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Abstract 

The present study aimed at clarifying the role of visionary leadership in reducing 

expatriate career, identifying the nature of the correlation relationship, and the 

impact of visionary leadership dimensions on career alienation and the possibility 

of visionary leadership contributing to avoiding and reducing the phenomenon of 

expatriate career.  
Therefore, this study sought to identify the nature of correlation and impact 

relationships between the variables of the study. The study relied on a set of basic 

and secondary hypotheses related to the existence of correlation and significant 

effect between the dimensions of visionary leadership and functional alienation. A 

number of questions have been identified to be the limits of the study problem as 

follows: 
1.Do the humanities in question have a clear conception of the dimensions of 

visionary leadership? 
2.Do the surveyed humanitarian colleges have a clear picture of the dimensions of 

career alienation? 
3.What is the relationship between the dimensions of visionary leadership and 

career alienation? 
4.Does visionary leadership affect the phenomenon of expatriate employment? 
5.Is there a difference in the influence of the dimensions of visionary leadership in 

reducing career alienation? 
In order to determine the course of field analysis, a default model was developed to 

show the relationship between the variables of the study. The study was conducted 

on a field in a sample of the humanitarian faculties at the University of Mosul, 

which consisted of 102 students at the level of the selected colleges. The 

questionnaire used the questionnaire. After the analysis, the study reached a 

number of conclusions, the most important of which was the existence of a 

correlation relationship and a significant effect between the visionary leadership 

and the functional expatriation and the macro and micro levels of the study sample. 

As well as a number of recommendations concerning the administrations of 

faculties investigated, and represented the following. 
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 ابعاد القيادة الرؤيوية ودورها في الحد من االغتراب الوظيفي
 تدريسيي الكليات اإلنسانية في جامعة الموصل دراسة مسحية آلراء  مجموعة من

 

 لمستخلص

والتعرف على هدفت البحث الحالية إلى إيضاح دور القيادة الرؤيوية في الحد من االغتراب الوظيفي, 

طبيعة عالقة االرتباط وتأثير أبعاد القيادة الرؤيوية في االغتراب الوظيفي وإمكانية إسهام القيادة الرؤيوية 

 تفـادي وتقليل من ظاهرة االغتراب الوظيفي.فـي 

,واعتمدت البحث على مجموعة من الفرضيات الرئيسة والفرعية الخاصة بوجود عالقات ارتباط وأثر 

معنوية بين أبعاد القيادة الرؤيوية واالغتراب الوظيفي. وقد تم تحديد عدد من التساؤالت لتكون حدوداً 

 : لمشكلة البحث وهي على النحو اآلتي

 هل لدى الكليات اإلنسانية المبحوثة تصور واضح عن أبعاد القيادة الرؤيوية ؟1.

 هل لدى الكليات اإلنسانية المبحوثة تصور واضح عن أبعاد االغتراب الوظيفي؟2.

 ما طبيعة عالقة بين أبعاد القيادة الرؤيوية واالغتراب الوظيفي ؟3.

 ة االغتراب الوظيفي؟هل تؤثر القيادة الرؤيوية في الحد من ظاهر4.

 ؟هل هناك تباين في تأثير أبعاد القيادة الرؤيوية في الحد من االغتراب الوظيفي 5.

ولتحديد مسار التحليل الميداني، تّم تطوير أنموذج افتراضي لبيان العالقة بين متغيرات البحث،      

ً في عينة من الكليات اإلنسانية بجامعة  ( فرد من 102الموصل التي تمثلت)واختبرت البحث ميدانيا

تدريسيين على مستوى الكليات المختارة، وقد توصلت البحث بعد عمليات التحليل إلى مجموعة من 

االستنتاجات أهمها, وجود عالقة ارتباط وتأثير معنوية بين القيادة الرؤيوية واالغتراب الوظيفي وعلى 

ضالً عن جملة من التوصيات تخص إدارات الكليات المستويين الكلي والجزئي للكليات عينة البحث. ف

 المبحوثة.

 .: القيادة الرؤيوية,االغتراب الوظيفيالكلمات المفتاحية

      
 

 

 المبحث األول: منهجية البحث
نظراً للتغيرات والتحوالت االجتماعية والثقافية واالقتصادية السريعة التي يشهدها  أوالً مشكلة البحث:

العالم في عصرنا الحديث, عصر العولمة واالنفتاح يخذنا ذلك إلى الحديث عن الكثير من الجوانب 

ً يهدد أمن وسالمة  مجتمعاتنا, اإليجابية التي تقابلها الكثير من الجوانب السلبية التي تشكل خطراً حقيقيا

ولعل من أخطر الجوانب السلبية لهذه التحوالت والتغيرات, ظاهرة إنسانية واجتماعية قديمة وجديدة في 

آن واحد أال وهي ظاهرة الشعور باالغتراب التي تكاد تنفرد وتسيطر على مختلف منظماتنا االجتماعية 

هذه الظاهرة والحد منها في ظل  واالقتصادية, فقد دعت الحاجة إلى وجود دراسات مسحية للتحقق من

قيادة رؤيوية قادرة على إدارة تلك المنظمات والوقوف على مدى إمكانية تلك المنظمات من احتضان 

األطر الفكرية والفلسفية لظاهرة االغتراب, ومدى إمكانية القيادة الرؤيوية من الحد من تلك الظاهرة. 

 ياغتها من خالل التساؤالت اآلتية :وفي ضوء ما تقدم يمكن تأطير مشكلة البحث  وص

 هل لدى الكليات اإلنسانية المبحوثة تصور واضح عن أبعاد القيادة الرؤيوية ؟ -1

 هل لدى الكليات اإلنسانية المبحوثة تصور واضح على أبعاد االغتراب الوظيفي ؟2-

 ؟ما طبيعة عالقة االرتباط بين إبعاد القيادة الرؤيوية واالغتراب الوظيفي  -3

 هل تؤثر القيادة الرؤيوية في الحد من ظاهرة االغتراب الوظيفي؟  -4
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 هل هناك تباين في تأثير أبعاد القيادة الرؤيوية في الحد من االغتراب الوظيفي؟ -5

 ثانياً: أهمية البحث
أن  تكمن أهمية البحث من خالل النتائج المتوقع الوصول إليها والتوصيات التي يقدمها و التي من الممكن

تسهم في تحسين القابليات المعرفية لدى قيادات مجتمع البحث في بناء قيادات رؤيوية وتعزيزها في جامعة 

الموصل, واقتراح بعض الحلول لمشكلة االغتراب الوظيفي والتي في ضوئها يتم العمل على عالج أوجه 

 وظيفي .القصور أو التقليل منها, من خالل االكتشاف المبكر لظاهرة االغتراب ال

  ثالثاً: أهداف البحث

في ضوء تحديد مشكلة البحث وأهميتها , فإن هدف البحث يتمثل في تشخيص وتحليل العالقة والتأثير بين 

متغيرات البحث وبيان هذا األثر من خالل العالقة وحدودها على مستوى المنظمات عينة البحث ,ويهدف 

 البحث إلى تحقيق اآلتي :

 تشخيص واقع أبعاد القيادة الرؤيوية واالغتراب الوظيفي في الكليات المبحوثة . 1. 

 تشخيص األهمية النسبية ألبعاد القيادة الرؤيوية واالغتراب الوظيفيفي الكليات المبحوثة.2.

التعرف على طبيعة عالقة االرتباط والتأثير بين  القيادة الرؤيوية و االغتراب الوظيفي في الكليات 3.

 المبحوثة.

تقديم مجموعة من المقترحات تساعد جامعة الموصل في كيفية التحرك مستقبالً لرفع مستوى االهتمام 4.

بالقيادة الرؤيوية وتعزيزها , وأيضاً التعامل المستقبلي في ما يخص موضوع االغتراب الوظيفي للتخفيف 

 من آثاره السلبية.

 المخطط الفرضي للبحث رابعا:

اإلجابة المناسبة على تساؤالت مشكلة البحث, ثَم تصور مسار العالقة بين المتغيرين وصوالً لتوفير 

( وفي ضوء تفاصيل هذا 1المبحوثين بكافة متغيراتها الفرعية في إطار مخطط على نحو يعرضه الشكل)

 المخطط تم تحديد فرضياته التي سيتم الوقوف على تفاصيلها الحقاً.

 

 البحث االفتراضي ( مخطط1الشكل )
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                                  : من إعداد الباحثانالمصدر

 

 

 خامساً: فرضيات البحث

وصوالً إلى أهداف البحث ,فقد صنفت الفرضيات بشكل يوضح مشكلة البحث ويساعد على اإلجابة عن 

 تساؤالتها وعلى نحو اآلتي :

معنوية بين ادوار القيادة الرؤيوية واالغتراب الوظيفي الفرضية لرئيسة األولى : توجد عالقة ارتباط 1.

 مجتمعة,وتتفرع من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية اآلتية:

 توجد عالقة ارتباط معنوية بين إيصال الرؤية واالغتراب الوظيفي.1-1.

 توجد عالقة ارتباط معنوية بين االتصاالت  واالغتراب الوظيفي.2-1.

 معنوية بين التمكين واالغتراب الوظيفي.توجد عالقة ارتباط 3-1.

الفرضية الرئيسة الثانية : يوجد تأثير معنوي بين ادوار القيادة الرؤيوية واالغتراب الوظيفي, وتتفرع 2.

 عن هذه الفرضية الفرضيات الفرعية اآلتية:

 يوجد أثر معنوي بين دورإيصال الرؤية واالغتراب الوظيفي.1-2 .

 ن دور االتصاالت واالغتراب الوظيفي. .يوجد أثر معنوي بي2-2

 يوجد أثر معنوي بين دور التمكين واالغتراب الوظيفي.3-2

الفرضية الرئيسة الثالثة: يتباين تأثير ادوار القيادة الرؤيوية في االغتراب الوظيفي من حيث األهمية 3. 

 والتأثير في الكليات المبحوثة.

 الكليات اإلنسانية المبحوثة أبعاد القيادة الرؤيوية . الفرضية الرئيسة الرابعة : تتوافر في 4.

 . الفرضية الرئيسة الخامسة: تتوافر في الكليات اإلنسانية المبحوثة أبعاد االغتراب الوظيفي.5

 سادساً: منهج البحث

اعتمدت البحث المنهج الوصفي والتحليلي لتحقق مما تتبعهه ههذه البحهث فهي تحليهل مها يسهتلزم مهن 

ولغرض تحقيق أهداف البحث ضمن جانبها النظري فقد تم اعتمهاد مجموعهة مهن األسهاليب لجمهع البيانات, 

( يوضح ابعاد القيهادة 1البيانات والمعلومات المتوافرة من المراجع واألدبيات العربية واألجنبية. والجدول )

 الرؤيوية واالغتراب الوظيفي والمصادر التي اعتمدتها البحث في تصميم االستبيان.

   

  



 

.66-, 2020, 10 (SE), 33Journal of Current Researches on Social Sciences  37 
 

 (1الجدول )

 مصادر تصميم استمارة االستبيان

المتغيرررات 

 األساسية
 المتغيرات الفرعية

عرررررررررررردد 

 الفقرات
أرقررررررررررررررام 

 الفقرات
 المصادر المعتمدة

المعلومات 

 الشخصية

الكليهههههههة، الجهههههههن ، 

العمهههههههههر، الحالهههههههههة 

االجتماعيههههة،المؤهل 

العلمي،اللقهههههههههههههههههههب 

العلمهههههههي, سهههههههنوات 

 الخدمة في الوظيفة.

