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مة لدى  التمكني اإلداري كمتغري وسيط يف العالقة بني القيادة التحويلية وجودة اخلدمات املقد  

 العاملني يف املديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية 

 شنطي ال   حممود عبد الرمحن 

 )ديوان املوظفني العام(   اإلرساءجامعة -أستاذ مساعد

 

 بركات   حسن   حممد 

 طنيوزارة الداخلية واألمن الو 

 

   (م29/10/2019 :للنرش قبل  –م 4/2019/ 24 :للنرش يف )قدم

 امللخص 

الدور الوسيط للتمكني اإلداري يف العالقة بني القيادة التحويلية وجودة  عىل  التعرف  إىل  هدفت الدراسة  

بقطاع   .اخلدمات العسكرية  الطبية  للخدمات  العامة  املديرية  يف  العاملني  مجيع  من  الدراسة  جمتمع    وتكّون 

 ( موظفيها  عدد  يبلغ  والتي  العينة  وتمّ   .(797غزة،  طريقة  الطبقية  استخدام  توزيع ؛  العشوائية  تّم  حيث 

وقد  300) الدراسة،  استبانة عىل جمتمع  )  تمّ (  )263اسرتداد  بنسبة  خل  87.7(  وقد  إىل %(.  الدراسة  صت 

أن    العديد أبرزها:  كان  النتائج،  التحويلية    من  القيادة  ممارسة  اخلدمات  وجمستوى  نظر ودة  وجهة  من 

بينام درجة التمكني اإلداري بدرجة   ،بدرجة مرتفعة  تالعاملني يف اخلدمات الطبية العسكرية بقطاع غزة كان

التحويلية.  متوسطة للقيادة  أثر  و  ويوجد  العسكرية،  الطبية  باخلدمات  اخلدمة  جودة  أن  يف  متغريي   تبنّي 

اإل" واالعتبارات  الدافع  يهلامي  اخلدماتالفردية  جودة  يف  بينام"ؤثران  املتغرياتتبنّي   ،  باقي  تأثري  عدم   ؛  

يف    ا موجبر ا  جوهري    ا وأظهرت النتائج أن القيادة التحويلية تؤثر تأثرير .  "التأثري املثايل، التحفيز الفكري"  :وهي

ا  التمكني اإلداري، وكذلك تبني أن التمكني اإلداري يؤثر يف جودة اخلدمات   ، إحصائيةداللة  ذا    ا موجبر تأثرير

 العالقة بني القيادة التحويلية وجودة اخلدمات.  ا جزئي  التمكني اإلداري يتوسط كام أظهرت أن  

. جودة اخلدمات، التمكني اإلداري، القيادة التحويلية:  الكلامت الدالة 

 

 

 

 

 



 ... التمكني اإلداري كمتغري وسيط يف العالقة بني القيادة التحويلية حممود الشنطي وحممد بركات:                                  20

 

 مقدمة

اخلاص   القطاع  ومنظامت  العام  القطاع  منظامت  يف تشهد 

العمل،    تغيريات هيكليةعرصنا احلايل   جذرية يف مجيع مناحي 

أجربهتا   بطبيعتها  التغيريات  عمل  هذه  جوهرية عىل  حتوالت 

واالزدهار البقاء  عىل  احلفاظ  أجل  االهتامم   ،من  وأصبح 

األولويات  أهم  أحد  احتياجاهتم  تلبية  عىل  والعمل  بالزبائن 

لتحقيقها التي   املنظامت  أّي ؛  تسعى  يعتمد نجاح  منظمة   حيث 

بشك عمل  بيئة  ما  أو  جتاه  وسعادهتم  رضاهم  عىل  مبارش  ل 

هلم تقدّ  خدمات  من  املنظمة  واكتسب  .  (Solomon, 2009)  مه 

ا وتداو ا اهتاممر ا   الر موضوع  جودة اخلدمات مؤخرر ل  ب  ن ق  م    كبرير

اإلدارة جمال  يف  عىل  الباحثني  الرتكيز  من  املنظامت  وانتقلت   ،

إليام  البيعياملفهوم   وذلك  اخلدمة؛  الرتكيز عىل  بدورها  إىل  هنا 

الزبون   والء  املستدامة وضامن  املزايا  حتقيق  حماولةر وانتامئهيف   ،

وفعالية كفاءة  أكثر  بشكل  الزبائن  احتياجات  إن ه  ؛  تلبية  حيث 

والنجاح.   للتميز  الوحيد  بأن   والسبيل  تدرك  املنظامت  باتت 

التمييز لتحقيق  فّعالة  وسيلة  اخلدمات  قيمة   ،جودة  وإضافة 

وأيضر  البيئة  للعمالء،  يف  للتغريات  االستجابة  أصبحت  ا 

هدف   املستهلكني  وهذا  مجيع    وأذواق  واألفراد،  املنظامت 

اخلدمة جودة  زيادة  إىل   & Gunasekaran, Lai)  يدفعها 

Chengb,2008)  . 
وواعية   مبدعة  قيادة  بتوافر  إال  تتحقق  ال  املهام  هذه  إن  

كنها من حتريك اجل  مما متتلك املهارات والفهم،   هود وتوجيه  ي م 

صالح وباين،  )  الطاقات لتحقيق أفضل مستويات من اإلنجاز

املنافسة غرّي م2013 ت العديد من املنظامت نمط  (، ويف عرص 

لتحقيق   التحويلية  إىل  اإلجرائية  القيادة  من  إدارهتا 

القيادة  أن   تّاب  الك  من  الكثري  ويؤكد  وأهدافها.  اسرتاتيجياهتا 

ل التي هلا تأثري يف حتسني جودة  التحويلية ضمن جمموعة العوام

 Humphreys, 2002; Clark)  اخلدمات املقدمة من قبل العاملني

et al, 2009; Hashim & Mahmood, 2012)،    القيادة والقت

ا  ا يف األبحاث اإلدارية باعتبارها موجهر ا مكثفر التحويلية اهتاممر

حيقّ  بام  اإلنساين  املنظمةللسلوك  أهداف  رضا   ،ق  وحتقيق 

القيادة  ال نامذج  أكثر  وباعتبارها  واخلارجي،  الداخيل  عميل 

شهرة وفاعلية إلدارة املنظامت املعارصة، إذ تقوم عىل إحداث  

ت غرّي  وكذلك  وعامليها،  املنظمة  ثقافة  يف  املطلوب  من  التغيري   

للعاملني وسلوكياهتم املتبعة  التفكري  وتشجعهم عىل    ،أساليب 

 فق عليه.  أداء مهام عملهم بام يتجاوز املت

جهة  و مدخ  يعتربخرى،  أ  من  اإلداري  التمكني    الر مفهوم 

متميحيقّ  أداء  مستوى  إىل  الوصول  للمنظامت  إىل ق  إضافةر  ز، 

فاملنظامت التي تفتقر للتمكني بشكل كاٍف   الكثري من العوائد؛

، ومن هنا فإن  عىل  النخفاض مستوى جودة اخلدمة  هبا يؤدي  

ولتح أن ه  تدرك  أْن  الزبائنيقاملنظامت  ووالء  رضا  جيب  ؛  ق 

اخلدماتعليها   القادة   ،حتسني  استعداد  من خالل  يتم  والذي 

الختاذ   الكافية  والسلطات  الصالحيات  لدهيا  للعاملني  ملنح 

الفعّ   ،القرارات واالتصال  الالزم  التدريب  لذلكوتوفري  ،  ال 

ت   التحويلية  فالقيادة  وحتفّ ولذلك  العاملني  وتدرهبم  لهم  زهم 

ا عىل االستجابة هلا؛ هتم الفرديةا جوتتحسس حا  ، وتعمل أيضر

مهام   وتنفيذ  لتخطيط  العاملني  متكني  درجة  من  يزيد  مما 

وإو   ،عملهم ا  شعورر ويعطيهم  مبادرين  م  جيعلهم  بأهن  ا  حساسر

املنظمة موارد  جو    ؛أغىل  خيلق  الثقة  مما  وبناء  التواصل  من  ا 

تقديم إىل  يدفعهم  والذي  العاملني،  رفاهية  اخلدمة    وزيادة 

املثىل   املوضوع،    .(Harvey, 2006)باجلودة  أمهية  من  وبالرغم 

ذه  بني ه  القليل من الدراسات التي ناقشت هذه العالقة   إال أن  

التحويلية )القيادة  اخلدمات(   ،املتغريات  وجودة  التمكني، 

( القيادة   ، (klidas et al., 2007جمتمعة  ممارسات  وتأثري 

ا جودة  حتسني  يف  التمكني  خلالتحويلية  خالل  من  دمات 

وبالتايل سعت   لعوامل النفسية املتعلقة بالعامل،باعتباره أحد ا

الدراسة احلالية لتسلط الضوء عىل اختبار الدور الوسيط الذي  

التحويلية   القيادة  بني  العالقة  يف  اإلداري  التمكني  به  يقوم 

العسكرية   الطبية  للخدمات  العامة  املديرية  يف  اخلدمة  وجودة 

  .ةغزب

 

 مشكلة الدراسة وتساؤالهتا :  الر أو 

الفلسطينية املنظامت  سعي  من  املديرية -  بالرغم  ومنها 

العسكرية الطبية  للخدمات  أن     -العامة  إال  خدماهتا  لتحسني 

عن   املنظامت  تلك  تعوق  التي  القصور  أوجه  من  ا  عددر هناك 

عالية   جودة  ذات  بخدمات  املستفيد  اجلمهور  رغبات  حتقيق 

جلمهور للحكم عىل الكيفية التي  ادة قدرة ووعي ا يخاصة مع ز
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)قد  ت   اخلدمات  هبا  ومن  م2002القحطاين،  م  املظاهر  (.  بني 

نوعية  من  كثرة شكاوى اجلمهور    :املتعلقة بالقصور باخلدمات

يتلقوهنا  التي  يتعلق    ؛اخلدمات  ما  االستجابة ببطء  ومنها 

يف   وتريهتا  زادت  التي  الطبية  واألخطاء  ونة  آلالطلباهتم، 

أد   التي  املمرضني  أو  األطباء  إمهال  عن  والناجتة  ى  األخرية 

املرىض بعض  وفاة  إىل  األجهزة ،  بعضها  ونقص  وتدهور 

الطبية اخلدمة    ،واملعدات  تقديم    (. WHO،  2015)وهي وسائل 

نتائج الدراسات الفلسطينية السابقة    أكدت  ،ومن ناحية أخرى

املقدمة   اخلدمات  جوده  بمستوى  ضعف  القطاع   نموجود 

جزءر أو  احلكومي   العامة  اإلدارة  تعترب  والتي  منه    االعسكري 

من  دراسة  مثل   ويف  (م2015كسبة،  م،  2018عيل،  ) كل   .

الدراسة   مشكلة  من  التأكد  بدقةسبيل  عليها  تم    ،والوقوف 

دراسة   جودة استكشافية  إجراء  مستوى  ملعرفة  استبانة  بإعداد 

و   العسكرية  الطبية  اخلدمات  يف  )ز  اخلدمات  عىل  ( 30عت 

ا  باملديرية    موظفر العسكرية  العامةيعملون  الطبية    ،للخدمات 

 والتي أسفرت عن جمموعة من الظواهر هي:  

حاجات  -1 بتلبية  العسكرية  الطبية  اخلدمات  اهتامم  عدم 

 املواطنني حسب توقعاهتم.

ودراسة    -2 ملراجعة  الكايف  الوقت  العاملني  عدم ختصيص 

 مشكالت املراجعني. 

وتقدير    ص قن  -3 اجلمهور  استيعاب  عىل  القدرة  توفر 

 ظروفهم. 

جودة    -4 لتحسني  العسكرية  الطبية  اخلدمات  سعي  عدم 

 عملياهتا وخدماهتا بشكل دائم. 

اخلصوصية والرسية يف املعلومات   وجود قدر من انتهاك  -5

 املرىض واملراجعني.  التي ختّص 

مالئمة    -6 طبيععدم  مع  العمل  ملكان  الداخيل    ةالتصميم 

 اخلدمات املقدمة للمواطن. 

 

عام   جلودة    النتائجأظهرت  وبشكل  اإلمجايل  املستوى  أّن 

يف   العامةاخلدمات  يف   للخدمات  املديرية  العسكرية  الطبية 

( بمستوى  كان  غزة  )متوسطة(    ،%(65.59قطاع  نسبة  وهي 

اخلدمات   جودة  مستوى  حتسني  عىل  العمل  إىل رضورة  تشري 

واملتمثلني    املستفيدينات إلرضاء  يوهبا إىل أفضل املست  الر وصو

وأ رسهم. األمنية  األجهزة  أكد    بمنتسبي  أن  الباحثون  ولقد 

القيادة التحويلية والتمكني أحد العوامل التي تساعد يف حتسني  

تقدّ  التي  )اخلدمات  املنظامت   & p 61:Aaronsمها 

Sawitzky,2006.)    الدراسة للبحث يف ومن هنا جاءت مشكلة 

من  املقدمة  اخلدمات  جودة  حتسن  يف  التحويلية  القيادة  أثر 

الدور   العامة للخدمات الطبية العسكرية بالرتكيز عىل  املديرية 

العالقة؛   الوسيط تلك  تقد  بو  للتمكني اإلداري يف  ما  م  ناءر عىل 

 يمكن صياغة مشكلة الدراسة باألسئلة اآلتية: 

ــا  -1 ــة م ــدى ممارس ــة، التمكــني )م ــادة التحويلي القي

يف املديريــة العامــة ، جــودة اخلــدمات( اإلداري

 ؟للخدمات الطبية العسكرية

ذو داللــة إحصــائية للقيــادة  مهــمهــل يوجــد أثــر  -2

 ؟التحويلية يف جودة اخلدمات

ا  تحويلية  لاهل تؤثر القيادة  -3 يف التمكني  ا جوهري  تأثرير

 اإلداري؟

يف جودة إحصائي ا    داّل تأثري  هل التمكني اإلداري له   -4

 مة؟اخلدمات املقد  

ة القيــادالعالقــة بــني  التمكني اإلداري  يتوسط  هل   -5

 ؟التحويلية ومستوى جودة اخلدمات

 

 أمهية الدراسة: اثانير 

 املتوقع أْن تثري  نم  راسة احلاليةإن  الد:  مهية النظريةاأل-1

النوع من   افتقارها ملثل هذا  العربية والفلسطينية يف ظل  املكتبة 

  -الباحثنيعىل حد علم  و  -حيث إن  هذه الدراسة  ؛  لدراساتا

الفلسطينية البيئة  يف  املنشورة  القليلة  الدراسات  والتي   ،من 

القيادة  العالقة بني  الوسيط للتمكني اإلداري يف  الدور  تتناول 

اخلدماتليحوالت وجودة  الثالثة    بمعنى  -ية  املتغريات  دراسة 

املبارش    ،جمتمعة التأثري  املبارش  ودراسة  القيادة وغري  بني 

اخلدمات وجودة  الدراسات إن  حيث  ؛  التحويلية  معظم 

املستقل   املتغري  بني  العالقة  األخذ    وأتناولت  دون  التابع 

الثالث املتغري  حجو م2018وهبة،  )  :مثل  باالعتبار   :  ،

محدونة،  م2018 زر،  م2018:  أبو  املرصي  م2018،   :



 ... التمكني اإلداري كمتغري وسيط يف العالقة بني القيادة التحويلية حممود الشنطي وحممد بركات:                                 22

 

 Ozeiralli, 2015:م2018: عيل،  م2018: أبو ربيع،  م2017

الدراسة  .  (; تستمد  أخرى،  ناحية  من  ومن  تأيت    كوهنا أمهيتها 

من   املزيد  بإجراء  الباحثني  من  العديد  لتوصيات  تلبية 

وعالقته اخلدمات  بجودة  االلتزام  حول  امليدانية  ا  الدراسات 

واملستشفيات، ا ب الصحية  القطاعات  يف  التحويلية  لقيادة 

العالقة   هذه  يف  معدلة(  أو  )وسيطة  أخرى  متغريات  ودراسة 

املتغريات   هذه  بني  العالقات  لطبيعة  أعمق  فهامر  لتعطي 

(Hashim,2010; Klidas et al.,2007; Bartram & 

Casimir,2007 .)    الدراسة  تفتح  كام الباحثني    األفق هذه  أمام 

هذه  دلوا عىل  الضوء  لتسليط  من  ارسني  املهمة  املوضوعات 

التنظيمي السلوك  الشاملة   ،موضوعات  اجلودة    وإدارة 

 .ومناقشتها 

م النصائح قدّ يتوقع هلذه الدراسة أْن ت  :  األمهية العملية  -2

يف  نّلص   عام  بشكل  العسكرية  الطبية  اخلدمات  يف  القرار  اع 

الالزمة   اإلجراءات  اختاذ  نحو  جودة  سحلت فلسطني  ني 

تقدّ  التي  غايتها  اخلدمات  هو  الذي  الفلسطيني  للمواطن  مها 

اهتاممها  القيادية  ، وبؤرة  باألنامط  االهتامم  خالل  ومدى   ،من 

للعاملني  املمنوح  ذلكإضافةر    .التمكني  الدراسة   ؛إىل  فإن  

أيضر  أمهيتها  تكتسب  تطبيقها احلالية  جمال  من  إهّنا  ؛  ا  حيث 

يفت  س العاملني  عىل  الطبية  ملا  طبق  للخدمات  العامة  ديرية 

غزة قطاع  يف  اخلدمة    ،العسكرية  تقديم  عىل  يعملون  والذين 

ْن حيتاج الرعاية. الطبية والصحية لكّل   م 

 والدراسات السابقة   اإلطار النظري :  ا ثالثر 

 : النظري أوال اإلطار  

 ( Transformational leadership)  القيادة التحويلية -1

التحويل القيادة  استجابة م  يةتعترب  القيادة  نظريات  أكثر  ن 

قدرةر  أكفئها  ومن  العرص،  هذا  حتدياته.    ملعطيات  مواجهة  عىل 

للقيادة، إال أن   أنموذج ( 200وعىل الرغم من وجود أكثر من )

من بني أبرز مداخل وأنامط القيادة   عدّ نظرية القيادة التحويلية ت  

  ك لذ  ، ويؤيد)52: ص  م2013صالح واملبيضني،  املعارصة )

