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القيادة الصيةل ودورها يف تعزیز خمرجات العمل املوقفية
"دراسة حتليلية لآراء عينة من منتس يب جامعة بولتكنيك السلامينية"
ڕزگار محه رش يد امحد  1و يوسف عبيد محه امني

2

 1قسم ادارة البنوك ،معهد دواكن التقين ،جامعة السلامينية التقنيه ،السلامينية ،اقلمي كوردس تان ،العراق
 2قسم ادارة الاعامل ،لكية الدارة والقتصاد ،جامعة التمنية البرشية ،السلامينية،اقلمي كوردس تان ،العراق
املس تخلص -هيدف البحث احلايل اىل توضيح ادلور اذلي تلعبه القيادة الصيةل
بأبعادها ( الوعي اذلايت  ،واملعاجلة املتوازنة  ،واملنظور الاخاليق وشفافية العالقة يف
تعزیز خمرجات العمل املوقفية ،وحتقيقاً ل هداف البحث مت اعامتد املهنج الوصفي التحلييل
عن طريق تصممي اإس امترة استبانة مت اإعدادها مبا يتوافق مع هدف البحث مت توزيعها يف
املنظمة املبحوثة ــ جامعة بولتكنيك يف مدينة السلامينية  ،عىل عينة من املنتس بني (
كوادر تدريس ية وموظفني)  ،وبواقع ( ) 105اإس امترة ،يف حني بلغ عدد الاس امترات
املسرتجعة والصاحلة للتحليل ( )98وبنس بة اسرتجاع مقدارها ( .)% 93مت حتليل
البياانت املس تحصةل من امليدان املبحوث ابس تخدام الرانمج الاحصايئ (SPSS-
 )V.20ابعامتد مجموعة من أدوات التحليل مهنا معامل الارتباط  ،ومناذج الاحندار
اخلطي البس يط واملتعدد أيضا  ،مما ساعد عىل التوصل اإىل مجموعة من النتاجئ  ،اليت مت
يف ضوهئا بلورة مجةل من الاس تنتاجات من أمهها :اإماكنية التعممي خبصوص أمهية دور
القيادة الصيةل  ،بوصفها ذات ارتباط وتأثري جوهري يف تعزیز خمرجات العمل املوقفية.
ويف ضوء مجةل الاس تنتاجات  ،مت تقدمي مجموعة من مقرتحات  ،و من أمهها :التوصية
اليت حتث املنظمة املبحوثة عىل رضورة الرتكزي عىل توظيف أبعاد القيادة الصيةل يف
اعامتد ووضع سيناريوهات متنوعة للتعامل مع مواقف العمل اخملتلفة وجعلها جزء رئيس
من أسلوب معل املدیرین يف املنظمة عينة ادلراسة والعمل عىل نرش الوعي وتدريب
الفراد العاملني عىل جعل الإجراءات الإستباقية للتعامل مع مواقف العمل اخملتلف ة
املتوقعة مضن اهامتماهتم القصوى.
اللكامت ادلاةل -القيادة الصيةل ،ابعاد القيادة الصيةل خمرجات العمل املوقفية ،جامعة
بولتكنيك –سلامينية.

تواجه حتدايت هائةل لإجياد وسائل التعزیز يف منظامهتم .بسبب رسعة التغيري
التكنولويج .فهذه املنظامت حتتاج اىل قادة قادرون عىل مساعدة ودمع العاملني يف الإقبال
عىل العمل بروح معنوية عالية ،وتوفر مناخ معل اإجيايب وأخاليق ،وبناء العالقات القوية
مع العاملني ،ودمع اإلزتاهمم وولهئم للعمل .كام يعترب منط القيادة الصيةل أحد نظرايت
القيادة احلديثة .واليت تدمع مشاركة العاملني يف معليات اختاذ القرارات وتنفيذها،
وتشجيع العمل امجلاعي .وتقوم هذه النظ رية عىل أساس أن القائد يعرف ويتقبل نقاط
قوته وضعفه ،وحيافظ عىل مس توى عال من الاتزان والوعي اذلايت واملنظور القميي
الخاليق واملعاجلة املتوازنة لوهجات النظر اخملتلفة والشفافية يف العالقات ،وتعد هذه
النظ رية اجلذر السايس لنظرية القيادة الخالقية والتحويلية .وتركز هذه النظ رية عىل
خلق البيئة التنظميية الإجيابية ،وعىل وعي القائد ومتسكه ابملعايري الخالقية والمانة
والزناهة( .قشطة )34 ،2019 ،
وعىل هذا الساس جاءت توهجات البحث دلراسة خمرجات العمل املوقفية ،والبحث
عن الس بل الكفيةل بتعزیزها يف اإطار منظور القيادة الصيةل ابلرتكزي عىل دور أبعادها
الرئيسة يف املؤسسات التعلميية لبلورة توجه مناسب یرتبط بتوظيف اإدارة املنظمة
املبحوثة لبعاد القيادة الصيةل اليت متثل الإطار لآلية اعامتد ذكل املدخل يف تعزیز
خمرجات العمل املوقفية مضن أبعادها الرئيسة.
وبغية حتديد دور القيادة الصيةل ابجتاهاهتا النظرية وامليدانية عىل حن ٍو و ٍاف  ،اجته
البحث اإىل معاجلة ذكل مضن أربعة حماور الول  :يصور الإطار العام للبحث ومهنجه،
أما احملور الثاين فيلخص اجلانب النظري مضن املتاح واملتيرس من املصادر العربية
والجنبية ،وأما الثالث :فينرصف اإىل الإملام ابجلانب امليداين مضن مسار حددته مهنجية
البحث  ،وأخرياً احملور الرابع اختص ابس تعراض اس تنتاجات البحث ومقرتحاته.

 .1املقدمة
ان التغيريات اليت حدثت يف عاملنا اليوم بشلك متسارع حتمت عىل قيادات املنظامت أ ن
تتطور مبا يتناسب مع تبعات هذا التغيري يف بيئة املنظمة .لن القيادات الإدارية
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احملور الاول
الإطار العام للبحث ومهنجه
أولً :مشلكة البحث:
لعل ادراك العاملني ومواقفهم الشخصية جتاه العمل يعد متغرياً خشصياً وفردايً ومؤثر
يف تقمي القدرات الوظيفية للعاملني ومما يتطلب توجه وحتسني مس توى الادراك واملواقف
عن طريق منط قيادي مناسب  ،وقد ميكن النظر اىل المنط القيادي املطبق يف املنظامت
بوصفه عامالً مؤثراً يف العديد من اخملرجات واملتغريات التنظميية اليت ترتبط ابملنظمة أ و
العاملني فهيا ،ولعل القائد ال صيل قادر عىل جذب املرؤوسني وحتفزيمه والاحتفاظ هبم
بشلك أكرث فعالية وهل تأثري إاجيايب عىل السلوك التنظميي والالزتام والرضا الوظيفي
والداء الوظيفي .وكذكل فاإن القيادة الصيةل تلعب دور َا همامَ يف جناح التصالت
ادلاخلية يف املنظمة ،وبناء عىل هذا تمكن مشلكة البحث يف السؤال الرئيس ال آيت :
" ما دور القيادة ال صيةل يف تعزیز خمرجات العمل املوقفية يف املنطمة املبحوثة؟ "
وتنبثق من التساول الرئيس أعاله التساؤلت الفرعية الآتية :
 .1هل توجد عالقات ارتباط معنوية بني املتغري املس تقل (القيادة الصيةل)
وبني املتغري املعمتد ( خمرجات العمل املوقفية) يف املنظمة املبحوثة ؟
 .2هل توجد عالقة أثر معنوية ذات دلةل احصائية للقيادة الصيةل يف تعزیز
خمرجات العمل املوقفية يف املنظمة املبحوثة؟
اثنياً :أمهية البحث:
ترجع أمهية البحث اىل أمهية املتغريات اليت يناقشها  ،واليت متثل أمهية كبرية
للمؤسسات التعلميية ،وذكل لرتباط معل هذه املؤسسات بقيادهتا وانعاكسها عىل جناح
معل هذه املؤسسات وكذكل املوظفني فهيا ،كام ان البحث يبني دور أبعاد منط القيادة
الصيةل ممتثةل بــ ( الوعي اذلايت  ،واملعاجلة املتوازنة ،واملنظور الاخاليق ،وشفافية
العالقة) يف تعزیز خمرجات العمل املوقفية يف جامعة بولتكنيك السلامينية  ،فضال عن
ان البحث يسعى اىل تقدمي مقرتحات يف ضوء النتاجئ اليت سيتوصل اإلهيا البحث واليت
تفيد قيادات تكل املؤسسات التعلميية يف حتسني وتعزیز هذه اخملرجات ،مبا قد يُسهم
يف الهناية عىل حتسني اداء هذه املؤسسات وتعزیز قدراهتا التنافس ية وجناهحا.
اثلثاً :أهداف البحث:
هيدف البحث احلايل يف ضوء مشلكته وأمهيته اىل حتقيق ما يأيت :
 .1تقدمي اطار نظري لتوضيح مضامني ومتغريات ادلراسة احلالية للك من القيادة
الصيةل من هجة وخمرجات العمل املوقفية من هجة أخرى.
 .2اختبار طبيعة العالقة بني القيادة الصيةل وخمرجات العمل املوقفية.
 .3اختبار تأثري القيادة الصيةل وخمرجات العمل املوقفية.
 .4تقدمي توصيات قد تُسهم يف توجيه انتباه املنظمة املبحوثة واملنظامت ذات
العالقة جتاه اجلوانب الكرث أمهية يف اعامتد أمناط القيادة الصيةل وابعادها يف
تعزیز خمرجات العمل املوقفية عىل حن ٍو أفضل.

