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ملخص
هدفت الدراسة إىل التعرف على ماهية وأبعاد القيادة التحويلية وتشخيص واقع ممارساهتا يف مصرف
االدخار واالستثمار العقاري بليبيا .وقد اعتمدت على املنهج الوصفي التحليلي ،ودراسة تطبيقية استهدفت
عينة بلغت  276موظف وموظفة .وقد خلصت الدراسة إىل جمموعة من النتائج ،متثلت يف أن هناك
ممارسة مبستوى نسيب متوسط للقيادة التحويلية لدى القيادات املصرفية مبصرف االدخار واالستثمار العقاري
مبتوسط مرجح ( .)3.70وكان التأثري املثايل من أكثر السلوكيات ممارسة لدى قيادة املصرف مبتوسط
( .)4.22يف حني أن بعد االهتمام الفردي اثين األبعاد ممارسة مبتوسط ( ،)3.76وهناك تكافؤ يف
مستوى ممارسة بعدي اإلاثرة الفكرية والتحفيز اإلهلامي بدرجة أقل من املتوسط بلغت ( )3.42لكل بعد.
كما أن النتائج أوضحت وجود درجات حياد متعددة حول دالئل ومؤشرات ممارسة أبعاد القيادة التحويلية
مما يثري التساؤل حول فاعلية القيادة التحويلية لدى القيادات املصرفية .وبناء على ذلك فقد أوصت الدراسة
بضرورة التأكيد الكامل على تبين القيادات املصرفية للقيادة التحويلية وسلوكياهتا كوهنا ذات فاعلية يف إجناح
عمليات التحول والتغيري والتطوير ،ابإلضافة إىل تعزيز مستوى بعض سلوكيات القيادة التحويلية واملتمثلة
يف التحفيز اإلهلامي واإلاثرة الفكرية ملا هلما من أثر يف التحول حنو الصريفة اإلسالمية ،وكذلك إجراء املزيد
من الدراسات التقييمية لسلوكيات ومهارات القيادات املصرفية وفق النظرايت احلديثة يف القيادة اإلدارية.
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Abstract:The study aimed to identify the nature and dimensions of transformational
leadership and to diagnose the reality of its practices in the Real Estate Savings and
Investment Bank in Libya. The study was based on the descriptive and analytical
method, and an applied study targeting a sample of 276 male and female employees.
The study concluded with a set of results, represented that there is a practice with a
medium relative level of transformational leadership among the banking leaderships of
the Real Estate Savings and Investment Bank with a weighted average (3.70). The ideal
effect is one of the behaviors most practiced by the bank’s leadership, with an average
of (4.22). Whereas the second dimension of individual interest was exercised with an
average of (3.76), and there is parity in the level of practicing the two dimensions of
intellectual arousal and inspirational stimulation with a less than average degree of
(3.42) for each dimension. The results also showed the existence of multiple degrees of
neutrality regarding the indications and indicators of practicing the transformational
leadership dimensions, which raises questions about the effectiveness of
transformational leadership among banking leaders.
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: مقدمة1.1
 ظهر أول استخدام ملفهوم القيادة التحويلية عن طريق خبري القيادة والسياسي وكاتب1978 يف عام
 نسبةً لبرينز القيادة التحويلية،James MacGregor Burns للسري الرائسية جيمس ماكجروجر برينز
ممكن أن ترى عندما يكون املدير واملرؤوس يدفعون بعضهم ملستوي أعلي من األخالق واحلافز من خالل
 القادة التحويلني قادرين علي إهلام اتبعيهم لتغيري توقعاهتم وإدراكهم وحتفيزهم على،قوة رؤيتهم وشخصيتهم
.العمل على أهداف مشرتكة
.قد أسرت القيادة التحويلية خميلة العلماء والطلبة املختصني ابجملال القيادي إضافة إىل املمارسني هلذا اجملال
 وذكر بعضهم أهنا من أكثر األفكار اليت.واحتلت مركز االدارة يف األحباث املتعلقة ابلقيادة بشكل عام
.)Northouse, 2013, p185(
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وأبرز ما مييز القيادة التحويلية هو قدرهتا الكبرية على قيادة التنظيمات وفرق العمل يف مواجهة التحدايت
والتغريات احل ديثة من خالل جمموعة من األمناط اليت ميكن من خالهلا التأثري يف سلوكيات املرؤوسني من
خالل حتفيزهم وفتح اجملال هلم وتشجيعهم وإاثرة أفكارهم اإلبداعية واالهتمام هبم.
ولعل من أبرز القطاعات اليت تواجه التحدايت والتغيريات هو قطاع املصارف ،فناهيك عن التطور التقين
للصناعة املصرفية ،فإن التحول حنو الصريفة اإلسالمية يعد من أبرز التحدايت اليت تواجها املصارف
التقليدية بشكل عام ،ويف ليبيا بشكل خاص.
وهلذا فإن احلاجة لوجود مثل هذه القيادات على رأس القطاع املصريف من شأنه أن يساهم وبشكل كبري يف
مواجهة تلك التحدايت وإجناح عمليات التطوير والتحول ،عليه فإن هذه الدراسة جاءت لتسليط الضوء
على ماهية وأبعاد القيادة التحويلية وتشخيص واقع ممارساهتا يف أحد املصارف التقليدية اليت تسعى حثيثاً
للتحول حنو الصريفة اإلسالمية هو مصرف االدخار واالستثمار العقاري بليبيا.
 1.2أهداف الدراسة:
 .1التعرف على ماهية القيادة التحويلية وأبعادها.
 .2تقييم مدى ممارسة القيادة املصرفية ملصرف االدخار واالستثمار العقاري للقيادة التحويلية.
 1.3أمهية الدراسة:
إن البحث يف القيادة التحويلية كنمط قيادي قادر على قيادة التحول والتطوير يف املنظمات ،من شأنه أن
يسهم يف تعزيز جهود واسرتاتيجيات القيادات املصرفية يف مواجهة التحدايت والتغيريات اليت تتصف هبا
الصناعة املصرفية سواء على الصعيد التنظيمي أو التقين ،وذلك ملا تتسم به القيادة التحويلية من قدر كبرية
على قيادة التحوالت ومواجهة التطورات.
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كما أن هذه الدراسة أتيت يف وقت تسعى فيه جل املصارف التقليدية ومن بينها مصرف االدخار واالستثمار
العقاري إىل التحول حنو الصريفة اإلسالمية ،وهلذا فإن هذه الدراسة ستسهم يف تشخيص واقع ممارسات
القيادة التحويلية داخل املصرف ،مما يساعد يف معرفة مدى توفر تلك املمارسات.
 1.4اإلطار النظري والدراسات السابقة:
 1.4.1ماهية القيادة التحويلية:
يف عام  1978ظهر أول استخدام ملفهوم القيادة التحويلية فهوم القيادة التحويلية قُدم للمرة األويل عن
طريق خبري القيادة والسياسي وكاتب للسري الرائسية جيمس ماكجروجر برينز James MacGregor