7  

 

القيررررررررررادة 

 الرؤيوية

 ((Nanus,1992 5-1 5 إيصال الرؤية

(Landsberg,2000) 
Bannis,2001)) 

 10-6 5 اتصاالت

 15-11 5 التمكين

االغتررررراب 

 الوظيفي

ضههعف القههدرة علههى 

 التأثير 
5 16-20 

(Lindsay & Wayne 
2006) 

(Seyfettin & Adnan , 
2010) 
 (2010)البياتي ,

 (2007)بن زاهي,

 25-21 5 فقدان المعاني 

عههههههههههدم االلتههههههههههزام 

 بالمعايير 
5 26-30 

 35-31 5 الشعور بالعجز 

 40-36 5 االغتراب الذاتي 

 المصدر من إعداد الباحثان

 مصداقية االستبانة
قدرة االستبانة على قياس ما صممت من أجله ويعد هذا من أهم الشروط الواجب توافرها فهي بنهاء 

 المقايي  فهناك طرائق متعددة اعتمدت الباحثة قسماً منها وهي:المقايي ، والختبار صدق 

  بهدف التأكد مهن قهدرة اسهتمارة االسهتبيان علهى قيهاس متغيهرات البحهث فقهد  :الظاهرياختبار الصدق

اختبر الصهدق الظهاهري لفقهرات قائمهة االسهتبانة بعهد إعهدادها وعرضهها علهى مجموعهة مهن الخبهراء 

( للتأكد من صهحة الفقهرات الهواردة فهي 2والمختصين في العلوم اإلدارية, وكما يشار إليه في الملحق )

يان ومالءمتههها لفرضههيات وأهههدافها, إذ تههم اسههتطالع آرائهههم بشههأن مقههدرة اسههتمارة اسههتمارة االسههتب

االستبيان على قياس متغيرات البحث, وبما يضمن وضوح فقراتها ودقتها من الناحية العلمية, وقد نتج 

ذلك عدداً من المالحظات التي تم تعديل االستمارة على ضوئها, وبذلك حصلت على رأي األغلبية من 

 ادة المحكمين بصحة فقراتها ومالءمتها لفرضيات البحث وأهدافها.الس

 :الثبات هو ضمان الحصول على النتائج نفسها تقريبهاً إذا أععيهد تطبيهق االسهتبيان أكثهر  ثبات االستمارة

من مرة على المجموعة نفسها من األفراد تحت ظروف متماثلة, ويعنهي ذلهك مهدى االتسهاع فهي إجابهة 

ق االسههتبيان نفسههه عههدة مههرات بههالظروف نفسههها. لقههد قههام الباحههث باختبههار الثبههات المسههتجيب إذا طبهه

لالستبيان حسب معامل ألفا كرونباخ على صعيد العينة الكلية للدراسة, ثم على صعيد مبهاد  الحوكمهة 

( وموجبهة اإلاهارة وههذا يهدل علهى ثبهات 0.804اإلدارية وتبين أن قيمة معامل ألفها كرونبهاخ مرتفهع )

اس على الرغم من عدد من العبارات التي يؤدي حذفها إلى ارتفاع قيمة معامهل ألفها كرونبهاخ فهي المقي

 (Uma, 1992عدد من المباد . )
 أساليب التحليل اإلحصائي -1
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استخدمت مجموعة من األدوات اإلحصهائية بمها يتعلهق بوصهف متغيهرات البحهث, وأخهرى أدوات 

 لغرض إجراء االختبارات اإلحصائية المطلوبة.( SPSSتحليلية, ووفق البرمجية اإلحصائية )
وتشههمل النسههب الم,ويههة, واألوسههاط الحسههابية, واالنحرافههات المعياريههة  األدوات اإلحصررائية الوصررفية: -

 لوصف متغيرات البحث وتشخيصها.

 تمثلت باالتي: األدوات اإلحصائية التحليلية: -

 ط بين المتغيرات وطبيعتها.معامل االرتباط البسـيط ,وذلك لتحديد قوة عالقة االرتبا .1

 معامل االنحدار لقياس معنوية تأثير القيادة الرؤيوية في االغتراب الوظيفي. .2

(الختبار تباين تأثير أدوار القيادة الرؤيوية فهي االغتهراب الهوظيفي Stepwiseاالنحدار المتدرج ) .3

 من حيث األهمية والتأثير.

 المبحث الثاني: اإلطار النظري

 الرؤيوية أوالً. القيادة

 مفهوم القيادة الرؤيوية

عد القيادة الرؤيوية أحد أهم محاور القيادة الناجحة في المنظمات اليوم، والذي يفترض أن تتميز ت        

برؤية خاصة بها تعك  قدراتها على إدراك المستقبل بصورة واضحة ودقيقة، من خالل تخيل وتصور 

وزها، وهذا يتطلب قدرة وفن لربط الواقع مع المستقبل من التحديات المستقبلية ووضع احتماالت لتجا

والقيادة  . خالل وضوح الرؤية حوله، كون الرؤية هي الصورة الذهنية المثالية للمستقبل المرغوب فيه

الرؤيوية هي النشاط الذي يمارسه القائد اإلداري في مجال اتخاذ القرار  وإصدار األوامر واإلاراف 

اآلخرين باستخدام السلطة الرسمية, وعن طريق التأثير واالستمالة بقصد تحقيق هدف اإلداري على 

معين, والقيادة اإلدارية بهذا المفهوم تجمع بين استخدام السلطة الرسمية وبين التأثير في سلوك اآلخرين 

 .(Rawolle,2010,3واستمالتهم للتعاون لتحقيق الهدف)

( أن القيادة الرؤيوية هي القيادة التي لي  لها فكرة  Michael&Fullan,2002ويرى كل من )          

ً من خالل تمكين  واضحة عما ممكن فحسب, بل تشارك بفاعلية في تحقيق هذه الفكرة وجعلها واقعا

 وإقناع العاملين بهذه الرؤية والفكرة .

أو مجموعة من األاخاص  ( بأنها قدرة الفرد على التأثير في اخص2004,50وعرفها ) المغربي,           

وتوجيههم وإراادهم من أجل كسب تعاونهم وتحفيزهم على العمل بأعلى درجة من الكفاية في سبيل 

 تحقيق األهداف الموضوعة.

(أن القيههادة الرؤيويههة هههي تلههك القيههادة التههي تضههع رؤيههة  Bohmer,et.el.,2006,4كمهها عرفههه )          

 قضايا واالتجاهات في عوامل البي,تين الداخلية والخارجية.واضحة وثاقبة من خالل تفهم تطور ال

( القيههادة الرؤيويههة بأنههها التههي تحههدد الرؤيههة اإلسههتراتيجية المتميههزة Harry,2005,70كمهها عههرف )          

والمرنههة للمنظمههة مههن خههالل تقريههر اإلسههتراتيجيات وتحديههد الخطههط والبههرامج اإلسههتراتيجية والمسههتقبلية 

غير مؤكدة التي تتطلب بدورها ضمان امهتالك المنظمهة معلومهات إسهتراتيجية فعالهة  ضمن ظروف بي,ية

ومؤثرة في تلك الظروف التي تمكن المنظمة من الوصول إلى أوضاع أفضل تقود إلهى ارتفهاع مسهتويات 

 أدائها وتميزها.

لى رؤية الصورة ( القيادة الرؤيوية بأنها القدرة عHabil,2006,12وفي ذات االتجاه يرى )           

اإليجابية للمستقبل , كما إنها إحساس واضح بالتوجه إلى المطاف الذي سينتهي بهم ولديها القدرة على 

نشر, إيصال , واتصال, وإقناع, وتمكين العاملين لضمان  تحقيق رؤيتها لآلخرين وبناء بي,ة قوية قادرة 
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ة لدى أتباعها وفهم قدرة إنجاز الرؤية وكذلك على تجسيد هذه الرؤية والقدرة على تحريك الطاقة الكامن

 مساعدة التابعين لها على بناء المباد  وااللتزام بها .

(فيشير إلى القيادة الرؤيوية بأنها القهدرة علهى وضهع وتطهوير رؤيهة إسهتراتيجية 36, 2008أما)طه ,          

, وتوقعات عالية توازن حاجهات فعالة منسجمة مع أهداف المنظمة وقيم واضحة ومرئية ومباد  توجيهية

أصههحاب المصههالح, وتتبنههى تمكههين اآلخههرين والمنظمههة إلنجههاز إمكانههاتهم الكاملههة وتغييههر وتجديههد ترفههع 

المعنويات, وتلهم غرضهاً ذا مغهزى وإلههام وتحفيهز العهاملين ل سههام والتطهوير والهتعلم ليكونهوا مبهدعين 

 ومبتكرين في إنجاز األهداف .

( إلى أن القيادة الرؤيوية هي عملية تأثير وتأثر بين القائد 2017,7الطائي, والتميمي,وأاار )          

والتابعين وفق نظرة مبنية على روح التفاهم والتناغم فيما بينهم لصياغة رؤية بعيدة األمد من خالل ما 

ية خلق وصياغة يتمتع به القائد من فراسة لقراءة المستقبل والتنبؤ به ورسم وتحديد االتجاه وفق عمل

 رؤية تناسب الوضع القائم.

وتأسيساً على ما سبق نالحظ أن الباحثين والكتاب ركزوا على عدة جوانب في مفهوم القيادة الرؤيوية يمكن 

 إيجازها باآلتي: 

 .التأثير باآلخرين.1

 . القدرة على التوقع والرؤية المستقبلية الواضحة والطموحة.2

 قات التي يكونها القائد مع تابعيه.. التفاعل والتمكين والعال3

 . تحقيق األهداف المنظمية4

 أهمية القيادة الرؤيوية 

تكمن أهمية القيادة الرؤيوية ومزاياها من خالل الواقع الفعلي والعملي ومن خالل المهام والتطبيقات         

 (.4والباحثون في الجدول)التي يمارسها قادتها,وتبرز أهمية  القيادة الرؤيوية وكما أوضحها الكتاب 

  



 

40              Safa İdris Abboudi  & Nada Mohamed Ali Abdel Hadi (2020). The dimensions of visionary 

leadership and its role in reducing expatriate career: A survey of the opinions of a group of 

teachers of humanities Colleges at the University of Mosul 

 (أهمية القيادة الرؤيوية4جدول)

 أسلوب القيادة الرؤيوية مجاالت االهتمام ت
 التميز المنظمي 1

 26-25, 2003زايد,
تحديد الرؤية المستقبلية المتميزة وال يكتفي القائد بوضع االستراتيجيات 

وإنما يلهم األفراد المبتكرة والمبدعة لخلق القيمة للزبائن وتحقيق األرباح, 

ويخلق الرغبة األكيدة لديهم لتحقيق هذه الرؤية وغرس قيم التميز في قلوب 

العاملين وتدعيم وتقوية السلوك التنظيمي المتميز وتحقيق أهداف أصحاب 

 .المصالح وأهداف ومصالح المجتمع ككل
 المبادر 2

Daneil,et,al,2002, 

26-27 

(على Daneil, et, alوالزخم(عند اآلخرين وقد أكد ))بخلق الرؤية ,اإللهام 

إمكانية القائد ممارسة ستة أدوار كقائد ,رئي ,ناطق,فارض بالقوة ومشارك 

وبدعم من ابكة المعلومات واالتصاالت والعالقات التي تسهل نقل المعلومات 

إلى مختلف االتجاهات من أجل الوصول إلى التفوق واألفضلية والتميز على 

 المنظمات المنافسة.بقية 
 رضا العاملين 3

Bennis,et,2002, 

211-226 

وهو مؤار لخدمات الزبائن للتميز من خالل اهتمام القادة بمصالحهم 

ورفاهيتهم فضالً عن جعلهم قادرين على جذب العاملين الجيدين واالحتفاظ 

بهم من خالل مقارنة للبيانات والمعلومات ووضع أهداف واقعية وإيضاح 

 .عمل لتحقيق وإدامة تلك المستويات من الرضاخطة 

 الخدمات االستثنائية 4

Harry,2005,75 
يعني قدرة القادة على استثمار هذه الميزة االستثنائية الهامة فضالً عن استثمار 

 قابلياتهم في تشجيع وتعزيز التوافق حول القضايا األكثر األهمية.

 التخطيط الواضح 5

Peter,2001,59 
خالل استخدام وتطوير مخرجات نظام المعلومات االستراتيجي, مما  وذلك من

يجعل التخطيط االستراتيجي هو أمر مرحب به ودراسة وتحليل احتياجات 

الزبائن الداخلية والخارجية وبناء عالقات معهم ومعرفة العوامل التي تؤدي 

 .إلى كسب الزبون ورضاه ووالئه
 تطوير القادة بشكل جدي 6

Wells,2001.44 
ويجب أن تكون هذه العملية مقصودة ومستمرة,إذ يجب أن يفهم القادة أهمية 

 .نقل الثقافة المنظمة إلى الجيل القادم إلدامة التميز المنظمي

إبداع االستراتيجيات  7

 والنظم

Harry,2005,40-45 

والقابليات والطرائق الالزمة إلنجاز األداء واستحداث اإلبداع وبناء المعرفة 

 وضمان االستدامة المنظمة.

