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 امللخص

عمادات كليات  نماط القيادية السائدة لدى اداراتهدفت هذه الدراسة إلى معرفة ال 
مستوى الرضا والوالء التنظيمي  لى معرفةجامعة الزيتونه الردنية وفقا لنظرية ليكرت، كذلك إ

لى العالقة بين ال   .عضاء الهيئة التدريسيةوالوالء التنظيمي من وجهة نظر أ ةنماط القياديوا 
 971سلوب الدراسات المسحية وتكونت عينة الدراسة من واستخدم المنهج الوصفي أ

هيئة تدريس من الذكور  عضو 04عضو هيئة تدريس موزعين على كليات الجامعة منهم 
ول خاص بأنماط القيادة والثاني بالوالء التنظيمي من اإلناث، وتم إستخدام مقياسين ال  53و

نماط القيادية جاءت ا، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن ال مها وثباتمبعد التحقق من صدقه
على النمط  ةمرتفعة على النمطين التشاركي الديمقراطي واالستشاري الديمقراطي ومتوسط

مستوى الرضا  نإلى أ يضا  لطي كما أشارت النتائج أاالستبدادي الخير واالستبدادي التس
الى وجود عالقة إرتباطية طردية و درجة مرتفعة عضاء هيئة التدريس جاء بوالوالء التنظيمي ل

ستشاري الديمقراطي رضا والوالء التنظيمي على ثالثة أنماط قيادية هي اإلبين ال حصائيا  دالة إ
 .راركي الديمقراطي واالستبدادي الخيوالتش

 .نماط القيادية والرضا الوظيفيال : الكلمات المفتاحية
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The Prevailing Leadership Styles among Faculties’ Deans at Al-

Zaytoonah University and Their Relation to employment satisfaction 

and organizational loyalty among Faculty Members in Their 

Universities 

Dr  Sulaiman Theab Al Ahmad 

Prof. Ismat Darweish El-Kurdai 

  Zaytoonah University 

The aim of the current study was to assess prevailing leadership styles 

among Faculties’ Deans at Al-Zaytoonah University and also to assess the 

relationship between Prevailing Leadership Styles among Faculties’ Deans and 

Satisfaction and Organizational Loyalty among Faculty Members in Al-

Zaytoonah University. The descriptive-survey approach was used in the current 

study. The study sample was consisted of 109 academic staff; 64 males and 35 

females. Two questionnaires were used; the firs questionnaire was used to 

assess prevailing leadership styles and the second questionnaire was used to 

assess satisfaction and organizational loyalty. Validity and reliability were 

checked for both questionnaires.  The results showed that the level of 

participatory democracy leadership style and the democratic consultant 

leadership style were high. The results also showed that the level of 

authoritarian goodness leadership style and authoritarian authoritarianism 

leadership style were moderate. The level of satisfaction and organizational 

loyalty was high among academic staff at Al-Zaytoonah University. There was 

a significant linear relationship between satisfaction and organizational loyalty 

and democracy leadership style, the democratic consultant leadership style and 

authoritarian goodness.  

Key words: leadership styles, employment satisfaction           
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 :مقدمة الدراسة

االردن في السنوات القليلة الماضية نهضة علمية واسعة النطاق في شتى شهد 
ميادين العلم والمعرفة، حيث احتلت الجامعات االردنية الرسمية والخاصة اولوية وطنية في 

نت موضوع اهتمام التربوية واالكاديمية المستقبلية، فكا همشاريعه التنموية، وفي سياسات
العمل على تطوير النظام ضرورة ية والشعبية، التي نادت بسياسردن الموصول لقيادة ال 

دة والمعرفية والتكنولوجية الحديثة، وتعد القيا لتمكينه من مواكبة التطورات العلميةالتعليمي 
ي التأثير على العاملين، وتوجيه أفكارهم هم مداخل تطوير التعليم لما لها من دور مهم فمن أ

ليها المؤسسة التربوية، حيث يتولى القائد هداف التي تسعى إوسلوكهم في سبيل تحقيق ال
مسؤولية تنظيم عمليات التفاعل بين العاملين والحفاظ على تماسكهم والمبادرة لحل المشكالت 

نماط القيادية من حيث القيم التي يتشبع بها العاملون وتختلف ال . ناجمة عن هذا التفاعلال
الرضا والوالء بدرجة فائقة لتعزيز يئة المناخ لحفز العاملين في اتخاذ القرارات وتسعى الى ته

مركزية بانجاز العمل واالستبداد بالرأي وال القيادة االوتوقراطية التي تهتم كثيرا   ن هناكوحيث أ
القيادة الترسلية التي وامر، وهناك في اتخاذ القرار، واتباع أساليب توجيه العمال بواسطة ال 

عمالهم، وتترك جميع المسؤوليات من الحرية في ممارسة أ عاملين قدرا  عطاء التحرص على إ
 .لهم

قضية جرى حولها الكثير من عدم ن مهمة تعريف القيادة ليست سهلة، فالقيادة إ
فاق كما يبدو من الدب المتصل أن القيادة من أكثر المواضيع اإلجتماعية والتربوية إثارة تاإل 

ن لة ويمكن أرة والمضلكثر المواضيع المحي  لوقت نفسه من أللجدل والنقاش، كما أنها في ا
ن تمارس في خدمة التالعب أ يضا  غايات نبيلة وانسانية، كما يمكن أتمارس القيادة في خدمة 

في االزمان ن كلمة قيادة مفهوم حديث ومتقدم، وكانت تعنى إ. ة والتضليل واإلضطهادوالمناور 
ال في النصف االول من القرن الجيش، ولم تظهر كلمة قيادة إائد و قالمبكرة رئيس الدولة أ

ستاذ علم أ( Richand Hughes)ما ريتشارد هيوز أ. اسع عشر في البرلمان البريطانيالت
القيادة على ماهية  ن يختلف الباحثون فيإلى أنه من المفاجئ أ النفس االكلينيكي فيشير

ن القيادة ظاهرة معقدة تشمل القائد حقيقة أ القيادة ذلك أن معظم هذه اإلختالفات تظهر من
 (.7779داوني، )والتابعين والموقف 
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صدار اط الذي يمارسه القائد في مجال إتخاذ القرار وا  وتعرف القيادة بأنها النش
ستمالة وبين طة الرسمية وعن طريق التأثير واإلشراف على االخرين باستخدام السلوامر واإلال 

 (.7779عليوة، )رين واستمالتهم للتعاون لتحقيق الهدف التأثير على سلوك االخ
وجد القيادة حيثما دارة بصفة عامة، وتدة من المسائل الهامة في مجال اإلوتعتبر القيا
وتتطور القيادة ( Maggi, 1999)ى العمل الجماعي الحاجة إل و ظهرتوجدت الجماعة أ
بإزدياد مطالب الحياة وتعقدها حيث أن ذي نعيش فيه وتزداد مسؤولياتها بقيادة المجتمع ال

ملين ويوجههم ويحفزهم نحو تحقيق نسان الذي يقود مجموعة العاعملية القيادة تعني ذلك اإل 
توافر  ن ضخامة حجم التنظيم وتعدد المناصب االدارية يتطلب ضرورةأهداف اإلدارة العامة، وأ

جتماعي في العمل والتعاون اإلبث روح داريين حيث يستطيعون مهارات قيادية للرؤساء اإل
يادة يصبح الهيكل التنظيمي مفككا عاجزا عن وبدون الق( Valdez, 1993)ذلك الجهاز 

هتمام، الكسل واإلهمال وعدم اإل جلها وتسود بالتالي روحتحقيق الهداف التي وجدت من أ
م التنظيم نه كلما زاد حجأهم ايضا  خصوصا  على المعلومات من وتظهر المرؤوسين والحصول

ل والتي رؤساء والمرؤوسين لذلك فهي تمثل إحدى وظائف المدير الفع ابعدت المسافة بين ال
 (.7774، ابو حليمة)دارة الناجحة ذلك تعتبر القيادة من متطلبات اإلتميزه عن غيره ول

و ط القيادية واقترانها بمدى نجاح أنمانفسية أهمية ال التربوية و الدراسات الثبتت كما أ
 Job)فشل المؤسسات التربوية وتطويرها ومدى تأثيرها المباشر في مستويات الرضا الوظيفي 

satisfaction )  للمعلمين سلبا  أو ايجابا (Hersey & Blanchard,2001.) 
لمتغيرات المهمة التي أحد ا Organizational Loyaltyويعد الوالء التنظيمي 

الفرد الذي يشعر بمستويات عالية من الوالء ذ أن إ. تحدد درجة إنجاز الفرد لألهداف
داء سسة التي يعمل فيها يكون متفانيا  في العادة ويبذل قصارى جهده في أالتنظيمي للمؤ 

القيم  ومن هنا، فإن موضوع الوالء التنظيمي يعد من(. 9111كريم، )مهماته وواجباته 
ن أ( 9195)ى الجوهري وير . ي المنظمةفراد فالمهمة التي يجب أن يتصف بها سلوك ال

