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دراسة إلى إختبار أثر القيادة التحويلية بأبعادها )االستثارة الفكرية، االعتبارية الفردية، التأثير هدفت ال

المثالي، التحفيز اإللهامي( على اإلبداع اإلداري من وجهة نظر العاملين في شركات االتصاالت األردنية، 

صائيا في أثر القيادة التحويلية بأبعادها ذا كان هناك فروق دالة إحت الدراسة أيضا إلى إختبار فيما إكما هدف

على اإلبداع اإلداري لدى العاملين في هذه الشركات ت عزى للمتغيرات الديمغرافية )العمر، التحصيل العلمي، 

من خالل إعداد )استبانة( خاصة الختبار  والخبرة الوظيفية(. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي

تكون مجتمع الدراسة من العاملين في شركات االتصاالت حيث ، جابة عن تساؤالتهافرضيات الدراسة واإل

( بحيث بلغ عدد %21( عامل، قام الباحث بإختيار عينة عشوائية بسيطة بنسبة )998األردنية، البالغ عددهم )

 ( عامل.211أفراد عينة الدراسة )

  ( SPSSإلحصائي للعلوم االجتماعية ) وبعد تحلي، بيانات الدراسة إحصائيا باستخدام البرنامج ا

 واألساليب اإلحصائية األخرى المناسبة  توصلت الدراسة إلى النتائج الرئيسية التالية:

)االستثارة الفكرية، (  للقيادة التحويلية بأبعادها  0.05عند مستوى ) إحصائيةأثر ذو داللة  وجود -

على اإلبداع اإلداري لدى العاملين في اإللهامي(  االعتبارية الفردية، التأثير المثالي، والتحفيز

 شركات االتصاالت األردنية.

على  اأثر القيادة التحويلية بأبعاده( في  0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) وجود -

إلبداع اإلداري لدى العاملين في شركات االتصاالت األردنية ت عزى للمتغيرات الديمغرافية )العمر و ا

 حصيل العلمي و الخبرة الوظيفية(. الت

 



 م
 

 أبرزها:كما خلصت الدراسة إلى جملة من التوصيات، 

)االستثارة  األربعة ادعم وتعزيز ممارسة شركات االتصاالت األردنية لنمط القيادة التحويلية بأبعاده -

رسزة القيزادات ، وذلز  مزخ لزمم مماالفكرية، االعتبارية الفردية، التأثير المثالي، التحفيزز اللازامي 

 .الدارية في هذه الشركات لاذا النمط
)األصالة، القدرة شركات االتصاالت األردنية لإلبداع الداري العامليخ في دعم وتشجيع ممارسة   -

، وذل  مخ لمم تعزيز مفاوم البداع الداري عخ طريق البرامج على التحليم، الطمقة الفكرية 

 يُصبح ركنا أصيم مخ الثقافة التنظيمية لاذه الشركات. التدريبية والورش التوعوية لكي 
دعم وتعزيز حم المشاكم التنظيمية بطرق إبتكارية مخ قبم العامليخ، والعمم على تطوير ماارات   -

، وذل  مخ لمم استلدام أسلوب السيناريو ) وقدرات القادة الدارييخ للتعامم مع المواقف الغامضة

 ماذا لو .
جاز أعمام الشركة بأساليب متطورة والعمم على عقد دورات تدريبية كدورة دعم وتعزيز إن  -

وتمرينه لنتاج أفكار تُعنى بتطوير الماارات العقلية التي تعمم على تأهيم العامم  ،العصف الذهني

 .إبداعية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