القيادة ما أشارت إليه العديد من الدراسات احلديثة من   أمهية 

واضح   بشكل  تتجىل  تتصف  يف  التحويلية  التي  األعامل  بيئة 

التغيري  ورسعة  القيادة بالتعقيد  تكون  أْن  غرابة  ال  لذلك   ،

عام ومهام    الر التحويلية  ا  حياة رئيسر من  احلرجة  الفرتات  يف   

التحويلية    ترفوع  (.م2012الشمري،  )  املنظامت القيادة 

ا:   م حلفز التابعني نحو العمل واإلنجاز وتلبية  ه  لْ الدافع امل  "بأهن 

ا تركز عىل التحفيز  احتياجاهتم ومتكينهم من حتقيق ذاهتم؛ ألهن 

 & p.30  (Riaz,2010)  أما .  ( ,p.206  Xirasagar,2008)  "الفكري

Haider,    :ا حتقيق   يف  مصدر  إهلام للمرؤوسني"فقد عّرفوها بأهن 

ناحية من  اخلاصة  املنظمة   ،مصاحلهم  إنتاجية  وحتسني 

 ,Yuklوعن ذلك قال الباحث )  ."وتطويرها من ناحية أخرى

مدخإن     :(2006 متثل  التحويلية  خالله    الر القيادة  من  يسعى 

األفراد   لدى  والظاهرة  الكامنة  الدوافع  إىل  للوصول  القائد 

حاجاهتم إشباع  عىل  يعمل  ثم  طاقاهتم ساو  التابعني،  تثامر 

مقصود تغيري  حتقيق  بالثقة ؛  هبدف  التابعون  يشعر  بحيث 

للقائد؛  عجابواإل واالحرتام  دافعيتهم    والوالء  من  يزيد  مما 

( العادة  يف  به  يقومون  مما  بأكثر  والغالبي،  للقيام  صالح 

ا:  بأهن    Northouse  (p.185,2013ويعرفها )(.  162: ص  م2010

استثنائأ للتأثري  نموذج  أ  عىل ي  إلنجاز  من  املرؤوسني  كثر 

ا:    Burns (1978,p.30)  فها وعرّ املتوقع منهم.   عملية يسعى  "بأهن 

القائد   خالهلا  باآلخر والتابعون  من  منهم  كل  النهوض  إىل 

 .  "للوصول إىل أعىل مستويات الدافعية واألخالق

أن    استنتاج  يمكن  أعاله  الواردة  التعريفات  ضوء  ويف 

وهي: القيادة التحويلية    ،إىل أركان عدة  دتتسالقيادة التحويلية  

إهلام   تشمل  املرؤوسني،  قبل  القادة  يامرسها  مستمرة  عملية 

الشخصية مصاحلهم  لتجاوز  املرؤوسني  وحتقيق    ،وحتفيز 

، فيها تغيري األهداف للعاملني  ا، وأخرير الصالح العام للمنظمة

العليا  الذات  تشبع  أهداف  إىل  ثانوية  أهداف  من    وحتويلها 

التحويلية تسعى    .عم الرؤية املستقبلية للمنظمةدتو القيادة  إن  

خالل   من  للفرد،  املنظمة  واحتواء  باملنظمة  الفرد  الندماج 

التغيري وحفز  االلتزام  ثقافة  تأسيس  عىل  وتعزيز    ،تركيزها 

، سلوكيات اإلبداع. ودائامر ما تنظر القيادة التحويلية للمستقبل

عىل تركز  )  فهي  رؤية  للمنظمةVisionتطوير  بعني    ،(  وتأخذ 

وحتفيزهم  العاملني  رضا  يكفل    ،االعتبار  بام  أدائهم  وزيادة 

األهداف  إىل  والوصول  الرؤية  هذه  حتقيق  يف  اجلميع  تعاون 

 ّد األساس لرسالة واسرتاتيجيات املنظمة.  ع  املرجوة، والتي ت  
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التحويلية إجرائي   القيادة  التي   بأهنا   ا ويمكن تعريف  القيادة 

وتنميتها  ع  ملتع املرؤوسني  لدى  الكامنة  الطاقات  حتريك  ىل 

املنظمة أهداف  خلدمة  يف  ؛  وتسخريها  التأثري  خالل  من 

من   اإلجيابية  األفكار  لطرح  وحتفيزهم  وإهلامهم،  سلوكياهتم 

خالل متكينهم، وإرشاكهم يف صنع القرارات. وتّم قياسها من  

 (.22-1ة )رقلفخالل حمور القيادة التحويلية يف االستبانة من ا

أبعاد أربعة  من    (Bass & Avolio, 2004 ;  :هي  ،وتتكون 

   (.2-1: ص م2003رشيد، 

  لقادة يشكلون قدوة حسنة ألتباعهم؛: هؤالء االتأثري املثايل

املواقف   ويواجهون  الصحيحة،  األشياء  يعملون  م  ألهن 

ا أخالقي  الصعبة، وي   ا وثقة بالذات وعزيمة ظهرون سلوكر ا رفيعر

عادية،    ،نظر  دب عْ و غري  مواهب  إظهار  عىل  قدرة  ولدهيم 

املخاطرة إىل  اإلخالص،    ؛واللجوء  التابعني  يف  خيلق  بحيث 

 والتفاين، واإلحساس باهلدف املشرتك.

وهي قدرة القائد ورغبته يف جعل أتباعه    التحفيز الفكري: 

النظر   يتصدون للمشكالت القديمة بطرق جديدة، وتعليمهم 

، والبحث عن   حّل شكالت حتتاج إىلم  ها إىل الصعوبات بوصف

والنظر إليها من زوايا عديدة، وهكذا يمكن  حلول منطقية هلا،  

أفكار جديدة ومبدعة   للحصول عىل  اخلاّلقة  الطاقات  إطالق 

 املعضالت من قبل املرؤوسني.  حلّل 

ومتفائلة  هلامياإل الدافع   واضحة  رؤية  القائد  خيلق   :

إهلام األتباع، واستثارة    ىلع  للمستقبل وقابلة للتحقيق، ويعمل

من   وذلك  اإلنجاز؛  نحو  لدهيم  احلامس  وتشجيع  مهمهم، 

خالل تقديم رؤية مقنعة للمستقبل، وإظهار التفاؤل واحلامس 

واستثارة    ،يف العمل، وتوفري نوع من التحدي يف عمل األتباع 

 روح الفريق لدهيم، واإلشادة بالنتائج اإلجيابية.

الفردية تاالعتبارات  الشخيص    يعن:  القائد  اهتامم 

ويتنبأ   ؛بمرؤوسيه وحيللها  وحاجاهتم  أتباعه  رغبات  فيالحظ 

هلم االستجابة  عىل  ويعمل  عىل   ،هبا،  بناءر  املهام  وتوزيع 

كام    ، قدراهتم الشخصية،  واستعداداهتم  خلصائصهم  ا  ووفقر

فهو يقوم بدور املعلم لتحقيق    ؛يعمل عىل تدريبهم وإرشادهم 

 . رو تطمزيد من النمو وال

 التمكني اإلداري   -2

تعد   لرؤية  لقد  ا  وفقر اإلداري  التمكني  تعريفات  دت 

الك   ودراسات  وأهداف  فعر  ت  وفلسفة  والباحثني  فها اب 

(Lagna, 1989, p. 203  بأهن ي    :ا (  التي  األفراد  زوّ العملية  فيها  د 

واملصادر مت    بالفرصة  التي  فهكّ الرئيسة  من  إنجاز  نهم  كيفية  م 

و بأهن    رها،يوتطأعامهلم  آخرون  يراها  العاملني    :ا بينام  إعطاء 

الكافية   السلطة  ممارسة  يف  قدراهتميلزاحلق  اختاذ عىل    ادة 

كّل   ،   (Conger & Kanungo, 1988, p. 53)  .القرارات   ويرى 

 أن    (,p. 77)  Schemerhorn, Hunt & Obsorn ,2000من  

يف حيتاجوهنا  التي  القوة  املرؤوسني  منح  هو  اذ  ختا  التمكني 

أ آخرون  ويذكر  وتنفيذها.  هو  ن  القرارات  اإلداري    : التمكني 

وإثراء العاملني  صالحيات  ومعارفهم،    توسيع  معلوماهتم، 

يف    ومهاراهتم؛ املشاركة  عىل  قدراهتم  وتنمية  خرباهتم،  لصقل 

والطارئة هبدف   العادية  الظروف  وتنفيذها يف  القرارات،  اختاذ 

الشهوين،  ة املشكالت )هجوا رفع مستوى أدائهم يف العمل وم

ص  م2009 سبق  26:  مما  وي ستخلص  تعريفات  (.  أن  من 

زهم وجيعلهم قادرين عىل  توسيع الصالحيات للمرؤوسني حيفّ 

ي  حتم   ا  وأيضر املسؤولية،  كذلكمكّ ل  القرارات.  اختاذ  من    ؛نهم 

وحيقق مستوى من التفاهم    ،فإّن التمكني خيلق بيئة عمل مثالية

ا فإن  ني إىل مرودّ ؛ مما يؤسنيوؤربني القادة وامل  ة العمل. وأيضر

خدمة   تقديم  إىل  يؤدي  مما  القوة  املرؤوسني  يعطي  التمكني 

 ضل من املعتادة. للمستخدم أف

إعطاء بأنه  اإلداري  التمكني  الباحثان  معني  يّ ح    ويعرف    ز 

خالله   من  ليتمكنوا  القيام  للعاملني  املوكلة  من  أعامهلم  بمهام 

ث  ،هلم الالزمة    م هقت وزيادة  البيئة  بتوفري  وذلك  بأنفسهم؛ 

وتّم   املناسب.  التدريب  وتقديم  اإلدارة  قبل  من  واملناسبة 

 ( عىل استبانة التمكني اإلداري. 32-23قياسها من الفقرة )

أخرى،  ناحية  األمهية    ومن  الدراسات  بعض  أظهرت 

اإلداري للتمكني  أمهها   ، العلمية  إىل  :  ومن  يؤدي  التمكني  أن  

بأقل  دا ك  هتذيب اليومية  مهامهم  يف  يشاركون  الذين  املنظمة  ر 

ا أساسي  مهام    الر التمكني عام  عدد من املديرين. كام ي عدّ  ا  ومفتاحر

املنظمة؛ ل تعمل عىل    تنمية عامل اإلبداع داخل  التي  فاملنظامت 

متكني العاملني لصنع قراراهتم بأنفسهم هي تعرف أن  العاملني  
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ا من  االستفادة  العمل لملعيريدون  متييز  خالل  من  وذلك   ،

الذي اآلخرين  مع  العمل  وفرصة  أن    كامحيرتموهنم.    ناجليد 

العاملنييالتمكني   مهارات  لتطوير  فرصة    (1997  وفر 

(Ivancevich  ،وأضاف  (Schermerhom et al., 2000)    بعض

تبنّالعنارص   ومنها: ألمهية  للمنظامت،  التمكني  مفهوم  يادة  ز  ي 

العاملني القرارات  يف   انخراط  واختاذ  العمل  ،  فرق  استخدام 

اإلدارة وكذاتية  جمال  ذلك  ،  يف  اإلنتاج  تكنولوجيا  توظيف 

بشكل   واألدوات  واملعدات  التقنية  واملعرفة  املوارد  استخدام 

ومتكامل املعلومات  ،  ودمج  املؤسيس،  التعلم  تشجيع 

املنظمة ذاكرة  يف  وأخرير واخلربات  إدارة  ،  ا،  بمبادئ  االلتزام 

املستهلكني. ا  دةاجلو احتياجات  وتلبية  الباحث  لشاملة   انويرى 

خالل   من  للعاملني  املمكنة  املرضية  البيئة  توفر  حالة  يف 

قنوات   وفتح  العاملني  وحتفيز  العمل  وفرق  التفويض 

العاملني  ؛االتصال أداء  عىل  سيؤثر  هذا  سيحقق    ؛ فإن   مما 

 سواء.   أهداف املنظمة وأهدافهم عىل حد  

 

   ت ا م جودة اخلد -3

يأيت االهتامم باجلودة الشاملة يف طليعة االهتاممات اإلدارية  

ت   سبيلالتي  يف  ا  واسعر ا  اهتاممر العاملية  املنظامت  تطوير    وليها 

وإ أهدافها،  وحتقيق  التميز،  أدائها  إىل  تسعى  التي  املنظامت  ن  

ز عىل نوعية وجودة اخلدمة أكثر من تركيزها عىل هي التي تركّ 

ودة اخلدمة املقدمة من منظامت القطاع  ج  عبحيث تل؛  اخلدمة

مهام   ا  دورر تقديمها  العام  وعمليات  اخلدمة  تصميم  يف   

ومنها اخلدمات    ،للمستفيدين، وقد ازداد إدراك تلك املنظامت

مفهوم   تطبيق  ألمهية  العسكرية  اخلدماتالطبية   جودة 

فاملنظامت الناجحة هي التي حتتوي    ؛لذا   (.م2009الضمور،  )

وتلبهتجياسرتاتي املستفيدين  توقعات  عىل  تركز  أهدافرا  ي  ا 

جيابية كبرية، ليس أقلها حتقيق رضا  احتياجاهتم؛ مل  ا له من آثار إ

الصحي  ؛  لزبائن، ومتيزها يف جودة خدماهتا ا القطاع  إن   حيث 

فاخلدمات التي   هم وأكثر القطاعات نشاطرا وحيوية؛يعترب من أ

طنني حياة املوا  تي متّس لات  مها هذا القطاع من أهم اخلدما يقدّ 

يرى كثري من الباحثني أن  مفهوم جودة اخلدمة  و  بشكل مبارش،

من   الكثري  فهناك  حتديده؛  الصعب  من  مطاط،  مفهوم  هو 

عرف  فيام  وحتديده،  لتعريفه  الطرق  أفضل  حول  االختالف 

ا 134: ص  م2009ب،  ا عبد الوه) : قدرة ( جودة اخلدمة بأهن 

إ عىل  أو  اإلدارة  عىلي دتقنتاج  قادرة  بحاجات    م خدمة  الوفاء 

ا   العمالء،  بأهن  اخلدمة  جودة  عرفت  بني    :كام  الفرق  متثل 

الفعلية   واخلدمة  املدركة  للخدمة  الزبائن  توقعات 

(Parasuraman et al., 1985, p. 41  .) اخلدمة  و جودة  تتعلق 

املستهل توقعات  تطابق  بدرجة  ا  إدراكهم  كأساسر مدى  مع  ني 

جودة اخلدمة يمكن أْن تعرف من   إن    .الر ع ف  للخدمات املقدمة

ا   ؛م اخلدمةوجهتي نظر األوىل من منظور مقدّ    :فتعرف عىل أهن 

ن معيار لدرجة تطابق األداء الفعيل للخدمة مع توقعات الزبائ

دراكهم لألداء الفعيل للخدمة  أو الفرق بني توقعات الزبائن وإ

(Hoffman, 2011  &  Bateson  األ الناحية  ومن  ومن   ،ىرخ (. 

تقديم نوعية عالية وبشكل مستمر "  :منظور مقدم اخلدمة فهي

: ص  م2002محود،  )"وبصورة تفوق قدرة املنافسني اآلخرين

السابقة،(.  134 التعريفات  جودة   ومن خالل  تعريف  يمكن 

اإلجرائية   الناحية  من  مالءمة   بأهنا اخلدمات  اخلدمات   مدى 

للخدمات   العامة  املديرية  تقدمها  العسكرية  بطالالتي  ية 

االستبانة   خالل  من  قياسها  وتّم  منها،  املستفيدين  لتوقعات 

 (.47-33اخلاصة بجودة اخلدمات )

الكشف  و يف  اإلدارة  ملساعدة  اجلودة  قياس  أمهية  إىل  ينظر 

اخلدمة يف  املطلوبة  التحسني  وأماكن  الكامنة  املشاكل    ، عن 

املع توفري  خالل  من  ا  حتديدر القياس  أمهية  تربز  ت  ا ملوحيث 

اخلدمات   خاصةر  جودة  من  الطولية  بالتدابري  املتعلقة 

مستويات   إىل  باإلضافة  املتعددة،  املتغريات  بني  والعالقات 

وترتكز   اخلدمة.  أنظمة  يف  الشاذة  والسلوكيات  العمالء  رضا 

رغبة   تتجسد يف  التي  العوامل  من  أكثر  أو  واحدة  النامذج عىل 

مات والتنبؤ  داخلاملؤسسات يف الكشف عن أوجه القصور يف  

املستقبل يف  حتسينها  من  يمّكن  بام    Parasurmanقام    .هبا 

املقياس   بتقديم  دراسة  خالل  من    SERVQUALوزمالؤه 

ض  وبعد تعر    ب الفرق بني التوقعات واإلدراكات،والذي حيس

كّل  م  قد  االنتقادات  من  للعديد  املقياس  الباحثني    هذا  من 

(Cronin & Taylor, 1992)  نموذج  أ(SERVPERV)    والذي

الفجوة من األداء والتوقعات، ويركز  استبعاد فكرة  يقوم عىل 
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األكثر   وأصبح  للخدمة،  الفعيل  األداء  قياس  عىل  فقط 

اخلدمة جودة  قياس  يف  ا  مخسة  ،  استخدامر من  يتكون  والذي 

)اجلوانب  وهي:  اخلدمة،  جودة  حول  االنطباع  لقياس  أبعاد 

اال االعتامدية،  امللموسة،  األما ا جستاملادية  والثقة، بة،  ن 

 ، وهو ما تّم اعتامده يف الدراسة احلالية. التعاطف(و

التحويلية، -4 القيادة  بني  اإلداري، وجودة  و   العالقة  التمكني 

 اخلدمات:  

أْن   ت عترب جيب  التي  العوامل  أهم  من  التحويلية  القيادة 

جودة  تؤخذ   حتسني  يف  الواضح  لتأثريها  االعتبار  بعني 

ا إ إذ    ،(Pounder, 2002)اخلدمات   إىل  هن  رؤية  جانب   تضع 

املستقبيل  االجتاهات واالسرتاتيجيات الرضورية لرسم االجتاه 

وحتقيق   املرسومة؛األللمنظمة  بعالقة    هداف  ترتبط  فالرؤية 

ضامن  خالل  من  بتحقيقها  لاللتزام  العاملني  وتدفع  وثيقة 

فيها  وإتاحةاملشاركة  إ  ،  اهلادفة.  واملناقشة  احلوار  مثل    ن  فرص 

ع عىل تغيري اجتاهات  نامط القيادة خيلق بيئة تشجّ أهذا النوع من  

ملزيدٍ العاملني وتدفعهم  عالية  من    ،  مستويات  بتقديم  االلتزام 

( األداء  االعتبارات    إن    .(Northouse,2013من  أسلوب  ممارسة 

والرتكيز   إالفردية  والتعرف  املرؤوسني،  اهتاممات  ىل عىل 

محاجاهت التطويرية  املديرينالخ ن  م  قيام  العاملني    ل  بتدريب 

الواعية منهم  ، والرقابة  الراجعة  بالتغذية  وربط    ، واالهتامم 

املنظمة واسرتاتيجية  بأهداف  حيس    ؛أهدافهم  جودة مما  من  ن 

وتعمل القيادة (.  Avolio,Zhu, Koh & Bhatia,2004اخلدمات )

عىل  ذكائهم  التحويلية  إلظهار  للعاملني  الفكري    ، التحفيز 

العملا نوت وقضايا  مشكالت  وعقالنية  ول  خالل    ؛برشد  من 

الطرإ يف  النظر  إعادة  يف  الدائم  والتفكري  التقليدية   جراءاتق 

ن من  ّس بديلة حت  بداعيةالعمل هبدف حتسينها، وخلق مداخل إ

اخلدمات الترصفات Dionne et al., 2003)  جودة  وتأيت   .)