والمحافظة نتمائه لها قاء في المنظمة التي يعمل بها، وا  الوالء التنظيمي هو رغبة الفرد في الب
مصطلح غير محسوس، وال يمثل  وهو بذلك. عتزازه بأنه عضو فيهاعلى سمعتها ومصيرها، وا  

ال يمكن الحصول عليه ، و ، بل يستدل عليه من خالل الظواهر واالثار المرتبطة به سلوكيا  واقعا  
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من العوامل والمتغيرات السلوكية  ةنما هو حصيلة لتفاعالت كثير وا  وال يتم فرضه باالكراه  جاهزا  
 .داخل منظماتهمد في حدود تعاملهم مع بعضهم بعضا  التي تنشأ عن االفرا

ويتضمن الوالء التنظيمي مجموعة من الخصائص الوظيفية التي تميزه عن غيره من 
لعالقة بين الفرد فهو حالة نفسية تصف ا. دارياهيم المرتبطة بالعمل الوظيفي اإلالمف

ويتصف . د فيما يتعلق ببقائه في المنظمة أو تركه لهانه يؤثر عل قرار الفر كما أ. والمنظمة
ة وبذل المزيد من االيمان بقيم المنظم: همهاددة أفراد الذين لديهم والء تنظيمي بصفات متعال

نخراط فيها والوالء لها ووجود الرغبة القوية حقيق أدافها ووجود مستوى عال من اإل الجهد لت
 (.9111الطويل، )يجابي بقاء فيها والميل لتقويمها بشكل إلل

 مشكلة الدراسة 

دارات الجامعية والمؤسسات ذات العالقة بالتعليم الجامعي بالرغبة تؤمن معظم اإل
لعمل في الجامعات يحتاج لعنصر اإلبتكار لذي تتواجد فيه فابالتغيير والتجديد لمواكبة العصر ا
 دارة والقيادة، فالجامعات تحتاج لنموذج جديد من القادةواإلبداع خاصة في موضوع اإل

 (.9119الوزني واخرون، )تجاهات حديثة ومتميزة ا  مهارات و يمتلكون 
وتحليل أنماط عي للدراسات والبحوث التي تطرقت إلى دراسة طار المرجوفي ضوء اإل
لصفات التي عضاء هيئة التدريس في المؤسسات التربوية المختلفة واالسلوك القيادي لدى أ

ح أن هناك داء، فإنه يتضتتميز بها القيادة اإلدارية الفعالة لتحقيق التفوق واإلنجاز الجيد لأل
ة لألفراد أو في تحديد أفضل أنماط السلوك القيادي وأكثرها فاعلية ومالئم واضحا   اختالفا  

الجماعة، وقد أظهرت إلنتائج إمكانية إستخدام أسلوبين من أساليب القيادة الحديثة يمكن أن 
لة ما بين داء وتوضيح العالقة المتباديمارسهما القائد أولهما اإلهتمام بالنتاج والعمل وال

نسانية الطيبة عالقات اإل والتقدير المتبادل وال فرادوثانيهما االهتمام بال. د جماعتهفراالقائد وأ
 .التي تربط القائد بأفراد الجماعة

أنها قدرة الفرد على التأثير في أفكار لى مفهوم القيادة بوقد تطرق جالل وعالوي إ
هداف على توجيه جهودهم نحو ال فراد ومشاعرهم وسلوكهم ومساعدتهمغيره من ال

 .المشتركة
في يعد من الموضوعات التي ينبغي أن تظل موضعا  للبحث ن الرضا الوظيكما أ

والدراسة بين فترة وأخرى عند القادة، ومشرفي اإلدارات، والمهتمين بالتطوير اإلداري في العمل 
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لتأثر رضا  يضا  ، وأقد ال يرضيه مستقبال   سباب متعددة فما يرضى عنه الفرد حاليا  وذلك ل
في المستقبل  ، قد يكون مرضيا  حاليا   الفرد بالتغيير في مراحل حياته فما ال يعد مرضيا  

 (.7770البدوي، )
الرضا واإلرتياح من قبل بعض أعضاء هيئة  ندرة فيفقد الحظ الباحثين أن هناك 

تخنماط القيادية المستخدمة في كليات الجامعة وعدم التشاركية التدريس من ال  اذ القرارات وا 
ما : لى تحديد مشكلة الدراسة بالسؤال التاليعهم، االمر الذي حدا بالباحثين إطالدون إ

جامعة الزيتونة االردنية من وجهة نظر عمادات كليات دارات النماط القيادية السائدة لدى إ
 عضاء هيئة التدريس؟وهل لها عالقة بالرضا الوظيفي ل اعضاء هيئة التدريس فيها،

 :ية الدراسةاهم

ه الدراسة من خالل الوقوف على النماط القيادية السائدة لدى همية هذتستمد أ
لنظرية ليكرت الرباعية والتعرف على مدى  دنية وفقا  ت عمادات كليات جامعة الزيتونه الر داراإ

عضاء الذي يعزز منظومة التشاركية في إتخاذ القرارات مع أ استخدامها للنمط الديمقراطي
كل في  القياديةية لمهم عناصر العتناولها للى هيئة التدريس في كليات الجامعة إضافة إ

ط القيادية السائدة نمامن أجل الوقوف على ال عميد الكلية ورؤساء االقسام فيها  كلية وهم
ستجاباتهم لها من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس وترتيب هذه النماط وفق درجات إ

، كما تستمد هذه الدراسة أهميتها في قيادي السائد في جامعة الزيتونة االردنيةلمعرفة النمط ال
نماط القته بال عضاء هيئة التدريس وعمستوى الرضا والوالء التنظيمي ل لىإ ضا  تناولها أي

دارات ويوفر سبل النجاح في ز منظومه السلوك القيادي لهذه اإلالقيادية السائدة التي تعز 
 .متيازإبمخرجات التعليم 

الردنية على توفير كافة اإلحتياجات التي تهم  من حرص جامعة الزيتونه نطالقا  وا  
ارات ذات القدرة على القيادة واإلبتكار دأعضاء هيئة التدريس فيها وكذلك إلى تسمية اإل

بداع والتفكير العلمي بما يخدم الطالب الجامعي والمجتمع االخر الذي حذا بالباحثين الى واإل
قسام في الجامعة لتجسيد رؤساء الالقيادية السائدة لدى العمداء و تعرف على هذه االنماط ال

رسالة الجامعة بالحوكمة الرشيدة لضمان حسن سير العملية التعليمية بدرجة عالية ولتعزيز 
 .الحاكمية
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 :اهداف الدراسة

 :جابة على التساؤالت التاليةإلى اإلهدفت هذه الدراسة 
 ردنية وفقا  عمادات كليات جامعة الزيتونة ال  داراتالسائدة لدى إ القياديةنماط ما ال  -9

 عضاء هيئة التدريس في الجامعة؟لنظرية ليكرت كما يتصوره أ
عضاء هيئة التدريس في كليات جامعة الزيتونه مستوى الرضا والوالء التنظيمي ل ما -7

 االردنية؟
بين ( α ≥ 7073)وى الداللة عند مست حصائيا  هل هناك عالقة إرتباطية دالة إ -5

 لنظرية ليكرت؟ وفقا   السائدة ودرجة الرضا والوالء التنظيمي القياديةنماط ال 
 :حدود الدراسة

 .7796/7790جراء الدراسة في العام الجامعي تم إ: المحدد الزماني
 .جامعة الزيتونة االردنية: المحدد المكاني
عضاء هيئة عة الزيتونة االردنية وأدارات كليات جامعمداء ورؤوساء أقسام إ: المحدد البشري

 .التدريس فيها
 :الدراسات السابقة

دراسة قام الباحثان باجراء مراجعة للدراسات السابقة المشابهة والمرتبطة بموضوع ال
 :قدموهي مرتبة حسب السنوات من أالحدث الى ال

 بعنوان درجة الرضادراسة ( Bay,et al, 2014)ولغادور  ،جرى كل من باي، آنأ
عضاء هيئة التدريس الفلبينية في الجامعة االسيوية، التنظيمي واإلنهماك في العمل ل

عضاء هيئة التدريس راضون استخدمت الدراسة المنهج الوصفي وأظهرت نتائج الدراسة أن أو 
ر كافآت، المعرفة،  تقديعن الخدمات التي تقدمها الجامعة من حيث التعليم وتطويره، الم

رامج لتحسين الخلفية وصت الدراسة باعداد بوأ. لقيادة، وبيئة العملسلوب اجهودهم، أ
ة من حيث التوجيه واالطار الزمني عضاء هيئة التدريس واعداد خطة واضحالتعليمية ل

وتزويد العاملين في الجامعة بخدمات ( الماجستير والدكتوراه)نهاء برامج الدراسات العليا إل 
 .على تقديم مهام عملهم المطلوبة منهم يجابا  س إعلى سلوكهم لينعك كافية للتأثير