 فرق عمل متميزة 8

Moxley,2000,98 
خلق بي,ات منتجة وخلق قيادة ناجحة موجهة للنجاح المنظمي عند كل 

المستويات, وتهتم بالقادة وبجعلهم قادرين على التفكير السليم واإلبداع من 

لفاعلية المنظمة خالل االتصاالت وفاعلية العالقات الشخصية البي,ية,تقوية ا

وفرق العمل المتميزة ,قائد التغيير المبدع , تعزيز األداء بالقيادة الدقيقة وبناء 

 هيكل ديناميكي للتميز وإدارة نااطة للمصادر السرية للمعلومات.

 المصدر: من إعداد الباحثة باالستناد إلى المصادر الواردة في متنه

 أبعاد القيادة الرؤيوية 

ال يتحدد دور القائد في هذا األنموذج من القيادة في صياغة ووضع الرؤية فقط بل في أدوار عدة تمثل         

أساس عملية القيادة الرؤيوية, إذ يطور القائد الرؤية المناسبة ,ويجيب عليه وإيصال هذه الرؤية إلى 

ثالث ادوار  Miutzberg,1989,292-304)اإلتباع وتحفيزهم لالهتمام بها وترتيب المنظمة ,إذ حدد)

رئيسة للقيادة الرؤيوية إذ تمثل ب)الرؤية,االتصاالت,تمكين العاملين( من خالل االطالع على الدراسات 

الخاصة بالقيادة الرؤيوية نالحظ أن اغلب الدراسات تتفق مع هذه البحث في تحديد ادوار القيادة الرؤيوية 

 )(,)Kouzes & Posuer,1995,96(,)Vandenberg & Sadmann,1995 ومن هذه الدراسات)
Safi,2003(,Wofford,2004 (,)Admes,2005( ,)(Waldman et.al,2008  ,فندي,وآخرون(,

 وفيما يأتي توضيح لتلك األدوار : 2017), )الطائي, والتميمي, 2013)
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: هي الرؤية المستقبلية والضوء الذي يبين اتجاه أي جهد وعندما تكون هذه الرؤية واضحة وبارزة  . الرؤية1

فإنها تجذب االنتباه إليها وتحفز التابعين على االهتمام بالجهد من خالل المدراء الذين يصنعون الرؤية 

يرغب القائد الرؤيوي ويسعى  المستقبلية إلتباعهم ومرؤوسيهم, إدراك عقلي لنوع البي,ة أو المنظمة التي

إليها ضمن أفق زمني واسع,فضالً عن الظروف والمتغيرات التي تحقق هذا اإلدراك 

(Thompson,2001,212 ومنهم من يرى أنها القوة المرادة أو الموجهة للمنظمة, وهي الحلم الذي)

يد الذي يراد المنظمة تسعى إليه المنظمة لتحقيق األهداف من خالل رسم الطريق ألنها المصباح البع

إلى االتجاه الصحيح وباستمرار وكل ما يخص المنظمة من رسم للسياسات واالجراءات والموارد 

, 2008(. ويرى) الطائي,وقدادة,Go etch,2010,53المخصصة التي تسعى إلدراكتلك الرؤية ) 

ى األحاسي  والتأثيرات وفق (أن الرؤية عملية استبصار وقراءة للمستقبل البعيد مستندة في قراءتها إل12

تصور عقلي مبني على الدروس والمواقف التي مرت بها المنظمة وكيفية االستفادة منها في رسم 

 البرامج والسياسات المستقبلية من أجل تحقيق ما تصبوا إليه المنظمة في إدارة عملياتها اإلدارية . 

لتبادل المعلومات واآلراء والتأثير في نفوس  االتصال عملية هادفة بين طرفين أو أكثر .االتصاالت :2

, 1991التابعين داخل المنظمة, ومدى مساهمة االتصال في إنجاح المواقف واالتجاهات ) عشوي ,

( ومنهم من يرى أنه الوسيلة لتحقيق الذات عند الفاعلين ألنه يمثل مجمل النشاطات واألعمال 131

ف إلى إنجاز مشروع موحد وبلوغ أهداف مشتركة كما يسمح المتخذة إلقامة عالقة بين الفاعلين, ويهد

لكل فاعل داخل المنظمة أن يكون معروفا بشخصه ومهمته فيها ويعمل على ازدهاره, ومن ثم ضمان 

حماية حياته وفعاليته فيها ويتم هذا االتصال وفقا للهيكل الذي  يحدد السلطات والمسؤوليات وتقسيم 

 (.  44, 1985اخل المنظمة ) بدوي ,العمل والعالقات الوظيفية د

التمكين مشاركة إدارية ومنح السلطة للتابعين في المستويات الدنيا التخاذ وتنفيذ . تمكين العاملين : 3

القرارات ويعمل القائد على منح المزيد من صالحياته للتابعين لتخفيض حجم األاراف المباار ولتقديم 

الي فإن رؤيا ااملة عن رسالة المنظمة , فالتابعون يتمتعون بالمزيد من توصيفات العمل المرنة, وبالت

القيادة بإمكانها ببساطة أن توزع سلطاتها عبر الهيكل الهرمي إلى التابعين فبموجب هذه الطريقة يصبح 

بإمكان المنظمة تحقيق غايات تمكين التابعين وخلق نتائج أعمال أفضل وقوة عاملة أكثر استعداداً 

ين على انه يعك  ( كذلك ينظر البعض إلى التمك Robbins&Coulter,2005,379وتحفيزاً ) 

النواحي النفسية والسلوكية والتمكين في ظل هذا المنظور له تأثير في دوافع األفراد ومواقعهم تجاه 

العمل , ولكن لكي يكون التمكين فعاالً البد من استجابة الفرد وقبوله لتحميل المسؤولية الناجمة عن 

(.ويمكن القوإلن القيادة 243, 2008دة, تمكينه, إذ يرتبط ذلك بمشاعر الفرد وإدراكه)الطائي,وقدا

الرؤيوية تتضمن ثالث مراحل , والتي يمكن من خاللها أن نحدد ثالثةأبعاد للقائد الرؤيوي والتي يمكن 

 ( .100,  2013()فندي ,وآخرون,2تجسيدها في الشكل)
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 (2الشكل)

 أدوار القيادة الرؤيوية 

Source: Westly . F& Mintzberg. H,1989,.Visionary leadership and strategic 
management. Strategic Management Journal 10, 17-32 (Special Issue: 
Strategic Leaders and Leadership) 

وخالصة القول  أن أهم دور للقيادة الرؤيوية هو سعيها لتحقيق التميز المنظمي المستدام من خالل            

مثيرة ملهمة مقنعة وربطها برسالة المنظمة مع التميز المنظمي وتحديد استراتيجيات مبدعة تحديد رؤية 

وتوفير مباد  قوية للرد على األحداث غير المتوقعة وتهي,ة األفراد وإقناعهم بان رؤيتهم وتحويل الكلمة 

كفؤ فعال يجهز القيادة  إلى حقيقة باالعتماد على مهاراته وطاقته وباالستفادة من نظام معلومات استراتيجي

بالمعلومات اإلستراتيجية الشاملة والدقيقة والكافية عن المستجدات والتغيرات في عناصر البي,ة الداخلية 

والخارجية, وتسهيل عملية التنبؤ باألحداث غير المتوقعة واتخاذ القرارات اإلستراتيجية وتنفيذها وتقييمها 

 لمستدام.وصوالً إلى مزيد من التميز المنظمي ا

 ثانيا:االغتراب الوظيفي

 مفهوم االغتراب الوظيفي

على الرغم من تعدد الكتاب والباحثين في مجال االغتراب سواء في مجال الفكر اإلداري أوفي مجال          

علم النف  الذين تناولوا موضوع االغتراب, إال انه ال يوجد تعريف موحد عن االغتراب الوظيفي لدى 

المنظمات, وعليه ستتطرق الباحثة إلى بعض المراجع التي تناولت مفهوم االغتراب العاملين في 

 ( وعلى النحو اآلتي:5الوظيفي والتي يمكن استعراضها بالجدول )
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 (مفاهيم االغتراب الوظيفي على وفق آراء عدد من الكتاب والباحثين5جدول )

 التعريف اسم الباحث والسنة ت
توافق الفرد مع المجتمع ومؤسساته والذي يأتي من خالل الشعور بفقدان سوء  موسى  ,70,2003 1

 .المعنى وفقدان المعايير واالنعزال االجتماعي وفقدان السيطرة والالمباالة
شعور الموظف بالغربة في موقع عمله,إذ يفقد االنتماء الوظيفي والتنظيمي بسبب  الحمد  , 3-2,2004 2

والشعور بعدم الرضا, وافتقار الموظف للتفاعل االجتماعي االنغماس في البيروقراطية 

 .داخل محيط العمل وقصور العالقة اإلنسانية
3 Odouohue et 

al.,2006,19 

 . انفصال الفرد عن ذاته الحقيقية أو الداخلية

المغربي,وآخرون,  4

2007,363 

 

من العوامل بأنه مجموعة من المشاعر السلبية تجاه العمل تكون نتيجة لمجموعة 

أهمها شعور العامل بفقدان نتاج عمله,ويؤدي ذلك بدوره إلى عدم تحقيق اإلشباع 

 الذاتي .

5 Mendoza & 
Manriue-de-
Lara, 2007,67 

حالة من القلق أو الخوف من التناقض بين ميول ورغبات األفراد وبين ما يفرضه 

 الواقع . 

6 Pete, 

2008,33 

ظاهرة اجتماعية تبرز نتيجة العمل في المجتمع الرأسمالي الذي تقرر طبيعته وأسلوبه 

 قوى خارجية ال يسيطر عليها الفرد وال يتحكم بها . 

بأنه عبارة عن شعور العاملين بعدم انتمائهم للمنظمة التي يعملون بها ,وأنها لم تعد   الشواف ,14,2008 7

 المكان المناسب لالستمرار به. 

8 SandraL Suran, 

2009,25 

شعور الفرد بانخفاض العدالة اإلجرائية بينه وبين الموظفين, مما يدفعه إلى عدم 

السيطرة على نفسه والشعور بالعجز التخاذ اإلجراءات ضد كافة مصادر اإلجهاد, 

 فضال عن غياب الحرية واالستقاللية . 

المألوف بسبب حصول خلل في العالقة المتبادلة بينهما هو انفصال العامل عن المكان  ,25,2010مبيض 9

. 

10 Zehreh Dalirian, 

2010,61 

حالة سلبية من المشاركة في أي نظام اجتماعي,فضالً عن فصل الشخص عن أي 

 شيء ما.

11 Vijakumar, 

2012,2 

إنه ظاهرة نفسية ,مرتبط بالذات والمتولد عنه صراع داخلي نحو الشعور بالعداء تجاه 

 الشيء خارج الذات .

 المعمار 12

2013,37 

أنها الحالة التي يشعر الشخص من خاللها بأنه ال يشعربفاعليته وأهميته , ويشعر تبعا 

لذلك بانعدام تأثيره في المواقف االجتماعية التي يتفاعل معها, واإلنسان المغترب 

إلى العزلة والنفور  يشعر بأنه يفتقد إلى اإلرشاد والتوجه لسلوكه, ويتوجه تبعا لذلك

 من ذاته.

 المصدر : من إعداد الباحثة باالستناد إلى المصادر الواردة في متنه

مما سبق يتضح أن مفهوم االغتراب الوظيفي يتضمن مجموعة من المظاهر المختلفة والتي يمكن        

 توضيحها باآلتي:

 الفرد العامل .فقدان الشعور باالنتماء إلى المنظمة التي يعمل فيها 1.

 اعور الفرد بعدم  المساواة  بـأقرانه من األفراد العاملين.2.

 مركزية الذات, ألنها ترتبط بنفسية الفرد العامل وذاته.3.

 فقدان الهدف الذي ينبغي الوصول إليه.4.

