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 امللخص

عمادات كميات  نماط القيادية السائدة لدى اداراتىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة ال 
مستوى الرضا والوالء التنظيمي  لى معرفةجامعة الزيتونو الردنية وفقا لنظرية ليكرت، كذلك إ

لى العالقة بين ال   عضاء الييئة التدريسية.والوالء التنظيمي من وجية نظر أ ةنماط القياديوا 
 971سموب الدراسات المسحية وتكونت عينة الدراسة من م المنيج الوصفي أواستخد

ىيئة تدريس من الذكور  عضو 04عضو ىيئة تدريس موزعين عمى كميات الجامعة منيم 
ول خاص بأنماط القيادة والثاني بالوالء التنظيمي من اإلناث، وتم إستخدام مقياسين ال  53و

نماط القيادية جاءت أشارت نتائج الدراسة إلى أن ال ا، و ما وثباتيمبعد التحقق من صدقي
عمى النمط  ةمرتفعة عمى النمطين التشاركي الديمقراطي واالستشاري الديمقراطي ومتوسط

مستوى الرضا  نإلى أ يضاً مطي كما أشارت النتائج أاالستبدادي الخير واالستبدادي التس
الى وجود عالقة إرتباطية طردية و رتفعة عضاء ىيئة التدريس جاء بدرجة موالوالء التنظيمي ل

ستشاري الديمقراطي رضا والوالء التنظيمي عمى ثالثة أنماط قيادية ىي اإلبين ال حصائياً دالة إ
 ر.اركي الديمقراطي واالستبدادي الخيوالتش

 نماط القيادية والرضا الوظيفي.الكممات المفتاحية: ال 
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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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 مكدمة الدراسة:

ردن في السنوات القميمة الماضية نيضة عممية واسعة النطاق في شتى شيد اال 
ميادين العمم والمعرفة، حيث احتمت الجامعات االردنية الرسمية والخاصة اولوية وطنية في 

نت موضوع اىتمام التربوية واالكاديمية المستقبمية، فكا ومشاريعو التنموية، وفي سياسات
العمل عمى تطوير النظام ضرورة والشعبية، التي نادت بسياسية ردن الموصول لقيادة ال 

دة والمعرفية والتكنولوجية الحديثة، وتعد القيا لتمكينو من مواكبة التطورات العمميةالتعميمي 
ي التأثير عمى العاممين، وتوجيو أفكارىم ىم مداخل تطوير التعميم لما ليا من دور ميم فمن أ

لييا المؤسسة التربوية، حيث يتولى القائد لتي تسعى إىداف اوسموكيم في سبيل تحقيق ال
مسؤولية تنظيم عمميات التفاعل بين العاممين والحفاظ عمى تماسكيم والمبادرة لحل المشكالت 

نماط القيادية من حيث القيم التي يتشبع بيا العاممون ناجمة عن ىذا التفاعل. وتختمف ال ال
الرضا والوالء بدرجة فائقة لتعزيز مناخ لحفز العاممين في اتخاذ القرارات وتسعى الى تييئة ال

مركزية بانجاز العمل واالستبداد بالرأي وال القيادة االوتوقراطية التي تيتم كثيراً  ن ىناكوحيث أ
القيادة الترسمية التي وامر، وىناك في اتخاذ القرار، واتباع أساليب توجيو العمال بواسطة ال 

عماليم، وتترك جميع المسؤوليات من الحرية في ممارسة أ قدراً  عطاء العاممينتحرص عمى إ
 ليم.

قضية جرى حوليا الكثير من عدم ن ميمة تعريف القيادة ليست سيمة، فالقيادة إ
والتربوية إثارة  فاق كما يبدو من الدب المتصل أن القيادة من أكثر المواضيع اإلجتماعيةتاإل 

ن مة ويمكن أرة والمضمكثر المواضيع المحي  لمجدل والنقاش، كما أنيا في الوقت نفسو من أ
ن تمارس في خدمة التالعب أ يضاً غايات نبيمة وانسانية، كما يمكن أتمارس القيادة في خدمة 

في االزمان  ن كممة قيادة مفيوم حديث ومتقدم، وكانت تعنىة والتضميل واإلضطياد. إوالمناور 
ال في النصف االول من القرن ائد الجيش، ولم تظير كممة قيادة إو قالمبكرة رئيس الدولة أ

ستاذ عمم ( أRichand Hughesما ريتشارد ىيوز )اسع عشر في البرلمان البريطاني. أالت
القيادة عمى ماىية  ن يختمف الباحثون فيإلى أنو من المفاجئ أ النفس االكمينيكي فيشير

ن القيادة ظاىرة معقدة تشمل القائد قيادة ذلك أن معظم ىذه اإلختالفات تظير من حقيقة أال
 (.7779والتابعين والموقف )داوني، 
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صدار اط الذي يمارسو القائد في مجال إتخاذ القرار وا  وتعرف القيادة بأنيا النش
ستمالة وبين ير واإلطة الرسمية وعن طريق التأثشراف عمى االخرين باستخدام السموامر واإلال 

 (.7779التأثير عمى سموك االخرين واستمالتيم لمتعاون لتحقيق اليدف )عميوة، 
وجد القيادة حيثما دارة بصفة عامة، وتدة من المسائل اليامة في مجال اإلوتعتبر القيا
( وتتطور القيادة Maggi, 1999ى العمل الجماعي )الحاجة إل و ظيرتوجدت الجماعة أ

ذي نعيش فيو وتزداد مسؤولياتيا بإزدياد مطالب الحياة وتعقدىا حيث أن المجتمع البقيادة 
ممين ويوجييم ويحفزىم نحو تحقيق نسان الذي يقود مجموعة العاعممية القيادة تعني ذلك اإل 

توافر  ن ضخامة حجم التنظيم وتعدد المناصب االدارية يتطمب ضرورةأىداف اإلدارة العامة، وأ
جتماعي في بث روح العمل والتعاون اإلداريين حيث يستطيعون ة لمرؤساء اإلميارات قيادي
يادة يصبح الييكل التنظيمي مفككا عاجزا عن ( وبدون القValdez, 1993ذلك الجياز )

ىتمام، الكسل واإلىمال وعدم اإل جميا وتسود بالتالي روحتحقيق الىداف التي وجدت من أ
نو كمما زاد حجم التنظيم أيم ايضًا خصوصًا عمومات منعمى الم وتظير المرؤوسين والحصول

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

و ط القيادية واقترانيا بمدى نجاح أنماال نفسية أىمية التربوية و الدراسات الثبتت كما أ
 Jobفشل المؤسسات التربوية وتطويرىا ومدى تأثيرىا المباشر في مستويات الرضا الوظيفي )

satisfaction ًلممعممين سمبًا أو ايجابا ) (Hersey & Blanchard,2001.) 
تي لمتغيرات الميمة الأحد ا Organizational Loyaltyويعد الوالء التنظيمي 

ذ أن الفرد الذي يشعر بمستويات عالية من الوالء تحدد درجة إنجاز الفرد لألىداف. إ
داء سسة التي يعمل فييا يكون متفانيًا في العادة ويبذل قصارى جيده في أالتنظيمي لممؤ 

القيم  (. ومن ىنا، فإن موضوع الوالء التنظيمي يعد من9111ميماتو وواجباتو )كريم، 
ن ( أ9195ي المنظمة. ويرى الجوىري )فراد فأن يتصف بيا سموك الالميمة التي يجب 

والمحافظة نتمائو ليا قاء في المنظمة التي يعمل بيا، وا  الوالء التنظيمي ىو رغبة الفرد في الب
مصطمح غير محسوس، وال يمثل  عتزازه بأنو عضو فييا. وىو بذلكعمى سمعتيا ومصيرىا، وا  

، وال يمكن الحصول عميو ل الظواىر واالثار المرتبطة بو سموكياً ، بل يستدل عميو من خال واقعاً 
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من العوامل والمتغيرات السموكية  ةنما ىو حصيمة لتفاعالت كثير وا  وال يتم فرضو باالكراه  جاىزاً 
 داخل منظماتيم.د في حدود تعامميم مع بعضيم بعضًا التي تنشأ عن االفرا

من الخصائص الوظيفية التي تميزه عن غيره من  ويتضمن الوالء التنظيمي مجموعة
لعالقة بين الفرد داري. فيو حالة نفسية تصف ااىيم المرتبطة بالعمل الوظيفي اإلالمف

د فيما يتعمق ببقائو في المنظمة أو تركو ليا. ويتصف نو يؤثر عل قرار الفر والمنظمة. كما أ
ة وبذل المزيد من ا: االيمان بقيم المنظمىميددة أفراد الذين لدييم والء تنظيمي بصفات متعال

نخراط فييا والوالء ليا ووجود الرغبة القوية الجيد لتحقيق أدافيا ووجود مستوى عال من اإل 
 (.9111يجابي )الطويل، بقاء فييا والميل لتقويميا بشكل إلم

 مشللة الدراسة 

جامعي بالرغبة دارات الجامعية والمؤسسات ذات العالقة بالتعميم التؤمن معظم اإل
لعمل في الجامعات يحتاج لعنصر اإلبتكار بالتغيير والتجديد لمواكبة العصر الذي تتواجد فيو فا

 دارة والقيادة، فالجامعات تحتاج لنموذج جديد من القادةواإلبداع خاصة في موضوع اإل
 (.9119تجاىات حديثة ومتميزة )الوزني واخرون، ا  ميارات و يمتمكون 

عي لمدراسات والبحوث التي تطرقت إلى دراسة وتحميل أنماط المرج طاروفي ضوء اإل
لصفات التي عضاء ىيئة التدريس في المؤسسات التربوية المختمفة واالسموك القيادي لدى أ

ح أن ىناك داء، فإنو يتضتتميز بيا القيادة اإلدارية الفعالة لتحقيق التفوق واإلنجاز الجيد لأل
أفضل أنماط السموك القيادي وأكثرىا فاعمية ومالئمة لألفراد أو في تحديد  واضحاً  اختالفاً 

الجماعة، وقد أظيرت إلنتائج إمكانية إستخدام أسموبين من أساليب القيادة الحديثة يمكن أن 
لة ما بين داء وتوضيح العالقة المتباديمارسيما القائد أوليما اإلىتمام بالنتاج والعمل وال

نسانية الطيبة والتقدير المتبادل والعالقات اإل  فرادثانييما االىتمام بالد جماعتو. و فراالقائد وأ
 التي تربط القائد بأفراد الجماعة.

