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 ا لبعض املتغريات وفق   بجامعة الباحة ةاألكاديميالقيادات  لدى  متعددة العوامل القيادة

 (1)رمحة بنت حممد الغامدي

  جامعة الباحة، كلية الرتبية والتخطيط،اإلدارة الرتبوية قسم 

 ( هـ5/2/1443يف  وقبل للنرش هـ؛21/9/1442)قدم للنرش يف 

القيادات    :ستخلصامل لدى  العوامل  متعددة  القيادة  ممارسة  التعرف عىل  إىل  البحث  وفق    ةاألكاديميهدف  الباحة  املتغرياتبجامعة  لبعض  املنهج  ا  واستخدم   .

 & Bass)    لـ  (MLQاستبانة القيادة متعددة العوامل)  تاستخدم( عضو هيئة تدريس بجامعة الباحة.  404وتكونت عينة البحث من )  ،التحلييل  الوصفي

Avolio,1999)  ، يليها    ، %(63.86)  بنسبةا  أن أعىل نسبة للمامرسة يف نمطي القيادة التحويلية والتبادلية مع  أوضحت النتائج  .  وتم التحقق من صدقها وثباهتا

مع   الثالثة  القيادة  أنامط  القيادة    ،%(20.29ا )ممارسة  ممارسة نمطي  مع  يليها  املتساهلة )  ت نسبةبلغو  ،%(8.66)  ا التبادلية واملتساهلة  القيادة    ،%(4.45ممارسة 

جاءت أبعاد  و   ،مرتفعةأبعاد القيادة التحويلية  مجيع  اتضح أن درجة ممارسة  و  .%(1.23)  بنسبةممارسة القيادة التحويلية  وأقلها    ،%(1.48ممارسة القيادة التبادلية )و

إىل عدم وجود    أشارت النتائجودرجة منخفضة.  بفي املرتبة الثالثة  فنمط القيادة املتساهلة    أما   ،درجة متوسطةب  كانالنشطة    اإلدارةبعد  بادلية مرتفعة عدا  القيادة الت

عىل أنامط القيادة التحويلية    إحصائية، ووجود فروق ذات داللة  ةاألكاديميللنوع والرتبة    ا يف ممارسة أنامط القيادة متعددة العوامل تبع    إحصائيةفروق ذات داللة  

  ا يف ممارسة نمط القيادة املتساهلة تبع    ا فروق  ظهرت  أكام    .(، وال توجد فروق ذات داللة عىل نمط القيادة املتساهلة10-5والتبادلية تعزى لسنوات اخلربة لصالح )

 . نساينللتخصص لصالح التخصص اإل 

 )عدم التدخل(.  ة، املتساهلةالتحويلية، التبادلي: القيادة الكلامت املفتاحية 

Multi-Factor Leadership Among the Academic Leaderships at Al-Baha University According to Some 

Variables 
Rahma Mohamed Al-Ghamdi 

Al Baha University- Faculty of Education - Dept. of educational management and planning 
(Received 3/5/2021; Accepted 12/9/2021) 

Abstract: The research aims to identify the practice of multi-factor leadership among academic leaders at Al-Baha University according 
to some variables. The method is analytical descriptive approach. The sample consisted of (404) faculty members at Al-Baha University. A 

Questionnaire (MLQ) for Bass & Avolio (1999) was used. The results are: the highest percentage of practice in two styles of transformational 

and Transactional leadership together is (63.86%), followed by practicing the three leadership styles together (20.29%), followed by practicing 
the two styles of Transactional and Lassiez faire leadership together (8.66%). Practicing Lassiez faire is(4.45%). Practicing transactional 

leadership is (1.48%), and transformational is (1.23%). The degree of all dimensions for transformational are practiced highly. The dimensions 

of the transactional are high; except for management by exceptions (active) is a medium degree. The Lassiez faire rank is the third with a low 
degree.  The results indicated that there were no statistically significant differences in the practice of multifactorial leadership styles depending 

on the type and academic rank, and the presence of statistically significant differences on the transformational and reciprocal leadership styles 

attributed to the years of experience in favor of (5-10), and there were no significant differences on the permissive leadership style. There are 
differences in the practice of permissive leadership style according to specialization in favor of humanitarian specialization. 

Key words: Transformational leadership , Transactional, Lassiez faire. 
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 :مقدمةال