لى درجة راسة هدفت إلى التعرف إبد( 7797)، والخوالدة، قامت عيسى، ومسمار
دارية وفق نظرية ليكرت الرباعية، وتكونت ممارسة رؤساء اإلتحادات الرياضية لنماط اإل
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ردنية دارة في اإلتحادات الرياضية ال اإلعضاء مجالس من أ عضوا  ( 07)عينة الدراسة من 
الدراسة ان درجة ممارسة ، تم اختيارهم بالطريقة العشوائية، واظهرت نتائج 7797للعام 

على  دارية وفق نظرية ليكرت الرباعية كانت كبيرة جدا  رؤساء اإلتحادات الرياضية لألنماط اإل
على النمطين اإلستبدادي  ، وقليلة جدا  النمطين الديمقراطي واالستشاري والديمقراطي التشاركي

أكيد على ستبدادي الخير وفي ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحثون بالتالتسلطي واإل
استمرارية الممارسات اإلدارية الحالية لرؤساء اإلتحادات الرياضية الردنية كونها ممارسات 

 .دارية ديمقراطية وتلبي متطلبات العملإ
ل في جامعة ميريالند كما دراسة حول بيئة العم( Omeara, 2011)وأجرت اوميرا 

وقد قيمت الدراسة جوانب معينة من . ون وغير المثبتينتبعضاء هيئة التدريس المثيدركها أ
ي، التوازن بين الذات والعمل، بيئة عمل الجامعة مثل النمو المهني، والدعم المؤسس

برضا  ن المستجيبين يشعرونتائج أالن من بين. نصاف ومراعاة التنوع، والرضا الوظيفياإل 
ن كما أ. ون بامكانية تركهم الجامعةمنهم يشعر % 59ن كان عام عن العمل في الجامعة وأ

أورد  كما. نصافضدهم وأن المعاملة بشكل عام تفتقر لل  ن هناك تمييزأربع المشاركين رأوا 
اظهرت و  وبيئة العملن التوازن بين الذات قل عمشاركون خاصة النساء معدالت رضا أال

قل عزى للرتبة الكاديمية والعرق والجنس، فالذا داللة بين المستجيبين ي   تباينا   ضا  النتائج أي
 .لونون اوردوا معدالت رضا أقلرتبة والنساء والم

يري مدارس داري لمددراسة بهدف معرفة أنماط السلوك اإل( 7771)جرى السعود أ
 Rensis likert's Theoryس ليكرت يلنظرية رنس وفقا  ردن الثانوية العامة في ال 

System1-System4 ) وبيان عالقتها بمستوى الوالء التنظيمي لمعلمي هذه المدارس من
مدرسة  63ومعلمة يعملون في  معلما  ( 736)وجهة نظر المعلمين، تكون عينة الدراسة من 

نة تعرف النماط ستبان وهما إلالناث، وتم إستخدام إستبياني 53مدرسة للذكور و 57منها 
وأوضحت نتائج الدراسة . ياس الوالء التنظيمي للمعلميندارية للمديرين ومقياس بورتو لقاإل
ربعة بدرجات متفاوتة، فهم يمارسون نمطي ال دارية ديري المدارس يمارسون االنماط اإلن مأ

ر ستبداد الخي  ون نمط اإلطي بدرجة مرتفعة ويمارساالستشاري الديمقراطي والتشاركي الديمقرا
ن ة متوسطة ويمارسون نمط اإلستبدادي التسلطي بدرجة منخفضة، كما أشارت النتائج أبدرج

إلى  يضا  ي المدارس قد جاء بدرجة متوسطة وأشارت النتائج أمستوى الوالء التنظيمي لمعلم
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ستبداد الخير بين كل من اإلنماط اإلدارية اإل حصائيا  وجود عالقة إرتباطية موجبة دالة إ
في حين . مي للمعلمينستشاري الديمقراطي والتشاركي الديمقراطي ومستوى الوالء التنظيإلوا

 .رتباطية عكسية بين النمط االستبدادي التسلطي ومستوى الوالء التنظيميتوجد عالقة إ
دارة القيادية دراسة هدفت إلى الكشف عن فاعلية اإل( 7777)جرى قرقش كما أ
ر المديرين والمديرات ظالمدارس الثانوية الحكومية في محافظة عمان من وجهة نالتربوية في 

ستخدم الباحث أ وفقا   داري وتكيف القائد اإل فاعليةداة وصف لنظرية هيرسي وبالنشرد وا 
بها، وتكونت عينة الدراسة من جميع مديري ومديرات المدارس الثانوية التربوي التي قام 

مان الولى والرابعة التعليميتين وقد أظهرت في منطقتي ع( 970)الحكومية والبالغ عددم 
ين توزعت ولى في حوأحتل المرتبة ال  كثر شيوعا  النتائج أن النمط المشارك هو النمط ال 

ومديرة من عينة الدراسة يمزجون بين نمطين  مديرا  ( 94)خرى، وان النتائج على النماط ال
 .معه بالتناوب حسب الموقف الذي يتناسب

لى الكشف عن العالقة بين دراسة هدفت إ( Wetherell,2002)جرى ويذيرل كما أ
( Morris)ساسية في منطقة موريس الوظيفي للمعلمين في المدارس ال نمط المدير والرضا

وبالنشرد لنماط القيادة ومقياس ستخدم الباحث نموذج هيرسي في والية نيوجرسي، حيث إ
ا الوظيفي مر حقق أعلى مستويات الرضنمط الن الت النتائج إلى أآخر للرضا الوظيفي وأشار 
 .تصاللمكافآت الطارئة وظروف العمل واإل شراف واللمعلمين في مجاالت اإل

دراسة هدفت التعرف إلى إختبار العالقة بين ( Smith,2000)جرى سمث وأ
عملهم، وقد حدد داري المتبع من قبل مدير المدرسة ودافعية المعلمين نحو السلوب اإل

ستبانة ث أسلوبين للدارة هما الديمقراطي واإلسبتدادي وأستخدمت الدراسة أداتين هما إالباح
لوظيفي، وقد بينت نتائج الدراسة ستبانة مينسوتا للرضا اوا  ( LBDQ)وصف السلوك القيادي 

المعلمين للعمل،  دارة كلما زادت دافعيةالمدير لألسلوب الديمقراطي في اإلباع أنه كلما إزداد إت
داري لمدير بينت الدراسة أنه ال يوجد أثر ذي داللة إحصائية للخبرة على االسلوب اإل كما

 .المدرسة
بدراسة هدفت إلى تحديد النماط القيادية ( Womack, 1999)كما قام وماك 

يات المتحدة كما يتصور رؤساء القسام أنفسهم قسام كليات التمريض شرق الواللرؤساء أ
تباع نظرية بالنشرد وهيرسي وقد قام الباحث باستخدام المنهج الوصفي في صورته وذلك بإ
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من مجتمع % 69ت النتائج ظهر حيث أ رئيسا  ( 976)المسحية وقد تكون مجتمع الدراسة من 
مام هتبالعاملين ومتدني اإلهتمام القيادي الذي يتصف بأنه عالي اإل متازوا بالنمطالدراسة أ

قسام عدم وجود فروق في النماط القيادية لرؤساء ال على ضا  نتائج الدراسة أيبالعمل ودلت 
 .تعزى لحجم القسم والجهة المشرفة وعدد الخريجين

 :اجراءات الدراسة

ات سلوب الدراسفي أجراء الدراسة المنهج الوصفي أ انستخدم الباحثأ: منهج الدراسة -9
سة التي تطرقت تتناسب وطبيعة هذه الدراجراءاتها النها المسحية التحليلية بخطواتها وا  

ردنية عمادات كليات جامعة الزيتونة ال  داراتللتعرف على النماط القيادية السائدة لدى إ
عضاء هيئة التدريس وعالقتها بمستوى درجة الرضا لنظرية ليكرت كما يتصوره أ وفقا  
 .لجامعتهم الء التنظيميلو وا

 :عينة الدراسة -7
ردنية يس في كليات جامعة الزيتونة ال عضاء هيئة التدر الدراسة من أتم إختيار عينة 

من % 55قدرها  مئوية نسانية والعلمية وبنسبةاإل يمثلون الكليات ( 971)وبلغ عددها 
معة كاديمية في كل كلية من كليات الجابإستثناء ممن يتولون مراكز إدارية وأ مجتمع الدراسة
الرتبة العلمية، نوع الكلية، لمتغيرات  د عينة الدراسة تبعا  فرايوضح توصيف أ( 9)والجدول رقم 

 .، الجنس، العمرالخبرة
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 :عينة الدراسةوصف 
 (1)الجدول 

