستمر بالتشجيا العاملين تزويد  عل يعما  16
 5 4 3 2 1  النجا  تحقي  متخلباا عل  ااهتمام يركز  14
 5 4 3 2 1  بالعما المتعلقة موضوعاابال وعم عل  ليكونوا الموظاين يعد  16
 5 4 3 2 1  ةإنجاز  عل  احتاا  تم ما إلنجاز ات ميم   يبدو  13
 5 4 3 2 1  ألهدا نا سن ا بذننا تاثق عن للموظاين يعبر  .1
 5 4 3 2 1  المستقبا عن بتاا ل يتحد   13
 5 4 3 2 1  إنجازها المخلوي األشياء عن بحماس يتحد   18
 5 4 3 2 1  للمستقبا واضحة ر ية  ياغة عل  يعما  61
 5 4 3 2 1  وأ كارهم آراءهم عن للتعبير الموظاين يشجا  61
 5 4 3 2 1  واألسباي الوقالا عل  ااستناد   مشكالاال خر  عل  يشجا  66
 5 4 3 2 1  األعمال أداء  م التقليدية األساليي عن احستا ام عل  يعما  66
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 ادائم   اغالب   ااحيان   انادر   اق  إطل العبارات
 5 4 3 2 1  مشكالاال حا عل  العما عند منتلاة نظر وج اا عن يبح   64
 5 4 3 2 1  بالعما للقيام جديدة أساليي يقتر   66
 6 4 6 6 1  منتلاة جواني عدة من مشكالالل النظر عل  الموظاين يح   63
 6 4 6 6 1  التقليدية مشكالاال لحا تقليد  غير التاكير عل  يشجا  .6
 6 4 6 6 1  اخنرين وقدراا احتياجاا تحديد كياية عل  األ راد تعليم عل  يعما  63
 6 4 6 6 1  مجموعة من جزء كون م من ح  بد كذ راد الموظاين يعاما  68
 6 4 6 6 1  لدي م القوة نقا  تخوير عل  يركزون  الموظاين يجعا  61
 6 4 6 6 1  منتلاة وقدراا احتياجاا من م لكا كذ راد الموظاين يعاما  61
 6 4 6 6 1  للموظاين الذاتم التخوير يشجا  66
 6 4 6 6 1  ال  م م يبدو الذ  للارد شن م اهتمام يعخ   66
 6 4 6 6 1  األ راد اتمام احه نتباةبذ يستما  64
 6 4 6 6 1  األ راد لتخوير مايدة ن ال  يقدم  66
 6 4 6 6 1  األ راد وتعليم تدريي  م اوقت   يقض   63
 6 4 6 6 1   حت ا مدو من للتحق  األساسية اح تراضاا  م يدق   .6
 6 4 6 6 1  هاانتبار  يتم التم راءاخ  م التاكير إعادة عل  يشجعنا  63
        حت ا من والتذكد اا تراضاح انتبار أهمية عل  يركز  68

 .التمكين نحو اتجاهل التعرفأجل  من التالية العبارات: إرشادات
 .الموافقة عدم أو الموافقة درجة يبين الذي الرقم حو  دائرة ضع الرجاء :الثالث الجزء

 العبارات
 موافق غير
 اإلطلق على

 غير
 موافق

 غير
 متركد

 موافق
 موافق
 اتمام  

 6 4 6 6 1  لم بالنسبة األهمية من عالية درجة عل  بة أقوم الذ  العما  1
 6 4 6 6 1  الشن م المستوو  عل  لم بالنسبة معن  ذاا وظياتم أنشخة  6
 6 4 6 6 1  لم بالنسبة معن  ذو بة أقوم الذ  العما  6
 6 4 6 6 1  وظياتم م ام بذداء للقيام قدراتم من واث  أنا  4
 6 4 6 6 1  بم النال العما أنشخة أداء عل  بقدراتم ثقة عل  أنا  6
 6 4 6 6 1  لوظياتم ألداء الضرورية الم اراا إتقان استخعا  3
 6 4 6 6 1  وظياتم أداء كياية تحديد  م كبيرة استقاللية لدو  .
 6 4 6 6 1  بعملم القيام كياية  م ليتممسلو  عل  قراراا اتناذ أستخيا  3
 6 4 6 6 1  وظياتم أداء كياية  م واحستقاللية الحرية من هاللة  ر ة لدو  8

 6 4 6 6 1  بة اعما الذ  القسم  م يحد   يما كبير تذثير    11
 6 4 6 6 1  بة اعما الذ  القسم  م يحد   يما التحكم من واسا قدر لدو  11
 6 4 6 6 1  بة أعما الذ  القسم  م يحد  ما عل  رالتذثي من هالا قدر لدو  16
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ABSTRACT 

 

The study examines the impact of transformational leadership on psychological 

empowerment. Data were collected via self-administered questionnaire from a sample of 

private sector employees (348). Transformational leadership behavior was measured using the 

four factors of transformational leadership adopted by MLQ (Bass and Avolio,1990). 

Psychological empowerment was measured using Spreitzer (1995) scale. Means, 

standard deviations, Pearson correlations and stepwise regression analysis were used to 

analyze the data. The finding indicated that the degree of practicing transformational 

leadership by private sector managers from employees’ perspectives was moderate and the 

mean was (3.25), and that employees of private sector feel a moderate level of psychological 

empowerment and the mean was (3.56). 

The findings indicated that a moderate, positive and significant relationship exists 

between transformational leadership (overall) and the dimension psychological 

empowerment. 

The results of the study showed that transformational leadership dimensions, which 

include idealized influences; inspirational motivation; individualized consideration; and 

intellectual stimulation are found to significantly relate to psychological empowerment. 

Further analysis showed that all the dimensions of transformational leadership, other than 

intellectual stimulation are predictor of psychological empowerment. Finally, findings, and 

research recommendations are disussed. 

 