أكاديمية بوصفها  -اجلامعات  تلبي     - مؤسسات 

احتياجات وتطلعات املجتمع يف عرص يتميز برسعة  

  ها تقوم بدورالتطور والتغري التكنولوجي الرسيع، كام  

أهدافها ال وحتقيق  التغيري  لقيادة  قيادة    بفضل  ريادي 

 . للتغري وقادرة عىل التكيف لدهيا رؤية واضحة  فاعلة

إن اهلدف األسايس ألي منظمة هو البقاء يف بيئة    إذ

و  تتغري  البقاء  تنافسية  أجل  ومن  باستمرار.  تتطور 

ال ينبغي جتاهل رأس املال    ؛فسية ا واكتساب ميزة التن

يفهم   قائد  إىل  مؤسسة  كل  حتتاج  حيث  الفكري، 

لتحقيق   املوظفني  ويقود  املعقدة  البرشية  الطبيعة 

 (Rüzgar, 2018) . املؤسسةأهداف 

التأثري  ف عن  املسؤول  الشخص  هو    يف القائد 

  عليه ووتوجيههم نحو حتقيق هدف حمدد،  املرؤوسني

مدرك   يكون  أتباعه أن  القوة يف  واجلوانب    ، ا جلوانب 

عىل تغيري    ان يكون قادر  أ بد    وال   ، التي حتتاج إىل حتسني

وفق   قيادته  أكثر    ؛ للموقف  ا أسلوب  يكون  حتى 

دعم  و  ،فعالية عىل  يركز  ثقتهم    املرؤوسنيأن  وبناء 

ويركز  (.  Sethuraman & Suresh, 2014)  واحرتامهم

املؤسسة  أهداف  بتحقيق  املرؤوسني  قيام  مما    ،عىل 

لتحقيق   جهدهم  قصارى  ببذل  قيامهم  يف  ينعكس 

املؤسسة   وتعد    . (Gandolfi & Stone, 2018)أهداف 

واملرؤوسني  القادة  بني  تفاعل  عملية  حيث    ؛القيادة 

أهداف    يفالقائد    يؤثر لتحقيق  مرؤوسيه  سلوك 

 &Lo, Ramayah, Run)  التأثريقواعد   هاختيارباملنظمة 

Ling, 2009 .) 

املشرتك    ، لقيادةا  مفاهيم   وتعددت  القاسم  أن  إال 

وتأثريها    عىل أمهية القيادة  هو الرتكيزبني تلك املفاهيم  

ويتوقف ذلك عىل الطريقة القيادية    ، نشاط اجلامعة  يف

نامط  مامرسة األبوذلك    ،التي يدير هبا القائد املجموعة

بإذ    ؛املتنوعة ية  القياد أنه:  ي  القياد  نمطاليقصد 

القائد  " هبا  يؤثر  مقصودة  من    يفوسيلة  جمموعة 

املؤسسة   يف  احلارضباملرؤوسني  حالة  والتي    ، فهم 

يف  و  .(Gandolfi & Stone, 2018)  "ختتلف عن املستقبل

نظرية القيادة  ظهرت    ،لتحديد األنامط القيادية حماولة  

من نظرية القيادة ذات    التي تبلورت   متعددة العوامل

للتوصل إىل    ،املدى الكامل يف حماوالت باس وافوليو

القيادية املامرسات  من  قدر  أنامط  فأ  ، أكرب  ثالثة  ظهر 

القيادة وعدم    ، والتبادلية  ،التحويلية  : وهي  ، من 

 (. Bass&Avolio, 1999) )املتساهلة(  التدخل 

،  نامط من القيادةويمكن أن ختتلف ممارسة تلك األ

(  Khan, Aslam & Riaz, 2012)  اتضح من دراسة فقد  

ومديري   مديرات  بني  داللة  ذات  فروق  وجود 

.  املديرات يملن أكثر إىل النمط التحوييل   ؛ إذ إنالبنوك

)  أشارتو سمور  مستوى  2016دراسة  أن  إىل   )

( بنسبة  مطبقة  بأبعادها  التبادلية    ، %(67.85القيادة 
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  %( 67.24والقيادة التحويلية بأبعادها مطبقة بنسبة )

 . يف املنظامت غري احلكومية يف قطاع غزة

مع   التعامل  حيث  من  القيادة  أنامط  وختتلف 

نمط  لكل  املميزة  واخلصائص    حيث   ،املرؤوسني 

املرؤوسني  القي  تعمل  أداء  حتسني  عىل  التحويلية  ادة 

النمط من القيادة    هلذافكان  تغيري دوافعهم وقيمهم.  ب

وهو    يف  أثره  أفكارهم.  وحتفيز  وتشجيعهم  األفراد 

حتقيق   عىل  املرؤوسني  قدرة  يف  القائد  فيه  يثق  نمط 

كفريق للعمل  املجال  هلم  ويفسح  وخلق    ،األهداف 

 ,Nanjundeswaraswamy & Swamy)  منفتحة ثقافة  

2014 .) 

التحوييل   يركز و تنمية    النمط    املرؤوسني عىل 

للموظفني  و،  احتياجاهتم و القيم  نظام  تطوير 

ا لـ .  . (Bass,1999ومستوى إهلامهم وأخالقياهتم )   وفق 

(Bass, 1999  &  Avolio  )القادة  فإ خصائص  من  ن 

مصالح   دعم  التحويلية  القيادة  يامرسون  الذين 

  ، املجموعة  لصالحالذاتية    املصالحجتاوز  و  ،املوظفني 

من    املرؤوسني شجع  وت املشكالت  عرض  عىل 

جديدة،   نظر  والتشجيع    وتقديم وجهات  الدعم 

  بالقدرةن  والقادة التحويلي كام يتميز  ،  لتوصيل الرؤية

 .ها وتوضيح عىل حتديد رؤية منظامهتم

القيادة  القيادة التحويلية هي  أن  Burns برينز  يرى  و

القادة يف  يترصف  هنا ال تصف كيف  أ   :أي   ،املعيارية

)نجم، يترصفوا  أن  عليهم  كيف  بل  ،  2012الواقع، 

إهلام    (. 87 عىل  القدرة  التحويلية  القيادة  وتتضمن 

عىل  والقائد الفعال لديه القدرة    هم،وحتفيز  سنيواملرؤ

وحتفيزهم عىل العمل من    اآلخرينقبول وجهات نظر  

ك املجموعة.  حتفيز  أجل  الفعالة  القيادة  تتطلب  ام 

مبتكر   اآلخرين  بأسلوب  التفكري  واكتشاف    ،عىل 

 . (Jones & Rudd, 2008)حلول جديدة باستمرار 

النمط التحوييل عىل االحتياجات    ويركز القادة ذو

الرتكيز عىل االحتياجات احلالي املستقبلية بدال     ة،  من 

 ,Saeed)  عىل الفرص والقضايا طويلة املدى   ن يركزوو

Almas., & Ul-Hag, 2014) .  هاوس    أشارو نورث 

( إىل  (Chiamaka, Stephen& Collins , 2020 ؛ (2001)

