
 -١٥١-              ....دراسة استطالعية/ وأثرها في االلتزام التنظيمي األنماط القيادية لرؤساء األقسام 

 الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية ـــــــــــ

دراسة استطالعية دراسة استطالعية دراسة استطالعية دراسة استطالعية - ييييالتنظيمالتنظيمالتنظيمالتنظيم    مممماألمناط القيادية لرؤساء األقسام وأثرها يف االلتزااألمناط القيادية لرؤساء األقسام وأثرها يف االلتزااألمناط القيادية لرؤساء األقسام وأثرها يف االلتزااألمناط القيادية لرؤساء األقسام وأثرها يف االلتزا
        جامعة القادسيةجامعة القادسيةجامعة القادسيةجامعة القادسية////ألراء عينة من تدريسي كلية الرتبية ألراء عينة من تدريسي كلية الرتبية ألراء عينة من تدريسي كلية الرتبية ألراء عينة من تدريسي كلية الرتبية 

  المدرس عبد اهللا كاظم حسن    

  كلية اإلدارة واالقتصاد/ جامعة القدسية

 ---------------------------------------------  

  املستخلص

جـــه نحــو العمـــل تمثلـــت بــالنمط القيــادي المت يالقياديــة التــ األنمـــاطلبحــث التعـــرف علــى اثــر ا يهــدف
وقـد ، يالتنظيمـفـي االلتـزام  العـاملينالعمـل و جه نحـو العـاملين والـنمط القيـادي المتجـه نحـو والنمط القيادي المت

 األنمـاطعلميـة للتعـرف علـى  أقسـام) ٧(للبحـث التـي ضـمت  االتربيـة فـي جامعـة القادسـية مجتمعـتم اختيار كلية 
تـم  وقـد،تدريسـي) ٢٢٤(حيـث بلـغ عـدد التدريسـيين فيهـا فـي االلتـزام التنظيمـي،  وإثرهـا األقسـامالقياديـة لرؤسـاء 

البحــث مـن فرضــية مفادهــا  مــن مجتمــع البحـث وقــد انطلـق %)٥٨(شــكلت نسـبة اســتمارة اسـتبيان ) ١٣٠(توزيـع 
ــأثير  ثــة فــي االلتــزام التنظيمــي لعينــة البحــث وقــد تــم الحصــول علــى نتــائج الثال القياديــة لألنمــاطتوجــد عالقــة وت

  .ايجابية تؤيد صحة الفرضية التي قام عليها البحث 
-----------------------------------  

            املقدمةاملقدمةاملقدمةاملقدمة
فـــي  انكفــاءة وفاعليـــة أي منظمــة يعـــود  أن

ــــالغالــــب الــــى قا ــــرئيس  اإلداريدها ئ الــــذي يمثــــل ال
العــــاملين وان مــــا  ةوهــــو عضــــو فــــي جماعــــ األعلــــى

فـي نجـاح  اأساسي اليسلكه من نمط قيادي يعد عام
ـــه فـــي  أو ـــذي يؤدي فشـــل المؤسســـة نتيجـــة للـــدور ال

هــــذا الــــدور دفــــع  إن ،أعضــــائهاالتــــأثير فــــي ســــلوك 
ثهم البــاحثين والمفكــرين مــن خــالل دراســتهم وبحــو 

ـــــى تحليـــــل ســـــلوك القائـــــد  فـــــي جميـــــع  واتجاهـــــهال
  . الجوانب

تعليميــــة تعتمــــد الجامعــــة هــــي مؤسســــة  إن
 ىالدرجـــة االولـــى علـــ أهـــدافهاقـــدرتها علـــى تحقيـــق 
والقيـــاديين مــــن ذوي  اإلداريـــينتـــوفر مجموعـــة مـــن 

مــــــن  ممرؤوســــــيه أدارةالكفــــــاءات القــــــادرين علــــــى 
ـــادة  أســـتاذه ومـــوظفين بالشـــكل الـــذي يســـهم فـــي زي

والئهــم تجــاه الجامعــة التــي يعملــون فيهــا، لــذا جــاء 
القياديــة لرؤســاء  األنمــاطالبحــث للتعــرف علــى اثــر 

فــي جامعــة القادســية فــي االلتــزام التنظيمــي  األقســام
ـــل التدري ـــام مـــن قب ـــذي يمثـــل االســـتعداد الت  ســـيينال

  .من وقت وجهد ونلبذل كل ما يستطيع
فصــول  ةم البحــث الــى ثالثــســيلقــد تــم تق 

النظـــري الـــذي ضـــم الفصـــل االول الجانـــب  تضـــمن
يــة القياد األنمــاطعــرف علــى التالمبحــث االول منــه 

المبحــث الثـاني  التعـرف علـى مفهــوم  حـين ضـمفـي 
المبحــث الثالــث فقــد تمثــل  أمــا االلتــزام التنظيمــي،

   . بمنهجية البحث
ـــــب  الثـــــانيالفصـــــل  أمـــــا فقـــــد ضـــــم الجان

ار بــالتطبيقـي المتمثـل بتحليــل متغيـرات البحـث واخت
الفرضيات واخيرًا ضـم الفصـل الثالـث االسـتنتاجات 

   .والتوصيات
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        ولولولولالفصل األالفصل األالفصل األالفصل األ

        ريريريريظظظظاجلانب الناجلانب الناجلانب الناجلانب الن    

  اإلداريةاإلداريةاإلداريةاإلداريةالقيادة القيادة القيادة القيادة     ::::املبحث األولاملبحث األولاملبحث األولاملبحث األول
 
ً
 اوال
ً
 اوال
ً
 اوال
ً
            اإلداريةاإلداريةاإلداريةاإلداريةمفهوم القيادة مفهوم القيادة مفهوم القيادة مفهوم القيادة : : : : اوال

مـن المواضـيع  اإلداريةيعد موضوع القيادة 
 اإلدارييــــت باهتمــــام خــــاص فــــي الفكــــر ظالتــــي ح

الهائــل مــن الدراســات والــدليل علــى ذلــك هــو الكــم 
حيــث  .)٢٠٠٥:٢٢٥ ، بــالل( والنمــاذج والنظريــات 

النشــــــاط الــــــذي  بأنهــــــا )Allen,1964:70( هــــــايعرف
 .ل مرؤوسـيه يقومـون بعمـل فعـلعـيمارسه المدير ليج

بــان  )pfiffner& Bresthus, 1976:106(ويــرى
المســؤولية و نـوع مــن الـروح المعنويــة  اإلداريــةالقيـادة 

التــي تتجســـد فــي المـــدير والتــي تعمـــل علــى توحيـــد 
المطلوبـــة والتـــي  األهـــدافجهـــود مرؤوســـيه لتحقيـــق 

 Feidler(ويشـــــير اآلنيــــــة،صــــــالحهم تتجـــــاوز م

عمليـة تحكمهــا  اإلداريـةالقيـادة  إن إلـى )1976:11,
ــــة بموجبهــــا يمكــــن اســــتخدام الســــلوك  أســــس علمي

 ،لــذي ينســـجم مــع ظـــروف معينـــةالقيــادي المالئـــم ا
ــــة  إنهــــاالــــى  )chmiel, 2000:279( وينظــــر عملي

هــــذا وقــــد عــــرف . التــــأثير فــــي ســــلوك المرؤوســــين 
ـــاد عـــدة حيـــث تمثـــل تركيبـــاً  اريفبتعـــ اإلداريـــةة القي

 )٢٢٢: ٢٠٠٠، الشـماع وحمــود( محيـرًا ، لـذا يـذكر 
 والمتخصصـينعام بين البـاحثين  إجماعيوجد  انه ال

