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 الملخص

مع توافر أجهزة الكمبيوتر واإلنترنت على نطاق واسع ، تدرس الشركات بشكل متزايد دور الفرق االفتراضية لخفض التكلفة ، وزيادة 

اإلنتاجية ، وخلق بيئة عمل أكثر مرونة. تستمر الفرق االفتراضية في اكتساب جذور وتطبيق في العديد من الشركات حيث أصبحت هذه 

ودولية ، وذلك باستخدام خبراء متعددين في أجزاء مختلفة من العالم لتخطيط المهام وتصميمها وتنفيذها. بناء  على األخيرة أكثر عولمة 

 نالدراسات المتوفرة في هذا المجال ، تساهم هذه الرسالة في رؤية فريدة حول كيفية معالجة التحديات المحيطة بأداء الفريق االفتراضي. إ

طروحة هو دراسة  تأثير نمط القيادة على أداء الفرق االفتراضية في القطاع الحكومي في دولة اإلمارات العربية الهدف الرئيسي من هذه األ

م بحثها ت المتحدة ، مع مراعاة تأثير التفاعل بين العوامل السياقية ، مثل التماسك والثقة واإلبداع وتمكين الفريق. تعتبر أساليب القيادة التي

ا للفرق االفتراضية: القيادة التحويلية وقيادة المعامالت. استخدمت هذه الرسالة طريقة  في هذه الرسالة هي أكثر أساليب القيادة استخدام 

استجابة.  346البحث الكمي واستراتيجية المسح االستطالعي لجمع البيانات. بعد تأكيد موثوقية وصالحية المقاييس المستخدمة ، جمعنا 

استجابة للتحليل الرئيسي واختبار الفرضيات البحثية. تشير النتائج إلى أن كال من أساليب 344تطرفة ، تم استخدام بعد التخلص من القيم الم

ا أقوى من نمط المع مالت االقيادة التحويلية والمعامالت لها تأثير كبير على أداء الفرق االفتراضية. ومع ذلك ، أظهر النمط التحويلي تأثير 

تراضية. فيما يتعلق بتأثير العوامل الوسيطة ، أثر تماسك الفريق وإبداع الفريق بشكل كبير على تأثير أسلوب القيادة على أداء الفرق االف

ا فقط للقيادة التحويلية ، وأخيرا  ، لم تكن ثقة الفريق مهمة لكال أسلوبي القياد . تكشف ةعلى أداء الفريق االفتراضي. كان تمكين الفريق مهم 

ا عن الحجج الموجودة في األدب والدراسات المحيطة. في المقام األول ، من بين أسلوبي القيادة ، المناقشات أن ا لنتائج ال تختلف تمام 

ا إلى هذه النتائج ، يوصى  ا أقوى في الفريق والبيئة التنظيمية من أسلوب قيادة المعامالت. استناد  أن بسجل أسلوب القيادة التحويلي وجود 

تي تستخدم فرق ا افتراضية في هذه المنطقة  وعلى عالميا باالرتكاز على كلٍّ من أسلوب قيادة المعامالت وقيادة التحويل تقوم المؤسسات ال

ا لتحسين األداء في بيئات الفرق االفتراضية. ومع ذلك ، في بيئة تمكين فريق ، فإن أسلوب القيادة التحويلية عمل ت ألن كالهما مناسبان تمام 

صى بأن تركز األبحاث المستقبلية على التأثير اإلضافي لعناصر التدريب والتنمية البشرية في نموذج البحث. عالوة على بشكل أفضل. يو

ذلك ، سيساعد النظر في العوامل الداخلية والخارجية األخرى المؤثرة على أداء الفريق االفتراضي على اكتساب نظرة أعمق على مجموعة 

 .كل سلوكيات أعضاء الفريق االفتراضي وتؤثر على التزامهم بأداء العملمتنوعة من العوامل التي تش

أساليب القيادة ، قيادة التحول ، القيادة التحويلية ، الفرق االفتراضية ، القيادة االفتراضية ، أداء الفرق : كلمات البحث الرئيسية

.االفتراضية  

 