أنيا قدرة الفرد عمى التأثير في أفكار لى مفيوم القيادة بوقد تطرق جالل وعالوي إ
ىداف عمى توجيو جيودىم نحو ال فراد ومشاعرىم وسموكيم ومساعدتيمغيره من ال

 شتركة.الم
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في يعد من الموضوعات التي ينبغي أن تظل موضعًا لمبحث ن الرضا الوظيكما أ
والدراسة بين فترة وأخرى عند القادة، ومشرفي اإلدارات، والميتمين بالتطوير اإلداري في العمل 

لتأثر رضا  يضاً ، وأقد ال يرضيو مستقبالً  سباب متعددة فما يرضى عنو الفرد حالياً وذلك ل
في المستقبل  ، قد يكون مرضياً حالياً  الفرد بالتغيير في مراحل حياتو فما ال يعد مرضياً 

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

تخنماط القيادية المستخدمة في كميات الجامعة وعدم التشاركية التدريس من ال  اذ القرارات وا 
ما لى تحديد مشكمة الدراسة بالسؤال التالي: عيم، االمر الذي حدا بالباحثين إطالدون إ

جامعة الزيتونة االردنية من وجية نظر عمادات كميات دارات النماط القيادية السائدة لدى إ
 عضاء ىيئة التدريس؟وىل ليا عالقة بالرضا الوظيفي ل اعضاء ىيئة التدريس فييا،

 ية الدراسة:اين

ه الدراسة من خالل الوقوف عمى النماط القيادية السائدة لدى ىمية ىذتستمد أ
لنظرية ليكرت الرباعية والتعرف عمى مدى  دنية وفقاً ت عمادات كميات جامعة الزيتونو الر داراإ

عضاء الذي يعزز منظومة التشاركية في إتخاذ القرارات مع أ استخداميا لمنمط الديمقراطي
كل في  القياديةية ممىم عناصر العتناوليا للى ىيئة التدريس في كميات الجامعة إضافة إ

ط القيادية السائدة نمامن أجل الوقوف عمى ال عميد الكمية ورؤساء االقسام فييا  كمية وىم
ستجاباتيم ليا من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس وترتيب ىذه النماط وفق درجات إ

، كما تستمد ىذه الدراسة أىميتيا في قيادي السائد في جامعة الزيتونة االردنيةلمعرفة النمط ال
نماط القتو بال عضاء ىيئة التدريس وعمستوى الرضا والوالء التنظيمي ل لىإ ضاً تناوليا أي

دارات ويوفر سبل النجاح في ز منظومو السموك القيادي ليذه اإلالقيادية السائدة التي تعز 
 متياز.إبمخرجات التعميم 

الردنية عمى توفير كافة اإلحتياجات التي تيم  من حرص جامعة الزيتونو نطالقاً وا  
ارات ذات القدرة عمى القيادة واإلبتكار دأعضاء ىيئة التدريس فييا وكذلك إلى تسمية اإل

بداع والتفكير العممي بما يخدم الطالب الجامعي والمجتمع االخر الذي حذا بالباحثين الى واإل
قسام في الجامعة لتجسيد رؤساء الالقيادية السائدة لدى العمداء و تعرف عمى ىذه االنماط ال
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رسالة الجامعة بالحوكمة الرشيدة لضمان حسن سير العممية التعميمية بدرجة عالية ولتعزيز 
 الحاكمية.

 ايداف الدراسة:

 جابة عمى التساؤالت التالية:إلى اإلىدفت ىذه الدراسة 
 ردنية وفقاً عمادات كميات جامعة الزيتونة ال  داراتالسائدة لدى إ القياديةنماط ما ال  -9

 عضاء ىيئة التدريس في الجامعة؟لنظرية ليكرت كما يتصوره أ
عضاء ىيئة التدريس في كميات جامعة الزيتونو مستوى الرضا والوالء التنظيمي ل ما -7

 االردنية؟
( بين α ≥ 7.73وى الداللة )عند مست حصائياً ىل ىناك عالقة إرتباطية دالة إ -5

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

 .7796/7790جراء الدراسة في العام الجامعي المحدد الزماني: تم إ
 المحدد المكاني: جامعة الزيتونة االردنية.

عضاء ىيئة عة الزيتونة االردنية وأدارات كميات جامعمداء ورؤوساء أقسام إالمحدد البشري: 
 .التدريس فييا

 الدراسات السابكة:

دراسة قام الباحثان باجراء مراجعة لمدراسات السابقة المشابية والمرتبطة بموضوع ال
 قدم:وىي مرتبة حسب السنوات من أالحدث الى ال

 بعنوان درجة الرضا( دراسة Bay,et al, 2014ولغادور ) ،جرى كل من باي، آنأ
عضاء ىيئة التدريس الفمبينية في الجامعة االسيوية، التنظيمي واإلنيماك في العمل ل

عضاء ىيئة التدريس راضون استخدمت الدراسة المنيج الوصفي وأظيرت نتائج الدراسة أن أو 
ر كافآت، المعرفة،  تقديعن الخدمات التي تقدميا الجامعة من حيث التعميم وتطويره، الم

رامج لتحسين الخمفية وصت الدراسة باعداد بلقيادة، وبيئة العمل. وأسموب اجيودىم، أ
ة من حيث التوجيو واالطار الزمني عضاء ىيئة التدريس واعداد خطة واضحالتعميمية ل

نياء برامج الدراسات العميا )الماجستير والدكتوراه( وتزويد العاممين في الجامعة بخدمات إل 
 عمى تقديم ميام عمميم المطموبة منيم. يجاباً س إعمى سموكيم لينعك كافية لمتأثير
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لى درجة راسة ىدفت إلى التعرف إ( بد7797، والخوالدة، )قامت عيسى، ومسمار
دارية وفق نظرية ليكرت الرباعية، وتكونت ممارسة رؤساء اإلتحادات الرياضية لنماط اإل

ردنية دارة في اإلتحادات الرياضية ال اإلعضاء مجالس من أ ( عضواً 07عينة الدراسة من )
الدراسة ان درجة ممارسة ، تم اختيارىم بالطريقة العشوائية، واظيرت نتائج 7797لمعام 

عمى  دارية وفق نظرية ليكرت الرباعية كانت كبيرة جداً رؤساء اإلتحادات الرياضية لألنماط اإل
عمى النمطين اإلستبدادي  ، وقميمة جداً النمطين الديمقراطي واالستشاري والديمقراطي التشاركي

أكيد عمى ستبدادي الخير وفي ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحثون بالتالتسمطي واإل
استمرارية الممارسات اإلدارية الحالية لرؤساء اإلتحادات الرياضية الردنية كونيا ممارسات 

 دارية ديمقراطية وتمبي متطمبات العمل.إ
ل في جامعة ميريالند كما ( دراسة حول بيئة العمOmeara, 2011وأجرت اوميرا )

ون وغير المثبتين. وقد قيمت الدراسة جوانب معينة من تبعضاء ىيئة التدريس المثيدركيا أ
ي، التوازن بين الذات والعمل، بيئة عمل الجامعة مثل النمو الميني، والدعم المؤسس

برضا  ن المستجيبين يشعرونتائج أالن نصاف ومراعاة التنوع، والرضا الوظيفي. من بيناإل 
ن ون بامكانية تركيم الجامعة. كما أ% منيم يشعر 59ن كان عام عن العمل في الجامعة وأ

أورد  كمانصاف. ضدىم وأن المعاممة بشكل عام تفتقر لل  ن ىناك تمييزأربع المشاركين رأوا 
اظيرت و  وبيئة العملن التوازن بين الذات قل عمشاركون خاصة النساء معدالت رضا أال

قل عزى لمرتبة الكاديمية والعرق والجنس، فالذا داللة بين المستجيبين ي   تبايناً  ضاً النتائج أي
 ل.ونون اوردوا معدالت رضا أقمرتبة والنساء والم

يري مدارس داري لمد( دراسة بيدف معرفة أنماط السموك اإل7771جرى السعود )أ
 Rensis likert's Theoryس ليكرت يلنظرية رنس وفقاً ردن الثانوية العامة في ال 

System1-System4 وبيان عالقتيا بمستوى الوالء التنظيمي لمعممي ىذه المدارس من )
مدرسة  63ومعممة يعممون في  ( معمماً 736وجية نظر المعممين، تكون عينة الدراسة من )

