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عن املركز

مركُز البيان للدراسات والتخطيط مركز مستقلٌّ، غرُي رحبّي، مقرّه الرئيس يف بغداد. مهمته الرئيسة، 
فضاًل عن قضايا أخرى، تقدمي وجهة نظر ذات مصداقية حول قضايا السياسات العامة واخلارجية 
إجراء حتليل  إىل  عام. ويسعى  األوسط بشكل  الشرق  العراق بشكل خاٍص ومنطقة  اليت ختّص 

مستقّل، وإجياد حلول عملّية جلّية لقضايا معقدة هتّم احلقلينْ السياسي واألكادميي.
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يواجه قطاع التعليم العايل يف البلدان النامية، بسبب العوملة والبيئة سريعة التغري، حتديات تتطلب قادة 
أن  وجد  لقد  التعليمية.  البيئات  يف  سيما  وال  للمنظمات،  مهم  جانب  فهو  االبتكار  أما  استثنائيي. 
السلوك املوجه اهلدف من جانب  تأثري مهم على االبتكار، مما يؤدي إىل زيادة  التحويلية  هلا  القيادة 
األتباع، وتعزيز التغيري التنظيمي، وروح الثقة، ويساعد األتباع ايضا على جتاوز توقعات أدائهم. يهدف 
هذه  بي  واالختالفات  االبتكار،  وعملية  املنتج  على  التحويلية  القيادة  تأثري  دراسة  إىل  البحث  هذا 
اآلثار يف مؤسسات التعليم العايل احلكومية واخلاصة يف العراق. مت عمل استبيانات ومقابالت لـ 439 
عضو هيئة تدريس، و 10 من قادة مؤسسات التعليم العايل اخلاص والعام. ومن خالل توظيف مناذج 
املعادلة اهليكلية متعددة اجملموعات مع AMOS 20، أظهر البحث أن القيادة التحويلية  تلعب دورا 
التعليمي  السياق  مثاليا يف  يكون  أن  األسلوب من شأنه  االبتكار، وأن  املنتج وعملية  تعزيز  حموريا يف 
أن  املقابالت  كشفت  كما   القطاعي.  يف كال  االبتكار  تطوير  اسرتاتيجيات  يعزز  قد  ألنه  العراقي 
هناك أوجه تشابه واختالف بي مؤسسات التعليم العايل العام واخلاص يف العراق فيما يتعلق بالعالقة 
بي القيادة التحويلية  وكل من املنتج وعملية االبتكار.كما مت تطوير مبادئ توجيهية للباحثي والقادة، 
وقدمت أدلة لدعم استخدام القيادة التحويلية  لزيادة املنتج وعملية االبتكار يف التعليم العايل يف البلدان 
املستقبل. يف  البحث  واقرتاحات  نتائج  على  املرتتبة  اآلثار  مناقشة  ايضا  ومت  العراق.  وخاصة   النامية، 

كلمات مفتاحية: القيادة التحويلية، االبتكار، التعليم العايل، تطوير الدول

القيادة التحويلية واالبتكار: دراسة مقارنة بين التعليم 
العالي العام والخاص في العراق

*مدرسة الدراسات العليا لإلدارة، جامعة بليموث، بليموث، اململكة املتحدة.

سوسن احلسيين و ابراهيم البلتاجي *
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املقدمة 
السريع وزيادة  التكنولوجي  بالتغري  تتميز  ديناميكية  بيئة  العايل حاليا لضغوط من  التعليم  يتعرض قطاع 
الطلب، وهو ما أثار اهتمام األكادمييي واملمارسي. )Mathew 2010( حتتاج املؤسسات األكادميية، 
 Fullwood, Fullwoodwley,( مثل القطاعات األخرى، اىل تطوير قدراهتا واالستجابة هلذه املطالب
and Delbridge 2013(. وقد أشارت دراسة ) Obendhain and Johnson 2004( اىل  أن 
توفر  إهنا  وخدمات.  منتجات  خلق  خالل  من  لالبتكار  منتجة  ألهنا  مهمة  العايل  التعليم  مؤسسات 
التدريب واخلربة والعاملي ال الصناعة.  وبينما يصبح االبتكار حامسا لبقاء املنظمات، وعامال رئيسا يف 
حتقيق الفائدة التنافسية، يتم التعرف على أسلوب القيادة باعتباره أهم العوامل املؤثرة يف االبتكار، ألن 
 Sarrors,( االبتكار  ثقافة  أهداف حمددة، وخلق  باألفكار ووضع  التعريف  يؤثروا يف  أن  القادة ميكن 

.)Cooper, and Santora 2008

وأكدت األحباث السابقة أن القيادة التحويلية هي النمط األكثر أمهية للقيادة ألنه يستوعب مشاعر وقيم 
وإبداع أتباعه ويطور االبتكار)Saenz 2011(.  تولد القيادة التحويلية التزاما من املرؤوسي، وتنتج كمية 
  )Ismail et al). 2010 وتشري دراسة . )Yukl 2013(أكرب من العمل، وابداعاً أكرب يف حل املشكلة
اىل أن ممارسات القيادة التحويلية ميكن أن تؤدي اىل ثقة أكرب لألتباع بقادهتم، وهو ما يساهم بدوره اىل 
تعزيز حتسي األداء الفردي. أما دراسة)DuBrin 2012( فتجادل أن القادة التحوليي يعززون قدرات 
املوظفي على اإلجناز، من خالل منحهم املعرفة واملوارد الالزمة للقيام بعملهم.  تعمل القيادة التحويلية 
كوقود لالبتكار من خالل تعزيز الدوافع امللهمة، االعتبارات الفردية، والتحفيز الفكري، والثقة بالنفس 

.)Bass and Riggio 2006( بي أعضاء املؤسسة
تشجع القيادة التحويلية يف بيئة التعليم العايل،  املوظفي على املشاركة يف الربامج التعليمية، لتعزيز وتطوير 
مهاراهتم، وحتقيق األداء املتميز، كما أهنا تزيد من العزم على التغلب على األزمات، وتشجع توليد أفكار 

 .)Saenz 2011( جديدة، وهو جوهر االبتكار
يواجه التعليم العايل يف البلدان النامية مثل العراق، حتديات التغري السريع اليت تتطلب قيادة غري عادية 
(Herbst and Conradie 2011(. لقد لعب التعليم العايل يف العراق دورا هاما يف تطوير القوى 
العاملة يف البالد واالقتصاد بشكل عام، وخاصة منذ عام 1988 عندما مت تأسيس الكليات اخلاصة إىل 
جانب اجلامعات العامة لتوفري املزيد من الفرص للعراقيي ملتابعة تعليمهم العايل داخل البلد. كان مستوى 
التعليم العايل يف العراق يف املاضي متقدما جدا، مما جعله أفضل بلد يف الشرق األوسط حىت قبل الغزو 

.)UNESCO 2004)

وبسبب احلروب واحلصار االقتصادي املفروض بي عامي 1991 و 2003، انعزل العراق عن بقية العامل، 
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وترك العديد من األكادمييي والعلماء يف مجيع اجملاالت والتخصصات جامعاهتم، وبدأت هجرة األدمغة 
اتصال دويل بي األساتذة  فإن عدم وجود   ،2003 اليونسكو يف عام  لتقرير منظمة  البلد.  وفقا  من 
العراقيي من عام 1991 فصاعدا، كان  له أثر سليب على اجلامعات العراقية، مبعىن أهنا مل تعد قابلة 
للمقارنة مع اجلامعات العاملية. إذا ما أراد قطاع التعليم يف العراق أن يكون له امتداد عاملي، جيب إجراء 
تغيريات يف اجملاالت التالية: النظم والطرائق واملناهج واألساليب، وعلى وجه التحديد، أسلوب القيادة. 
حتتاج  مؤسسات التعليم العايل احلكومية واخلاصة اىل قادة متميزين بدال من التقليديي الذين ال ميكنهم 

املساعدة  على التنافس يف هذه البيئة التنافسية احلالية.
يعترب االبتكار ضروريا للمنظمات العامة واخلاصة )Smith 2009(، وال سيما املؤسسات التعليمية مثل 
قابلية  املقررات، وحتسي  بتدريس  العالقة  ذات  اخلربات  مستوى  تعزيز  املهم  فمن  وبالتايل،  اجلامعات. 
التحويلية  القيادة  الدراسات  ربطت  وقد  التطبيقية.   البحوث  وجودة  املشاكل،  حل  على  املؤسسات 
التنظيم  إبداع األتباع )Eisenbeib and Boerner 2013(، وحتسي  بعدة جوانب لالبتكار، مثل 
وقد حبثت عدد   .)Chen et al. 2012( التنظيمي  واالبتكار   ،)Sadeghi and Pihie 2012)
قليل من الدراسات تأثري القيادة التحويلية على املنتج واالبتكار  يف عملية التدريس، واالختالفات يف 
هذه اآلثار بي مؤسسات التعليم العايل العام واخلاص يف البلدان النامية، وخاصة العراق. وعلى الرغم 
من أنه ميكن القول أن كال من مؤسسات القطاعي العام واخلاص تواجه ضغوطا هائلة على االبتكار، 
فإن أساليب القيادة قد تكون خمتلفة يف القطاعي حبسب بيئتهما التنظيمية والثقافية. ينظر اىل املنظمات 
 Majumdar( العامة على أهنا حمافظة بسبب ملكيتها وتنافسيتها احملدودة، مقارنة مع القطاع اخلاص

.)and Ray 2011

حىت اآلن، من غري الواضح كيف تؤثر القيادة التحويلية على االبتكار يف هذين القطاعي. وهكذا، من 
خالل التمعن يف هذه القضايا، ميكن هلذا البحث أن يساعد قادة مؤسسات التعليم العايل العام واخلاص 
يف العراق الذين يواجهون ضغطا، على االبتكار، من خالل متكينهم من التغلب على العوائق اليت حتول 
دون تطوير املنتج وعملية االبتكار بي أعضاء هيئة التدريس، واملسامهة يف تطوير اسرتاتيجيات إدارة من 
شأهنا أن تعمل بشكل أفضل لكل قطاع.  باإلضافة اىل ذلك، يدرس البحث الفوارق املستندة على 
القطاع يف ممارسة  القيادة التحويلية، إن وجدت، بي القطاعي العام واخلاص ملؤسسات التعليم العايل 
العراقي. نتيجة لذلك، من املؤمل أن يوفر ذلك املزيد من املعلومات حول النظم والسياسات املستخدمة 

يف كل قطاع.
يف املقطع التايل، سيتم تقدمي تعريفات القيادة التحويلية واالبتكار، مع حملة عامة عن األحباث السابقة 
التجريبية  النتائج  الرئيسية والفرعية.  ومن مث، سيتم عرض منهجية البحث، تليه  اليت تدعم الفرضيات 
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واملناقشة.  ويف اخلتام، سيتم عرض اآلثار واالستنتاجات ومناقشتها. وأخريا، سيتم تقدمي حمددات وأفكار 
البحث يف املستقبل.