 مكونات لنمط القيادة التحويلية:  أربعوجود 

املثايل:    - 1 التأثري  أو  إىل    التي الكاريزما  تشري 

هبا   يترصف  التي  ترصفاهتم  إذ    ؛القادةالدرجة  متثل 

  ن واملرؤوس ويتمثل    ، ملرؤوسيهمنموذجية    اأدوار  

القادة كبرية.   ،هؤالء  بدرجة  تقليدهم  يف    ويرغبون 

للسلوك   ا وعادة ما يكون لدى القادة معايري عالية جد  

 األخالقي. 

ي يعربر  ت: تشري إىل الدرجة اليةاإلهلام  يةالدافع  -2

جلذب   رؤيته  عن  القائد  وإهلامهم  املرؤوسني  هبا 

. والقادة  التفاؤل بشأن األهداف والعروض املستقبلية 

ويلهموهنم    املرؤوسنييوحدون   عالية،  بتوقعات 
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يف    ؛ حتفيزهم  بواسطة املشرتكة  بالرؤية  يلتزموا  لكي 

وهذا النوع من القيادة    .منها   ااملنظمة ويصبحوا جزء  

 يعزز روح الفريق. 

الذهني   -3 ويشجع  احلفز  حيفز  أن  به  يقصد   :

اإل املرؤوس القائد  لدى  عمل  ب  نيبداع  إطار  توفري 

- لدهيم ملعرفة كيفية اتصاهلم بـالقائد، حيث يمكنهم  

خالر  عىل    -ق بشكل  املهام  التغلب  أداء  يف  العقبات 

املرؤوسني يف حماوالهتم    . املختلفة النوع يساند  وهذا 

ويطور أساليب مبتكرة    ،تبني أساليب وطرق جديدة ب

 للتعامل مع القضايا التنظيمية. 

نصات  يعمل القادة عىل اإلاالهتامم الفردي:    -4

بعناية حلاجات املرؤوسني الفردية، كام يترصف القادة  

األ ملساعدة  حماولتهم  يف  واملستشارين  فراد  كاملدربني 

ذواهتم  عىل  كوسيلة    ، حتقيق  التفويض  ويستخدمون 

   . التحديات الشخصيةب ملساعدة املرؤوسني عىل النمو 

التحويلية القيادة  أبعاد  مراعاة    ؛ولفهم  جيب 

أساس تتطلب    : مها   ، ني يجانبني  التي  املتحولة  البيئة 

قاد متحولة  بيئتها  ة عىل  رقيادة  للتطور يف  االستجابة 

وتتغري    ، التنافسية تتحول  أن  تستطيع  التي  والقيادة 

مة  ءبرسعة لالستجابة لبيئتها التنافسية بحاجة إىل مال 

بام    ؛ واجتاهاهتمسلوكها واجتاهاهتا مع سلوك العاملني  

جيعل رؤية القيادة هي رؤية مجيع العاملني يف املنظمة  

 (. 2012)نجم،

للقيادة    التبادلية  القيادة  نمطعد  يو الثاين  النمط 

العوامل  عىل  والتي    ،متعددة    املرؤوسني حتفيز  تعمل 

املرؤوسني   أن  يعني  وهذا  والثناء.  املكافآت  بتقديم 

الذين يعملون يف إطار القيادة التبادلية سيكون للقادة  

التأثري  وقدرة  قوة التبادل   ، أكرب عىل  قادة  هم    يةكام أن 

من خالل    املرؤوسني إىل حتفيز    يسعون أولئك الذين  

الذاتية   مصاحلهم   &Lo, Ramayah, Run)مناشدة 

Ling, 2009) . 

عىل  ال تعتمد  و التبادلية  بني    "الصفقات "قيادة 

يتم  و  ،واملرؤوس القائد     سني واملرؤتعويض    هبا التي 

أداء معايري  أو  حمددة  أهداف  حتقيق  حيث    ؛مقابل 

األداء    يتحقق بني  العالقة  صحة  من  التبادلية  قائد 

ثم استبداهلا برد مناسب يشجع املرؤوسني    ،واملكافأة

األداء حتسني  أيعىل  حيفزون    : ،  التبادلية  قادة  أن 

املرشوطةباملرؤوسني   املكافآت    ، استخدام 

التصحيحية اإلجراءو القواعد    وتنفيذ  ، ات 

(Bass,1999  &Avolio) . 

التباديل   النمط  ذو  القائد  املكافأة بيعمل  سياسة 

لألداءوفق   واملرؤوسني    د وتع،  ا  القائد  بني  العالقة 

صفقة أو  وفق    ُتقدمحيث  ،  كعقد  هلم  ا  مكافآت 

القادة   يميل  كام  املؤسسة  إىل  ألدائهم.  أهداف  حتقيق 

طريق  هادئة    عن  بيئة  يف  بأدوارهم  املرؤوسني  قيام 

حمددة إىل    .ومهام  القيادة  من  النمط  ذلك  وهيدف 
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د االستقرار  عىل  املؤسسة ااحلفاظ    خل 

(Nanjundeswaraswamy & Swamy, 2014 .) 