 ،Burnsنسبةً لبرينز القيادة التحويلية ممكن أن ترى عندما يكون املدير واملرؤوس يدفعون بعضهم ملستوي
أعلي من األخالق واحلافز من خالل قوة رؤيتهم وشخصيتهم ،القادة التحويلني قادرين علي إهلام اتبعيهم
لتغيري توقعاهتم وإدراكهم وحتفيزهم على العمل على أهداف مشرتكة.
أستند ( Burns )1978يف وضع مفاهيم القيادة التحويلية على اجملال السياسي ،فيما انقش ()1947
 Weberالكاريزما يف منظمات األعمال ،أذ ظهرت كلتيهما يف وقت مبكر من أوائل ( ،)1980لذا تنص
النظرايت التحويلية على أن القادة التحويليني حيفزون األتباع على بذل قصارى جهدهم وجعل أدائهم
يفوق التوقعات ،وذلك عن طريق نقل العمل القيادي هلم ألجل التغلب على املصلحة الذاتية وحتقيق هدف
أمسى .ووفقاً لنظرية القيادة التحويلية فان األتباع لديهم الثقة واالحرتام للقائد والدفاع عنه للذهاب معه
وجتاوز ما هو متوقع منهم بشكل طبيعي (الغزايل ،2012 ،ص.)45
حيث عرف