 توزيع أفراد العينة تبعاً للمتغيرات الشخصية والوظيفية

 النسبة المئوية التكرارات الفئة المتغير

الرتبة 

 العلمية

 8.3 9 استاذ 

 27.5 30 أستاذ مشارك

 47.7 52 أستاذ مساعد

 16.5 18 مدرس

 100.0 109 المجموع

 نوع الكلية

 55.0 60 إنسانية 

 45.0 49 علمية

 100.0 109 المجموع

 الخبرة

سنوات ( 1-5)  38 34.9 

سنوات( 6-11)   33 30.3 

سنوات  11اكثر من   38 34.9 

 100.0 109 المجموع

 الجنس
 67.9 74 ذكر

 32.1 35 انثى

 100.0 109 المجموع

 العمر

01اقل من    5 4.6 

سنة 01-03  40 36.7 

سنة   40-49 37 33.9 

سنة فأكثر 51  27 24.8 

 100.0 109 المجموع

 

 : أدوات الدراسة -3
نماط أربعة أبعده رنسيس ليكرت والذي صنفه تم إستخدام اإلستبيان الذي أ

عادة بإ انالتدريس في كل كلية وقام الباحثعضاء هيئة تم تطبيقه على أقيادية والذي 
عة الزيتونة االردنية، ويتضمن صياغته وتطويره ليتماشى مع البيئة الجامعية في جام

نماط القيادية السائدة لدى العمداء ورؤساء االقسام كما فقرة لقياس ال ( 47)اإلستبيان 
والء التنظيمي الذي اس الرضا والمقيستخدام وره اعضاء هيئة التدريس، كما تم إيتص

فقرة وقام الباحثان بإعادة صياغته ( 93)ل على عده بورتو وزمالؤه والذي اشتمأ
 .فقرات عليه لكي تتالءم والبيئة الجامعية( 0)ضافة وتطويره وا  
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 : معامل الصدق والثبات -4
 : معامل الصدق واًلأ

ستبيانين على عدد عرض اإلوذلك عن طريق  ستخدام صدق المحتوىتم إ :صدق احملتوى - أ
حملون درجة فراد ممن يأ( 9)وبلغ عددهم  المختصين في مجال القيادة من الخبراء

االردنية واليرموك  في كل من الجامعةكاديمية قيادية مختلفة الدكتوراه في تخصصات أ
بدو مجاالت وعبارات كل مقياس حيث أستئناس بآرائهم حول ومؤتة بغرض اإل

 .خذ بهاوالتي تم الالحظاتهم وتعديالتهم م
 :تصحيح املقاييس املستخدمة

 عطيتياسين حيث أجابة على فقرات المقالخماسي لل ستخدام سلم ليكرتتم إ
جدا  مرتفعة( 4) مرتفعة( 5)متوسطة ( 7)منخفضة ( 9) االجابات قيما  رقمية منخفضة جدا  

درجة تقدير يأخذ  7055-9ن المتوسط الحسابي من وجرى التصحيح على أساس أ( 3)
 .يأخذ درجة تقدير مرتفعة 3-5060يأخذ درجة تقدير متوسطة،  5066-7054منخفضة، 

 صدق البناء   - ب

 تباط بين الفقرة ومجالهات صدق البناء بإيجاد معامالت اإلر لى مؤشراإتم التوصل 
 .يبين ذلك( 7)يه، الجدولالذي تنتمي إل

  



 .................................................الزيتونة األردنيةاألنماط القيادية السائدة عند عمادات كليات جامعة 

- 007 - 

 (2)الجدول

 واالداة ككل لمقياس االنماط القيادية  ومجالهامعامالت ارتباط بيرسون بين كل فقرة 

 مجال النمط التشاركي الديمقراطي قراطيمتشاري الديسمجال النمط اال

 

 الفقرة

معامل االرتباط 

الفقرة مع 

 مجالها

معامل االرتباط 

الفقرة مع االداة 

 ككل

 الفقرة

معامل االرتباط 

الفقرة مع 

 مجالها

معامل االرتباط 

 الفقرة معا االداة

 ككل

1 .747 .625 11 .774 .737 

2 .679 .634 12 .844 .787 

0 .868 .751 10 .861 .797 

4 .836 .734 14 .796 .628 

5 .766 .693 15 .884 .716 

6 .835 .754 16 .714 .600 

7 .828 .707 17 .857 .738 

8 .874 .766 18 .802 .718 

3 .787 .705 13 .864 .746 

11 .796 .720 21 .880 .755 

 مجال النمط االستبدادي التسلطي النمط األستبدادي الخيرمجال 

21 .452 .570 01 .633 .458 

22 .625 .563 02 .647 .488 

20 .651 .583 00 .417 .445 

24 .615 .712 04 .401 .419 

25 .561 .591 05 .417 .477 

26 .537 .673 06 .537 .446 

27 .622 .636 07 .744 .407 

28 .415 .604 08 .732 .482 

23 .557 .686 03 .731 .426 

01 .416 .654 41 .737 .415 

 نماطأن جميع معامالت اإلرتباط بين الفقرات لمقياس ال ( 7)يالحظ من الجدول
، وهذا (7047)ليها والداة ككل مرتفعة حيث تزيد عن القيادية والمجاالت التي تنتمي إ

 .مؤشرات صدق مقبولة لتطبيق أداة الدراسةيدل على وجود 
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 ( 0)الجدول

 معامالت ارتباط بيرسون بين كل فقرة مع االداة ككل لمقياس الرضا والوالء التنظيمي

 مقياس الرضا والوالء التنظيمي

 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة

1 .673 .000 

2 .685 .000 

0 .720 .000 

4 .723 .000 

5 .728 .000 

6 .642 .000 

7 .673 .000 

8 .659 .000 

3 .669 .000 

11 .748 .000 

11 .744 .000 

12 .6 09 .000 

10 .516 .000 

14 .571 .000 

15 .503 .000 

16 .513 .000 

17 .668 .000 

18 .412 .000 

13 .565 .000 

21 .676 .000 

21 .623 .000 

22 .475 .000 

الرضا والوالء ن معامالت االرتباط بين الفقرات ومقياس أ(5)الجدوليالحظ من 
وجميعها مؤشرات مقبولة لتطبيق ( 70049 – 70497)ككل تراوحت بين  التنظيمي
 .الدراسة
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 :معامالت الثبات-5

وفقا  إلجابات أفراد عينة  الدراسة، تياالتساق الداخلي لداثبات  معاملستخدام إتم 
لفا أ - كرونباخ معادلةباالعتماد على للتعرف على درجة توافقهم عليها،  الدراسة،

(Cronbach.  يوضح ذلك( 4)والجدول. 
 ( 4)الجدول

 .لالنماط القيادية والرضا والوالء التنظيميالفا  كرونباخ الثبات بطريقةمعامل 

 كروبناخ الفا عدد الفقرات المجال المقياس

 1934 11 تشاري الديقراطيسالنمط اال االنماط القيادية

 1935 11 النمط التشاركي الديقراطي

 1975 11 النمط األستبدادي الخير

 1970 11 النمط االستبدادي التسلطي

 1931 41 المقياس ككل

الرضا والوالء 

 التنظيمي
 22 0.83 

االنماط لمجاالت مقياس ( كرونباخ الفا)أن معامالت الثبات  (4)يوضح الجدول 
وجاء بعده "  النمط التشاركي الديقراطي "أعالها مجال ( 7013-7005)تراوحت بين  القيادية
النمط "، ثم مجال (7014)بمعامل ثبات بلغ "  تشاري الديمقراطيسالنمط اإل" مجال 

" النمط االستبدادي التسلطي"، وأخيرا  جاء مجال (7003)بمعامل ثبات بلغ " رالستبدادي الخي  
، (7019( )ككل االنماط القياديةلمقياس )، كما بلغ معامل الثبات (7005)بلغ  بمعامل ثبات

وهي قيم مرتفعة ومقبولة ، (0.83( )الرضا والوالء التنظيميلمقياس )بلغ معامل الثبات و 
 .لغراض تطبيق الدراسة
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 ةملعاجلة اإلحصائيا

للجابة عن أسئلة الدراسة تم استخدام المعالجات اإلحصائية التالية من خالل برنامج 
 : (SPSS)الرزم اإلحصائية 

 تباط بيرسون لحساب الصدقمعامل إر  -
 معامل كرونباخ الفا لحساب الثبات -
 .التكرارات والنسب المئوية للمتغيرات الشخصية والوظيفية لفراد عينة الدراسة -
إلجابات أفراد عينة الدراسة والرتبة والدرجة  نحرافات المعياريةالمتوسطات الحسابية واإل  -

 .الدراسة تيعن جميع مجاالت أدا
( Multiple Regression)نحدار المتعدد تحليل اإل تباط بيرسون و معامالت اإلر  -

الزيتونة ليات جامعة دارات عمادات كرتباطية بين درجة ممارسة إعن العالقة اإل للكشف 
ومستوى الرضا والوالء التنظيمي ربعة وفقا لنظرية ليكرت االردنية لألنماط القيادية ال 

 .لجامعتهم عضاء هيئة التدريسل

 أسئلة الدراسة على النتائج املتعلقة باإلجابة

دارات عمادات كليات لدى إ ةنماط القيادية السائدما ال : " بالسؤال األول النتائج املتعلقة
عضاء هيئة التدريس في كل وفقا لنظرية ليكرت، كما يتصوره أ ةردنيالزيتونة ال  ةجامع
 ".كلية؟