  ؛ تقوم نظرية القيادة التبادلية عىل النظرية السلوكية

القيام بتقديم    - ا لتلك النظريةوفق  -القادة  عىل  إن  إذ  

مما    ؛املرؤوسني املكافأة أو العقوبة خالل تعاملهم مع  

املؤسسات  يف  واللوائح  بالسياسات  االلتزام    يدعم 

(Khan, 2017  .)قيادة    والقيادة أسلوب  هي  التبادلية 

تتكون من  و ، يركز عىل التبادل بني القادة واملرؤوسني

  : مها (  Avolio, Jung, Berson., & Bass, 2003)  جانبني

 باالستثناءات.  اإلدارةو ،املكافأة املرشوطة

بني   املبادلة  عملية  إىل  املرشوطة  املكافأة  وتشري 

وا فيها  و  ،ملرؤوسنيالقادة  يتم  جمهود  التي  مبادلة 

)نورث    ملرؤوسنيا معينة  مكافآت  مقابل 

القادة إىل اتفاق حول    توصلهي  أو    (. 2001هاوس،

ما جيب عليهم فعله حيال إنجاز املرؤوسني، واملكافأة 

 عليها عند حتقيق اهلدف.  حُيصل املحتملة التي 

)النقد    اإلدارةوتعرب   عن  باالستثناءات 

السلبية   ، التصحيحي الراجعة  والتعزيز    ، والتغذية 

مراقبة االنحرافات عن املعايري املعمول    :أي   ،السلبي( 

واختاذ   هذه  اإلجراءهبا  وتأخذ  التصحيحية،  ات 

نشط  اإلدارة الذي    ، شكلني:  فالقائد  وساكن؛ 

يراقب   باالستثناء  لإلدارة  النشط  الشكل  يستخدم 

أو    رؤوسني ملا األخطاء  عن  للبحث  قرب  عن 

يتخذ    ، املخالفات ثم  التصحيحي    اإلجراءومن 

الساكن   الشكل  يستخدم  الذي  القائد  أما  الالزم. 

باالستثناء املوظفني    ، لإلدارة  أحد  يمنح  الذي  فهو 

دون أن يتحدث مع املوظف حول    ،تقويم أداء يسء

 (. 2001أدائه السابق )نورث هاوس،

توقيت  القيادة    وختتلف يف  والتحويلية  التبادلية 

التحو  فالقادة  ويتوقعون    ن ولييالتدخل،  يبادرون 

حني    ،املشكالت  يف  املطلوب،  بالنشاط  ويقومون 

التبادلية حتى تظهر املشكالت للتدخل واختاذ  تنتظر  

)نجم،  التصحيحي  والقيادة    (. 2012  النشاط 

بديال   ليست  التبادلية التحويلية  للقيادة  ولكنها    ، 

القيادة  ف  ؛تكملها  آثار  من  تزيد  التحويلية  القيادة 

التبادلية. فكال النمطني يمكن أن يظهر لدى القادة مع  

ألحدمها  أكثر   ,Saeed, Almas., & Ul-Hag)  تفضيل 

2014 .) 

متعددة    تمثليو للقيادة  واألخري  الثالث  النمط 

هي  و  ،قيادة عدم التدخل)املتساهلة(  يف نمط  العوامل 

  وتتسم   ."دع األمور تسري"القائد مبدأ    فيه  يتبنى  نمط

القيادة  ، والتنازل عن  للمرؤوسنيبإمهال القائد    هذه 

ملشكال  االستجابة  وعدم  املوظفني،    تاملسؤولية، 

ادة سياسة عدم  يوفر قكام توعدم مراقبة أداء عملهم.  

الرؤية والثقة يف قدرات    - جيايبإكاستخدام  -  التدخل

بالطريقة   املؤسسات  هدف  حتقيق  عىل  الناس 



 ا لبعض املتغريات القيادات األكاديمية بجامعة الباحة وفق   لدىالقيادة متعددة العوامل : رمحة بنت حممد الغامدي

 

-282- 

التدخل أي  والصحيحة،   قيادة سياسة عدم  ال متلك 

املرؤوسني سيطرة   وعىل  احلرية  ،    الكاملة متنحهم 

(Nagarathinam, 2020 .) 

يقدم  و وال  القرارات  يؤخر  النمط  هذا  يف  القائد 

  املرؤوسني ملساعدة    قليال    اويبذل جمهود    ،تغذية راجعة

أو يبذل أي  وال يتفاعل معهم    ،عىل إشباع حاجاهتم

)نورث   التطور  عىل  ملساعدهتم  حماولة 

)  (.2001هاوس، كنعان  و   (2009وذكر 

(Nagarathinam, 2020  )  أن هذه القيادة تركز عىل الفرد

   ومن خصائص هذا النمط: . العامل يف أداء العمل

للمرؤوسني ملامرسة  إعطاء أكرب قدر من احلرية   -

القرارات  ، نشاطاهتم ات  اإلجراءواتباع    ، وإصدار 

 . التي يروهنا مالئمة إلنجاز العمل

عىل   - ملرؤوسيه  السلطة  تفويض  إىل  القائد  اجتاه 

 أوسع نطاق.

احلرية الكاملة  و  ، القليل من التوجيه من القادة -

 . للتابعني يف اختاذ القرارات

من   - املشكال   أعضاء يتوقع  حل  ت  املجموعة 

 بأنفسهم. 