Jamed Burns

القيادة التحويلية يف كتابه القيادة ( )Leadershipأبنه " :هي اليت حتدث

عندما ينخرط شخص أو عدة أشخاص مع اآلخرين حبيث يرفع القادة واألتباع يعضهم بعضاً ملستوى ٍ
عال
من احلافزية واألخالقية" (.)Burns, 1978, p27
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ومن التعاريف الواردة يف األدبيات العربية عن القيادة التحويلية هو ما ذكره شقوارة ( ،)2013حيث عرف
القيادة التحويلية أبهنا" :عملية مستمر يقوم من خالهلا القائد ابلتغيري يف قيم املرؤوسني ودوافعهم احلالية
وحتويلها للصاحل العام للمنظمة من خالل صياغة رؤية مستقبلية تدعم وضع املنظمة املستقبلي" (ص.)62
ولقد أشار عدداً من الباحثني مثل )(Marshall, ، )Wilson, 2014, p154) (Norhtouse ,2013, p185
) ،2011, p3أن القيادة التحويلية تتصف ابأليت:
 .1القيادة التحويلية عملية تغيري وحتويل للناس.
 .2هتتم القيادة التحويلية ابلعواطف والقيم واألخالق واملعايري واألهداف طويلة األجل.
 .3تقيم القيادة التحويلية دوافع األتباع ،وتليب احتياجاهتم ،وتتعامل معهم كبشر كاملي االعتبار.
 .4تسعى القيادة التحويلية لتحقيق أهداف ذات مستوى عايل.
 .5ختدم القيادة التحويلية املصلحة اجلماعية.
 .6تتطلب القيادة التحويلية قفزة كبرية من اإلميان ابلتغيري عند كل من القائد واملرؤوسني.
 .7تستفيد القيادة التحويلية من املوارد العاطفية والروحية للمنظمة.
 .8توصف القيادة التحويلية أبهنا ذات أتثري استثنائي على األتباع ومن خالل حتفزهم إلجناز أكثر مما
يتوقع منهم.
 .9تتميز القيادة التحويلية أبهنا عملية ذات رؤية متبصرة وجذابة (كاريزميا).

 1.4.2أبعاد القيادة التحويلية:
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قد طور ) Bass and Avolio (1994استبانة متعددة

العناصر "Multifactor Leadership

" Questionaireبنيت على نظرية أن القيادة التحويلية تتضمن أربعة أبعاد-:
 .1التأثري املثايل (اجلاذبية أو الكاريزما) (-:)Idealized Influence
وقد تعارف على تسمية هذا البعد ابدئ األمر ابلعنصر اجلذاب ( )Charismaولكن املخاوف من متجيد
القائد وأتليهه مت استبداله مبسمى التأثري املثايل (.)Antonakis & Day, 2012, p265
والكاريزما (اجلاذبية) تعين " :القدرة على التأثري يف اآلخرين إلهلامهم -ليس فقط يف الرغبة على املتابعة
لكن أيضاً توقع النجاح ولتصبح جزءاً من شيء أكرب من الذات ،وهي تشري أيضاً إىل نوعية األصالة
والشفافية والثقة اليت توجه اآلخرين لك كقائد لتبادل الرؤية والرغبة يف العمل من أجل حتقيق األهداف"
(.)Marshell, 2011, p4-5

واستناداً ل ـ( (Antonakis & Day, 2012, p265فكلما زادت قوة وشدة جاذبية وإهلام القادة فإنه يزداد
متجيد األتباع هلم ،فينظرون إليهم كقدوة قوية وأحياانً مقدسة) .ويؤكد ) ،(Norhtouse ,2013, 191أنه
وبسبب تلك القوة التأثريية وعمقها فإهنم يرغبون يف تقليده وحيذون حذوه.
 .2التحفيز امللهم (:)Inspirational Motivation
ويعرف "  "Downtonاإلهلام أبنه" :العمل أو القوة لتحريك الفكر أو العواطف" ( Rafferty & Griffin,

 .)2004, p332يف حني وضع " "Bassحدوداً الستخدام مصطلح القيادة امللهمة ليقتصر على حاالت
خاصة ،واليت حتدث عندما يوظف القائد السمات العاطفية وغري الفكرية يف عملية التأثري .وقد ذكر أيضاً
أن القائد امللهم يضيف مسات عاطفية يف عملية أتثريه على األتباع من خالل استخدامه حملاداثت ملهمة
ونداءات عاطفية

(.)Rafferty & Griffin, 2004, p33
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وعلى ذات الصعيد بني " " Yuklأن اإلهلام يشري إىل املدى الذي من خالله يدفع القائد احلماس بني
املرؤوسني ،ويقول أشياء تبين ثقة األتباع يف قدرهتم على أداء املهام بنجاح وحتقيق أهداف اجملموعة
(.)Plunkett et al, 2012, 444
ويشري()Antonakis & Day, 2012, p266