 عدم اإلحساس بالقيمة داخل المنظمة,ألن الفرد العامل لم يعمل في المكان المناسب له.5.
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 االغتراب الوظيفيأبعاد 

على الرغم من عدم أتفاق الباحثين على معنى محدد لمفهوم االغتراب إال أن هناك أتفاقاً بينهم على      

أبعاده والتي توصلوا إليها من خالل تحليلهم لهذا المفهوم وإخضاعه للقياس. تستعرض الباحثة أبرز أبعاد 

ي الدراسات والبحوث التي تناولت هذا الموضع االغتراب ومظاهره  ومكونات كل منها, كما وردت ف

Seeman,1957 p784_789) (,)1967 ) ( Miller, ,1967 Dean )بالبحث والتفصيل منها دراسة,

 2006,(,) 17-18,  2005(,)المطرفي, 29 2004,(,) الحمد, 1989,) اتا, 

Nelson&Donohue (,),2007 Mendoza ,367, 2007( , ) المغربي, 22, 2007(,)بن زاهي ,)

(وفيما يأتيعرض لتلك األبعاد التي حددتها الدراسات 40, 2012(, )كريمة ,47-45, 2010)البياتي, 

 المشار إليها آنفاً :

 .ضعف القدرة على التأثير1

إلى أن فكرة اإلحساس بضعف القدرة على التحكم أو التأثير في أحداث العمل تعود  Seemanيشير 

ب في الماركسية المتضمنة ظروف العمال في المجتمع الرأسمالي واغتراب أصولها إلى فكرة االغترا

العامل عن عمله, وبأنه منفصل عن أي معاني للمشاركة واالندماج في العمل بسبب عجزه نتيجة قوى 

أن انعدام القوة يعد جوهر فكرة االغتراب , حيث (Seeman , 1957, p:784)خارجية تتحكم بعمله 

ة بالعامل الذي يشعر بأنه فقد التحكم في األحداث الجارية في عمله فيرى نفسه يصف العواطف الخاص

كالرهينة التي تستجيب لألحداث بدالً من أن يكون مولداً لها,كنتيجة للشعور بانعدام القوة,إذ يرى العامل 

 (. 172, 2009نفسه مشتركاً في سلوكيات ال تعك  حقيقته الذاتية )السالم, 

 فقدان المعاني2.

يمكن أن يلخص تحت فكرة ضياع الهدف أو  Seemanإن التعبير الثاني لمفهوم االغتراب لدى 

المعنى,إذ يعرفه بأنه توقع الفرد أنه اليستطيع التنبؤ بدرجة عالية من الكفاءة بالنتائج المستقبلية , فالفرد 

يله لهذا البعد تعريفاً وظيفياً المغترب ال يكون واضحاً لديه ما ينبغي أن يؤمن به أو يثق فيه.  وتضمن تحل

له,إذ ضمنه وصفاً  يقوم هذا البعد على أساس أن حياة الفرد تتمركز حول إرادة المعنى والتي من خاللها 

يحقق الفرد المعنى والهدف من الحياة , إذا غاب عن اإلنسان اإلحساس بمعنى الحياة فإنه يشعر بالفراغ 

ت رتيبة مملة , وأنها تسير بغير معنى أو هدف الوجداني والذي يعني أن الحياة أصبح

(, ويحدث هذا الشعور في الوظيفة عندما يفقد الشخص اإلحساس باالرتباط 39, 2007)المحمداوي,

 (.173, 2009العضوي باألدوار الوظيفية التي يؤديها ,بالتالي ال يعرف الهدف الذي يسعى إليه )السالم,

 عدم االلتزام بالمعايير3.

عدم تمسك الفرد بالمعايير والضوابط واألعراف االجتماعية واعوره بأن الوسائل أو السبل غير وتعني 

الشرعية مطلوبة إلنجاز األهداف وإن تعاكست مع القيم والعادات السائدة .وهذا يعني اهتزاز القيم 

لمقاصد غير والمعايير داخل المجتمع نحو االنهيار الذي يهدمالبناء االجتماعي وأتساع المعاني وا

, 2007( .أما) المغربي, وآخرون, 32, 2007المرغوب فيها اجتماعيا لتحقيق األهداف )المحمداوي ,

( فقد عرفا هذا البعد بإنه عدم وجود معايير واضحة ومحددة لألداء واختالل العالقة بين األهداف 367

داف,وهنا يشعر الفرد باالغتراب التنظيمية المطلوب تحقيقها وبين الوسائل المستخدمة لتحقيق هذه األه

نظراً لعدم توافق الهدف مع الوسيلة المستخدمة واعور الفرد بأن الوسائل غير المشروعة أصبحت 

مطلوبة, وأنه بحاجة لها إلنجاز األهداف, كما إنها الحالة التي يتوقع فيها الفرد إلى حد كبير أن أاكال 

بولة اتجاه إي أهداف محددة, أي إن األاياء لم يعد لها السلوك التي أصبحت مرفوضة اجتماعياً غدت مق

ً من منطلق  ً أصبح صواباً, وما كان صواب أصبح ينظر إليه بوصفه خطا أي ضوابط , ما كان خطا

إضفاء صبغة الشرعية على المصلحة الذاتية وحجبها عن معايير وقوانين المجتمع, في حين أوضحت 
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تعلق بشعور الفرد أن المعايير قد فقدت قوتها التنظيمية في المحيط ( أن هذا البعد ي57, 2010)البياتي ,

 االجتماعي أو المهني, وبأن هذه المعايير لم تعد تحترم اجتماعياً وال مهنياً.

 .الشعور بالعجز4

ويعني عدم قدرة الفرد على السيطرة على األحداث والمجريات مع عدم قدرة على التأثير في       

عية التي يتعرض لها مع عجزه عن السيطرة على تصرفاته وأفعاله ورغباته,وهذا المواقف االجتما

بالتالي يجعله غير قادر على تقرير مصيره, فمصيره و إرادته تتحددان من قبل عوامل خارجة عن 

(إلىأن )العجز 47, 2013(. في حين أاار )المعمار, Donhue&Nelson, 2006- 9إرادته الذاتية ) 

طرة( هو من أكثر مظاهر االغتراب الوظيفي ايوعاً, ألنها تؤدي إلى افتقاد الفرد الموظف أو فقدان السي

قدرته على التحكم في كافة الجوانب المحيطة به، أو من خالل مدى تأثيره في المنظمة التي يعمل فيها, إذ 

 ً أم مستقبالً، وهذا سيدفعه  يشعر الفرد أن السلوك المتبع لدية قد ال يأتي بالنتائج المطلوبة منة سواًء حاليا

( 55,  2010بالتالي نحو العزلة والعجز التام حتى عن فهم البي,ة المحيطة به. وكما أاارت )البياتي, 

إلى أن مفهوم العجز حالة ضعف القوة التي يمكن أن تزداد عندما تصل حالة الفرد الفكرية إلى أنه ال 

 داث.يستطيع السيطرة على القدرة على التنبؤ باألح

 االغتراب الذاتي.5

يحدث االغتراب عن الذات عندما يكون هناك انفصال حاد بين ما يتميز به الفرد من استعدادات وقدرات 

وخبرات من جهة , وبين ما يشغله من جهة أخرى , وبين الفرص المتاحة له لتوظيف هذه المهارات 

ن ال تتوافر له فرص لنمو وتحقيق إمكاناته واإلمكانات واالستعدادات من جهة ثالثة , وبالتالي فإنه حي

 (.72-71, 2009يغترب عن واقع ذاته )حسين وآخرون , 

( إلى  اغتراب الذات يتمثل في انفصال الفرد عن ذاته وعدم 50, 2013في حين أاارت )الصّراف,     

التطابق معها نتيجة الضغوط التي يواجهها الفرد, مما قد يؤدي إلى طم  الذات الحقيقية له . وذكر 

( بهذا الصدد بأنه اعور يتولد لدى الفرد حول عدم قدرته على إيجاد النشاطات 18، 2005)المطرفي، 

إن اإلنسان هنا ال يستمد قوته من ذاته, ألنه قادر على تحقيق ذاته أساساً، ويصبح في المكاف,ة ذاتياً، أي 

حالة عدم الرضا وأنه بمرور الزمن سيفقد دوره وصلته الحقيقية بالمجتمع، ومن ثمَّ يتحول إلى تأدية دور 

( بأن 22-21، 2010السلع أو األقنعة التي يحاول من خاللها العيش،  وجاء في وجهة نظر )البياتي، 

الشخص المغترب يقف على طرفين متناقضين عن الشخص االعتيادي، وذلك ألن نمط اخصيته يختلف 

عن كافة األنماط السائدة في مجتمع، وهو بهذا يعاني من االغتراب بسبب ابتعاده عن الخصائص 

اجتماعية، لذلك  األساسية في مجتمعة، كما أنه ال يشعر بأي تأثير له في المواقف سواء كانت خاصة أم

سوف يفشل في تحقيق الذات, أي اعوره بأن ما يقوم به من فعل أو عمل لي  له أية قيمة بالنسبة له في 

 تحقيق ذاته.

 المبحث الثالث: الجانب الميداني

 أوالً. وصف متغيرات البحث وتشخيصها

 وصف أبعاد القيادة الرؤيوية وتشخيصها

 إيصال الرؤية1.

 – X5(إلى أن إجابات اإلفراد المبحوثين حول هذا المتغير من خالل متغيراته )6)تشير معطيات الجدول 

X1( كانت باتجاه االتفاق وبنسبة )وبلغت 1.21(وانحراف معياري )3.21%( وبوسط حسابي )40.34 )

%( 29.8%( في حين اكل االتجاه السلبي )عدم االتفاق( لتلك اإلجابات )29.04نسبة اإلجابات المحايدة )

( الذي ينص على )يحدد المدير X5وكانت ابرز المتغيرات المساهمة في أغناء نسبة االتفاق هو المتغير ). 
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%( من إجابات اإلفراد المبحوثين (58.8نوع االتصال تمااياً مع رؤية الكلية  (إذ حصل على نسبة اتفاق

يحدد نوع االتصال (، وهذا ما يدل على ان المدير 1.23( وانحراف معياري )3.71وبوسط حسابي )

وكيفية تحفيز التابعين على االهتمام بالجهد من خالل المدراء الذين يصنعون الرؤية المستقبلية ألتباعهم 

 ومرؤوسيهم بما يتالءم مع رؤية كلية للتأكد من وضوح الرؤية لديهم في الكليات اإلنسانية المبحوثة.

 االتصاالت2.

ن إجابات اإلفراد المبحوثين حول هذا المتغير من خالل متغيرات ( إ6توضح النتائج الواردة في الجدول )

(X10–X6( كانت باتجاه االتفاق وبنسبة)1.18( وانحراف معياري)3.70%( وبوسط حسابي )58.8 )

(, في حين اكل االتجاه السلبي )عدم االتفاق( لتلك اإلجابات 27.08%وبلغت نسبة اإلجابات المحايدة )

( الذي ينص على أن ) X9غيرات المساهمة في تعزيز نسبة االتفاق تلك المتغير )%( ,ومنأبرز المت14.1)

المعلومات المتاحة لدى التدريسي تتيح له إمكانية فهم المسؤوليات المناطه به( إذ حصلت على نسبة اتفاق 

ى ( مما يشير إل1.24( وانحراف معياري )3.93%( من إجاباتاإلفراد المبحوثين وبوسط حسابي )70.6)

وجود عملية اتصال متبادل بين الطرفين للمعلومات وتأثير في نفوس التابعين بهدف انجاز مشروع موحد 

 وبلوغ األهداف المشتركة داخل الكليات اإلنسانية المبحوثة .

  التمكين3. 