القيادة التحويلية
ذكرت دراسة (Saenz 2011(  أن مفهوم القيادة قد مت وصفه من حيث الصفات، والسلوك، والطاقة، 
واملوقع، وبناء على ذلك، ظهرت العديد من األمناط. من بي هذه األساليب، يرتكز ُجل اهتمام الباحثي 

واملمارسي يف اآلونة األخرية  على القيادة التحويلية.
ظهر مفهوم القيادة التحويلية عندما حاول )Burns 1978( إجياد عالقات بي القادة السياسيي وأتباعهم. 
مث قام )Bass1985( ، الذي يعترب الباحث األول الذي طبق نظرية القيادة التحويلية  على منظمات 
التنظيمية  والفعالية  األداء  تزيد من  تغيريات  إجراء  التحول  قادة  العمل.  حياول  بتوسيع هذا  األعمال، 
(DuBrin 2012( . وتستند القيادة التحويلية على افرتاض احتياج القادة إىل احرتام وثقة أتباعهم من 
أجل كسب والئهم، وأن اجلميع لديه مسامهة خاصة لتحقيق القيادة التحويلية )Yukl 2013( . تولد 
 .)Saenz 2011(القيادة التحويلية التزام املرؤوسي وانتاج كمية أكرب من العمل وابداع يف حل املشاكل
القيادة  أن  أكثر  والتعاملية، ووجد معظمها  التحويلية  القيادة  لقد حبثت دراسات عديدة يف مزيج من 
التحويلية أكثر  تأثرياً.  على سبيل املثال، جتادل دراسة  )Erkutlu 2008(  أن قادة التحول هم أكثر 
نشاطا وفعالية من القادة التعامليي،  وأشار إىل أنه، من أجل أن تنجح املنظمة يف بيئة سريعة التغري، جيب 

على املدراء االستفادة الكاملة من  القيادة التحويلية.

وفقا لدراسة )Bass and Riggio 2006( ،هناك أربعة أبعاد للقيادة التحويلية:
(1( يشري النفوذ املثايل إىل السلوك الكاريزمي الذي يبديه القادة التحويليون الذين يعربون عن ثقتهم يف 
الرؤية التنظيمية وخماطر احلصي مع األتباع، واظهار الشعور باهلدف، وإظهار مستويات عالية من السلوك 
األخالقي، والتأكيد على اإلجناز، وجتنب إساءة استخدام السلطة. لدى هؤالء القادة القدرة على غرس 

الثقة يف األعضاء التنظيميي، وتعزيز التعاون مع اآلخرين.
خالل  من  أتباعهم  إهلام  حماولة  يف  التحويليي  القادة  اشراك  امللهم  الدافع  يتضمن   )2)
اجلديدة  الفرص  حيددون  اهنم  كما  ملتزمة.  تنظيمية  رؤية  لديهم  يكون  أن  على  حتفيزهم 
ومحاس. بتفاؤل  ويتحدثون  العالية،  املعايري  أتباع  ويتحدون  للمستقبل،  واضحة  رؤية   ويوصلون 
(3( من خالل استخدام التحفيز الفكري، يشجع القادة التحويليون أتباعهم على جتريب مناهج جديدة، 



7

 دراسة مقارنة بني التعليم العايل العام واخلاص يف العراق

وإعادة النظر وحتدي االفرتاضات احلالية، وإعادة تشكيل املشاكل إلجياد حلول جديدة.
(4( يكون االعتبار الفردي عندما يبين القادة التحويليون عالقات شخصية مع األتباع، ويظهرون الثقة 

.)Saenz 2011( والدعم، وينظرون يف مهاراهتم، وقدراهتم، واحتياجاهتم، ويظهرون التقدير لعملهم
تؤثر هذه األمناط السلوكية األربعة إجيابيا على األتباع من خالل االرتقاء هبم  اىل افضل ما يكون، بدافع 

من الرغبة يف اإلجناز والتطوير الذايت.

اإلبتكار
تركز املنظمات بشكل متزايد على االبتكار باعتباره عامال أساسيا للنجاح وميزة تنافسية. وقد نصت دراسة 
التكيف واالستجابة  املؤسسات على  االبتكار مهم ألنه يساعد  أن  (Damanpour 2009( على  

للتغريات البيئية والتكنولوجية.
ومنتجات،  أفكار،  خلق  على  االبتكار   )De Jong and Hartog 2007( دراسة  وصفت  كما 
 Nusair, Abaneh Bae( وعمليات جديدة، يكون هلا آثار مصاحبة على األداء. وافرتضت دراسة
أجل حتقيق  من  وإجراءات جديدة  وأساليب،  أفكار،  وتنفيذ  يتكون من وضع  االبتكار  أن   ,)2012

أهداف املنظمة بشكل فعال.
فعلى  املنظمات.  لفهم  االبتكار يف حماولة  أنواع خمتلفة من  أمهية  السابقة على  الدراسات  وقد أكدت 
سبيل املثال، ميزت دراسة  )Saenz, Aramburu, and Rivera )2009( بي االبتكار التدرجيي 
 Damanpour )2009( على املنتج وعملية االبتكار. واعتمدت )Lin 2007( واجلذري. كما  ركَّزت
احملتملة  البدائل   من  جمموعة   )Lin 2007(واقرتحت اإلداري،  واالبتكار  الفين،  االبتكار  مها  بعدين 
املبتكرة، وهي املوقع، والنموذج، والتسويق، والنظام، والسلوك.  وبالتايل، فإنه من الواضح وجود أنواع 

خمتلفة من االبتكار، ختتلف وفقا لوجهة نظر الباحثي وجماالهتم البحثية.
 Liao, Fei), من الضروري ايضا وجود حبوث تؤكد املنتج وعملية االبتكار للمنظمات.  تناقش دراسة
and Liu 2008( على سبيل املثال، أن املنتج وعملية االبتكار ميكنهما حتديد ما إذا كانت املنظمة قد 
جنحت أو فشلت.  وأشارت دراسة )Dannels 2002( إىل أن االبتكار يرتجم الكفاءات على شكل 
منتجات وعمليات جديدة، مما ميكن املنظمات من حتقيق ميزة تنافسية. وميكن للمنتج وعملية االبتكار 
أن تعزز القدرة على تكيف املنظمة مع التغري البيئي، ومتيل إىل أن تكون موجودة يف املؤسسات حيث 
يزداد حل املشاكل واإلبداع  )Tsai, Huang, and Kao 2001( . وقد اكتسبت هذه األنواع من 
االبتكار أكرب قدر من االهتمام من قبل الباحثي  بناًء على ذلك، تركز األحباث احلالية على املنتج وعملية 
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االبتكار.
وقالت دراسة  )Jaskyte 2004( أنه، ضمن بيئة التعليم العايل بالتحديد، جيب أن تعتمد اجلامعات 
 Obendhain and Johnson( على املنتج وعملية االبتكار لرفع األداء التعليمي.  وأشارت دراسة
2004( أن دراسة املنتج وعملية االبتكار يف التعليم العايل ضرورية، ألن جودة التعليم تعتمد على كل 
من املنتج وعملية االبتكار اليت يتم تكييفها للتغيري. وبالتايل، يعترب االبتكار يف قطاع التعليم العايل هو 
احملرك الرئيس للتنمية االقتصادية واالجتماعية، مما جيعل من الضروري دراسة هذين النوعي من االبتكار 

ضمن بيئة التعليم العايل.
بدوره  والذي  املنتج،  لنجاح  حامسة  سابقة  ألهنا  فائدة كبرية  ذا  املنتجات  ابتكار  يف  البحث  أن  يتبي 
التنظيمي    )Valencia, Valle, and Jimnez 2010( . يعترب ابتكار املنتجات  يرتبط بالنجاح 
هي العملية اليت من خالهلا تنتج املؤسسة وتطور منتجات جديدة، ميكن أن تساهم يف حتقيق النجاح 
من  املنتجات  ابتكار  بقياس   )Tsai, Huang, and Kao 2001(دراسة قامت  وقد  التنظيمي. 
خالل النظر يف الرحبية وتنوع املنتجات. كما قامت دراسة )Murovec andProdan 2008(  يف 
البضاعة.  جودة  وحتسي  اخلدمات   / السلع  من  متزايدة  جمموعة  أساس  على  بقياسه  نفسه،  الوقت 
املنتجات، وسرعة  من  أخرى، على عدد  ناحية  من  فقد ركزت،   ،)Hung et al. 010( دراسة أما 
العايل كقبول  التعليم  بيئة  ضمن  املنتجات  ابتكار  تعريف  سيتم  البحث،  هذا  أجل  ومن  االبتكار. 
الدراسية. واملناهج  التعليمية،  واملواد  البحثية  واملشاريع  الدورات  مثل  جديدة  منتجات  وتنفيذ   وتطوير 
أمناط جديدة  أهنا خلق   )Jaskyte 2004( دراسة  رأت  إذ  االبتكار،  عملية  إىل  اآلن  اهتمامنا  حنول 
للخدمة والتسليم.  وأشارت دراسة )Afuah 1998(  أن عملية االبتكار تدخل عناصر جديدة يف 
عمليات املؤسسة، مثل مواصفات املدخالت املهمة، واملعدات، والعمل، واملعلومات. وتعترب هذه الدراسة 
والتحسي  اجليدة،  املالية  واإلدارة  بكفاءة،  التكنولوجيا  واستخدام  تطوير  تركز على  االبتكار  أن عملية 

املستمر للمهارات، وتنفيذ نظم مكافأة كحافز ألعضاء هيئة التدريس على االبتكار.

القيادة التحويلية واملنتج وعملية االبتكار
 Eisenbeib and Boerner( تظهر األحباث أن القيادة  التحويلية مبثابة ذراع لتسهيل ابتكار املنتجات
االبتكار  وعملية  للمنتحج  مناسبة   بيئة  ويشجعون   تفاعلية،  رؤية  القادة  هؤالء  لدى  2013(.يكون 

.)Saenz 2011)

القادة التحويليون الذين لديهم تأثري مثايل قادرون على بناء الثقة واالحرتام بي املوظفي، والتعبري عن 
الثقة يف الرؤية التنظيمية، وغرس اإلعجاب وااللتزام، وتقاسم املخاطر مع أتباعهم، والتأكيد على أمهية 
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وجود شعور مجاعي مبهمة املنظمة )Yukl 2013( . تشجع هذ امليزات األعضاء على العمل اجلاد، وأن 
يكونوا أكثر ابتكارا. ومن خالل ممارسة الدافع  امللهم، ميكن للقادة حتفيز األتباع حوهلم لتحقيق األداء 
املطلوب من خالل خلق مناخ من التعاون والعمل اجلماعي )Bass and Riggio 2006( . كما أهنا 
تشكل الرؤية، وحتصل على التزام متفائل هبذه الرؤية، وتدفع حنو قدر اكرب من االهتمام لتعزيز التواصل 

 .)Saenz 2011( الفعال وتبادل القيم اليت تشجع بيئة مالئمة لالبتكار
يشجع القادة التحويليون، من خالل توفري التحفيز الفكري، أتباعهم على اظهار اخليال واإلبداع، حىت 
يتمكنوا من النظر يف بعض االفرتاضات والطرائق القدمية للقيام هبذه األمور. ويتم تشجيعهم على إعادة 
الصياغة والتفكري يف املشاكل القدمية بطرائق إبداعية جديدة )DuBrin 2012(. عندما يتم تشجيع 
األفراد على إعادة التفكري، وإعالمهم أن أفكارهم مهمة يف نظر قادهتم، فإهنم سيتوصلون اىل أفكار 
مبتكرة ميكن أن تعزز املنتج وعملية االبتكار )Bass and Riggio 2006(. وميكن للقادة التحويليي، 
من خالل استخدام االعتبار الفردي،  بناء عالقات فردية مع أتباعهم، والنظر يف احتياجاهتم ومهاراهتم 

.)Yukl 2013( وقدراهتم وتطلعاهتم يف بطريقة تسهل االبتكار
دراسة  أشارت  وقد  االبتكار.  وعملية  املنتج  مع  التحويلية  القيادة  السابقة  الدراسات  ربطت  وقد 
(Redmond and Mumford 1993( أنه من خالل حتديد أهداف اجلماعة والسيطرة على املوارد 
احليوية، ميكن للقادة التحويليي أن يؤسسوا لسياقات حتفز أتباعهم على االخنراط يف ابتكار املنتج.  كما 
أدعت دراسات Sosik، Kahai، Avolio )1998(، اليت استندت إىل عدد من األفكار املتولدة، أن 
القادة التحويليي الذين يظهرون الدافع امللهم والتحفيز الفكري ميكن أن يشجعوا بعض األفكار لدى 