املنظمة مصلحة  ووضع  للرؤساء  هور  مج  يلوبالتا   ،املثالية 

األولويات أهم  بنتائج  املستفيدين ضمن  بأخالق  والترصف   ،

و تأخري.  أجيابية خلدمة املستفيدين بالرسعة املمكنة دون حماباة  إ

مرتابطة  و عالقات  التحويلية  القيادة  العاملني  بختلق  ني 

إ عىل  تساعد  استعانةر والرؤساء  املهام  التحفيز    نجاز  بأساليب 

الدوافعو  ،الفكرية اإلدلا  بتقوية  وروح  لدهيماخلية    ، هلام 

إىليؤدّ   والذي الشامل    ي  والتحسني  للتجويد  مهمهم  رفع 

م القيادة حلاجات العاملني لدهيا عىل اعتبار  بسبب تفه    ؛لألداء

الزبائن حلاجات  العاملني  لتفهم  األوىل  اخلطوة  ا  وتقديم   ،أهن 

 Ismail et)  اخلدمات وفق رغباهتم ووفق معايري اجلودة الشاملة

al., 2009) .   وفعالية كفاءة  للقائد  تعطي  التحويلية  القيادة  إن  

والرقابة   التأكد  يف  ا  كثرير نفسه  يشغل  ال  فهو  كبرية،  قيادية 

بالنسبة  خارجية  وسائل  كلها  وهي  والسيطرة،  والتفتيش 

الثقة؛للعامل هو  ذلك  وسبب  عىل    ،  املرؤوسني  وقدرة  فالثقة 

ا وتوافر  رقابة،  دون  بالعمل  حيتاجون لعملالقيام  التي  ومات 

القائد  عىل  ت م  حت  العالية  والشفافية  املستمر  واالتصال  إليها 

العليا  ر  ،التفرغ للمصالح  قابة كل صغرية وكبرية  والرتفع عن 

املنظمة؛   حتقيق  يف  إىل  يؤدي  سلوكياتمما  وكذلك    ،تشجيع 

العاملني ومساعدهتم    زتركّ التأسيس لثقافة تنظيمية   عىل متكني 

التنمية والتميزهيدأيواألخذ ب الت  ،م نحو  قد وإزالة احلواجز  ي 

الفعّ تعو األداء  املسؤوليةواملشاركة يف حتم    ، الق  وتفويض    ، ل 

املتّ  والتفوق العمل  بالتحدي  قدرات    ،سم  استثارة  ا  وأيضر

اخلاّل  مشاكل  العاملني  حل  يف  العالية  الذهنية  وقدراهتم  قة 

اخلاّل  التفكري  يف  أو  أفكار  العمل  بخلق   ,Kouzes)  ةديجدق 

1988.)   

أ خرى ناحية  وإتاحة    فإن    ؛ومن  للعاملني  التمكني  مدخل 

املبادرة زمام  بامتالك  والشعور  الترصف  مؤثر   ،حرية  عامل 

اخلدميةومهم يف حتسني   املؤسسة  يف  اخلدمات  فبعض  جودة   ،

حيث  ؛  كون قدرة عىل حتسني جودة اخلدماتالعاملني ال يمتل 

الق سوى  لدهيم  تتوافر  واإلرشادات  ني نوا ال  والتعليامت   

هبا، للترصف  الصالحيات   احلرفية  تفويض  وعرب  فالتمكني 

وا اللباقة  مبادئ  ملامرسة  العاملني  حتفيز  عىل  لكياسة يعمل 

املشكالت،   وحل  الترصف  البدائل  وحسن  للزبائن  وتقديم 

   (.Amaanda,2011) واخلدمات التي يرغبون هبا 

أن   الدراسات  من  الكثري  أثبتت  العاملني  مت  ولقد  كني 

وتوفري احلرية املناسبة يف الترصف يزودهم بالقدرة الفضىل عىل  

الصعبة األوقات  يف  القرار  واختاذ  واملشاركة  حيث ؛  اإلبداع 

يكون نطاق التمكني يف املنظامت اخلدمية أوسع من غريها من  

اإلنتا  العاملني املنظامت  ألن   وذلك  مع  جية؛  يتعاملون   
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مبارشة،   للمستهلكخلوااملستهلك  املقدمة  بالدور    دمة  تتأثر 

العاملو يلعبه  يف  الذي  تتمثل  فاخلدمة  متفاوتة،  بدرجات  ن 

مقدّ  واللباقة  قدرة  والكياسة  الترصف  حسن  عىل  اخلدمة  م 

إرضائهموتفه   عىل  والعمل  الزبائن  حاجات  يستلزم   ؛م  مما 

التمكني مناسبرا    ذلك  ا  قدرر العاملني   يعطي  الذي  من  اإلداري 

من احلكمة يف التعامل، وهذا غالبرا ال يعتمد عىل    ا ونوعر   ةوناملر

إنام يعتمد عىل مواهب وقدرات العاملني مقدمي ، وحمدد  نّص 

ح    ،اخلدمة يف  صالحيات  من  لدهيم  يتوافر  الترصف  ْس وما  ن 

يروهنا   التي  بالطريقة  الزبائن  مشاكل  يف حل  واحلرية  واملرونة 

والزبا  للمنظمة  العامة  املصلحة  حدٍ ع  ئنختدم  سواء    ىل 

(Lovelock,1983  .)إنتاج  عص يو عمليات  بني  الفصل  ب 

قبل   من  واستهالكها  اخلدمة  مقدم  قبل  من  مستقبل  اخلدمات 

أي الزبون، فعندها يمتلك مقدم اخلدمة يف هذه احلالة   اخلدمة؛

النوعية أو الوظيفية من ذهبية مهمة يف حتسني اجلوان  فرصةر  ب 

 ت من أصحاب القدراتا مدلذلك يمكن ملقدمي اخل  اخلدمة؛

ا أساسي   يف إعادة تشكيل، وصياغة   ا ومهام  العالية أْن يلعبوا دورر

بنوعية  يتعلق  بام  الزبون  أو  املستهلك  وانطباع  وإدراك  رأي 

 (. م2006ملحم،  اخلدمات التي يقدمها هلم )

 : الدراسات السابقة والفجوة البحثية: ا ثانير 

 السابقة الدراسات    -1

جمموع يف    ةبيّنت  التحويلية  القيادة  تأثري  الدراسات  من 

دراسة   منها:  التنظيمية،  والعوائد  املتغريات  من  العديد 

القيادة  2018)حجو، ممارسة  أثر  لقياس  هدفت  التي   )

اجلمعيات اخلريية    املتعاملة مع التحويلية يف تعزيز أبعاد املنظمة  

ة يقالعاملة يف حمافظات غزة، حيث تّم اختيار عينة عشوائية طب

( القيادة  360بلغت  أن   النتائج؛  أهم  من  وكان  ا،  موظفر  )

التحويلية تؤثر يف تعزيز أبعاد املنظمة املتعلمة. ورّكزت دراسة  

التبادلية  2017)املرصي، القيادة  نمطي  أثر  دراسة  عىل   )

األهداف   حتقيق  يف  النسائية  القيادات  لدى  والتحويلية 

العاملني باملنظامت   ن ( م320االسرتاتيجية عىل عينة عشوائية )

الدراسة خلصت  وقد  غزة،  قطاع  يف  احلكومية  أن  إىل    غري 

( بنسبة  مطبقة  بأبعادها  التحويلية  القيادة   ،%(67.24مستوى 

وتؤثر يف حتقيق األهداف االسرتاتيجية، فيام هدفت دراسة )أبو  

دور ممارسة القيادة التحويلية يف  عىل  التعرف  إىل  (  2017ربيع،

السلوك الداخلية    حتسني  بوزارة  العاملني  لدى  اإلبداعي 

واألمن الوطني باملحافظات اجلنوبية بالتطبيق عىل عينة قوامها 

ممارسة  376) مستوى  أن   إىل  الدراسة  وتوّصلت  ا،  موظفر  )

نسبي  وبوزن  مرتفعة،  بدرجة  كان  التحويلية  القيادة 

يف  76.42) املختلفة  بأبعادها  التحويلية  القيادة  وتؤثر   ،)%

ت ما نسبته )  ةسممار %( من 77.3السلوك اإلبداعي، وقد ف رس 

التابع.   املتغري  يف  )الرشيدي،التباين  بدراسة  2017وقام   )

ط   االقسام ميدانية  ورؤساء  الكليات  عمداء  مجيع  عىل  بقت 

و  بثامين حكومية  الرياضأجامعات  بمدينة  سعودية    ؛هلية 

م  الوتم است  ،(237حيث وزعت االستبانة عىل عينة عددها )

تغطية )147) بنسبة  أن 62(  الدراسة  نتائج  %(، وقد أظهرت 

التنظيمي  اإلبداع  بينام    ،مستوى ممارسة القيادة التحويلية مرتفع

أثر  أ و  ،متوسط وجود  عىل  يف  معنوي  كدت  التحويلية  للقيادة 

 التنظيمي للجامعات.  اإلبداع حتسني 

 

تناولت  الدراسات  من  جمموعة  فهناك  أخرى،  جهة  ومن 

م دراسة  غتأثر  منها:  اخلدمات،  جودة  يف  خمتلفة  مستقلة  ريات 

( والتي سعت ملعرفة أثر عمليات إدارة املعرفة يف 2018)عيل،

الداخلية   وزارة  يف  املقدمة  اخلدمات  جودة  مستوى  حتسني 

الوطني توزيع  تمّ   وقد  غزة،  بقطاع  العسكري  الشق  –واألمن   

الدراسة عينة  عىل  وكان  376)  االستبانة  ا،  موظفر أهم    نم( 

التي توّصلت إليها  أن  مستوى جودة اخلدمات كانت :  النتائج 

( نسبي  وبوزن  متوسطة  عالقة  %(63.05بدرجة  وتوجد   ،

املعرفة   إدارة  عمليات  مجيع  بني  موجبة  إحصائية  داللة  ذات 

اخلدمات.   جودة  دراسة  (  2018)وهبة،وأجرى  وحتسني 

حتسني  عىل  للتعرف   يف  األخالقية  املنظمة  أبعاد  دة  وجدور 

  ( مفردة من العاملني 360اخلدمات املقدمة بالتطبيق عىل عينة )

الدراسة   توّصلت  وقد  بغزة،  احلكومية  غري  أن   إىل  باملنظامت 

كبرية بدرجة  مرتفعة  كانت  املقدمة  اخلدمات  جودة    ، مستوى 

( نسبي  بوزن  أن   75.57وجاءت  الدراسة  بيّنت  ا،  أيضر  ،)%

ا يف جودة اخلدمات ا جوهري  رير أبعاد املنظمة األخالقية تؤثر تأث

التباين يف )جودة  63.3املقدمة، وقد ف رست ما نسبته ) %( من 
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القادر،اخلدمات(.   وعبد  )الطاهر  دراسة  2015وأجرى   )

كربى   مستشفيات  ثالث  يف  الصحية  اخلدمات  جودة  لقياس 

املرىض    ،باخلرطوم من  ميرسة  عينة  عىل  االستبانة  توزيع  وتم 

تام إدراك  وأظهرت النتائج وجود    ، (586واملراجعني عددها )

توفرها حيث   الواجب  اخلدمة  ملستويات  واملراجعني  للمرىض 

( املوافقة  نسبة  وجود   %(،64.4كانت  عدم  النتائج  وبينت 

استجاباهتم   متوسطات  حول  للمتغريات  تعزى  فروق 

والدخل  ،الديمغرافية والتعليم  والعمر  اجلنس  ومكان    وهي 

 .السكن

درا  أوضحت  وآخرون،    ةسبينام  والتي    ، (2016)الرواد 

واألداء   التحويلية  القيادة  بني  العالقات  اختبار  إىل  هدفت 

الدراسة  واملسؤولية  التنظيمي   االجتامعية للرشكات، عىل عينة 

( عددها  بلغ  يف  217باستبانة  املوظفني  عىل  توزيعها  تّم   )

باألردن،   األدوية  صناعة  إىل  رشكات  القيادة  وخلصت  أن  

تأثري  ةيالتحويل هلا  باإلضافة   ليس  التنظيمي،  إجيايب عىل األداء 

املسؤولية    أن  إىل   عىل  إجيايب  تأثري  هلا  ليس  التحويلية  القيادة 

االجتامعية للرشكات  املسؤولية  االجتامعية للرشكات، وكذلك  

التنظيمي.   األداء  عىل  إجيايب  تأثري  هلا  بعض  ليس  ناقشت  كام 

اإلداري   التمكني  أثر  العوائد    يفالدراسات  بعض  حتقيق 

)محدونة، منها:  التمكني 2018التنظيمية،  أبعاد  دور  لقياس   )

طبقية  عشوائية  عينة  عىل  املؤسيس  األداء  حتسني  يف  اإلداري 

ا، وتوّصلت الدراسة إىل نتائج عدة، منها:  259بلغت ) ( موظفر

عام  بشكل  كان  اإلداري  التمكني  أبعاد  توافر  مستوى  أن  

وبو متوسطة،  )  نزبدرجة  أبعاد  64.45نسبي  تؤثر   .)%

ا جوهري    ا يف األداء املؤسيس.  التمكني املختلفة تأثرير

 

زر،  )أبو  دراسة  للتعرف  2018وسعت  واقع  عىل  ( 

الفلسطينية  الصحة  وزارة  يف  املوظفني  لدى  اإلداري  التمكني 

اجلودة   إدارة  تطبيق  بمستوى  وعالقتها  اجلنوبية  باملحافظات 

عدده عينة  عىل  الوظائف  305)  ا الشاملة  شاغيل  من   )

اإلرشافية، وقد خل صت الدراسة إىل أن  واقع التمكني اإلداري  

تأثري   ويوجد  متوسطة،  بدرجة  جاء  املبحوثة  باملنظمة  ككل 

للتمكني اإلداري يف إدارة اجلودة الشاملة. وأجرى )العبد اهلل،  

باململكة العربية السعودية، وقد    HP( دراسة عىل رشكة  2018

( موظف يعملون  35ع االستبانة عىل عينة مكونة من )يزتم تو

( بلغت  اسرتداد  بنسبة  أن أو  ،%(100بالرشكة  النتائج  ظهرت 

تأثرير  تؤثر  اإلداري  التمكني  أبعاد  األداء  إحصائي ا  ا  مجيع  يف 

 فلم يكن له تأثري.   "الاالتصال الفع  "الوظيفي باستثناء ب عد 

 

ي هدفت للكشف  تلوا  ،(Ozaralli, 2015وأظهرت دراسة )

( من  218عن تأثري متكني القيادات يف تشجيع اإلبداع، لدى )

العاملة يف   موظفي قطاع اخلدمات والتكنولوجيا يف الرشكات 

مدينة إسطنبول، أن  مستوى متكني القيادة كان بدرجة متوسطة  

( نسبي  داللة  71.5بوزن  ذي  إجيايب  أثر  وجود  ا،  وأيضر  ،)%

 إبداع العاملني، بينام مل يكن أكرب  ىلعمطلوبة لتمكني القيادات  

العاملني.  إبداع  النفيس عىل  بالتمكني  العاملني    يف حالة شعور 

( دراسة  كشفت  ط بقت Meyerson & kline,2008كام  والتي   )

( من  مكونة  عينة  جامعي  197عىل  طالبرا  ممارسة  (  أن   كندا  يف  ا 

التحفي املثايل،  )التأثري  التحويلية  القيادة   ، الفكري  زأساليب 

ا االعتبارات الفردية( يزيد من فرص   والدافع اإلهلامي، وأخرير

االجتاه،   نفس  ويف  املنظمة.  وظائف  أداء  يف  العاملني  متكني 

(  166( وامل طبقة عىل عينة قوامها )Men, 2010جاءت دراسة )

بالواليات  املايل  بالسوق  املدرجة  بالرشكات  العاملني  من 

والتي   األمريكية،  القيادة وتاملتحدة  أن   مفادها  لنتيجة  ّصلت 

 التحويلية تؤثر يف متكني العاملني.  

 

)التلباين دراسة  والرقب  ،وبيّنت  والتي 2013،بدير   )

)أ   عينة  عىل  إدارية، 567جريت  برتب  األكاديميني  من   )

القيادة  الفلسطينية، والتي أوضحت أن   واإلداريني باجلامعات 

تؤثر   ا  التحويلية  وكذلك    ا إجيابي  تأثرير اإلداري.  التمكني  يف 

( دراسة  العالقة  Balaji & Krishnan, 2014هدفت  الختبار   )

التحويلية عىل عينة ) التمكني اإلداري والقيادة  ( من  113بني 

الشبكية   التسويق  بمنظامت  املختلفة  العمل  بوحدات  العاملني 

بني   إجيابية  عالقة  وجود  إىل  توّصلت  وقد  اهلند،  جنوب 

)بوسامل،  ا جواملتغريين.   دراسة  هدفت    ،(2017ءت  والتي 

دور التمكني اإلداري يف التميز التنظيمي  للتعرف عىل  الدراسة  
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توزيع االستبانة عىل   باجلزائر، وتم  البرتولية  لرشكة سوناطرك 

( عددهم  والبالغ  العاملني  من  الدراسة  ا،  340عينة  شخصر  )

هناك   ن  أالنتائج، أمهها:    وقد توّصلت الدراسة إىل جمموعة من

)التمكني  مستوى   هناك  64.34اإلداري  وأن  إجيابي ا %(،  ا  أثرر

 يف التميز التنظيمي.  للتمكني اإلداريداالر إحصائي ا 

عمرة، )أبو  دراسة  إىل 2018وتناولت  هدفت  والتي   )

بني   العالقة  الوظيفي كمتغري وسيط يف  االستغراق  دور  حتديد 

و اإلبداعي،  والسلوك  التحويلية  عينة  لاالقيادة  عىل  ط بقت  تي 

( قوامها  طبقية  التنمية 202عشوائية  بوزارة  العاملني  من   )

القيادة   مستوى  أن   إىل  الدراسة  توّصلت  وقد  االجتامعية، 

%(، وت بني  النتائج أن  االستغراق 68.71التحويلية كان بنسبة )

ا العالقة بني القيادة التحويلية والسلوك  الوظيفي يتوسط جزئي  

 .  يعاإلبدا

 الفجوة البحثية   -2

معظم الدراسات تناولت املتغريات الثالثة كمتغري تابع أو  

خمتلفة  ،مستقل متغريات  مع  القيادة  منها    ؛وربطها  تناول  ما 

املتعلمة املنظمة  وأبعاد  األهداالتحويلية  حتقيق  ف  ، 

الريادية،  املنظمة  متطلبات  اإلبداعي،  السلوك   االسرتاتيجية، 

التكيف عىل  التنظيمي  والتمكني    القدرة  الرواد  )واألداء 

  ، :Meyerson & kline,2008:  2018حجو،    ;2016،  وآخرون

   ,Men,2010: Balaji  & Krishnan ;:  2013التلباين وآخرون،  

ربيع،  2017املرصي،   أبو  جمموعة    ،(2017:  من  وهناك 

السابقة   بعض  الدراسات  مع  وعالقته  التمكني  تناولت 

     ؤسيس، اجلودة الشاملة، اإلبداع مل ااألداء  :املتغريات مثل

زر،  2018محدونة،    ;2017بوسامل،  )  أبو   :2018 :  

Ozeiralli, 2015) ،    تغريوكذلك م  الدراسات  بعض    تناولت 

املتغريات األخرى مثلجودة اخلدمة    :وعالقته بمجموعة من 

املستهلك  إ رضا  األخالقية،  املنظمة  املعرفة،  وهبة،  )دارة 

عيل،  2018 )تنا و ،  (2018:  دراسة  عمرة،  ولت  (  2018أبو 

القي بني  العالقة  يف  الوظيفي  االستغراق  التحويلية  دور  ادة 

اإلبداعيو العالقة  السلوك  الدراسات  من  وتناولت جمموعة   .