نة تعرف النماط ستبان وىما إلالناث، وتم إستخدام إستبياني 53مدرسة لمذكور و 57منيا 
ياس الوالء التنظيمي لممعممين. وأوضحت نتائج الدراسة دارية لممديرين ومقياس بورتو لقاإل
ربعة بدرجات متفاوتة، فيم يمارسون نمطي ال دارية ديري المدارس يمارسون االنماط اإلن مأ

ر ستبداد الخيٌ ون نمط اإلطي بدرجة مرتفعة ويمارساالستشاري الديمقراطي والتشاركي الديمقرا
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ن ة متوسطة ويمارسون نمط اإلستبدادي التسمطي بدرجة منخفضة، كما أشارت النتائج أبدرج
إلى  يضاً ي المدارس قد جاء بدرجة متوسطة وأشارت النتائج أمستوى الوالء التنظيمي لمعمم

ستبداد الخير بين كل من اإلنماط اإلدارية اإل حصائياً وجود عالقة إرتباطية موجبة دالة إ
مي لممعممين. في حين ستشاري الديمقراطي والتشاركي الديمقراطي ومستوى الوالء التنظيإلوا

 رتباطية عكسية بين النمط االستبدادي التسمطي ومستوى الوالء التنظيمي.توجد عالقة إ
دارة القيادية ( دراسة ىدفت إلى الكشف عن فاعمية اإل7777جرى قرقش )كما أ
ر المديرين والمديرات ظالمدارس الثانوية الحكومية في محافظة عمان من وجية نالتربوية في 

ستخدم الباحث أ وفقاً  داري وتكيف القائد اإل فاعميةداة وصف لنظرية ىيرسي وبالنشرد وا 
بيا، وتكونت عينة الدراسة من جميع مديري ومديرات المدارس الثانوية التربوي التي قام 

مان الولى والرابعة التعميميتين وقد أظيرت ( في منطقتي ع970) الحكومية والبالغ عددم
ين توزعت ولى في حوأحتل المرتبة ال  كثر شيوعاً النتائج أن النمط المشارك ىو النمط ال 

ومديرة من عينة الدراسة يمزجون بين نمطين  ( مديراً 94خرى، وان )النتائج عمى النماط ال
 ب معو.بالتناوب حسب الموقف الذي يتناس

لى الكشف عن العالقة بين ( دراسة ىدفت إWetherell,2002جرى ويذيرل )كما أ
( Morrisساسية في منطقة موريس )الوظيفي لممعممين في المدارس ال نمط المدير والرضا

لنماط القيادة ومقياس  وبالنشردستخدم الباحث نموذج ىيرسي في والية نيوجرسي، حيث إ
ا الوظيفي مر حقق أعمى مستويات الرضنمط الن الآخر لمرضا الوظيفي وأشارت النتائج إلى أ

 تصال.لمكافآت الطارئة وظروف العمل واإل شراف والممعممين في مجاالت اإل
( دراسة ىدفت التعرف إلى إختبار العالقة بين Smith,2000جرى سمث )وأ

المتبع من قبل مدير المدرسة ودافعية المعممين نحو عمميم، وقد حدد داري السموب اإل
ستبانة ث أسموبين للدارة ىما الديمقراطي واإلسبتدادي وأستخدمت الدراسة أداتين ىما إالباح

لوظيفي، وقد بينت نتائج الدراسة ستبانة مينسوتا لمرضا ا( وا  LBDQوصف السموك القيادي )
دارة كمما زادت دافعية المعممين لمعمل، ر لألسموب الديمقراطي في اإلالمديباع أنو كمما إزداد إت

داري لمدير بينت الدراسة أنو ال يوجد أثر ذي داللة إحصائية لمخبرة عمى االسموب اإل كما
 المدرسة.
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( بدراسة ىدفت إلى تحديد النماط القيادية Womack, 1999كما قام وماك )
يات المتحدة كما يتصور رؤساء القسام أنفسيم الوالقسام كميات التمريض شرق لرؤساء أ
تباع نظرية بالنشرد وىيرسي وقد قام الباحث باستخدام المنيج الوصفي في صورتو وذلك بإ

% من مجتمع 69ت النتائج ظير حيث أ ( رئيساً 976المسحية وقد تكون مجتمع الدراسة من )
مام ىتبالعاممين ومتدني اإلىتمام اإل القيادي الذي يتصف بأنو عالي متازوا بالنمطالدراسة أ

قسام عدم وجود فروق في النماط القيادية لرؤساء ال عمى ضاً بالعمل ودلت نتائج الدراسة أي
 تعزى لحجم القسم والجية المشرفة وعدد الخريجين.

 اجراءات الدراسة:

ات سسموب الدرافي أجراء الدراسة المنيج الوصفي أ انستخدم الباحثمنيج الدراسة: أ -9
سة التي تطرقت جراءاتيا النيا تتناسب وطبيعة ىذه الدراالمسحية التحميمية بخطواتيا وا  

ردنية عمادات كميات جامعة الزيتونة ال  داراتلمتعرف عمى النماط القيادية السائدة لدى إ
عضاء ىيئة التدريس وعالقتيا بمستوى درجة الرضا لنظرية ليكرت كما يتصوره أ وفقاً 
 .لجامعتيم التنظيميالء لو وا

 عينة الدراسة: -7
ردنية يس في كميات جامعة الزيتونة ال عضاء ىيئة التدر تم إختيار عينة الدراسة من أ

% من 55قدرىا  مئوية نسانية والعممية وبنسبةاإل ( يمثمون الكميات 971وبمغ عددىا )
معة من كميات الجاكاديمية في كل كمية بإستثناء ممن يتولون مراكز إدارية وأ مجتمع الدراسة
الرتبة العممية، نوع الكمية، لمتغيرات  فراد عينة الدراسة تبعاً ( يوضح توصيف أ9والجدول رقم )

 .، الجنس، العمرالخبرة
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 :عيهة الدراسةوصف 
 (1اىجذٗه )

 ر٘صٝغ أفشاد اىؼْٞخ رجؼبً ىيَزغٞشاد اىشخظٞخ ٗاى٘ظٞفٞخ

 اىْغجخ اىَئ٘ٝخ اىزنشاساد اىفئخ اىَزغٞش

اىشرجخ 

 اىؼيَٞخ

 8.3 9 اعزبر 

 27.5 30 أعزبر ٍشبسك

 47.7 52 أعزبر ٍغبػذ

 16.5 18 ٍذسط

 100.0 109 اىَجَ٘ع

 ّ٘ع اىنيٞخ

 55.0 60 إّغبّٞخ 

 45.0 49 ػيَٞخ

 100.0 109 اىَجَ٘ع

 اىخجشح

( عْ٘اد 1-5)  38 34.9 

( عْ٘اد6-11)   33 30.3 

عْ٘اد  11امثش ٍِ   38 34.9 

 100.0 109 اىَجَ٘ع

 اىجْظ
 67.9 74 رمش

 32.1 35 اّثٚ

 100.0 109 اىَجَ٘ع

 اىؼَش

31اقو ٍِ    5 4.6 

عْخ 31-39  40 36.7 

عْخ   40-49 37 33.9 

عْخ فؤمثش 51  27 24.8 

 100.0 109 اىَجَ٘ع

 

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

عادة بإ انعضاء ىيئة التدريس في كل كمية وقام الباحثتم تطبيقو عمى أقيادية والذي 
عة الزيتونة االردنية، ويتضمن صياغتو وتطويره ليتماشى مع البيئة الجامعية في جام

نماط القيادية السائدة لدى العمداء ورؤساء االقسام كما ( فقرة لقياس ال 47اإلستبيان )
اس الرضا والوالء التنظيمي الذي مقيستخدام اعضاء ىيئة التدريس، كما تم إوره يتص

( فقرة وقام الباحثان بإعادة صياغتو 93ل عمى )عده بورتو وزمالؤه والذي اشتمأ
 ( فقرات عميو لكي تتالءم والبيئة الجامعية.0ضافة )وتطويره وا  
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 معامل الصدق والجبات:  -4
 معامل الصدق:  واًلأ

ستبيانين عمى عدد عرض اإلوذلك عن طريق  ستخدام صدق المحتوىتم إ :صدق احملتوى - أ
حممون درجة فراد ممن ي( أ9وبمغ عددىم ) المختصين في مجال القيادة من الخبراء

االردنية واليرموك  في كل من الجامعةكاديمية قيادية مختمفة الدكتوراه في تخصصات أ
بدو ات كل مقياس حيث أمجاالت وعبار ستئناس بآرائيم حول ومؤتة بغرض اإل

 خذ بيا.الحظاتيم وتعديالتيم والتي تم الم
 تصحيح املكاييس املستخدمة:

 عطيتياسين حيث أجابة عمى فقرات المقالخماسي لل ستخدام سمم ليكرتتم إ
جدا  مرتفعة( 4) مرتفعة( 5( متوسطة )7( منخفضة )9) االجابات قيمًا رقمية منخفضة جداً 

يأخذ درجة تقدير  7.55-9ن المتوسط الحسابي من ( وجرى التصحيح عمى أساس أ3)
 يأخذ درجة تقدير مرتفعة. 3-5.60يأخذ درجة تقدير متوسطة،  5.66-7.54منخفضة، 

 صدق البهاء   - ب

 تباط بين الفقرة ومجاليات صدق البناء بإيجاد معامالت اإلر لى مؤشراإتم التوصل 
 ( يبين ذلك.7الجدول)يو، الذي تنتمي إل
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 (2اىجذٗه)