مسؤولية  ال   - التدخل  عدم  سياسة  قادة  يتحمل 

 قرارات وأفعال املجموعات. 

)  وأشار أن  (  Nagarathinam, 2020ناجرثينام  إىل 

ومساوئ مزايا  النمط  خلق  فاملزايا  ؛  هلذا  يف  تتمثل 

إضافة    ، واضحة هلم   رؤية  عطاء إو  اإلبداع للموظفني 

فتتمثل يف أن دور  أما املساوئ    . مستقلة خلق بيئة    إىل

من   ويقلل  ا،  معدوم  يكون  يكاد  الفريق  يف  القائد 

املجموعة  للقادة    ،متاسك  النمط  هذا  يسمح  كام 

ا ملقاضاة املوظفني.    بتجنب القيادة، وختلق فرص 

ممارسة  ألمهية  اونظر عن  القيادة    الكشف  أنامط 

العوامل املنظامت   يفوتأثريها    متعددة    أجريت   ؛أداء 

قطاع   السائدة يف  القيادة  أنامط  الدراسات عن  بعض 

  Jones & Rudd  (2008)دراسة    كام اتضح من  ،التعليم

الربامج   قادة  القيادة    نيستخدمو  ة األكاديميأن  نمط 

مرتفعة بدرجة  التبادلية   ،التحويلية  فاملتساهلة.    ،ثم 

أعىل مستوى ممارسة    ياإلهلام أن بعد الدافعية    ظهرو

وبعد املكافأة املرشوطة أعىل ممارسة يف    ، يف التحويلية

اتضح من النتائج وجود فروق بني  و  . القيادة التبادلية 

واإل القيادة  ناث الذكور  أنامط  يستخدم    ؛يف  حيث 

التبادلية   والقيادة  التحويلية  القيادة  نمطي  الذكور 

 . ناث بدرجة أكرب من اإل

معها    ,Sadeghi & Elias,)  دراسة   نتائج واتفقت 

2011  Pihie  ) التحويلية   أن   عىل القيادة    جاء   ممارسة 

وعدم   متوسطة،  بدرجة  والتبادلية  مرتفعة،  بدرجة 

رؤساء   لكنها أوضحت أنالتدخل بدرجة منخفضة. 

ظهرت  أو  ا.مع    ة يامرسون أنامط القيادة الثالث  األقسام 

أن   عىل    ياإلهلامالدافعية  بعد  النتائج  عىل  أحصل 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811028023#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811028023#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811028023#!
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التحفيز العقيل يف القيادة التحويلية.    بعد  ثم   ، متوسط

باالستثناء    اإلدارةثم    ،كانت املكافأة املرشوطة   حني   يف

متوسط  أ)النشطة(   التبادلية.   ا عىل  القيادة  واتضح    يف 

دراسة أيض   نتائج  القيادات (  Barnett, 2017)  ا من    أن 

تتألف    ة األكاديمي التي  املدى  كاملة  القيادة  يامرسون 

التحويليةأمن   القيادة  وعدم    ،والتبادلية   ،نامط 

دراسة  التدخل.  نتائج  الدراسات  تلك  مع    وتتفق 

(Amin, Tatlah & Islam, 2018 )  حتديد    التي هدفت إىل

القيادة )التحويلية   ( عدم التدخلو  ،والتبادلية  ،أنامط 

إحدى ب  األقسام العليا ورؤساء    ةاألكاديميللقيادات  

النتائج إىل    أشارتواجلامعات احلكومية يف باكستان.  

  يليه ،  بدرجة مرتفعة   ُيامرسالقيادة التحويلية    نمطأن  

أن  ال   نمط حني  يف  التبادلية،  عدم    نمطقيادة  قيادة 

ممارسة.   األقل  هو  األبعاد وب  التدخل  بني  املقارنة 

ية جاء يف املرتبة  اإلهلاماتضح أن بعد الدافعية    ،الفرعية

بعد    ، ألوىلا )السلوك( يليه  املثايل  بعد  ،التأثري    أما 

ب  اإلدارة حموري    تؤديفاالستثناء  النشطة  ا  يف    ا دور 

 . القيادة نمطتشكيل 

توصلت جمموعة أخرى من الدراسات إىل نتائج  و

( أن  2017محوش )حيث اتضح من دراسة    ، خمتلفة

لنمطي   االبتدائية  املدارس  مديري  ممارسة  درجة 

أما نمط    ، القيادة التبادلية والتحويلية بدرجة متوسطة

  أبدام   دراسة   كذلك  القيادة املتساهلة بدرجة ضعيفة.

(Abadama, 2020 )    إىل هدفت    تقديرات مقارنة  التي 

املختلفة   القيادة    ، التحويليةو  ،التبادلية مستويات 

نتائجها    – التدخل(  )عدم    واملتساهلة بينت  أن  إذ 

قيادة  ال   يليها   ، التبادلية جاءت يف املرتبة األوىلالقيادة  

)التساهلية(    ،تحويليةال القيادة  التدخل.  ثم  عدم 

( وخرض  احلالق  إىل  2019ودراسة  اجتهت  التي   )

القيادية   القيادات لألنامط  التعرف عىل درجة ممارسة 

التدخل( التبادلية، عدم  أشارت    ؛ )التحويلية،  حيث 

القي  ممارسة  أن  إىل  القيادة  نتائجها  لنمطي  ادات 

يف   متوسطة  بدرجة  التبادلية  والقيادة  التحويلية 

دمشق يف  واخلاصة  العامة  نمط    . اجلامعات  وكذلك 

 القيادة بعدم التدخل بدرجة قليلة. 