 & Hashim)  :املبارشة بني القيادة التحويلية جودة اخلدمة مثل

Mahmood, 2012 ،)    أن أي  إال  )  ها من  ا    Ismail etباستثناء 

al.,2009; Bartram & Casimir, 2007  ) والتي طبقت يف ماليزيا

التوايلوأسرتاليا   ت  ،عىل  املتغريات  مل  بني  العالقة  دراسة  تناول 

املبارش   غري  التأثري  اختبار  أي  واحدة  دراسة  يف  جمتمعة  الثالثة 

التمكني   وجود  يف  اخلدمات  جودة  يف  التحويلية  للقيادة 

كمتغري   الدراسة التا وب  . متداخل  -وسيطاإلداري  يميز  ما  يل 

يف   "التمكني اإلداري"ا تناولت تأثري املتغري الوسيط  هن  احلالية أ 

وجودة   التحويلية  القيادة  وهو  املستقل  املتغري  بني  العالقة 

عن  اخلدمات. ا  أيضر الدراسة  هذه  يميز  جمال    وما  هو  غريها 

وبيئتها  اجتهت  ؛  تطبيقها  يف حيث  للبحث  الدراسات  معظم 

األ اجلامعات الرشكات،  الوزارات  :منها   عاملمنظامت  ويف   ،

:  2018أبو عمرة،  )  :مثل  غري احلكوميةواملدارس واجلمعيات  

حجو،  2018عيل،   ربيع،  2018:  أبو  وهبة  2018:   :

ركّ   ،(2018 عىل  بينام  احلالية  الدراسة  الطبية  زت  اخلدمات 

( يف بيئة التطبيق  2018محدونة،  متشاهبة مع )يف غزة   العسكرية

املوضوخمتلفة   واألتحيث    ، وعيف  التمكني  دراسته  داء  تناول 

غريها    . املؤسيس عن  احلالية  الدراسة  استخدمت  أهن  بوتتميز  ا 

 – MLQ) وهي مقياس القيادة املتعدد األبعاد ،املقاييس الدولية

5X Short Form)  التحويلية القيادة  أنلقياس  وكذلك  موذج  ، 

(SERVPERV)  اخلدمات قد  ،لقياس جودة  بت حتقق  ث  والتي 

 .القطاعاتيف الكثري من خصائصها السيكومرتية 

 متغريات الدراسة  نموذج و أ :  ا رابعر 

السابقة الدراسات  نتائج  ضوء  أنموذج    تمّ   ،يف  تصميم 

(  1كام هو موضح بالشكل رقم )صياغة الفرضيات  والدراسة  

  التايل:

األوىل:  ا    تؤثر  الفرضية  تأثرير التحويلية  القيادة  داللة  ذا  أبعاد 

 ( يف جودة اخلدمات.α ≤ 0.05صائية عند مستوى )حإ

ا    الفرضية الثانية: داللة إحصائية ذا  تؤثر القيادة التحويلية تأثرير

 . التمكني اإلداري( يف α ≤ 0.05عند مستوى )

ا    التمكني اإلداريؤثر  ي  الفرضية الثالثة:  داللة إحصائية ذا  تأثرير

 ( يف جودة اخلدمات. α ≤ 0.05عند مستوى )



 29............... هـ( 1442م/ 2020) ،52  – 19(، ص ص 1)ع (، 29)مج جملة جامعة امللك سعود )العلوم اإلدارية(، 

 

تأثرير   : الرابعة ية  الفرض  التحويلية  القيادة  جوهري  تؤثر  عند  ا  ا 

إ داللة  )مستوى  من  α ≤ 0.05حصائية  اخلدمات  جودة  يف   )

 خالل متغري التمكني اإلداري. 

 

 املستقل  املتغري    املتغري الوسيط          املتغري التابع 

 

   

  

  

  

 

  
 

 

 ذج الدراسة ( أنمو 1الشكل ) 

 

 واإلجراءات   جية ه املن :  ا خامسر 

 جمتمع وعينة الدراسة    -1

)منهج  استخدام    تمّ  الفرضيات  -hypotheticoاستنتاج 

deductive)،   بني السببية  العالقات  اختبار  حياول  والذي 

اشتقاق جمموعة    تمّ   األدبيات النظريةاملتغريات، وباالعتامد عىل 

تمّ  التي  الفرضيات  ب  من  البيا اختبارها  مجع  الالزمة  ا نعد  ت 

  يتكون جمتمع الدراسة و(.  Sekaran & Bougie,2013)  وحتليلها 

غزة، مجيع  من   بقطاع  العسكرية  الطبية  اخلدمات  يف  العاملني 

( موظفيها  عدد  يبلغ  مراكز  797والتي  عىل  موزعني  ا  موظفر  )

ا حسب 11وعددها )  ،اخلدمات الطبية العسكرية بغزة ( مركزر

منشو  ةإحصائي اغري  هيئة  من  واإلدتلرة  لعام ارة  نظيم 

ا   (.2018)  يف  الشامل احلرص  أسلوب لصعوبة استخدام  ونظرر

عديدة مجع العتبارات    الوقت اعتبارات  : منها   ، البيانات 

والتكلفة  استخدام   تمّ  ممثلة عينة اختيار أجل  منو،  واجلهد 

ا 259عددها )والبالغ   ، الطبقية العشوائية  العينة أسلوب   ( طبقر

 عىل النحو التايل:  ( Moore, 2003) ملعادلة

 ( نجد أن  حجم العينة يساوي:1باستخدام املعادلة )

 

، فإن  حجم العينة  N =797جمتمع الدراسة  إن  حيث و

ّدل باستخدام    (2وباستخدام املعادلة ) حده األدنىامل ع 

 يساوي: 

n ّدل 4.259 =  امل ع 
1384797

797*384


−+
  

)  تمّ و عىل    (300توزيع  الدراسةاستبانة    وتمّ   ،جمتمع 

)263)  اسرتداد بنسبة  استبانة  ويبني  87.7%(  رقم  (.  اجلدول   

تمّ 1) الذين  العينة  أفراد  توزيع  حسب   (  استجاباهتم   حتليل 

 . الشخصية خصائصهم

. 

 

 

 أبعاد القيادة التحويلية 

 التمكني اإلداري 

 

 

 التأثري املثايل 

 

 

 التحفيز الفكري 

 

 

جودة  

 اخلدمات  

 

 

 االعتبارات الفردية 

 

 

 الدافع اإلهلامي 
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 توزيع أفراد العينة   : ( 1ول رقم ) د ج 

 اخلصائص   املستوى  التكرارات  (%) 

 ر ذك 194 73.8
 اجلنس 

 أنثى  69 26.2

 رتب سامية  102 38.8

 إرشافية رتب   142 54.0 الرتبة العسكرية 

 ضباط صف وأفراد  19 7.20

 دراسات عليا  41 15.6

 بكالوريوس   171 65.0 املؤهل العلمي 

 دبلوم فأقل  51 19.4

 سنوات   5أقل من   35 13.3

 عدد سنوات اخلدمة 
 10ألقل من    5 73 27.8

 10  من   ألقل  10 116 44.1

 سنة   15أكثر من   39 14.8

 

( جدول  من  نسبته    أن  (  1يتضح  من   (%  (73.8ما 

ارتفاع    ان. ويفرس الباحثإناث(  %  (26.2، بينام  ذكوراملبحوثني  

اإلناث عن  الذكور  رغبة  ؛نسبة  العمل  اإلناث    بسبب  يف  يف 

  العملب مقارنةجماالت حمددة كاملدارس واملستشفيات 

العسكرعا القطا ب قد    ن  إ  حيث  ؛يةت  العسكرية  األعامل  طبيعة 

ذي قد ال يتوافق  تتطلب املبيت خارج املنزل وبعض اجلهد وال

املرأة. طبيعة  الباحثان    مع  العاملني   انخفاضويعزو    نسبة 

السامية   صف  %(  38.8)بالرتب  ضباط  برتب    وأفراد مقارنة 

ب  أن    إىل  ، (54.0 %) أو  بشكل  تعكس  منطقية  نسبة  ر آخهذه 

اجتهنا  ؛  لتنظيميا  يكلاهل سالمة   كّلام  العدد    إىلحيث  قّل  أعىل 

املالحظ  أن  ال  إ ومن  أكثر    أن  ه  الصف  وضباط  من  الضباط 

معظم العاملني    أن  إىل    النتيجة  هذه  ان األفراد، وهنا يعزو الباحث

م من املتخصصني ومن محلة    يف اخلدمات الطبية العسكرية ه 

 

العلمية لقانطبوالتي    ،الشهادات  ا  ق  دماخلون  قر يف  األمن  ة  وى 

   ،الشهادة العلمية تعكس الرتب العسكرية ن  إف ؛الفلسطيني

 

حيملون شهادة بكالوريوس متريض حيصلون عىل رتبة    نْ م    الر مث

و فوق،  فام  شه  أن  مالزم  حيملون  ْن  طب م  بكالوريوس  ادة 

  ، عن سنوات األقدمية  الر حيصلون عىل رتبة نقيب فام فوق، فض

تبزيادهت   تيوال ارتفاع عدد  ع  رتفا  السبب يف  هذا  الرتبة، وكان 

باملؤسسات   جيدر  ذلك  ومع  الضباط،  وصف  الضباط  رتب 

عام بشكل  بشكل   ،العسكرية  العسكرية  الطبية  واخلدمات 

التن  ،خاص اهليكل  يف  التوازن  االعتبار  بعني  ظيمي األخذ 

واألخرى؛   الفرتة  بني  وسالمة  وحتسينه  األداء  جودة  لضامن 

النتائج  أو  ية.دارملية اإللعا )  أن  ظهرت  %( من 15.6ما نسبته 

(،  دكتوراه  -عينة الدراسة من محلة الدراسات العليا )ماجستري

النسبة هذه  الفئة    وت فرس  هذه  استكامل بامتالك  من  ا  طموحر

ا يرى   دراستها العلمية وتطوير ذواهتم وقدراهتم الذاتية، وأيضر

املتوف   أن   الربامج  بعض  اجلا   رةتوافر  امعا يف  حلية  ملت 

املتنو املاجستري  واالختصاصات  برامج  من    والدكتوراهعة 

  أن  سّهلت عىل املجتمع االلتحاق هبذه الربامج، ويبنّي اجلدول  

( نسبته  بكالوريوس65.0ما  العلمي  مؤهلهم  حيث ؛  %( 

متطلبرا  أصبحت   )البكالوريوس(  األوىل  اجلامعية  الدرجة 



 31............... هـ( 1442م/ 2020) ،52  – 19(، ص ص 1)ع (، 29)مج جملة جامعة امللك سعود )العلوم اإلدارية(، 

 

اإلأساسي   الوظائف  لشغل  وكذدا ا  ئف  ظا الولك  رية، 

كام   الشباب أن  التخصصية،  اخلرجني  بني  البطالة  نسبة  لزيادة  ه 

للمؤسسات   حرية  أعطت  األخرية  السنوات  يف  وخاصة 

لدهيا،   الوظائف  لشغل  الشهادات  أفضل  ما   أن  كام  الختيار 

( فأقل%(  19.4نسبته  متوسط  دبلوم  العلمي  وهذه    ،مؤهلهم 

منطقية ا  ن  إإذ  ؛  نسبة  من  لعهناك  ال  ف  ظائالوديد   الصحية 

أو البكالوريوس  شهادة  شهادة    ،أكثر  تتطلب  تتطلب  وإّنام 

واملختربات   بالة،  والق  التخدير،  )فني  وظائف  مثل  الدبلوم 

والوظائف   الصيديل،  الوظائف    ،اإلداريةومساعد  وبعض 

%( من أفراد العينة  71.9أن  ما نسبته )  املهنية(. ويعزو الباحثان

سن خدمتهموااملبحوثة  من    -5)  من  ت  سنة15أقل  إىل  (   ،

االنقسام   عام  أحداث  اندلعت  الذي  م،  2006الفلسطيني 

وظائفهم   عن  العاملني  من  كبري  عدد  انقطاع  ول دت  والتي 

العمل ق  ،وترك  يف  احلكومة  اعتامد  عىل  وبالتايل  غزة  طاع 

كبري   عدد  كام    مللءتوظيف  الشواغر.   النسبةفرس  ت  هذه 

مل  ن14.8) العا كفأ  سنة  15هم    انوكا   %(  بعض  لبقاء  ملني  ثر 

تعيينهم بقدوم السلطة    تمّ ذين  القدامى عىل رأس عملهم، وال

)  ،الفلسطينية جتاوزوا  يكونوا  أن   الطبيعي  من  (  15وبالتايل 

يبني   ا  وأيضر ا،  )عامر نسبته  ما  أن   اجلدول  سنوات  13.3%   )

( من  أقل  سنوات؛5خدمتهم  يف    (  ندرة  هناك  ألن   وذلك 

واامل التوظيف    ، اردملوصادر  عدم  عىل  ذلك  انعكس  وبالتايل 

 بشكل كبري للخرجيني والعاملة املوجودة.

 أداة مجع البيانات   -2

ة( كأداة جلمع البيانات للحصول  ن)االستبا   االعتامد عىل  تمّ 

وإعطاء    يمكن الوصول إليها من مصادر أخرى،  بيانات ال  عىل

و للتفكري.  للمبحوثني  الوقت  من   ةباناست تصميم  تمّ فرصة 

 بموضوع  عالقة هلا  التي السابقة الدراسات عىل ااعتامدر 

التعديالت؛   بعض  إجراء  بعد  مناسبة  الدراسة  تكون  لكي 

ال الفلسطينيةلطبيعة  والبيئة  احلكومي  من  عمل  تتكون  وهي   ،

األول  جزاء؛أربعة  أ ليشمل  ص  خ    :اجلزء  لقياس   22ص  فقرة 

القيادة ت   التحويلية،  أنامط   – MLQ)ياس  قباملنة  االستعا   مّ وقد 

5X Short Form)  ( قبل  من  (  Bass & Avolio ,2004املصمم 

  ، التمكني اإلداريفقرات لقياس  10 واجلزء الثاين: حيتوي عىل

( مثل  دراسات  عىل  االعتامد    ،(Klidas et al., 2007وقد 

وارشيدة،  )و الثالث  (.2009املعاين  اجلزء    15فيتضمن    :أما 

لقياس   .  (Cronin & Taylor,1992) اخلدمات  ة  جودفقرة 

الرابع للتعرف  ص  خ    :واجلزء  الشخصية عىل  ص  املعلومات 

املؤهل  الرتبة العسكرية،  )اجلنس،    :والوظيفية للمبحوثني مثل

اخلدمةالعلمي،   تمّ (.  سنوات  العرشي    وقد  املقياس  استخدام 

كلّ  من  بحيث  الدرجة  اقرتبت  املوافقة    دّل   10ام  عىل  ذلك 

 مستوى عىل  واحلكم الدراسة  جائتن لتفسريو  ،العالية

املتوسطات اعتمد االستجابة، ترتيب  عىل   احلسابية الباحثان 

 كل يف الفقرات ومستوى لالستبانة املجاالت مستوى عىل

درجة جمال، ددت  ح   املعتمد املحك حسب املوافقة وقد 

 ( التايل:2) اجلدول يف موضح هو للدراسة، كام

 ( Ozen et al, 2012)  املعتمد ك  (: املح 2جدول )

 املوافقة درجة  الوزن النسبي  املتوسط احلسايب 

 ا قليلة جد   %10 - %28 1.0 – 2.8

 قليلة %28 - %46 2.8 - 4.6

 متوسطة  %  %46- 64 4.6 - 6.4

 كبرية %64- %82 6.4 - 8.2

 ا كبرية جد   82 %-%100 8.2 - 10
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 صدق أداة الدراسة   -3

 قائمــة التــي تضــمنتها  قــاييسملا مجيــع ن  أ مــن الرغم عىل

رت و  طــ   باالســتعانة بمقــاييس إعــدادها  تــمّ  قــد االستقصــاء

البيئــة  اخــتالف أن   إال ؛ســابقة دراســات يف تم  د  خْ واســت  

الفلسطينية عن البيئات التي متت فيها تلك الدراســات دعــت 

: الر أولقيــاس صــدق أداة الدراســة بطــرق متعــددة.  الباحثني  

عرض االستبانة عىل جمموعــة   حيث تمّ ؛  حكمنياملصدق آراء  

ــر  (11)مـــن املحكمـــني تألفـــت مـــن  ة يف اإلدار ا متخصصـ

، وقد استجاب الباحثــان آلراء باجلامعات الفلسطينية املختلفة

إجراء ما يلــزم مــن حــذف وتعــديل يف ضــوء   ، وتمّ املحكمني

ــ املقرتحــات املقد    ا يف صــورهت ةانت االســتبمــة، وبــذلك خرج

( استبانة عىل 30توزيع )  العية، تمّ ستطة االلعينا: اانير ث النهائية.

استبعادهم فيام بعــد   بعض العاملني ضمن جمتمع الدراسة )تمّ 

ــتقرار  ــن اس ــد م ــة للتأك ــة الكلي ــدخول ضــمن العين ــن ال م

، اإلجابات(. وكان الغرض منها التأكد من وضــوح االســتبانة

الــزمن   يرولتقــد  ،قات التي قد تواجــه املبحــوثنيومعرفة املعو

 التعــديل  عىل مقرتحــاهتم تــمّ   عىل األداة. وبناءر   جابةالزم لإللا

جــراء االتســاق ا: تــّم إلبعض الفقــرات ليســهل فهمهــا. ثالثــر 

ــداخيل  ــاق ال ــاب االتس ــان بحس ــام الباحث ــد ق ــداخيل، وق ال

وذلك من خالل حساب معــامالت االرتبــاط بــني   ؛لالستبانة

 ة للمجالجة الكليدركل فقرة من فقرات جماالت االستبانة وال

معامالت االرتباط بني كل فقرة من   والتي أوضحت أن    ،نفسه

فقرات كل جمال والدرجة الكلية للمجال، دالــة عنــد مســتوى 

 ع  ضــ  و    ا ملــ     ا صادقر   وبذلك يعترب كل جمال ،(α ≤ 0.05معنوية )

ا: تم    مــدى جراء الصــدق البنــائي والــذي يبــني  إ  لقياسه. رابعر

ة بالدرجة الكلية لفقــرات ت الدراسمن جماالل  ارتباط كل جما 

مجيــع معــامالت االرتبــاط يف   ( أن  3 جدول )االستبانة. ويبني  

عنــد مســتوى معنويــة   ا ع جماالت االســتبانة دالــة إحصــائي  مجي

(0.05 ≥ α)، ا ملــ    يع جماالت االستبانة صــادقةوبذلك تعترب مج

ــ ؛  وضعت لقياسه  نيحيث تراوحــت قــيم معامــل االرتبــاط ب

والقيمة االحتاملية لكــل فقــرة أقــل مــن   (0.976  –  0.845)

 املقيــاس يتمتــع بمعامــل صــدق (، وهذا يدل عــىل أن  0.05)

 عاٍل.