أتباعهم، مما يؤدي إىل ابتكار املنتج.
التشاوري  السلوك  أن  De Jong and Hartog 2007( وجدت  أن دراسة)  لالهتمام،  املثري  ومن 
والتفويضي من جانب القادة، يرتبط بشكل إجيايب جبهود املوظفي الفردية املبتكرة - وهي توليد األفكار 
 )Chen et al.’s 2012(وتطبيقها - يف شركات كثيفة املعرفة.  يف الوقت نفسه، تقرتح نتائج دراسة
أن القادة التحويليي الذين يستخدمون االعتبار الفردي، هم أكثر عرضة لتحسي االبتكار واإلبداع يف 

املنظمات من خالل حتفيز األتباع، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.
أما فيما يتعلق بابتكار العملية، قالت دراسة )Bass and Riggio 2006( أن القادة التحويليي الذين 
يستخدمون التحفيز الفكري قادرون على حتفيز أتباعهم للتفكري يف املشاكل القدمية بطرائق جديدة، وهذا 
من شأنه أن يعزز عملية االبتكار. وأكدت دراسة )Sarrors, Cooper, and Santora 2008( أن 
رؤية القيادة لديها القدرة على التأثري على التغري الثقايف وبناء مناخ مالئم لعملية االبتكار. وأشارت دراسة 
الذين يشرفون، ويقدمون االستشارات، ويدربون  القادة  (Chang 2012( ، باإلضافة إىل ذلك، أن 

أتباعهم، ميكنهم تعزيز مهاراهتم وتشجيعهم على حماولة أساليب جديدة يف عملية االبتكار.
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ومن خالل مسح الدراسات، يتبي أن األحباث حول عالقة القيادة التحويلية واالبتكار ضمن بيئة التعليم 
العايل حمدودة. وذكرت دراسة )Gunter 2001(  أن القيادة التحويلية ميكن أن تسهل فعاليات التعلم 
، وختلق بيئات لتمكي ودعم االبتكار. واقرتحت دراسة )Alzawahreh 2011(  أن سلوك القيادة 
التحويلية املبي من قبل رؤسائهم قد لعب دورا مهما يف تعزيز اجلانب اإلبداعي ألعضاء هيئة التدريس يف 
 Khasawneh, Omari, and Abu-tineh )2012( هذه الدراسة. وأظهرت دراسة حديثة قام هبا

أن القيادة التحويلية سامهت يف زيادة انتاجية املعلمي يف املدارس املهنية يف كل من األردن وتايوان.
ومع ذلك، فإن هذه الدراسات مل تدرس كيف تؤثر  سلوكيات القيادة التحويلية اخلاصة على االبتكار،  وخاصة 
املنتج والعملية من قبل املوظفي. هناك  دراسات قليلة جدا من البحوث التجريبية عاجلت وجود هكذا روابط 
(Mumford et al. 2002(. معذلك، فإهنا مل يتم حبثها يف قطاعات التعليم العايل يف البلدان النامية مثل العراق. 
 ومبا أن االبتكار مهم لكال املنظمات العامة واخلاصة )Smith, 2009( حيدد هذا البحث الفرضيات التالية:

التحفيز    )H1C( امللهم،  احلافز   )H1B( املثايل،  التأثري   )H1A( خالل  التحويلية  القيادة   )H1)
الفكري، و)H1d(   االعتبار الفردية، كلها يكون هلا تأثري إجيايب على ابتكار املنتجات يف مؤسسات 

التعليم العايل العام واخلاص يف العراق.
(H2( القيادة التحويلية خالل)H2A( التأثري املثايل، )H2B( احلافز امللهم، )H2C( التحفيز الفكري، 
التعليم  تأثري إجيايب على عملية االبتكار يف مؤسسات  الفردي، كلها سيكون هلا  و)H2D( االعتبار 

العايل العام واخلاص يف العراق

القيادة التحويلية يف القطاعني العام واخلاص
تعترب القيادة التحويلية واحدة من املمارسات اإلدارية اليت أصبحت مهيمنة بشكل متزايد يف القطاعي 
العام واخلاص يف السنوات األخرية )Yukl 2013(. وقد أفادت الدراسات السابقة نتائج متضاربة من 
 Bass and دراسة  أكدت  املثال،  سبيل  على  واخلاصة.  العامة  املنظمات  يف  التحويلية  القيادة  مقارنة 
التغيري  من  وتشجيع كل  األتباع  قواعد  ترتيب  إعادة  ميكنها  التحويلية  القيادة  أن   Riggio  2006
Khan, Naeem, and ) دراسة  دققت  كما  واخلاص.  العام  القطاعي  يف  والتنظيمي  الشخصي 
laissez-faire والقيادة  التعاملية،  والقيادة  التحويلية،  القيادة  بي  العالقة  يف  النظر   )Riaz 2012

الدراسة أن املدراء  العامة واخلاصة يف باكستان. ووجدت  البنوك  املبتكر يف  العمل  دعه يعمل، وسلوك 
القيادة  اخلاص  القطاع  يف  املدراء  مارس  حي  يف  التحويلية،  القيادة  مارسوا  قد  العامة   املصارف  يف 
التعاملية. وكشفت النتائج أيضا عن وجود عالقة إجيابية بي كل من  القيادة التحويلية والقيادة التعاملية، 
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 واالبتكار، يف حي وجد أن laissez-faire leadership هلا تأثري سليب على سلوك العمل اإلبداعي.
القيادة  من  الدرجة  نفس  اختربوا  قد  واخلاص  العام  القطاعي  يف  املوظفي  أن  آخرون  باحثون  ووجد 
 Nawaz and Bodla 2010; Gilley,Dixon, and Gilley 2008;) قادهتم  من  التحويلية 
Majumdar and Ray 2011(. ومع ذلك، وجدت دراسة جتريبية تضمنت 266 موظف داخل 
املستشفيات العامة واخلاصة يف الكويت، وأجرهتا شركة امليالم )2004(، أن مستوى القيادة التحويليةقد 
 زاد من الرضا الوظيفي للعاملي يف القطاع اخلاص أكثر من أولئك الذين يعملون يف املستشفيات العامة.

الشكل رقم 1: منوذج الدراسة احلالية
مثلما يبي الشكل أعاله، مت دراسة القيادة التحويلية بشكل مكثف يف كل من بيئات القطاعي العام واخلاص. 
مع ذلك، وباإلضافة إىل النتائج املتناقضة، فقد ركزت دراسات قليلة جدا على االختالفات يف سلوكيات 
القيادة التحويلية املعروضة يف خمتلف القطاعات داخل البلدان النامية مثل العراق، وهناك دعوة للبحث يف هذا 
 اجملال يف بيئة التعليم العايل )Jahani, Ramaya, and Effendi 2011( . وبالتايل، يقرتح هذا البحث:
H3 : هناك فرق كبري بي القيادة التحويلية، من حيث )H3A( التأثري املثايل، و)H3B( احلافز امللهم، 
العام  العايل  التعليم  املعروض يف مؤسسات  الفردي،  الفكري، و)H3D( االعتبار  التحفيز   )H3C(و

واخلاص يف العراق.
كما يتناول هذا البحث أيضا االختالفات القطاعية يف منط العالقات بي القيادة التحويلية واملنتج وعملية 
االبتكار. كما جيب معرفة االختالفات احلامسة، إن وجدت، بي مؤسسات التعليم العايل العام واخلاص 
يف العراق، ألن القادة جيب أن يأخذوا هذه اخلالفات يف االعتبار عند وضع اسرتاتيجيات لتعزيز االبتكار.  
هناك نقص يف الدراسات التجريبية ملقارنة املستويات ومتنبئات القيادة التحويلية وآثارها على املنتج وعملية 
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 االبتكار بي القطاعي العام واخلاص، ال سيما يف بيئة التعليم العايل العراقي لذلك يقرتح هذا البحث:
H4 : هناك اختالف كبري يف آثار القيادة التحويلية على ابتكار املنتجات بي مؤسسات التعليم العايل 

العام واخلاص يف العراق.
H5 : هناك اختالف كبري يف آثار القيادة التحويلية على عملية االبتكار بي مؤسسات التعليم العايل 

العام واخلاص يف العراق.                                  
وتظهر العالقات االفرتاضية بي بنيات خمتلفة من هذه الدراسة يف )الشكل رقم 1(.

الطرائق
وعملية  املنتج  على  التحويلية  القيادة  تأثري  لدراسة  خمتلطة  أساليب  هنج  البحث  هذا  يستخدم 
ويستخدم  العراقي.  العايل  التعليم  مؤسسات  يف  واخلاص  العام  القطاعي  بي  واالختالفات  االبتكار، 
مع  للتعامل  مناسبا  وحده  نوعي  والال  كمي  الال  النهج  يكون  عندما  متباينة  أساليباً  الباحثون 
حتسن  أن  ميكن  هنج  يف كل  القوة  نقاط  أن  منهجيا،  يقول،  من  ومثة  معاجلتها.   تتم  اليت  املشكلة 
األساسية  املتتابعة  التفسريية  االسرتاتيجية  كانت  منهما.  لكل  الضعف  نقاط  وتقلل  التفاهم 
وقد  الكمية.  الدراسة  من  نشأت  اليت  املتوقعة  غري  النتائج  بسبب  وذلك  البحث،  هذا  يف  ضرورية 
.)Creswell and Clark, 2011( الكمية  البيانات  وتفسري  لشرح  النوعي  املنهج   استخدام   مت 

أوال، مت اجراء مسح إلعطاء صورة أكثر عمومية، والسماح للباحثي باختبار منوذج البحث. وقد مت وضع 
استبيان يدار ذاتيا واختبار جترييب قبل مجع البيانات الرمسي. كما مت استخدام مقياس ليكرت املكون من 
مخس نقاط لقياس املتغريات املستقلة وغري املستقلة، واليت ترتاوح بي واحد )ال أوافق بشدة( إىل مخسة 
 Thornhill( وقد  ترجم الباحثون االستبيان إىل اللغة العربية باستخدام إجراء ترمجي .)أوافق بشدة(
Saunders, Lewis, and( .2009. وقام أربعة أساتذة عراقيي واثني من اململكة املتحدة بدراسة 
 بنود القياس لصحة الوجه واحملتوى، وأدخلت بعض التعديالت للتأكد من أهنا مناسبة للسياق العراقي.
الباحثون مقابالت متعمقة شبه منظمة )وجها لوجه، وعرب اهلاتف(  الثانية، فقد أجرى  املرحلة  أما يف 
نواب  ذلك  يف  مبا  اخلاص،  العايل  التعليم  من  ومخسة  العام  العايل  التعليم  من  )مخسة  قادة   10 مع 
البيانات  جلمع  احلرجة  احلاالت  مع  اهلادفة  العينات  أخذ  اعتماد  مت  وقد  األقسام.  ورؤساء  العمداء، 
املقابالت،  تفعيل  أجل  الفرديي من  املشاركي  االختيار الختيار  معيار  استخدام  النوعية. ومت  للمرحلة 
 Saunders,( البحثية  األسئلة  عن  أكثر  وموسعة  متعمقة  معلومات  على  واحلصول  التحيز  من  واحلد 
Lewis, and Thornhill 2009( . كان معيار االختيار للعينة هو البقاء يف املوقع احلايل كقائد 
يف  عمقا  أكثر  بشكل  للتحقيق  مفتوحة  أسئلة  املشاركي  من  طلب  كما  واحدة.   سنة  من  ألكثر 
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النتائج املتعلقة باالختالفات يف القيادة التحويلية وتأثريها على املنتج وعملية االبتكار. أجريت املقابالت 
.  NVivo 9 برنامج  اىل  ادخاهلا  يتم  أن  قبل  اإلجنليزية  اللغة  اىل  اإلجابات  ترمجة  ومت  العربية   باللغة 

القياسات
 Avolio 2000) مت قياس القيادة التحويلية  باستخدام الشكل القصري من االستبيان املتعدد العوامل

)MLQ( 5X )Bass and

إذ استخدم االستبيان املتعدد العوامل على نطاق واسع يف الدراسات السابقة، وله نتائج موثوقة املوالية 
التايل: النحو  على  تراكيب  أربعة  العناصر  من   21 وقد غطى   .)Saenz 2011( ثقافات خمتلفة   عرب 

(1( التأثري املثايل )سبعة بنود(  يعكس تشجيع القادة على اإلميان والفخر واالحرتام املتبادل بي أقراهنم 
من املوظفي، بينهم ويف كلياهتم.