  .مفهوم موحد للقيادة  على تحديد

        نظريات القيادة نظريات القيادة نظريات القيادة نظريات القيادة : : : : ثانياً ثانياً ثانياً ثانياً 
معظــم الجهـــود التــي قـــام بهـــا  أســـفرتلقــد 

االجتمــاع لوضــع معــايير ثابتــة االدارة وعلمــاء  علمــاء
 دوقــــ األكفــــاءاختيــــار القــــادة  أساســــهامكــــن علــــى ي

 أطلـقمـداخل للقيـادة  ةتبلورت هذه الجهود في ثالث
  : عليها نظريات القيادة وهذه النظريات هي 

  

        نظرية السمات نظرية السمات نظرية السمات نظرية السمات  )١

التــــي النظريـــات  أولــــىمـــن النظريــــة تُعـــد هـــذه 
اســــــتهدفت تحديــــــد خصــــــائص القيــــــادة الناجحــــــة 

وعـة مـن تقوم على سمة او مجم ها ان القيادةؤداوم
ع بهــا فـرد معــين وان مــن تتــوافر متــيتالتــي  السـمات

القــدرة علــى القيــادة  فيــه هــذه الســمات تكــون لديــه
عبـد ( ويمكن ان يكـون قائـداً ناجحـاً فـي كـل وقـت

وقــــــــــــــــــــــــد قــــــــــــــــــــــــام .  )٢٧٩: ٢٠٠٤البــــــــــــــــــــــــاقي، 
)Stogadill,1974( بمراجعــــــة)دراســــــة عــــــن  )٢٨٧

وحتـــى ) ١٩٠٤(ســمات القيــادة فـــي الفتــرة مـــا بــين 
بـــين فيهـــا ان هنـــاك ســـمات يجـــب توفرهـــا ت)١٩٧٤(

: ٢٠٠٥ ، بـالل (في القائد ومن هذه السـمات هـي 
٢٦٣( .  

ات شخصـــــية مثــــــل القـــــدرة علـــــى التكيــــــف ســـــم.أ
والحـــزم فـــي اتخـــاذ القـــرارات واالســـتقرار العـــاطفي 

  . والثقة بالنفس واالنضباط 
القــــدرات مثــــل الــــذكاء وبعــــد النظــــر والحكــــم .ب

 .التعبيرة على والقدرة الشفوي لألمورالصائب 

المهـــارات االجتماعيـــة مثـــل االســـتعداد للتعـــاون .ج
 والتنســـــــــــيقية والمهـــــــــــارات اإلداريـــــــــــةوالقــــــــــدرات 

الشخصــية والمظهــر الخــارجي والشــهرة والمشــاركة 

 .  االجتماعية واللياقة

  نظرية سلوك القائدنظرية سلوك القائدنظرية سلوك القائدنظرية سلوك القائد) ٢  

تتحدد فـي  وترى هذه النظرية ان فاعلية القيادة
ا يتعامـل مــع مرؤوســية ضـوء مــا سـيفعله القائــد عنــدم

النظريـــات التـــي ظهـــرت ضـــمن المـــدخل  أهـــمومـــن 
   -:السلوكي القيادة هي 

   ohiostate جامعيةجامعيةجامعيةجامعية    اتاتاتاتدراسدراسدراسدراس

ـــة  أجـــرى  فريـــق مـــن البـــاحثين فـــي جامعـــة والي
ـــادة ولقـــد  اوهـــايو سلســـلة مـــن الدراســـات عـــن القي
استخدم هذا الفريق استقصاء وصـف سـلوك القائـد 
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 الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية ـــــــــــ

القيـادة  أنماطد من وذلك لتحليل القيادة في العدي
واتضح ان هناك نوعان مـن  )٢٦٨: ٢٠٠٥بالل ، ( 

  )  Daft& Noi,2001 : 384( السلوك 
القائــد  وهـو المـدى الــذي يكـون فيـه:االهتمامـات.ا

اهتمامــــاً بالتــــابعين فالقائــــد االعتيــــادي يقــــدر  أكثــــر
  .العمل الجماعي  ويطور اآلخرين

القائــــــد وهـــــو مـــــدى توجيـــــه : هيكـــــل المبـــــادرة.ب
ووجـــــدت  األهـــــدافلين مـــــن اجـــــل تحقيـــــق معـــــالل

بـارات تط القيـادي عـالي االعنمبحوث اوهايو ان ال
 األداءيكـــل وهـــو الـــذي يحقـــق عـــالي االهتمـــام باله

 .  األفضلوالرضا 

     Michignدراسة  دراسة  دراسة  دراسة   ))))١١١١

خطـــة الدراســـة فـــي نفـــس الوقـــت الـــذي بـــدأت 
و حيـث قـام كـل مــن يبـدأت فيـه دراسـة جامعـة اوهـا

)likert(و)Katz(  ســـات بجامعـــة مـــن الدرابالعديـــد
القياديــــة فــــي منظمــــات مختلفــــة  لألنمــــاطمشـــكان 

:   اآلتيـــة وقـــد توصـــلت هـــذه الدراســـة الـــى النتـــائج

)schremerborn,1985: 386(   

هـــذا ويتشـــابه :  باإلنتـــاجم تنمـــط الســـلوك المهـــ -ا
المركــز علــى المهـــام فــي دراســـة  مــع الـــنمط الــنمط

   .جامعة اوهايو
ويتشـابه هـذا : ملينبالعـاالمهـتم نمط السلوك  -ب

فـي دراسـة  اإلنسانيةالنمط المركز على االعتبارات 
  . و يجامعة اوها

ـــد ويتضـــح مـــن البعـــدين الســـا  اإلداريبقين ان القائ
العــاملين باعتبــارهم  إلــىوينظــر  باإلنتــاجالــذي يهــتم 

 ذلكلـــالمنظمـــة و  أهـــدافوســـائل ضـــرورية لتحقيـــق 
االهتمــــام بعمــــل المرؤوســــين مــــن .يلجــــأ الــــى  فهــــو
الطـــــائي ، (  . ل اإلشـــــراف المباشـــــر علـــــيهم خـــــال

٧٧:  ٢٠٠٤ . (  

وضــــــع المعــــــايير واالهتمــــــام بتنفيــــــذ الجــــــداول .ب
 . اإلنتاجية

 . العمل أداءالتأكد عن النتائج وتقويم .ج

العـــاملين ويهـــتم  علـــى يركـــزامــا الـــنمط الثـــاني فهـــو 
مـنهم لـه مكانـة وذو كل واحـد   نا  بهم على اعتبار

  :ولذلك فهو يلجأ الى كبيرة في العمل   أهمية
تشـجيع المرؤوسـين علــى المشـاركة فـي اتخــاذ  -١

  . القرار 
 . االهتمام برضا المرؤوسين في العمل  -٢

 .االهتمام برفاهية المرؤوسين وسعادتهم  -٣
  

 TheManagerial    اإلداريةاإلداريةاإلداريةاإلداريةالشبكة  الشبكة  الشبكة  الشبكة  : : : : ثالثا ثالثا ثالثا ثالثا 

Grid             
لــبالك وموتــوت (  اإلداريــةنمــوذج الشــبكة 

Black & Mouton( جمع بـــين حيـــث قــاموا بــال
القيــادة  أنمــاطلتحديــد  ) ناو ومشــكياوهــا( دراســة 

البحــــــث  أســـــلوبللمـــــدير وبـــــالرغم مـــــن اخـــــتالف 
هنـــــاك اتفـــــاق مــــن حيـــــث النتـــــائج  اآلنالمســــتخدم 

 هيكـــل علـــى النهائيـــة ممـــثالً البعـــد الخـــاص بـــالتركيز
يماثــــــل ذلــــــك البعــــــد الخــــــاص باالهتمــــــام  رةالمبــــــاد