إىل أن القائد احملفز يتميز بقدرته على التنبؤ ،وذلك من

خالل التنبؤ أبن أبتاعه قادرون على حتقيق األهداف ويظهرون الثقة املطلقة واإلصرار على أن النتائج اليت
يريدوهنا ستتحقق ،وعندها يصبح األتباع قادرين على الوصول إىل مستوى أداء أعلى من التوقع ،وهو ما
يشبه املعجزة عند أجنازه .
 .3اإلاثرة الفكرية (:)Intellectual Stimulation
القيادة التحويلية تؤمن بضرورة التغيري وتشجع عليه ،وذلك من خالل استثارة األفكار اهلادفة إىل التغيري
يف التفكري الذايت للقيم واملعتقدات( .)Nayab, 2010, p123بل وحتدي املعتقدات اخلاصة واألكثر
من ذلك استثارة أفكار التحدي للقائد واملنظمة (.)Northouse, 2013, p193
ويتصف القائد احملفز فكرايً والذي له القدرة على استثارة أفكار أتباعه مبجموعة من الصفات اليت جتعله
يصل إىل مرحلة متقدمة يف حتفيز غريه فكرايً (: )Marshall,2011, p5
 )1حرص القائد التحويلي على التعليم على نطاق واسع إضافة إىل املطالعات الشخصية وهو ينظر
إىل املشاكل القدمية بطرق جديدة.
 )2حتدي القائد للحدود ،وتشجيعه لإلبداع.
 )3االطالع على نطاق واسع وأخذ الدروس من التخصصات املتنوعة واألفكار والنهج إلجياد حلول
مناسبة.
 )4كثرة طرح األسئلة ،وتعزيز التفكري املستقل والنقدي.
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 )5االفرتاض القائم على أن الناس حريصة على التعلم واختبار أفكار جديدة.
 .4االعتبار الفردي (:)Individualized Consideration
ويطلق عليها الرعاية الفردية أو االهتمام الفردي ،وهي يتمثل هذا البعد يف القادة الذين بيئة داعمة حتتضن
األفراد وتعىن ابحتياجاهتم ،ويتصرف القادة عند هذا البعد كمدربني ومستشارين لتوجيه وإرشاد األتباع
إىل حتقيق ذاهتم

(.)Northouse, 2013, p19

وللقائد االستعانة يف سبيل حتيقي ذلك بعدد من األدوات واألساليب ،ميكن اختصارها يف (عبداملوىل،
 ،2015ص:)51- 50
 )1مراعاة الفروق الفردية ،حيث يتم التعرف على الفروق الفردية من حيث االحتياجات والرغبات،
وسلوك القائد هو الذي يظهر قبوله للفروق الفردية ،مثالً حيصل بعض املوظفني من القائد على
مزيد من التشجيع ،وبعضهم على مزيد من االستقاللية ،بينما التعامل حبزم مع اآلخرين.
 )2اإلدارة ابلتجوال ،حيث يعتمد القائد على التجوال يف أماكن العمل للوقوف على قدرات
واحتياجات كل فرد من األتباع.
 )3اإلصغاء لألتباع بشكل فعال واالستماع إىل احتياجات كل مرؤوس على حدة.
 )4التفاعل من اآلخرين ،فمثالً يتذكر القائد حماداثته السابقة مع األتباع ،وبيان إدراكه الهتماماهتم
الفردية.
 )5تفويض بعض الصالحيات كوسيلة لتطوير األتباع ،فمن خالل التفويض تتم مراقبة األتباع لتقييم
التقدم املنجز ومعرفة مدى احلاجة للدعم ونوع الدعم ،ومن الناحية املثالية جيب أال يشعر األتباع
أهنم حتت املراقبة من قبل قائدهم.
 )6التعامل ابحرتام مطلق ،فيجب أن يعامل القائد أتباعه كأشخاص كاملني بدالً من النظر إليه
103

)Journal of Global Business and Social Entrepreneurship (GBSE
Vol. 7: No. 20 (January 2021) page 96-114 | www.gbse.com.my | eISSN : 24621714