رابعاً :أمنوذج البحث:
ل إاليفاء مبتطلبات املعاجلة املهنجية ملشلكة البحث وتساؤلته ،ويف ضوء اإطاره
النظري  ،مت اعامتد أمنوذج افرتايض يعكس املتغريات ال رئيسة للبحث ،اليت تشري اىل
وجود عالقات افرتاضية بني القيادة الصيةل وابعادها يف تعزیز خمرجات العمل املوقفية
يف املنظمة املبحوثة  ،وتوافقا مع فرضيات البحث ومتطلبات اختبارها  ،فقد مت تبين
المنوذج امل َبني يف الشلك ( ، )1ويتضمن متغريین رئيس يني یمتثل الول بأبعاد القيادة
الصيةل بوصفه (متغريا مس تقال " مفرسا ")  ،يف حني يشمل الثاين خمرجات العمل
املوقفية وهو (املتغري املعمتد " مس تجيبا ").

الشلك ()1
المنوذج الفريض للبحث

خامساً :فرضيات البحث:
اعمتد البحث يف التوصيل لهدافه واختبار أمنوذجه عىل مجموعة من الفرضيات الرئيس ة
والفرعية الآتية :
 -1ل توجد عالقات ارتباط معنوية بني املتغري املس تقل (القيادة ال صيةل) وبني
املتغري املعمتد (خمرجات العمل املوقفية) يف املنظمة املبحوثة .ويتفرع عن الفرضية
الرئيسة الاوىل الفرضية الفرعية الآتية :
أ .ل توجد عالقات ارتباط معنوية بني البعاد الفرعية للمتغري املس تقل
(القيادة الصيةل) وبني املتغري املعمتد ( خمرجات العمل املوقفية) يف املنظمة
املبحوثة .
 -2ل توجد عالقة أثر معنوية ذات دلةل احصائية للقيادة الصيةل يف تعزیز خمرجات
العمل املوقفية يف املنظمة املبحوثة  .ويتفرع عن الفرضية الرئيسة الثانية الفرضية
الفرعية الآتية :
أ .ل تتباین المهية النسبية لتأثري أبعاد القيادة الصيةل يف تعزیز خمرجات
العمل املوقفية.
سادساً :مهنج البحث وتقاانته.
 .1مهنج البحث .
مت اعامتد املهنج الوصفي التحلييل  ،فضالً عن اعامتد تقاانت هذا املهنج يف حتصيل
مس تلزمات البحث من البياانت ،واليت مت حتصيلها ابلإفادة من اس امترة استبانة مناس بة،
مت تصمميها عىل وفق الس ياقات العلمية يف اإعداد اس امترات الاستباانت ،واش متلت عىل
ثالثة حماور يه:
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الول :اختص بتحصيل البياانت الشخصية للمس تبينة اراهئم ،واش متلت عىل بياانت
(اجلنس ،العمر ،املؤهل العلمي ،س نوات اخلدمة ،ادلورات التدريبية).
الثاين :اش متل عىل املؤرشات ،اليت تقيس أبعاد القيادة الصيةل  ،وعددها(  )16مؤرشاً
توزعت عىل أربعة أبعاد فرعية.
الثالث :اختص ابملؤرشات اليت تقيس متغري خمرجات العمل املوقفية  ،وعددها( )14
مؤرشاً موزعة عىل مخسة بُعدین فرعيني تعرب عن خمرجات العمل املوقفية.

 .2أ بعاد القيادة ال صيةل:
ابلرمغ من تباین أآراء العلامء والباحثني يف حتديد أبعاد منط القيادة الصيةل ،اإل أ ن
البحث احلايل اتفق عىل أربعة أبعاد للقيادة الصيةل ويه الوعي اذلايت ،وشفافية
العالقات ،واملنظور الخاليق ادلاخيل واملعاجلة املتوازنة استناداً اىل ماقدمه (العتييب،
 )134 ،2021بوصفها أبعاداً شامةل للمضامني القيادة الصيةل من هجة ولتوافق مضامهنا
مع طبيعة امليدان املبحوث من هجة أخرى .وفامي ييل توحض لهذه البعاد:

 .2تقاانت البحث :
أما فامي خيص تقاانت التحليل الإحصايئ  ،فمت الاعامتد عىل التقاانت امليرسة يف
الربانمج اجلاهز( )SPSSحلساب( التكرارات ،والنسب املئوية ،والوساط احلسابية،
والاحنراف املعياري ،ومعامالت الارتباط والاحندار البس يطة واملتعددة).

أ .الوعي اذلايت:
أن الوعي اذلايت يعد من املوضوعات املهمة لفهم النفس والوعي النفيس لذلات
البرشية .وتقيميها وتقبل احلقائق املتعلقة بقدرات الإنسان(عزیز)13 ، 2015 ،
مبعىن التعرف بنقاط القوة والضعف والقمي والعواطف دلى الفرد(نرص،2021،
 )128اذ يوجد العديد من املؤثرات اليت تلعب دور َا همامَ يف حياة الإنسان والتأثري
عىل بناء قراراته  ،وعرف الوعي اذلايت بأنه  :مراقبة نفسك والتعرف عىل
مشاعرك ،وتكوین قامئة بأسامء املشاعر ،ومعرفة العالقة بني الفاكر واملشاعر
والانفعالت ،واختاذ القرارات الشخصية ورصد أفعاكل والتعرف عىل عواقهبا،
وحتديد ما اذا اكن حيمك القرار(الفكر أم املشاعر)(اخلادلي ) 6 ،2014 ،

احملور الثاين
الإطار النظري
أولَ :القيادة الصيةل
 .1التطور التارخيي ملصطلح القيادة الصيةل.
ظهر مصطلح القيادة الصيةل يف اواخر عام  1970نظرَا لمهيته الكبرية للمنظامت،
وتشمل القيادة الصيةل عىل عدد من املعاين والسلوكيات الإجيابية اليت تدمع املنظمة
مثل ،المانة ،والصدق  ،والعداةل  ،والولء ،وتطبيق القمي ،وخلق مناخ معل اإجيايب
والتشجيع امجلاعي(بسام واخرون )20 ،2020،وترجع جذور القيادة ال صيةل اىل مفهوم
القيادة الاجيابية اليت ختلق بيئة العمل الاجيابية وحتفز العاملني  .وت ُ
ُعرف ( & Alovio
 )Garderالقيادة الصيةل ابهنا" :منط من السلوك القيادي اذلي يعمتد تعزیز َ
الك من
القدرات النفس ية الجيابية ،واملناخ الخاليق الاجيايب ،والوعي اذلايت ،واملنظور
ادلاخيل ،واملعاجلة املتوازنة للمعلومات ،والشفافية يف العالقات بني القائد والتابعني ،من
خالل تعزیز المنو اذلايت الإجيايب"( ) Alovio & Garder,2005,95فالقائد الصيل
يترصف بشلك أخاليق وموضوعي رمغ الضغوط اليت تؤثر عليه ،ويتصف ابلصدق
والمانة ،وجدیر ابلثقة وميكن الاعامتد عليه ،وهو منوذج يقتدى به .والقادة الصيلون
يبنون ش باكت من العالقات التعاونية مع العاملني رمغ الاختالف يف وهجات نظرمه،
ویكس بون احرتام وثقة العاملني(احلجار )209 ،2017،مما حيفز العاملني عىل حتقيق أداء
يفوق التوقعات وحيقق اهداف املنظمة بلك كفاءة وفاعلية ،وحيقق القدرة عىل تعزیز
نقاط القوة دلى اتبعيه وحتفزيمه من أجل حتقيق الهداف املرجوة .وأيض َا لها أمهية كبرية
للمنظامت الراغبة يف حتقيق النجاح والبقاء وتشجيع العاملني عىل الإبالغ عن اخملالفات
والاخطاء يف العمل  ،وتقليل مس توى الاحرتاق الوظيفي للعاملني ،مما ی زيد من درجة
ارتباطهم ابملنظمة(محمد و امام  )102 ،2021 ،وأمهية القيادة ال صيةل يف الس ياق
التنظميي لها أثر اجيايب عىل السلوكيات والاجتاهات املهمة مثل الداء الوظيفي والالزتام
الوظيفي ،والرضا الوظيفي ورفع مس توى الإبداع دلى العاملني .كام أن سلوكيات القيادة
الصيةل تؤثر اتثريَا اإجيابياَ يف ثقافة املنظمة وختلق دلى العاملني حب الإجناز
واملثابرة(احلاريث )723 ،2020 ،
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ب .املعاجلة املتوازنة
ويه تشري اإىل معلية البحث يف اإجيابيات وسلبيات موضوع ما قبل صناعة القرار،
من خالل اس تطالع وهجات النظر اخملتلفة ،اإن املعاجلة املتوازنة تركز عىل مجع املعلومات
بشلك غري متحزي ،والتفسري اجملرد لها ،وأن اإهامل التحزي للقائد الصيل يساعده يف
تطویر خطط اإجرائية موضوعية ،ويتوقع أن القائد الصيل سيسعى للحصول عىل الآراء
ووهجات النظر ،حىت ولو اكنت متعارضة مع وهجة نظره حول املوضوع ،وس تكون
قراراته أفضل للمنظمة وللك العاملني ،وليس لصاحله الشخيص ،وابلتايل تقلل املعاجلة
املتوازنة من ادلور املقاوم للعاملني عندما يس تقبلون القرار اذلي متت مشاورهتم فيه.
(احلجار.)211 ،2017،
ت .املنظور الخاليق ادلاخيل:
يعترب املنظور الخاليق ادلاخيل أحد أمه أبعاد القيادة الصيةل ،فهو ميثل معلية تنظمي
بناء عىل قميه ومعتقداته ادلاخلية
ذايت متكن القائد من الترصف واختاذ القرارات اخملتلفة َ
ومبادئه الخالقية .اإن تبين القائد للمعايري واملبادى الخالقية يساعد عىل تعزیز الثقة
بينه وبني املرؤوسني ،المر اذلي حيفزمه عىل بذل أقىص هجد ممكن لتحقيق أهداف
املنظمة ویزيد من ارتباطهم ابلعمل(محمد و امام ) 102 ،2021 ،
ث .الشفافية
تشري الشفافية اإىل العملية اليت يمت من خاللها تعزیز الثقة بني القائد
واملرؤوسني(اسامعيل)508 ،2021،ان الشفافية يف الثقافة والقمي الإنسانية يه
(الصدق ،المانة  ،والعداةل) ،وتعد مفهوماً معاكساً متام َا للرسية والغموض  ،وتعين ااتحة
املعلومات الاكمةل املتعلقة بأعامل املؤسسة دون اإخفاء املعلومات ،كام أن الشفافية تتعلق
جبانبني :الول بوضوح وحصة املعلومات والبياانت اخلاصة ابملؤسسة من حيث (
التخطيط –والمتويل -والتنفيذ) للوصول للغاايت وال هداف املعلنة مس بق َا ،يف حني
يتعلق اجلانب الثاين بعالقة الاطراف ذات العالقة من اخلدمات اليت يقدهما اجلانب
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الول وحقهم يف احلصول عىل املعلومات الصحية واحلقيقية يف الوقت املناسب(الس يد
وأآخرون)462 ،2019 ،
 .3سامت القائد ال صيل
خصائص القيادة الصيةل تشمل :احلب  ،والقمي ،والغرض ،والعالقات الإنسانية،
والانضباط اذلايت  ،وايضا ميكن تلخيص أمه سامت القائد الصيل عىل النحو ال آيت
(قشطة : )32 ،2019 ،
أ -القائد الصيل ل يدعي القيادة ،فهو يشغل مناصب قيادية أو عىل وشك
احلصول عىل منصب اإداري.
ب -ليقبل القائد الصيل عىل ممارسة ادلور القيادي طمع َا يف منصب أو خفر أو
أي عائد خشيص ولكن يقبل عليه بدافع من قميه و معتقداته الشخصية ،فهو
ميتكل رؤى مرتبطة بقميه.