 (5)الجدول 

دارات عمادات كليات لدى إ ةنماط القيادية السائدأللحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية واإل 

كليات عضاء هيئة التدريس في وفقا لنظرية ليكرت، كما يتصوره أ دنيةالزيتونة األر جامعة

 مرتبة ترتيباً تنازلياً  نسانية والعلميةالجامعة اإل

 

 البُعد
 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة

 مرتفعة 0.78 3.80 تشاري الديمقراطيسالنمط اال

 مرتفعة 0.81 3.84 النمط التشاركي الديمقراطي

 متوسطة 0.54 3.48 النمط األستبدادي الخير

 متوسطة 0.56 3.28 النمط االستبدادي التسلطي
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دارات لنماط القيادية السائد لدى إأن المتوسطات الحسابية ( 3)يظهر من الجدول 
عضاء هيئة نظرية ليكرت، كما يتصوره أعمادات كليات جامعة الزيتونة االردنية وفقا ل

بمتوسط "  الديمقراطي النمط التشاركي "، كان أعالها (3.28-3.84)تراوحت بين التدريس 
بمتوسط حسابي " تشاري الديقراطيسالنمط اإل " ، يليها مرتفعةوبدرجة ( 3.84)حسابي بلغ 

"  النمط االستبدادي التسلطي " بينما أقل المتوسطات الحسابية، مرتفعةوبدرجة  (3.80)بلغ 
  .متوسطةوبدرجة ( 3.28)بمتوسط حسابي بلغ 

 الديقراطيالنمط االستشاري :اوال 

 (6)رقم الجدول 
السائد لدى  ستشاري الديمقراطياإلللنمط نحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية واإل 

عضاء هيئة ا يتصوره أردنية وفقا لنظرية ليكرت، كمالزيتونة األ دارات عمادات كليات جامعةإ
 مرتبة ترتيباً تنازلياً  كليات الجامعةالتدريس في 

 الرقم
 الفقرة

 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
 الدرجة

تطلع إدارة الكلية أعضاء هيئة  1
التدريس على كافة المستجدات 

 األكاديمية 
4.16 0.87 

 مرتفعة 1

تهتم أدارة الكلية بمشكالت أعضاء  0
 هيئة التدريس

3.95 0.97 2 
 مرتفعة

تشجع إدارة الكلية قنوات االتصال  6
 هيئة التدريس بينها وبين أعضاء

3.93 0.93 
 مرتفعة 0

تأخذ أدارة الكلية مالحظات أعضاء  8
 هيئة التدريس بجدية 

3.89 0.97 
 مرتفعة 4

تراعي إدارة الكلية اهتمامات  4
 أعضاء هيئة التدريس

3.85 0.90 5 
 مرتفعة

تقدم إدارة الكلية التغذية  الراجعة  11
 . ألعضاء هيئة التدريس

3.78 0.98 
 مرتفعة 6

توازن إدارة الكلية في قراراتها بين  7
ظروف العمل وأعضاء هيئة 

 . التدريس
3.76 1.06 

 مرتفعة 7

تستمع إدارة الكلية آلراء أعضاء  3
 . هيئة التدريس قبل اتخاذ القرارات

3.72 1.00 
 مرتفعة 8

تفوض إدارة الكلية كثيراً من  2
 صالحيتها ألعضاء هيئة التدريس

3.59 0.97 
 متوسطة 3

تحرص إدارة الكلية على إشباع  5
الحاجات االجتماعية ألعضاء هيئة 

 . التدريس
3.39 1.14 

 متوسطة 11

 مرتفعة  0.78 3.80 الدرجة الكلية 
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تشااري الاديمقراطي للانمط االسأن المتوسطات الحساابية ( 6)يظهر من الجدول 
تراوحات  وفقاا لنظرياة ليكارت ةردنياالزيتونة ال  ةدارات عمادات كليات جامعالسائد لدى إ

تطلاع إدارة الكلياة أعضااء "  والتاي تانص علاى ةالفقار  ، حيث جاءت(3.39-4.16)بين 
بالمرتبااة الولااى بمتوسااط حسااابي " هيئااة التاادريس علااى كافااة المسااتجدات الكاديميااة

تحارص إدارة الكلياة " على تنص التي  الفقرة الخيرة، وبالمرتبة مرتفعةوبدرجة  (4.16)
 (3.39)بمتوسااط حسااابي  ."إشااباع الحاجااات االجتماعيااة لعضاااء هيئااة التاادريسعلااى 

تشاااري الااديمقراطي السااائد لاادى سالاانمط االوبلااغ المتوسااط الحسااابي  ،متوسااطة وبدرجااة
وبدرجاة  (3.80)ككل  وفقا لنظرية ليكرت ةالزيتونة االردني ةارات عمادات كليات جامعإد

 .متوسطة
 الدميقراطيالنمط التشاركي :ثانيا 

 (7)الجدول رقم 
دارات السائد لدى إ نحرافات المعيارية للنمط التشاركي الديمقراطيالمتوسطات الحسابية واإل 

عضاء هيئة التدريس في لنظرية ليكرت، كما يتصوره أ ردنية وفقاً الزيتونة األ عمادات كليات جامعة
 مرتبة ترتيباً تنازلياً  كليات الجامعة

الر
 قم

 الفقرة
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
 الدرجة

تعمل إدارة الكلية على بث روح التعاون مع  14
 .  أعضاء هيئة التدريس

 مرتفعة 1 0.93 4.06

تجتمع إدارة الكلية مع أعضاء هيئة التدريس  16
 . بانتظام

 مرتفعة 2 0.88 4.03

تحرص إدارة الكلية على االتصال الدائم مع  10
 . أعضاء هيئة التدريس

 مرتفعة 0 0.89 3.95

تشعر إدارة الكلية هيئة التدريس بمكانتهم  17
 االجتماعية 

 مرتفعة 4 0.89 3.91

تؤكد أدارة الكلية على إتاحة الفرص ألعضاء  15
 . هيئة التدريس إلبداء الرأي والمشورة

 مرتفعة 5 0.92 3.79

تنسق إدارة الكلية الجهود مع أعضاء هيئة  12
 . التدريس

 مرتفعة 6 0.94 3.76

تنشر إدارة الكلية األفكار اإلبداعية التي  18
 . يقدمها أعضاء هيئة التدريس في الكلية

 مرتفعة 6 1.04 3.76

تعامل إدارة الكلية جميع أعضاء هيئة  21
 . التدريس بعدالة وقبول انتقاداتهم

 مرتفعة 6 1.12 3.76

تعمل إدارة الكلية على إتاحة الفرصة ألعضاء  13
 . هيئة التدريس لتطوير قدراتهم اإلبداعية

 مرتفعة 3 1.06 3.75

تشارك إدارة الكلية أعضاء هيئة التدريس في  11
 . وضع السياسات العامة للكلية

 متوسطة 11 1.06 3.62

 مرتفعة  0.81 3.84 الدرجة الكلية 
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قراطي للاانمط التشاااركي الااديمأن المتوسااطات الحسااابية ( 0)الجاادول يظهاار ماان 
تراوحات  لنظرياة ليكارت وفقاا   ةالزيتونة االردنيا ةدارات عمادات كليات جامعالسائد لدى إ

تعمال إدارة الكلياة علاى باث  "والتاي تانص علاى ةالفقر  ، حيث جاءت(3.62-4.06)بين 
 (4.06)بالمرتبااة الولااى بمتوسااط حسااابي " .روح التعاااون مااع أعضاااء هيئااة التاادريس

تشاارك إدارة الكلياة أعضااء " علاى تانص التاي  الفقرة الخيرة، وبالمرتبة مرتفعةوبدرجة 
 وبدرجاة (3.62)بمتوساط حساابي  ."هيئة التادريس فاي وضاع السياساات العاماة للكلياة

ارات دلااادى إ الساااائدللااانمط التشااااركي الاااديمقراطي وبلاااغ المتوساااط الحساااابي  ،متوسااطة
وبدرجاااة  (3.84)ككااال  وفقاااا لنظرياااة ليكااارت ةردنياااالزيتوناااة ال  ةعماااادات كلياااات جامعااا

 .مرتفعة
 النمط األستبدادي اخلري: ثالثا 

 (8)رقم الجدول 
دارات عمادات السائد لدى إ للنمط األستبدادي الخيرُ المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  

كليات عضاء هيئة التدريس في وفقا لنظرية ليكرت، كما يتصوره أ ردنيةالزيتونة األ كليات جامعة
 مرتبة ترتيباً تنازلياً  الجامعة