ـــاج تمـــام وكـــذلك البعـــد الخـــاص بااله والعمـــل باإلنت
 ١٩٧٨ســليمان، ( يماثـل البعــد الخـاص بالمرؤوســين 

وانطالقاً من هـذه النتـائج قـام كـل مـن بـالك  ) ٣٥٤: 
عـــن شـــبكة بهـــدف  لبعـــدينون بوضـــع هـــذين اتـــومو 

 القياديـة المختلفـة حيـث يمثـل األنماطالتعرف على 
البعـــد الراســـي و )  باإلنتـــاجاالهتمـــام (  األفقـــيالبعـــد 

تقــع درجــات االهتمــام و  ؤوســينر يمثــل االهتمــام بالم
) ٩(على كل مـن البعـدين علـى مقيـاس تـدريجي مـن 

درجــــات  ألقــــلدرجــــات تعطــــى فيهــــا درجــــة واحــــدة 
او المرؤوســــين  وتســــع درجــــات  باإلنتــــاجاالهتمــــام 

الشــــكل  أو األفــــراد أو باإلنتـــاجواالهتمــــام  بـــاألعلى
 الخمســــــة علــــــى الشــــــكل األنمــــــاطالتــــــالي يوضــــــح 

   .:التالي
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  القيادية األنماط شبكة:)١(شكل ال

           ) ٩/١(                     الجماعية  اإلدارة) ٩/٩(                        

   عالي

  النادي إدارة     

  نياالهتمام بالمرؤوس                ٥/٥الوسطى اإلدارة                           

                      

    السلبية اإلدارة )١/١(                        بالمهام اإلدارة) ١/٩(   

                                                                                  

   منخفض 
                             

  نخفض م                             باإلنتاجم االهتما            عالي                             

  ١٩٧٨،  ة، دار الجامعة المصري اإلسكندرية،  واألداءحنفي السلوك التنظيمي  ، سليمان: المصدر     
  

نمــط هــو  أفضــلان )بــالك وموتــون ( يشــير
ـــــة يليهـــــا  )٩/٩( الـــــنمط ـــــنمط  أي االدارة الجماعي ال

 )١/٩(يليهـــــا الــــــنمط  –أي االدارة الوســـــطى  )٥/٥(
ادارة أي  )٩/١(ثــــــــم الــــــــنمط  -أي االدارة بالمهــــــــام

السـلبية وهـذا  أي االدارة )١/١(ثم النمط  – النادي
ون كـفي الدنيايتناسب مع المشرفين في المستويات 

ــــــــــب  ، ) ٩/١(، ) ٥/٥(، ) ١/٩(، ) ٩/٩( األنمــــــــــاطترتي

)١/١ (  

        النظرية املوقفية النظرية املوقفية النظرية املوقفية النظرية املوقفية : : : :     ٣٣٣٣

ويقوم مفهوم هـذه النظريـة علـى القـول بـان 
ت يـــرتبط بســـما تحديـــد خصـــائص القيــادة ال أســاس

قـف قيـادي وخصائص شخصية عامـة ،بـل تـرتبط بمو 
وتفترض النظريـة  .)٢٨٢: ٢٠٠٤عبد الباقي ، (معين 

يجــــب ان يختلــــف مــــن الموقفيــــة ان ســــلوك القائــــد 
) ٥٧٩: ٢٠٠٥، وآخـــــرونالمرســـــي (  آلخـــــرموقـــــف 

وعليــــه فــــان هــــذه النظريــــة تقــــدم مفهومــــاً ديمقراطيــــاً 
يـــادة فـــي للقيـــادة وذلـــك مـــن خـــالل عـــدم حصـــر الق

م مـن تتـوفر فـيهم سـمات ه األفرادمحدود من عدد 

عريضــــة القيــــادة بــــل تجعــــل قاعــــدة  وقــــدرات معينــــة
بعـض فـي  قائداً شخص ان يكون  أليبحيث يمكن 

  المواقف 

        املبحث الثانياملبحث الثانياملبحث الثانياملبحث الثاني

        ::::االلتزام التنظيمي االلتزام التنظيمي االلتزام التنظيمي االلتزام التنظيمي 
        مفهوم االلتزام التنظيمي مفهوم االلتزام التنظيمي مفهوم االلتزام التنظيمي مفهوم االلتزام التنظيمي : : : : أوالأوالأوالأوال

ي موضـــــوع االلتـــــزام التنظيمـــــي ظـــــلقـــــد ح
 فس االجتمـــاعنالـــباهتمـــام ملمـــوس مـــن قبـــل علمـــاء 

 ومحتــواه الفكــري، أبعــادهيعاب اســت لغــرض والتنظــيم
بانه اتجاهاً يـربط بـين الفـرد  )Sheldon(حيث عرفه 

االلتـزام كمـا عـرف  ،) 31:1998خطـاب (ة المنظمـو 
التنظيمـــــي بانـــــه ظـــــاهرة تحـــــدث نتيجـــــة العالقـــــات 

مــــة التــــي يترتــــب عليهــــا التبادليــــة بــــين الفــــرد والمنظ
بقيـــت العالقـــة التعاقديـــة ل يظـــل طالمـــا اتفـــاق متبـــاد

يوسـف ، ( ، ويـرى  )٢١٥: ٢٠٠٥ ،الصرفي ( مثمرة 
بـــــان االلتـــــزام التنظيمـــــي القـــــوة  )٥١٨-٤٩٣: ١٩٩٩

النسبية لتعريف الشخص بنفسه على انه موظف فـي 
التــــي يعمــــل بهــــا واندفاعــــه نحــــو تحقيـــــق  ظمــــةالمن
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 -١٥٥-              ....دراسة استطالعية/ وأثرها في االلتزام التنظيمي األنماط القيادية لرؤساء األقسام 

 الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية ـــــــــــ

رغبــــة  بأنــــه )٧٠: ١٩٩١محمــــود، ( ويشــــير  أهـــدافها
  ي بـذل طاقتـه ووالئـه للمنظمـةف اعيمإجالفرد كدور 

   mowday etal(يــرى  كنظــام اجتمــاعي، كمــا

الشــعور باالنتمــاء وااللتصــاق  بأنــه  )27 : 1882.
النفســــي بالمنظمــــة، ويؤكــــد هــــذا المنظــــور علــــى ان 

  :  بأنهااللتزام التنظيمي يتصف 
  . وبأهدافهاالمنظمة ب إيمان.١
ــــذل الجهــــد والتفــــاني فــــي خدمــــة ســــتعداالا. ٢ د لب

  نظمة الم
  .المنظمة  تهرغبة شديدة لالحتفاظ بعضوي. ٣

الــــى  )٦٥-٣٧: ٢٠٠٤ي ، بــــالرج( ويشــــير 
ــــاك اختالفــــ بــــين االلتــــزام التنظيمــــي والــــوالء  اان هن

امـا  ،عامـة ظمـةالتنظيمي حيث ان االول يتعلـق بالمن
تغيـر ممعـين وانـه اقـل ثباتـاً مـن ال الثاني فيرتبط بعمل

ـــزام الت. االول  ـــتم تطـــوير االلت نظيمـــي علـــى مـــدار وي
فتــــرة طويلــــة مــــن الــــزمن امــــا الــــوالء التنظيمــــي فانــــه 

معينــة فـي مجــال  سـمةيعكـس التفاعـل المباشــر مـع  
  . عمل الشخص 

  مكونات االلتزام التنظيمي مكونات االلتزام التنظيمي مكونات االلتزام التنظيمي مكونات االلتزام التنظيمي : : : : ثانياً ثانياً ثانياً ثانياً 
االلتـــزام التنظيمـــي علـــى انـــه تيـــار  إلـــىيمكـــن النظـــر 