احملور الثالث
الإطار العميل
أولً :اختبار الثبات والاعامتدية ملتغريات البحث
اعمتد الباحث عىل معامل (ألفا كرونباخ) لختبار ثبات الاس تبيان ،وقد أوحض اجلدول
( ) 1ارتفاع قمية معامل الثبات مجليع متغريات البحث عن النس بة املقبوةل املقدرة بـــ
 ،%70مما يدل عىل الثبات والاعامتدية العالية ملتغريات البحث.
اجلدول ()1
قمية معامل الثبات ,والتحليل الوصفي للمتغريین املس تقل و التابع للبحث
املتغريات

قمية ألفا كرونباخ

ت -القائد الصيل هو قائد حقيقي ،تتسم ترصفاته بأهنا انبعة من ذاته.

الوعي اذلايت

0.89

ث -القائد الصيل تتفق ترصفاته مع قميه ومعتقداته ،وتتوافق أقواهل وأفعاهل مع
معتقداته.

املعاجلة املتوازنة

0.762

املنظور
الخاليق
ادلاخيل

0.815

شفافية العالقات

0.831

الرضا الوظيفي

0.852

الالزتام التنظميي

0.803

اثنيا :خمرجات العمل املوقفية:
تس تخدم لكمة املوقفية يف النظ رية النفس ية والإجامتعية ولها معنيني  :معىن واسع يدل
عىل اس تخدامه يف تفسريات سلوك النفس البرشية عىل حد سواء ومعىن دقيق ومفيد
يف معرفة نواجت معل الفراد وتوهجاهتم الإجامتعية داخل املنظامت كام يس تخدم املصطلح
يف المتيزي بني تفصيالهتم ورغباهتم( )sinnot,1980:3ویرى ()Joshi,2013:109ان
اخملرجات املوقفية تتأىت من خالل التباین العميق بني القراد يف الإدراك واملواقف جتاه
العمل وهو متغري خشيص همم يف تقيمي القدرات الوظيفية  ،وتشمل أبعاد خمرجات العمل
املوقفية اليت سيمت اعامتدها يف دراسة احلالية لك من الرضا الوظيفي والالزتام الوظيفي
 ،بوصفها الابعاد الاكرث تناغامً مع مضامني السلوكيات القيادية.
 .1الرضا الوظيفي
تظهر أمهية الرضا الوظيفي يف ارتباطه ابلعنرص البرشي ،اذلي يعد الرثوة احلقيقية
واحملور الرئييس لالنتاج يف املنظامت  .ان الرضا الوظيفي يتناول مشاعر الفرد العامل
سواء اكن مدیرا  ،موظفا أو عامال ،كام يتناول اجتاه مؤثرات العمل اذلي يؤديه والظروف
اليت يعمل فهيا والبيئة احمليطة به .ومعوما فان توفر الرضا الوظيفي دلى العاملني يؤدي
اىل رفع الروح املعنوية  ،وزايدة درجة الولء ،وحتقيق التوافق النفيس والاجامتعي للفرد
( الامني ) 5 ،2016 ،
 .2الالزتام التنظميي
يعد الالزتام التنظميي من أبرز املتغريات السلوكية اليت تؤدي اىل اخنفاض تلكفة
الغياب وتقليل التاخري عن العمل وقةل ترسب العامل .وكام ميثل الالزتام التنظميي عنرصا
هاما يف الربط بني املنظمة والافراد العاملني هبا لس امي يف الوقات اليت لتس تطيع فهيا
املنظامت أن تقدم احلوافز املالمئة ملوظفهيا ودفعهم لتحقيق أعىل مس توى من الاجناز .و
يُعد أحد املورشات الساس ية للتنبؤ ابلعديد من النوايح السلوكية وخاصة معدل دوران
العمل (أبتسام.)54 ، 2015 ،

املتغريات

أبعاد القيادة الصيةل

أبعاد خمرجات العمل املوقفية

املصدر :اجلدول من اإعداد الباحث استنادا اىل نتاجئ الربانمج الاحصايئ SPSS

اثنياً :وصف وتشخيص متغريات البحث
هتدف هذه الفقرة اىل التعرف عىل طبيعة متغريات البحث واملواقف اليت أبداها
الفراد املبحوثني يف املنظمة املبحوثة حول املتغريات الرئيسة للبحث واملمتثةل ابلقيادة
الصيةل وخمرجات العمل املوقفية فضال عن املتغريات الفرعية املكونة لها.
 .1وصف وتشخيص متغريات القيادة ال صيةل.
يوحض اجلدول ( ) 2ان املنظمة املبحوثة ل تتبين تطبيق منط القيادة الصيةل بأبعادها
الربعة بشلك واحض وقوي ،اذ اكن املتوسط احلسايب لالبعاد الربعة مرتاوحاً ما بني
( )2.59-2.47اي لكها تتجه حنو عدم التفاق يف اجاابت املستبانني ،ولكن اكن أكرث
البعاد توافراً هو شفافية العالقات مبتوسط حسايب ابلغ ( )2.59وابحنراف معياري
( )0.84مقارنة مع ابيق البعاد ،يليه بُعد املنظور الخاليق ادلاخيل مبتوسط حسايب
( )2.58وابحنراف معياري ( ، )0.81ثـم بُعدي املعاجلة املتوازنة و الوعي اذلايت مبتوسط
حسايب ( )2.47للك مهنام وابحنراف معياري ( 0.69و  )0.85عىل التوايل .كام يبني
اجلدول اخنفاض مس توى خمرجات العمل املوقفية ببعديه يف املنظمة املبحوثة  ،إاذ بلغ
املتوسط احلسايب للرضا الوظيفي ( )2.73واحنراف معياري ابلغ ( )0.81اما املتوسط
احلسايب ملتغريالالزتام التنظميي فبلغ ( )2.83وابحنراف معياري (، )0.76
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امس املتغري