 الرقم
 الفقرة

 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
 الدرجة

تعزز إدارة الكلية األساليب اإلشرافية  26
 . الرقابية وفقاً للتعليمات

 مرتفعة 8 0.84 3.95

تسمح إدارة الكلية ألعضاء هيئة  23
 التدريس بالمشاركة في التطوير 

 مرتفعة 3 0.87 3.94

تجنب إدارة الكلية حاالت الصراع مع  25
 . أعضاء هيئة التدريس

 مرتفعة 11 1.01 3.93

تسمح إدارة الكلية على ألعضاء  21
هيئة التدريس بممارسة الحرية في 

 . العمل
 مرتفعة 10 0.94 3.91

تأخذ أدراه الكلية بآراء أعضاء هيئة  24
 . التدريس في حل مشكالت العمل

 مرتفعة 17 0.89 3.81

تحرص إدارة الكلية على سير العمل  22
 . روتينياً 

 مرتفعة 27 1.08 3.70

تثق إدارة الكية بأعضاء هيئة  20
 . التدريس في حل مشكالت العمل

 متوسطة 02 1.16 3.33

تنسحب إدارة الكلية عند االختالف  27
 . معها من  قبل أعضاء هيئة التدريس

 متوسطة 34 1.15 2.96

ال تحاسب إدارة الكلية أعضاء هيئة  01
 . التدريس عند إخفاقهم بالعمل

 متوسطة 36 1.17 2.68

تُهمل إدارة الكلية التخطيط العمل  28
 . وتنظيمه

 متوسطة 37 1.34 2.64

 متوسطة  0.54 3.48 الدرجة الكلية 
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الساائد لادى  للنمط الستبدادي الخيار  أن المتوسطات الحسابية ( 9)يظهر من الجدول 
-3.95)تراوحاات بااين  لنظريااة ليكاارت وفقااا   ةالزيتونااة االردنياا ةدارات عمااادات كليااات جامعااإ

تعازز إدارة الكلياة السااليب اإلشارافية الرقابياة "  والتاي تانص علاى ةالفقر  ، حيث جاءت(2.64
 الخيارة، وبالمرتباة مرتفعاةوبدرجة  (3.95)بالمرتبة الولى بمتوسط حسابي " . وفقا  للتعليمات

بمتوساااط حساااابي  ."ت همااال إدارة الكلياااة التخطااايط العمااال وتنظيماااه" علاااى تااانص التاااي  الفقااارة
ر السااائد لاادى سااتبدادي الخي االلاانمط اإل وبلااغ المتوسااط الحسااابي ،متوسااطة وبدرجااة (2.64)
وبدرجاااة  (3.48)ككاال  وفقاااا لنظريااة ليكااارت ةردنيااالزيتوناااة ال  ةدارات عمااادات كلياااات جامعااإ

 .متوسطة
 النمط االستبدادي التسلطي :رابعا 

 (3)رقم الجدول 
 داراتالسائد لدى إ نمط االستبدادي التسلطيللالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  

عضاء هيئة التدريس في وفقا لنظرية ليكرت، كما يتصوره أ ردنيةالزيتونة األ عمادات كليات جامعة
 مرتبة ترتيباً تنازلياً  كليات الجامعة

الر
 قم

 الفقرة
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
 الدرجة

تركز إدارة الكلية على أهمية الوقت في  05
 . العمل والتدريس

4.17 0.82 
 مرتفعة 1

تؤكد إدارة الكلية على االلتزام بانجاز  06
 . األعمال في وقتها المحدد

4.17 0.80 
 مرتفعة 1

تستمد إدارة الكلية السلطة والصالحيات  04
 . من خالل مركزها الرسمي

3.94 0.84 
 مرتفعة 3

تحتفظ إدارة الكلية بالصالحيات المخولة  00
 . لها

3.81 0.78 
 مرتفعة 17

 متوسطة 30 0.96 3.43 . تتمسك إدارة الكلية بمواقفها إزاء العمل 02
تضع إدارة الكلية الخطط بناء على خبرتها  01

 . الشخصية
3.10 1.03 

 متوسطة 33

تطالب إدارة الكلية أعضاء هيئة التدريس  41
تنفيذ الخطط ألموضوعه دون مشاركتهم 

 . فيها
2.69 1.24 

 متوسطة 35

تستخدم إدارة الكلية أسلوب النهي مع  07
 . أعضاء هيئة التدريس دون المناقشة

2.59 1.11 
 متوسطة 38

تفرض إدارة الكلية التعليمات على أعضاء  08
 . هيئة التدريس بطريقة فوقيه

2.47 1.28 
 متوسطة 39

ال تهتم إدارة الكلية بالحوار والنقاش مع  03
أعضاء هيئة التدريس لتبادل المعلومات 

 . معها
2.41 1.26 

 متوسطة 40

 متوسطة  0.56 3.28 الدرجة الكلية 
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للانمط اإلساتبدادي التسالطي الساائد أن المتوساطات الحساابية ( 1)يظهر مان الجادول 
-4.17)تراوحات باين  لنظرياة ليكارت وفقاا   ةردنيالزيتونة ال  ةدارات عمادات كليات جامعلدى إ
تركز إدارة الكلية علاى أهمياة الوقات فاي العمال "  والتي تنص على ةالفقر  ، حيث جاءت(2.41

 الخياارة، وبالمرتبااة مرتفعااةوبدرجااة  (4.17)بالمرتبااة الولااى بمتوسااط حسااابي " . والتاادريس
النقاش ماع أعضااء هيئاة التادريس لتباادل ال تهتم إدارة الكلية بالحوار و "على تنص التي  الفقرة

للانمط وبلغ المتوساط الحساابي  ،متوسطة وبدرجة (2.41)بمتوسط حسابي  ."المعلومات معها
وفقاا لنظرياة  ةردنياالزيتوناة ال  ةدارات عماادات كلياات جامعااإلستبدادي التسلطي السائد لادى إ

 .متوسطةوبدرجة  (3.28)ككل  ليكرت
 (11)رقم الجدول 

دارات لدى إنماط القيادية لمجاالت مقياس األ متوسطات الحسابيةلل التكرارات والنسب المئوية
 عمادات كليات جامعة الزيتونة االردنية

 التكرارات المجال
النسب 

 المئوية
النمط االستشاري 

 الديقراطي
07 27921 

النمط التشاركي 
 الديقراطي

48 05923 

النمط األستبدادي 
 الخير

24 17965 

النمط االستبدادي 
 التسلطي

27 13985 

 - 74)التكاارارات لنماااط القيااادة السااائدة تراوحاات بااين  أن( 97)يظهاار ماان الجاادول 
، (50)ثاام الانمط االستشااري الااديمقراطي ( 49)كاان أعالهاا الاانمط التشااركي الاديمقراطي ( 49

والانمط االساتبدادي ( 74) ر على أدني تكرار وبلاغفي حين حصل مجال النمط االستبدادي الخي  
 (.70)التسلطي 

عضاء هيئة التدريس مستوى الرضا والوالء التنظيمي ل ما"النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني 
 ؟"ردنية لجامعتهمكليات جامعة الزيتونة ال في 
والرتبااة نحرافااات المعياريااة ؛ تاام حساااب الوساااط الحسااابية واإل لثااانيالسااؤال ا عاان جابااةلل

يس عضااء هيئاة التادر مساتوى الرضاا والاوالء التنظيماي لساتبانة إلكل فقرة من فقارات والدرجة 
 (.99)، حيث كانت النتائج موضحة في الجدول دنيةر في كليات جامعة الزيتونة اال 

 (99)رقم الجدول 
لمستوى الرضا والوالء التنظيمي العضاء هيئة نحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية واإل 

 دنية مرتبة ترتيباً تنازلياً في كليات جامعة الزيتونة األريس التدر
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 الرقم
 الفقرة

 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
 الدرجة

تهمني سمعة جامعة الزيتونة ومدى تحقيقها لرسالتها  7
 . وأهدافها

4.72 0.56 
 مرتفعة 1

1
8 

أشعر باالعتزاز والفخر عندما تحقق الجامعة نتائج 
 . متميزة في امتحان الكفاءة الجامعية

4.68 0.61 
 مرتفعة 2

لدي استعداد لتقديم أقصى جهد إلنجاح عمل جامعة  5
 . الزيتونة

4.66 0.64 
 مرتفعة 0

 مرتفعة 4 0.68 4.61 . أشعر بالوالء لجامعة الزيتونة األردنية 8
أشعر بالفخر واالعتزاز عندما أخبر أفراد المجتمع  4

اآلخرين بأنني عضو هيئة تدريس في جامعة الزيتونة 
 . األردنية

4.48 0.81 
 مرتفعة 5

2
2 

أرى أن العالقات اإلنسانية الطبية بين أعضاء هيئة 
 . التدريس في الجامعة تسهم في جودة التعليم

4.47 0.73 
 مرتفعة 6

أبين ألصدقائي أن جامعة الزيتونة األردنية الخاصة  0
 . ممتازة وتستحق أن يعمل األستاذ الجامعي بها