وفق    بحث وألمهية   األنامط  تلك  لبعض    ا ممارسة 

الدراسات إىل الكشف عن    حدى إاجتهت    ؛املتغريات 

كام يف دراسة الرشيفي    ، لبعض املتغريات   ا الفروق وفق  

( التي أشارت نتائجها إىل عدم وجود فروق  2013)

  ة األكاديمي  األقسامذات داللة يف درجة ممارسة رؤساء  

القيادتني  تبع    ، التحويلية  :لنمطي  ملتغري    ا والتبادلية 

حني ،  ةاألكاديمي الرتبة   فر  يف  هناك  دال  كان  ق 

املتساهلة    إحصائي ا  القيادة  لنمط  املامرسة  درجة  يف 

رتبة   ذات    ،مشارك  أستاذلصالح  فروق  توجد  وال 

داللة يف درجة ممارسة للقيادة متعددة العوامل تعزى  

اخلربة  درجة    ،ملتغري  يف  داللة  ذات  فروق  وتوجد 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU%20%22Barnett%2C%20Donald%22%7C%7Csl~~rl','');
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القيادتني  لنمطي  تبع    ،التحويلية   :ممارسة    ا والتبادلية 

التخصص   الكليات    األكاديميملتغري  للكلية لصالح 

توجد فروق ذات داللة يف درجة ممارسة    وال  ،العلمية

للتخصص. كام اتضح من    ا نمط القيادة املتساهلة تبع  

رؤساء   ممارسة  درجة  أن    ة األكاديمي  األقسامالنتائج 

)التحويلية العوامل  متعددة    ، والتبادلية   ، للقيادة 

مت  كانت  الدافعية    إذ  وسطة؛ واملتساهلة(  بعد  حصل 

القيادة  اإلهلام يف  ممارسة  مستوى  أعىل  عىل  ي 

أعىل    ، التحويلية عىل  املرشوطة  املكافأة  بعد  وحصل 

 ممارسة يف القيادة التبادلية. 

السابقةاستعراض  وب أمهية    ،الدراسات  يتضح 

العوامل متعددة  القادة  ، القيادة  ممارسة    وأن  يمكنهم 

الثالثة   الدرجة    ،ا مع  األنامط  حيث  من  فيوجد  أما 

الدراسات نتائج  يف  نتائج  تعارض  ختتلف  كام   .

درجة ممارسة    يفالدراسات يف تأثري بعض املتغريات  

  ببحث ومن هنا جاء االهتامم    ؛القيادات ألنامط القيادة

  ة األكاديمي ممارسة أنامط القيادة املتعددة لدى القيادات  

وبيان أوجه القوة والقصور حول ما    ، يف جامعة الباحة

القيادة   نظرية  ضوء  يف  قيادية  مهارات  من  يمتلكونه 

الكامل،   املدى  بنتائج  ذات  اخلروج  ثم  ومن 

بنا  هذه  وتوصيات  تطوير  ملحاولة  النتائج  هذه  ء عىل 

 .القيادة

 

 : البحثمشكلة 

أن الفرق بني    -عرب تارخيهم الطويل -أدرك الناس  

والفشل البرشي    ، النجاح  والتخلف  التطور  وبني 

األوىل   بالدرجة  يعود  املنظامت  والتنظيمي يف خمتلف 

هو   واحد  عامل  اإلدارية"إىل  واألنامط    ،"القيادة 

 (.2009القيادية التي يتبعها قادهتا )املخاليف،

ناك اهتامم  املاضية كان ه  ا عام  ن  يوعىل مدار عرش

  ُوجه حيث    ؛ اجلديدة من القيادة  األنامطكبري باختبار  

يف   فشلها  بسبب  القيادة  من  القديمة  لألنامط  النقد 

مفاهيم   ظهرت  ثم  ومن  القيادات،  سلوك  تفسري 

التدخل  وعدم  والتبادلية  التحويلية   ,Saeed) القيادة 

Almas & Ul-Hag, 2014).   املختلفة    أنامط القيادة  ألن

للمؤسسة  والفعالية    يف تؤثر   التنظيمي  األداء 

(Nanjundeswaraswamy & Swamy, 2014) . 

إىل  أو الدراسات  من  العديد  يف شارت    تفاوت 

املتعددة لألنامط  القيادات  ممارسة  فمامرسة    ، درجة 

والتحويلية التبادلية  القيادة  بدرجة    ظهر  نمطي 

ضعيفة   ، متوسطة  بدرجة  املتساهلة  القيادة  نمط    أما 

وخرض )   ؛ 2017،محوش  ؛ 2019،احلالق 

النمط    كانتحني    يف  (، 2013،الرشيفي  ممارسة 

( مرتفعة  بدرجة    ;Jones & Rudd,2008التحوييل 

Amin,Tatlah&Islam,2018 ) .    نتائج    اختلفت كام

درجة ممارسة    يف الدراسات يف تأثري بعض املتغريات  
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القيادة   ألنامط  ومع    . (2013،الرشيفي)القيادات 