غيراته ( أن إجابات اإلفراد المبحوثين حول هذا المتغير من خالل مت6تبين النتائج الواردة في الجدول )    

(X15-X11( تميل باتجاه االتفاق وبنسبة بلغت )وانحراف 3.41%( وبوسط حسابي)48 )

%(واكل االتجاه السلبي )عدم االتفاق( 25.2(, في حين كانت نسبة اإلجابات المحايدة )1.34معياري)

( الذي X12%(,ومن أبرز المتغيرات المساهمة في دعم نسبة االتفاق المتغير )26.6لتلك اإلجابات نسبة )

ينص على )وجود درجة من التواصل مع الجامعات الرصينة األخرى كمصدر ل بداع ( فقد حظي على 

(وانحراف معياري 3.76%(من إجابات اإلفراد المبحوثين يعززها وسط حسابي)(60.7نسبة اتفاق 

بمنح الصالحيات (،وهذا يبين أن الكليات اإلنسانية المبحوثة تسعى إلى تمكين التدريسيين, وذلك 1.34)

والمسؤوليات بما له تأثير ودوافع لتحقيق نتائج أفضل ومن خالل إجابات اإلفراد المبحوثين تبين بأن هناك 

 تصور واضح عن أبعاد القيادة الرؤيوية لدى الكليات اإلنسانية المبحوثة.
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 (6الجدول)

المعيارية إلجابات اإلفراد المبحوثين التوزيعات التكرارية والنسبية واألوساط الحسابية واالنحرافات 

 إزاء متغيرات محور القيادة الرؤيوية في الكليات اإلنسانية المبحوثة

ت
را

غي
مت

ال
 

 مقياس االستجابة

الوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
 التفق بشدة ال اتفق محايد اتفق اتفق بشدة

 % ت % ت % ت % ت % ت

 إيصال الرؤية

X1 23 22.5 23 22.5 32 31.5 14 13.7 10 9.8 3.343 1.246 

X2 4 3.9 15 14.7 28 27.5 31 30.4 22 21.6 2.549 1.207 

X3 8 7.8 23 22.5 30 29.4 30 29.4 9 8.8 2.970 1.172 

X4 29 28.4 21 20.6 34 33.3 10 9.8 8 7.8 3.519 1.224 

X5 37 36.3 23 22.5 24 23.5 12 11.8 6 5.9 3.715 1.237 

مع
ال

ل
د

 

19.78 20.56 29.04 19.02 10.78 3.2192 1.2172 

40.34 29.04 29.8 

 االتصاالت

X6 26 25.5 23 22.5 37 36.3 9 8.8 7 6.9 3.509 1.166 

X7 28 27.5 22 21.6 37 36.3 10 9.8 5 4.9 3.568 1.138 

X8 29 28.4 34 33.3 26 25.5 5 4.9 8 7.8 3.696 1.167 

X9 45 44.1 27 26.5 16 15.7 6 5.9 8 7.8 3.931 1.244 

X10 38 37.3 28 27.5 22 21.6 8 7.8 6 5.9 3.823 1.189 

ل
عد
لم
ا

 
32.56 26.28 27.08 7.44 6.66 3.705   1.180 

58.84 27.08 14.1 

 التمكين
X11 40 39.2 13 12.7 29 28.4 10 9.8 10 9.8 3.617 1.350 

X12 44 43.1 18 17.6 22 21.6 8 7.8 10 9.8 3.764 1.343 

X13 27 26.5 18 17.6 26 25.5 18 17.6 13 12.7 3.274 1.365 

X14 35 34.3 20 19.6 23 22.5 15 14.7 9 8.8 3.558 1.331 

X15 19 18.6 11 10.8 29 28.4 24 23.5 19 18.6 2.872 1.354 

 1.348 3.417 11.94 14.68 25.28 15.66 32.34 المعدل

48 25.28 26.62 

 ((SPSS19المصدر : من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات البرمجة 
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 وصف إبعاد االغتراب الوظيفي وتشخيصها

 ضعف القدرة على التأثير1.  

المبحوثين حول هذا البعد من خالل متغيراته ( أن إجابات األفراد 7نالحظ النتائج الواردة في الجدول )

(X20–X16(نالت نسبة اتفاق عامة, إذ بلغت )وانحراف 3.74%(وبوسط حسابي)62.1 )

%(,في حين حظي االتجاه السلبي )عدم االتفاق( لتلك 19(وبلغت نسبة اإلجابات المحايدة)1.30معياري)

%(من إجابات 65.7(,إذ جاء بنسبة اتفاق)X17%(,وقد عزز نسبة االتفاق المتغير)18.7اإلجابات بنسبة)

( 3.90األفراد المبحوثين والتي تنص على )يتعذر علّي أداء مهماتي الوظيفية( يدعمها وسط حسابي )

(،وهذا ما يشير إلىأن هناك ضعف في القدرة على التأثير وتحكم على األحداث 1.25وانحراف معياري)

 المبحوثة.  من قبل التدريسيين في الكليات اإلنسانية

 فقدان المعاني2.

( أن إجابات اإلفراد المبحوثين حول هذا البعد من خالل 7نالحظ النتائج الواردة في الجدول )      

(وانحراف 2.45%(وبوسط حسابي )24.1( نالت نسبة اتفاق عامة إذ بلغت)X25–X21متغيراته )

%(في حين حظي االتجاه السلبي )عدم 23.1(في حين بلغت نسبة اإلجابات المحايدة)  1.34معياري)

( التي X22%(,وقد عزز نسبة عدم االتفاق المتغير )52.7االتفاق( لتلك اإلجابات بنسبة)

%(من إجابات األفراد المبحوثين والتي تنص على )لي  لدي أهداف واضحة في مجال 59.8قدرها)

النتيجة معرفة وإدراك ( ،وتبين هذه 1.27(وانحراف معياري)2.14عملي( يدعمها وسط حسابي)

 التدريسيين المعنى والهدف الذي يسعى إليه في الكليات المبحوثة والتنبؤ بالنتائج المستقبلية.

 عدم االلتزام بالمعايير3.

( أن إجابات األفراد المبحوثين حول هذا البعد من خالل متغيراته 7)تبين النتائج الواردة في الجدول 

(X30–X26تميل باتجاه االتف )(وانحراف 2.26%( وبوسط حسابي)17.6اق وبنسبة بلغت)

%(في حين اكل االتجاه السلبي )عدم االتفاق( لتلك 20(, وبلغت نسبة اإلجابات المحايدة)1.25معياري)

( الذي X29%(,ومن أبرز المتغيرات المساهمة في دعم نسبة عدم االتفاق هو المتغير )62.34اإلجابات)

لمعايير إذا كنت سأفوز برضا اآلخرين( فقد حظي بنسبة عدم ينص على )ال أهتم بمخالفة ا

(وانحراف 2.14%(من إجابات األفراد المبحوثين يعززها وسط حسابي)72.6االتفاق)

(،وتشير النتائج إلى أن الكلياتاإلنسانية المبحوثة لديها أهدافوضوابط واضحة ومحددة في 1.21معياري)

فق بين الهدف والوسيلة المستخدمة لتحقيق األهداف أي أن هناك المحيط االجتماعي والمهني مع وجود توا

 االلتزام بالمعايير .

 الشعور بالعجز4. 

( أن إجابات األفراد المبحوثين حول هذا البعد من 7توضح النتائج الواردة في الجدول )    

حراف (وان2.20%( وبوسط حسابي)16.6( كانت باتجاه االتفاق وبنسبة)X35–X31خاللمتغيراته)

%(,واكل االتجاه السلبي )عدم االتفاق( 19.0(,في حين بلغت نسبة اإلجابات المحايدة )1.22معياري)

( X35%(,وكانت أبرز المتغيرات المساهمة في تعزيز نسبة عدم االتفاق المتغير )64.3لتلك اإلجابات)

%(من إجابات 42.2)الذي ينص على )أحاول التهرب من مشكالت العمل(إذ حصل على نسبة عدم االتفاق

(،وهذا يعني أن التدريسيين في الكليات 1.18(وانحراف معياري)2.08األفراد المبحوثين وبوسط حسابي)

 اإلنسانية المبحوثة يشعرون بالعجز بنسبة ض,يلة جداً.

 االغتراب الذاتي5.
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البعد من (إلىإن إجابات اإلفراد المبحوثين حول هذا 6تشير النتائج الواردة في الجدول )    

( وانحراف 3.58%( وبوسط حسابي)57.4( تأخذ باتجاه اتفاقهم وبنسبة)X40–X36خاللمتغيراته)

%(، كما حظي االتجاه السلبي)عدم 20.5(في حين بلغت نسبة اإلجابات المحايدة)1.14معياري)

ق %(,وأبرز المتغيرات المساهمة في أغناء نسبة االتفا21.9االتفاق(لتلك اإلجابات على نسبة)

( الذي ينص على)أتردد في اتخاذ القرارات ذات الصلة بمستقبلي(إذ حصل على نسبة X40المتغير)

(،وهذا 1.18(وانحراف معياري)3.98%(من إجابات األفراد المبحوثين وبوسط حسابي)67.7اتفاق)

نفصالبين يشير إلى أن التدريسيين في الكليات اإلنسانية المبحوثةيتمتعون باالغتراب الذاتي أي وجود ا

مايتميز به الفرد من قدرات وخبرات وبين ما يشغله نتيجة الضغوط التي يواجهونها ومن خالل إجابات 

اإلفراد المبحوثين تبين بأن هناك تصور واضح عن أبعاد االغتراب الوظيفي لدى الكليات اإلنسانية 

 المبحوثة.

 (7الجدول )

الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات األفراد المبحوثين التوزيعات التكرارية والنسبية واألوساط 

 إزاء متغيرات محور االغتراب الوظيفي في الكليات اإلنسانية المبحوثة

ت
را

غي
مت

ال
 

 مقياس االستجابة

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 التفق بشدة الاتفق محايد اتفق اتفق بشدة

 % ت % ت % ت % ت % ت

 ضعف القدرة على التأثير

X16 32 31.4 16 15.7 30 29.4 14 13.7 10 9.8 3.4510 1.32476 

X17 47 46.1 20 19.6 19 18.6 10 9.8 6 5.9 3.9020 1.25477 

X18 45 44.1 20 19.6 17 16.7 13 12.7 7 6.9 3.8137 1.31051 

X19 47 46.1 21 20.6 13 12.7 6 5.9 15 14.7 3.7745 1.45498 

X20 33 32.4 36 35.3 18 17.6 9 8.8 6 5.9 3.7941 1.16329 

ل
عد
لم
ا

 
40.02 22.16 19 10.18 8.58 3.74706 1.301662 

62.18 19 18.76   

 فقدان المعاني

X21 5 4.9 13 12.7 24 23.5 18 17.6 42 41.2 2.2255 1.25000 

X22 6 5.9 10 9.8 25 24.5 13 12.7 48 47.1 2.1471 1.27735 

X23 12 11.8 15 14.7 28 27.5 15 14.7 32 31.4 2.6078 1.37270 

X24 9 8.8 15 14.7 23 22.5 24 23.5 31 30.4 2.4804 1.30293 

X25 22 21.6 16 15.7 18 17.6 15 14.7 31 30.4 2.8333 1.54204 

ل
عد
لم
ا

 

10.6 13.52 23.12 16.64 36.1 2.45882 1.349004 

24.12 23.12 52.74 

 عدم االلتزام بالمعايير

X26 12 11.8 12 11.8 17 16.7 16 15.7 45 44.1 2.3137 1.43493 
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ت
را

غي
مت

ال
 

 مقياس االستجابة

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 التفق بشدة الاتفق محايد اتفق اتفق بشدة

 % ت % ت % ت % ت % ت

X27 6 5.9 15 14.7 23 22.5 18 17.6 40 39.2 2.3039 1.28810 

X28 8 6.9 9 8.8 20 19.6 31 30.4 35 34.3 2.2353 1.21196 

X29 7 6.9 10 9.8 11 10.8 37 36.3 37 36.3 2.1471 1.21376 

X30 6 5.9 6 5.9 31 30.4 30 29.4 29 28.4 2.3137 1.12558 

 1.254866 2.26274 36.46 25.88 20 10.2 7.48 المعدل

17.68 20 62.34   

 الشعور بالعجز

X31 6 5.9 11 10.8 25 24.5 24 23.5 36 35.3 2.2843 1.22173 

X32 6 5.9 12 11.8 14 13.7 29 28.4 41 40.2 2.1471 1.23799 

X33 6 5.9 14 13.7 22 21.6 25 24.5 35 34.3 2.3235 1.24409 

X34 5 4.9 9 8.8 19 18.6 26 25.5 43 42.2 2.0882 1.18658 

X35 7 6.9 9 8.8 17 16.7 30 29.4 39 38.2 2.1667 1.22744 

 1.223566 2.20196 38.04 26.26 19.02 10.78 5.9 المعدل

16.68 19.02 64.3 

 االغتراب الذاتي

X36 5 4.9 7 6.9 21 20.6 31 30.4 38 37.3 2.1176 1.13708 

X37 42 41.2 27 26.5 23 22.5 5 4.9 5 4.9 3.9412 1.13298 

X38 37 36.3 37 36.3 17 16.7 6 5.9 5 4.9 3.9314 1.10139 

X39 45 44.1 24 23.5 23 22.5 5 4.9 5 4.9 3.9706 1.14715 

X40 48 47.1 21 20.6 21 20.6 7 6.9 5 4.9 3.9804 1.18556 

ل
عد
لم
ا

 

