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 (1)ملحق 

 قائمة بأسماء المحكمين

 

 الجامعة التخصص الرتبة األكاديمية األسم #

 جامعة العلوم التطبيقية دارة أعمالإ ستاذأ ابو رمانحماد اسعد . د  .2

 جامعة العلوم التطبيقية إدارة التسويق أستاذ مشارك زياداتطايع ممدوح . د  .1

 جامعة البتراء لاإدارة أعم أستاذ مشارك التميميفاضل إياد . د  .1

 جامعة العلوم األسالمية نظم معلومات إدارية أستاذ مشارك الهواري فوزي سامر. د  .4

 الجامعة األردنية إداريةنظم معلومات  أستاذ مساعد بني ياسين( محمد تيسير)رائد . د  .5

 جامعة البلقاء التطبيقية إدارة أعمال أستاذ مساعد الشرعهعليان عطا . د  .6

 جامعة العلوم األسالمية اإلدارة العامة أستاذ مساعد مال هللاعبد اللطيف محمد . د  .8

 اإلدارة أستاذ مساعد بني عيسى محمد احمد. د  .1
مركز الدراسات 

 ماألمن العا/ االستراتيجية
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 (2)ملحق  

 أداة الدراسة

 بسم هللا الرحمن الرحيم  

 

 جامعة العلوم االسالمية العالمية

 كلية المال واألعمال

 قسم إدارة االعمال 

 استبانه

 

 : أختي الفاضلة / أخي الفاضل 

الية سالوك  فيأثر القيادة التحويلية تهدف هذه االستبانة لجمع البيانات الالزمة لدراسة  فع 

، وذلك اساتكماالً لمتطلباات نيال درجاة دراسة مقارنه بين المستشفيات العامة والخاصة: نالعاملي

 .الماجستير في إدارة األعمال وقد تم اختياركم لإلجابة عن العبارات الواردة فيها 

تتكون هذه االستبانة من جزئين، الجزء األول يتضمن فقرات تعكس العوامل الديمويرافية 

 .جزء الثاني يتضمن فقرات االستبانة المتعلقة بأسئلة الدراسة لعينة الدراسة، وال

لذا يرجى التكرم بقراءة جميع الفقرات بدقة واإلجابة عنها بموضاوعية، لماا لاذلك مان أثار 

كبير في صحة النتائج التي سوف تتوصل إليها الدراسة، علماً بأن جميع البياناات الاواردة فاي هاذه 

كماا سايتم تزويادكم  ،، ولن يتم استخدامها إال  أليراض البحث العلمياالستبانة ستعامل بسرية تامة

 .بأهم النتائج التي ستصل إليها هذه الدراسة

 شاكرين لكم حسن تعاونكم

 الباحثه                                                                     المشرف               

  نوال حسين جميل السيايدة                                                   هاني جزاع ارتيمه. د     

 Mobile: 0777772884    

Email:Halamodey@hotmail.com 
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 العوامل الديموغرافية : الجزء األول

  :داخل القوس المقابل لإلجابة المناسبة( )يرجى التكرم بوضع عالمة 

  العمر - أ

  .سنة 41اقل من  - 11من )    (               .سنة 11أقل من )    ( 

  .سنة فما فوق 51)    (           .سنة 51أقل من  – 41من )    ( 

  الجنس - ب

  .أنثى)    (    .ذكر)    ( 

 المستوى اإلداري  - ت

   لهأو ما يعاد قسمرئيس )    (       هأو ما يعادلمدير دائرة )    (            عاممدير)    ( 

 :لمي المؤهل الع - ث

 دكتوراه )    (   ماجستير            )    (            بكالوريوس )    (   

 : الخبرة  - ج

 سنوات  21أقل من  – 5من )    (              أقل من خمس  سنوات)    ( 

 سنة فأكثر 25)    (      سنة  25أقل من  – 21من )    ( 

( √)عدمها على الفقرات التالية  بوضع إشارة أو / الرجاء تحديد درجة موافقتك: الثانيالجزء 

   :في المكان المناسب والتي تتمث ل في واحدة من الخيارات التالية 

  

  أبعاد القيادة التحويلية

اتالفقر الخيارات   

غياااااار 
موافق 
 بشدة

غيااااااار 
 موافق

موافق  موافق محايد
 بشدة 

  :"المثالي التأثير"الشخصية  الجاذبية 

 .2  .ترك أثراً لدى األفراد العاملينت جاذبية الشخصيةال أرى أن       
اان ماان ممااع المرؤوسااين يتعااايش ن الإ      معرفااة احتياجاااتهم ك 

 .الشخصية
1. 
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  تاالخيار                 

 اتالفقر

 

غياااااار 
موافق 
 بشدة

غيااااااار 
 موافق

موافق  موافق محايد
 بشدة 

 .1 .لتقليده ينلالعاميالبية  يدفع نموذجي لبشك التصرف     

ال باد ماان تقااديم المصاالحة العاماة علااى المصاالحة الشخصااية      
 .لتطوير العمل

4. 