 ,Meyer(  والجوانــب حيــث حــدد األبعــادمتعــدد 

   :كونات لاللتزام التنظيمي ثالثة م) 31-30 :1998
  االلتزام العاطفي  .١

 والتـــــأثروهـــــو يعبـــــر عـــــن درجـــــة االلتـــــزام العـــــاطفي 
ـــزام  بأهـــداف وقـــيم المنظمـــة وقـــد يكـــون هـــذا االلت

ــاتج عــن  ــأثير شخصــين للمنظمــة وقــد  إحســاسن وت
  . كمدة محددة   أيضايكون مؤقتا 

  االلتزام المعياري .٢
ـــمـــن االلتـــزام التنظيمـــي ويعبـــ آخـــروهـــو نـــوع   هر عن

تمســــك ي مــــن خـــالل الوالشخصـــ األدبــــيااللتـــزام 
ـــأثير  وأهـــدافبقـــيم  ـــاتج عـــن الت المنظمـــة ويكـــون ن

  .بالقيم االجتماعية والثقافية والدينية

  االلتزام المتواصل . ٣
االلتــزام ويعبـــر عــن الرغبـــة  أنــواع وأكثـــر أرقــىوهــو 

  وقيم المنظمة  بأهدافالقوية في التمسك 
  

  لتنظيميااللتزام ا أهمية: ثالثا 

قـــــد أدت الـــــى االهتمـــــام بهـــــذا  أســـــبابهنـــــاك عـــــدة 
  .  )١٨٢: ٢٠٠٤عبد الباقي ، ( المفهوم وهي 

ـــــزام التنظيمـــــي يمثـــــل احـــــد المؤشـــــرات  .١ ان االلت
للتنبـــــؤ بالعديـــــد مـــــن النـــــواحي الســــــلوكية  األساســـــية

  . العمل  نوخاصة معدل دورا
ال االلتــزام التنظيمــي قــد جــذب كــًال مــن ان مجــ .٢

نظــرًا لمــا يمثلـــه  اإلنســـانيلســلوك المــديرين وعلمــاء ا
 .كونه سلوكاً مرغوباً فيه   من

ان االلتزام التنظيمي يمكن ان يساعدنا الـى حـد  .٣
ـــة  فاً لهـــم فـــي هـــد األفـــراد أيجـــادمـــا فـــي تفســـير كيفي

 . الحياة 
  

        لثلثلثلثاااااملبحث الثاملبحث الثاملبحث الثاملبحث الث

        منهجية البحثمنهجية البحثمنهجية البحثمنهجية البحث
        مشكلة البحث مشكلة البحث مشكلة البحث مشكلة البحث : : : : أوالأوالأوالأوال

مشـــــكلة البحـــــث بالتســـــأوالت  يمكـــــن صـــــياغة     
  . اآلتية

القياديــة فــي   األنمــاطهــو مســتوى ممارســة  مــا -١
  . جامعة القادسية/ التربية كلية 

هــو مســتوى االلتــزام التنظيمــي للمرؤوســين  مــا -٢
 . المتمثلين بالتدريسيين في الكلية

لقياديــــة فــــي االلتــــزام ا األنمــــاطهــــو تــــأثير  مــــا -٣
 .التنظيمي

        البحث البحث البحث البحث     أهدافأهدافأهدافأهداف: : : :     ثانياً ثانياً ثانياً ثانياً 

  . منها أهدافعدة  يسعى البحث الى تحقيق
القياديــة فــي  األنمــاطى ممارســة و تحديــد مســت -١

  . المبحوثة الكلية
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الكليــة تحديــد مســتوى االلتــزام التنظيمــي فــي  -٢

  .المبحوثة
القياديــة فــي  األنمــاطتشــخيص مســتوى تــأثير   -٣

  . االلتزام التنظيمي
القياديـة السـائدة  األنمـاط طبيعـةف علـى و الوق -٤

  )Black&moton(على نظرية  االعتمادفي 
  

        البحث البحث البحث البحث     أهميةأهميةأهميةأهمية: : : : الثا الثا الثا الثا ثثثث

حيـــث القيــادة  أهميــةالبحــث مـــن  أهميــةع بــنت
نالـت اهتمامـاً كبيـراً  التـي تعد من المواضيع المهمـة

مــــن لــــدن البــــاحثين فــــي مختلــــف حقــــول المعرفــــة 
تغيــر  اآلنيشــهد خاصـة فــي الوقـت الحاضــر الـذي 

وظهور العولمة والتنـافس وعلـى  في جميع الميادين
موضـوع القيـادة مـن  الرغم من كثرة مـا يكتـب حـول

جـاالً متـزال  ال إنهـا إالومقـاالت  وأبحـاثدراسات 
ــــد مــــن  خاصــــة تلــــك التــــي  األبحــــاثخصــــباً للمزي

الخاصـــــــــة بهـــــــــا  األنمـــــــــاطتحـــــــــاول استكشـــــــــاف 
 األنمـــاطدات التــي تـــؤثر فيهــا وتـــأثير هــذه حــدوالم

التنظيمـــــــــــــي  األداءالمختلفــــــــــــة للقيـــــــــــــادة علـــــــــــــى 
   .منظمة أليواالستراتيجي 

  

        لبحث لبحث لبحث لبحث فرضية افرضية افرضية افرضية ا: : : : رابعارابعارابعارابعا

  :  ات الرئيسة التالية فرضيالينطلق البحث من 
هنـــاك عالقـــة وتــــأثير للـــنمط القيـــادي المتجــــه  -١

  .نحو العمل على االلتزام التنظيمي
هنـــاك عالقـــة وتــــأثير للـــنمط القيـــادي المتجــــه  -٢

  . نحو العاملين على االلتزام التنظيمي
 هنـــاك عالقـــة وتــــأثير للـــنمط القيـــادي المتجــــه -٣

  . االلتزام التنظيمي على  والعامليننحو العمل 

 
ً
 خامسا
ً
 خامسا
ً
 خامسا
ً
        جمتمع البحث جمتمع البحث جمتمع البحث جمتمع البحث : : : : خامسا

كليـــة التربيـــة فـــي  تدريســـييمثـــل مجتمـــع البحـــث 
تدريسـي ) ٢٢٤(جامعة القادسية حيث بلغ عـددهم 

) ١٣٠(وتــم توزيــع علميــة  أقســام)  ٧(لــىمــوزعين ع

التربيــة حيــث  كليــةاســتمارة اســتبيان علــى تدريســي  

 اإلجابــةوتــم )% ٥٨(شـكلت االســتمارات الموزعـة 
  . عليها بالكامل

        الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني

        اجلانب التطبيقياجلانب التطبيقياجلانب التطبيقياجلانب التطبيقي
  

        األولاألولاألولاألولاملبحث املبحث املبحث املبحث                 

        للبحثللبحثللبحثللبحث    األساسيةاألساسيةاألساسيةاألساسيةحتليل املتغريات حتليل املتغريات حتليل املتغريات حتليل املتغريات 
ســـــيتم فـــــي هـــــذا المبحـــــث تحليـــــل واقـــــع 

عينـــة  إلجابــاتللبحــث وفقــاً  األساســيةالمتغيــرات 
البحــــــث باســــــتخدام التوزيــــــع التكــــــراري والنســــــبي 

ل متغيـر لكـ اإلجابـةوالوسط الحسابي لمعرفة شـدة 
 .  
المتعلقــــة بــــالنمط القيــــادي  اإلجابــــاتتحليــــل  -١