رمز املتغري

أتفق بشدة

أتفق

اتفق حلد ما

ل أتفق

ل أتفق بشدة

الوسط احلسايب

الاحنراف املعياري

الوعي اذلايت

% %
%
%
%
2.42 6.3% 6.3% 18.8% 60.4% 8.3% X1
2.48 2.1% 14.6% 22.9% 50.0% 10.4% X2
2.42 6.3% 10.4% 14.6% 56.3% 12.5% X3
2.58 6.3% 10.4% 25.0% 52.1% 6.3% X4
2.47
املؤرش اللكي
2.33 2.1% 6.3% 27.1% 52.1% 12.5% X5
2.54 0.0% 18.8% 25.0% 47.9% 8.3% X6
2.44 2.1% 10.4% 33.3% 37.5% 16.7% X7
2.58 2.1% 14.6% 31.3% 43.8% 8.3% X8
2.47
املؤرش اللكي
2.63 4.2% 20.8% 22.9% 37.5% 14.6% X9
2.69 4.2% 18.8% 25.0% 45.8% 6.3% X10
2.54 2.1% 12.5% 39.6% 29.2% 16.7% X11
2.48 2.1% 12.5% 29.2% 43.8% 12.5% X12
2.58
املؤرش اللكي
2.69 6.3% 20.8% 20.8% 39.6% 12.5% X13
2.77 6.3% 18.8% 25.0% 45.8% 4.2% X14
2.48 2.1% 14.6% 22.9% 50.0% 10.4% X15
2.42 4.2% 12.5% 20.8% 45.8% 16.7% X16
املؤرش اللكي
2.59
الوسط احلسايب والاحنراف املعياري الإجاميل للقيادة الصيةل 2.527
املصدر :اجلدول من اإعداد الباحث استناداَ اىل نتاجئ التحليل الاحصايئ

معامل الاختالف

املعاجلة املتوازنة

املنظور الخاليق
ادلاخيل
شفافية العالقات
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اجلدول ()2
نتاجئ الوصف والتشخيص لبعاد متغري القيادة الصيةل
بدائل الاس تجابة

39.67% 0.96
37.92% 0.94
43.16% 1.04
37.96% 0.98
0.98
36.61% 0.85
35.15% 0.89
39.40% 0.96
35.37% 0.91
0.91
41.82% 1.10
36.74% 0.99
38.68% 0.98
37.92% 0.94
1.00
41.93% 1.13
36.46% 1.01
37.92% 0.94
43.16% 1.04
1.03
0.98

مؤرش المهية النسبية

 .1الوعي اذلايت
يبني اجلدول (  )2الوعي اذلايت كبعد من أبعاد القيادة الصيةل  ،حيث تراوحت
املتوسطات احلسابية لها بني ( ،)2.58 – 2.42ابملقارنة مع املتوسط احلسايب العام
للقيادة الصيةل )الوعي اذلايت) البالغ (. )2.47يف حني تراوح الاحنراف املعياري لها بني
( ،)1.04 -0.94ابملقارنة مع الاحنراف املعياري العام للقيادة الصيةل الوعي اذلايت البالغ
( )0.98واذلي يدل عىل أن التشتت بني اإجاابت أفراد العينة اكن قليال نسبيا أي أ ن
أفراد العينة اكنوا متفقني عىل أغلب فقرات البحث  .فقد جاءت الفقرة( )X4اليت تنص
عىل أن " يعرف قائدي ما هو الوقت املناسب لإعادة تقيمي موقفه يف القضااي الهامة "
يف املرتبة الوىل مبتوسط حسايب ( )2.58واحنراف معياري بلغ ( )0.98ابملقارنة مع
املتوسط احلسايب العام والاحنراف املعياري العام .فامي حصلت فقرة ( ")X3يدرك قائدي
كيف تؤثر ترصفاته عىل الآخرین " .عىل املرتبة الخرية مبتوسط حسايب ( )2.42واحنراف
معياري بلغ ( )1.04ابملقارنة مع املتوسط احلسايب العام والاحنراف املعياري العام .
وبشلك عام يتبني ومن خالل نتاجئ الإجابة عن فقرات الاستبانة واليت خصت متغري
القيادة الصيةل )الوعي اذلايت) أن توافره يف املنظمة املبحوثة اكن ضعيفاً .
 .2املعاجلة املتوازنة
يبني اجلدول (  )2القيادة ال صيةل (بعد املعاجلة املتوازنة)  ،حيث تراوحت
املتوسطات احلسابية لها بني ( ،)2.58-2.33ابملقارنة مع املتوسط احلسايب العام للقيادة
الصيةل (املعاجلة املتوازنة) البالغ (. )2.47يف حني تراوح الاحنراف املعياري لها بني
( ،)0.96 -0.85ابملقارنة مع الاحنراف املعياري العام للقيادة الصيةل املعاجلة املتوازنة
البالغ ( )0.91واذلي يدل عىل أن التشتت بني اإجاابت أفراد العينة اكن قليال نسبيا أ ي
أن أفراد العينة اكنوا متفقني عىل أغلب فقرات البحث .فقد جاءت الفقرة ( )X8اليت
تنص عىل أن " يأخذ قائدي يف الاعتبار وهجات النظر اخملتلفة حىت لو اكنت متثل حتد اي
للوضاع القامئة " يف املرتبة الوىل مبتوسط حسايب ( )2.58واحنراف معياري بلغ
( )0.91ابملقارنة مع املتوسط احلسايب العام والاحنراف املعياري العام .فامي حصلت فقرة
( " )X5يصغي قائدي ابهامتم لوهجات النظر اخملتلفة قبل التوصل اإيل الاس تنتاجات "
عىل املرتبة الخرية مبتوسط حسايب ( )2.33واحنراف معياري بلغ ( )0.85ابملقارنة مع
املتوسط احلسايب العام والاحنراف املعياري العام .وبشلك عام يتبني ومن خالل نتاجئ
الاجابة عن فقرات الاستبانة واليت خصت متغري القيادة الصيةل )املعاجلة املتوازنة) أ ن
توافرها يف املنظمة املبحوثة اكن ضعيفاً .
 .3املنظور الخاليق ادلاخيل
يبني اجلدول ( )2القيادة الصيةل (بعد املنظور الخاليق ادلاخيل)  ،حيث تراوحت
املتوسطات احلسابية لها بني ( ،)2.69 – 2.48ابملقارنة مع املتوسط احلسايب العام
للقيادة الصيةل ( املنظور الخاليق ادلاخيل) البالغ (. )2.58يف حني تراوح الاحنراف
املعياري لها بني ( ،)1.10 -0.94ابملقارنة مع الاحنراف املعياري العام للقيادة ال صيةل
املنظور الخاليق ادلاخيل البالغ ( )1.00واذلي يدل عىل أن التشتت بني اإجاابت أفراد
العينة اكن قليال نسبيا أي أن أفراد العينة اكنوا متفقني عىل أغلب فقرات البحث .فقد
جاءت الفقرة ( )X10اليت تنص عىل أن " يربهن قائدي عىل أن معتقداته تتوافق مع
ترصفاته " يف املرتبة الوىل مبتوسط حسايب ( )2.69واحنراف معياري بلغ ()0.99
ابملقارنة مع املتوسط احلسايب العام والاحنراف املعياري العام .فامي حصلت فقرة ()X12
" يطلب قائدي منا أ ن نأخذ مواقف تدمع قمينا الرئيس ية " عىل املرتبة الخرية مبتوسط
حسايب ( )2.48واحنراف معياري بلغ ( )0.94ابملقارنة مع املتوسط احلسايب العام
والاحنراف املعياري العام  .وبشلك عام يتبني ومن خالل نتاجئ الاجابة عن فقرات

الاستبانة واليت خصت متغري القيادة الصيةل )املنظور الخاليق ادلاخيل) أن توافرها
يف املنظمة املبحوثة اكن ضعيفاً.
 .4شفافية العالقات
يبني اجلدول ( )2شفافية العالقات كبعد من أبعاد القيادة الصيةل  ،حيث تراوحت
املتوسطات احلسابية لها بني ( ،) 2.77 – 2.42ابملقارنة مع املتوسط احلسايب العام
للقيادة الصيةل (شفافية العالقات) البالغ (. )2.59يف حني تراوح الاحنراف املعياري
لها بني ( ،)1.13 -0.94ابملقارنة مع الاحنراف املعياري العام للقيادة الصيةل شفافية
العالقات البالغ ( )1.03واذلي يدل عىل أن التشتت بني اإجاابت أفراد العينة اكن قليال
نسبيا أي أن أفراد العينة اكنوا متفقني عىل أغلب فقرات البحث .فقد جاءت الفقرة
( )X14اليت تنص عىل أن " يعرتف قائدي ابلخطاء اليت حتدث يف العمل " يف امل رتبة
الوىل مبتوسط حسايب ( )2.77واحنراف معياري بلغ ( )1.01ابملقارنة مع املتوسط
احلسايب العام والاحنراف املعياري العام .فامي حصلت فقرة( )X16اليت تنص عىل "
خيربان قائدان ابحلقيقة همام اكنت صعوبهتا " عىل املرتبة الخرية مبتوسط حسايب ()2.42
واحنراف معياري بلغ ( )1.04ابملقارنة مع املتوسط احلسايب العام والاحنراف املعياري
العام  .وبشلك عام يتبني ومن خالل نتاجئ الإجابة عن فقرات الاستبانة واليت خصت
متغري القيادة الصيةل )بعد شفافية العالقات) أن توافرها يف املنظمة املبحوثة اكن ضعيفاً.
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اثنياً :وصف وتشخيص أ بعاد خمرجات العمل املوقفية

اجلدول ()3
نتاجئ الوصف والتشخيص لبعاد متغري خمرجات العمل املوقفية
بدائل الاس تجابة