كموظف فقط.
 )7استخدام عبارات وكلمات الشكر والثناء كوسيلة لتحفيز املرؤوسني.
 )8التقدير العلين العام إلجنازات ومبادرات املرؤوس.
 )9التأكد من عدالة توزيع عبء العمل.
 )10املبادرة بتقدمي املشورة املهنية الفردية والتوجيه.
 1.5الدراسات السابقة:
 دراسة البلوشي وآخرون ( ،)2019هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على درجة ممارسة املديرينللقيادة التحويلية وماهية عالقتها ابلصحة التنظيمية ،وقد اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي
االرتباطي ،ابستخدام االستبانة لقياد القيادة التحويلية وفق أبعادها (اجلاذبية ،االستثارة العقلية ،احلفز
اإلهلامي ،االعتبار الفردي) والصحة التنظيمية ،وقد خلصت الدراسة إىل وجود ممارسة للقيادة التحويلية
بدرجة كبرية ،وقد جاء بعد التأثري املثايل ابلدرجة األوىل ،وأن هناك عالقة ارتباطية موجبة بني القيادة
التحويلية والصحة التنظيمية ،وأوصت الدراسة ابالستمرار يف تدريب املديرين على ممارسات أبعاد
القيادة التحويلية ،وكذلك إشراك العاملني يف اختاذ القرارات اليت تتعلق بعملهم.
 دراسة ( ،Al Ahmad et al )2019حيث حبثت الدراسة يف إشكالية االبتكار يف املصارفومدى أتثري القيادة التحويلية يف االبتكار ،وقد هدفت إىل قياس أثر أبعاد القيادة التحويلية (التأثري
املثايل ،التحفيز اإلهلامي ،االستثارة الفكرية ،االعتبارات الفردية) على االبتكار ،وقد انتهجت الدراسة
املنهج الكمي االستكشايف ،وخلصت الدراسة إىل أمهية القيادة التحويلية يف تعزيز االبتكار يف القطاع
املصريف ،يربز املعىن الضمين الرئيسي للبحث أن االعتبار الفردي هو أهم مؤشر على ابتكار املنتج
والعملية يليه التحفيز امللهم والتأثري املثايل ،على التوايل ،يف حني أن االستثارة الفكرية هلا أتثري ضئيل
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على ابتكار املنتج والعمليات ،وقد أوصت الدراسة بضرورة إجراء املزيد من الدراسات حول القيادة
التحويلية وأتثرياهتا يف قطاع املصارف.
 دراسة جنم والربيعي ( ،)2016هدفت الدراسة إىل معرفة دور القيادة التحويلية من خالل أبعادهااملتمثلة يف (التأثري املثايل ،احلفز اإلهلامي ،االستثارة الفكرية ،البعد الذايت ،التمكني) يف القرار الرشيد،
وقد اعتمد الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي ،والذي اعتمد فيه على االستبانه اليت وزعت على
عينة مكونة من ( )77مدير ومعاون مدير ومستشار ورئيس قسم ،وقد خلصت الدراسة إىل وجود
عالقة وأتثري لكل أبعاد القيادة التحويلية يف أبعاد القرار الرشيد ،وقد كان بعد (االستثارة الفكرية)
أكثر األبعاد أتثرياً ومن مث يليه التأثري املثايل ،ومن مث جاء البعد الذايت ،احلفز اإلهلامي وأخرها كان
التمكني بدرجة متدنية جداً .وقد أوصت الدراسة بضرورة اإلفادة من النت ــائج والتوصـيات املقدمــة مــن
الدراسة ،ومن الضروري على املصارف أن تستند إىل املفاهيم العلمية يف عملية اختيار واختبار قياداهتا،
وأن تتمتع تلك القيادات ابلقدرة على اإلبداع.

 دراسة الطحاينة وعودات ( ،)2014قد هدفت الدراسة إىل معرفة السلوك القيادي السائد لدىاملدربني العاملني يف دائرة النشاط الرايضي من وجهة نظر العيب الفرق الرايضية يف اجلامعة اهلامشية
ابستخدام نظرية القيادة التحويلية واليت تصنف القيادة إىل أربع أمناط أو سلوكيات (التأثري املثايل،
التحفيز اإلهل امي ،االستثارة الفكرية ،االعتبارات الفردية) ،وعالقته مبستوايت الرضا لديهم ،وقد
اعتمدت على املنهج الوصفي التحليلي ،واستخدمت أداة االستبانة جلمع البياانت ومتثلت عينتها يف
( )86العباً والعبة ،وكان من أبرز نتائجها أن املستوى العام للرضا عند االعبني كان متوسطاً بشكل
عام ،لتظهر النتائج أيضاً أن درجة ممارسة املدربني للقيادة التحويلية كانت متوسطة بشكل عام .وكان
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أكثر جماالت القيادة التحويلية ممارسة االستثارة الفكرية ،تاله التأثري املثايل ،مث احلفز اإلهلامي وأخرياً
االعتبارات الفردية .كما بينت النتائج وجود عالقة إجيابية بني السلوك القيادي التحويلي للمدرب
ومستوايت الرضا عند االعبني .وخاصة أبعاد احلفز اإلهلامي واالستثارة الفكرية ،والتأثري املثايل واليت
سامهت يف تفسري ما نسبته  % 55.8من التباين يف الرضا عند الالعبني .وأن هناك عالقة دالة
احصائياً بني مجيع جماالت القيادة التحويلية وبني الرضا الكلي وجماالت الرضا عند االعبني ابستثناء
جمال الرضا عن التدريب وجمال االعتبارات الفردية.
1.6منهجية الدراسة:
 1.6.1منهج الدراسة
اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي الذي يهدف إىل وصف وحتليل خمتلف أبعاد املوضوع بغية
الوصول إىل نتائج منطقية حمددة وفق الفرضيات املطروحة ،فهو يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد يف
ويعرب عنها كيفياً بوصفها وتوضيح خصائصها (عبداحلفيظ وابهي،
الواقع ،ويهتم بوصفها وصفاً دقيقاً ّ
 ،2000ص.)84
 1.6.2جمتمع وعينة الدراسة:
استهدفت الدراسة مجيع املوظفني مبصرف االدخار واالستثمار العقاري يف ليبيا جبمع فروعه وإداراته ،من
خالل عينة منتظمة بلغت  276موظف وموظفة ،مت توزيع االستباانت عليهم وحرص الباحثون على جتميع
أكرب قدر من االستباانت ومنح املبحوثني فرصة كافية لإلجابة وتشخيص واقع الظاهرة املدروسة.
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 1.6.3أداة مجع البياانت:
اعتمدت هذه الدراسة على االستبانة كأداة جلمع البياانت ،وهي جمموعة من األسئلة املرتبطة ببعضها بعضاً
من حيث املوضوع ،وتكفل الوصول إىل املعلومات املنشودة ،ويتم إعدادها بشكل واضح .وقد اعتمد يف
قياس القيادة التحويلية على نظرية القيادة التحويلية اليت أنشأها ) Burns (1978مث طورها