 : Reliabilityثبات االستبانة -4

تم التحقق من ثبات استبانة الدراسة من خالل معامل ألفا 

، وكانت النتــائج كــام Cronbach's Alpha Coefficient كرونباخ

 (.3ل )ة يف جدوينهي مب

، واختبار التوزيع  (: معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة، معامل االرتباط بني درجة كل جمال من جماالت االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة 3جدول )

 الطبيعي 

 املجال 

 الطبيعي اختبار التوزيع   اختبار الصدق البنائي  اختبار الثبات 

عدد  

 الفقرات 

لفا  أ   معامل 

 باخ كرون 

امل ارتباط  ع م 

 بريسون 

  القيمة االحتاملية 

(Sig.) 
 قيمة االختبار 

القيمة  

 االحتاملية  

 0.091 1.244 0.000* 932. 0.925 6 التأثري املثايل 

 0.137 1.158 0.000* 974. 0.961 5 التحفيز الفكري 

 0.053 1.348 0.000* 976. 0.957 5 الدافع اإلهلامي 

 0.126 1.176 0.000* 960. 0.978 6 ة االعتبارات الفردي

 0.074 1.285 0.000* 951. 0.986 22 القيادة التحويلية 

 0.302 0.971 0.000* 845. 0.964 10 التمكني اإلداري 

 0.300 0.973 0.000* 876. 0.965 15 جودة اخلدمات 

 0.088 1.250  0.986 47 مجيع جماالت االستبانة 
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املوضحيتبني   النتائج  من  أ3)يف جدول  ة    معا   ن  (  مل  قيمة 

جمال،   لكل  مرتفعة  كرونباخ  بني  ألفا  ترتاوح  حيث 

 (، 0.986(، بينام بلغت جلميع فقرات االستبانة )0.986، 0.925)

أن   يعنى  وداّل   وهذا  مرتفع  تكون  إحصائي    الثبات  وبذلك  ا. 

النهائية صورهتا  يف  تمّ ؛  االستبانة  صدق   حيث  من  التأكد 

ال استبانة  بصحة  هل جيع  مما   ؛اسةدروثبات  تامة  ثقة  عىل  ا 

أسئلة   االستبانة عن  واإلجابة  النتائج  لتحليل  وصالحيتها 

 الدراسة واختبار فرضياهتا.

 

 : Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي   -5

كوملجوروف    تمّ  اختبار    ((K-Sسمرنوف    -استخدام 

Kolmogorov-Smirnov Test  كان إذا  ما  ت البيانا ت  الختبار 

امل بينة التوزيع الطبيعي من عدمه، وأشارت نتائج االختبار  ع  تتب

( االحتاملية    أن    ، (3بجدول  املجاالت   (.Sig)القيمة  جلميع 

توزيع البيانات   وبذلك فإن    ، ((0.05أكرب من مستوى الداللة  

الطبيعيهلذه   التوزيع  يتبع  تمّ ؛  املجاالت  استخدام    حيث 

ال  املعمليةاالختبارات   فرضيات    اتلبيانتحليل  واختبار 

 الدراسة. 

 

 املعاجلات اإلحصائية   -6 

احلزم   برنامج  باستخدام  الدراسة  بيانات  معاجلة  متت 

( االجتامعية  للعلوم  أوح  ،(SPSS.22اإلحصائية  تمّ الر يث   :  

والشاذةمعاجل املفقودة  القيم  أداة ا ثانير   .ة  صدق  من  للتأكد   :

ا وصدق  الظاهري  الصدق  جرى  الالالقياس  ، داخيلتساق 

تمّ  الدراسة  أداة  ثبات  لفا كرونباخ.   حساب معامل أوحلساب 

ار معامل  استخدم  بريسون  وقد  ارتباط  معامل  بريسون  تباط 

االرتباط،   درجة  دراسة  لقياس  عىل  االختبار  هذا  يقوم  حيث 

است   كام  متغريين،  بني  الداخيل العالقة  االتساق  حلساب    خدم 

ث لالستبانة.  البنائي  معادلة  تخداس  تمّ   :ا ثر الوالصدق  ام 

)التدرجيية(   املتعدد  الدراسة.    فرضيات  الختباراالنحدار 

تمّ ا رابعر  اإل:  استخدام  الوصفية  النسب    ،حصائيات  ومنها 

احلسايب   املتوسط  الدراسة،  عينة  لوصف  والتكرارات  املئوية 

املعياري. واالنحراف  النسبي  تمّ   والوزن  استخدام    وقد 

 ,Baron & Kenny)حه  اقرت( الذي Mediatorنموذج الوسيط ) أ

الوسيط،  كا (  1986 املتغري  لتحليل  يتضمن  سرتاتيجية  والذي 

الوسيط،أربعة   املتغري  عالقة  لدعم  املرحلة    ؛وتشمل  مراحل 

امل أثر  قياس  فيها  ويتم  التابع،  األوىل:  املتغري  عىل  املستقل  تغري 

الثانية: املرحلة  املت  ويف  أثر  قياس  عىل  يتم  املستقل  تغري  املغري 

الثالثةط،  لوسيا عىل  واملرحلة  الوسيط  املتغري  أثر  قياس  يتم   :

يتم إدخال املتغري الوسيط يف    التابع. ويف املرحلة الرابعة:  املتغري

املستقلأ املتغري  مع  املتعدد  االنحدار  أثر   ؛نموذج  لقياس 

التي يقوم هبا عىل العالقة بني املتغري املستقل واملتغري   الوساطة 

ري املتغري الوسيط عىل العالقة بني املتغري  أثت  الحظ أن  ويالتابع.  

جوهري  تأثري  بوجود  إال  يتحقق  لن  التابع  واملتغري  املستقل 

ذاته الوسيط  املتغري  عىل  املستقل  تأثري    ،للمتغري  وجود  ثم 

امل للمتغري  التابع.جوهري  املتغري  عند  فإن    ا؛وأخرير   ستقل عىل  ه 

يف   الوسيط  املتغري  فاالنحد  ذج نموأدخول  املتغري    إن  ار  تأثري 

أنْ  إما  التابع  املتغري  عىل  من    ا متامر خيتفي    املستقل  يقرتب  أو 

ويصبالصفر إحصائي    ح،  دال  غري   ا توسطر   ويسمى  ا االرتباط 

االالر كام ينخفض  أو  ويظل  ،  فيعترب    ،ا إحصائي  داالر  رتباط 

قيمة   إن    ،ا جزئي  توسطرا   املتغري   beta  انخفاض  بني    للعالقة 

وجودتابوال  املستقل يف  ال   ع  وجود  املتغري  استمرار  مع  وسيط 

اإل اجلزئيالداللة  التوسط  عىل  دليل  هو  تمّ   .حصائية    كام 

ليحدد     تصميمهوالذي تمّ   Sobel Testاستخدام اختبار سوبل  

املإذا  ما   بني  العالقة  يف  الوسيط  املتغري  تأثري  املستقل كان  تغري 

 .ة أم الئيحصا واملتغري التابع ذا داللة إ

 

 ومناقشة النتائج لبيانات  ل حصائي  التحليل اإل :  ا دسر ا س 

االستبانة اإلحصائي  التحليل    -1 وفقرات    ملجاالت 

اإلداري) التمكني  التحويلية،  يف و،  القيادة  اخلدمات(  جودة 

العسكرية الطبية  للخدمات  العامة    استخدام تم  .  املديرية 

املعيار املتوسطات احلسابية واالنحرافات  ابة الستج  يةحساب 

املبحوثةأف العينة  املتغريات  راد  هذه  نتائج و  .حول  أشارت 

( رقم  اجلدول  يف  الوصفي  أن  4التحليل  ممارسة  درجة    ( 

التحويلية" كان  "القيادة  العينة  أفراد  بلغ  كبرية  تلدى  إذ   ،
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( احلسايب  )  (6.69املتوسط  نسبي  جاء  و  .(%  66.87وبوزن 

أما الب عد   %(،69.45بة )يل بنسثا يف املرتبة األوىل ب عد التأثري امل

الدافع   بنسبة اإلالرابع  األخرية  املرتبة  يف  جاء  فقد  هلامي 

وحماولة %(.  64.78) وعي  لوجود  النسبة  هذه    وت فرس 

احلديثةلل القيادة  وأنامط  ملفاهيم  ضمنها    ،تأسيس  من  والتي 

تأيت عىل قمة األنامط واملامرسات القيادية   القيادة التحويلية التي

العاملني، من    مزاياها حيث  ثة من  دياحل التأثري يف  وقدرهتا عىل 

مثل املختلفة  العديدة  املزايا  حتقيق  بيد    :خالل  األخذ 

مستوياهتم  ،املرؤوسني تزويدهم    ،ورفع  عىل  والعمل 

وم  ف  ؛باملهارات كمدرب  يعمل  التحوييل  هلؤالء  علّ القائد  م 

كام    ،العاملني املتعددة،  حوائجهم  باالعتبار  يعمن  أويأخذ  ل  ه 

األدوات  فْ ح    عىل خالل  من  هبم  والنهوض  ودفعهم  زهم 

مطلوب هو  كام  للعمل  املختلفة  بعض    ،واألساليب  ويف 

كام   املتوقع،  يزيد عن  بام  ت    أن  األحيان  التحويلية  س  ؤّس القيادة 

وق   مشرتكة  التنظيمية ي  مفاهيم  ثقافتها  خالل  من  إجيابية  م 

سبي يف  الذاتية  املصالح  عن  ة،  سساملؤ مصلحة  ل  والتجاوز 

التدريب عىل ممارسة هذا النوع من القيادة يف املراكز   إىلإضافة  

أد   القيادة   إىلى  املختلفة  توفر  من  الدرجة  هذه  وجود 

إىلهذه    أن  إال    ؛ التحويلية ت شري  من  للاجة  احل  النسبة  تحسني 

القيادة  أساليب  ممارسة  مستوى  لرفع  اجلهد  بذل  خالل 

م   ا  وجها،  يامرس   نْ التحويلية ومكافأة  أساليبها جزءر ممارسة  عل 

ويعاقب   نموذج تقييم األداء يكافأمن عنارص تقييم املوظف أل

ا   أيضر القائد،  اخلدمات   إن  عليه  يف  التحويلية  القيادة  ممارسة 

مقي   تظل  العسكرية  والقوانني  الطبية  الصارمة  باألنظمة  دة 

تي  طية الراممارسة األساليب األوتوقعىل  العسكرية التي تعمل  

 تسمح باملشاركة والتفاعل الكايف.   ال

 

 

 

 

 

 لمتغريات  ل  t(: املتوسط احلسايب واالنحراف املعياري والوزن النسبي والرتتيب وقيمة اختبار4جدول )

 املجال 
املتوسط  

 احلسايب 

االنحراف  

 املعياري 

الوزن  

 النسبي 
 الرتتيب 

درجة  

 املوافقة 

قيمة  

 االختبار 

القيمة  

 االحتاملية 

يل املثا   ري التأث    0.000 12.23 كبرية  1 69.45 1.91 6.94 

 0.000 9.97 كبرية  2 67.41 2.02 6.74 احلفز الفكري 

 0.000 7.41 كبرية  4 64.78 2.14 6.48 الدافع اإلهلامي 

 0.000 8.22 كبرية  3 65.65 2.09 6.57 االعتبارات الفردية 

 66.87 1.93 6.69 القيادة التحويلية 

 

 0.000 9.97 كبرية 

ري اإلدا   لتمكني ا   0.000 4.35 متوسطة  60.51 2.04 6.05 

 0.000 9.05 كبرية  65.10 1.80 6.51 جودة اخلدمات  
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أبو واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات مثل دراسة )

التحويلية يف  2018عمرة،   القيادة  أن  ممارسة  ( والتي أظهرت 

وب كبرية،  بدرجة  كاٍف  االجتامعية  التنمية  نسبةلغوزارة    ت 

)املوا نسبي  بوزن  دراسة   ، %(68.71فقة  مع  ا  أيضر واتفقت 

اجلمعيات   ؛ (2018حجو،  ) مديري  اهتامم  أن   بي نت  حيث 

بدرجة   كاٍف  التحويلية  القيادة  بمامرسة  غزة  قطاع  يف  اخلريية 

أبو  وكذلك دراسة )  ،%(72.62كبرية، وبلغت نسبة املوافقة )

ممارس2018ربيع،   أن   أظهرت  والتي  التحالقيادة  (  يف  ة  ويلية 

الوطني واألمن  الداخلية  جاءت   -وزارة  العسكري  الشق 

( نسبي  76.42بنسبة  اختلفت  فيام   ،)%( دراسة  مع  القانوع،  ا 

درجة ممارسة القيادة التحويلية لدى   أن  ( التي دّلت عىل  2015

جد   كبرية  الفلسطينية  األحزاب  يف  العاملة  حيث  ؛  االقيادات 

( دراسوم%(.  85.56بلغت  نتائع  ا  ة  أيضر الدراسة  مع(  ج 

التحويلية    (2013،  وآخرين  التلباين القيادة  أن   بي نت  التي 

متوسط.  بمستوى  ارس  دراسة    مت  مع  وختتلف 

أظهرت  2017)الرشيدي، والتي  سلوكيات  أن  (  ممارسة 

احلكومية   اجلامعات  يف  التحويلية  كانت واألهلية  القيادة 

 %(. 72.2مرتفعة بوزن نسبي )

ملجال املتوسط احلسايب   أن  يمكن القول ب، ىرخأ  هة ج ومن

اإلداري" النسبي   أن  أي  ؛  6.05يساوي    "التمكني  الوزن 

هناك موافقة بدرجة متوسطة من    أن  (، وهذا يعني  %  (60.51

املجال.   هذا  فقرات  عىل  العينة  أفراد  التفسريات وأقبل  حد 

النسبة  هل   املحتملة إيامنر   أن  ذه  المتبأمهية    ا هناك    عاملني كني 

أعامهلم  إلنجاز  متكينهم  عىل  تعمل  التي  الوسائل  وتوفري 

املناسبة بالصالحيات  وكذلك توفري االتصاالت    ،وتفويضهم 

العمل  ،الفّعالة فرق  بالوسائل  ،وبناء   حتفيزهم  عىل   والعمل 

النسبة   فهذه  ذلك  من  وبالرغم  ترق   املختلفة.  املستوى    إىلمل 

ية تتطلب الكثري من  ت الصحملؤسسا ا  بيئة  أن    خاصةر   ؛املأمول

ي  ؛  تفويض الصالحيات يف جماالت االختصاص أْن  عقل  إذ ال 

مث املسؤول  املريض  يقرر  الر ينتظر  أْن  القسم  إعطاء    رئيس 

معني،   عمل  إنجاز  أو  حالة  لعالج  للمرؤوسني  التعليامت 

أل ا  للعاملني الختاذ  ن  وأيضر أكرب  ملشاركة  هناك حاجة  زال  ما  ه 

واجلملصرييا  القرارات وة  املؤسسة،  عمل  ختص  التي   أن  ادة 

العاملني   حتفيز  يف  ا  ضعفر ا   أ شريكام  هناك   إىليرجع    ؛سابقر

اإلمكان وضعف  احلصار  هذه  عوامل  واتفقت  املادية.  ات 

( دراسة  مع  أظهرت    ،(2018محدونة،  النتيجة    أن  والتي 

اإل بمستوى  التمكني  كان  العسكرية  الطبية  باملؤسسات  داري 

ناحية أ64.45)  نسبي  وبوزن  سطمتو اتفقت  %(، ومن  خرى 

بي  2018أبو زر،  مع دراسة ) التمكني    أن  نت  ( والتي  مستوى 

كان   الصحة  وزارة  من    ،ا متوسطر يف  كل  دراسة  مع  وكذلك 

أظهرت    ،( 2016امللفوح،  ) يف    أن  والتي  التمكني  مستوى 

اإل )اجلامعة  متوسطرا  كان  مع  64.87سالمية  وانسجمت   .)%

( أوضحت    ، (2017سامل،  بونتيجة  كان   أن  والتي    التمكني 

باجلزائر   النفطية  سوناطرك    %(، 64.34)توسط  مبرشكة 

التي أظهرت  Chua et al, 2014مع دراسة )  ا واختلفت جزئي    )

كان    أن  نتائجها   املوظفني  متكني  ا مستوى  نسبي    كبرير وبوزن 

الدراسة  72.0%) نتائج  واختلفت  التلباين (  معا  أيضر (. 

التمكني كان بمستوى مرتفع    ن  نت أالتي بي    (2013،  وآخرين

ود74)  ،)%( كشفت  2016سامل،  راسة  والتي  نسبة   أن  ( 

كانت   بغزة  الثانوية  املدارس  مديري  نظر  وجهة  من  التمكني 

( وتقارب  جزئي  41ضعيفة  خمتلفة  وجاءت  دراسة  %(،  مع  ا 

(Ozaralli, 2015  بي والتي  قطا   أن  نت  (  يف  التمكني  ع  مستوى 

بلغت   كبرية  موافقة  بدرجة  كان  الرتكي  التكنولوجيا 

دراسة  %(،71.5) نتائج  مع  اهلل،  وختتلف  (  2018)العبد 

برشكة  بينت  والتي   اإلداري  التمكني  العربية    HPأن  باململكة 

( حسايب  بمتوسط  مرتفع  بمستوى  كان  (  4.34السعودية 

 %(. 86.9سبي )ووزن ن

ملجال وسط احلسايب املت  أن  ( 4ظهرت النتائج بجدول )أكام 

اخلدمات " النسبي   أن  أي    6.51يساوي    "جودة  الوزن 

ل  ب  ن ق  هناك موافقة بدرجة كبرية م   أن  (، وهذا يعني % (65.10

  مراكز اخلدمات الطبية   ن  إ.  أفراد العينة عىل فقرات هذا املجال

اال كبرية  بدرجة  حتقيق  تويل  يضمن  بام  اخلدمات  بجودة  هتامم 

املستفيدي اخلدمةحاجات  من  نجاحها   ، ن  هلا  يضمن  وبالتايل 

جانب وجود بعض املنظامت الرقابية    إىلواستمراريتها للعمل،  

اخلدمات   هذه  عىل  اإلجراءات  ومتابعة  تعمل عىل ضبط  التي 

هبا   ،املقدمة اجلودة  للحاالت   ،ومعيار  االستجابة  ورسعة 
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امللموسةو  املرضية، اجلوانب  توفر  املباين    :مثل  ؛مدى 

واالحتياجات  مواملستلز العمل،  يف  اهلندام  ومراعاة  ات 

إن   األخرى.  األخالقي    األساسية  السلوك  مدونات  انتشار 

عىل  املستشفيات    جعلت   اخرر مؤ اخلصوصية  حترص  توفري 

والرسية اخلاصة بكل مريض وعدم إفشاء أرسارهم والتزامها  

و متلقي  بالقوانني،  مع  واإلنساين  اللبق  التعامل  وجود  ا  أيضر

ق  م    اخلدمة وحتم  ب  ن  العاملني  وتوفري  ل  عليهم،  والصرب  لهم 

جوّ  يف  للمرىض  و  اخلدمة  املخاطر،  من  خاٍل   أن  آمن 

تقدم   مؤسسات  العينة  أفراد  نظر  وجهة  من  تبقى  املستشفيات 

العينة أهن  و  ،اخلدمة نظر  وجهة  من  حسنة  بسمعة  تتمتع  ا 

ا أعىل  هن  حيث إ؛  هذه النسبة بحاجة إىل حتسني  أن  بحوثة، إال  امل

بقليلم املتوسط  التسهيالت    إىل  ذلك  يعودوقد    ،ن  توفر  قلة 

يف اخلدمة الصحية؛  الالزمة واألجهزة وتطبيق املعايري الدولية  

اإلمكان لضعف  قدرة وذلك  عدم  إىل  باإلضافة  ات، 

الا املرىض  وعالج  تغطية  ال  ملستشفيات  أجرة  ذين  يمتلكون 

وأيضر  هلم،  املقدمة  وضعف  اخلدمة  غياب  شكاوى ا  استقبال 

حلّ  عىل  والعمل  وتصنيفها  وفرزها  اخلدمة  وبناء    ،ها متلقي 

التطويرية والعالجية ونقص    ،والتشاور مع املراجعني   ،اخلطط 

املستشفى من  استفادة  الكمية والنوعية، وعدم  الطبية  الكوادر 

املستش يف  حتدث  التي  املستقبيل األخطاء  للتعلم  كحلقة  فيات 

قت هذه النتائج مع بعض الدراسات  واستمرار تكرارها. واتف

مستوى اخلدمات   أن  والتي أظهرت    ،(2018وهبة،  كدراسة )