  . المتجه نحو العمل 
عينـة البحـث  إجابـاتالـذي يبـين ) ١(من الجدول 

المتعلقــــة بــــالنمط القيــــادي المتجــــه  األســــئلةحــــول 
متوســـط تحقـــق عنـــد  أعلـــىنحـــو العمـــل تبـــين انـــه 

ـــيس القســـم علـــى  )٣(الفقـــرة  التـــي تمثـــل حـــرص رئ
المتعلقـــــة بالعمـــــل بشـــــكل  كافـــــة المعوقـــــات  إزالـــــة

امــــا ) ٤.٦٩(مســــتمر ودائــــم حيــــث كــــان المتوســــط 
ـــى ـــد الفقـــرة  أدن التـــي تمثـــل  )٩(متوســـط تحقـــق عن

ـــد  وإمكانـــاتبعـــدم مراعـــاة قـــدرات  التدريســـيين عن
  .) ٢(تكليفهم بمهام معينة حيث كان المتوسط 

  

  

  

  

  

  

  

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 -١٥٧-              ....دراسة استطالعية/ وأثرها في االلتزام التنظيمي األنماط القيادية لرؤساء األقسام 

 الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية ـــــــــــ

  

  

  ي المتجه نحو العملدتعلق بالنمط القياعينة البحث فيما ي إلجاباتالتوزيع التكرار والنسبي :)١(جدول ال

  الفقرات  ت
  اإلجابات

  ال اتفق تماماً   ال اتفق  محايد  اتفق  اتفق تماماً 

وس
مت

ال
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  ط

القسـم علـى االلتـزام بالعمـل يؤكد رئـيس   ١

بغــض النظــر عــن الظــروف  الشخصــية 
  للتدريسيين 

٤.٥٦  -  -  -  -  ١٠  ١٣  ٢٤  ٣١  ٦٦  ٨٦  

 يئةعلى ان يجعل ب يحرص رئيس القسم  ٢
ـــــل  ـــــرالعم ـــــة لتحقيـــــق  أكث  األداءمالئم
  للقسم  األفضل

٤.٤٢  -  -  -  -  ٤  ٥  ٥٠  ٦٥  ٤٦  ٦٠  

ــى   ٣ ــيس القســم عل ــةيحــرص رئ  كافــة إزال
المعوقات المتعلقة بالعمل بشكل مستمر 

  ودائم 

٤.٦٩  -  -  -  -  ٥  ٦  ٥٧  ٧٤  ٣٨  ٥٠  

يحـــــاول رئـــــيس القســـــم تـــــوفير جميـــــع   ٤
ــــات ا ــــق المتطلب ــــى تحقي ــــي تســــتند ال لت

  القسم  أهداف

٤.٥٢  -  -  ٧  ٩  ٣  ٤  ٢٩  ٣٨  ٦١  ٧٩  

يضـع رئـيس القســم مشـاكل العمـل علــى   ٥
 التدريســيينتجــاه زمالئــه  هالتزاماتــ راس

  في العمل 

٤.٤٢  -  -  -  -  ٨  ١٠  ٤٢  ٥٥  ٥٠  ٦٥  

ـــون   ٦ ـــى ان يك يحـــرص رئـــيس القســـم عل
 األقسامبقية  أداءمن  أفضلقسمه  أداء

   في الكلية األخرى

٤.٢٥  -  -  ٦  ٨  ١٠  ١٣  ٥٤  ٧١  ٣٠  ٤٠  

يركز رئـيس القسـم علـى مـدى مسـاهمة   ٧
العلمية والنـدوات  التدريسيين في اللجان

   األداءوالمؤتمرات وغيرها في تقييم 

٤.٥٩  -  -  -  -  -  -  ٤١  ٥٣  -  ٧٧  

يدفع رئيس القسم التدريسيين على بـذل   ٨

  جهد كبير النجاز االعمال

٤.٢٨  -  -  ٣  ٤  ٨  ١٠  ٤٧  ٦١  ٤٢  ٥٥  

ــيس القســم  ال  ٩ ــاتيأخــذ رئ ــدرات  إمكان وق
مهـــام  بـــأداءعنـــد تكلـــيفهم  نالتدريســـيي

  معينة 

-  -  ٢  ٦  ٨٠  ١٠  ١٣  ١٤  ١٧  ١٥  ٢٠  

  

ط القيادي ط القيادي ط القيادي ط القيادي نمنمنمنماملتعلقة بالاملتعلقة بالاملتعلقة بالاملتعلقة بال    اإلجاباتاإلجاباتاإلجاباتاإلجاباتحتليل حتليل حتليل حتليل ....١١١١
        املتجه حنو العاملني املتجه حنو العاملني املتجه حنو العاملني املتجه حنو العاملني 

ــــات) ٢(يبــــين الجــــدول  ــــة البحــــث حــــول  إجاب عين
ــــادي المتجــــه نحــــو  بــــالنمطالمتعلقــــة  األســــئلة القي

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 دراسة استطالعية/ األنماط القيادية لرؤساء األقسام وأثرها في االلتزام التنظيمي  .........     -١٥٨-  

 
متوســـــط حســـــابي  أعلـــــىان ومنـــــه يظهـــــر لعــــاملين ا

بمحاولــة رئــيس  التــي تتمثــل  )١(تحقــق عنــد الفقــرة 
بــين التدريســيين  المتبادلــةروح الثقــة  إشــاعةالقســم 

متوســــط  أدنــــىامــــا ) ٤.٨٦(حيــــث كــــان المتوســــط 

ـــد الفقـــرة  بمـــدى تشـــاور التـــي تمثـــل  )٢(تحقـــق عن
 بمهــامرئـيس القســم مــع التدريســيين عنــد تكــاليفهم 

  ) ١.٣٤(حيث ان نة معي

  عينة البحث فيما يتعلق بالنمط القيادي المتجه نحو العمل إلجاباتالتوزيع التكرار والنسبي :)٢(جدول ال

  الفقرات  ت

  اإلجابات

  ال اتفق  محايد  اتفق  اتفق تماماً 
ال اتفق 

  تماماً 

سط
متو

ال
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  

تبادلــة بـــين روح الثقــة الم إشــاعةيحــاول رئــيس القســم   ١
  التدريسيين 

٤.٨٦  -  -  -  -  -  -  ١٤  ١٨  ٨٦  ١١٢  

ـــيس القســـم مـــع التدريســـيين عنـــد تكلـــيفهم   ٢ يتشـــاور رئ
  معينة  بمهام

-  -  -  -  ٢٦  ٧  ١٠   
٢٠  

١.٣٤  ٧٣  ٩٦  

ــــه   ٣ يحــــاول رئــــيس القســــم ان يكــــن منفتحــــاً فــــي عالقات
  بزمالئه التدريسيين االجتماعية 

-  -  ٢.٨١  -  -  ٢٧  ٣٥  ٥٨  ٧٥  ١٥  ٢٠  

 نللتدريســـييروف الشخصــية ظـــراعــي رئـــيس القســم الي  ٤
  عند عدم حضورهم في الوقت المحدد للمحاضرة 

٤.٧٥  -  -  -  -  -  -  ٢٥  ٣٢  ٧٥  ٩٨  

ع رئـــــيس القســـــم الممارســـــات الجماعيـــــة بـــــين جيشـــــ  ٥
  التدريسيين والعمل بروح الفريق 

٤.٦  -  -  -  -  -  -  ٤٠  ٥٢  ٦٠  ٧٨  

تـي ع رئيس القسم حـل الخالفـات والصـراعات الجيش  ٦
  تحدث بين التدريسيين ذاتياً 

٤.٥٥  -  -  -  -  -  -  ٤٥  ٥٨  ٥٥  ٧٢  

يقـــــدمها التـــــي  المقترحـــــة اآلراءيحتــــرم رئـــــيس القســـــم   ٧
  التدريسيين في القسم 