34.72 22.76       20.58 10.6 

 

11.38 3.58824 1.140832 

 

57.48 20.58 21.98 

 
 ثانيا:اختبارعالقات االرتباط بين أبعاد القيادة الرؤيوية واالغتراب الوظيفي

وتنص هذه الفرضية على أن العالقة عكسية  ذات داللة معنوية بين الرئيسة األولى:اختبار الفرضية  -أوالً 

( 8أدوار القيادة الرؤيوية واالغتراب الوظيفي مجتمعة في الكلياتاإلنسانية المبحوثة. ويبين الجدول )
 نتائج  اختبار عالقات االرتباط المتعلقة بهذه الفرضية.
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 (8الجدول )
في أبعاد القيادة الرؤية مجتمعة و االغتراب الوظيفي نتائج اختبار عالقات االرتباط  بين 

 الكلياتاإلنسانية المبحوثة

 المتغير المستقل 

 المتغير المعتمد 
 القيادة الرؤيوية مجتمعاً 

 ً  -*0.744 االغتراب الوظيفي مجتمعا

N=102  0.05≤P* 

ً كانت ( إلى أن العالقة بين 8يشير الجدول) ً واالغتراب الوظيفي مجتمعا أبعاد القيادة الرؤيوية مجتمعا

,وتدل هذه 0.05)(وعند مستوى معنوية )-*0.744سالبة ,إذ بلغت قيمة المؤار الكلي لمعامل االرتباط )

ً سيسهم في  النتيجة على أن زيادة اهتمام الكلياتاإلنسانية المبحوثة بأبعاد القيادة الرؤيوية مجتمعا

ً للكلياتتقليالال وبهذا تقبل الفرضية الرئيسة األولى على مستوى .غتراب الوظيفي مجتمعا

 الكلياتاإلنسانية المبحوثة.

توجد عالقة :و تنص هذه الفرضية على أنها اختبار الفرضية الفرعية األولى ضمن الرئيسة األولى-ثانيا

الرؤيوية منفردة في االغتراب الوظيفي ارتباط عكسية ذات داللة معنوية بين كل بعد من أبعاد القيادة 

(إ,ذ يوضح نتائج  اختبار عالقات االرتباط 9وكما مبين في الجدول ).مجتمعاً في الكلياتاإلنسانية المبحوثة

 لهذه الفرضية.

 (9) الجدول
 االرتباط  بين كل بعد من أبعاد القيادة الرؤيوية واالغتراب الوظيفي مجتمعاً في نتائج  اختبار عالقات

 الكلياتاإلنسانية المبحوثة

N=1020.05≤P* 

االغتراب الوظيفي ( عالقات االرتباط بين كل دور من أدوار القيادة الرؤيوية في 9يعرض الجدول )

 مجتمعاً وكاالتي:

( أن عالقة االرتباط 9يبين الجدول)عالقة االرتباط بين بعد إيصال الرؤية واالغتراب الوظيفي مجتمعاً: 1-

يفي مجتمعاً متغيراً معتمداً،إذ كانت سالبة بين بعد إيصال الرؤية بوصفه متغيرا مستقال واالغتراب الوظ

.وتشير هذه النتيجة إلى أن زيادة 0.05)(عند مستوى معنوية)*0.563-بلغت قيمة معامل االرتباط )

اهتمام إدارة الكليات اإلنسانية ببعد إيصال الرؤية سيسهم في خفض االغتراب الوظيفي لدى التدريسيين 

 المبحوثة. اإلنسانية في الكليات 

ً عالقة 2- ( أن عالقة االرتباط 9: يوضح الجدول)االرتباط بين بعد االتصاالت واالغتراب الوظيفي مجتمعا

كانت سالبة بين دور االتصاالت بوصفه متغيراً مستقالً واالغتراب الوظيفي متغيرا معتمدا،إذ بلغت قيمة 

يادة اهتمام إدارة . وتشير هذه النتيجة إلى أن ز0.05)عند مستوى معنوية)((*0.711-معامل االرتباط

 الكلياتاإلنسانية المبحوثة باالتصاالت سيسهم في تقليل االغتراب الوظيفي.

 المتغير المستقل

 

 

 المتغير المعتمد 

 أبعاد القيادة الرؤيوية               

 المؤشر الكلي التمكين  االتصال  إيصال الرؤية  االغتراب الوظيفي  

-0.563* -0.711* -0.631* -0.744* 
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3-  ً ( أن عالقة االرتباط كانت 9: يوضح الجدول)عالقة االرتباط بين بعد التمكينواالغتراب الوظيفي مجتمعا

معتمداً،إذ بلغت قيمة معامل سالبة بين بعد التمكين بوصفه متغيراً مستقالً واالغتراب الوظيفي متغيراً 

. وتشير هذه النتيجة إلى أن زيادة اهتمام إدارة الكليات 0.05)عند مستوى معنوية)((*0.631-االرتباط

تقبل الفرضية اتساقا مع ما تقدم اإلنسانية المبحوثة بالتمكين سيسهم في خفضاالغتراب الوظيفي مجتمعاً.

 .سة األولىالفرعية األولى المنبثقة من الفرضية الرئي
 ثالثا:اختبار عالقات التأثير بين أبعاد القيادة الرؤيوية واالغتراب الوظيفي

وتنص هذه الفرضية على أنه يوجد تأثير سالب ذو داللة معنوية ألبعهاد  اختبار الفرضية الرئيسة الثانية: -أوالً 

المبحوثههة، ويوضههح الجههدول القيههادة الرؤيويههة مجتمعههة واالغتههراب الههوظيفي مجتمعههة فههي الكلياتاإلنسههانية 

 ( هذه العالقة على النحو اآلتي :10)

 (10الجدول )

 تأثير أبعاد القيادة الرؤيوية مجتمعة واالغتراب الوظيفي مجتمعة في الكليات اإلنسانية المبحوثة 
 

 F ادوار القيادة الرؤيوية مجتمعة

β0 

 
β1 R2 

 الجدولية المحسوبة

االغتراب الوظيفي 

 ً  مجتمعا
0.261 0.914 

-(10.128) 
0.639 -102.580 4.02 

 *   P≤ 0.05       N=100D.F=(1,98) المحسوبةT)*( تشير القيمة

( الخههاص بنتههائج تحليههل االنحههدار وجههود تههأثير معنههوي سههالب ألدوار القيههادة 10يتبههين مههن الجههدول )    

بوصههفها متغيههراً مسههتقالًواالغتراب الههوظيفي مجتمعههة متغيههراً معتمههداً فههي الكليههات الرؤيويههة مجتمعههة 

(عنهد درجتهي 4.02وهي اقل من قيمتها الجدولية البالغهة)102.58-) (المحسوبة)Fالمبحوثة,إذ بلغت قيمة)

R2(.وبلغ معامل التحديد)0.05(وبمستوى معنوية)98،1حرية)
% (مهن 63.9(.وههذا يعنهي أن )0.639()

االختالفات المفسرة في تعزيزاالغتراب الوظيفي مجتمعة تعود إلى تهأثير أبعهاد القيهادة الرؤيويهة مجتمعهة  

ويعهههود البهههاقي إلهههى متغيهههرات عشهههوائية ال يمكهههن السهههيطرة عليهههها أو إنهههها غيهههر داخلهههة فهههي مخطهههط 

وههي -(10.128(المحسهوبة)T(لها تبين أن قيمهة)T(واختبار)0.914(البالغة)B1االنحدارأصال.ومنمتابعة)

(ودرجههههة 0.05(عنههههد مسههههتوى معنويههههة)1.671قيمههههة معنويههههة واقههههل مههههن قيمتههههها الجدوليههههة البالغههههة )

 .وبذلك فقد تحققت الفرضية الرئيسة الثانية على مستوى الكليات اإلنسانيةالمبحوثة.(58،1حرية)
 

أنه يوجد ترأثير ذو داللرة ثانياً: اختبار الفرضية الفرعية األولى ضمن الرئيسة الثانية: وتنص الفرضية على 

معنويررة لكررل مررن أبعرراد القيررادة الرؤيويررة منفرررداً واالغتررراب الرروظيفي مجتمعررة فرري الكليررات اإلنسررانية 

 المبحوثة.

( تأثير كل بعهد مهن أبعهاد القيهادة الرؤيويهة فهي االغتهراب الهوظيفي مجتمعهة للكليهات 11ويوضح الجدول)

 اإلنسانية المبحوثة.

  

ر  المستقلالمتغي 

المعتمد  المتغي 
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 (11الجدول)

كل بعد من أبعاد القيادة الرؤيوية في االغتراب الوظيفي مجتمعة في الكليات اإلنسانية تأثير 

 المبحوثة

 P≤ 0.05           D.f(3,96)          N=102المحسوبة t)*( تشير إلى قيمة 

بوصهفها متغيهرات (وجهود تهأثير معنهوي سهالب ألدوار القيهادة الرؤيويهة مجتمعهة 11) يتضح من الجدول   

للمنظمههههههات باعتبارههههههها متغيههههههرا معتمههههههدا ويههههههدعم هههههههذا التههههههأثير  مسههههههتقلة فيههههههاالغتراب الههههههوظيفي

( 3,96( عنههد درجتههي حريههة)2.31(وهههي أكبههر مههن قيمتههها الجدوليههة والبالغههة)26.412(والبالغههة)Fقيمههة)

R2(. وقد بلغت قيمة معامل التحديد)0.05وضمن مستوى معنوية)
%(مهن 74.9)( وهذا يعني أن 0.749()

االختالفههات المفسههرة فيههاالغتراب الههوظيفي تفسههرها أبعههاد القيههادة الرؤيويههة والبههاقي يعههود إلههى متغيههرات 

 عشوائية ال يمكن السيطرة عليها أو إنها غير داخلة في مخطط االنحدار أصال.

أثيرهها فههي ويمكهن توضهيح تهأثير كهل بعهد مهن أبعهاد القيهادة الرؤيويهة المتبنهاة فهي البحهث بحسهب أولويهة ت

 تعزيز أبعاد االغتراب الوظيفي للكليات اإلنسانية على النحو اآلتي:

(وجهود تهأثير 11)يتضح من الجدولتأثير بعد إيصال الرؤية في تقليل االغتراب الوظيفي مجتمعة للكليات: 1-

عتمهد, بوصفه متغيراً مستقالً في االغتهراب الهوظيفي مجتمعهة كمتغيهر ممعنوي سالب لبعد إيصال الرؤية 

( 2.31وهي قيمة معنوية اصغر من قيمتها الجدولية البالغة)-(26.412(المحسوبة البالغة)Fوتدعمه قيمة)

وههي قيمهة (*3.99)-(المحسهوبةT(.وبلغت قيمهة)0.05(وضمن مستوى معنوية)3,96عند درجتي حرية)

 (.3,96)ية( ودرجتي حر0.05(عندمستوى معنوية)1.672معنوية أقل من قيمتها الجدولية البالغة)

 يتضههح مههن الجههدول تررأثير دور االتصرراالت فرري الحررد مررن االغتررراب الرروظيفي مجتمعررة للكليررات اإلنسررانية: 2-

بوصههفه متغيههراً مسههتقالً فههي االغتههراب الههوظيفي مجتمعههة (وجهود تههأثير معنههوي سههالب لبعداالتصههاالت 11)

معنوية أصغر مهن قيمتهها الجدوليهة وهي قيمة -(26.412(المحسوبة البالغة)Fكمتغير معتمد, وتدعمه قيمة)

-(المحسههوبةT(,وبلغههت قيمههة)0.05(وضههمن مسههتوى معنويههة)3,96( عنههد درجتههي حريههة)2.31البالغههة)
( ودرجتهي 0.05(عنهد مسهتوى معنويهة)1.672وهي قيمة معنوية اقل من قيمتها الجدولية البالغهة)(*1.69)

 (.3,96)حرية

(وجهود 11)يتضهح مهن الجهدول في مجتمعة للكليرات اإلنسرانية:تأثير بعد التمكين في تقليل االغتراب الوظي3-