؛  يف اجلمعيات اخلريية بقطاع غزة كانت بمستوى موافقة كبرية

( هلا  النسبي  الوزن  بلغ  مع  75.57حيث  ا  أيضر واتفقت   ،)%

( توّص   ،(2017األخرس،  دراسة  اخلدمات  والتي  أن   إىل  لت 

بل  تقدمها  نسبي التي  بوزن  كبرية  كانت  غزة  قطاع  ديات 

مع  %(،  73) )واتفقت  أن  2015سند،  دراسة  أظهرت  التي   )

مجيع سامت جودة خدمات البنك العريب اإلسالمي الدويل فرع  

اختلفت   بينام  مرتفعة،  تقديرات  عىل  حصلت  الزرقاء  جامعة 

توّص 2018  عيل،مع دراسة ) التي  مستوى جودة    أن    إىللت  ( 

 العسكري  الشق  –وزارة الداخلية واألمن الوطنياخلدمات يف  

ودراسة    ،%(63.05)  نسبي  وبوزن   متوسطة  بدرجة  كانت

توّص 2015كسبة،  ) التي  يف  (  اخلدمات  جودة  أن   لت 

ا  %(،63.53املؤسسات احلكومية كانت متوسطة بنسبة ) وأيضر

 وجود درجة موافقة  ( التي تبني  2015،  وآخرينحلول  دراسة )

خد عىل  والتجارية  متوسطة  االقتصادية  العلوم  كلية  مات 

باتنة القادر،    .اجلزائر  –بجامعة  وعبد  )الطاهر  ودراسة 

بينت    ،(2015 يف أن  والتي  اخلدمات  جلودة  املراجعني  تقييم 

نسبي  بوزن  متوسطة  كانت  بالسودان  احلكومية  املستشفيات 

(64.4 .)% 

األوىلا   -2 الفرضية  تنص   ختبار  أبعاد "  عىل:  والتي  تؤثر 

ا  ال تأثرير التحويلية  )ذا  قيادة  مستوى  عند  إحصائية   ≥ αداللة 

اخلدمات0.05 جودة  يف  االنحدار  استخدام    تمّ   ،"(  معادلة 

نتائجه  التدرجيي توضح    أن   (5) رقم اجلدول يف كام والذي 

( االرتباط  )Rمعامل  تساوي  أ  ،(0.721(  زيادة    ن  بمعنى 

التحويلية    ممارسةمستوى   جانبالقيادة   يزيد  ساءالرؤ  من 

اخلدماتمستوى   قوة.  جودة  هذين    وكانت  بني  العالقة 

 < large r( حيث )Cohen ,1992ملعايري )  ا ة طبقر املتغريين كبري

امل  (.  0.50 التحديد  معامل  قيمة  )وت شري    أن  إىل  (  adj.R²عدل 

يقارب ما  ت فرس  التحويلية  يف    (%52.0)  القيادة  التباين  من 

( التابع  اخلدما املتغري  قيمة  تجودة  F  (68.638  )(. وتوضح 

العالقة بني   ( أن  0.00عند مستوى ) ا والتي كانت دالة إحصائي  

( هي عالقة جودة اخلدمات)القيادة التحويلية( واملتغري التابع )

األ صالحية  إىل  تشري  املتغري  خطية  يف  بالتباين  بالتنبؤ  نموذج 

يف  النتائج    وأوضحتتابع.  ال املؤثرين  املتغريين  ودة  ج"أن  

يف   للاخلدمة  العامة  العسكريةاملديرية  الطبية  مها:   "خدمات 

اإل) الفردية(وهلامي،  الدافع  استنادر االعتبارات  وذلك  إىل   ا؛ 

( املحسوبةTقيم   )،  ( مستوى  عند  معنوية  قيم  ،  (0.05وهي 

تبني   وجود  بينام  التحفيز ا)لب عدي  تأثري    عدم  املثايل،  لتأثري 

وهي قيم غري معنوية    ،( املحسوبةTإىل قيم )  ااستنادر   (الفكري

 قبول الفرضية األوىل. وعليه تمّ  ، (0.05عند مستوى )
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 الفرضية األوىل   –(: حتليل االنحدار التدرجيي  5جدول ) 

 .Sigالقيمة االحتاملية  Tقيمة اختبار  معامالت االنحدار  املتغريات املستقلة 

 0.000 7.349 2.200 املقدار الثابت 

 0.122 1.552 0.137 التأثري املثايل 

 0.568 0.572 0.058 احلفز الفكري 

 0.038 2.086 0.206 اإلهلامي   الدافع 

 0.000 3.996 0.367 االعتبارات الفردية 

ل=   0.721 معامل االرتباط =   0.520معامل التحديد امل عد 

 0.000القيمة االحتاملية =   F    =68.638قيمة االختبار 

 

ا  نويمك النتيجة  التحويلية  أن  ب  سابقةلتفسري  وبام    ، القيادة 

الدافع  تتضمنه من أبعاد هلا تأثري يف حتسني جودة اخلدمة. فب عد  

األفكاراإل العاملني  مشاركة  عىل  يشمل  هلم    ،هلامي  والسامح 

عند   نظرهم  ووجهات  باقرتاحاهتم  لإلدالء  كافية  بمساحة 

هلا مواج النافعة  احللول  إجياد  عىل  ويعمل  املشاكل،    ،هة 

اخلاّل او احللول  اكتشاف  يف  املعقدة  خلوض  للمشكالت  قة 

يعني   العمل؛  إلنجاز  جديدة  طرق  العاملني    أن  بطرح  هؤالء 

د لدهيم مهارة لالستجابة ملشكالت املراجعني واملتعاملني،  تتولّ 

واملعام املهام  بإنجاز  الثقة  خلق  القدرة  بأعىل  وكذلك  الت 

رؤس خالل  ومن  املؤسسة  حماولة  وإن   عىل  ا جودة.  العمل  ء 

الوظيفية،   مسريهتم  خالل  حتقيقه  العاملون  يرغب  ما  دراسة 

هبا  يعملون  التي  العمل  وبيئة  لظروفهم  التطرق    ،وكذلك 

مسل   القديمة  العمل  إجراءات  اعتبار  دون  ورفض  امت 

 ليفهم  هو بمنزلة أداة مساعدة  ؛مناقشتها هدف حتسينها 

 

واملرىض املراجعني  ظروف  بدورهم  اء  إبدو  ،العاملون 

 التعاطف معهم والتفهم الكامل لظروفهم؛ مما يعني حتسني  

 

الفردية االعتبارات  حمور  فإن   كذلك  اخلدمة.  والذي   ،جودة 

رضورة االهتامم واحرتام آراء العاملني   من خاللهيؤكد القائد  

التقدير إل وإبداء  كانت،  مهام  يف  وقناعاهتم  ومتيزهم  نجازاهتم 

 يمتلك مشاعر ان إنسكالعمل، وتفهم حاجة كل موظف 

 

وحاجات شخصية يسعى إلشباعها، وكذلك العمل عىل تلبية 

زيادة حتسني مستوى جودة  التطويرية هلم يساعد يف  احلاجات 

مبارشة أو غري مبارشة   مة منهم للجمهور سواءر اخلدمات املقد  

والتفر االنشغال  تعميم  خالل  اخلدمة، من  ملتلقي  الكامل  غ 

أوق يف  املهام  هذه  باعتبار  اهت وأداء  تأخري  دون  املحددة  ا  أهن  ا 

وهو ما يساعدهم إلظهار احلب والتعاون الكامل مع    ،أولوية

كل حالة بوعي كبري هبدف السعي حلل   معوالتعامل    ،املرىض

 مشاكلهم عند تلقيهم اخلدمة. 

  ال يؤثر يف التأثري املثايل  ولّعل ما أظهرت النتائج من أن  ب عد 

اخلدمة   بمنزلةجودة  الباحثن  هي  ويفرس  متوقعة،  غري   ان تيجة 

سلوكيات  بأن     ذلك املثايل(  ممارسة  هتتم)التأثري  جلب ب  ال 

املتطورة   واملعدات  املادية  اختصاص   فهيالتجهيزات  خارج 

املباين وطريقة تصميمها وغرف االنتظار كلها    أن  العاملني، كام  

  أن  لتصاميم هندسية قد ال يتم مشاورة العاملني فيها، وختضع  

مصممة  تكون  اخلدمة  تقديم  عند  املستخدمة  النامذج  معظم 

كام   حمتواها.  بناء  يف  العاملني  إرشاك  دون  ا  سلفر   أن  وجاهزة 

املوظف   جيعل  والذي  التدريب  عىل  حيتوي  ال  املثايل  التأثري 

متالك احلافز من فا  اخلدمة من أول مرة بطريقة صحيحة؛ يؤدي

  ،ألداء خدمة بصورة عاليةة خالل الرؤساء ال يعني توفري الرغب

املهارة  حتسني  من  بمزيد  تتأثر  التي  القدرة  تنقصه  ولكن 

لذلك.   الكاملة  ا   أن    كامواملعرفة  حتديدر املادية  احلوافز  ضعف 

الب عد ي عط   العاملني ورفع    )احلفز الفكري(  ل أمهية هذا  يف دفع 
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مث  معنوياهتم رواتبهم  تلقيهم  عدم  خالل  د  والتهدي  ، الر من 

أخرى،  ستباال أحيان  يف  عنهم  بقرارات  ل  ع  وت  غناء  مصريهم  ق 

عليه واملتفق  املطلوب  إلنجاز  االنقسام  املهام  إهناء  ما    من  أو 

عنه فغياب  يزيد  احلوافزتفعيل  ،  يكون   نظم  يف  آخر    سبب    قد 

أ لتدريب  العاملني  لسعي  ا  معوقر يكون  وقد  أو  ذلك،  نفسهم 

ا إظهار  أو  بفعالية،  التدريب  يف  اجلدي  الاالشرتاك  هتامم 

)االعتامدية(،   ومشكالته  هذ  وعليهبالعمل  ضوء  ويف  ؛ 

خلدمة  العاملني    فإن  الرشوحات؛   كربى  أمهية  يولون  ال  ربام 

اجل   ،الزبائن اإلحساس  غياب  سببرا  وإن   يكون   قد  باملهام  امعي 

العربية  ؛  آخر الشعوب  متيل  وحتقيق   إىلحيث  الفردية  النزعة 

واالمتياز العمل  يف  األمهية    ؛لنفسل   الذات  معه  يضعف  مما 

املستشفى. أو  املؤسسة  هلدف  والكلية  هذه  والنظرة    واتفقت 

 ,Hashim & Mahmood)النتائج مع بعض الدراسات كدراسة  

بي  2012 التي  التحويلية  (  القيادة  بني  موجب  تأثري  وجود  نت 

  (2017وصدقي،    جبالق(  ودراسةمة،  وااللتزام بجودة اخلد

ت التحويلية يف خدمة اجلودة  أثالتي أوضحت وجود  للقيادة  ري 

( التي أظهرت 2018أبو عمرة،  )الشاملة. واتفقت مع دراسة  

اإلبداعي  أن   السلوك  يف  التحويلية  نسبته    ،القيادة  ما  ت  وف رس 

حجو،  ، وكذلك دراسة )%( من التباين يف املتغري التابع35.4)

بي    (2018 تعزالتي  يف  التحويلية  القيادة  تأثري  أبعاد    يزنت 

ف   وقد  املتعلمة،  )رس  املنظمة  نسبته  ما  التباين48.8ت  من   )% ،  

احلفز   املتعلمة  املنظمة  يف  ا  تأثرير املتغريات  أهم  من  وكان 

الفردية،اإل واالعتبارات  )  هلامي  ربيع،  ودراسة  (  2018أبو 

أظهرت   التحوي  أن  التي  يف  القيادة  تؤثر  املختلفة  بأبعادها  لية 

( التي  Imran et al., 2016ودراسة )  عي،داممارسة السلوك اإلب 

التعلم    أن  أظهرت   عىل  كبري  إجيايب  تأثري  هلا  التحويلية  القيادة 

العالقة   تتوسط  املعرفة  إدارة  عىل  العملية  والقدرة  التنظيمي، 

باإلضافة   التنظيمي.  والتعلم  التحويلية  القيادة  تعزيز بني  إىل 

ال بني  للعالقة  للمعرفة  املكثفة  وإدارة قيالثقافة  التحويلية  ادة 

( والتي بينت أن  2017واتفقت مع دراسة )الرشيدي،  املعرفة.

تؤثر   التحويلية  باجلامعات  اإلبداع  يف  إجيابي ا  القيادة  التنظيمي 

السعودية.  واألهلية  احلكومية   العربية  اختلفت باململكة  بينام 

  التي أظهرت أن ه مل(  Brewer, 2016الية مع دراسة )الدراسة احل

كبري   تأثري   التحويلية  للقيادة  بالبقاء    يكن  املمرضني  نوايا  عىل 

االلتزام  مع  كبري  بشكل  ترتبط  ولكن  الوظيفي،  والرضا 

إجيايبّ   التنظيمي، تأثري   هلا  االلتزام   وكان  عىل  صغري  مبارش 

وآخر  التنظيمي. )الرواد  دراسة  مع    ، (2016  ون،وكذلك 

التحويل القيادة  تأثري  التنظيمي    يةوالتي أظهرت عدم  يف األداء 

 برشكات صناعة األدوية باألردن.

تؤثر القيادة "  عىل:   الثانية والتي تنص الفرضية  اختبار    -3

ا   ( يف  α ≤ 0.05داللة إحصائية عند مستوى )ذا  التحويلية تأثرير

اإلداري الثاني،  "التمكني  الفرضية  استخدام  والختبار  تّم  ة، 

 رقم اجلدول يف  تائجنالمن   االنحدار اخلطي البسيط. ويتضح

(6) ( االرتباط  معامل  )Rأن   تساوي  قوة   ،(0.741(  وكانت 

ا ملعايري ) (  Cohen ,1992العالقة بني هذين املتغريين كبرية طبقر

( امل عدل  large r > 0.50حيث  التحديد  معامل  قيمة  وت شري   .)

(adj.R²الق أن   ت فرّس (  التحويلية  يقارب  يادة  ما  من    (54.9%) 

اخلطية    التباين العالقة  خالل  من  اإلداري(  )التمكني  يف 

التمكني   يف  تؤثر  أخرى  عوامل  إىل  ترجع  قد  املتبقية  والنسبة 

وتظهر  اإلداري للعاملني يف جهاز اخلدمات الطبية العسكرية.  

التحويلية  لقيادة  داللة إحصائية لذي    وجود تأثري  ا النتائج أيضر 

اخل جهاز  يف  للعاملني  اإلداري  التمكني  الطبية  ديف  مات 

تبنّي  ؛  العسكرية االحتاملية    أن  حيث  وهي    (0.000)القيمة 

الداللة   مستوى  من  كتابة  و(.  0.05)أقل  معادلة  يمكن 

=  االنحدار:   للعاملني  اإلداري    0.786  +  0.780التمكني 

 ية الثانية. وعليه تّم قبول الفرض .)القيادة التحويلية(
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 .Sigالقيمة االحتاملية  Tقيمة اختبار  معامالت االنحدار  املتغري املستقل 

 0.012 2.520 0.780 املقدار الثابت 

 0.000 17.8 0.786 القيادة التحويلية 

 0.549=    املعدل   معامل التحديد  0.741معامل االرتباط = 

 

تعود النتيجة  هلذه  التفسريات  أن    وكأحد  القيادة إىل   

املرؤوسني من  اآلخرين  رفع  عىل  تعمل  التي    ،التحويلية 

واألخذ بيدهم من خالل التأثري النموذج والكاريزمي للرئيس  

النفيس واإلداري،   التمكني  يؤثر يف مستوى  فإن  ذلك  املبارش، 

كم يعمل  هو  والذي  التحوييل  ملرؤوسيه  فالقائد  ومعلم  درب 

و الفكري  التمكني  مستوى  من  هلمايزيد  يعني    ؛ملهني  مما 

املسؤولية حتمل  عىل  لتفويضهم    ،قدرهتم  االطمئنان  وبالتايل 

الرجوع   األعامل دون  بعض  وإنجاز  الصالحيات  جمموعة من 

املتكرر له، كام أن  القيادة التحويلية بزيادة التحفيز الفكري التي  

مشرتك وتسعى لتحقيق التفاف حول جمموعة  تسعى لبناء فهم  

القيم وخل التمكني من خالل    قمن  يؤثر  اإلحساس اجلامعي، 

الروح   وخلق  العمل(  فرق  الفريق  اإلجيابية  )بناء  أعضاء  بني 

قرارات؛   من  إليه  يتوصلون  ما  بأمهية  باإلحساس  وتزويدهم 

التي   التحويلية  القيادة  أن   كام  االعتبار،  بعني  بأخذها  وذلك 

مقرتحاهتت وسامع  بآرائهم  باملشاركة  للعاملني  حرية  م  رتك 

العمل مؤثر    ،لتطوير  عامل  هي  املشكالت  حل  يف  واملسامهة 

اختاذ   يف  املشاركة  ب عد  خالل  من  للعاملني  التمكني  بزيادة 

سواء   املشاركة  بالقرارات  عىل  القدرة  وامتالك  االهتامم  إبداء 

املصري القرارات  ويف  الشكلية  وليس  تطلق  الفاعلة  ا  أهن  كام  ية، 

ح عند  واإلبداع  للتعلم  يفوق  ثّ العنان  بام  اإلنجاز  عىل  هم 

تكافئ  التي  الوسائل  تستخدم  التحويلية  فالقيادة  املعتاد، 

أساسي    ،املجتهد ا  ومعيارر الكفء  تعترب  ن  وبالتايل  يف  م  ظ  ا 

املعرفة   تعزيز  أمهية  تدرك  التحويلية  القيادة  أن   كام  التفويض، 

من خالل خلق الدوافع الذاتية المتالكها وللتطوير؛    والبيانات

)يتوافر  و التمكني  مستوى  وحتسني  الزيادة  يف  تسهم  بذلك 

الفعال( والوصول    ؛االتصال  امتالك  العاملون  يستطيع  حيث 

تساعد  ا  أهن  كام  املالئم،  وبالوقت  إليها  احلاجة  عند  للمعلومة 

خال من  العاملني  مع  واالتصال  التواصل  سهولة  فرق  عرب  ل 

املسواملسؤوليات  العمل/التعاون   مع  لرشح  ؤاملشرتكة  ولني 

إ أو  الراجعة.  مواقفهم  بالتغذية  النتائج  مدادهم  هذه  واتفقت 

)الرقب، كدراسة  الدراسات  بعض  أظهرت 2010مع  التي   )

)التأثري   بأبعادها  التحويلية  القيادة  بني  إجيابية  عالقة  توجد  أن ه 

احل اإلهلامي،  احلفز  الفردية(املثايل،  االعتبارات  الفكري،   ، فز 

ب العاملني  غزة،  ق ومتكني  ا  طاع  التي ونظرر الدراسات  لقلة 

فإن   اإلداري؛  والتمكني  التحويلية  القيادة  بني  تم  ربطت  ه 

الدراسات التي أوضحت العالقة واألثر بني  االستعانة ببعض  

دراسة   مثل  اإلداري  والتمكني  التحويلية  القيادة 

ارتباط طردية   إىلأشارت    والتي  ، (2008)حسن، وجود عالقة 

معنو داللة  العاملني،  يذات  ومتكني  التحويلية  القيادة  بني  ة 

( أشارت  Nutt،2004ودراسة  التي  ارتباطية    إىل(  عالقة  وجود 

قوية بني إدراك العاملني للتمكني وبني أبعاد القيادة التحويلية،  

إجيابية بني  والتي أّكدت أن  هناك عالقة   Kark، (2003ودراسة )

و املرؤوسني،  ومتكني  التحويلية  )اجلمييل،  أالقيادة  دراسة  ا  يضر

األنامط    ،(2008 بني  جوهرية  عالقة  وجود  أكدت  والتي 

دراسة   وكذلك  التمكني،  ومستويات  اإلدارية  القيادية 

(Shandrina،  2007 والتي أشارت نتائجها إىل أن  معظم القادة )

سلوشملتهم  التي   يامرسون  التحويليةالعينة  القيادة    ،كيات 

القياد األسلوب  أن   األسلوب    يويرون  هو  ي عد  التحوييل 

 األفضل لتمكني املرؤوسني.  