رمز املتغري
امس املتغري

أتفق بشدة

أتفق

اتفق حلد ما

ل أتفق

ل أتفق بشدة

الاحنراف املعياري
الوسط احلسايب

معامل الاختالف

مؤرش المهية النسبية

 .1الرضا الوظيفي.
يبني اجلدول ( )3الرضا الوظيفي كبعد من أ بعاد خمرجات العمل املوقفية  ،حيث
تراوحت املتوسطات احلسابية لها بني ( ،)3.15-2.38ابملقارنة مع املتوسط احلسايب
العام خملرجات العمل املوقفية (الرضا الوظيفي) البالغ (. )2.73يف حني تراوح الاحنراف
%
%
%
%
%
املعياري لها بني ( ،)1.32 -0.73ابملقارنة مع الاحنراف املعياري العام خملرجات العمل
53.33 43.75% 1.17 2.67 12.5% 10.4% 16.7% 52.1% 8.3% Y1
املوقفية (الرضا الوظيفي) البالغ ( )1.09واذلي يدل عىل أن التشتت بني اإجاابت أفراد
62.92 39.13% 1.23 3.15 20.8% 16.7% 22.9% 35.4% 4.2% Y2
العينة اكن قليال نسبيا أي أن أفراد العينة اكنوا متفقني عىل أغلب فقرات البحث .فقد
62.50 41.33% 1.29 3.13 16.7% 29.2% 14.6% 29.2% 10.4% Y3
جاءت الفقرة( )Y2اليت تنص عىل أن " يمت منح املاكفأآت يف منظمتنا عىل أساس معايري
47.50% 39.24% 0.93 2.38 2.1% 10.4% 25.0% 47.9% 14.6% Y4
واحضة و عادةل " يف املرتبة الوىل مبتوسط حسايب ( )3.15واحنراف معياري بلغ ()1.23
59.58 44.37% 1.32 2.98 16.7% 20.8% 20.8% 27.1% 14.6% Y5
ابملقارنة مع املتوسط احلسايب العام والاحنراف املعياري العام .فامي حصلت فقرة()Y8
48.75 39.40% 0.96 2.44 2.1% 14.6% 20.8% 50.0% 12.5% Y6
اليت اشارة اىل ان " التعاون املتبادل هو السمة الغالبة يف إاجناز العامل " عىل املرتبة
47.50 30.70% 0.73 2.38 0.0% 6.3% 33.3% 52.1% 8.3% Y7
1.09 2.73
املؤرش اللكي
الخرية مبتوسط حسايب ( )2.38واحنراف معياري بلغ (، )0.73كذكل فقرة " دلي
51.67 38.78% 1.00 2.58 4.2% 16.7% 20.8% 50.0% 8.3% Y8
اس تقرار وظيفي يف املؤسسة اليت امعل فهيا " مبتوسط حسايب ( )2.38واحنراف معياري
48.33 39.67% 0.96 2.42 2.1% 12.5% 25.0% 45.8% 14.6% Y9
بلغ ( )0.93ابملقارنة مع املتوسط احلسايب العام والاحنراف املعياري العام  .وبشلك عام
57.08 41.29% 1.18 2.85 10.4% 20.8% 22.9% 35.4% 10.4% Y10
يتبني ومن خالل نتاجئ ا إلجابة عن فقرات الاستبانة واليت خصت متغري خمرجات الع مل
62.50 34.51% 1.08 3.13 14.6% 18.8% 33.3% 31.3% 2.1% Y11
املوقفية )بعد الرضا الوظيفي) أنه اكن متوافرا اىل حد ما يف املنظمة املبحوثة .
61.25 39.87% 1.22 3.06 16.7% 20.8% 20.8% 35.4% 6.3% Y12
الالزتام التنظميي.
51.25 39.15% 1.00 2.56 4.2% 12.5% 31.3% 39.6% 12.5% Y13
يبني اجلدول ( )3خمرجات العمل املوقفية (بعد الالزتام التنظميي)  ،حيث تراوحت
63.75 42.04% 1.34 3.19 27.1% 12.5% 18.8% 35.4% 6.3% Y14
املتوسطات احلسابية لها بني ( ،)3.19-2.42ابملقارنة مع املتوسط احلسايب العام خملرجات
1.11 2.83
املؤرش اللكي
العمل املوقفية (الالزتام التنظ ميي) البالغ (. )2.83يف حني تراوح الاحنراف املعياري الوسط احلسايب والاحنراف
املعياري الاجاميل خملرجات العمل 1.1 2.78
املوقفية
لها بني ( ،)1.34 -0.96ابملقارنة مع الاحنراف املعياري العام خملرجات العمل املوقفية
الالزتام التنظميي البالغ ( )1.11واذلي يدل عىل أن التشتت بني اإجاابت أفراد العينة املصدر :اجلدول من اإعداد الباحث استناداَ اىل نتاجئ التحليل الاحصايئ
اكن قليال نسبيا أي أن أفراد العينة اكنوا متفقني عىل أغلب فقرات البحث .فقد جاءت
اثنياً ً :اختبار فرضيات ادلراسة
الفقرة ( )Y14اليت تنص عىل أن " اشعر بأين هممل يف إاجناز املهام يف العمل " يف املرتبة
ينصب هذا احملور عىل ا ختبار فرضيات ادلراسة الرئيسة والفرعية اليت وردت يف
الوىل مبتوسط حسايب ( )3.19واحنراف معياري بلغ ( )1.34ابملقارنة مع املتوسط
احلسايب العام والاحنراف املعياري العام .فامي حصلت فقرة(  " )Yالاس مترار مدى احلياة خمطط ادلراسة ،ووفقاً للفرضيات الآتية:
9
الفرضية الرئيسة الُوىل :ل توجد عالقات ارتباط معنوية بني املتغري املس تقل (القيادة
يف العمل يف املؤسسة يُشعرين ابلسعادة " عىل املرتبة الخرية مبتوسط حسايب ()2.42
واحنراف معياري بلغ ( )0.96ابملقارنة مع املتوسط احلسايب العام والاحنراف املعياري الصيةل) وبني املتغري املعمتد (خمرجات العمل املوقفية) يف املنظمة املبحوثة.
تفصح معطيات اجلدول ( )4عن توافر عالقات ارتباط طبيعية معنوية بني املتغري
العام .وبشلك عام يتبني ومن خالل نتاجئ ا إلجابة عن فقرات الاستبانة واليت خصت
متغري خمرجات العمل املوقفية (بعد الالزتام التنظميي) أن توافره يف املنظمة املبحوثة اكن املس تقل (القيادة الصيةل) وبني املتغري املعمتد (خمرجات العمل املوقفية) يف املنظمة
املبحوثة.
ضعيفا.
أما خبصوص قوة هذه العالقة فتبدو اعامتداً عىل معطيات اجلدول املذكور بوصفها
عالية ،إاذ بدت العالقة بني املتغري املس تقل (القيادة الصيةل) وبني املتغري املعمتد (خمرجات
العمل املوقفية) بدلةل قمية معامل الارتباط اليت بلغت ( )0. 813عند مس توى املعنوي
(.)0.05
ً
ل
وبعامة  ....ميكن القول اعامتدا عىل ا نتاجئ السابقة برفض حصة الفرضية الرئيسة الوىل
اليت تنص عىل (عدم وجود عالقات ارتباط معنوية بني املتغري املس تقل (القيادة ال صيةل)
وبني املتغري املعمتد خمرجات العمل املوقفية يف املنظمة املبحوثة ) وقبول الفرضية البديةل.
الرضا الوظيفي

الالزتام ا لتنظميي
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اجلدول ( ) 4
مصفوفة الارتباط بني أبعاد المنوذج املقرتح
القيادة الصيةل
املتغريات
**0.813
خمرجات العمل املوقفية
N=98
عند مس توى معنوية ()0.05
املصدر :من اإعداد الباحث ابلعامتد عىل نتاجئ الربانمج الإحصايئ .SPSS

ويتفرع عن الفرضية الرئيسة الوىل الفرضية الفرعية الآتية :
أ.ل توجد عالقات ارتباط معنوية بني البعاد الفرعية للمتغري املس تقل (القيادة الصيةل)
وبني املتغري املعمتد ( خمرجات العمل املوقفية) يف املنظمة املبحوثة .
تفصح معطيات اجلدول ( )5عن توافر عالقات ارتباط طبيعية معنوية بني الابعاد
الفرعية للمتغري املس تقل (القيادة الصيةل) وبني املتغري املعمتد ( خمرجات العمل املوقفية).
أما خبصوص قوة هذه العالقة فتبدو اعامتداً عىل معطيات اجلدول ( )5بوصفها
متباينة ،اإذ بدت العالقة بني الوعي اذلايت وخمرجات العمل املوقفية العىل ارتباط ،وذكل
بدلةل قمية معامل الارتباط اليت بلغت  )0.698) .عند مس توى املعنوية ( )0.05فامي
بدت العالقة بني املعاجلة املتوازنة وخمرجات العمل املوقفية بوصفها القل ارتباطاً ،وذكل
بدلةل نفس املعامل اذلي بلغت قميته ( )0.601عند مس توى معنوية( ،)0.05وابلرمغ
من التقارب النس يب يف قوة عالقات الارتباط بني العوامل بوصفها معنوية مجيعها ،غري
أن ترتيب بقية العالقات الخرى وفق قوة معامل الارتباط يُمكن أن یكون عىل النحو
الآيت:
أ .العالقة بني شفافية العالقة وخمرجات العمل املوقفية مبعامل اٌرتباط قميته
(.)0.663
ب .العالقة بني املنظور الخاليق ادلاخيل وخمرجات العمل املوقفية مبعامل ارتباط
قميته (.)0.689
وبعامة  ....ميكن القول اعامتداً عىل النتاجئ السابقة برفض حصة الفرضية الفرعية
الوىل اليت تنص عىل عدم وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة بني ال بعاد الفرعية للمتغري
املس تقل (القيادة الصيةل) وبني املتغري املعمتد (خمرجات العمل املوقفية) يف املنظمة
املبحوثة  .وقبول الفرضية البديةل.
اجلدول ()5
نتاجئ العالقة بني البعاد الفرعية للمتغري املس تقل (القيادة الصيةل) وبني املتغري املعمتد (خمرجات العمل
املوقفية)
البعاد الفرعية للمتغري املس تقل (القيادة
الصيةل)