إىل األ املرأة  القياديةدخول  فروق    تفقد ظهر   ، دوار 

القيادة    إنحيث  يف أنامط القيادة    ناثبني الذكور واإل

القيادية   األدوار  مع  أكثر  تتامشى    للذكور التحويلية 

من   سلوك    ،ناث اإلأكثر  الذكور وأن  أكثر    القادة 

ويف    . نحو العالقات الشخصية والديموقراطية  ا توجه  

سلوك   فإن  توجه    ناثاإلاملقابل  املهام    ا أكثر  نحو 

(.  Eagly & Johannesen- Schmidt,  2001)  يواستبداد

العاملني  يرتبط  و بتمكني  القيادي  النمط  ممارسة 

وخرض )   سلوك ال   يف   ريتأث وال  ، (2019  ،احلالق 

والتأثري  (.  Riaz,Aslam & Khan, 2012)  االبتكاري

)األدا  يفاملبارش     ، ( Koech & Namusong, 2012ء 

للموظفني  الرضا ب  ته عالقو  & Barrett)  الوظيفي 

Donald, 2017)  ،ي الرضا  هذا  سلبي  وأن  قيادة  ب  ا رتبط 

التدخل    ا إجياب    يرتبط  حني   يف  ،الوظيفي بالرضا  عدم 

 Pihie, Sadeghi)  مامرسة القيادة التحويلية والتبادليةب

& Elias, 2011إضافة تأثري  (،  القيادال  إىل    يف ي  نمط 

املوظفني  غياب   & Murphy, Frooman)  معدل 

Mendelson, 2012 ) . 

يف    البحث مشكلة    تحدد ت  ،ما تم عرضهويف ضوء  

  ة األكاديميلكشف عن درجة ممارسة القيادات  احماولة  

العوامل  متعددة  حماولة    وذلك  ،للقيادة  خالل  من 

 : تيةسئلة اآلاأل عن اإلجابة

ل  ما   - 1 ممارسة  األكثر  متعددة  األنامط  لقيادة 

 بجامعة الباحة؟  ةاألكاديميالعوامل لدى القيادات 

  متعددة العوامل ما درجة ممارسة أنامط القيادة   -2

التحويلية    :بأبعادها  )أو القيادة  املثايل  بعادها  التأثري 

العقيل -ية  اإلهلامالدافعية  -( الكاريزما ) - التحفيز 

التبادلية   والقيادة  الفردية(،  بعادها  أواالعتبارية 

  اإلدارة -النشطة باالستثناء  اإلدارة-املكافأة املحتملة)

لدى القيادات  ة  السلبية باالستثناء(، والقيادة املتساهل

 . بجامعة الباحة؟ ة األكاديمي

يفهل    -3 فروق  متعددة  القيادة  ممارسة    توجد 

الالعوامل   إىل  )ذكورتعزى  سنوات  و  ،( إناث  - نوع 

   ؟ ةاألكاديميوالرتبة   ،والتخصص ، باجلامعة اخلربة

 : البحثأهداف 

 :يأت هدف البحث إىل حتقيق ما 

درجة    - 1 للقيادة  حتديد  ممارسة  األكثر  األنامط 

القيادات   لدى  العوامل  بجامعة    ة األكاديميمتعددة 

 الباحة. 

متعددة    ممارسةدرجة    حتديد  -2 القيادة  أنامط 

التأثري  )  بعادها أالقيادة التحويلية و  :العوامل بأبعادها 

( التحفيز  -  ية اإلهلام الدافعية  -( الكاريزما املثايل 

التبادلية  -العقيل  والقيادة  الفردية(،  االعتبارية 

املحتملة  بعادها أو النشطة    اإلدارة-)املكافأة 
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والقيادة    اإلدارة-باالستثناء باالستثناء(،  السلبية 

 بجامعة الباحة.  ة األكاديميلدى القيادات   املتساهلة

يف ممارسة القيادة متعددة  الكشف عن الفروق    -3

 . البحث متغريات والتي تعزى إىل  ،العوامل 

 :  البحثأهمية 

لألبحاث   إضافة  كونه  يف  البحث  أمهية  تكمن 

القيادات    الرتبوية لدى  وممارستها  بالقيادة  املهتمة 

مهم   ،باجلامعات  ة األكاديمي جانب  إن    ؛وهو  حيث 

يع القيادي  أي   ا أساسي    عامال  د  النمط  نجاح  يف 

ومن املؤمل أن تسهم نتائج البحث يف تزويد    . مؤسسة

 : يأتاملسؤولني باجلامعة بام 

املعنيني يف    -1  انتباه  الباحةتوجيه  بأنامط    جامعة 

السائدة  القيادات    القيادة  ثم   ، ةاألكاديميلدى    ومن 

والتوجيه هلم   الدعم  انخفاض يف  أي  يف حال  تقديم 

والتي يقوم عليها نجاح  ،  املهمةممارسة بعض األنامط  

 . اجلامعةالعمل 

يف تعزيز نقاط القوة    ةاألكاديمي تفيد القيادات  -2

 ومعاجلة نقاط الضعف. 