 

الثالثة اختبار    -4 تنص   الفرضية  يؤثر  "  عىل:   والتي 

ا   تأثرير اإلداري  )ذا  التمكني  مستوى  عند  إحصائية   ≥ αداللة 
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اخلدمات0.05 جودة  يف  الفرضية    ."(  تّم  ،  الثالثةوالختبار 

ويتضح  البسيط.  اخلطي  االنحدار  نتائج استخدام   يف  همن 

 ، (0.847( تساوي )Rأن  معامل االرتباط ) (7) رقم اجلدول

ملعايري   ا  طبقر كبرية  املتغريين  هذين  بني  العالقة  قوة  وكانت 

(Cohen ,1992( حيث   )large r > 0.50)  معامل قيمة  وت شري   .

من   %(71.8)  أن  يعني    وهذا  ، (adj.R²=0.718 ) التحديد امل عدل  

املقد اخلدمة  جودة  يف  الطبية  مالتغري  اخلدمات  جهاز  يف  ة 

التابع(   تفسريه من خالل العالقة اخلطية    تمّ العسكرية )املتغري 

جودة   يف  تؤثر  أخرى  عوامل  إىل  ترجع  قد  املتبقية  والنسبة 

العسكرية.   الطبية  اخلدمات  جهاز  يف  املقدمة  وتظهر  اخلدمة 

 داللة إحصائية للتمكني اإلداري ذي    وجود تأثري  ا النتائج أيضر 

اخلدمات  دجويف   الطبية  ة  اخلدمات  جهاز  يف  للعاملني 

تبنّي  ؛  العسكرية االحتاملية    أن  حيث  وهي    (0.000)القيمة 

الداللة   مستوى  من  معادلة  (0.05)أقل  كتابة  ويمكن   .

  = املقدمة  اخلدمة  جودة   0.745  +  2.005االنحدار: 

 . وعليه تّم قبول الفرضية الثالثة.ي()التمكني اإلدار

 الفرضية الثالثة   –يل االنحدار اخلطي البسيط ل (: حت 7جدول )

 .Sigالقيمة االحتاملية  Tقيمة اختبار  معامالت االنحدار  املتغري املستقل 

 0.000 10.808 2.005 املقدار الثابت 

 0.000 25.634 0.745 التمكني اإلداري 

 0.718=    املعدل   معامل التحديد  0.847معامل االرتباط = 

 

الباحث النتيجة ت   انويعزو  العاملني    لك  شعور  أن   إىل 

الكافية   بالصالحيات  وتفويضهم  هبم  والثقة  بالتمكني 

تدرجيي   املسؤولية  من  جزء  القيادة وحتملهم  عىل  تدريب  هو  ا 

  إىلببناء الصف الثاين من القيادة، وحيتاج هذا التفويض  وإيذان  

ض هلم  دعم فيام وترك مساحة كبرية ليترصفوا بحرية عىل    ،ف و 

باإلضافة لتوفري وسائل لتبادل املعلومات بني العاملني  وئها، ض

 ،وااللتزام بالتعليامت هي عوامل مؤثرة لتحسني جودة اخلدمة

التزام  فيها  توضح  حمددة  قائمة  اليوم  املؤسسات  متتلك  والتي 

توا وإن   فيها،  عنرص  بكل  اخلدمة  من خالل  مقدم  التمكني  فر 

م اخلدمة بأعىل جودة بزيادة ي التواصل يساعد العاملني عىل تقد

 ممكن، إذ ي تاح  أكرب حد    إىلاالعتامدية وملتابعة الوقوع باألخطاء  

يستفرس من زميل العمل يف بعض املواقف التي تصعب  أن  له  

إن     ؛عليه كذلك  البعض.  بعضهم  خربات  من  مستفيدين 

تو  الذي  اختاذ التمكني  يف  املشاركة  العسكرية  املؤسسة  فيه  فر 

عدم    تالقرارا وتعني  الالمركزية،  من  معقول  قدر  وممارسة 

صغرية  كل  يف  املبارش  للرئيس  الرجوع  يف  الوقت  إضاعة 

إعاقة،  دون  عالية  برسعة  اخلدمة  تقديم  يعني  مما  وكبرية، 

والتمكني الذي يفسح املجال إلعطاء كل العنارص ألداء املهام 

لتمكني  اعد حتامر يف حتسني جودة األداء واخلدمات، كام أن   يسا 

التي يعملون هبا  العاملني بأمهية املؤسسة  وبالتايل تزداد    ،ي شعر 

ه فيعمل وبالتايل يشعر أن  سمعة املؤسسة هتمّ   ،درجات الوالء

بشكل   اخلدمة  تقديم  بكّل يريض  عىل  واملراجعني    املرىض 

حي جيعله  الوالء  وهذا  املؤسسة حيثياهتا،  مقدرات  عىل  افظ 

   ب )امللموسة( جلودة اخلدمة.نومظهرها ومعداهتا أي اجلوا

اإلداري   التمكني  بني  ربطت  التي  الدراسات  لقلة  ا  ونظرر

املقد   اخلدمات  بني    االستعانةفتم  مة؛  وجودة  الربط  من  بمزيد 

الدراسات التي أوضحت العالقة واألثر بني التمكني اإلداري  

تنظيم أخرىومتغريات  التي 2018،)محدونة  ومنها   ،ية   )

ا جوهري    دأظهرت أن  أبعا  ا يف األداء  التمكني املختلفة تؤثر تأثرير

فرّس  وقد  )املؤسيس،  نسبته  ما  فيه  56.8ت  التباين  من   )%

زر،   )أبو  ودراسة  تأثري،  له  يكن  فلم  التفويض  ب عد  باستثناء 

كني لتملداللة إحصائية  ذي    تأثري ( التي أظهرت وجود  2018

الصحيف  اإلداري   وزارة  الشاملة يف  اجلودة  الفلسطينية    ة إدارة 

اجلنوبية، )  باملحافظات  أمحدودراسة  والطاهر  (  2016،  قوز 
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التي أظهرت وجود أثر للتمكني اإلداري عىل الوالء التنظيمي  

( دراسة  ا  وأيضر السودانية،  التي  Ozaralli  ،2015باملصارف   )

إجيايب   أثر  القيادات   داللة ذي  أظهرت وجود  لتمكني  مطلوبة 

بينام العاملني،  إبداع  العاملني    عىل  أكرب يف حالة شعور  يكن  مل 

العاملني، والتأثري املعنوي لتمكني   بالتمكني النفيس عىل إبداع 

القيادات عىل مستوى إبداع العاملني يكون أكرب يف حالة شعور  

  العاملني بالتمكني النفيس بصورة أعىل عنه عندما يكون شعور 

أقل،   بصورة  النفيس  بالتمكني  مع  العاملني  سة  ادرواتفقت 

(Ndegwa،2015)    أظهرت أن  متكني املوظفني يؤثر بشكل  التي

كينيا؛  يف  العاملة  للبنوك  التجاري  األداء  عىل  وكبري  إجيايب 

املخو   املوظفني  وأن   كبرية،  بصورة  واملجهزين وذلك  لني 

ي والدعم  واملعلومات،  الالزمة  اختاذ  باألدوات  من  مكنهم 

سليمة كبرية  ،قرارات  إنجازات  عىل    ؛وحتقيق  بالنفع  يعود  مما 

ن العالقة بني املوظفني  ّس املنظمة ككل، وأن  متكني املوظفني حي  

يعزّ  التدريب  أن   كام  كبري،  حد  إىل  العمل  والزبائن  أداء  من  ز 

املحددة املوظفني من أجل حتقيق أهدافهم  وتتفق مع   .ومتكني 

)ال  اهللدراسة  أوضحت  2018،عبد  والتي  التمكني  أن  (  أبعاد 

د  الوظيفي للعاملني باستثناء ب عْ داء  األا يف  ي تؤثر جوهري  راإلدا

 . ال مل يكن له تأثرياالتصال الفع  

 

الرابعة  -5 الفرضية  والذي  اختبار  تؤثر  "عىل:    تنص ، 

جوهري   ا  تأثرير التحويلية  إحصائية  القيادة  داللة  مستوى  عند  ا 

(α ≤ 0.05  التمكني متغري  خالل  من  اخلدمات  جودة  يف   )

تمّ "ياإلدار العالقة    ،  يف  الوسيط  املتغري  أثر  استخدام  ببحث 

عىل   املتعدد  )أربع  االنحدار  حددها  كام   & Baronمراحل 

Kenny, 1986) ،  يتبني  و( جدول  من  أن  8  التحو  (  يلية  القيادة 

ا  تؤثر   (،  β =0.711 ,P ≤ 0.05)جودة اخلدمات  يف    ا إجيابي  تأثرير

يف  و التحويلية  القيادة  موجبرا تأثرير   دارياإلالتمكني  تؤثر  ا 

له   التمكني اإلداري  (، كام أن  (β =0.741 ,P ≤ 0.05  ا جوهري  

 ≥β =0.710, P)يف جودة اخلدمات    ا إحصائي    تأثري إجيايب وداّل 

ويف املرحلة  ،  الثالث األوىل  املراحل(، وهذا يعني حتقيق  0.05

و أن  الرابعة  نتائجها  توضح  يف التي  الوسيط  املتغري  وبإدراج    ه 

فإن  األ )معامل    نموذج  االنحدار  معامل  (  التأثريقيمة 

زالت دالة    ا ما ( رغم أهن  0.184( إىل )(0.711انخفضت من  

حتّس   ،ا حصائي  إ )وقد  من  التفسري  نسبة  إىل %50.5نت   )               

)   امشرير   73.3%) ) ه  قدر  التباين %23.2إىل حتسن  ( يف تفسري 

التابعيف املتغري  أ  يعني  العالقة  الت  ن  ، مما  يتوسط  مكني اإلداري 

وجودة (  Partial Mediation)  ا جزئي   التحويلية  القيادة  بني 

للعالقة بني    betaانخفاض قيمة    ، فإن  وبكلامت أخرى.  اخلدمة

وجود يف  والتابع  املستقل  ال  املتغري  استمرار  املتغري  مع  وسيط 

اإلوجو الداللة  اجلزئي  حصائية  د  التوسط  عىل  دليل  هو 

(Hayes,2013).   

 
 
 

(0.741**) a 0.710**) b ) 

0.847**) ) 

c, c' 

 

0.711**) (0.184**)) 

 مات جودة اخلد -بارش للتمكني اإلداري يف العالقة بني القيادة التحويلية وغري املالتأثري املبارش و لبيان  الباحثني  جرد بواسطة  (: 2شكل رقم ) 

 

 

 التمكني اإلداري 

 القيادة التحويلية  جودة اخلدمات  
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 كمتغري وسيط   التمكني اإلداري :  وجودة اخلدمة   ية (: العالقة بني القيادة التحويل8اجلدول رقم ) 

R² Sig T β SE B  خطوات الوسيط 

0.505 0.000 16.190 0.711 0.041 0.664 1 

0.549 0.000 17.708 0.741 0.044 0.786 2 

0.733 0.000 14.810 0.710 0.042 0.626 3 

0.000 3.823 0.184 0.045 0.172 4 

 

ـ  ية لألثــر الوســيط ائوألجــل قيــاس املعنويــة اإلحصـ

للتمكني اإلداري مــا بــني القيــادة التحويليــة وجــودة اخلدمــة 

ــار ســوبل  ــّم إجــراء اختب ــد ت ــة، فق ــر دق  Sobelبشــكل أكث

Test،  والــذي تــّم تصــميمه ليحــدد إذا مــا كــان تــأثري املتغــري

ــني املتغــري املســت ــة ب ــابع ذا الوســيط يف العالق قل واملتغــري الت

 ≥ Z= 11.444, Pنتائجــه )ت داللــة إحصــائية أم ال. وأظهــر

sig=0.000 ــاض داّل ــد أن  االنخفــ ــا يؤكــ ــائي   ( ممــ ا إحصــ

ــط جزئـــّي  الرابعـــة الفرضـــية تثبـــت ، وعليـــهوالتوسـ

 Sobel(: حساب اختبار 9رقم )  ل اجلدو 

Sobel test 

Results  (النتائج ) Inputs from three linear regression analysis  (املدخالت ) 

0.492 Indirect Effect (a.b) β SE B Path Step 

0.043 Sobel's SE  0.711 0.041 0.664 C 1 

11.444 Z=Indirect effect / Sobel's test  0.741 0.044 0.786 a 2 

0.000 P Value 0.710 0.042 0.626 b 3-4 

0.526 Standardized Indirect Effect (βa. βb) 0.184 0.045 0.172 c' 

74.1% Portion of Independent to dependent due to 

Mediator (c-c'/c) 

 

Sig Total effect Indirect  Direct effect Z score  نوع التوسط 

  جزئي  11.444 0.184 0.527 0.711 0.000

Partial 

**p<0.01, *p<0.05 

لتحويلية يف حتسني جودة  لتأثري القيادة اوكأحد التفسريات  

املقد   خالل  مةاخلدمات  التمكني  ا  من  وهو  املتداخل  ملتغري 

إذ إن  هذا النمط القيادي يعمل عىل خلق فرص أكرب  ؛  اإلداري

مع   واالتفاق  هلا  بالتخطيط  الوظائف  أداء  يف  التمكني  من 

ملعدالت   واضح  اتفاق  ضمن  املطلوبة  املعايري  عىل  الرؤساء 

املتوقعز  وحتفّ   ، لإلنجاز فوق  األداء  العاملنييشجّ   مما   ؛عىل    ع 

ز جودة  يا عىل  املعلومات اخلدمةدة  رسية  عىل  واحلفاظ   ،

ورسعة   حاجاهتمللمراجعني  لتلبية  ومنحهم  االستجابة   ،

عىل   باالعتامد  إلرضائهم،  الكامل  واالهتامم  الكايف  الوقت 

باحلسبان   واألخذ  حلها،  عىل  والعمل  املشكالت  مع  التعامل 

ء  داألوالذي يعني بوجود التمكني    ،م ورفعها لإلدارةمقرتحاهت

حيث إن  فكرة نظرية القيادة التحويلية  ؛  اخلدمة باجلودة املتميزة

تعطي إضاءة عىل أمهية الفهم املشرتك بني املرؤوسني واملديرين  

الروح   رفع  من  تزيد  والتي  التنظيمية،  للوظائف  إدارهتم  عند 

ة العاملني للنظر ألمهية مصلحة  املعنوية، والتي تعمل عىل إثار

عن   والتجاوز  وحتقيق  مصالعمل  دعم  يف  الشخصية  احلهم 

التي   السلوكيات  هذه  وممارسة  تطبيق  عند  املنظمة  أهداف 

للعاملني   التمكني  من  حتامر  ستزيد  التحويلية  القيادة  تشملها 

م   أهن  إليامهنم  وذلك  أفضل؛  بشكل  عملهم  مهام  ألداء 

مهار استخدام  وم  يستطيعون  لدهي ل  اهتم  اإلبداع  إلنجاز  كة  م 

والتي تقود لتحسني يف جودة اخلدمة  الصعبة،  ف  املهام واألهدا

 .املقدمة
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مع  النتائج  هذه  كدراسة    واتفقت  الدراسات  بعض 

(Bartram, 2007  &Casimir)    القيادة أن   أوضحت  والتي 

التحويلية تؤثر يف أداء اخلدمة بجودة عالية من خالل التمكني، 

الدراسة احلالية وتتف (  Klidas et al., 2007مع دراسة )  ق نتائج 

بي   من والتي  يزيد  الفكري  واحلفز  الفردية  االعتبارات  أن   نت 

الفنادق للتابعني يف  التمكني  بدوره يؤدي    ،مستوى    إىلوالذي 

املؤسسات،   هذه  يف  اخلدمة  جودة  النتائج  زيادة  جاءت  كام 

( نتائج  مع  بي    ، (Ismail et al., 2009منسجمة  أن  والتي    نت 

يف تؤثر  التحويلية  التمكني  ج  القيادة  بوجود  اخلدمات  ودة 

)  اإلداري. دراسة  نتيجة  مع  متفقة   & Bartramوجاءت 

Casimir, 2007) ،    أن أظهرت  الفردية    والتي  االعتبارات 

عدين من أبعاد القيادة التحويلية يزيد من  والتحفيز الفكري كب  

للعامل بالتمكني  أداء عملهمالشعور  يؤديني يف  لتحسني    ؛ مما 

   .تصاالت بأسرتاليا الاخلدمة بمركز ا

 

 التوصيات :  ا سابعر 

توّص  التي  النتائج  واقع  تمّ من  الدراسة  إليها  عدٍد  اقرتاح    لت 

ا ملا ييل:  من التوصيات وفقر

التحويلية   − القيادة  أسلوب  ممارسة  خاص زيادة  وبشكل 

( اإلب عدي  الفالدافع  واالعتبارات  حسب   ردية(هلامي 

العاملني واستعداد  هلا املوقف  ملا  أثر  ؛  زيادة    ممه  من  يف 

العاملني إلنجاز  متكني  العاملني  تشجيع  عىل  والعمل   ،

واملعايري   التوقعات  يتجاوز  بام  وظائفهم  ومهام  أعامهلم 

لدفعهم  ؛  وإثارة روح احلامس والتحدي لدهيم  ،املخططة

 للتميز. 