بوصفه متغيراً مستقالً فياالغتراب الوظيفي مجتمعة كمتغير معتمد, وتدعمه تأثير معنوي سالب لبعد التمكين

( عنههد 2.31وهههي قيمههة معنويههة أصههغر مههن قيمتههها الجدوليههة البالغههة)-(26.412(المحسههوبة البالغههة)Fقيمههة)

وهي قيمة معنوية -((*1.74(المحسوبةT(.وبلغت قيمة)0.05وضمن مستوى معنوية)(3,96درجتي حرية)

وبرذلك تقبرل (.3,96)( ودرجتهي حريهة0.05(عنهد مسهتوى معنويهة)1.672اقل من قيمتها الجدوليهة البالغهة)

 .الفرضيات الفرعية المنبثقة عن الفرضية الرئيسة الثانية على مستوى الكليات اإلنسانية المبحوثة

 

 رابعا:اختبار تباين تأثير المتغيرات المستقلة
تم اختبار الفرضية الرئيسة الثالثة المتعلقة بهذا الخصوص التي اختبار الفرضية الرئيسة الثالثة:  -أوالً 

يتباين تأثير أبعاد القيادة الرؤيوية في االغتراب الوظيفي من حيث األهمية والتأثير في تنص على "

 المتغير المستقل   

 

 

 المتغير المعتمد

β0 أبعاد القيادة الرؤيوية R2 F 

 إيصال الرؤية

β1 
 االتصال

β2 
 التمكين

β3 
الجدولي المحسوبة 

 ة

االغتراب 

 الوظيفي مجتمعة 
0.515 

 
0.96 

-(3.99) 
0.44 

-(1.69) 
0.38 

-(1.74) 
0.749 -26.412 2.31 
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( واستخدام تحليل االنحدار (SPSS19ن خالل استخدام برنامج" مالكليات قيد البحث 

( التي تشير إلى وجود 12ظهرت نتائج تحليل االنحدار المبينة في الجدول رقم )Stepwise)المتدرج)

 تباين في تأثير من المتغيرات المستقلة  في حدوثاالغتراب الوظيفي وعلى النحو اآلتي:

 (12)الجدول

لبيان تباين أبعاد القيادة الرؤيوية من حيث األهمية  Stepwiseنتائج تحليل االنحدار المتدرج 

 قيد البحثوالتأثير في حدوث االغتراب الوظيفي في الكليات

 R2 المتغيرات المستقلة الداخلة المرحلة

 0.765 االتصاالت األولى

 0.792 االتصاالت ، إيصال الرؤية الثانية

 0.851 االتصاالت ، إيصال الرؤية ، التمكين الثالثة

 

(أن بعد االتصاالت يعد بوصفه أحد أبعاد القيادة الرؤيوية يعفسر لوحدهع 12يعالحظ من الجدول رقم)

%( تعود إلى متغيرات 23.5، وأن )االغتراب الوظيفي%( من التغييرات الحاصلة في حدوث76.5)

هذه المرحلة، وأنهع إذا ما اعدخل إيصال الرؤية إلى جانب عشوائية متضمنة وغير متضمنة في أنموذج 

%(. وفي الوقت ذاته إذا ما 79.2%( إلى )76.5االتصاالت فإن القدرة التفسيرية لألنموذج سترتفع من )

%( (79.2%(76.5أدخل التمكين إلى جانب البعدين السابقين فإن القدرة التفسيرية لألنموذج سترتفع من )

 وتأسيساً على ما تقدم تقبل الفرضية الرئيسة الثالثة على مستوى الكليات قيد البحث.%(.85.1إلى )
 

 االستنتاجات

ً لكل متغير على حدة، وعلى النحو  توصلت البحث إلى جملة من االستنتاجات التي يمكن عرضها وفقا

 اآلتي:

ي تقو به, فالقيادة الرؤيوية .القيادة في المنظمات ركيزة مهة من خالل الدور التوجيهي واإلراادي الذ1 

 تشكل أحد التوجهات الحديثة والفاعلة في مجال اإلدارة وفي عالم اليوم.

ال تمتلك القيادات اإلدارية موضوعة البحث رؤية متكاملة خاصة بها في العمل, إذ إن رؤاها بحاجة إلى .2

 تطوير نسبي.

اهم إلى العاملين وتنفيذها وان لم يكن ذلك بدرجة وجود إمكانية نسبية لدى القيادات المبحوثة إليصال رؤ3. 

 عالية.

 . الضعف النسبي لعملية التمكين إذإن التمكين للتدريسيين موجود ولكن بصورة غير واضحة.4

تعاني عينة البحث من ظاهرة االغتراب الوظيفي بصورة نسبية ,إذ يعاني التدريسيون في الكليات 5. 

درة على التحكم والتأثير في أحداث العمل فضالًعن اعورهم باالغتراب اإلنسانية المبحوثة من ضعف الق

الذاتي نتيجة إلى الضغوط التي يواجهونها في محيط العمل, وفقدان المعنى وعدم االلتزام بمعايير العمل 

 بشكل نسبي.    

 وجود عالقة ارتباط عكسية معنوية بين القيادة الرؤيوية واالغتراب الوظيفي.6. 

عالقة ارتباط عكسية معنوية بي إيصال الرؤية , واالغتراب الوظيفي ,إذ تكمن فاعلية القيادة  وجود 7.

الرؤيوية عبر السمات والخواص التي يمتاز بها قادتها والمتجسدة عبر األفكار والرؤيا المستقبلية من 

 ة االغتراب الوظيفي خالل تخيل وتصور بعيد إل ما ستؤول اليه اإلحداث والتي ن اأنها أن تقلل من ظاهر

. وجود عالقة ارتباط عكسية معنوية بين االتصاالت واالغتراب الوظيفي فإن زيادة وسائل االتصال المتبعة 8

 وتنوعها سواًء بالشكل الرسمي أم غير الرسمي فإن ذلك له دوركبير في التقليل من االغتراب الوظيفي .
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ن واالغتراب الوظيفي, إذ إن استثمار األفكار المبدعة وجود عالقة ارتباط عكسية معنوية بين التمكي 9.

 لتعزيز حاالت التمكين تؤدي إلى الحد من ظاهرة االغتراب الوظيفي.

 وجود عالقة تأثير عكسية معنوية بين أبعاد القيادة الرؤيوية واالغتراب الوظيفي.10. 

 ظيفي.وجود عالقة تأثير عكسية معنوية بين إيصال الرؤية واالغتراب الو1. 

 وجود عالقة تأثير عكسية معنوية بين االتصاالت واالغتراب الوظيفي.2. 

 . وجود عالقة تأثير عكسية معنوية بين التمكين واالغتراب الوظيفي.3

 يتباين تأثير أبعاد القيادة الرؤيوية في الحد من االغتراب الوظيفي.11.

 المقترحات

ما توصلت إليه البحث من نتائج، وما طرحته من استنتاجات، استكماالً للمتطلبات المنهجية وتأسيساً على 

 يمكن إيجاز أهم المقترحات التي ستسهم في إفادة الكليات المبحوثة عينة البحث وعلى النحو اآلتي:

.من الضروري أن تتمتع لقيادات اإلدارية العليا وأصحاب القرار بالسمات والخصائص القيادية وبما 1

 ية , كونها تمتاز بالتقلبات المفاج,ة وعدم االستقرار.يتناسب المرحلة الحال

زيادة االهتمام من قبل إدارات الكليات اإلنسانية المبحوثة بفتح المجال أمام التدريسيين للمشاركة وإتاحة 2.

الفرصة لهم في التعبير عن آرائهم وأفكارهم الخاصة في القرارات الحيوية، فضالً عن تشجيع الجهد 

إن ذلك يعطي الفرصة إلدارات األقسام من للتقليل من معاناة التدريسيين من ظاهرة االغتراب المبذول، إذ 

الوظيفي، ألن األعمال الروتينية هي التي ترفع من مستوى االغتراب وتقلل من السلوك اإلبداعي لدى 

 التدريسيين. 
قد حلقات نقااية مع التدريسيين تعزيز وتطوير الرؤية التي تمتلكها القيادات اإلدارية وذلك من خالل ع.3

 والبحث عن أفكار جديدة تستند إلى رؤاهم الجديدة.

 العمل على استحداث أساليب إدارية حديثة لتحسين أداء التدريسيين. .4
ضرورة العمل على تمكين التدريسيين ومنحهم الصالحيات وزرع الثقة في نفوسهم من خالل نشر القيم  5.

 بعادهم عن اإلحباط والشعور بالعزلة.السلوكية واألخالقية وإ
تأهيل وتفعيل الوسائل والطرائق لتعزيز ثقافة االنتماء للعمل وتنمية فاعلية التوافق النفسي واالجتماعي مع 6. 

 الذات لدى عينة البحث .
ترى الباحثة أن دراسة هذا النوع من المواضيع, وكما هو اان الدراسات األخرى ال تتوقف حدوده عن 7. 

 تائج هذه البحث وال تقتصر عليها,بل هناك مجاالت أخرى يمكن البحث فيها مستقبال ومنها :ن
 .التوسع في البحث ليشمل مقارنة بين المنظمات العاملة في القطاع العام والقطاع الخاص 
 .دراسة العوامل البي,ية الداخلية والخارجية المؤثرة في ظاهرة االغتراب الوظيفي 

 المصادر

 مصادر العربيةأوالً: 

 الرسـائل واألطاريــح الجامعيـة –أ 

(, عالقة الضغط النفسي باالغتراب النفسي لدى خريجي الجامعة العاملين بعقود ما 2013إيمان,لعفيفي,)1.

كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية,جامعة قبل التشغيل, دراسة ميدانية بوالية سطيف, رسالة ماجستير,

 ,الجزائر.فرحات عباس

(, اإلغتراب وعالقته بااللتزام التنظيمي: دراسة استطالعية 2010.البياتي ,سحراء أنور حسين علي,)2

تحليلية آلراء عينة من المديرين والتنفيذيين في وزارة البلديات واألاغال العامة ,رسالة ماجستير غير 

 ادكلية اإلدارة واالقتصاد, جامعة بغدمنشورة,
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, دور القيادة الرؤيوية في أداء فرق العمل, دراسة 2017)ون ,والتميمي,محمد ياسين,)الطائي,علي حس3.

 .  كلية اإلدارة واالقتصاد , جامعة بغداد,استطالعية في ديون الرقابة المالية,أطروحة دكتوراه غير منشورة

لبشري ,دراسة آلراء (,دور أبعاد القيادة الرؤيوية في رأس المال ا2009الشلمة, ميسون عبدهللا احمد, )4.

كلية االدارة مجموعة من القادة االكاديمين في جامعة الموصل والمعهد التقني ,أطروحة دكتوراه منشورة ,

 , العراق .   واالقتصاد ,جامعة الموصل

(, الشعور باالغتراب وعالقته ببعض المتغيرات العقلية وغير العقلية 1988الشعراوي,عالء محمد جاد,)5.

 , مصر.كلية التربية, جامعة منصورلجامعة, رسالة ماجستير,لدى طلبة ا

(, مسببات االغتراب المنظمي وعالقتها ببعض السمات الشخصية 2013الصَراف,سجى نذير حميد,)6.

كلية اإلدارة للعاملين في مديرية التربية نينوى دراسة استطالعية,رسالة ماجستير غير منشورة , 

 .واالقتصاد, جامعة الوصل

(, االغتراب لدى حملة الشهادات العليا دراسة ميدانية في مدينة بغداد, 2000عكيلي, جعفر نجم نصر, )ال7.

 .قسم علم االجتماع, جامعة بغدادرسالة ماجستير غير منشورة، 

دراسة مسحية على العاملين  -(,االغتراب الوظيفي وعالقته باالداء2005المطرفي, اعيل بن بخيت,) 8.

كلية دراسات العليا جامعة نايف للعلوم بادارة جوازات مكة المكرمة, رسالة ماجستير في العلوم االدارية, 

 .www.nauss.edu.sa.Elibrary,المملكة العربية السعودية,متوفرة على موقع الجامعة:االمنية

(, العالقة بن االغتراب والتوافق النفسي للجالية العراقية، 2007المحمداوي, حسن إبراهيم حسن, )9.

، كلية االداب والتربية، الجامعة العربية المفتوحة ,أطروحة دكتوراه في علم النف  غير منشورة

 الدنمارك.