( Bass and

 ،)Avolio1994لتصنف إىل أبعادها األربعة (التأثري املثايل ،التحفيز امللهم ،اإلاثرة الفكرية ،االهتمام
الفردي).
 1.6.4ثبات أداة مجع البياانت
وقـد مت التحقـق من ثبات االستبانه من خالل مجع البياانت من عينة استطالعية قدرت ب ( )35مبحوث،
وبتطبيق معادلة ثبات األداة (كرونباخ ألفا) على مجيع جماالت الدراسة واألداة ككل ،واجلدول ( )1يوضح
نتائج اختبار ألفا للعينة االستطالعية ملتغريات الدراسة.
جدول ( :)1يبني قيم معامل الثبات حملاور االستبانة
املتغريات
أبعاد القيادة التحويلية

األبعاد

عدد الفقرات

معامل الثبات

التأثري املثايل

5

0.962

التحفيز امللهم

5

0.902

اإلاثرة الفكرية

4

0.875

االهتمام الفردي

5

0.896

 1.7التحليل ومناقشة النتائج:
تضمن مقياس القيادة التحويلية عدد  19عبارة ،مت صياغتها من أجل تشخيص واقع القيادة التحويلية يف
املصرف من خالل سلوكياهتا (التأثري املثايل ،التحفيز اإلهلامي ،اإلاثرة الفكرية ،االهتمام الفردي) ،وبتحليل
اجتاه اراء العينة حول كل عبارة من عبارات احملور وأبعاده كما هو موضح يف اجلدول (.)2
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اجلدول ( :)2متوسط إجاابت أفراد العينة حول فقرات مقياس القيادة التحويلية
غري موافق بشدة

غري موافق

حمايد

موافق

موافق بشدة

ت

متوسط االجاابت

الفقرة

%

بعد التأثري املثايل (الكاريزما)
1

تتميز القيادة اإلدارية يف املصرف بقوة الشخصية
واللباقة املهنية.

2

تتسم القيادة اإلدارية يف املصرف ابلثقة والصدق مع

3

تواجه القيادة اإلدارية يف املصرف االزمات مبعاجلتها

4

حتظي القيادة اإلدارية يف املصرف بتقدير واحرتام وثقة

5

تقوم القيادة اإلدارية يف املصرف بتوفري احتياجات

العاملني.
حبلول.

العاملني.

العاملني قبل احتياجاهتم الشخصية.

1.1

3.6

9.1

42.4

43.8

4.24

1.4

2.9

8.0

40.2

47.5

4.29

1.4

2.9

13.8

44.2

37.7

4.14

1.1

3.3

11.2

43.1

41.3

4.20

1.1

3.3

9.1

44.6

42.0

4.23

4.22

املتوسط املرجح لبعد التأثري املثايل
بعد التحفيز اإلهلامي
6

تعمل القيادة اإلدارية يف املصرف على حب روح

7

متتلك القيادة اإلدارية يف املصرف القدرة على ايضاح

8

تعمل القيادة اإلدارية يف املصرف بتقدمي أساليب

التحدي بني العاملني.

وإيصال توقعاهتم إىل العاملني.

تصف هبا أمناط االلتزام ابألهداف.
9

تركز القيادة اإلدارية يف املصرف على اجناز املهام

بروح الفريق والعمل اجلماعي.