 ٗاالداح منو ىَقٞبط االَّبط اىقٞبدٝخ  ٍؼبٍالد اسرجبط ثٞشعُ٘ ثِٞ مو فقشح ٍٗجبىٖب

 ٍجبه اىَْظ اىزشبسمٜ اىذَٝقشاطٜ قشاطَٜزشبسٛ اىذٝعٍجبه اىَْظ اال

 

 اىفقشح

ٍؼبٍو االسرجبط 

اىفقشح ٍغ 

 ٍجبىٖب

ٍؼبٍو االسرجبط 

اىفقشح ٍغ االداح 

 منو

 اىفقشح

ٍؼبٍو االسرجبط 

اىفقشح ٍغ 

 ٍجبىٖب

ٍؼبٍو االسرجبط 

اىفقشح ٍؼب االداح 

 منو

1 .747 .625 11 .774 .737 

2 .679 .634 12 .844 .787 

3 .868 .751 13 .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 

9 .787 .705 19 .864 .746 

11 .796 .720 21 .880 .755 

 ٍجبه اىَْظ االعزجذادٛ اىزغيطٜ اىَْظ األعزجذادٛ اىخٞشٍجبه 

21 .452 .570 31 .633 .458 

22 .625 .563 32 .647 .488 

23 .651 .583 33 .417 .445 

24 .615 .712 34 .401 .419 

25 .561 .591 35 .417 .477 

26 .537 .673 36 .537 .446 

27 .622 .636 37 .744 .407 

28 .415 .604 38 .732 .482 

29 .557 .686 39 .731 .426 

31 .416 .654 41 .737 .415 

 نماط( أن جميع معامالت اإلرتباط بين الفقرات لمقياس ال 7يالحظ من الجدول)
(، وىذا 7.47لييا والداة ككل مرتفعة حيث تزيد عن )القيادية والمجاالت التي تنتمي إ

 يدل عمى وجود مؤشرات صدق مقبولة لتطبيق أداة الدراسة.
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 ( 3اىجذٗه)

 ٍؼبٍالد اسرجبط ثٞشعُ٘ ثِٞ مو فقشح ٍغ االداح منو ىَقٞبط اىشضب ٗاى٘الء اىزْظَٜٞ

 ٍقٞبط اىشضب ٗاى٘الء اىزْظَٜٞ

 ٍغز٘ٙ اىذالىخ ٍؼبٍو االسرجبط اىفقشح

1 .673 .000 

2 .685 .000 

3 .720 .000 

4 .723 .000 

5 .728 .000 

6 .642 .000 

7 .673 .000 

8 .659 .000 

9 .669 .000 

11 .748 .000 

11 .744 .000 

12 .6 09 .000 

13 .516 .000 

14 .571 .000 

15 .503 .000 

16 .513 .000 

17 .668 .000 

18 .412 .000 

19 .565 .000 

21 .676 .000 

21 .623 .000 

22 .475 .000 

الرضا والوالء ن معامالت االرتباط بين الفقرات ومقياس (أ5يالحظ من الجدول)
( وجميعيا مؤشرات مقبولة لتطبيق 7.049 – 7.497ككل تراوحت بين ) التنظيمي
 الدراسة.
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 :معامالت الجبات-5

وفقًا إلجابات أفراد عينة  الدراسة، تياالتساق الداخمي لداثبات  معاملستخدام إتم 
لفا أ - كرونباخ معادلةباالعتماد عمى لمتعرف عمى درجة توافقيم عمييا،  الدراسة،

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

 .اىقٞبدٝخ ٗاىشضب ٗاى٘الء اىزْظَٜٞ ىالَّبطاىفب  مشّٗجبر اىثجبد ثطشٝقخٍؼبٍو 

 مشٗثْبر اىفب ػذد اىفقشاد اىَجبه اىَقٞبط

 1.94 11 زشبسٛ اىذٝقشاطٜعاىَْظ اال االَّبط اىقٞبدٝخ

 1.95 11 اىَْظ اىزشبسمٜ اىذٝقشاطٜ

 1.75 11 اىَْظ األعزجذادٛ اىخٞش

 1.73 11 اىَْظ االعزجذادٛ اىزغيطٜ

 1.91 41 اىَقٞبط منو

اىشضب ٗاى٘الء 

 اىزْظَٜٞ
 22 0.83 

االنماط أن معامالت الثبات )كرونباخ الفا( لمجاالت مقياس  (4يوضح الجدول )
" وجاء بعده  النمط التشاركي الديقراطي ( أعالىا مجال "7.13-7.05تراوحت بين ) القيادية
النمط (، ثم مجال "7.14" بمعامل ثبات بمغ ) تشاري الديمقراطيس"النمط اإل مجال 

" النمط االستبدادي التسمطي(، وأخيرًا جاء مجال "7.03" بمعامل ثبات بمغ )رالستبدادي الخي  
، (7.19ككل( ) االنماط القيادية(، كما بمغ معامل الثبات )لمقياس 7.05بمعامل ثبات بمغ )

 وىي قيم مرتفعة ومقبولة، (0.83( )الرضا والوالء التنظيميبمغ معامل الثبات )لمقياس و 
 لغراض تطبيق الدراسة.
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 ةملعاجلة اإلحصائيا

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

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

 الدراسة. تيعن جميع مجاالت أدا
( Multiple Regressionنحدار المتعدد )تحميل اإل تباط بيرسون و معامالت اإلر  -

ميات جامعة الزيتونة دارات عمادات كين درجة ممارسة إرتباطية بعن العالقة اإل لمكشف 
ومستوى الرضا والوالء التنظيمي ربعة وفقا لنظرية ليكرت االردنية لألنماط القيادية ال 

 لجامعتيم. عضاء ىيئة التدريسل

 أسئلة الدراسة على الهتائج املتعلكة باإلجابة

دارات عمادات كميات لدى إ ةالقيادية السائدنماط : " ما ال بالسؤال األول الهتائج املتعلكة
عضاء ىيئة التدريس في كل وفقا لنظرية ليكرت، كما يتصوره أ ةردنيالزيتونة ال  ةجامع

 كمية؟".
 (5اىجذٗه )

داساد ػَبداد ميٞبد ىذٙ إ حَّبط اىقٞبدٝخ اىغبئذألىدشافبد اىَؼٞبسٝخ اىَز٘عطبد اىذغبثٞخ ٗاإل 

ميٞبد ػضبء ٕٞئخ اىزذسٝظ فٜ ٗفقب ىْظشٝخ ىٞنشد، مَب ٝزظ٘سٓ أ دّٞخاىضٝزّ٘خ األس جبٍؼخ

 ٍشرجخ رشرٞجبً رْبصىٞبً  ّغبّٞخ ٗاىؼيَٞخاىجبٍؼخ اإل

 

 اىجُؼذ
 اىَز٘عظ

 اىذغبثٜ

االّذشاف 

 اىَؼٞبسٛ
 اىذسجخ

 ٍشرفؼخ 0.78 3.80 زشبسٛ اىذَٝقشاطٜعاىَْظ اال

 ٍشرفؼخ 0.81 3.84 اىَْظ اىزشبسمٜ اىذَٝقشاطٜ

 ٍز٘عطخ 0.54 3.48 األعزجذادٛ اىخٞشاىَْظ 

 ٍز٘عطخ 0.56 3.28 اىَْظ االعزجذادٛ اىزغيطٜ
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دارات لنماط القيادية السائد لدى إ( أن المتوسطات الحسابية 3يظير من الجدول )
عضاء ىيئة نظرية ليكرت، كما يتصوره أعمادات كميات جامعة الزيتونة االردنية وفقا ل

" بمتوسط  النمط التشاركي الديمقراطي (، كان أعالىا "3.28-3.84تراوحت بين )التدريس 
" بمتوسط حسابي تشاري الديقراطيسالنمط اإل " ، يمييا مرتفعة( وبدرجة 3.84حسابي بمغ )

"  النمط االستبدادي التسمطي " بينما أقل المتوسطات الحسابية، مرتفعةوبدرجة  (3.80بمغ )
  متوسطة.وبدرجة ( 3.28بمتوسط حسابي بمغ )

 اوال :الهنط االستشاري الديكراطي

 (6سقٌ )اىجذٗه 
اىغبئذ ىذٙ  عزشبسٛ اىذَٝقشاطٜاإلىيَْظ ّذشافبد اىَؼٞبسٝخ اىَز٘عطبد اىذغبثٞخ ٗاإل 

ػضبء ٕٞئخ ب ٝزظ٘سٓ أسدّٞخ ٗفقب ىْظشٝخ ىٞنشد، مَاىضٝزّ٘خ األ داساد ػَبداد ميٞبد جبٍؼخإ
 ٍشرجخ رشرٞجبً رْبصىٞبً  ميٞبد اىجبٍؼخاىزذسٝظ فٜ 

 اىشقٌ
 اىفقشح

 اىَز٘عظ
 اىذغبثٜ

االّذشاف 
 اىَؼٞبسٛ

 اىشرجخ
 اىذسجخ

رطيغ إداسح اىنيٞخ أػضبء ٕٞئخ  1
اىزذسٝظ ػيٚ مبفخ اىَغزجذاد 

 األمبدَٝٞخ 
4.16 0.87 

 ٍشرفؼخ 1

رٖزٌ أداسح اىنيٞخ ثَشنالد أػضبء  3
 ٕٞئخ اىزذسٝظ

3.95 0.97 2 
 ٍشرفؼخ

اىنيٞخ قْ٘اد االرظبه رشجغ إداسح  6
 ثْٖٞب ٗثِٞ أػضبء ٕٞئخ اىزذسٝظ

3.93 0.93 
 ٍشرفؼخ 3

رؤخز أداسح اىنيٞخ ٍالدظبد أػضبء  8
 ٕٞئخ اىزذسٝظ ثجذٝخ 

3.89 0.97 
 ٍشرفؼخ 4

رشاػٜ إداسح اىنيٞخ إزَبٍبد  4
 أػضبء ٕٞئخ اىزذسٝظ

3.85 0.90 5 
 ٍشرفؼخ

رقذً إداسح اىنيٞخ اىزغزٝخ  اىشاجؼخ  11
 ألػضبء ٕٞئخ اىزذسٝظ. 