املتغري املعمتد ( خمرجات العمل املوقفية)

**0.698
الوعي اذلايت
**0.601
املعاجلة املتوازنة
**0.656
املنظور الخاليق ادلاخيل
**0.663
شفافية العالقات
N=98
عند مس توى معنوي ()0.05
املصدر :من اإعداد الباحث ابلعامتد عىل نتاجئ الربانمج الإحصايئ .SPSS

الفرضية ال رئيسة الثانية :ل توجد عالقة أ ثر معنوية ذات دلةل احصائية للقيادة ال صيةل
يف تع زیز خمرجات العمل املوقفية يف املنظمة املبحوثة .
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هبدف الكشــف عن طبيعة التأثري الواردة يف الفرضــية الرئيســة الثانية .تشــري نتاجئ
اجلدول ( )6اإىل التحليل املعنوي بني القيادة الصـــــيةل وتعزیز خمرجات العمل املوقفية
القمية اإذ بلغت قمية ( )Fاحملســــوبة ( )121.967ويه أعىل من القمية اجلدولية لها البالغة
( )3.07عند مســـــ توى معنوي ( )0.05ودرجيت حرية ( .)1,96واكنت ق مية معامل
التحديد ( )R2يه ( ،)0.6609اليت تشــري اإىل َّأ نن نســ بة الاختالف املفرســ يف تعزیز
خمرجات العمل املوقفية بســــبب تأثري القيادة الصــــيةل وأبعادها (جممتعة) يه ()% 66
والنس بة املتبقية والبالغة ( )% 34متثل نس بة مسامهة املتغريات غري ادلاخةل يف خمطط
ادلراسة.
ويس تدل من قمية ( )βواختبار ( )Tلها َّأ نن تأثري القيادة الاصلية وابعادها يف تعزیز
خمرجات العمل املوقفية اكن قدره ( )0.735وبدلةل قمية ( )Tاحملســـوبة ( )8.861ويه
أكرب من قميهتا اجملدوةل البالغة ( )2.617اليت تعكس طبيعة اإجاابت املبحوثني يف تفسري
تأثري القيادة الصيةل وابع ادها يف تعزیز خمرجات العمل املوقفية.
ومبوجب ذكل مت رفض الفرضــية ال رئيســة الثانية  ،وتقبل الفرضــية البديةل اليت تنص
عىل ( :توجد عالقة أ ثر معنوية ذات دلةل احصـــائية للقيادة ال صـــيةل يف تع زیز خمرجات
العمل املوقفية يف املنظمة املبحوثة).
اجلدول ( ) 6
عالقة الثر بني القيادة الصيةل وأبعادها (جممتعة) يف تعزیز خمرجات العمل املوقفية
القيادة الصيةل وأبعادها (جممتعة)
البعاد املس تقةل
F
R2

D.F

احملسوبة

اجلدولية

Β

البعد املعمتد
1
خمرجات العمل املوقفية 0.6609
96
N=98
( )  Tاحملسوبة
عند مس توى معنوية ()0.05
املصدر :من اإعداد الباحث ابلعامتد عىل نتاجئ الربانمج الإحصايئ .SPSS
121.967

3.07

0.898
)(9.882

.ويتفرع عن الفرضية الرئيسة الثانية الفرضية الفرعية التية:
أ .ل تتباین ال مهية النسبية لتأثري أ بعاد القيادة الصيةل يف تعزیز خمرجات العمل
املوقفية
ولختبار الفرضية الفرعية املذكورة يف الاعىل مت اعامتد معامل الاحندار املتدرج
(  )Step Wiseحيث افصحت معطيات اجلدول ( )7عن الآيت:
أ .دخل بُعد الوعي اذلايت يف املرحةل الوىل بِ َعدّ ِه بُعداً من أكرث البعاد أمهية  ،اإذ بلغ
معامل التحديد ( ،)0.431( )R2أي َّأ نن الاختالفات املفرسة عرب الوعي اذلايت
ابلنس بة للمنظمة املبحوثة اكنت مبقدار ( )%43.1وهو انجت عن أمهية الوعي
اذلايت وبدلةل قمية ( )Fاحملسوبة اليت بلغت ( )48.309وقمية (،)2.604( )β
وبدلةل قمية ( )Tاحملسوبة البالغة ( )9.952ويه أكرب من قميهتا اجلدولية البالغة
(.)2.617
ب .دخل بُعد شفافية العالقة يف املرحةل الثانية ويفرس هذا العامل مع العامل ال ول
ما مقداره ( ،)0.738أي مبعىن َّأ نن الاختالفات املفرسة يف أبعاد القيادة الصيةل
يف املنظمة املبحوثة اكنت مبقدار ( )%73.8تعود اإىل أمهية بُعدي ( الوعي اذلايت
وشفافية العالقة) معاً ،و بدلةل قمية ( )Fاحملسوبة ( ،)52.086يف حني بلغت
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قمية ( ) 2.186( )βواليت تفرس ُ ًّ
الك من بُعدي (الوعي اذلايت وشفافية العالقة)
معاً  ،وبدلةل قمية ( )Tاحملسوبة البالغة ( )9.085ويه أكرب من قميهتا اجلدولية
البالغة (.)2.617
ت .دخل املنظور الاخاليق يف املرحةل الثالثة ويفرس هذا ال ُبعد مع لك من ال ُبعد
الول وال ُبعد الثاين (الوعي اذلايت وشفافية العالقة) ما مقداره ( ،)0.941أي اإن
الاختالفات املفرسة يف القيادة ال صيةل يف املنظمة املبحوثة عندما دخل بُعد
املنظور الاخاليق مع ال ُبعدین السابقني اكنت مبقدار ( )%94.1تعود اإىل أمهية
أبعاد (الوعي اذلايت وشفافية العالقة واملنظور الخاليق ) معاً ،وبدلةل قمية ()F
احملسوبة ( ،)59.941واكنت قمية ( )βيه( ،)1.807وبدلةل قمية ( )Tاحملسوبة
البالغة( )7.783ويه أكرب من قميهتا اجلدولية البالغة (.)2.617
ث .يوحض اجلدول (َّ )7أ نن بُعد املعاجلة املتوازنة دخل يف املرحةل الرابعة واكن أضعف
الابعاد اهامتماً يف املنظمة املبحوثة ،اإذ توحض قمية ( )R2الظاهرة اكمةل مبقدار
( ،)1.000أي ا نإن هذه القمية متثل مجموع البعاد الربعة (الوعي اذلايت وشفافية
العالقة واملنظور الخاليق واملعاجلة املتوازنة).
وتشري هذه النتاجئ اإىل َّأ نن املنظمة املبحوثة هتمت ابدلرجة الوىل مبضامني الوعي اذلايت
ملا لها من أمهية كبرية يف حتقيق ردود أفعال مناس بة يف املواقف الصعبة ،للوصول اإىل
حتقيق التأثريات الإجيابية يف اخملرجات من هجة وتعزیز الداء للعمل من هجة أخرى،
وهذا ما أكده الوصف والتشخيص لبعاد القيادة الصيةل ،من حيث ترتيب المهية
النسبية لبعاد هذا املتغري ،كام َّأ نن املنظامت املبحوثة تركز بنس بة أقل عىل شفافية العالق ة
 ،ومعطيات املشاركة خملتلف املس توايت الإدارية يف معليات صنع القرارات يف اإطار
مضامني المتكني اذلي تسهم يف حتقيق أفضل النتاجئ يف املواقف احلرجة ،مث يأيت ابمل رتبة
الثالثة املنظور الخاليق ،ويعد هذا البعد اإطاراً ممكالً لطبيعة العالقة بني القيادات
الإدارية ونتاجئ العامل املتوقعة من العاملني .اكنت املعاجلة املتوازنة ابملرتبة الخرية اليت
یكون الرتكزي علهيا قليالً ،والنس بة املنخفضة من الاهامتم هبذا ال ُبعد قد جتسد عدم
وجود ممارسات موثقة للتعامل مع ظروف العمل غري املتوقعة واليت حتتاج اىل همارات
تظهر عند مواهجة املوقف ذاته.
بشلك عام ...وعىل وفق ما ظهر من نتاجئ فاإن ال مهية النسبية ل بعاد القيادة ال صيةل،
ختتلف من بُعد اإىل أآخر ،ذلا ترفض الفرضية الفرعية اليت تنص عىل(:ل تتباین المهية
النسبية لتأثري أ بعاد القيادة ال صيةل يف تعزیز خمرجات العمل املوقفية) يف املنظمة املبحوثة،
وتقبل الفرضية البديةل.
اجلدول ()7
المهية النسبية لتأثري أ بعاد القيادة الصيةل يف تعزیز خمرجات العمل املوقفية
F
الإحصايئ
D.F
R2
Β
املتغريات
احملسوبة اجلدولية
1
2.604
3.92 48.309
0.431
الوعي اذلايت
96
)(9.952
2
2.186
3.07 52.086
0.738
الوعي اذلايت  +شفافية العالقة
95
)(9.085
3
1.807
الوعي اذلايت  +شفافية العالقة  +املنظور
2.68 59.941
0.941
94
)(7.783
الاخاليق
4
0.962
الوعي اذلايت  +شفافية العالقة  +املنظور
2.45 62.644
1.000
93
)(3.173
الخاليق  +املعاجلة املتوازنة
N=98
( )  Tاحملسوبة
عند مس توى معنوية ()0.05
املصدر :من اإعداد الباحث ابلعامتد عىل نتاجئ الربانمج الإحصايئ .SPSS