 10متتلك القيادة اإلدارية يف املصرف القدرة على تقدمي
النصح واالقناع.

4.7

15.2

17.8

47.1

15.2

3.53

6.5

15.9

22.8

38.8

15.9

3.42

4.0

20.3

26.8

36.6

12.3

3.33

3.6

17.4

23.9

40.6

14.5

3.45

5.4

17.8

25.0

37.0

14.9

3.38

3.42

املتوسط لبعد التحفيز اإلهلامي
بعد اإلاثرة الفكرية
 11تبحث القيادة اإلدارية يف املصرف دائما عن األفكار
اجلديدة حلل املشكالت اليت قد تنجم يف العمل.
 12تشجع القيادة اإلدارية يف املصرف على تقدمي
االفكار واآلراء املبدعة حلل املشكالت احملتملة.

8.3

13.4

31.5

29.7

17.0

3.34

9.4

16.7

30.1

26.8

17.0

3.25
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 13تعمل القيادة اإلدارية يف املصرف على حتديد الفرص
والتهديدات ونقاط القوة والضعف وتويل هلا األمهية.

 14تعمل القيادة اإلدارية يف املصرف على تعزيز إدراك
العاملني لفهم املشاكل والصعوابت وإجياد احللول هلا.

 15هتتم القيادة اإلدارية يف املصرف مبشاعر العاملني من
حيث التشجيع والتوجيه والنصح.

4.3

10.9

23.9

41.7

19.2

3.61

3.6

15.2

27.9

38.4

14.9

3.46

5.4

14.9

29

30.8

19.9

3.45

3.42

املتوسط لبعد اإلاثرة الفكرية
بعد االهتمام الفردي
 16تستمع القيادة اإلدارية يف املصرف إىل العاملني وهتتم
ابحتياجاهتم وإجنازاهتم.

 17تتبىن القيادة اإلدارية يف املصرف إبسرتاتيجية التقدير
والتعزيز اإلجيايب.

 18تعتمد القيادة اإلدارية يف املصرف ابالتصال املفتوح
واملباشر مع العاملني.
 19تسند القيادة اإلدارية يف املصرف األعمال الصعبة
لألفراد الذين ميتلكون القدرة على إجنازها.