٤.٣٦  -  -  -  -  ١١  ١٤  ٤٢  ٥٥  ٤٧  ٦١  

القـرارات التـي يتخـذها رئـيس القسـم تـتم بالتشـاور مـع   ٨
  التدريسيين 

٤.٤٨  -  -  -  -  ٣  ٤  ٤٦  ٦٠  ٥١  ٦٦  

دور  تدريسـيرص رئيس القسم على ان يكون لكـل يح  ٩
  فاعل في القسم 

-  -  ٣  -  -  -  -  ٦٩  ١٢٥  ٤  ٥  

    بـــالنمطبـــالنمطبـــالنمطبـــالنمطاملتعلقــة املتعلقــة املتعلقــة املتعلقــة     اإلجابــاتاإلجابــاتاإلجابــاتاإلجابــاتحتليــل حتليــل حتليــل حتليــل  ....٢٢٢٢

 القيادي  املتجه حنو العمل والعاملني القيادي  املتجه حنو العمل والعاملني القيادي  املتجه حنو العمل والعاملني القيادي  املتجه حنو العمل والعاملني 

  

ــــة  إجابــــاتالــــذي يبــــين ) ٣(مــــن الجــــدول  عين
ـــــادي  األســـــئلةالبحـــــث حـــــول  ـــــالنمط القي المتعلقـــــة ب

متوسـط  أعلـىيظهـر ان ن العـامليو  العمـل المتجه نحو
ــــيس ) ٥(تحقــــق عنــــد الفقــــرة  ــــل محاولــــة رئ التــــي تمث

يعملــــون كفريــــق عمــــل  التدريســــيينالقســــم ان يجعــــل 
المتوســـط  إنحيــث  أفضــل أداءواحــد لغــرض تقـــديم 

التـي ) ٧(متوسط تحقق عنـد الفقـرة  أدنىاما  )٤.٦٩(

تمثلــت باعتمــاد مبــدأ الشــفافية حيــث كــان المتوســط 

)١(  .  
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 الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية ـــــــــــ

  
  

  

عينة البحث فيما يتعلق بالنمط القيادي المتجه نحو  إلجاباتالتوزيع التكرار والنسبي :)٣(جدول ال
  املينالع

  الفقرات  ت

  اإلجابات

  ال اتفق تماماً   ال اتفق  محايد  اتفق  اتفق تماماً 

وس
لمت

ا
ط

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  

 أراءعلـى تقـديم  التدريسيينيحفز رئيس القسم   ١
  ة تخدم مصلحة القسم ومقترحات جديد

٤.٦٨  -  -  -  -  ٢  ٣  ٢٧  ٣٥  ٧١  ٩٢  

يعتمــد رئــيس القســم مبــدأ المشــاركة فــي اتخــذ   ٢
   والتدريسيينالقسم  أداءالقرار لغرض تحسين 

٤.٦٦  -  -  -  -  -  -  ٣٤  ٤٤  ٦٦  ٨٦  

من اجل   التدريسيينبتحفيز  ميهتم رئيس القس  ٣
  أعمالهم ألداءدفعهم للتعاون 

٤.٥٣  -  -  -  -  -  -  ٤٧  ٦١  ٥٣  ٦٩  

التي تحدث داخل  األخطاءيدرس رئيس القسم   ٤
  على تخطيها  نالتدريسييالقسم ويشارك 

٤.٦٢  -  -  -  -  ٨  ١٠  ٢٣  ٣٠  ٦٤  ٩٠  

 التدريســـــيينيحـــــاول رئـــــيس القســـــم ان يجعـــــل   ٥
 أداءيعملــون كفريـــق عمــل واحـــد لغــرض تقـــديم 

   أفضل

٤.٦٩  -  -  -  -  ٧  ٩  ١٧  ٢٢  ٧٦  ٩٩  

الجديـدة  األفكارو  لآلراءبتحمس رئيس القسم   ٦
التدريســيون والتــي تخــدم مصــلحة  لتــي يطرحهــا

  القسم 

٤.٦٥  -  -  -  -  ١٥  ٢٠  ٣٨  ٥  ٨٠  ١٠٥  

القســم مبـدأ الشــفافية فـي التعامــل  يعتمـد رئـيس  ٧
   أعمالهممع التدريسيين عند تأدية 

١  ٨٨  ١١٥  -  -  -  -  ٨  ١٠  ٤  ٥  

يـــــوازن رئـــــيس القســـــم باســـــتمرار بـــــين مصـــــلحة   ٨
  القسم  دافأهالتدريسيون وتحقيق 

٤.٤٢  -  -  ٥  ٦  ٧  ٩  ٣١  ٤٠  ٥٨  ٧٥  

يكــــرس رئــــيس القســــم جــــزء مــــن وقتــــه لســــماع   ٩
  المشاكل الشخصية للتدريسيون لغرض حلها 

٤.٥  -  -  -  -  ٤  ٥  ٤٢  ٥٥  ٥٤  ٧٠  

  

ــل  ....٣٣٣٣ ــل حتلي ــل حتلي ــل حتلي ــاتحتلي ــاتاإلجاب ــاتاإلجاب ــاتاإلجاب ــااللتزام     اإلجاب ــة ب ــااللتزام املتعلق ــة ب ــااللتزام املتعلق ــة ب ــااللتزام املتعلق ــة ب املتعلق
        التنظيمي التنظيمي التنظيمي التنظيمي 

ـــــىيتضـــــح ان ) ٤(الجـــــدول مـــــن  متوســـــط  أعل
ـــين مـــدى) ٧(تحقـــق عنـــد الفقـــرة  اســـتعداد  التـــي تب

كبيـر للعمـل فـي الجامعـة لتقديم مجهـود   نالتدريسيي
متوســـــط  أدنـــــىامـــــا  )٤.٨٩(حيــــث كـــــان المتوســـــط 

ــــد الفقــــرة  ــــي تمثلــــت بمــــدى ثقــــة ) ٩(تحقــــق عن الت

الجامعــــة حيــــث كــــان المتوســــط  بــــأفرادالتدريســــيين 
)١.٥(.  
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  بااللتزام التنظيمييتعلق عينة البحث فيما  إلجاباتالتوزيع التكرار والنسبي :)٤(جدول ال

  الفقرات  ت

  االجابات

  ال اتفق  محايد  اتفق  اتفق تماماً 
ال اتفق 

  تماماً 

سط
متو

ال
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  

  ٤.٣٢  -  -  ١٥  ٢٠  -  -  ٢٢  ٢٨  ٦٣  ٨٢  كان قرار ارتباطي بهذه الجامعة قرارًا صائباً   ١

اشعر بضعف والئـي تجـاه الجامعـة التـي اعمـل   ٢
  فيها

٤.٦٨  -  -  ١  ١  ٨  ١٠  ١٤  ١٩  ٧٧  ١٠  

  ٤.٨٢  -  -  -  -  ٢٦  ٣٤  ١٢  ١٦  ٨٥  ١١٠  هي مشاكلي الشخصية  اعتبر مشاكل الجامعة  ٣

  ٤.٧٦  -  -  -  -  -  -  ٢٤  ٣١  ٧٠  ٩٩  ألصدقائيعن الجامعة  وإعجاب بأطر أتحدث  ٤

  ٤.٥٤  -  -  -  -  -  -  ٤٦  ٦٠  ٥٤  ٧٠  قيمي تطابق قيم الجامعة  أجد  ٥

ني تدريسي فـي هـذه اشعر بالفخر واالعتزاز كو   ٦
  الجامعة

٤.٧٧  -  -  -  -  -  -  ٢٣  ٣٠  ٧٧  ١٠٠  

مجهودًا للعمل في هذه  أقدملديه استعداد ان   ٧
  الجامعة

٤.٨٩  -  -  -  -  -  -  ١١  ١٤  ٨٩  ١١٦  

مكـــن الحصـــول علــــى مكاســـب كثيـــرة نتيجــــة ي  ٨
  االنتماء لهذه الجامعة 