(2(  الدافع امللهم )مخسة بنود( يعكس حماوالت القادة حتفيز أعضاء هيئة التدريس من خالل حثهم 
على االخنراط يف رؤية مشرتكة للجامعة.

(3(  التحفيز الفكري )مخسة بنود(، يعكس تعزيز القادة للتعلم واإلبداع.
(4(  االعتبار الفردي )أربعة بنود( يعكس كيف خيلق القادة  الرضا بي أعضاء هيئة التدريس عن طريق 

تقدمي املشورة هلم، ودعمهم واالستماع إىل احتياجاهتم الفردية.
باملنتج  عالقة  ذات  أفكار جديدة  تطوير  أو  قبول  تعكس  بندا   13 باستخدام  االبتكار  قياس  مت  وقد 
 )Daft 1978( و )Perri 6 1993( والعملية. كما مت تطوير بنود املنتج وعملية االبتكار من دراسة
ابتكار املنتجات املستخدمة يف البحث احلايل على الدرجة اليت اعتربها أعضاء  . وقد حصلت تدابري 
التعليمية  واملواد  البحثية  واملشاريع  الدورات  مثل  جديدة  منتجات  وتنفذ  وتطور  تقبل  التدريس  هيئة 
وتتحقق  والتسليم،  للخدمة  استخدام طرق جديدة  االبتكار  تدابري عملية  الدراسية. وتعكس  واملناهج 
 من خالل تطوير واستخدام التكنولوجيا اجلديدة، وتنفيذ نظم احلوافز واملكافآت ألعضاء هيئة التدريس.

العينة واإلجراءات
مت توزيع االستبيانات من قبل الباحثي باستخدام طريقة التسليم واالستالم. كما مت اختيار أعضاء هيئة 
التدريس من مثانية كليات عامة وستة كليات خاصة يف العراق بشكل عشوائي الستقبال االستبيانات ووضع 
درجات للقادة )نواب عمداء الكليات ورؤساء األقسام(.  ضمت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، 
حىت العام 2011، 69 جامعة حكومية ومعهد فنية، و 26 كلية خاصة تتناول مواضيع حمددة. يوجد 
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يف  اجلامعات احلكومية ختصصات خمتلفة، تنتهي الدراسة فيها مبنح شهادات البكالوريوس، واملاجستري، 
والدكتوراه.  وتشرف وزارة التعليم العايل على التعليم العايل، ولكن ميزانيته مستقلة. اما التعليم االيل اخلاص  
فيوفر التعليم اجلامعي الذي يساهم يف التنمية من خالل إنشاء ختصصات اخرى الستكمال تلك املوجودة 
يف اجلامعات احلكومية.  وكل هذا من أجل تلبية احتياجات اجملتمع، واملساعدة يف خفض معدل البطالة.  
العام يف عام 2011 كان  العايل  التعليم  وتشري آخر اإلحصائيات إىل أن عدد الطالب املسجلي يف 
421987، مبا يف ذلك 21121 من طالب الدراسات العليا، و 2140 من ذوي املنح الدراسية املقدمة يف 
..)MOHESR 2012( اجلامعات احلكومية. كما مت تسجيل 75511 طالب يف التعليم العايل اخلاص 

العايل،   التعليم  2020-2012 إلصالح مؤسسات  للعام  دولية  اسرتاتيجية  الوزارة مؤخرا  أطلقت  كما 
وتبنت عددا من املناهج واألهداف لتطوير مؤسسات التعليم العايل. وتشمل االسرتاتيجية عددا من احملاور 
الرئيسية، مثل تطوير املناهج والربامج الدراسية )احملتوى واألساليب والتقنيات(، وتشجيع االبداع، ومتيز 
البحث العلمي، وتطوير اجلانب االكادميي على كل املستويات.  كما يشمل ذلك أيضا تطوير قدرات 
 أعضاء هيئة التدريس من حيث استخدام  التكنولوجيا للتعليم، والتعلم داخل مؤسسات التعليم العايل العام.
الكليات  إىل   400 إرسال  مت  حي  يف  العامة،  الكليات  إىل  استبيان   600 جمموعه  ما  إرسال  مت 
الكليات  من   )72.7٪)  291 و  العامة  الكليات  من    )63٪)  380 الينا  عاد  اخلاصة. 
لالستعمال. صاحلة  اخلاصة كانت  الكليات  من  و215  العامة،  الكليات  من  ورقة   224  اخلاصة.  

ومشلت خصائص العينة، السن واجلنس واملنصب، وغريها كما مبي يف اجلدول رقم 1. وكانت  نسبة اإلناث 
اللوايت شاركن يف عينة القطاع اخلاص هي ٪61، ويف القطاع العام ٪50.8. ومت توزيع املناصب، والتخصصات 
األكادميية للمستطلعي جيدا يف فئات خمتلفة. اما  من حيث املؤهالت األكادميية، فإن غالبية املستطلعي يف 
 القطاعي كانوا حاصلي على املاجستري أو الدكتوراه: ٪92.1 يف القطاع العام و٪95،3 يف القطاع اخلاص:

النتائج
جرى حتديد العالقة بي القيادة التحويلية  واملنتج وعملية االبتكار. مت استخدام منذجة املعادلة اهليكلية 
مع AMOS، ألن هذا النهج يساعد الباحث على بناء مناذج تعكس العالقات املعقدة، وحتليل اآلثار 
املباشرة )Hair et al. 2010( . تتكون  منذجة املعادلة اهليكلية من خطوتي: منوذج قياس لتقييم صحة 

الرتاكيب، ومنوذج هيكلي الختبار وتقييم العالقات السببية بي العوامل.
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مت استخدام حتليل العامل التأكيدي )CFA( لتقييم منوذج القياس يف هذا البحث. كما أجري حتليل 
أواًل    varimax دوران  انتهاج  مع  الرئيسي،  املكون  باستخدام طريقة    )EFA( االستكشايف  العامل 
لتمحيص  البيانات، قبل أن تعمل منذجة املعاملة اهليكلية SEM  على كلتا اجملموعتي من البيانات 
)التعليم العايل العام واخلاص يف العراق( مع 34 بنداً )Field 2009(.   يعرف حتليل العامل االستكشايف 
تقدير تلك  املتغريات أن تستخدم يف  للتقنيات متعددة  العوامل، ومن مث يسمح  العالقات بي   EFA
العالقات )Hair et al. 2010(.  من أجل حتديد عدد من البنود اليت سيتم االحتفاظ هبا، مت البحث 
عن قيم ذاتية أكرب من 1، كما مقرتح يف دراسة ) Field 2009(.  وفقا لذلك، بقي لدينا مثانية عوامل، 

ومت استبعاد 10 بنود أقل من 0.4.
التأكيدي متعددة اجملموعات  العامل  العام واخلاص، مت استخدام حتليل  القطاعي  الفروق بي  الختبار 
(MCFA( مع AMOS.  وقد اقرتحت دراسة )Hair et al. 2010( أن القياس جيب أن يظهر 
التكافؤ بي اجملموعات حىت تتمكن األحباث من استكشاف ما إذا كان يتم تفسري خصائص االستجابة 
لكل بند بشكل مماثل عرب اجملموعات. وهكذا، كانت اخلطوة األوىل يف مقارنة حتليل العامل التأكيدي 
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متعدد اجملموعات  MCFA هي حتديد النموذج األساسي)الثبات التكويين(. ويشري الثبات التكويين  اىل 
مساواة هياكل العامل للنموذج النظري عرب اجملموعات. وفقا هلذه اخلطوة، مت اجلمع بي بيانات مؤسسات 
التعليم العايل العام واخلاص يف العراق، وذلك خللق منوذج اخلط األساسـ وإخضاعها لالختبار، ومن مث 
مت اختبار اخلالفات املفرتضة يف العالقات يف النموذج النظري باستخدام حتليل العامل التأكيدي متعدد 

.MCFA اجملموعات
ومت تقييم منوذج القياس )الثبات  التكويين( باستخدام مؤشرات مناسبة كما هو مبي يف اجلدول رقم 2. 
هناك ثالثة مؤشرات أساسية هي: )1( املؤشر املناسب  (χ², χ²/df(، واملؤشر اجليد )GFI(، ومربع 
متوسط اجلذر يعين خطأ  للتقارب )RMSEA(؛ )2(  القياس التدرجيي املناسب، الذي يتضمن املؤشر 

. )PNFI(املؤشر املناسب الشحيح جدا )(؛ و )3CFI(  املناسب، واملؤشر املناسب املقارن

أظهر النموذج مناسبة مقبولة، وخرجت النتائج التالية:  
 χ² = 591.436, df = 474, χ²/df = 1.248, NFI = 0.929, GFI = 0.904, CFI = 0.985,

RMSEA = 0.030

تشري هذه النتائج إىل أن الثبات التكويين متحقق، ويقدم الدعم لنمط من املقاييس الثابتة وغري الثابتة يف 
منوذج البحث املماثل ملؤسسات التعليم العايل العام واخلاص يف العراق.

 أما اخلطوة القادمة فكانت النظر يف الثبات املرتي. تقيم هذه اخلطوة ما إذا كان عامل التحميل لكل 
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مؤشر قياس متطابق أو مكايفء عرب اجملموعات )Hair et al 2010(. . من أجل ختبار الثبات املرتي 
العام  القطاعي  ليكون متساويا بي  النموذج  تقييد  النموذج األساسي )اخلطوة األوىل(، مت  للعوامل يف 
واخلاص. كما  مت استخدام )χ²( قيمة كاي تربيع للمقارنة بي النموذج غري املقيد) منوذج التكوين - 
اخلطوة 1( مع النموذج املقيد )اخلطوة 2(. وتظهر قيمة χ²  غري الداللية عند P <0.05  لالختالفات 
التغريات يف قيم χ² احلساسة  بي النموذجي،  أن النموذج لديه تكافؤ قياس عرب اجملموعات بسبب 
حلجم العينة. وقد زادت هذه اخلطوة  χ² إىل 596،567 مع df = 506، ألن الثبات املرتي )اخلطوة 
2( قد تداخل مع الثبات  التكويين )اخلطوة 1( . ان فارق χ² من 5.131 مع 32 بندا ال يستهان به 
 على مستوى 0.05. وهكذا، مت دعم الثبات املرتي عرب عينات  التعليم العايل العام واخلاص يف العراق.