 .5 .امتالك المهارات القيادية تعزز من ثقة العاملين     

 .6  .امتالك القدرة على إقناع العاملين يزيد من حماسهم للعمل     

لاادى العاااملين أرى أن  ماان األهميااة التركيااز علااى أن يكااون      
 .فهم مشترك لرسالة المنظمة

8. 

  :                     القدرة اإللهامية

 .1 .ع العاملين على العمل بروح الفريقيشجأعمل على ت     

 .9 .وباستمرار روح التحدي في نفوس العاملين أحاول إثارة     

تحفيااز العاااملين علااى فااي  أعتقااد أن ماان األهميااة المساااهمة     
 .داءالتفوق في األ

21. 

علاى حال المشاكالت ال بد من العمل على مسااعدة العااملين      
 .بطريقة إبداعية

22. 

إن  توفير المناخ المناسب للتفكير للعاملين يدفعهم إلاى العمال      
 .بجد

21. 

 أدائهم ى مستوىـااااااعل العاملين إطااااااالع علىإن  الحاااااار       
 .يشعرهم بارتياح

21. 

ى أن  إطاااالع العااااملين علاااى انجاااازات المبااادعين مااانهم أر     
 .  لالستفادة من خبراتهم يحفزهم على العمل

24. 

  :                     االستثارة الفكرية

فااي حاال يساااعد العاااملين لوجهااات نظاار  أرى أن  االسااتماع     
 .مشاكل العمل

25. 

لمشااااكل إن  مااان الضاااروري تشاااجيع العااااملين للنظااار إلاااى ا     
 .الطارئة بوصفها مشاكل تحتاج إلى حلول

26. 

 .28 .مهام العملالقيام بساليب جديدة في أح اقترأسعى دوماً إلى ا     

فااي صااناعة يساااعد خ مفهااوم المشاااركة بااين العاااملين يرسااإن  ت     
 .ات السليمةالقرار

21. 

 .29 .هداف الجديدة للمنظمةاأل حولالعاملين  بعض تم استثارةت     

 االجتماعااات في بعااض العاااملينيااتم العماال علااى مشاااركة      
 .  مختلف الخطط لوضع

11. 

يااتم تطااوير العماال ماان خااالل األفكااار الجدياادة الناتجااة عاان      
 .العصف الذهني للعاملين

12. 
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  الفقرات الخيارات

غياااااار 
موافق 
 بشدة

غيااااااار 
 موافق

موافق  موافق محايد
 بشدة 

  : لفرديةاالعتبارية ا

 .11  .العاملين ريباتتلبية من األهمية بمكان االهتمام الخا  ب     

 .11 .الخطأفي  وقوع الموظفالنقد العلني في حالة أتجنب      

يعاااااااازز احتاااااااارامهم  العاملين راءآل باهتمامصااااااااغاء إن  اإل     
 .ألنفسهم

14. 

 سااواة بيانهمتعامل مع جميع العاملين وفق مبادأ المأرى أن  ال     
 .يعزز االنتماء للمنظمة

15. 

هتماام بمثل هاذا االال يحظون قد لعاملين الذين باإن  االهتمام      
 .يعزز ثقتهم بأنفسهم زمالئهم  في العمل لدى

16. 

 .18  .يشعرهم باالهتمام الفروق الفردية بين العاملين مراعاة إن     

 .11 .لتعامل مع العاملينفية في اعلى االلتزام بالشفا أحر      

الية سلوك العاملين   (الكفاءة، توحيد األهداف، التطوير المستمر: )فع 

للعااملين  مشتركة رؤية تطويرأرى أن  هنالك أهمية خاصة ل     

   .في المنظمة
19. 

التاي لجهاود الية الزيادة فع   الموارد الالزمةأسعى إلى توفير      
 .ونالعامل يبذلها

11. 

العاملين على سرعة االساتجابة  أرى أنه من الضروري دفع     
 .لطلبات الزبائن

12. 

هنالك ضرورة لتوجيه جهود العاملين نحاو تحقياق األهاداف      
 .المرجوة بدرجة مناسبة من الكفاءة

11. 

أرى أن ه من المهم منا العاملين فرصة المشاركة فاي وضاع      
 .األهداف

11. 

اساتراتيجية توحياد أهاداف المنظماة بالتشاارك ماع  يتم تحديد     
 .العاملين

14. 

ثقافااة مشااتركة بااين العاااملين تتقباال أرى أنااه ال بااد ماان بناااء      
 .التطوير

15. 

جل تفعيل من أبداعية لجميع الطاقات اإل ةحاجالك ادريجب إ     
 .في المنظمة العاملين سلوك

16. 

لبحث عان الفار  ا ين علىالعاملع يشجأرى أنه من المهم ت     
 .اليةالتي تمكنهم من تحقيق الفع   اإلبداعية

18. 

 تيثب علمي ثبح لىإ عيةداإلبا األفكااااااااار يااااااااتم إخضاااااااااع     
 .اقيتهدامص

11. 
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