٣  -  -  -  -  ٨  ١٠  ٣١  ٤٠  ٦١  ٨٠  

  ١.٥  ٥٤  ٧٠  ٣١  ٤٠  -  -  ١٥  ٢٠  -  -  الجامعة قليلة  بإفرادثقتي   ٩
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 الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية ـــــــــــ

        

        

        

        

        

        

        

        

        املبحث الثانياملبحث الثانياملبحث الثانياملبحث الثاني

        اختيار الفرضياتاختيار الفرضياتاختيار الفرضياتاختيار الفرضيات
توجـد عالقــة ( األولـى ار الفرضـية الرئيسـة بـاخت :اوالً 

القيــادي المتجــه نحــو العمــل بــااللتزام  نمطوتــأثير للــ
الخـاص بنتـائج عالقـات ) ٥(من الجـدول )التنظيمي

( االول غيـــر المســــتقلاالرتبـــاط واالنحـــدار بـــين المت
والمتغيـر التـابع ) النمط القيادي المتجه نحو العمل 

عالقة ايجابيـة  ر وجودومنه يظه) االلتزام التنظيمي( 
) ٠.٦٣٣(بينهمــا حيــث كانــت قيمــة معامــل االرتبــاط 

المحســوبة ) t( قيمــة إننالحــظ  أيضــاومــن الجــدول 
 ثقـةرجـة دوب) ١.٨٦(ي اكبر من الجدوليـة ه) ٢.٠٠١(
وجـــود العالقـــة  علـــى تـــدللوهـــذه النتيجـــة  %)٩٥(

 التأكــدولغــرض االيجابيــة بــين المتغيــرين المــذكورين 
حيــــث   )F(اختبــــار  إجــــراءتــــم  أعــــاله االختبــــارمــــن 

ــــــت  ــــــر مــــــن  )4.003(المحســــــوبة  )F(كان هــــــي اكب
ان هــــــذه  %)٩٥(وبدرجــــــة ثقــــــة ) ٣.٧٩(الجدوليــــــة 

كذلك على ان النمط القيـادي المتجـه   تدلل النتيجة
رة فـي االلتـزام ثل يعتبر مـن المتغيـرات المـؤ نحو العم
  .ن عينة البحثيللتدريسي التنظيمي

الـنمط لمتغير  التفسيريةللقدرة  بالنسبة أما
) ٠.٤٠(القيـــادي المتجـــه نحـــو العـــاملين فقـــد كــــان 

  .متوسطة القوه  تفسيريةوهي قدرة 
  
  
  

  

  متجه نحو العمل وااللتزام التنظيميالالقيادي   النمطعالقة االرتباط واالنحدار بين متغير :)٥(جدول ال

F  T R2 R 

  الجدولية
المحسو 

  بة
  الجدولية

المحسو 
  ٠.٦٣٣  ٠.٤٠  بة

٢.٠٠١  ١.٨٦  ٤.٠٠٣  ٣.٧٩  

توجـــــد ( ار الفرضـــــية الرئيســـــية الثانيـــــة بـــــاخت: ثانيـــــاً 
المتجـه نحـو العـاملين  اديعالقة وتأثير للـنمط القيـ

 ئجوالخــاص بنتــا) ٦(الجــدول) االلتزام التنظيمــيبــو 
عالقات االرتبـاط واالنحـدار بـين المتغيـر المسـتقل 

والمتغيــر ) الــنمط القيــادي المتجــه نحــو العــاملين (
ومنــــه يظهـــــر وجـــــود ) االلتـــــزام التنظيمـــــي ( التــــابع 

عالقــة ايجابيــة ومعنويــة حيــث كــان معامــل االرتبــاط 
) t(ومــــن الجــــدول  ايضــــاً نالحــــظ قيمــــة  )٠.٩٨٥(

دوليــــــة هــــــي اكبــــــر مــــــن الج) ١٥.٢٥(ة بو ســــــالمح

وهـــذه النتيجـــة تـــدلل  )%٩٥(وبدرجـــة ثقـــة  )١.٨٦(
ـــــى وجـــــود العالقـــــة االيجابيـــــة بـــــين ال متغيـــــرين، عل

اختبـار  إجـراءتم  أعالهار من االختب التأكدولغرض 
)F(  حيـــث كانـــت)F ( المحســـوبة)وهــــي ) ٤.٢٣٢

ـــة  ـــر مـــن الجدولي  %)٩٥(وبدرجـــة ثقـــة ) ٣.٧٩(اكب
لمتجـه وهذه النتيجة تدلل على ان النمط القيادي ا

نحــــــــو العــــــــاملين يــــــــوثر فــــــــي االلتــــــــزام التنظيمــــــــي 
النســـــبة للقـــــدرة بللتدريســـــيين عينـــــة البحـــــث  امـــــا 
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ــــر ال التفســــيرية   .عالية  تفسيريةوهي قدرة  )٠.٩٧١(ســــتقل فقــــد كــــان مللمتغي

  عالقات االرتباط واالنحدار بين متغير النمط القيادي المتجهة نحو العاملين وااللتزام التنظيمي:)٦(جدول ال

F  T R2 R 

  الجدولية  المحسوبة  الجدولية
المحسو 

  ٠.٩٨٥  ٠.٩٧١.  بة

١٥.٢٥  ١.٨٦   ٤.٢٣٢  ٣.٧٩  

  

  
توجـد عالقـة ( ار الفرضية الرئيسـية الثالثـة باخت: ثالثاً 

وأثيـر للــنمط القيــادي المتجــه نحــو العمــل والعــاملين 
ـــــائج ) ٧(الجـــــدول) وااللتـــــزام التنظيمـــــي  يوضـــــح نت

(  بين المتغيـر المسـتقل عالقات االرتباط واالنحدار
ــــادي المتجــــه نحــــو العمــــل والعــــاملين  ــــنمط القي ) ال

وجـود ومنـه تظهـر )االلتـزام التنظيمـي(والمتغير التابع 
عالقــة ايجابيــة ومعنويــة حيـــث كــان معامــل االرتبـــاط 

 )t(ومـــن الجـــدول ايضـــاً نالحـــظ ان قيمـــة  )٠.٩٧٨(
ـــــة ) ١٢.٣٢٤(المحســـــوبة  وهـــــي اكبـــــر مـــــن الجدولي

وهـــذه النتيجـــة تـــدلل ) %٩٥(ثقـــة  وبدرجـــة )١.٨٦(
علـى وجـود العالقـة االيجابيـة بـين المتغيـرين ولغـرض 

حيــث   بــاراخت إجــراءتــم  أعــالهمــن االختبــار  التأكــد
ــــــــر ) ١٥١.٨٧٢(المحســــــــوبة  )F(كانــــــــت  هــــــــي اكب

ان هــــــذه  %)٩٥(وبدرجــــــة ثقــــــة ) ٣.٧٩(الجدوليــــــة 
ـــــنمط القيـــــادي  ـــــى ان المتغيـــــر ال النتيجـــــة تـــــدلل عل

والعــــاملين ويـــــؤثر فــــي درجـــــة المتجــــه نحــــو العمـــــل 
ــــة البحــــثع نللتدريســــييااللتــــزام التنظيمــــي   ، أمــــاين