صحة املكون
واملتمايزة  املتقاربة  الصحة  لتقييم   AMOS مع   CFA التأكيدي  العامل  حتليل  استخدام  مت 
التحويلية-   للقيادة  عوامل  )أربعة  مكونات  ستة  هناك  آنفا،  ذكرنا  كما   ،,EFA وفقا  للنموذج.  
املنتج   - اإلبداع  من  ونوعي  الفردي-  واالعتبار  الفكري،  والتحفيز  امللهم،  والدافع  املثايل،  التأثري 
تلك  يف  التحقيق  خالل  من  املتقاربة  الصحة  الباحثون  اخترب  وقد  بنداً.   24 بـ  وتقاس  والعملية(، 
 .)Hair et al. 2010)  0.5 يساوي  أو  من  وأكرب  داللة  ذات  اليت كانت  العوامل   حتميالت 
باإلضافة إىل ذلك، مت استخدام مقياس متوسط   التباين املستخرج )AVE(  لقياس الصحة.  وينبغي أن 

)Fornell and Larcker) 0.5 يكون هذا اإلجراء داللياً عند أكثر من

1981(.. كما مت تقييم املوثوقية بشكل منفصل لكل بعد مدرجة يف النموذج، باستخدام ألفا كرونباخ 
 ..)Hair et al. 2010) 0.7 وكل واحدة مطلوبة منها أن تتجاوز ،)CR( وموثوقية املركب Cronbach 
وتبي النتائج املوضحة يف اجلدول 3 إىل أن الصحة املتقاربة واملوثوقية الداخلية يف مؤسسات التعليم العايل 
احلكومية واخلاصة كانت مرضية. كما كانت كل حتميالت العامل، وموثوقية املركبCR ، وقيم مقياس 
متوسط التباين AVE  مقبولة وذات مغزى. على سبيل املثال، تراوح عامل التحميل بي  0،634 اىل 
0،992، وقيم  موثوقية املركب CR من 0،87 اىل 0،92 ومقياس متوسط التباين  0،69 اىل 0،72. 

ويف الوقت نفسه، ترتاوح املوثوقية الداخلية بي  0،87 اىل 0،90 جلميع القطاعات.



18

التحويلية واالبتكار القيادة 

 Hair( تعترب صحة التمايز مقياسا لالتساق الداخلي، ويشري إىل مدى متيز املكون عن املكونات األخرى
 Larcker وجرى تقييم صحة التمايز يف هذا البحث باستخدام املعايري اليت وضعتها دراسة .)et al. 2010
Fornell and.)1981(. بناًء على ذلك،  جيب أن يكون معدل التباين املستخرج AVE أكرب من االرتباط 
الرتبيعي بي اثني من املكونات يف هذا البحث، وهي املكونات اليت مت جتريبها وتأكيد صحة التمايز فيها إحصائيا 
يف القطاعي العام واخلاص ملؤسسات التعليم العايل يف العراق. يبي اجلدول )4( الوسائل واالحنرافات املعيارية. 
 وباإلضافة إىل ذلك، يشري اىل أن الفروق املستخرجة كانت أكرب من كل االرتباطات املربعة بي العناصر.

اختبارات الفرضيات
إن اهلدف الرئيس من هذا البحث هو دراسة اآلثار املرتتبة على العناصر األربعة للقيادة التحويلية على 
املنتج وعملية االبتكار وأي اختالفات بي هذه العالقات يف مؤسسات التعليم العايل العام واخلاص يف 
العراق . ويبي اجلدول رقم 5 معامالت موحدة آلثار كل عنصر من العناصر األربعة للقيادة التحويلية 
املتعدد  التحليل  باستخدام منذجة  املفرتضة  العالقات  البحث  اخترب  وقد  االبتكار.  املنتج وعملية  على 
وتشري  بنداً.   24 و   )439( البيانات  من  مع جمموعة كاملة  القطاع  على مستوى   SEM اجملموعات  
يف  مبي  هو  كما  العراق،  يف  القطاعات  يف كل  النموذج  هلذا  مستويات كافية  اىل  املناسبة  مؤشرات 
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اجلدول رقم 5. وتشري النتائج إىل أن القيادة التحويلية هلا تأثري كبري على االبتكار، وهذا التأثري أعلى 
العراقية مما عليه احلال يف اجلامعات اخلاصة. تكون معامالت  من ذلك بكثريا يف اجلامعات احلكومية 
مسار تأثري القيادة التحويلية يف القطاع العام توكيدية عند هذه املستويات: (0.398 (0.289( املثالية، 
 0.398( و  املنتجات  ابتكار  على  الفردية(   - والفكرية، 0.320  امللهمة، 0.309 -   -  0.282 و 
(and 0.353 ,0.318 ,0.298 ,0.291 على التوايل على عملية االبتكار. لذلك، فإن الفرضيات 
 ( H1 أ-د( و ) H2 أ-د( كلها ستكون مدعومة بالكامل ملؤسسات التعليم العايل العام يف العراق.

كما كانت معامالت مسار تأثري القيادة التحويلية للقطاع اخلاص توكيدية على النحو التايل: 
0.326 (0.264 – املثالية, 0.317 – امللهمة, 0.304 – الفكرية, 0.232 – الفردية(

على ابتكار املنتجات . و 0.363 (0.253, 0.310. 0.300, 0.211, بالتعاقب( على عملية االبتكار.  
 وبالتايل، فإن فرضيات ) H1 أ-د( و ) H2 أ-د( قد مت تأكيدها بالكامل لقطاع التعليم العايل اخلاص يف العراقي.

ويدعم حتليل التباين متعدد اجملموعات والفرضيات ) H3 ب-د( جزئيا يف قطاعات التعليم العايل العام 
واخلاص يف العراق. ويبي اجلدول 6 أن هناك اختالفات بي القطاعات من حيث االعتبار الفردي والدافع 
 Δχ² = 10.097, Δdf = 5 ,للدافع امللهم Δdf = 4 ,11.209 = احصائية Δχ²  امللهم، ألن

  Δχ² = 25.319, Δdf = 16 = لالعتبار الفردي. القيادة التحويلية
التحويلية،  للقيادة  املقيدة  املقيدة وغري  النماذج  P  )< .05( بي  وتكون ذات مغزى  عندما تكون 

بينماهناك اختالفات  منحيث التأثري املثايل  والتحفيز الفكري.
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مت استخدام  اختبار منذجة  اهلياكل متعدد اجملموعات SEM لتقييم االختالفات بي مؤسسات التعليم 
العايل العام واخلاص من حيث أمناط العالقات بي القيادة التحويلية واملنتج وعملية االبتكار. وهكذا، فقد 
مت انتهاج الثبات اهليكلي: أواًل، تركت املعامالت اهليكلية يف القطاعات غري املقيدة لكل عالقة، ومن مث 

أضيفت قيود املعادلة على األوزان اهليكلية. 
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  p < .05  واالختالفات  بي النماذج غري املقيدة واملقيدة يف χ² الفروق ذات الداللة اإلحصائية يف القيم
..)Hair et al 2010( تشري اىل االختالفات بي القطاعي فيما يتعلق بالعالقات املفرتضة

ويبي اجلدول رقم 7 أن املسار من القيادة التحويلية →  املنتج  يقدم )χ² = 428.265( مع اختالف= 
165 و CFI يساوي 0.961 . وبعد تقييد هذا النموذج، اصبح  Δχ²  يساوي 36.17، واالختالف 
 χ² =( أما املسار القيادة التحويلية  →العملية  فيعطي .p < .05 1 وهو ذو داللة عندما يكون =
364.223(  مع اختالف  يساوي )CFI = 0.937( . وبعد تقييد هذا النموذج، اصبح  Δχ² يساوي  

.< p  05  27.99، واالختالف = 1 اوهو ذو داللة عندما عندما يكون

التعليم  لقطاعات  اهليكلية  النماذج  بي  اختالفات  هناك  أن  إىل  النتائج  هذه  تشري   .
مؤكدة. تعترب    H4 H5 الفرضيات  فإن  هلذ  العراق.  يف  واخلاص  العام   العايل 

ويبي اجلدول 8 ملخصاً للموضوعات الرئيسة من املقابالت اليت أجريت مع القادة يف القطاعي فيما 
يتعلق باالختالفات يف ممارسة  القيادة التحويلية بي القطاعي وعالقات التأثري.

املناقشة
اقرتح هذا البحث منوذجا لكيفية تأثري القيادة التحويلية  على االبتكار يف مؤسسات التعليم العايل العام 

واخلاص يف العراق، واالختالفات بي هذه القطاعات.
ويدعم التحليل متعدد اجملموعاتالعالقات املفرتضة كما سيتم مناقشته أدناه.

وجد أنالتأثري املثايل مرتبطا بشكل إجيايب باملنتج وعملية االبتكار يف كال القطاعي.  وتشري النتائج إىل 
أن أعضاء هيئة التدريس يف مؤسسات التعليم العايل العام واخلاص يف العراق يعرتفون بأن قادهتم ميتلكون 
هذا النمط ألهنم حيظون باحرتام وثقة موظفيهم. أما املوظفي الذين مشلهم االستبيان فقد كانو مييلون اىل 
االبتكار من حيث أخذ الفصول الدراسية وتطوير الدورات واملشاريع البحثية، وبرامج التدريب واعتماد 
التكنولوجيا اجلديدة عندما يثق هبم قادهتم  وخيلقون لديهم شعورا من الفخر فيما بينهم. وتعترب هذه 
القيم  تغيري يف  احداث  مثايل ميكنهم  تأثري  لديهم  الذين  القادة  أن  على  التأكيد  مع  منسجمة  النتائج 
 .)Sarrors, Cooper, and Santora 2008( الثقافية، مما يؤدي إىل مزيد من املنتجات واالبتكار 
إذا كان القادة يظهرون احلافز امللهم، فإهنم يشجعون عمليات االتصال، والتعلم التنظيمي، ويشكلون رؤية 
متكن املنظمة من أن تكون أكثر ابتكارا )Bass and Riggio 2006(. وتشري نتائج هذه األحباث إىل 
أن أعضاء هيئة التدريس يف مؤسسات التعليم العايل احلكومية واخلاصة يفضلون القادة الذين يشجعوهنم 
على تصور الدول اجلذابة يف املستقبل، والتحدث بتفاؤل ومحاس. هناك حاجة ملثل هؤالء القادة داخل 
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 مؤسسات التعليم العايل العراقي لتشجيع روح الفريق والتعاون بي املوظفي لتطوير املنتج وعملية االبتكار.
يظهرون  الذين  التحويليي  القادة  أن  السابقة  األحباث  فقد جادلت  الفكري،  بالتحفيز  يتعلق  فيما  أما 
 Bass and Riggio( االستكشايف  والتفكري  األفكار  توليد  يعززوا  أن  املرجح  من  السلوك  هذا 
تفكريهم  حيفزون  قادهتم  بأن  يشعرون  القطاعي  يف  املوظفي  أن  إىل  البحث  هذا  ويشري   .)2006
واخلاص  اعام  العايل  التعليم  مؤسسات  يف  التدريس  هيئة  أعضاء  فإن  وهكذا،  فكريا.  االبداعي 
يشعرون  وجعلهم  وجديدة،  مبتكرة  بطرق  القدمية  املشاكل  يف  النظر  على  تشجيعهم  يتم  العراق  يف 
التدريبية،  الدورات  لتصميم  اجلديدة  املناهج  أمام  منفتحي  جيعلهم  مما  تقييمها،  جيري  مسامهاهتم  بأن 
اجلديدة. التكنولوجيا  واعتماد  التدريبية،  الربامج  وحضور  الدراسية،  واملناهج  البحثية،   واملشاريع 
وأخريا، من خالل االعتبار الفردي الذي يشجع مجيع املوظفي على أن تكون لديهم أفكارهم اخلاصة، ميكن 
تطوير مصدر موسع للمعرفة حلل املشاكل اجلماعية )Bass 1985(. يعمل املوظفون العراقيون جبد للتوصل 
اىل أفكار مبتكرة عندما تتلقى اهتماما خاصا ودعما من جانب رؤسائهم. وتشري  نتائج هذه األحباث إىل 
أن القادة التحويليي يف العراق الذين يظهرون االعتبار الفردي يرفعون املعنويات ويقدمون ألعضاء هيئة 
 التدريس التعليم والتدريب املناسب الذي ينتج األفكار املبتكرة يف التعليم العام واخلاص على حد سواء.
وجود  عدم  الكمي  التحليل  أظهر  فقد  التحويلية،  القيادة  ممارسة  يف  االختالفات  يتعلق  فيما  أما 
حيث  من  سواء  العراق،  يف  العايل  للتعليم  واخلاص  العام  القطاعي  بي  اخلالفات  بسبب  اختالف، 
التأثري املثايل أو التحفيز الفكري. ويتمتع  القادة يف القطاعي بثقة واحرتام املوظفي تدريسهم بسبب 
واملناقشة. الذهين  العصف  استخدام  يف  تباعدي  تفكري  يظهرون  أهنم   كما   هبم.  االتصال   أسلوب 
االختالفات  والنوعية  الكمية  النتائج  من  تظهر كال  الفردي،  واالعتبار  امللهم  بالدافع  يتعلق  فيما  أما 
مع  فردية  عالقات  هلا  تكون  أن  العراقية  احلكومية  العايل  التعليم  مؤسسات  تفضل   القطاعي.  بي 
االبتكار: يزيد  هذا  كل  أن  القادة  ويعتقد  وإرشاد.  وتوجيه  وتدريب  التدريس،  هيئة   أعضاء 
)HD2( .أشرف على هيئة التدريس خاصيت من خالل التوجيه، وبالتايل مساعدهتم على نشر أحباثهم )العام 