المهية
1
2
3
4

ويُمكن اعامتد ُمخطط رادار هبدف توضيح المهية النسبية للك بُعد من أبعاد القيادة
الصيةل يف تعزیز خمرجات العمل املوقفية الشلك (.)2

الوعي الذاتي
0.50.431
0.4
0.3
0.2
0.1
0.059
0
شفافية العالقة 0.307

المعالجة المتوازنة

0.203

المنظور االخالقي

الشلك ()2
المهية النسبية لبعاد القيادة الصيةل يف تعزیز خمرجات العمل املوقفية
املصدر :من اإعداد الباحث ابلعامتد عىل نتاجئ الربانمج الإحصايئ .SPSS

احملور الرابع
الاس تنتاجات والتوصيات
أولً :الاس تنتاجات.
 .1أظهرت نتاجئ التحليل اخلاصة بدراسة عالقة الارتباط وجود عالقة ارتباط
معنوية بني القيادة الصيةل وخمرجات العمل املوقفية  ،وتؤرش هذه النتيجة
حقيقة مفادها أن زايدة سلوكيات وممارسات القيادة الصيةل تؤدي اإىل تعزیز
خمرجات العمل املوقفية عىل حن ٍو افضل يف املنظمة املبحوثة .كام ُارشت نتاجئ
عالقة الارتباط أقوى عالقة ارتباط خملرجات العمل املوقفية مع بُعد ( الوعي
اذلايت) ،وتعكس هذه النتيجة منطق منظور خمرجات العمل املوقفية يف التعامل
الواعي للفراد مع املواقف غري املتوقعة اليت تواهجهم أثناء أداء هماهمم.
 .2أظهرت نتاجئ التحليل الاحصايئ اخلاصة بدراسة عالقة الثر وجود أثر معنوي
للقيادة الصيةل يف تعزیز خمرجات العمل املوقفية يف املنظمة املبحوثة وقد
تعكس هذه النتيجة رضورة توافر مضامني القيادة الصيةل وأبعادها من أجل
حتسني خمرجات العمل املوقفية عىل مس توى رضا العاملني ومس توى الزتاهمم
التنظميي وصولً للتعامل املثايل مع مواقف العمل.
 .3أن المهية النسبية لبعاد القيادة الصيةل يف تفسري خمرجات العمل املوقفية
ختتلف من بُعد اىل أآخر مضن املنظمة املبحوثة ،وتعكس هذه النتيجة منطق
املنظمة املبحوثة يف تشخيص الولوايت والتفضيالت يف اإطار منط التعامل مع
خمرجات العمل املوقفية.
 .4أرشت نتاجئ المهية النسبية لتاثري أبعاد القيادة الصيةل يف تعزیز خمرجات العمل
املوقفية تسلسالً متقارابً دلرجة كبرية مع نتاجئ عالقات الارتباط حيث أرشت
النتاجئ اإىل أن القيادات الإدارية يف املنظمة املبحوثة تعمتد عىل الوعي اذلايت
للفراد يف التعامل مع مواقف العمل يدمعها شفافية العالقات بني ا إل دارة العليا
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والإدارة ادلنيا املرتبطة مبشاركة العاملني يف معليات صنع القرارات مروراً
ابملنظور الاخاليق اذلي حيمك مجيع سلوكيات العاملني – قيادات وعاملني -يف
املنظمة ووصولً اإىل معاجلة متوازنة جململ خمرجات العمل املوقفية يف املنظمة .
اثنياً :املقرتحات وأآليات تنفيذها
بناء عىل الاســـ تنتاجات اليت مت عرضـــها ختتص الفقرة احلالية بتقدمي أمه املقرتحات
ً
الرضورية للمنظمة عينة ادلراسة مع أآليات لتنفيذ املقرتحات املُقدمة.
 .1عىل املنظمة املبحوثة الاهامتم مبضامني السلوكيات القيادية عىل حن ٍو عام
حنو خاص لتحقيق
والاهامتم بشلك أكرب بتوافر أبعاد القيادة الصيةل عىل ٍ
مس توى أفضل من التوافق مع طبيعة معل املنظمة واملواقف اليت يُمكن
أن يواهجها العاملون  .وميكن توفري هذه املعرفة عن طريق :
 إارشاك املدیرین بدورات تدريبية وإاقامة ورش معل متخصـــــصـــــة
ابلمناط القيادية عىل حن ٍو عام وأبعاد القيادة الصـــيةل عىل حن ٍو خاص
هبدف توســــ يع مدارك املشــــاركني بأمناط القيادة وانواعها وجمالت
ختصصها مما جيعل املدیرین يف املنظمة املبحوثة قادرین عىل حتسـني
مس توى معارفهم وقدراهتم القيادية وتنويع هماراهتم.
 .2رضورة تعزیز اهامتم املنظمة عينة ادلراسة مبضامني خمرجات العمل املوقفية
اليت ميكن أن تواجه املنظمة ودراس هتا للوقوف عىل ادلروس اليت يُمكن
الاس تفادة مهنا مس تقبالً ،ومن انحية ُأخرى ينبغي عىل اإدارة املنظمة تركزي
اهامتهما عىل حن ٍو أكرب مبضامني أبعاد القيادة الصيةل لتحسني ممارسات
حنو عام وخمرجات العمل املوقفية
التعامل يف تعزیز خمرجات العمل عىل ٍ
عىل حن ٍو خاص ..ويُمكن حتقيق ذكل عرب:
 اإنشـــاء وحتديث نظام اإرشـــادي متخصـــص يف املنظمة يعمل عىل
جتميع وتصــــنيف وترتيب املعلومات اخلاص مبواقف العمل يف قواعد
بياانت خاصــة ممَا حيقق ســهوةل يف احلصــول عىل املؤرشات املطلوبة
ل إال نذار بوقوع مواقف غري متوقعة من هجة  ،كام يعمل عىل توافر
الســــيناريوهات املطلوبة واملناســــ بة للتعامل مع املوقف وبأقل وقت
وهجد ممكن .
 .3نظراً لقوة عالقة الارتباط بني القيادة الصيةل وأبعادها مع خمرجات العمل
املوقفية ينبغي عىل إادارة املنظمة املبحوثة العمل عىل تعزیز أبعاد القيادة
الصيةل مضن الهيلكية القيادية اليت متتلكها عىل النحو اذلي يعزز من
قدراهتا يف التعامل مع طبيعة املواقف غري املتوقعة اليت يُمكن ان تعرتضها
مس تقبالً ويُمكن حتقيق ذكل عن طريق :
 الاس تفادة من املالاكت الاكدميية التخصصية يف املنظمة املبحوثة يف
بناء قواعد معرفية رصـــــينة للمناط القيادية من هجة والعمل عىل
ابتاكر افضل الوسائل لتوثيق هذه املعرفة من هجة ُأخرى.
 .4رضورة تعزیز دور القيادة الصيةل يف اإقامة خمرجات العمل املوقفية عىل
مس توى رضا العاملني والزتاهمم الوظيفي عن طريق دمع الإدارة للجوانب
اليت تعزز العمل مبهنج صياغة سيناريوهات العمل الوقايئ وتواف ر
الاس تعدادات املطلوبة ملواهجة املواقف ،وميكن حتقيق ذكل عن طريق:
 مشـــــاركة املدیرین يف فرق معل تعمل عىل مجع احلقائق ،وحتليل
املوقف اخلاصة مبواقف العمل احلرجة لتجنهبا .فض ًلآ عن تدریهبم عىل
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التعامل مع الزمات الافرتاضــية املتوقعة  ،وصــولً اىل توفري خطط
معل بديةل متكن املنظمة املبحوثة من منع حدوث اإرهاصــــــات يف
العمل.

املصادر
أولً :املصادر العربية.