ــــــت  التفســــــيريةبالنســــــبة للقــــــدرة  للمتغيــــــر فقــــــد كان
   .عالية تفسيريةوهي قدرة  )٠.٩٥٦(

  
  
  

العــاملين وااللتــزام  العمــل و عالقــات االرتبــاط واالنحــدار بــين متغيــر الــنمط القيــادي المتجهــة نحــو:)٧ ( جـدولال
  يالتنظيم

F  T R2 R 
  المحسوبة  الجدولية  المحسوبة  الجدولية

٠.٩٧٨  ٠.٩٥٦  
١٢.٣٢٤  ١.٨٦  ١٥١.٨٧٢  ٣.٧٩  

        

        االستنتاجات والتوصياتاالستنتاجات والتوصياتاالستنتاجات والتوصياتاالستنتاجات والتوصيات
        االستنتاجات االستنتاجات االستنتاجات االستنتاجات 

ــــذي تضــــمن  ــــل ال ــــاتمــــن خــــالل التحلي  عينــــة إجاب
  :  يأتيار فرضيات البحث تبين ما بالبحث واخت

وجــود الــنمط القيـــادي المتجــه نحــو العـــاملين  -١
 ه المتوســطاتتــليــة التربيــة وهــذا مــا بينك  أقســامفــي 

المتوســط  تفــوق اإلجابــاتالحســابية حيــث كانــت 

يــؤثر بشــكل   ولكــن هــذا التوجــه ال لإلجابــةالنظــري 
كبيـــر علــــى االلتــــزام التنظيمـــي حيــــث كــــان معامــــل 

وهذه النتيجـة تشـير الـى ان هـذا ) ٠.٦٣٣( رتباطالا
 أفــرادالــنمط غيــر مرغــوب بــه بشــكل جيــد مــن قبــل 

ان القيادات الجامعية التي تتبع هـذا الـنمط و العينة 
خلـــــق مســـــتوى التـــــزام تنظيمـــــي لـــــدى  تســـــتطيع ال

  . المرؤوسين
يوجــد الـــنمط القيـــادي المتجـــه نحـــو العـــاملين  -٢

مــن خــالل  وقــد تبــين ذلــك ةكليــة التربيــ  أقســامفــي 
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 -١٦٣-              ....دراسة استطالعية/ وأثرها في االلتزام التنظيمي األنماط القيادية لرؤساء األقسام 

 الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية ـــــــــــ

المتوســطات الحســابية حيــث كــان المتوســط العــام 
ة يفوق المتوسط النظـري امـا بشـأن عالقـ لإلجابات

فقد كـان عاليـاً حيـث   يالتنظيمهذا النمط بااللتزام 
وهـذه النتيجـة تشـير  )٠.٩٨٥(كان معامل االرتبـاط 

 . الى رغبة عينة البحث تجاه هذا النمط القيادي 

عينــة  بإجابــاتنتــائج التحليــل المتعلــق  تبينــ  -٣
ـــادي المتجـــه نحـــو  البحـــث عـــن وجـــود الـــنمط القي

ل ذلـــــك مــــن خـــــالاتضــــح العمــــل والعــــاملين وقـــــد 
المتوســطات الحســابية حيــث كــان المتوســط العــام 

المتوســط النظــري وبشــأن عالقــة هــذا الــنمط  يفــوق
جـــــدًا حيـــــث بلـــــغ  ابـــــااللتزام التنظيمـــــي كـــــان عاليـــــ

ـــة البحـــث تؤكـــد وهـــذه النتيجـــة  )٠.٩٧٨( رغبـــة عين
 .تجاه هذا النمط القيادي

                التوصياتالتوصياتالتوصياتالتوصيات

ومـــن خـــالل عــــرض  البحـــثبنـــاءاً علـــى نتـــائج 
  : كن وضع التوصيات التالية وتحليل النتائج يم

التركيــز علــى الممارســات القياديــة التــي تحقــق  .١
ــــي تــــؤدي الــــى زيــــادة  انســــجاماً بــــين العــــاملين والت

  . التزامهم التنظيمي
ـــد  .٢ يســـاعد علـــى  اإلدارييكـــون الـــنمط  أنالب

علـى العمـل فـي  نالتدريسـييخلق بيئة عمل تشـجع 
 .روفظال أفضل

 مـــــاطأنضـــــرورة القيـــــام بدراســـــة ميدانيـــــة عـــــن  .٣
القيـــادة الســـائدة فـــي الجامعـــة ومقارنتهـــا مـــع نتـــائج 

 . الدراسة الحالية

ــــةضــــرورة حــــث القيــــادات  .٤ ــــذل  اإلداري علــــى ب
 اإلنســـــانيمزيــــد مـــــن العنايــــة واالهتمـــــام بالجانــــب 

 .واالجتماعي داخل الجامعة

ـــــادي فعـــــاالً  أنلغـــــرض  .٥ ـــــنمط القي  ال يكـــــون ال
مــن الــنمط  اً مناســب اً مشــروعيكــون هنــاك  أنيمكــن 

دي المتجــــه نحــــو العمــــل وســــلوك العالقــــات القيــــا
 .لغرض تحقيق التعاون 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        املصادراملصادراملصادراملصادر
        : : : : املصادر باللغة العربية املصادر باللغة العربية املصادر باللغة العربية املصادر باللغة العربية : : : : أوالأوالأوالأوال
( خضـــير كـــاظم  ، وحمـــودالشـــماع، خليـــل محمـــد حســـن  -١

عمان، دار المسيرة للنشر والتوزيـع والطباعـة ، ) نظرية المنظمة 
  . م٢٠٠٠

، األولـــى الطبعـــة) الســـلوك التنظيمـــي (  الصـــرفي، محمـــد -٢
 . م ٢٠٠٥مؤسسة مورس للنشر القاهرة 

العالقـة بـين االلتـزام ( ي، محمد تيسير عبد الحكيم بالرج -٣
دراسـة مطبقـة علـى مـدققي ( المهني وااللتزام التنظيمي والصراع 

العدد  ١١المجلد  ٢٠٠٤) األردنالحسابات والمحاسبين في 
١ . 

يــة بــين النظر  الســلوك التنظيمــي(  إســماعيلمحمــد  ،بــالل -٤
 . م  ٢٠٠٥دار الجامعة الجديدة ، ، ، القاهرة)والتطبيق

مان التنظيمي والرضـا عـن العمـل تئاال( عايد سيد ،خطاب -٥
مجلــة العلــوم  ،العاملــة فــي الســعودية  ةدراســة ميدانيــة عــن المــرأ

 . ٨، العدد  ٣١، جامعة الملك عبد العزيز، مجلد اإلدارية

، اإلسكندرية ) واألداءالسلوك التنظيمي (سليمان، حنفي  -٦
 .١٩٩٨دار الجامعة المصرية ، 

الســلوك الفعــال فــي ( عبــد البــاقي، صــالح الــدين محمــد  -٧
 . ٢٠٠٤الجدار الجامعي ، القاهرة ، ) المنظمات

محـــددات االلتـــزام ( محمـــود ، عـــالء الـــدين عبـــد الغنـــي  -٨
دراســة تطبيقيــة فــي القطــاع ) فــي فاعليــة التنظــيم وأثــرهالتنظيمــي 

التجـــارة، ماجســـتير غيــر منشـــورة ، كليـــة  العــام والخـــاص، رســـالة
 . ١٩٩١جامعة القاهرة ، 
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العمـل  دافعيـةبـين  ةالعالقـ( يوسف، درويش عبد الرحمن  -٩

دراســــة ،الــــوظيفي والخصـــائص الفردية واألداءالتنظيمـــي  واألداء
 . ٣، العدد ٣٩مجلة االدارة العامة، المجلد  ١٩٩٩ميدانية ، 
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