(, أثر المحددات المنظمية في االغتراب الوظيفي    وانعكاسه في 2013,)المعمار,سنان قاسم حسين حيدر10.

كلية , دراسة مقارنة في جامعتي الموصل ودهوك,أطروحة دكتوراه غير منشورة: السلوك اإلبداعي 

 .اإلدارة واالقتصاد, جامعة موصل

(، الشعور باالغتراب الوظيفي وعالقته بالدافعة لالنجاز لدى اإلداري 2007زاهي، منصور, )بن 11.

الوسطى لقطاع المحروقات,دراسة لشركة سوناطراك بالجنوب الجزائري, أطروحة دكتوراه غير 

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية, قسم علم النفس جامعة منتوري قسنطينة.منشورة, 

(,االغتراب السياسي لدى الالج,ين الفلسطينيين في مخيم الغروب 2003سالمة, بالل, وبنات, بسام,).12

 على الرابط  رسالة ماجستير متوفرةوعالقته ببعض المتغيرات, 

http://www.minshawi.,com/othr/philistinehtm. 

(, مجاالت التميز المنظمي في إطار العالقة بين القيادة الرؤيوية ومخرجات 2007صالح,دلفين محمد,)13.

نظام المعلومات اإلستراتيجية: دراسة ألراء عينة من مدراء منظمات القطاعين العام والخاص في أربيل 

 , العراق. كلية اإلدارة واالقتصاد,جامعة صالح الدين, أطروحة دكتوراه غير منشورة , 

(,األثر التتابعي ألبعاد القيادة الرؤيوية ومتطلبات عمليات األعمال في 2008حمد علي ,)طه, رفعت م14.

األداء التنظيمي المتميز: دراسة ميدانية في منظمات صناعية مختارة في إنتاج المياه المعدنية , أطروحة 

 , العراق. , جامعة موصلدكتوراه غير منشورة 

http://www.nauss.edu.sa.elibrary/
http://www.minshawi.,com/othr/philistinehtm
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دراسة :لعالقة بين العدالة التنظيمية واالغتراب الوظيفي(, اختبار ا2012علي,حيدر حمودي, )15.

كلية اإلدارة استطالعية آلراء عينة من العاملين في معمل سمنت الكوفة ,رسالة ماجستير غير منشورة,

 .واالقتصاد,جامعة كوفة

دانية دراسة مي -(,االغتراب النفسي وعالقته بالتكيف األكاديمي لدى طالب الجامعة2012كريمة,يون ,)16.

كلية العلوم اإلنسانية ,علال عينة من طالب جامعة مولود معمري,رسالة ماجستير, علم النف  المدرسي

 تبيزي وزو., واالجتماعية,جامعة مولود العمري

(, مظاهر االغتراب لدى معلمي ومعلمات المدارس الحكومية 2003موسى, محمد عوض محمود سليم, )17.

 ,نابل ، فلسطين.الدائرة التربوية, رسالة ماجستير غير منشورةفي محافظات امال فلسطين, 

جامعة النجاح الالج,ون الفلسطينيون بين االغتراب واالندماج السياسي,,2010) )مبيض،هبهخليلسعدي،18.

 ،فلسطين. الوطنية

ين (,االغتهراب الهوظيفي وتهأثيره علهى الهوالء التنظيمهي للمهوظف2017نجيهب,ابن الطهاهر,وحمزة,عمري,)19.

بصههيغة اإلدمههاج المهنههي ,دراسههة ميدانيههة لمههوظفي اإلدمههاج المهنههي بمديريههة التربيههة لواليههة الجلفة,رسههالة 

 , الجزائر.كلية العلوم اإلنسانية,جامعة زيان عاشور بالجلفة,ماجستير

 الدوريات. ب

استطالعية (, أثر التمكين النفسي في االغتراب الوظيفي : دراسة 2013ئاميدي, كرين مصطفى خالد,)20.

 .113العدد,35 المجلد  ,, تنمية الرافدينآلراء رؤساء األقسام العلمية في جامعة دهوك

(, التفاؤل والتشاؤم وبعض المتغيرات النفسية لدى عينة من طلبة 2001إسماعيل, احمد السيد محمد,).21

 , القاهرة,مصر.60,العدد 15,مجلدالمجلة التربويةجامعة أم القرى, 

 (,السعودية324,العدد)المجلة العربية ,الوظيفي(, االغتراب 2004الحمد,محمد حمد,)22.

مجلة مؤتة  (,الشباب واالغتراب,دراسة ميدانية من امال االردن ,1990الزغل, وآخرون,علي,)23.

 .2,مجلد2,عددللبحوث والدراسات

 www.OKAZ.com.sa,نيااللكترو ,الموقع13521، العددجريدة عكاظ,2003)،(,الشواف، سعد علي.24

(, دور القيادة الرؤيوية في أداء فرق العمل,دراسة 2017الطائي,علي حسون,والتميمي,محمد ياسين,)25.
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 (1ملحق)

 جامعة موصل    

 كلية اإلدارة واالقتصاد 

 قسم إدارة األعمال                                                                                            

 الدراسات العليا

 م/ استمارة االستبانة

 األستاذ /األستاذة  المحترمين ..                                                                      

 طيبة.تحية 

دور القيادة الرؤيوية في االغتراب الوظيفي": دراسة نضع بين أيديكم استبانة البحث الموسومة: "

وهي أداة بحثية لرسالة استطالعية آلراء عينة من تدريسي الكليات اإلنسانية في جامعه الموصل" 

 كلية اإلدارة واالقتصاد. –الدبلوم في أدارة األعمال 

وف ميدانياً على ما تسهم به القيادة الرؤيوية السائدة في الكليات اإلنسانية من دور تسهم هذه البحث في الوق

في االغتراب الوظيفي وتأثير هذا الدور على سلوك التدريسيين، لذا تود الباحثة إسهاماتكم الكريمة في 

ضع عالمة إنجاح هذه البحث خدمة للصالح لعام وذلك من خالل اإلجابة على جميع فقرات االستبانة بو

(.أمام اإلجابة التي تعتقد أنها تفسر المتغير أفضل تفسير ): كما تود الباحثة بيان ما يأتي 

.ال حاجة لذكر االسم إذ سيجري التعامل مع البيانات بسرية تامة وإن البيانات ستستخدم ألغراض البحث 1

 العلمي فقط. 

ذا يرجى التريث  والموضوعية في تحديد الرأي أن نجاح هذه البحث يتوقف على صحة اإلجابة ودقتها، ل2.

 لغرض تحقيق األهداف  التي ترجوها الجامعة. 
 يرجى عدم ترك أية فقرة دون اإلجابة عليها الن ذلك سيؤدي إلى إهمال االستمارة. 3.
 .أن الباحثة مستعدة ل جابة عن أية تساؤالت أو إاكاالت تواجهكم.4

 مع خالص الشكر والتقدير
 

 

 المشرف                                                                           طالبة الدبلوم          

 د. صفاء إدريس عبودي                                                        ندى محمد علي عبد الهادي

 الباحثة                                                                      

 أوال:  معلومات تعريفية: 

 .الكلية : 1

 الجن  :                    )   ( ذكر                    )  ( أنثى 2.

 .العمر :   )      (  سنة3

 الحالة االجتماعية  :            )    ( متزوج            )    (  أعزب  4.

 المؤهل العلمي :                )    ( دكتوراه           )    ( ماجستير 5.

 .اللقب العلمي :   )   ( أستاذ   )    (  أستاذ مساعد   )   (  مدرس  )   ( مدرس مساعد 6

 سنوات الخدمة الوظيفية :     )    (7.
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 ثانياً:  القيادة الرؤيوية:

قبل حدوثها وبناء رؤية مستقبلية ثاقبهة وواضهحة وطموحهة ومشهتركة لمها تكهون هي القدرة على استباق األحداث 

 علية تنظيمه, والقدرة على إيصال, واتصال وإقناع وتمكين العاملين لضمان تحقيق رؤيتها لآلخرين.

 أتفق العبارات ت

 بشدة
ال أتفق  ال أتفق محايد أتفق 

 بشدة

 إيصال الرؤية

      بطريقةمؤثرةتشجعاستيعابمتطلباتتحقيقالرؤيةالمدير يتصرف 1

ً االتصالتماايالمدير نوع يحدد 2       معرؤيةالكلية ا

      الرؤيةالمشتركةإلىاآلخرينبشكلفعالل المديريوص 3

      القدرةعلىالتعبيرعنالرؤيةك المديريمتل 4

      لديهم يستمعالمدير آلراءاآلخرينويناقشهاللتأكدمنوضوحالرؤية 5

 االتصاالت   
يسههعى المههدير المههتالك اإلمكانيههات الفنيههة لتبههادل المعلومههات مههع  1

 التدريسيين
     

يحاول المدير استخدام وسائل  متنوعة للحصول على  2

 المعلومات في الكلية  
     

تتاح للتدريسيين إمكانية الحصول على المعلومات الخاصة  3

 بعملهم 
     

المتاحة لدى التدريسي  تتيح له إمكانية فهم المعلومات  4

 المسؤوليات المناطه به
     

تسهم المعلومات التي تتاح للتدريسيين في تعميق الرؤية   5

 المستقبلية لديهم
     

 التمكين
تسههتثمر األفكههار المبدعههة لتعزيههز حههاالت تمكههين التدريسههيين فههي  1

 الكلية 
     

وجههود درجههة مههن التواصههل مههع الجامعههات الرصههينة األخههرى  2

 كمصدر ل بداع 
     

      تثبت الجامعة حاالت إبداعية متعددة  في مختلف االختصاصات 3
      يتم تشجيع البحث العلمي في الكلية لتمكين التدريسيين 4
      استحداث أساليب  إدارية حديثة لتحسين أداء التدريسيين 5
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 ثالثاً: االغتراب الوظيفي

بأنههه عبههارة عههن اههعور العههاملين بعههدم انتمههائهم للمنظمههة التههي يعملههون بها,وأنههها لههم تعههد المكههان المناسههب 

 لالستمرار به,كما انه إحساس بعدم االنتماء وعدم المساهمة,وإدراك بأنه غير مرحب به من قبل اآلخرين.

أتفق  العبارات ت

 بشدة
أتفق  ال ال أتفق محايد أتفق

 بشدة
 ضعف القدرة على التأثير

      يتشاور معي مديري المباار في األمور الخاصة بعمل القسم  1
      يتعذر علّي أداء مهماتي الوظيفية   2
      يالزمني الروتين غير الهادف في عملي   3
      تتصف آرائي بكونها ضعيفة التأثير ضمن القسم الذي أعمل فيه   4
      امتلك اعوراً قوياً باالنتماء لكليتي   5

 فقدان المعاني
      أاعر بالملل بسبب روتينية العمل  1
      لي  لدي أهداف واضحة في مجال عملي   2
      يتعذر علي التنبؤ بنتائج سلوكي في العمل   3
      ااعر بخيبة  أمل في ميدان عملي حتى عند نجاحي   4
      نظرتي للحياة تتسم بالتشاؤم  5

 عدم االلتزام بالمعايير
      اعتقد أن أهداف  كليتي غير واضحة 1
      يصعب حصولي على الترقية دون مسايرة رؤسائي   2
      يوجد تباين بين متطلباتي الشخصية وقيم العمل     3
      ال أهتم بمخالفة المعايير إذا كنت سأفوز برضا اآلخرين  4
أسعى لتحقيق أهدافي بغض النظر عن الوسهيلة أن كانهت مشهروعة  5

 أم غير مشروعه 
     

 الشعور بالعجز       
      عالقاتي مع زمالئي في العمل ضرورية جداً في حياتي  1
      اختالف القيم بيني وبين زمالئي يمنعني من التجاوب معهم   2
      أتمتع بالتقدير من قبل زمالئي وكليتي    3
      لي  لدي القدرة على إقناع اآلخرين بوجهات نظري  4
      أحاول التهرب من مشكالت العمل  5

 االغتراب الذاتي
      أفكر غالبا في المواقف المحرجة  التي تعرضت لها  1
      ليست لدي القدرة على احتمال ظرف عملي  2
      ااعر بوجود فجوة بيني وبين ما أقوم به  من عمل  3
      عملي يمثل جزءاً قليالً مما يمكنني القيام به  4
      أتردد في اتخاذ القرارات ذات الصلة بمستقبلي    5

 

 

  