شجيعهم عىل املشاركة  العمل عىل زيادة متكني العاملني بت −

دون أكرب وإتاحة مساحة    ام خوف، باملقرتحات واألفكار 

للعاملني التجريب  للتعلم    ،من  فرصة  األخطاء  واعتبار 

للمشكالت يف    ؛منها   واالستفادة  ،وحل  تكرارها  لعدم 

الكايف  املستقبل،   الدعم  وتقديم  احلوافز  نظم  وتفعيل 

 م اإلجيابية.واملتنوع سواءر املعنوي أو املادي ملبادراهت

ا − اخلدمات  تقدالعمل عىل حتسني جودة  املديرية لتي  مها 

بعمل  اخلاصة  والكافية  الالزمة  التسهيالت  بتوفري 

أجهزة(   فرش،  أثاث،  )غرف،  الصحية  املؤسسات 

والعالية الدائمة  النظافة  عىل  عىل    ؛واحلرص  حفاظرا 

يتطابق مع معايري جودة   ،صحة املرىض واملراجعني وبام 

 صحية.  اخلدمة ال

االجتامع − املسؤولية  من  أكرب  قدر  املرىض    جتاهية  إظهار 

ومراعاة   ؛واملراجعني اخلدمة،  تقديم  كلفة  بتخفيض 

واملعيشية،ظ االقتصادية  املرىض  وعقد    روف 

الدورية الوحدات    ،االجتامعات  مجيع  مع  والتنسيق 

منها   ي عاين  التي  الصحية  املشكالت  حلل  واألطراف 

الطرق   باستخدام  الكمية املرىض  واألساليب  العلمية 

 الالزمة. 

ظرو − العامدراسة  حاجاهتف  وإشباع  الشخصية،    ملني 

عن   خيتلف  مستقل  كشخص  منهم  كل  مع  والتعامل 

واحتياجات    ؛اآلخرين متطلبات  له  تلبيتها  وحيث 

املمكنة طموحاهتم  ،بالرسعة  حياهتم    وحتقيق  يف 

ص ، وحماولة االهتامم بالعاملني املنبوذين واحلرالوظيفية

قبوهل  درجة  لزيادة  العمل  بيئة  يف  دجمهم  ق  عىل  من  بل  م 

 اآلخرين. 

 

 الدراسات املستقبلية املقرتحة :  ا ثامنر 

تمّ  احلالية  الدراسة  كمتغري    دراسة  يف  التحويلية  القيادة 

وعليه؛ مثل  مستقل،  أ خرى  مستقلة  عوامل  دراسة  : يمكن 

اإلجرائية الت  ،)القيادة  املناخ  االسرتاتيجية،  قد  القيادة  نظيمي( 

اخلد جودة  يف  تؤثر  أو  بعالقة  املترتبط  املديرية  مات  يف  قدمة 

لعلّ  العسكرية  الطبية  اخلدمات  تفرّس العامة  يف  ها  التباين  نسبة   

التابع   الذي  املتغري  التباين  نسبة  أكرب من  عليه  بشكل  حصلت 

تطبيقها عىل   الدراسة احلالية تمّ   (. كام أن  52%الدراسة احلالية )

القاملديرية   تتبع  وهي  العسكرية  الطبية  للخدمات  طاع العامة 

وعليهالع عمل    ؛ام،  مع  احلايل  بعنواهنا  الدراسة  إعادة  يمكن 

العسكرية من جهة،   الطبية  باخلدمات  املستشفيات  بني  مقارنة 

وتناولت   أ خرى.  جهة  من  اخلاص  القطاع  ومستشفيات 

بني  العالقة  يف  وسيط  كمغري  اإلداري  التمكني  دور    الدراسة 

ات وسيطة  سة متغرياملتغري املستقل والتابع، وبالتايل يمكن درا
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مثل يف   :أخرى  الثقة(  التنظيمية،  الثقافة  التنظيمي،  )االلتزام 

املقدمة. إضافة  العالقة بني القيادة التحويلية وجودة اخلدمات  

سبق  ىلإ الدراسةم  ما  هذه  حمددات  دور أهن    ؛ن  تناولت  ا 

بني اإلداري  للتمكني  التح  الوسيط  وجودة   ويليةالقيادة 

م بالتعامل  القيا اخلدمات  كب  ع  التحويلية  واحدعْ دة  وبالتايل   ، د 

أّي   يمكن ملعرفة  مستقبلية  دراسات  القيادة   بعادأ  عمل 

حتديدر  التمكني    ا التحويلية  خالل  من  اخلدمة  بجودة  يرتبط 

أن   كام  تم  اإلداري.  واحدة   ه  زمنية  نقطة  عند  البيانات  مجع 

(Cross sectional  بجمع احلالية  الدراسة  إعادة  ويفضل   ،)

)  لبياناتا زمنية  نقطة  من  أكثر  ؛  (Longitudinal Studyعند 

املقابلة  باستخدام  وذلك   مثل  البيانات  جلمع  أخرى  أدوات 

 هبدف احلصول عىل نتائج أكثر دقة. 

 

 

 املراجع العربية:  

- ( عرفات،  ربيع،  يف  2017أبو  التحويلية  القيادة  دور   ،)

الداخلية    السلوك اإلبداعي لدى العاملني يف وزارةتعزيز  

الوطني،  واأل ماجستري من  اإلدارة   ،رسالة  أكاديمية 

 والسياسة للدراسات العليا، غزة، فلسطني. 

- ( فادي،  زر،  يف  2018أبو  ودوره  اإلداري  التمكني   ،)

–تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف وزارة الصحة الفلسطينية

ماجستريرسا   اجلنوبية،  املحافظات اإلدارة  لة  أكاديمية   ،

 ليا، غزة، فلسطني. للدراسات الع  والسياسة

(، دور االستغراق الوظيفي 2018أبو عمرة، صابرين، ) -

التحويلية والسلوك   القيادة  كمتغري وسيط يف العالقة بني 

رسالة  اإلبداعي لدى العاملني بوزارة التنمية االجتامعية،  

والسيا ماجستري اإلدارة  أكاديمية  العليا،  ،  للدراسات  سة 

 غزة، فلسطني. 

احللي األخ - عبد  )رس،  هندسة  2017م،  إعادة   ،)

اخلدمات يف   اإلدارية ودورها يف حتسني جودة  العمليات 

، أكاديمية اإلدارة رسالة ماجستريبلديات حمافظات غزة،  

 والسياسة للدراسات العليا، غزة، فلسطني. 

- ( بكر،  أبو  سامل،  اإلداري  2017بو  التمكني  كمدخل (، 

ع ميدانية  دراسة  التنظيمي  سوناطللتميز  رشكة  رك  ىل 

، املركز اجلامعي ميلة،  رسالة ماجستري ،  "النفطية اجلزائرية

 اجلزائر. 

- ( أمحد  والرقب،  رامز،  وبدير،  هناية،  (،  2013التلباين، 

اجلامعات " يف  العاملني  بتمكني  التحويلية  القيادة  عالقة 

غزة،   قطاع  يف  جامعة الفلسطينية  جامعة  النجاح   جملة   ،

 . 774-734 ، ص27، العدد 4النجاح الوطنية، جملد 

-  ( أمحد،  وصدقي،  عيل،  أبعاد  2017جبالق،  دور   ،)

الشاملة،  اجلودة  تطبيق خدمة  نجاح  التحويلية يف  القيادة 

جملة جامعة القدس  دراسة ميدانية يف مستشفيات حلب،  

واالقتصادية اإلدارية  للبحوث  القدس  املفتوحة  جامعه   ،

 .313-301، ص 8، العدد 2فتوحة، جملد  امل

ــر )ا - ــييل، مط ــا 2008جلم ــة وعالقته ــامط القيادي (، األن

ــاملني  ــىل الع ــة ع ــة تطبيقي ــني، دراس ــتويات التمك بمس

رســالة ماجســتري غــري بمجلــس الشــورى الســعودي، 

، كلية الدراسات العليا، أكاديمية نــايف العربيــة منشورة

 للعلوم األمنية، السعودية. 

يادة (، أثر ممارسة أساليب الق2018السالم، )حجو، عبد   -

اخلريية التحويلي اجلمعيات  يف  املتعلمة  املنظمة  تعزيز  يف  ة 

غزة  حمافظات  يف  ماجستري العاملة  رسالة  أكاديمية ،   ،

 اإلدارة والسياسة للدراسات العليا، غزة، فلسطني. 

أثــر اخــتالف األنــامط القياديــة "(: 2008حسن، سارة ) -

لعاملني، بالتطبيق عىل رشكات التــأمني عىل درجة متكني ا

رسالة ماجستري غـري ،  "م والقطاع اخلاص القطاع العا يف

 ، كلية التجارة، جامعة القاهرة، مرص.منشورة

(، أثر التمكني اإلداري يف حتسني  2018محدونة، عامد، ) -

األداء املؤسيس يف اخلدمات الطبية العسكرية باملحافظات 

ماجستري اجلنوبية،   والسياسة    ،رسالة  اإلدارة  أكاديمية 

 لسطني. لعليا، غزة، ف للدراسات ا
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-  ( العمالء (،  2002محود، خضري،  وخدمة  اجلودة  ،  إدارة 

عامن،   والتوزيع،  للنرش  املسرية  دار  األوىل،  الطبعة 

 األردن.

- ( مازن،  والقيادة  2003رشيد،  العاطفي  الذكاء   ،)

التجارية التحويلية،   البحوث  جملد  جملة  العدد  25،   ،2 ،  

 .2-1ص

ــادة التحويل(، ال2018ضــبيان، ) عــىلالرشــيدي،  - ــة قي ي

وعالقتها باإلبداع اإلداري لدى عمداء ورؤساء األقسام 

املجلـة باجلامعات احلكومية واألهلية بمدينــة الريــاض،  

(، 71(، العــدد )33، املجلد )العربية للدراسات األمنية

 .40-3ص 

حويليــة (، العالقــة بــني القيــادة الت2010الرقب، أمحد ) -

ــ  هلــامي، احلفــز ايل، احلفــز اإلبأبعادها األربعة )التأثري املث

ــاملني يف  ــني الع ــة( ومتك ــارات الفردي ــري، االعتب الفك

رسالة ماجسـتري غـري اجلامعات الفلسطينية بقطاع غزة،  

 ، جامعة األزهر، غزة، فلسطني.منشورة

الرواد، عالء الدين، وعبيدات، بــدر، وطرهينــي، عــيل،  -

ء أثر القيــادة التحويليــة عــىل األدا"(:  2016)نور  عقاد،  

ــن ــي م ــؤولية  التنظيم ــيط للمس ــدور الوس ــور ال منظ

 جملــة  ،"اهليكليــة  املعادلــة  نموذج–االجتامعية للرشكات  

ــوث ــامل بحـ ــة األعـ ــد الدوليـ ــدد 10. املجلـ ، 1، العـ

 (.221-199)ص

- ( الدين،  هباء  اإلداري 2016سامل،  التمكني  متطلبات   ،)

الثانو املدارس  إدارة  ملديري  ضوء  يف  بغزة  احلكومية  ية 

 ، جامعة األزهر، غزة، فلسطني. ماجستري  رسالة  التميز،

- ( العريب 2015سند، حممد،  البنك  أثر جودة خدمات   ،)

الزبائن  الدويل عىل رضا  البنك   -اإلسالمي  حالة  دراسة 

جملة الغري  العريب اإلسالمي الدويل فرع جامعة الزرقاء،  

واإلداري  االقتصادية  جملد  ة للعلوم  الكوفة،  جامعة   ،9  ،

 . 190 – 174، ص 32عدد

)الشمر - غريب،  القيادة  2012ي،  تطبيق  إمكانية   ،)

التحويلية يف اإلدارة اجلامعية من منظور عمداء الكليات  

السعودية،  اجلامعات  بعض  يف  العلمية  األقسام  ورؤساء 

العايل  للتعليم  السعودية  العدد  املجلة   ،5( ص   ،40-

70.) 

عبدا - )الشهوين،  حتقيق  2009هلل،  يف  التمكني  دور   ،)

، جامعه نايف العربية رسالة ماجستري ،  نشطة الرياضيةاأل

 للعلوم األمنية، الرياض، اململكة العربية السعودية. 

- ( طاهر،  والغالبي،  أمحد،  التطوير  (،  2010صالح، 

  والعالقات   للمفاهيم   حتلييل   مدخل   –التنظيمي 

دار  التقنيات و   واملناهج   والعمليات   واالسرتاتيجيات   ،

 دن. وائل للنرش، عاّمن، األر

(، القيادة اإلدارية 2013د، واملبيضني، حممد )صالح، أمح -

األهداف   تنفيذ  يف  وأثرها  والتحويلية  التبادلية  بني 

،  جملة العلوم اإلدارية االسرتاتيجية لوزارة البيئة األردنية،  

 . 74-58، ص 1، العدد 40جملد 

- ( باسمة  وباين،  قيس،  اإلبداعية 2013صالح،  القيادة   ،)

بمتطل املوعالقتها  إدارة  من  بات  الكوفة  جامعة  يف  عرفة 

فيها،   اإلدارية  القيادات  نظر  للعلوم  وجهة  القادسية  جملة 

واالقتصادية جملد  اإلدارية  العدد  15،  ص  4،   ،113-  

138. 

- ( هاين،  اخلدمات (،  2009الضمور،  الطبعة  تسويق   ،

 ألردن. اخلامسة، دار وائل للنرش، عامن، ا

ــ  - يــاس (، ق2015د، )عبد القادر، حممد نــور الطــاهر أمح

جــودة اخلــدمات الصــحية يف املستشــفيات احلكوميــة يف 

دراســة   -السودان من وجهــة نظــر املــرىض واملــراجعني

ــة  ــربى بوالي ــة الك ــفيات التعليمي ــىل املستش ــة ع ميداني

، 11اخلرطوم، املجلة األردنية يف إدارة األعــامل، املجلــد  

 .920 -899 ، ص4العدد 

الوهاب، يارس، ) - لكرتونية  ور احلكومة اإل( د2009عبد 

ورشة   عىل  بالتطبيق  احلكومية  اخلدمات  جودة  يف حتسني 

 . 4، العدد جملة النهضةحكومة ديب،  

(، أثــر التمكــني 2018العبــداهلل، معــن أمحــد صــالح، ) -

 HPدراســة عــىل رشكــة  -اإلداري عــىل األداء الــوظيفي

، رسالة ماجستري غري منشورةدية، باململكة العربية السعو

 السورية، اجلمهورية العربية السورية. ة االفرتاضية اجلامع
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(، أثر عمليات إدارة املعرفة يف حتسني  2018عيل، أمني، ) -

الداخلية   وزارة  يف  املقدمة  اخلدمات  جودة  مستوى 

الوطني،   ماجستريواألمن  اإلدارة رسالة  أكاديمية   ،

 ، غزة، فلسطني. والسياسة للدراسات العليا 

- ( عبداللطيف،  الق2015القانوع،  دور  التحويلية  (،  يادة 

يف حتقيق األهداف االسرتاتيجية الفلسطينية دراسة مطبقة  

غزة،   بقطاع  الفلسطينية  السياسية  القيادات  رسالة  عىل 

العليا،  ماجستري للدراسات  والسياسة  اإلدارة  أكاديمية   ،

 غزة، فلسطني. 

أثر بيئة العمل الداخلية عىل    (، 2002القحطاين، حممد، ) -

ا ماجستريرسال لتنظيمي،  الوالء  العربية ة  نايف  جامعة   ،

 للعلوم األمنية، الرياض، اململكة العربية السعودية.  

(، التمكــني 2016قوز، عبد اهلل، والطاهر أمحد، حممــد ) -

اإلداري وأثره عىل الوالء التنظيمي، دراسة عىل عينة مــن 

رســالة ماجســتري غــري انية، املصــارف التجاريــة الســود

ــورة  وم والتكنولوجيــا،الســودان للعلــ  ، جامعــةمنش

 اخلرطوم، السودان.

- ( فادي،  يف  2015كسبة،  اخلالق  اهلدم  إدارة  دور   ،)

الفلسطيني،   احلكومي  بالقطاع  اخلدمات  جودة  حتسني 

ماجستري  للدراسات رسالة  والسياسة  اإلدارة  أكاديمية   ،

 العليا، غزة، فلسطني. 

(،  2015مية، وحنايش، راوية، وباشه، ريمة، )حلول، سا  -

جودة   رضا  أثر  حتقيق  عىل  اجلامعي  التعليم  خدمات 

والتجارية  االقتصادية  العلوم  كلية  حالة  دراسة  الطالب 

باتنة   بجامعة  التسيري  العربية    اجلزائر،  –وعلوم  املجلة 

اجلامعي  التعليم  يف  اجلودة  جملد  لضامن  العدد  8،   ،22  ،

 . 95-122ص 

)املرص - روز،  بني  2017ي،  النسائية  القيادة  التبادلية  (، 

االسرتاتيجية  وال األهداف  حتقيق  يف  وأثرها  تحويلية 

ماجستري للمنظامت غري احلكومية يف قطاع غزة،   ،  رسالة 

 اجلامعة اإلسالمية، غزة، فلسطني. 

الكريم ) - أيمن، وارشيدة، عبد  التمكني  2009املعاين،   ،)

العا  إبداع  يف  وآثاره  األردنية  اإلداري  اجلامعة  يف  ملني 

ميداني حتليلية،  دراسة  األعاملامل ة  إدارة  يف  األردنية  ،  جلة 

 . 259-234، ص 2، العدد  5جملد 

- ( حييى،  إداري  (،  2006ملحم،  كمفهوم  التمكني 

 ، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، مرص. معارص 

يق  (، متكني العاملني ودوره يف حتق2016امللفوح، فاتن، ) -

اإلسال للجامعة  االسرتاتيجية  بغزة،  األهداف  الة  رس مية 

 ، اجلامعة اإلسالمية، غزة، فلسطني. ماجستري

- ( ألفت،  األخالقية يف  2018وهبة،  املنظمة  أبعاد  دور   ،)

احلكومية   غري  باملنظامت  املقدمة  اخلدمات  جودة  حتسني 

اجلنوبية،   ماجسترياملحافظات  اإلدارة رسالة  أكاديمية   ،

 للدراسات العليا، غزة، فلسطني.  والسياسة
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Abstract 

The aimed of this study is to identify the mediating role of administrative empowerment in the 
relationship between transformational leadership and the services quality. The study population 
consists of all employees in the General Directorate of Military Medical Services in Gaza Strip، 
including 797 employees. The stratified random sampling technique was used، where (300) 
questionnaires were distributed to the study sample and (263) questionnaires were collected back with 
a response rate of (87.7%). The study resulted in the following; the level of transformational 
leadership and the services quality from perspective of employees in the military medical services at 
Gaza Strip in general was high، while the degree of administrative empowerment was moderate. In 
addition ، there is an impact of transformational leadership on the quality of service provided and it is 
found that the variables "Inspirational Motivation and Individualized Consideration" both have effects 
on the quality of services provided"، while it was indicated that the variables “Idealized Influence and 
Intellectual Stimulation” have not effects on the quality of service. The study also indicated that 
Transformational leadership has a positive impact on administrative empowerment, also the results 
indicated that administrative empowerment has a positive significant effect on services quality. The 
administrative empowerment partially  
mediated the relationship between transformational leadership and the quality of services provided. 
 
Key words: Transformational leadership, Administrative empowerment, Quality of services provided 

 
 
 
 
 
 
 
 