4.43 0.82 

 مرتفعة 7

أنني على استعداد لقبول أي عمل في الجامعة يؤدي إلى  3
 . تحقيق ضمان الجودة

4.42 0.83 
 مرتفعة 8

أشعر بالسعادة أن أتيحت لي الفرصة للعمل في جامعة  1
 . الزيتونة

4.36 0.82 
 مرتفعة 9

أشعر بالرضا عند استطالع آراء أعضاء هيئة التدريس  21
 . في قضايا البرامج األكاديمية في الجامعة

4.36 0.84 
 مرتفعة 11

 مرتفعة 11 0.75 4.31 . تتطابق قيمي مع قيم جامعة الزيتونة األردنية الخاصة 2
تعتبر جامعة الزيتونة من أفضل المؤسسات االكاديمية في  11

 . األردن للعمل فيها
4.20 0.96 

 مرتفعة 12

تشجع جامعة الزيتونة األردنية أعضاء هيئة الترديس  17
 . اإلبداعية لتطوير المناهج والخطط الدراسية في الجامعة

4.18 0.93 
 مرتفعة 10

أشعر بأنني اكسب الكثير عند بقائي كعضو هيئة تدريس  11
 . في جامعة الزيتونة الخاصة على المدى البعيد

4.17 1.00 
 مرتفعة 14

تراعي الجامعة رغبات أعضاء هيئة التدريس في توزيع  13
 . المواد الدراسية خالل الفصل الدراسي

4.17 0.95 
 مرتفعة 15

تدفعني جامعة الزيتونة إلى تقديم أفضل ما لدي من ناحية  6
 . أدائي للعمل األكاديمي

4.10 0.95 16 
 مرتفعة

تتبنى الجامعة المشاريع البحثية المشتركة لخدمة  21
 . المجتمع المحلي

4.03 0.98 
 مرتفعة 17

أشعر بارتياح من اهتمام الجامعة بالبحث العلمي  16
 . والمشاركة في المؤتمرات والندوات ذات االختصاص

4.02 1.00 18 
 مرتفعة

اختلف مع إدارة الجامعة فيما يتعلق بالسياسات التي  12
 . تخص اعضاء هيئة التدريس فيها

3.48 1.08 
 متوسطة 13

أحس بأن أي تغير سلبي مهما كان بسيطاً في مجال علمي  15
اإلداري أو األكاديمي الحالي في جامعة الزيتونة يجعلني 

 . أفكر باالستقالة من العمل
2.48 1.24 

 متوسطة 21

انني على استعداد للعمل في آية جامعة أخرى طالما  14
 . نوعية العمل األكاديمي واحدة

2.47 1.22 
 متوسطة 21

اشعر أنني ارتكبت خطأ كبيراً عندما قررت العمل في  10
 . جامعة الزيتونة

1.97 1.34 
 منخفضة 22

 مرتفعة  0.43 4.04 مستوى الرضا والوالء التنظيمي ككل 
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مساتوى الرضاا والاوالء التنظيماي لأن المتوساطات الحساابية ( 99)يظهار مان الجادول 
-4.72)تراوحات بااين  دنياة لجاامعتهمر ال يس فاي كلياات جامعاة الزيتوناة عضااء هيئاة التادر ل

تهمناي سامعة جامعاة الزيتوناة ومادى تحقيقهاا "  والتي تنص على ةالفقر  ، حيث جاءت(1.97
، وبالمرتبااة مرتفعااةوبدرجااة  (4.72)بالمرتبااة الولااى بمتوسااط حسااابي " ،"  لرسااالتها وأهاادافها

عنادما قاررت العمال فاي جامعاة شاعر أنناي ارتكبات خطاأ كبيارا  أ" على تنص التي  الفقرة الخيرة
مساااتوى لوبلااغ المتوساااط الحسااابي  ،منخفضاااة وبدرجااة (1.97)بمتوسااط حساااابي  ."الزيتونااة

دنياة لجاامعتهم ر لزيتوناة ال يس فاي كلياات جامعاة االرضا والوالء التنظيمي العضاء هيئاة التادر 
 .مرتفعةوبدرجة  (4.04)ككل 

حصااائيا عنااد مسااتوى دالااة إ رتباطيااةهاال هناااك عالقااة إ :ســؤال الثالــثالنتــائج املتعلقــة بال
نماط القيادية الساائدة ومقيااس الرضاا والاوالء التنظيماي ال بين ( α ≥ 0.0.) الداللة 

 وفق نظرية ليكرت؟

 Correlation)رتباط راج معامالت اإل ستخإالسؤال تم هذا للجابة عن 
coefficient)  عمادات كليات جامعة الزيتونة اإلردنية لألنماط  درجة ممارسة اداراتبين

، عضاء هيئة التدريسومستوى الرضا والوالء التنظيمي لربعة وفقا لنظرية ليكرت القيادية ال 
 :يوضح ذلك( 97)جدول 

 (12)جدول 
عمادات كليات  داراتممارسة إبين مجاالت مقياس ( Correlation coefficient)معامالت االرتباط 

الرضا والوالء التنظيمي لنظرية ليكرت مقياس  ربعة وفقاً جامعة الزيتونة األردنية لألنماط القيادية األ
 عضاء هيئة التدريسأل

 الداللة اإلحصائية/ معامل االرتباط 

 ممارسة ادارات عمادات كليات جامعة الزيتونة االردنية لالنماط القيادية االربعة

النمط 
تشاري ساال

 الديمقراطي

النمط التشاركي 
 الديمقراطي

النمط األستبدادي 
 الخير

النمط االستبدادي 
 التسلطي

 

الرضا والوالء 
 التنظيمي

 

 0.066 **0.438 **0.590 **0.645 معامل االرتباط
الداللة 

 اإلحصائية
.000 .000 .000 .492 

 (α≤0.01)معامالت ارتباط مقبولة ودالة عند مستوى الداللة **  

( 0.066 -0.645)رتباط تراوحت بين أن معامالت ال ( 97)يظهر من الجدول 
معامل الرتباط بين  ستثناءبإ (7073)وهي قيم موجبة ودالة إحصائيا  عند مستوى الداللة 

  .غير دال أحصائيا والوالء التنظيمي ستبدادي التسلطي والرضاالنمط اإل
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 قوة أثرللكشف عن ( Multiple Regression) نحدار المتعددتم تطبيق تحليل اإل  كما
ربعة وفقا لنظرية عمادات كليات جامعة الزيتونة الردنية لالنماط القيادية ال  داراتممارسة إ
ويظهر ذلك في الجدول ، عضاء هيئة التدريسومستوى الرضا والوالء التنظيمي الليكرت 

(95) 
 (10)جدول 

قوة أثر ممارسة ادارات عمادات كليات جامعة الزيتونة للكشف عن ( Multiple Regression)تحليل االنحدار المتعدد 

 االردنية لالنماط القيادية االربعة وفقا لنظرية ليكرت ومستوى الرضا والوالء التنظيمي العضاء هيئة التدريس

 المتغير

 ومستوى الرضا والوالء التنظيمي

قيمة 

(F) 

الداللة 

 اإلحصائية

قيمة 

R 

قيمة 

(R2) 
 (t)قيمة  ()قيمة 

الداللة 

 اإلحصائية

النمط االستشاري 

 الديقراطي

20.05

3 
0.000a 0.66a 0.435 

2.507 8.979 0.001 

النمط التشاركي 

 الديقراطي
.356 3.507 0.598 

 0.070 529. 056. النمط األستبدادي الخير

النمط االستبدادي 

 التسلطي
.143 1.829 0.623 

 (0.00a)بداللة إحصائية ( 20.053) بلغت (F)أن قيمة ( 95)الجدول يظهر من 
وهذا يدل على وجود أثر لألنماط القيادية قيد الدراسة على الرضا والوالء التنظيمي في 

الثر وهي تمثل قوة ( 0.435(( )7R))وبلغت قيمة ( 0.66a)بلغت ( R)قيمة الجامعة، وأن 
ة ومستوى ربععمادات كليات جامعة الزيتونة الردنية لألنماط القيادية ال  داراتممارسة إل

%( 44)عضاء هيئة التدريس، حيث فسرت هذه النماط ما نسبته الرضا والوالء التنظيمي ل
 .من التباين في الرضا والوالء التنظيمي

مط اإلستشاري ا والوالء التنظيمي كان النأما أبرز النماط القيادية تاثيرا  على الرض
 (.  α ≤ 7073)وهي أقل من مستوى الداللة ( 70779)حصائية الديمقراطي، وبداللة إ
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 :مناقشة النتائج

عمادات كليات  داراتما النماط القيادية السائدة لدى إ :ولمناقشة نتائج السؤال ال 
 التدريس في الجامعة؟عضاء هيئة رت كما يتصوره ألنظرية ليك ردنية وفقا  جامعة الزيتونة ال 

عمادات كليات جامعة الزيتونة الردنية  داراتإلى أن إ( 3)شارت نتائج الجدول أ
نماط القيادية االربعة حيث سجل النمطين التشاركي الديمقراطي واالستشاري يمارسون ال 