3.78 0.98 
 ٍشرفؼخ 6

ر٘اصُ إداسح اىنيٞخ فٜ قشاسارٖب ثِٞ  7
ظشٗف اىؼَو ٗأػضبء ٕٞئخ 

 اىزذسٝظ. 
3.76 1.06 

 ٍشرفؼخ 7

رغزَغ إداسح اىنيٞخ ٟساء أػضبء  9
 ٕٞئخ اىزذسٝظ قجو ارخبر اىقشاساد. 

3.72 1.00 
 ٍشرفؼخ 8

رف٘ع إداسح اىنيٞخ مثٞشاً ٍِ  2
 طالدٞزٖب ألػضبء ٕٞئخ اىزذسٝظ

3.59 0.97 
 ٍز٘عطخ 9

رذشص إداسح اىنيٞخ ػيٚ إشجبع  5
اىذبجبد االجزَبػٞخ ألػضبء ٕٞئخ 

 اىزذسٝظ. 
3.39 1.14 

 ٍز٘عطخ 11

 ٍشرفؼخ  0.78 3.80 اىذسجخ اىنيٞخ 
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تشااري الاديمقراطي لمانمط االس( أن المتوسطات الحساابية 6يظير من الجدول )
تراوحات  وفقاا لنظرياة ليكارت ةردنياالزيتونة ال  ةدارات عمادات كميات جامعالسائد لدى إ

" تطماع إدارة الكمياة أعضااء  والتاي تانص عماى ةالفقار  (، حيث جاءت3.39-4.16بين )
" بالمرتبااة الولااى بمتوسااط حسااابي ىيئااة التاادريس عمااى كافااة المسااتجدات الكاديميااة

تحارص إدارة الكمياة عمى " تنص التي  الفقرة الخيرة، وبالمرتبة مرتفعة وبدرجة (4.16)
 (3.39بمتوسااط حسااابي ) عمااى إشااباع الحاجااات االجتماعيااة لعضاااء ىيئااة التاادريس."

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

 متوسطة.
 ثانيا :الهنط التشاركي الدميكراطي

 (7اىجذٗه سقٌ )
داساد اىغبئذ ىذٙ إ ّذشافبد اىَؼٞبسٝخ ىيَْظ اىزشبسمٜ اىذَٝقشاطٜاىَز٘عطبد اىذغبثٞخ ٗاإل 

ػضبء ٕٞئخ اىزذسٝظ فٜ ىْظشٝخ ىٞنشد، مَب ٝزظ٘سٓ أ سدّٞخ ٗفقبً اىضٝزّ٘خ األ ػَبداد ميٞبد جبٍؼخ
 ٍشرجخ رشرٞجبً رْبصىٞبً  ميٞبد اىجبٍؼخ

اىش
 قٌ

 اىفقشح
 اىَز٘عظ
 اىذغبثٜ

االّذشاف 
 اىَؼٞبسٛ

 اىشرجخ
 اىذسجخ

رؼَو إداسح اىنيٞخ ػيٚ ثث سٗح اىزؼبُٗ ٍغ  14
 أػضبء ٕٞئخ اىزذسٝظ.  

 ٍشرفؼخ 1 0.93 4.06

رجزَغ إداسح اىنيٞخ ٍغ أػضبء ٕٞئخ اىزذسٝظ  16
 ثبّزظبً. 

 ٍشرفؼخ 2 0.88 4.03

رذشص إداسح اىنيٞخ ػيٚ االرظبه اىذائٌ ٍغ  13
 أػضبء ٕٞئخ اىزذسٝظ. 

 ٍشرفؼخ 3 0.89 3.95

رشؼش إداسح اىنيٞخ ٕٞئخ اىزذسٝظ ثَنبّزٌٖ  17
 االجزَبػٞخ 

 ٍشرفؼخ 4 0.89 3.91

رؤمذ أداسح اىنيٞخ ػيٚ إربدخ اىفشص ألػضبء  15
 ٕٞئخ اىزذسٝظ إلثذاء اىشأٛ ٗاىَش٘سح. 

 ٍشرفؼخ 5 0.92 3.79

رْغق إداسح اىنيٞخ اىجٖ٘د ٍغ أػضبء ٕٞئخ  12
 اىزذسٝظ. 

 ٍشرفؼخ 6 0.94 3.76

رْشش إداسح اىنيٞخ األفنبس اإلثذاػٞخ اىزٜ  18
 ٝقذٍٖب أػضبء ٕٞئخ اىزذسٝظ فٜ اىنيٞخ. 

 ٍشرفؼخ 6 1.04 3.76

رؼبٍو إداسح اىنيٞخ جَٞغ أػضبء ٕٞئخ  21
 اىزذسٝظ ثؼذاىخ ٗقج٘ه اّزقبدارٌٖ. 

 ٍشرفؼخ 6 1.12 3.76

رؼَو إداسح اىنيٞخ ػيٚ إربدخ اىفشطخ ألػضبء  19
 ٕٞئخ اىزذسٝظ ىزط٘ٝش قذسارٌٖ اإلثذاػٞخ. 

 ٍشرفؼخ 9 1.06 3.75

 رشبسك إداسح اىنيٞخ أػضبء ٕٞئخ اىزذسٝظ فٜ 11
 ٗضغ اىغٞبعبد اىؼبٍخ ىينيٞخ. 

 ٍز٘عطخ 11 1.06 3.62

 ٍشرفؼخ  0.81 3.84 اىذسجخ اىنيٞخ 
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قراطي لماانمط التشاااركي الااديم( أن المتوسااطات الحسااابية 0يظياار ماان الجاادول )
تراوحات  لنظرياة ليكارت وفقااً  ةالزيتونة االردنيا ةدارات عمادات كميات جامعالسائد لدى إ

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

تشاارك إدارة الكمياة أعضااء عماى " تانص التاي  الفقرة الخيرة، وبالمرتبة مرتفعةوبدرجة 
 وبدرجاة (3.62توساط حساابي )بم ىيئة التادريس فاي وضاع السياساات العاماة لمكمياة."

دارات لااادى إ الساااائدلمااانمط التشااااركي الاااديمقراطي وبماااغ المتوساااط الحساااابي  ،متوسااطة
وبدرجاااة  (3.84)ككااال  وفقاااا لنظرياااة ليكااارت ةردنياااالزيتوناااة ال  ةعماااادات كمياااات جامعااا

 مرتفعة.
 ثالجا : الهنط األستبدادي اخلري

 (8سقٌ )اىجذٗه 
داساد ػَبداد اىغبئذ ىذٙ إ ىيَْظ األعزجذادٛ اىخٞشُ اىَز٘عطبد اىذغبثٞخ ٗاالّذشافبد اىَؼٞبسٝخ  

ميٞبد ػضبء ٕٞئخ اىزذسٝظ فٜ ٗفقب ىْظشٝخ ىٞنشد، مَب ٝزظ٘سٓ أ سدّٞخاىضٝزّ٘خ األ ميٞبد جبٍؼخ
 ٍشرجخ رشرٞجبً رْبصىٞبً  اىجبٍؼخ

 اىشقٌ
 اىفقشح

 اىَز٘عظ
 اىذغبثٜ

االّذشاف 
 اىَؼٞبسٛ

 اىشرجخ
 اىذسجخ

رؼضص إداسح اىنيٞخ األعبىٞت اإلششافٞخ  26
 اىشقبثٞخ ٗفقبً ىيزؼيَٞبد. 

 ٍشرفؼخ 8 0.84 3.95

رغَخ إداسح اىنيٞخ ألػضبء ٕٞئخ  29
 اىزذسٝظ ثبىَشبسمخ فٜ اىزط٘ٝش 

 ٍشرفؼخ 9 0.87 3.94

رجْت إداسح اىنيٞخ دبالد اىظشاع ٍغ  25
 أػضبء ٕٞئخ اىزذسٝظ. 

 ٍشرفؼخ 11 1.01 3.93

رغَخ إداسح اىنيٞخ ػيٚ ألػضبء  21
ٕٞئخ اىزذسٝظ ثََبسعخ اىذشٝخ فٜ 

 اىؼَو. 
 ٍشرفؼخ 13 0.94 3.91

رؤخز أدسآ اىنيٞخ ثآساء أػضبء ٕٞئخ  24
 اىزذسٝظ فٜ دو ٍشنالد اىؼَو. 

 ٍشرفؼخ 17 0.89 3.81

رذشص إداسح اىنيٞخ ػيٚ عٞش اىؼَو  22
 سٗرْٞٞبً . 

 ٍشرفؼخ 27 1.08 3.70

رثق إداسح اىنٞخ ثؤػضبء ٕٞئخ  23
 اىزذسٝظ فٜ دو ٍشنالد اىؼَو. 

 ٍز٘عطخ 32 1.16 3.33

رْغذت إداسح اىنيٞخ ػْذ االخزالف  27
 ٍؼٖب ٍِ  قجو أػضبء ٕٞئخ اىزذسٝظ. 