التدريس  هيئة  ألعضاء  يقدم  امللهم  الدافع  أن  اخلاصة  الكليات  يف  القادة  يعتقد  نفسه،  الوقت  ويف 
“التشجيع” لعملية توليد األفكار:

من وجهة نظري، اإلهلام هو أساس التحفيز. إنه  نوع من الدافع الذي حيفز أعضاء هيئة التدريس ويزيد 
من التزامه لتلبية األهداف الرتبوية وأن يكونوا ابتكاريي يف عملهم.  يف الواقع، استطيع القول أنه، عرب 

) DD1( .رؤية قوية، ميكنين حتفيز املوظفي وخلق رؤية مشرتكة هلم)اخلاص
هذه النتائج متسقة مع دراسة ) Moor’s 2000( يف أن اختصاص القادة التحويليي قد يكون أكثر أمهية 
يف القطاع العام ألن الغرض االجتماعي من هذه املنظمات هو أكثر بروزا.  ويف الوقت نفسه، الكليات 
الكلية   قادة  أكثر  أن  يعين  مما  امللهم،  احلافز  على  القادة  قبل   من  الرتكيز  يكون  العراق،  يف  اخلاصة 
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يتواصلون، وهناك ارتفاع يف مستوى االبتكار.
التأثري يف هذين  املقدم هنا إىل أن هناك فرقا بي عالقات    SEM التحليل متعدد اجملموعات ويشري 
القطاعي، وتأثري القيادة التحويلية على املنتج وعملية االبتكار يف مؤسسات التعليم العايل العام يف العراق 
أعلى بكثري مما كان عليه يف الكليات اخلاصة.  من املقابالت، نشأت عدة تفسريات هلذا االختالف. 
أوال وقبل كل شيء، وذكر “األمن الوظيفي واملزايا وكوم-االلتزام” فيما يتعلق كل من القادة واملوظفي. 
 مؤسسات التعليم العايل العام اليوم توفر االستقرار وفوائد جيدة للموظفي، مما يؤدي إىل التزام املوظفي:

يؤدي  ما  وهو  احلوافز،  يستلمون  أهنم  كما  جيد،  التعليم  ملوظفي  الوظيفي  االستقرار  يعترب 
)HD2( العام.  اجلامعة)  او  القسم  لصاحل  بكفاءة  العمل  يف  والرغبة  االلتزام  زيادة   اىل 
واالستقرار: الرواتب  بشأن  قلقا  أكثر  هم  اخلاصة،  الكليات  يف  املوظفي  فإن  املقابل،   يف 
) HD4( .بعض احملاضرين يف القسم يعملون بصيغة عقود مؤقتة ورواتبهم تنتهي عندما ينتهي العقد اخلاص 
وقد أظهرت الدراسات السابقة أن املوظفي هم أكثر استعدادا للعمل بفعالية ملنظمتهم وهم أقل عرضة 
أجل  ومن   .)Alam et al. 2009( مرتفعاً  االلتزام  ومستوى  الوظيفي  األمن  يكون  عندما  للمغادرة 
أن ينجح االبتكار، جيب على القادة االلتزام. وعلى الرغم من أن دراسات سابقة قد أشارت اىل أن 
األمن الوظيفي والرواتب والتزام القيادة كلها جتري على حنو أفضل يف القطاع اخلاص من القطاع العام 
(Khalid, Zohaib, and Mahmood 2012(، إال أن نتائج األحباث احلالية تشري اىل أن هذا 
ليس هو احلال يف يف العراق.  بدال من ذلك، يبدو أن  القادة  يف اجلامعات العامة العامة يف العراق 
 هم أكثر استعدادا لتحمل املخاطر وتنفيذ تغيريات مبتكرة اكثر من تلك املوجودة يف الكليات اخلاصة.
العايل  التعليم  مؤسسات  يف  مهمة  قضية  السنوية”  “امليزانية  أن  املقابالت  أظهرت  ثانياً، 
البحثية،  واملشاريع  التدريب،  وبرامج  لتطوير  ميزانيات  يشمل  وهذا  العراق.   يف  العام 
الدراسية: املقررات  وتطوير  احلوافز،  ونظم  الدراسية،  واملنح  التدريس،  هيئة  أعضاء   لتطوير 

التدريب،  برامج  مثل  ومعهد،  جامعة  كل  يف  لإلبداع  الوزارة  ختصصها  سنوية   ميزانية  هناك 
)DD1( العام.  احلوافز  ونظم  الدراسية  واملنح  االكادمييي  املوظفي  وتطوير  البحثية،   واملشاريع 

أما يف الكليات اخلاصة، فإن االعتماد على التمويل الذايت يعين أن على القادة حماولة تشجيع املوظفي 
على إجراء املشاريع البحثية دون متويل:

تشجع كليتنا البحث العلمي ولكن لألسف ليس هناك متويل ألعضاء هيئة التدريس هلذه األغراض)اخلاص.
.) HD4)
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قد يكون هذا ألن مؤسسات التعليم العايل العامة يف العراق تتجه حنو االبتكار على املدى البعيد، يف حي 
)Thach  أن إدارة الكليات اخلاصة يف العراق متيل إىل الرتكيز على املستقبل القريب. وقد أكدت دراسة

وامليزانيات،  املساءلة،  حيث  من  ختتلف  واخلاصة  العامة  املنظمات  أن   and Thompson 2007)
وامللكية والثقافة والسياق. وفقا لدراسة )Hofstede, Hofstede and Minkov 2010(, تتميز 
الثقافات اليت تتبع عمل على املدى الطويل بالتوجه حنو القيم والتأكيد على أمهية املستقبل. وبالتايل، 
يف  املثابرة  يربر  الذي  املستقبلي  الدعم  بعض  يف  اعتقاد  هناك  يكون  أن  جيب  االبتكار،  أجل  ومن 
إىل وضع خطط  القصري  املدى  على  التوجه  ذوي  من  القادة  مييل  نفسه،  الوقت  ويف  احلاضر.  الوقت 
السابقة. النجاحات  أو  احلالية  الرتكيز على االحتياجات  اختاذ هنج ’حل سريع’، مع  أو   أكثر إحلاحا 
وزارة  أن  على  العراق،اتفقوا  يف  احلكومية  اجلامعات  يف  مقابلتهم  متت  من  ومجيع  ذلك،  على  عالوة 
“املعايري  على  الرتكيز  من  املزيد  اآلن  وهناك  احلاضر،  الوقت  يف  جديد  توجه  لديها  العايل  التعليم 
األداء: على  تعتمد  اليت  األكادميية  واملناصب  األكادميية،  القيادات  اختيار  يف   التنافسية” 

تقرير  بكتابة  نقوم  دراسي،  عام  هناية كل  يف  واجلامعة.  للقسم  جيد  أداء  تقدمي  عن  مسؤولون  حنن 
)HD5( العام.  الفرتة)  تلك  خالل  املنجز  العمل  فيه  نوضح  االعلى،  املسؤول  إىل   مفصل 

أما يف الكليات اخلاصة:
ليس هناك منافسة على منصب القيادة، ولكن هناك منافسة بي الكليات اخلاصة لتقدمي أداء أفضل 

واستقبال عدد أكرب من الطالب)اخلاص.
(DD1 حتدثت دراسة Bowman 2002( عن رأي مفاده أنه من خالل جناح كل مؤسسات التعليم 
العايل، ميكن قياس جناح قادهتا. ويعترب العمداء والنواب ورؤساء األقسام من الصف األول من القادة، 

ويؤثرون بشكل مباشر على نوعية املؤسسات يف إطار القطاع العام للتعليم العايل يف العراق.
 هناك جمال آخر تركز عليه وزارة التعليم العايل، انبثق من أن املقابالت، وهو “المركزية” و “ذاتية” العمل األكادميي:

لدى اجلامعات حاليا ذاتية والمركزية يف العمل األكادميي، وهي متحررة من النفوذ السياسي.  كما أن 
 )DD1( .الرئيس أو العميد يف اجلامعة له سلطة اختاذ القرارات األكادميية)العام

أما  يف الكليات اخلاصة يف العراق، فهناك المركزية لكنها ال تزال تعتمد على قواعد وزارة التعليم العايل 
يف بعض احلاالت:

صحيح، لدينا استقاللية يف العمل األكادميي، ولكن الكلية تعتمد على األنظمة والتعليمات الصادرة من 



26

التحويلية واالبتكار القيادة 

) DD1(.قبل وزارة التعليم العايل  اخلاص
املرونة،  من  املزيد  توفر  الالمركزية  املنظمات  أن   )Chen et al. 2012( دراسة  جادلت  وقد 
تأثري  فإن  الورقة،  هذه  يف  سابقا  متوقعا  وكما كان  لذلك،  اإلبداعي.  والسلوك  االنفتاح  وتسهيل 
املعنية. املنظمة  املسألة المركزية يف  تكون  عندما  إجيابية  أكثر  االبتكار سيكون  على  التحويلية   القيادة 
من الواضح أن العالقة بي القيادة التحويلية واالبتكار يف التعليم العايل يف العراق تعتمد على اخلصائص 
التنظيمية. هناك أوجه تشابه واختالف بي هذين القطاعي من حيث هذه اخلصائص. وتتعارض هذه 
النتائج مع الفكرة التقليدية اليت مفادها أن التعاليم العايل العام يف العراق أكثر حتفظا وأقل عرضة للتغيري 
املنتج  تعزيز  الرامية إىل  الوزارة  لتحسي سياسات  أن هناك جماال  العايل اخلاص، وتشري إىل  التعليم  من 

وعملية االبتكار يف مؤسسات التعليم العايل العام يف العراق.