طي ستبدادي التسلوالنمط اإل رالديمقراطي درجة مرتفعة كما يمارسون النمط االستبدادي الخي  
يشير إلى درجة رضا  ن النمطين الذين حققا درجة مرتفعةبدرجة متوسطة، ويرى الباحثان أ

ن هذين وقبول من قبل أعضاء هيئة التدريس عن أداء وعمل عمادات كلياتهم، حيث أ
كليات النمطين مؤشر من المؤشرات الهامة للعمل الديمقراطي الفاعل الذي يمارسه عمداء ال

لبية غلثناء والنقد والتعبير عن رأي الاقشة الحرة وموضوعية القائد في اسلوب المنمن خالل أ
 في إنجاز المهمات والمشاركة

وعيسى، ومسمار، ( 7771)وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة السعود 
ن النمطين االستشاري الديمقراطي والتشاركي والتي أشارت نتائجهماإالى أ (7797)والخوالدة 

ت مع تحادات، كما اتفقري المدارس ورؤوساء اإل طي هما النمطين السائدين لدى مديمقراالدي
، كثر شيوعا  والتي توصلت إلى أن النمط المشارك هو النمط ال ( 7777)نتائج دراسة قرقش 

تبع ن كلما اوالتي أشارت نتائجها إلى أ( Smith, 2000)يضا مع دراسة سميث واتفقت أ
دافعية المعلمين للعمل، وقد اختلفت نتائج هذه  الديمقراطي في اإلدارة كلما زاد سلوبالمدير لل

على مستويات إلى أن النمط المر حقق أ( wetherell, 2002)الدراسة مع دراسة ويذيرل 
 .الرضا الوظيفي للمعلمين

 : مناقشة نتائج السؤال الثاني

يس في كليات جامعة الزيتونة در عضاء هيئة التي لما مستوى الرضا والوالء التنظيم
 ردنية؟ال 

عضاء هيئة مستوى الرضا والوالء التنظيمي ل نإلى أ (99)جدول  شارت نتائجأ
تفعة وقد يعود سبب ذلك الى حماس التدريس في كليات جامعة الزيتونة جاء بدرجة مر 

ستعدادهم لتقديم أعضأ شعورهم جهد إلنجاح العمل و  قصىاء هيئة التدريس لسمعة الجامعة وا 
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عضاء هيئة التدريس وشعورهم بالسعادة رتياح والعالقات الطيبة بين أواإل عتزاز بالوالء واإل
 .وتشجيع الجامعة العضاء هيئة التدريس للمشاريع البحثية لخدمة المجمتمع

 Bay, et)تفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسات كل من باي، آن، ولغادور وقد أ

al, 2014 ) الخدمات التي  عضاء هيئة التدريس راضون عنأظهرت نتائجها أن أوالتي
والتي أشارت ( 7771)ة مع نتائج السعود ختلفت نتائج هذه الدراستقدمها الجامعة، وأ

 .ن مستوى الوالء التنظيمي لمعلمي المدارس جاء بدرجة متوسطةنتائجها إلى أ
 : مناقشة نتائج السؤال الثالث

نماط بين ال  α 7073عند مستوى الداللة  حصائيا  دالة إ عالقة إرتباطية هل هناك
 القيادية السائدة ودرجة الرضا والوالء التنظيمي وفق نظرية ليكرت؟

ومستوى إلى وجود عالقة إرتباطية موجبة دالة إحصائيا   (97)الجدول شارت نتائج أ
ركي الديمقراطي شاستشاري الديمقراطي والنمط التبين كل من النمط اإل 7073لة عند الدال 

د ر والذي حقق درجة متوسطة عنستبدادي الخي  ققا درجة مرتفعة، وكذلك النمط اإلوالذي ح
 .عضاء هيئة التدريسعمداء كليات جامعة الزيتونة الردنية والرضا والوالء التنظيمي ل

بية ربما يجالسبب في وجود مثل هذه العالقة اإلرتباطية اإلن اويرى الباحثان إلى أ
نماط هيئة التدريس تناسبه مثل هذه ال  عضاءيعود إلى أن الرضا والوالء التنظيمي عند أ

القيادية والتي ساعدت في مد جسور التعاون والمحبة والثقة بين اعضاء هيئة التدريس 
وعمادات كليات الجامعة، وما تحقق من نتائج في هذه الدراسة يتفق مع دراسة السعود 

 .لى وجود عالقة بين الرضا والوالء التنظيمي ونمط القيادةتائجها إي أشارت نوالت( 7771)
 :االستنتاجات

ء عرض ومناقشة النتائج تم التوصل إلى هداف الدراسة وتساؤالتها وفي ضو في ضوء أ
 :ستنتاجات التاليةاإل

كثر ممارسة من قبل عمادات الديمقراطي هو النمط القيادي ال  ن النمط التشاركيإ -9
 .ردنيةالزيتونه ال  يات جامعةكل

دريس في كليات عضاء هيئة التمن الرضا والوالء التنظيمي عند أ هناك درجة مرتفعة -7
 .لجامعتهم ردنيةجامعة الزيتونة ال 
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نماط القيادية الثالثة النمط االستشاري الديمقراطي هناك عالقة وارتباط لتأثير ال  -5
ودرجة الرضا والوالء التنظيمي  رستبدادي الخيط التشاركي الديمقراطي والنمط اإلوالنم

 .ردنيةئة التدريس في جامعة الزيتونة ال عضاء هيل
 :التوصيات يف ضوء ما توصلت اليه الدراسة من نتائج نوصي مبا يلي 

مط ردنية بممارسة النة عمداء كليات جامعة الزيتونة ال التأكيد على استمراري .9
 .الديمقراطياستشاري التشاركي الديمقراطي والنمط اإ

 .نماط القيادية السائدة لديهمداء كليات جامعة الزيتونة على ال اطالع عم .7
تونة وأعضاء عقد دورات واجتماعات ومناقشات يتبادل فيها عمداء كليات جامعة الزي .5

 .داري الجامعيلسائدة ودورها في تطوير العمل اإلنماط القيادية االهيئة التدريسية لأل 
نماط درجة رضاهم ووالئهم التنظيمي لأل  التدريسية علىعضاء الهيئة اطالع أ .4

 .القيادية السائدة في جامعة الزيتونه
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 املراجع

  :املراجع العربية

 .دارة الرياضية، عمان، دار وائل للنشر والتوزيع، الحديث في اإل(4002)ليمة، فائق بو حأ -
 .مكتبة نهضة الشرق: القاهرة، أصول علم االجتماع(. 3891)الجوهري، عبد الهادي  -
ورقة بحثية منشورة . ثرها على التابعيناخالقيات القيادة في المنظمات وأ (.4003)دواني، كمال  -

 .االدارة في البلدان العربية، الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية، بيروت، لبنان: في الحلقة الخامسة
دن وفقا ري المدارس الثانوية العامة في االر  داري لمديأنماط السلوك اإل(. 4008)السعود، راتب  -

نظيمي لمعلمي مدارسهم، وعالقتها بمستوى الوالء الت( 2نظام – 3نظام)لنظرية رنسيس ليكرت 
 . 464ص – 428، ص1، عدد 5ردنية في العلوم التربوية، مجلد المجلة األ

 .دار وائل: عمان. دارة التعليمية، مفاهيم وافاقاإل(. 3888)ويل، هاني عبد الرحمن الط -
تنمية المهارات القيادية للمديرين الجدد، مصر الجديدة، القاهرة، ابتراك (. 4003)عليوة، سيد  -

 .للنشر والتوزيع
لدى رؤساء نماط االدارية األ(. 4034)م، والخوالدة، ابتهال عيسى، سهى، ومسمار، بسا -

، مجلة جامعة النجاح لألبحاث، ردنية، تطبيقات لنظرية ليكرت الرباعيةاإلتحادات الرياضية األ
 (.3) 46العلوم االنسانية، مجلد 

حكومية دارية التربوية في المدارس الثانوية الفاعلية القيادة اإل(. 4004)نظام  قرقش، عبد الكريم -
ر المديرين والمديرات وفقا نظرية هيرس وبالنشرد، رسالة في محافظة عمان من وجهة نظ

 .دارة التربوية، جامعة عمان العربية، عمان، االردنماجستير غير منشورة، في اال
الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس في جامعة قاريونس (. 3888)كريم، رمضان سعد  -

 .جامعة قاريونس، ليبيا(. رسالة ماجستير غير منشورة)وعالقته بوالئهم التنظيمي 
البحث العلمي (. 3889)، نعيم الوزني، خالد، والعكشة، طالل، وحمدان، عبد الرحيم، واسماعيل -

 .والتنمية، وقائع المؤتمر، مؤتمر جامعة الزرقاء للبحث العلمي، الزرقاء، االردن
، موسوعة التنظيم واالدارة في التربية الرياضية، دار الفكر العربي، ( 4002)البدوي ، عصام  -

 .مصر 
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