اسامعيل ،دينا أمحد حسن(:)2021المنوذج البنايئ للعالقة بني القيادة الصيةل املدركة ورأس
املال النفيس والاندماج يف العمل وسلوك املواطنة التنظميية دلى معلمى مرحةل
التعلمي السايس ،جمةل جامعة الغيوم للعلوم الرتبوية والنفس ية ،اجملدل( )15العدد ،7
ص668-493
امني  ،برايح محمد و حيي  ،موساوي( :)2016اتثري الرضا الوظيفي عىل اداء املوارد البرشية
،رساةل (ماجس تري) يف الاختصاص الادارة  ،قسم ادارة الاعامل  ،لكية العلوم
الاقتصادية  ،جامعة ايب بكر.
احلاريث  ،عبدهللا بن سعد عواض( :)2020القيادة الصيةل دلى قادة املدارس األهلية مبحافظة
جدة وعالقهتا ابلثقة يف القائد من وهجة نظر املعلمني ،جمــــةل كـلـــــية الرتبية ،
العدد(،)111ص743-716
احلجار ،رائد حسني( :)2017درجة ممارسة القيادة الصيةل دلى مدیري املدارس الثانوية يف
حمافظات غزة وعالقهتا ببعض املتغريات ،جمةل سلسةل العلوم الإنسانية ،اجملدل (،)21
العدد ( ،)2ص. 234-207
اخلادلي  ،عبدالرمحن بن منيف ( :)2021الوعي اذلايت وعالقته ابلتوافق النفيس دلى طالب
وطالبات املرحةل الثانوية ، ،جمةل العربية للعلوم الرتبية والنفس ية ،جمةل ( )5العدد
(، )20ص.168 -143
الروميدي,بسام مسري وطلحي ,فاطمة زهراء و هين ,طه ( ،)2020أثر القيادة الصيةل عيل
خمرجات العمل املوقفية والسلوكية واأدلائية يف رشاكت الس ياحة املرصية - ،جمةل
الاقتصاد والقانون ،اجملدل(  )4عدد( ،)2ص.12-1
الس يد  ،سهام عبد و اإبراهمي ،مسوى و محمود ،مسية :)2019(،الشفافية الادارية ودور ها يف
احلد من الفساد الاداري من وهجة نظر موظفي هيئة الرقابة الادارية مبدينة الكفرة،
جامعة بنغازي ،املؤمتر العلمي ادلويل الثالث للكية الاقتصاد والتجارة،املوافق -11
12نومفرب . 2
ل
ل
تنظ
تنظ
عاشورا  ،ابتسام ( )2015الالزتام ا ميي داخل املؤسسة وعالقته ابلثقافة ا ميية -رساةل
ماجس تري (منشورة) ,يف اختصاص الادارة ،قسم العلوم الاجامتع ،لكية العلوم
الانسانية  ،جامعة محمد خضري.
العتييب ،سعد بن مزروق(:)2021القيادة الصيةل والابداع:ادلور الوس يط لالزدهار يف
العمل،جمةل اجلامعة الاسالمية لدلراسات الاقتصادية والادارية ،اجملدل()29
العدد(،)2ص131-152
اذلات وعالقته ابلقناع الاجامتعي دلى طل ٌبة اجلام ٌعة ،رساةل
عزيــز ،تقـى بـدري( :)2015الو ًعي ً
(ماجس تري) يف اختصاص عمل النفس  ،لكية الرتبية لعلوم الرصفة ،جامعة بغداد.
قشطة ،تغريد جالل( :)2019أثر القيادة الصلية دلى املرشفني الرتبويني يف حتسني مس توى
ادلافعية لالجناز دلى معلمي املدارس احلكومية مبحافظات غزة ،رساةل (ماجس تري)
يف اختصاص ادارة الرتبوية  ،قسم أصول الرتبية والادارة الرتبوية  ،لكية الرتبية ،
جامعة القىص.
محمد  ،اسامء عبد العاطي و امام  ،محمود الس يد  ،تقيمي أثر منطي القيادة امللهمة والقيادة األصيةل
عيل سلوكيات التمنر يف ماكن العمل برشاكت الس ياحة ،جمةل الس ياحة وفندق ،
اجملدل( )3عدد (، )1ص .99 – 118
نرص،حنان حسن سلامين( :)2021تط ویر همارات الادارية مبدارس التعلمي العام مبرص يف ضوء
مدخل القيادة الصيةل وابلس تفادة من خربة اسرتاليا ،جمةل لكية الرتبية  ،العدد()50ـ
ص194-119

جمةل جامعة التمنية البرشية

35
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أقل من  5سنوات

السادة املس تبينة أآراؤمه احملرتمني
السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته،
تعدّ الاس امترة اليت بني يدیمك جزءاً من مرشوع حبث يف اإدارة العامل واملوسوم
القيادة الصيةل ودورها يف تعزیز خمرجات العمل املوقفية"دراسة اس تطالعية حتليلية يف
عدد من املؤسسات التعلميية يف اقلمي كوردس تان"
ويعدّ الباحثان هذه الاس امترة مقياساً س يعمتد عليه لغراض البحث العلمي ،إوا ن
مشاركتمك ستنعكس بأآاثر اإجيابية يف اإظهار هذه ادلراسة ابملس توى اذلي يطمح اإليه
الباحثان.
ذلا یرىج تفضلمك مشكورین ابختيار الإجابة اليت تروهنا مناس بة للك سؤال ،عل امً
أن الإجاابت ستس تخدم لغراض البحث العلمي حرصاً فال داعي ذلكر الامس ،ونعتذر
بأننا ننوه حلرضاتمك مشكورین بأن اإهامل أي سؤال يف الإجابة س يجعل هذا املقياس غري
مكمتل ،نشكر لمك حسن اس تجابتمك ..وهللا املوفق

20 -16

شاكرین لمك تعاونمك
والسالم عليمك ورمحة هللا وبراكته
اجلزء الاول  :البياانت الشخصية

15 -11

أكرثمن 16

اجلزء الثاىن  :القيادة اصيةل:
ت
.1
.2
.3

.5
.6

أنث
30 -21

40 -31
أكرث من 51

 .2التحصيل ادلرايس:

باكلوريوس

معاون
موظف

.7

السادس االعدادي

رئيس قسم

العبارات

اتفق بشدة اتفق
الوعي اذلايت

حمايد ل اتفق ل اتفق بشدة

يبحث قائدي عن املعلومات املرتدة
لتحسني التفاعل مع الخرین .
يدرك قائدي بدقة كيف ينظر
الآخرین اإيل قدراته .
يدرك قائدي كيف تؤثر ترصفاته عيل
الآخرین .
يعرف قائدي ما هو الوقت املناسب
لإعادة تقيمي موقفه يف القضااي الهامة

 . 2التشغيل املتوازن
هتمت ادارة منظمتنا بـــ :

.1اجلنس:

50-41

أكرث من 21

.5وظيفة :
مدیر

.4

.2العمر:
أقل من 20

10 -6

 .6شارك يف دورات التدريبية:
10 -6
أقل من 5

املوضوع /اس امترة اس تبيان

ذكر

15-11

دبلوم

ماجس تري مفا فوق

.8
.3

يصغي قائدي ابهامتم لوهجات النظر
اخملتلفة قبل التوصل اإيل
الاس تنتاجات
حيلل قائدي البياانت املتعلقة
ابملوضوع قبل اختاذ القرار .
يصنع قائدي قرارات صعبة بناء عيل
معايري مرتفعة للسلوك الخاليق .
يأخذ قائدي يف الاعتبار وهجات
النظر اخملتلفة حيت لو اكنت متثل
حتداي للوضاع القامئة .

املنظور الخاليق ادلاخيل

ما بداخل قائدي يظهر يف ترصفاته
.9
اخلارجية .
يربهن قائدي عيل أن معتقداته
.10
تتوافق مع ترصفاته .
يصنع قائدي قراراته بناء عيل قميه
.11
اجلوهرية .
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36

العبارات
ت
يطلب قائدي منا أن نأخذ مواقف
.12
تدمع قمينا الرئيس ية .

اتفق بشدة اتفق

حمايد ل اتفق ل اتفق بشدة

 .4شفافية العالقات.
.13
.14
.15
.16

يقول قائدي ابلفعل ما يعنيه .
يعرتف قائدي ابلخطاء اليت حتدث
يف العمل .
يشجع قائدي لك فرد منا عيل أن
يتحدث عام بداخهل .
خيربان قائدان ابحلقيقة همام اكنت
صعوبهتا .

اجلزء الثاىن  :خمرجات العمل املوقفية :
ت
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30

العبارات
 .1الرضا الوظيفي
أشعر ابلرضا لن الاجر اذلي
اتقاضاه يتناسب مع اجلهد املبذول
يمت منح املاكفأآت يف منظمتنا عىل
اساس معايري واحضة و عادةل
تمت معلية الرتقية عىل اساس الاداء و
الكفاءة
دلي اس تقرار وظيفي يف املؤسسة
اليت امعل فهيا
اان راض عن عداةل توزيع املهام بني
املوظفني
ماكن العمل نظيف و يشعرين
ابرتياح كبري
التعاون املتبادل هو السمة الغالبة يف
اجناز الاعامل
 2الالزتام التنظميي
اقبل أي وظيفة ألكف هبا يف
املؤسسة مقابل الاس مترار يف
الوظيفة
الاس مترار مدى احلياة يف العمل يف
املؤسسة يُشعرين ابلسعادة
افكر احيا ًان ابلس تقاةل عن العمل
ااتخر يف الوصول للوقت احملدد دلوام
العمل يف املؤسسة
آ
اقوم بتأجيل همام العمل لوقت أخر
اقوم بتذليل الصعوابت ابلعمل بقدر
املس تطاع
اشعر بأين هممل يف اجنازي ملهام يف
العمل

اتفق بشدة اتفق حمايد ل اتفق ل اتفق بشدة
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