 ٍز٘عطخ 34 1.15 2.96

ال رذبعت إداسح اىنيٞخ أػضبء ٕٞئخ  31
 اىزذسٝظ ػْذ إخفبقٌٖ ثبىؼَو. 

 ٍز٘عطخ 36 1.17 2.68

رَُٖو إداسح اىنيٞخ اىزخطٞظ اىؼَو  28
 ٗرْظَٞٔ. 

 ٍز٘عطخ 37 1.34 2.64

 ٍز٘عطخ  0.54 3.48 اىذسجخ اىنيٞخ 
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الساائد لادى  لمنمط الستبدادي الخيارٌ ( أن المتوسطات الحسابية 9يظير من الجدول )
-3.95تراوحاات بااين ) لنظريااة ليكاارت وفقاااً  ةالزيتونااة االردنياا ةدارات عمااادات كميااات جامعااإ

" تعازز إدارة الكمياة السااليب اإلشارافية الرقابياة  والتاي تانص عماى ةالفقر  (، حيث جاءت2.64
 الخيارة، وبالمرتباة مرتفعاةوبدرجة  (3.95" بالمرتبة الولى بمتوسط حسابي )وفقًا لمتعميمات. 

بمتوساااط حساااابي  ت يمااال إدارة الكمياااة التخطااايط العمااال وتنظيماااو."عماااى " تااانص التاااي  الفقااارة
ر السااائد لاادى سااتبدادي الخٌياالماانمط اإلوبمااغ المتوسااط الحسااابي  ،متوسااطة وبدرجااة (2.64)
وبدرجاااة  (3.48)ككاال  وفقاااا لنظريااة ليكااارت ةردنيااالزيتوناااة ال  ةدارات عمااادات كمياااات جامعااإ

 متوسطة.
 الهنط االستبدادي التسلطي رابعا :

 (9سقٌ )اىجذٗه 
داساد اىغبئذ ىذٙ إ َْظ االعزجذادٛ اىزغيطٜيىاىَز٘عطبد اىذغبثٞخ ٗاالّذشافبد اىَؼٞبسٝخ  

ػضبء ٕٞئخ اىزذسٝظ فٜ ٗفقب ىْظشٝخ ىٞنشد، مَب ٝزظ٘سٓ أ سدّٞخاىضٝزّ٘خ األ ػَبداد ميٞبد جبٍؼخ
 ٍشرجخ رشرٞجبً رْبصىٞبً  ميٞبد اىجبٍؼخ

اىش
 قٌ

 اىفقشح
 اىَز٘عظ
 اىذغبثٜ

االّذشاف 
 اىَؼٞبسٛ

 اىشرجخ
 اىذسجخ

رشمض إداسح اىنيٞخ ػيٚ إَٔٞخ اى٘قذ فٜ  35
 اىؼَو ٗاىزذسٝظ. 

4.17 0.82 
 ٍشرفؼخ 1

رؤمذ إداسح اىنيٞخ ػيٚ االىزضاً ثبّجبص  36
 األػَبه فٜ ٗقزٖب اىَذذد. 

4.17 0.80 
 ٍشرفؼخ 1

رغزَذ إداسح اىنيٞخ اىغيطخ ٗاىظالدٞبد  34
 ٍِ خاله ٍشمضٕب اىشعَٜ. 

3.94 0.84 
 ٍشرفؼخ 9

رذزفع إداسح اىنيٞخ ثبىظالدٞبد اىَخ٘ىخ  33
 ىٖب. 

3.81 0.78 
 ٍشرفؼخ 17

 ٍز٘عطخ 30 0.96 3.43 رزَغل إداسح اىنيٞخ ثَ٘اقفٖب إصاء اىؼَو.  32
رضغ إداسح اىنيٞخ اىخطظ ثْبء ػيٚ خجشرٖب  31

 اىشخظٞخ. 
3.10 1.03 

 ٍز٘عطخ 33

رطبىت إداسح اىنيٞخ أػضبء ٕٞئخ اىزذسٝظ  41
أىَ٘ض٘ػٔ دُٗ ٍشبسمزٌٖ رْفٞز اىخطظ 

 فٖٞب. 
2.69 1.24 

 ٍز٘عطخ 35

رغزخذً إداسح اىنيٞخ أعي٘ة اىْٖٜ ٍغ  37
 أػضبء ٕٞئخ اىزذسٝظ دُٗ اىَْبقشخ. 

2.59 1.11 
 ٍز٘عطخ 38

رفشع إداسح اىنيٞخ اىزؼيَٞبد ػيٚ أػضبء  38
 ٕٞئخ اىزذسٝظ ثطشٝقخ ف٘قٞٔ. 

2.47 1.28 
 ٍز٘عطخ 39

ال رٖزٌ إداسح اىنيٞخ ثبىذ٘اس ٗاىْقبػ ٍغ  39
أػضبء ٕٞئخ اىزذسٝظ ىزجبده اىَؼيٍ٘بد 

 ٍؼٖب. 
2.41 1.26 

 ٍز٘عطخ 40

 ٍز٘عطخ  0.56 3.28 اىذسجخ اىنيٞخ 
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لمانمط اإلساتبدادي التسامطي الساائد ( أن المتوساطات الحساابية 1يظير مان الجادول )
-4.17تراوحات باين ) لنظرياة ليكارت وفقااً  ةردنيالزيتونة ال  ةدارات عمادات كميات جامعلدى إ
" تركز إدارة الكمية عماى أىمياة الوقات فاي العمال  والتي تنص عمى ةالفقر  (، حيث جاءت2.41

 الخياارة، وبالمرتبااة مرتفعااةوبدرجااة  (4.17" بالمرتبااة الولااى بمتوسااط حسااابي )والتاادريس. 
النقاش ماع أعضااء ىيئاة التادريس لتباادل ال تيتم إدارة الكمية بالحوار و عمى "تنص التي  الفقرة

لمانمط وبمغ المتوساط الحساابي  ،متوسطة وبدرجة (2.41بمتوسط حسابي ) المعمومات معيا."
وفقاا لنظرياة  ةردنياالزيتوناة ال  ةدارات عماادات كمياات جامعااإلستبدادي التسمطي السائد لادى إ

 متوسطة.وبدرجة  (3.28)ككل  ليكرت
 (11سقٌ )اىجذٗه 

داساد ىذٙ إَّبط اىقٞبدٝخ ىَجبالد ٍقٞبط األ َز٘عطبد اىذغبثٞخىي اىزنشاساد ٗاىْغت اىَئ٘ٝخ
 ػَبداد ميٞبد جبٍؼخ اىضٝزّ٘خ االسدّٞخ

 اىزنشاساد اىَجبه
اىْغت 

 اىَئ٘ٝخ
اىَْظ االعزشبسٛ 

 اىذٝقشاطٜ
37 27.21 

اىَْظ اىزشبسمٜ 
 اىذٝقشاطٜ

48 35.29 

اىَْظ األعزجذادٛ 
 اىخٞش

24 17.65 

اىَْظ االعزجذادٛ 
 اىزغيطٜ

27 19.85 

 - 74التكاارارات لنماااط القيااادة السااائدة تراوحاات بااين ) ( أن97يظياار ماان الجاادول )
(، 50( ثاام الانمط االستشااري الااديمقراطي )49( كاان أعالىاا الاانمط التشااركي الاديمقراطي )49

( والانمط االساتبدادي 74) ر عمى أدني تكرار وبماغفي حين حصل مجال النمط االستبدادي الخيٌ 
 (.70التسمطي )

عضاء ىيئة التدريس مستوى الرضا والوالء التنظيمي ل "ماالهتائج املتعلكة بالسؤال الجاني 
 ؟ردنية لجامعتيم"كميات جامعة الزيتونة ال في 
والرتبااة نحرافااات المعياريااة ؛ تاام حساااب الوساااط الحسااابية واإل لثااانيالسااؤال ا عاان جابااةلل

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

 (99رقم )الجدول 
ىَغز٘ٙ اىشضب ٗاى٘الء اىزْظَٜٞ الػضبء ٕٞئخ ّذشافبد اىَؼٞبسٝخ اىَز٘عطبد اىذغبثٞخ ٗاإل 

 دّٞخ ٍشرجخ رشرٞجبً رْبصىٞبً فٜ ميٞبد جبٍؼخ اىضٝزّ٘خ األسٝظ اىزذس
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 اىشقٌ
 اىفقشح

 اىَز٘عظ
 اىذغبثٜ

االّذشاف 
 اىَؼٞبسٛ

 اىشرجخ
 اىذسجخ

رَْٖٜ عَؼخ جبٍؼخ اىضٝزّ٘خ ٍٗذٙ رذقٞقٖب ىشعبىزٖب  7
 ٗإٔذافٖب. 

4.72 0.56 
 ٍشرفؼخ 1

1
8 

ػْذٍب رذقق اىجبٍؼخ ّزبئج  أشؼش ثبالػزضاص ٗاىفخش
 ٍزَٞضح فٜ اٍزذبُ اىنفبءح اىجبٍؼٞخ. 

4.68 0.61 
 ٍشرفؼخ 2

ىذٛ اعزؼذاد ىزقذٌٝ أقظٚ جٖذ إلّجبح ػَو جبٍؼخ  5
 اىضٝزّ٘خ. 