املسامهة وآثارها
النظرية واملنهجية. وقد حبثت  تكون املسامهة يف املعرفة من هذا البحث ذات شقي، وتشمل كال من 
هذه الدراسة تأثري القيادة التحويلية على املنتج وعملية االبتكارات واالختالفات بي مؤسسات التعليم 
العايل اخلاص والعام يف العراق. وقد تبي أن النتائج كبرية، وتساهم يف النظرية حول هذا املوضوع. من 
الناحية النظرية، يسهم هذا البحث يف األدبيات من خالل توفري املعلومات حول القيادة التحويلية وعالقة 
االبتكار، وتطبيق ذلك يف إعداد اجلديد، وهو دراسة املنتج وعملية االبتكار يف قطاع التعليم العايل،  على 
عكس الدراسات السابقة اليت ركزت على إما املنتج أو عملية االبتكار. ومل يتم، حىت اآلن، دراسة هذه 
العالقات يف بيئة التعليم العايل، وبالتأكيد ليس يف العراق. ومن املعروف أن القيادة التحويلية تساهم يف 
بدء وحتفيز تأثريات قوية عرب جمموعة متنوعة من املبادرات ترفع الوعي مبسامهة أعضاء اجملموعة اآلخرين.  
التحويلية تؤثر على املنتج وعملية االبتكار،  القيادة  وتؤكد نتائج البحث احلايل أن أربعة مكونات من 
وتساعد على توفري فهم أفضل للروابط بينهما. وهذا أمر مهم ألنه يبي أن جوانب القيادة التحويلية هلا 
آثار من حيث توليد القدرات اليت مل يتم تطويرها يف إطار أسلوب القيادة التقليدية. ويركز هذا األخري 

على ثقافة من أعلى إىل أسفل اليت حتول دون تطوير املنتج وعملية االبتكار.
وعلى الرغم من أن الدراسات احلديثة قد نظرت يف آثار القيادة التحويلية على االبتكار، إال أهنا كانت 
حمدودة من حيث دراسة االختالفات بي القطاعي العام واخلاص يف التعليم العايل. وبالتايل فإن هذه 
الدراسة توسع نطاقها لسياق كل مؤسسات التعليم العايل العام واخلاص. باإلضافة إىل ذلك، ومن خالل 
حتديد مدى انتشار أنواع معينة من سياسات الدعم يف املؤسسات العامة واخلاصة يف العراق، تقدم هذه 

الدراسة معلومات مقارنة حول العالقة بي القيادة التحيلية واالبتكار يف هذين القطاعي.
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وتشري النتائج إىل أن القيادة التحويلية تعزز االبتكار يف كل القطاعات، لكن تلك العالقات أقوى يف 
مؤسسات التعليم العايل العامة مما عليه يف الكليات اخلاصة، ألن مؤسسات التعليم العايل العام يف العراق 
توفر األمن الوظيفي، واملزيد من الفوائد ملوظفيها، مما يؤدي إىل مزيد من االلتزام لدى املوظفي. كما يوجد 
لدى مؤسسات التعليم العايل العامة العراقية ميزانيات لالبتكار. وهذا يتعارض مع الرأي السائد مبؤسسات 

القطاع العام يف العراق اليت توصف بأهناحمافظة وبعيدة عن االبتكار.
كما كشف هذا البحث أيضا االختالفات القائمة على القطاع، والتشابه من حيث القيادة التحويلية 
أن  من  الرغم  وعلى  العراق.  يف  العايل  التعليم  نظام  حالة  عن  وضوحا  أكثر  وإعطاء صورة  املعروضة، 
 ،)Morshidi 2006( األدبيات السابقة تصف نظام التعليم العايل العام على أنه يتبع نظاما بريوقراطيا
إال أن نتائج البحوث احلالية ال توفر أي أدلة على أن قادة مؤسسات التعليم العايل يف كال القطاعي يف 

العراق ميارسون بالفعل منط القيادة التحويلية.
 )Bass 1985( باإلضافة إىل ذلك، تؤكد هذه الورقة عاملية نظرية القيادة التحويلية وآثارها عرب الثقافات
عن طريق اختاذ العراق كدراسة حالة يف البلدان النامية لدراسة تأثري القيادة التحويلية على االبتكار، وتشري 
إىل أنه بغض النظر عن السياق اجلغرايف، فإن القيادة التحويلية تلعب دورا مهما يف تطوير كل من املنتج 

والعملية ضمن قطاعات التعليم العايل اخلاص والعام.
من منظور منهجي، يدعم هذا البحث وحيقق الصدق والثبات للمكونات اليت تقيس القيادة التحويلية 
واالبتكار يف منطقة جغرافية جديدة. وهذا يعطي دقة أكرب لنتائج مؤسسات التعليم العايل العراقي، ومثاال 
قيما ملنهجية ميكن أن يتبعها الباحثون واألكادمييون الستخدامها يف تتبع أثر القيادة التحويلية على املنتج 
وعملية االبتكار يف حبوث مماثلة. وباستخدام هنج األساليب املختلطة، أظهر البحث أن البيانات النوعية 
فيما يتعلق باالختالفات يف ممارسة القيادة التحويلية من جهة، وأثرها على اإلبداع من جهة أخرى، مفيدة 
يف مساعدة الباحثي على فهم النتائج الكمية، وميكن أن تكون وسيلة فعالة لإلجابة على األسئلة البحثية.

اآلثار املرتتبة على املمارسة
هناك آثار من هذا البحث لألكادمييي وصناع القرار. توضيح أسلوب القيادة التحويلية ميكن أن يساهم 
أكثر يف تعزيز االبتكار ملساعدة القادة على وضع االسرتاتيجيات اليت من شأهنا تعزيز مزيد من االلتزام يف 

كل من املنتج وعملية االبتكار.
ومن أجل دعم مثل هذه الثقافة يف بيئة التعليم العايل، حيتاج القادة إىل أن يكونوا على بينة من أمهية 
عمليات املوظفي النشطي، وتسليط مزيد من الرتكيز على عالقات العمل. هناك ايضا زيادة الرتكيز على 



28

التحويلية واالبتكار القيادة 

بناء روح الفريق، من خالل تعزيز التعاون بي املوظفي وتقدمي الدعم هلذه الشبكات، وهو أمر ضروري. 
كما ستسهم القيادة الفردية ذات الرؤية، ومن خالل استخدام التأثري املثايل والتحفيز الفكري، يف تشجيع 

توليد األفكار وحتفيز أعضاء هيئة التدريس ليكونوا أكثر ابتكارا.
تبي نتائج األحباث احلالية أمهية القيادة التحويلية يف مؤسسات التعليم العايل العام واخلاص يف العراق 
للمنتج وعملية االبتكار. لذلك، جيب على اجلامعات أن تعزز وجود قادة التحول باعتبارهم وسيلة لرتكيز 
اجلهود على تطوير أعضاء هيئة التدريس. وهذا الرتكيز بدوره يعطي اجتاها وهدفا واضحا للموظفي، ويقيم 

جوا من الثقة واالحرتام املتبادلي.
تعترب املوارد البشرية هي أهم األصول هلؤالء القادة. وبالتايل، جيب أن هؤالء القادة أن يلهموا املوظفي 
وحضور  جديدة،  تدريبية  برامج  عن  للبحث  حتفيزهم  من خالل  االبتكار،  وعملية  املنتج  يف  املشاركة 

الدورات، والقيام باملشاريع البحثية، واعتماد تكنولوجيات جديدة.
وقد وجدت هذه الدراسة أن األمن الوظيفي، وامليزانية السنوية لالبتكار، والذاتية والالمركزية كلها تلعب 
أدوارا مهمة يف عالقة القيادة التحويلية باالبتكار. لذلك، ينبغي على القادة يف كال القطاعي الرتكيز على 

هذه اجلوانب وتوفري الرعاية واملناخ الداعم ملوظفيهم األكادمييي.
تشري النتائج يف القطاع العام، إىل أن االعتبار الفردي هو الشيء األهم يف املنتج وعملية االبتكار. لذلك، 
ينبغي على القادة يف هذا القطاع توفري الدعم والتشجيع، واالعتبار، والتدريب ألعضاء هيئة التدريس. يف 
املقابل، يوجد يف القطاع اخلاص، الدافع ملهمة الذي يكون اقوى مؤشر لالبتكار. وبالتايل، جيب على 
القادة صياغة رؤية حمفزة للمستقبل وحماولة حتفيز أعضاء هيئة التدريس على العمل على حتقيق هذه الرؤية.
برامج  على  الرتكيز  خالل  من  تطويرها  ميكن  التحويلية  القيادة  أن  سابقة  دراسات  واشارت 
حتويلية  قيادة  دورات  تنفيذ  اجلامعات  على  جيب  وبالتايل،   .)Chen et al. 2012( التدريب 
للموظفي. وقت  يف  الفكري  والتحفيز  الفعال  التشجيع  كيفية  تعلم  للقادة  خالهلا  من   ميكن 

القيود واجتاهات البحوث يف املستقبل
التحويلية  القيادة  أسلوب  على  البحث  يركز  أواًل،  الدراسات.  باقي  مثل  حدود،  له  البحث  هذا 
 Bass( لدراسة  وفقا  التعاملية،  القيادة  ونظرية  االسلوب  هذا  بي  اجلمع  يتم  ما  عادة  فقط، يف حي 
1985(. وبالتايل، ميكن للبحوث املستقبلية استكشاف آثار كلرمن القيادة التحويلية والقيادة التعاملية 
التدريس. هيئة  أعضاء  بي  االبتكار  وعملية  املنتج  على  تأثريا  أكثر  ايهما  عن  للكشف  حماولة   يف 
وقد أجريت هذه الدراسة يف قطاع التعليم العايل فقط، وهناك أيضا حاجة الستكشاف هذه العالقات 
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يف قطاعات أخرى، مثل الصناعة التحويلية.
الصواب  من  يكون  ال  قد  وبالتايل،  العراق.  وهي  واحد،  ناٍم  بلد  يف  النموذج  هذا  تطبيق  مت 
النموذج  هذا  لتوسعة  املستقبل  يف  البحث  ميتد  وقد  أخرى.  نامية  بلدان  على  النتائج  تعميم 
مماثلة. وسياقات  وثقافات  هياكل  يف  تشرتك  اليت  األخرى  البلدان  على  ينطبق   حبيث 
نظر هذا البحث يف االختالفات بي قطاعي التعليم العايل العام واخلاص يف العراق. وجيب على األحباث 
املستقبلية دراسة العالقات املتبادلة / وأسلوب اإلدارة بي اجلنسي. هناك حاليا عدد كبري من املؤسسات 

يف قطاع  التعليم العايل يف العراق تسيطر عليه اإلناث.
أظهرت النتائج اخلصائص التنظيمية، وهي األمن الوظيفي، وااللتزام، وامليزانية، واالستقاللية، والالمركزية، 
ومجيعها حامسة وضرورية لالبتكار. وقد حيقق البحث يف املستقبل يف هذه العوامل كوسيطة بي القيادة 

التحويلية واالبتكار.

اخلالصة
يهدف هذا البحث إىل دراسة تأثري القيادة التحويلية على املنتج وعملية االبتكار، والفروق بي اجلامعات 
احلكومية واخلاصة يف العراق يف هذا الصدد. وعلى الرغم من أن هناك العديد من أساليب للقيادة اليت 
ميكن أن ختتار منها اجلامعات، يقدم هذا البحث النوع  الذي من شأنه أن يكون أكثر فعالية. يشري 
البحث اىل أن القيادة التحويلية ستكون مثالية يف السياق التعليمي، كما أهنا تؤثر على ابتكار املنتجات 

وعملية التدريس.
أظهرت النتائج يف القطاع العام،أن االعتبار الفردي يزيد املنتج وعملية االبتكار. عندما يستمع القادة إىل 
أفكار املوظفي، ويشاركون يف عملية التدريب املستمرة، من املرجح أنه سيتم اكتشاف مناهج جديدة 
ميكن أن تعزز االبتكار. يف هذه االثناء، وجد يف قطاع التعليم اخلاص، أن الدافع امللهم  هو املركب 
صاحب التأثري األقوى على االبتكار، مشريا إىل أنه كلما يتواصل هؤالء القادة  مع املوظفي، ستكرب 

عملية االبتكار واملنتج  هناك.



30

التحويلية واالبتكار القيادة 

املراجع

Afuah, A. 1998. Innovation Management: Strategies, Implementation and 
Profit. New York:
Oxford University Press.
Alam, S. S., Z. Abdullah, N. A. Ishak, and Z. M. Zain. 2009. ”Assessing 
Knowledge Sharing
Behaviour among Employees in SMEs: An Empirical Study.“ International 
Business
Research 2 )2(: 15–122.
AL-mailam, F. 2004. ”Transactional Versus Transformational Style of 
Leadership: Employee
Perception of Leadership Efficacy in Public and Private Hospitals in Kuwait.“ 
Quality
Management in Health Care 13 )4(: 278–84
Alzawahreh, A. A. 2011. ”Transformational Leadership of Superiors and 
Creativity Level
Among Faculty Members in Jordanian Universities.“ Journal of Institutional 
Research
South East Asia 9 )1(: 125–32.
Bass, B. 1985. Leadership and Performance Beyond Expectations. New York: 
Free Press.
Bass, B., and B. Avolio. 2000. The Multifactor Leadership Questionnaire – 5X 
Short Form.
Redwood City, CA: Mind Garden.
Bass, B., and R. Riggio. 2006. Transformational Leadership. 2nd ed. Mahwah, 
NJ: Lawrence
Erlbaum Associates.