1.8

5.1

10.1

55.8

27.2

4.01

1.4

3.6

9.1

49.6

36.2

4.16

2.2

9.1

10.1

62.0

16.7

3.82

1.4

7.2

6.5

57.2

27.5

4.02

املتوسط لبعد االهتمام الفردي

3.76

املتوسط العام ملمارسات القيادة التحويلية

3.70

نالحظ يف اجلدول أن إجاابت العينة حول فقرات البعد األول ( )5-1تشري إىل وجود ممارسات تدل على
التأثري املثايل (الكاريزما) للقادة يف املصرف مبستوى عايل ،وهو ما أكدته قيمة املتوسط املرجح ابملوافقة
التامة على فقرات البعد بقيمة (.)4.22
ومن اجلدول أيضاً يتضح أن هذا النمط القيادي متثل من خالل قوة الشخصية واللباقة املهنية ،وكذلك
الثقة والصدق مع العاملني ،والقدرة على مواجهة األزمات ومعاجلتها ،وتوفري احتياجات العاملني قبل
االحتياجات الشخصية للقادة ،وهو ما جعل القيادة حتظى بتقدير واحرتام وثقة العاملني.
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وعند الفقرات احملور ( )10-6واليت هدفت إىل تشخيص مستوى التحفيز اإلهلامي للقيادة ،اتضح وجود
مستوى متوسط هلذا النمط ،حيث أشار املتوسط املرجح بقيمة ( )3.42إىل ذلك ،وهذا التحفيز اإلهلامي
مستمد من قدرة القيادة اإلدارية على بعث روح التحدي بني العاملني ،وكذلك الوضوح يف إيصال توقعات
القيادة إىل العاملني ،ابإلضافة إىل تركيزها واهتمامها على اإلجناز اجلماعي بروح الفريق .ونالحظ حياد
العينة عند عمل القيادة اإلدارية بتقدمي أساليب تصف أمناط االلتزام ابألهداف ،وكذلك عند قدرة القيادة
اإلدارية على تقدمي النصح واالقناع.
وعند حتليل اجتاه آراء العينة حول الفقرات من ( )15-11واليت هدفت إىل تشخيص مستوى قدرة القيادة
اإلدارية على اإلاثرة الفكرية ،اتضح أن هناك مستوى متوسط لإلاثرة الفكرية لدى القيادة اإلدارية يف
املصرف ،وهذا ما أكدته قيمة املتوسط املرجح بقيمة ( ،)3.42وهذه اإلاثرة الفكرية انبعة من حرص
القيادة اإلدارية يف املصرف على حتديد الفرص والتهديدات ونقاط القوة والضعف ،وكذلك والعمل على
تعزيز إدراك العاملني لفهم املشاكل والصعوابت وإجياد احللول هلا ،وكذلك االهتمام مبشاعر العاملني من
حيث التشجيع والتوجيه والنصح.
إال أن هناك حياد قد يشري إىل القصور القيادي يف حبث القيادة اإلدارية الدائم عن األفكار اجلديدة حلل
املشكالت ،وكذلك التشجيع على تقدمي األفكار واآلراء املبدعة.
وقد أفاد التحليل أيضاً كما هو موضح يف اجلدول ( )47أن الفقرات ( )19-16واليت هتدف إىل
تشخيص مستوى االهتمام الفردي لدى القيادة اإلدارية يف املصرف ،وقد أوضح املتوسط املرجح وجود
مستوى فوق املتوسط بقيمة ( ،) 3.76حيث أن هذا السلوك القيادي يتضح من خالل املمارسات اليت
أكد عليها العاملني منها اهتمام القيادة ابحتياجات العاملني وإجنازاهتم ،وكذلك تبين اسرتاتيجيات التقدير
والتعزيز اإلجيايب ،واالتصال املفتوح واملباشر مع العاملني ،واسناد املهام وفق القدرة على اإلجناز.
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وكملخص حملور القيادة التحويلية يتضح أن أكثر هناك أتكيد من العينة على أن سلوكيات القيادة املصرفية
متيل بشكل نسيب حنو سلوكيات القيادة التحويلية ،حيث أشار إىل ذلك املتوسط املرجح آلراء العينة حول
عبارات احملور بقيمة ( ،) 3.70وأن أكثر تلك السلوكيات التحويلية اليت يتمتع هبا القادة يف املصرف هو
التأثري املثايل (الكاريزما) مث االهتمام الفردي ،ومن مث اإلاثرة الفكرية والتحفيز اإلهلامي بذات الدرجة.
 1.8اخلامتة
يف ظل ما عرضته هذه الدراسة من طرح نظري خمتصر ،ودراسة تطبيقية لواقع ممارسات القيادة التحويلية
يف مصرف االدخار واالستثمار العقاري بليبيا فإنه يف خامتة هذه الدراسة ميكن عرض جمموعة من النتائج
والتوصيات.
 1.8.1النتائج:
 .1تعد القيادة التحويلية يف أبعادها األربعة (التأثري املثايل ،والتحفيز اإلهلامي ،واالاثرة الفكرية،
واالهتمام الفردي) من أبرز السلوكيات القيادية الناجحة لقيادة التحول والتغيري.
 .2أكدت الدراسة امليدانية أن هناك ممارسة مبستوى نسيب متوسط للقيادة التحويلية لدى القيادات
املصرفية مبصرف االدخار واالستثمار العقاري مبتوسط مرجح (.)3.70
 .3يعد بعد التأثري املثايل من أكثر السلوكيات ممارسة لدى قيادة املصرف مبتوسط (.)4.22
 .4مثل االهتمام الفردي اثين أبعاد القيادة التحويلية ممارسة بعد التأثري املثايل مبتوسط (.)3.76
 . 5هناك تكافؤ يف مستوى ممارسة بعدي اإلاثرة الفكرية والتحفيز اإلهلامي بدرجة أقل من املتوسط
بلغت ( )3.42لكل بعد.
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 .6هناك درجات حياد متعددة حول دالئل ومؤشرات ممارسة أبعاد القيادة التحويلية مما يثري التساؤل
حول فاعلية القيادة التحويلية لدى القيادات املصرفية.
 1.8.2التوصيات:
بناء على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج تعكس واقع القيادة التحويلية يف مصرف االدخار واالستثمار
العقاري ،فإن الدراسة توصي ابأليت:
 .1ضرورة التأكيد الكامل على تبين القيادات املصرفية للقيادة التحويلية وسلوكياهتا كوهنا ذات فاعلية يف
إجناح عمليات التحول والتغيري والتطوير.
 .2تعزيز مستوى بعض سلوكيات القيادة التحويلية واملتمثلة يف التحفيز اإلهلامي واإلاثرة الفكرية ملا هلما
من أثر يف التحول حنو الصريفة اإلسالمية.
 .3إجراء املزيد من الدراسات التقييمية لسلوكيات ومهارات القيادات املصرفية وفق النظرايت احلديثة يف
القيادة اإلدارية.
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