4.66 0.64 
 ٍشرفؼخ 3

 ٍشرفؼخ 4 0.68 4.61 أشؼش ثبى٘الء ىجبٍؼخ اىضٝزّ٘خ األسدّٞخ.  8
ػْذٍب أخجش أفشاد اىَجزَغ  أشؼش ثبىفخش ٗاالػزضاص 4

اٟخشِٝ ثؤّْٜ ػض٘ ٕٞئخ رذسٝظ فٜ جبٍؼخ اىضٝزّ٘خ 
 األسدّٞخ. 

4.48 0.81 
 ٍشرفؼخ 5

2
2 

أسٙ أُ اىؼالقبد اإلّغبّٞخ اىطجٞخ ثِٞ أػضبء ٕٞئخ 
 اىزذسٝظ فٜ اىجبٍؼخ رغٌٖ فٜ ج٘دح اىزؼيٌٞ. 

4.47 0.73 
 ٍشرفؼخ 6

ألطذقبئٜ أُ جبٍؼخ اىضٝزّ٘خ األسدّٞخ اىخبطخ  أثِٞ 3
 ٍَزبصح ٗرغزذق أُ ٝؼَو األعزبر اىجبٍؼٜ ثٖب. 

4.43 0.82 

 ٍشرفؼخ 7

أّْٜ ػيٚ اعزؼذاد ىقج٘ه أٛ ػَو فٜ اىجبٍؼخ ٝؤدٛ إىٚ  9
 رذقٞق ضَبُ اىج٘دح. 

4.42 0.83 
 ٍشرفؼخ 8

أشؼش ثبىغؼبدح أُ أرٞذذ ىٜ اىفشطخ ىيؼَو فٜ جبٍؼخ  1
 اىضٝزّ٘خ. 

4.36 0.82 
 ٍشرفؼخ 9

أشؼش ثبىشضب ػْذ اعزطالع آساء أػضبء ٕٞئخ اىزذسٝظ  21
 فٜ قضبٝب اىجشاٍج األمبدَٝٞخ فٜ اىجبٍؼخ. 

4.36 0.84 
 ٍشرفؼخ 11

 ٍشرفؼخ 11 0.75 4.31 رزطبثق قَٜٞ ٍغ قٌٞ جبٍؼخ اىضٝزّ٘خ األسدّٞخ اىخبطخ.  2
رؼزجش جبٍؼخ اىضٝزّ٘خ ٍِ أفضو اىَؤعغبد االمبدَٝٞخ فٜ  11

 األسدُ ىيؼَو فٖٞب. 
4.20 0.96 

 ٍشرفؼخ 12

رشجغ جبٍؼخ اىضٝزّ٘خ األسدّٞخ أػضبء ٕٞئخ اىزشدٝظ  17
 اإلثذاػٞخ ىزط٘ٝش اىَْبٕج ٗاىخطظ اىذساعٞخ فٜ اىجبٍؼخ. 

4.18 0.93 
 ٍشرفؼخ 13

اىنثٞش ػْذ ثقبئٜ مؼض٘ ٕٞئخ رذسٝظ  أشؼش ثؤّْٜ امغت 11
 فٜ جبٍؼخ اىضٝزّ٘خ اىخبطخ ػيٚ اىَذٙ اىجؼٞذ. 

4.17 1.00 
 ٍشرفؼخ 14

رشاػٜ اىجبٍؼخ سغجبد أػضبء ٕٞئخ اىزذسٝظ فٜ ر٘صٝغ  19
 اىَ٘اد اىذساعٞخ خاله اىفظو اىذساعٜ. 

4.17 0.95 
 ٍشرفؼخ 15

ٍِ ّبدٞخ  رذفؼْٜ جبٍؼخ اىضٝزّ٘خ إىٚ رقذٌٝ أفضو ٍب ىذٛ 6
 أدائٜ ىيؼَو األمبدَٜٝ. 

4.10 0.95 16 
 ٍشرفؼخ

رزجْٚ اىجبٍؼخ اىَشبسٝغ اىجذثٞخ اىَشزشمخ ىخذٍخ  21
 اىَجزَغ اىَذيٜ. 

4.03 0.98 
 ٍشرفؼخ 17

أشؼش ثبسرٞبح ٍِ إزَبً اىجبٍؼخ ثبىجذث اىؼيَٜ  16
 ٗاىَشبسمخ فٜ اىَؤرَشاد ٗاىْذٗاد راد االخزظبص. 

4.02 1.00 18 
 ٍشرفؼخ

اخزيف ٍغ إداسح اىجبٍؼخ فَٞب ٝزؼيق ثبىغٞبعبد اىزٜ  12
 رخض اػضبء ٕٞئخ اىزذسٝظ فٖٞب. 

3.48 1.08 
 ٍز٘عطخ 19

أدظ ثؤُ أٛ رغٞش عيجٜ ٍَٖب مبُ ثغٞطبً فٜ ٍجبه ػيَٜ  15
اإلداسٛ أٗ األمبدَٜٝ اىذبىٜ فٜ جبٍؼخ اىضٝزّ٘خ ٝجؼيْٜ 

 أفنش ثبالعزقبىخ ٍِ اىؼَو. 
2.48 1.24 

 ٍز٘عطخ 21

اّْٜ ػيٚ اعزؼذاد ىيؼَو فٜ آٝخ جبٍؼخ أخشٙ طبىَب  14
 ّ٘ػٞخ اىؼَو األمبدَٜٝ ٗادذح. 

2.47 1.22 
 ٍز٘عطخ 21

اشؼش أّْٜ اسرنجذ خطؤ مجٞشاً ػْذٍب قشسد اىؼَو فٜ  13
 جبٍؼخ اىضٝزّ٘خ. 

1.97 1.34 
 ٍْخفضخ 22

 ٍشرفؼخ  0.43 4.04 ٍغز٘ٙ اىشضب ٗاى٘الء اىزْظَٜٞ منو 
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مساتوى الرضاا والاوالء التنظيماي ل( أن المتوساطات الحساابية 99مان الجادول ) يظيار
-4.72تراوحات بااين ) دنياة لجاامعتيمر يس فاي كمياات جامعاة الزيتوناة ال عضااء ىيئاة التادر ل

" تيمناي سامعة جامعاة الزيتوناة ومادى تحقيقياا  والتي تنص عمى ةالفقر  (، حيث جاءت1.97
، وبالمرتبااة مرتفعااةوبدرجااة  (4.72الولااى بمتوسااط حسااابي ) بالمرتبااة،" "  لرسااالتيا وأىاادافيا

شاعر أنناي ارتكبات خطاأ كبيارًا عنادما قاررت العمال فاي جامعاة أعمى " تنص التي  الفقرة الخيرة
مساااتوى لوبمااغ المتوساااط الحسااابي  ،منخفضاااة وبدرجااة (1.97بمتوسااط حساااابي ) الزيتونااة."

دنياة لجاامعتيم ر لزيتوناة ال كمياات جامعاة ا يس فايالرضا والوالء التنظيمي العضاء ىيئاة التادر 
 مرتفعة.وبدرجة  (4.04)ككل 

حصااائيا عنااد مسااتوى دالااة إ رتباطيااةىاال ىناااك عالقااة إ :ســؤال الجالــحالهتــائج املتعلكــة بال
نماط القيادية السائدة ومقيااس الرضاا والاوالء التنظيماي ال بين ( α ≥ 0.0.) الداللة 

 وفق نظرية ليكرت؟

 Correlationرتباط )راج معامالت اإل ستخإالسؤال تم ىذا للجابة عن 
coefficient)  عمادات كميات جامعة الزيتونة اإلردنية لألنماط  درجة ممارسة اداراتبين

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

 (12جذٗه )

ػَبداد ميٞبد  داسادٍَبسعخ إ( ثِٞ ٍجبالد ٍقٞبط Correlation coefficientاالسرجبط )ٍؼبٍالد 

اىشضب ٗاى٘الء اىزْظَٜٞ ىْظشٝخ ىٞنشد ٍقٞبط  سثؼخ ٗفقبً جبٍؼخ اىضٝزّ٘خ األسدّٞخ ىألَّبط اىقٞبدٝخ األ

 ػضبء ٕٞئخ اىزذسٝظأل

ٍؼبٍو االسرجبط / اىذالىخ 

 اإلدظبئٞخ

ميٞبد جبٍؼخ اىضٝزّ٘خ االسدّٞخ ىالَّبط  ٍَبسعخ اداساد ػَبداد

 اىقٞبدٝخ االسثؼخ

اىَْظ 

زشبسٛ عاال

 اىذَٝقشاطٜ

اىَْظ 

اىزشبسمٜ 

 اىذَٝقشاطٜ

اىَْظ األعزجذادٛ 

 اىخٞش

اىَْظ 

االعزجذادٛ 

 اىزغيطٜ

 

اىشضب 

ٗاى٘الء 

 اىزْظَٜٞ

 

ٍؼبٍو 

 االسرجبط
0.645** 0.590** 0.438** 0.066 

اىذالىخ 

 اإلدظبئٞخ
.000 .000 .000 .492 

 (α≤0.01** ٍؼبٍالد اسرجبط ٍقج٘ىخ ٗداىخ ػْذ ٍغز٘ٙ اىذالىخ ) 



 .................................................األنماط القيادية السائدة عند عمادات كليات جامعة الزيتونة األردنية

- 095 - 

( 0.066 -0.645رتباط تراوحت بين )( أن معامالت ال 97يظير من الجدول )
معامل الرتباط بين  ستثناءبإ (7.73وىي قيم موجبة ودالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )

  .غير دال أحصائيا والوالء التنظيمي ستبدادي التسمطي والرضاالنمط اإل

 قوة أثر( لمكشف عن Multiple Regressionنحدار المتعدد )تم تطبيق تحميل اإل  كما
ربعة وفقا لنظرية عمادات كميات جامعة الزيتونة الردنية لالنماط القيادية ال  داراتممارسة إ
ويظير ذلك في الجدول ، عضاء ىيئة التدريسومستوى الرضا والوالء التنظيمي الليكرت 

(95) 
 (13جذٗه )

ق٘ح أثش ٍَبسعخ اداساد ػَبداد ميٞبد جبٍؼخ اىضٝزّ٘خ ( ىينشف ػِ Multiple Regressionرذيٞو االّذذاس اىَزؼذد )

 االسدّٞخ ىالَّبط اىقٞبدٝخ االسثؼخ ٗفقب ىْظشٝخ ىٞنشد ٍٗغز٘ٙ اىشضب ٗاى٘الء اىزْظَٜٞ الػضبء ٕٞئخ اىزذسٝظ

 اىَزغٞش

 اىشضب ٗاى٘الء اىزْظٍَٜٞٗغز٘ٙ 

قَٞخ 

(F) 

اىذالىخ 

 اإلدظبئٞخ

قَٞخ 

R 

قَٞخ 

(R2) 
 (tقَٞخ ) (قَٞخ )

اىذالىخ 

 اإلدظبئٞخ

اىَْظ االعزشبسٛ 

 اىذٝقشاطٜ

20.05

3 
0.000a 0.66a 0.435 

2.507 8.979 0.001 

اىَْظ اىزشبسمٜ 

 اىذٝقشاطٜ
.356 3.507 0.598 

 0.070 529. 056. اىَْظ األعزجذادٛ اىخٞش

اىَْظ االعزجذادٛ 

 اىزغيطٜ
.143 1.829 0.623 

 (0.00a( بداللة إحصائية )20.053) بمغت (F( أن قيمة )95يظير من الجدول )
وىذا يدل عمى وجود أثر لألنماط القيادية قيد الدراسة عمى الرضا والوالء التنظيمي في 

الثر ( وىي تمثل قوة 0.435(( )7R))( وبمغت قيمة 0.66a( بمغت )Rقيمة )الجامعة، وأن 
ة ومستوى ربععمادات كميات جامعة الزيتونة الردنية لألنماط القيادية ال  داراتممارسة إل

%( 44عضاء ىيئة التدريس، حيث فسرت ىذه النماط ما نسبتو )الرضا والوالء التنظيمي ل
 من التباين في الرضا والوالء التنظيمي.
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ا والوالء التنظيمي كان النمط اإلستشاري يادية تاثيرًا عمى الرضأما أبرز النماط الق
 (.  α ≤ 7.73( وىي أقل من مستوى الداللة )7.779حصائية )الديمقراطي، وبداللة إ

 مهاقشة الهتائج:

عمادات كميات  داراتما النماط القيادية السائدة لدى إ ول:مناقشة نتائج السؤال ال 
 عضاء ىيئة التدريس في الجامعة؟رت كما يتصوره ألنظرية ليك وفقاً  ردنيةجامعة الزيتونة ال 

عمادات كميات جامعة الزيتونة الردنية  دارات( إلى أن إ3شارت نتائج الجدول )أ
نماط القيادية االربعة حيث سجل النمطين التشاركي الديمقراطي واالستشاري يمارسون ال 

طي ستبدادي التسموالنمط اإل راالستبدادي الخيٌ  الديمقراطي درجة مرتفعة كما يمارسون النمط
يشير إلى درجة رضا  ن النمطين الذين حققا درجة مرتفعةبدرجة متوسطة، ويرى الباحثان أ

ن ىذين وقبول من قبل أعضاء ىيئة التدريس عن أداء وعمل عمادات كمياتيم، حيث أ
كميات ذي يمارسو عمداء الالنمطين مؤشر من المؤشرات اليامة لمعمل الديمقراطي الفاعل ال

مبية غلثناء والنقد والتعبير عن رأي السموب المناقشة الحرة وموضوعية القائد في امن خالل أ
 في إنجاز الميمات والمشاركة

( وعيسى، ومسمار، 7771وقد اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة السعود )
لنمطين االستشاري الديمقراطي والتشاركي ن اوالتي أشارت نتائجيماإالى أ (7797والخوالدة )

ت مع تحادات، كما اتفقري المدارس ورؤوساء اإل طي ىما النمطين السائدين لدى مديالديمقرا
، كثر شيوعاً ( والتي توصمت إلى أن النمط المشارك ىو النمط ال 7777نتائج دراسة قرقش )

تبع ن كمما انتائجيا إلى أ( والتي أشارت Smith, 2000يضا مع دراسة سميث )واتفقت أ
دافعية المعممين لمعمل، وقد اختمفت نتائج ىذه  الديمقراطي في اإلدارة كمما زاد سموبالمدير لل

عمى مستويات ( إلى أن النمط المر حقق أwetherell, 2002الدراسة مع دراسة ويذيرل )
 الرضا الوظيفي لممعممين.
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 مهاقشة نتائج السؤال الجاني: 

دريس في كميات جامعة الزيتونة عضاء ىيئة التي للرضا والوالء التنظيمما مستوى ا
 ردنية؟ال 

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

جيد إلنجاح العمل وشعورىم  قصىستعدادىم لتقديم أاء ىيئة التدريس لسمعة الجامعة وا  عضأ
عضاء ىيئة التدريس وشعورىم بالسعادة رتياح والعالقات الطيبة بين أواإل عتزاز بالوالء واإل

 وتشجيع الجامعة العضاء ىيئة التدريس لممشاريع البحثية لخدمة المجمتمع.
 Bay, etنتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسات كل من باي، آن، ولغادور ) تفقتوقد أ

al, 2014الخدمات التي  عضاء ىيئة التدريس راضون عن( والتي أظيرت نتائجيا أن أ
( والتي أشارت 7771ة مع نتائج السعود )ختمفت نتائج ىذه الدراستقدميا الجامعة، وأ

 معممي المدارس جاء بدرجة متوسطة.ن مستوى الوالء التنظيمي لنتائجيا إلى أ
 مهاقشة نتائج السؤال الجالح: 

نماط بين ال  α 7.73عند مستوى الداللة  حصائياً عالقة إرتباطية دالة إ ىل ىناك
 القيادية السائدة ودرجة الرضا والوالء التنظيمي وفق نظرية ليكرت؟

ومستوى إحصائيًا  إلى وجود عالقة إرتباطية موجبة دالة (97الجدول )شارت نتائج أ
شاركي الديمقراطي ستشاري الديمقراطي والنمط التبين كل من النمط اإل 7.73لة عند الدال 

د ر والذي حقق درجة متوسطة عنستبدادي الخيٌ ققا درجة مرتفعة، وكذلك النمط اإلوالذي ح
 التدريس.عضاء ىيئة عمداء كميات جامعة الزيتونة الردنية والرضا والوالء التنظيمي ل

بية ربما يجالسبب في وجود مثل ىذه العالقة اإلرتباطية اإلن اويرى الباحثان إلى أ
نماط ىيئة التدريس تناسبو مثل ىذه ال  عضاءيعود إلى أن الرضا والوالء التنظيمي عند أ

القيادية والتي ساعدت في مد جسور التعاون والمحبة والثقة بين اعضاء ىيئة التدريس 
ات الجامعة، وما تحقق من نتائج في ىذه الدراسة يتفق مع دراسة السعود وعمادات كمي

 لى وجود عالقة بين الرضا والوالء التنظيمي ونمط القيادة.ي أشارت نتائجيا إ( والت7771)
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 االستهتاجات:

ء عرض ومناقشة النتائج تم التوصل إلى ىداف الدراسة وتساؤالتيا وفي ضو في ضوء أ
 ستنتاجات التالية:اإل

كثر ممارسة من قبل عمادات الديمقراطي ىو النمط القيادي ال  ن النمط التشاركيإ -9
 ردنية.يات جامعة الزيتونو ال كم

دريس في كميات عضاء ىيئة التمن الرضا والوالء التنظيمي عند أ ىناك درجة مرتفعة -7
 .لجامعتيم ردنيةجامعة الزيتونة ال 

القيادية الثالثة النمط االستشاري الديمقراطي نماط ىناك عالقة وارتباط لتأثير ال  -5
ودرجة الرضا والوالء التنظيمي  ستبدادي الخيرط التشاركي الديمقراطي والنمط اإلوالنم

 ردنية.ئة التدريس في جامعة الزيتونة ال عضاء ىيل

 التوصيات يف ضوء ما توصلت اليه الدراسة مو نتائج نوصي مبا يلي: 

مط ردنية بممارسة النعمداء كميات جامعة الزيتونة ال ة التأكيد عمى استمراري .9
 استشاري الديمقراطي.التشاركي الديمقراطي والنمط اإ

 نماط القيادية السائدة لدييم.داء كميات جامعة الزيتونة عمى ال اطالع عم .7
تونة وأعضاء عقد دورات واجتماعات ومناقشات يتبادل فييا عمداء كميات جامعة الزي .5

 داري الجامعي.لسائدة ودورىا في تطوير العمل اإلنماط القيادية اسية لأل الييئة التدري
نماط درجة رضاىم ووالئيم التنظيمي لأل  عضاء الييئة التدريسية عمىاطالع أ .4

 القيادية السائدة في جامعة الزيتونو.
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