31

 دراسة مقارنة بني التعليم العايل العام واخلاص يف العراق

Bowman, R. F. 2002. ”The Real Work of the Department Chair.“ Clearing 
House 75 )3(:
158–62.
Burns, J. M. 1978. Leadership. New York: Harper & Row.
Chang, J. 2012. ”Factors that May Mediate the Relationship Between 
Transformational
Leadership and Organizational Innovation.“ African Journal of Business 
Management 6
)3(: 1010–18.
Chen, M., C. Lin, H.-E. Lin, and E. Mcdonough. 2012. ”Does Transformational 
Leadership
Facilitate Technological Innovation? The Moderating Roles of Innovative 
Culture and
Incentive Compensation.“ Asia Pacific Journal of Management 29 )2(: 239–64.
Creswell, J., and V. Clark. 2011. Designing and Conducting Mixed Methods 
Research.
Thousand Oaks, CA: Sage.
Daft, R. 1978. ”Organizational Innovation.“ Academy of Management Journal 
21 )2(: 193–210.
Damanpour, F. 2009. ”An Integration of Research Findings of Effects of Firm 
Size and Market
Competition on Product and Process Innovation.“ British Journal of 
Management 21 )4(:
996–1010.
Dannels, E. 2002. ”The Dynamics of Product Innovation and Firm 
Competences.“ Strategic
Management Journal 23 )12(: 1095–122.
De Jong, J., and D. Hartog. 2007. ”How Leaders Influence Employees’ 



32

التحويلية واالبتكار القيادة 

Innovation Behaviour.“
European Journal of Innovation Management 10 )1(: 41–64.
DuBrin, A. 2012. Leadership: Research Findings, Practice, and Skills. 7th ed. 
New York:
Houghton Mifflin.
Studies in Higher Education 179
Downloaded by [SOAS, University of London] at 23:38 25 December 2015
Eisenbeib, S., and S. Boerner. 2013. ”A Double-edged Sword: Transformational 
Leadership and
Individual Creativity.“ British Journal of Management 24: 54–68.
Erkutlu, H. 2008. ”The Impact of Transformational Leadership on 
Organizational and
Leadership Effectiveness: The Turkish Case.“ Journal of Management 
Development 27
)7(: 708–26.
Field, A. 2009. Discovering Statistics Using SPSS. London: Sage.
Fornell, C., and D. Larcker. 1981. ”Evaluating Structural Equation Models 
with Unobservable
Variables and Measurement Error.“ Journal of Marketing Research 18 )1(: 39–
50.
Fullwood, R., J. Fullwoodwley, and R. Delbridge. 2013. ”Knowledge Sharing 
Amongst
Academics in UK Universities.“ Journal of Knowledge Management 17 )1(: 
1–23.
Gilley, A., P. Dixon, and J. Gilley. 2008. ”Characteristics of Leadership 
Effectiveness:
Implementing Change and Driving Innovation in Organisations.“ Human 
Resource



33

 دراسة مقارنة بني التعليم العايل العام واخلاص يف العراق

Development 19 )2(: 153–69.
Gunter, H. 2001. Leaders and Leadership in Education. London: Sage.
Hair, J., W. Black, B. Babin, and R. Anderson. 2010. Multivariate Data 
Analysis: A Global
Perspective. 7th ed. London: Pearson Prentice Hall.
Herbst, T., and P. Conradie. 2011. ”Leadership Effectiveness in Higher 
Education: Managerial
Self-perceptions Versus Perceptions of Others.“ Journal of Industrial Psychology 
37 )1(:
1–14.
Hofstede, G., G. Hofstede, and M. Minkov. 2010. Cultures and Organisations: 
Software of the
Mind. 3rd ed. London: McGraw Hill.
Hung, R., B. Lien, S. Fang, and G. Mclean. 2010. ”Knowledge as a Facilitator 
for Enhancing
Innovation Performance Through Total Quality Management.“ Total Quality
Management 21 )4(: 425–38.
Ismail, A., M. Mohamad, H. Mohamad, N. Rafiuddin, and K. Zhen. 2010. 
”Transformational
and Transactional Leadership Styles as a Predictor of Individual Outcomes.“ 
Theortical
and Applied Economics 6 )547(: 89–104.
Jahani, S., T. Ramaya, and A. Effendi. 2011. ”Is Reward System and Leadership 
Important in
Knowledge Sharing Among Academics?“ American Journal of Economics and 
Business
Administration 3 )1(: 87–94.
Jaskyte, K. 2004. ”Organizational Culture and Innovation in Nonprofit 



34

التحويلية واالبتكار القيادة 

Organizations.“ http://
kijaskte.myweb.uga.edu/nsf/nsfAnnualReportI.pdf.
Khalid, S., M. Zohaib, and B. Mahmood. 2012. ”Job Satisfaction Among 
Academic Staff: A
Comparative Analysis Between Public and Private Sector Universities of 
Punjab.“
International Journal of Business and Management 7 )1(: 126–36.
Khan, M., A. Naeem, and M. Riaz. 2012. ”Leadership Styles as Predictors of 
Innovative Work
Behavior.“ Pakistan Journal of Social and Clinical Psychology 9 )2(: 17–22.
Khasawneh, S., A. Omari, and A. Abu-tineh. 2012. ”The Relationship 
Between Transformational
Leadership and Organizational Commitment: The Case for Vocational Teachers 
in Jordan.“
Educational Management Administration and Leadership 40 )4(: 494–508.
Liao, S., W. Fei, and C. Liu. 2008. ”Relationships Between Knowledge Inertia, 
Organisational
Learning and Organisational Innovation.“ Technovation 28 )4(: 138–95.
Liao, S., and C. Wu. 2010. ”System Perspective of Knowledge Management, 
Organizational
Learning, and Organizational Innovation.“ Expert Systems with Applications 
37 )2(:
1096–103.
Lin, H. F. 2007. ”Knowledge Sharing and Firm Innovation Capability: An 
Empirical Study.“
International Journal of Manpower 28 )3/4(: 315–37.
Majumdar, B., and A. Ray. 2011. ”Transformational Leadership and Innovative 
Work



35

 دراسة مقارنة بني التعليم العايل العام واخلاص يف العراق

Behaviour.“ Journal of the Indian Academy of Applied Psychology 37 )1(: 140–
48.
Mathew, V. 2010. ”Service Delivery Through Knowledge Management in 
Higher Education.“
Journal of Knowledge Management Practice 11 )3(: 1–14.
MOHESR )Ministry of Higher Education and Scientific Research(. 2012. The 
Annual
Guidebook of the Ministry of Higher Education and Scientific Research. 
Baghdad:
Higher Education Press.
Moor, M. 2000. ”Managing for Value: Organizational Strategy in For-profit, 
Non-profit and
Governmental Organizations.“ Non-profit and Voluntary Sector Quarterly 29 
)1(: 183–208.
180 S. Al-Husseini and I. Elbeltagi
Morshidi, S. 2006. Higher Education in South-East Asia. Asia-Pacific 
Programme of
Educational Innovation for Development. Bangkok: United Nations 
Educational,
Scientific and Cultural Organization.
Mumford, M., G. Scott, B. Gaddis, and J. Strange. 2002. ”Leading Creative 
People:
Orchestrating Expertise and Relationships.“ Leadership Quarterly 13: 705–50.
Murovec, N., and L. Prodan. 2008. ”The Influence of Organizational 
Absorptive Capacity on
Product and Process Innovation.“ Organizacija 41 )2(: 43–49.
Nawaz, M., and M. Bodla. 2010. ”Comparative Study of Full Range Leadership 
Model Among



36

التحويلية واالبتكار القيادة 

Members in Public and Private Sector Higher Education Institutes and 
Universities.“
International Journal of Business and Management 5 )10(: 208–14.
Nusair, N., R. Abaneh, Y. Bae. 2012. ”The Impact of Transformational 
Leadership Style on
Innovation as Perceived by Public Employees in Jordan.“ International Journal 
of
Commerce and Management 22 )3(: 182–201.
Obendhain, A., and W. Johnson. 2004. ”Product and Process Innovation in 
Service
Organizations: The Influence of Organizational Culture in Higher Education 
Institutions.“
Journal of Applied Management and Entrepreneurship 9 )3(: 91–113.
Perri 6. 1993. ”Innovation by Nonprofit Organizations: Policy and Research 
Issues.“ Nonprofit
Management and Leadership 3 )4(: 397–414.
Redmond, M., and M. Mumford. 1993. ”Putting Creativity to Work: Effects 
of Leader Behavior
on Subordinate Reativity.“ Organisational Behaviour and Human Decision 
Processes 55
)1(: 120–51.
Sadeghi, A., and Z. A. Pihie. 2012. ”Transformational Leadership and its 
Predictive Effects on
Leadership Effectiveness.“ International Journal of Business and Social Science 
3 )7(: 186–
97.
Saenz, H. 2011. ”Transformational Leadership.“ In The Sage Handbook of 
Leadership, edited



37

 دراسة مقارنة بني التعليم العايل العام واخلاص يف العراق

by Alan Bryman, David Collinson, Keith Grint, Brad Jackson and Mary Bien, 
299–310.
London: Sage.
Saenz, J., N. Aramburu, and O. Rivera. 2009. ”Knowledge Sharing and 
Innovation
Performance: A Comparison Between High-tech and Low-tech Companies.“ 
Journal of
Intellectual Capital 10 )1(: 22–36.
Sarrors, J., K. Cooper, and J. Santora. 2008. ”Building a Climate for Innovation 
Through
Transformational Leadership and Organizational Culture.“ Journal of Leadership 
and
Organizational Studies 15 )2(: 145–58.
Saunders, M., P. Lewis, and A. Thornhill. 2009. Research Methods for Business 
Students. 5th
ed. London: Pearson Education.
Smith, D. 2009. Exploring Innovation. 2nd ed. London: McGraw-Hill Higher 
Education.
Sosik, J., S. Kahai, and B. Avolio. 1998. ”Transformational Leadership and 
Dimensions of
Creativity: Motivating Idea Generation in Computer-mediated Groups.“ 
Creativity
Research Journal 11 )2(: 111–21.
Thach, E., and K. Thompson. 2007. ”Trading Places: Examining Leadership 
Competencies
Between For-profit vs. Public and Non-profit Leaders.“ Leadership and 
Organization
Development Journal 28 )4(: 356–75.



38

التحويلية واالبتكار القيادة 

Tsai, C., K. Huang, and C. Kao. 2001. ”The Relationships Among 
Organizational Factors,
Creativity of Organizational Members and Innovation Capability.“ Journal of
Management 18: 527–66.
UNESCO )United Nations Educational Scientific and Cultural Organisation(. 
2003. ”Situation
Analysis of Education in Iraq.“ In United Nations Educational Scientific and 
Cultural
Organisation – Division of Educational Polices and Strategies, 1–127. Paris: 
UNESCO.
UNESCO. 2004. ”Iraq, Education in Transition Needs and Challenges.“ In 
United Nations
Educational Scientific and Cultural Organisation – Division of Educational 
Polices and
Strategies, 1–151. Paris: UNESCO.
Valencia, J., R. Valle, and D. Jimnez. 2010. ”Organizatinal Culture as a 
Determinant of Product
Innovation.“ European Journal of Innovation Management 13 )4(: 466–80.
Yukl, G. 2013. Leadership in Organizations. 8th ed. Upper Saddle River, NJ: 
Pearson
Education.
Studies in Higher Education 181