 : البحث مصطلحات 

عبارة   :( Leadership)  القيادة بأهنا  القيادة  فت  عرر

واأل"  عن القائد  بني  قوة  وسيلة    ...تباععالقة  وهي 

اجلامعة    أعضاءلتحقيق األهداف من خالل مساعدة  

واحتياجاهتم أهدافهم  حتقيق  )نورث    "عىل 

 . (20،  2001هاوس،

العوامل   القيادة  Multi-Factor)  متعددة 

Leadership:)  يف  دل  ت التأثري  عىل  القدرة  عىل 

جمتمعةال  لقيادةا   أنامطمامرسة  باملرؤوسني     ، ثالثة 

عدم    ةاملتساهلو  ،ة التبادليو  ،ة التحويلي  وهي: )قيادة 

 : ويمكن تعريفها يف اآلت ،التدخل( 

  :  leadership)   (Transformational  القيادة التحويلية

مع   الفرد  فيها  يشرتك  التي  العملية  ،  اآلخرينهي 

الدافعية واألخالق   ترفع من مستوى  ن روابط  ويكوِّ

،  2001،  نورث هاوس )  عند كل من القائد والتابع  

رؤية  .  (188ص.   تتبنى  التي  القيادة  تلك  وهي 

مما    ،تغيري يف القيم الثقافية  إلحداثتنظيمية ديناميكية  

االبتكاري   السلوك  يف  أن    . للمرؤوسنيينعكس  كام 

ا لدهيم  التحويليني  والقادة  حتفيزية  ية  إنسانجتاهات 

مبتكرة، عىل   عمل  بيئة  وتأسيس    املرؤوسني 

أدائهم    نويساعدو تعزيز  عىل    وقدراهتم، املرؤوسني 

واملستقبل   كذلك األجل  طويلة  بالقضايا    هيتمون 

(Khan, Aslam & Riaz, 2012  .) 

:  ا بأهن  البحث جرائيا يف  إ  القيادة التحويلية   وتعرف

لالستبانة املستخدمة    ا وفق    عليها   حُيصلالدرجة التي  

التحويلية    ،البحث يف   القيادة  والتي يشمل فيها نمط 

فرعية  ربعةأ بعد    ،أبعاد  املثايل  وهي:  التأثري 
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الدافعية    ،( الكاريزما ) التحفيز    ية، اإلهلاموبعد  وبعد 

 العقيل، وبعد االعتبارية الفردية.  

  (: عرفها (Transactional leadership  القيادة التبادلية

(Bass, 1999  ) قيادة تبادل للعالقات بني القائد  "  بأهنا

والعاملني لتحقيق مصاحلهام اخلاصة، وهي بذلك قد  

املحتملة املكافأة  شكل  القائد    ؛ تأخذ  يوضح  حيث 

للعاملني ما جيب عليهم القيام به نظري حصوهلم عىل  

شكل   تأخذ  قد  كام    ؛ باالستثناء   اإلدارةاملكافآت، 

عىل   ويعمل  العاملني،  أداء  عىل  القائد  يرشف  حيث 

تصحيح بعض إجراءات العمل، وإذا فشل العامل يف  

القائد   فإن  املوضوعة،  املعايري  وفق  األهداف  حتقيق 

قيع العقوبة أو اجلزاء نظري الفشل واملخالفة  يقوم بتو 

  ، أي أهنا تلك النمط املوجه نحو اهلدف ".  أو التقصري

والرصد والتحكم يف    ،مع الرتكيز عىل حتديد األهداف 

 . (Khan, Aslam & Riaz, 2012)النتائج 

التبادلية  وتعرف   يف  إالقيادة  :  ا بأهن  البحث جرائيا 

لالستبانة املستخدمة    ا عليها وفق    حُيصلالدرجة التي  

التبادلية    ،البحث يف   القيادة  نمط  فيها  يشمل  والتي 

وبعد    ةثالث املحتملة،  املكافأة  فرعية:    اإلدارة أبعاد 

 السلبية باالستثناء.  اإلدارةالنشطة باالستثناء، وبعد 

التدخل  قيادة   laissez-faire)(  ةتساهلامل)  عدم 

leadership :)  هي القيادة التي يتجنب فيها القائد اختاذ

سلطته يستخدم  وال  أن    ،القرارات  ات  اإلجراءكام 

 (. Bass &Avolio,1999) تتأخر 

:  ا بأهن  ا جرائيإ   البحثيف    ة تساهلقيادة املال  وتعرف 

لالستبانة املستخدمة    ا عليها وفق  صل  الدرجة التي حُي 

بعد    ، احلايل  البحث يف   يشمل  عدم  والتي  قيادة 

 التدخل. 

 : البحثحدود 

احلايل   البحثيتحدد موضوع احلدود املوضوعية: 

عن  بال العوامل   ممارسةكشف  متعددة    القيادة 

التدخل(   ، التبادلية  ، )التحويلية  القيادات    عدم  لدى 

وفق    ة األكاديمي الباحة  املتغريات   ا بجامعة    لبعض 

 . ( ةاألكاديمي الرتبة  التخصص، اخلربة،  النوع،)

الزمنية:   الفصل    يف   البحثجراء  إ تم  احلدود 

 هـ.  1442-1441للعام    األولالدرايس 

املكانية:   أعضاء من    عينة  التطبيق عىل تم    احلدود 

 بجامعة الباحة. هيئة التدريس 

 :هإجراءاتو  البحثمنهجية 

 : البحثمنهج 

الوصفي عىل    البحث   اعتمد         ؛ التحلييل   املنهج 

عن  كونه   وجييب  البحث  أهداف  لتحقق  األنسب 

 سئلته. أ

 :  تهوعين البحث مجتمع 

  هيئة تدريس   أعضاءمجيع    تكون جمتمع البحث من



 ا لبعض املتغريات القيادات األكاديمية بجامعة الباحة وفق   لدىالقيادة متعددة العوامل : رمحة بنت حممد الغامدي

 

-288- 

الباحةيف   )   ، جامعة  عددهم  عضو  1064والبالغ    ا ( 

الدرايس   العام  حسب    هـ1442- 1441خالل 

شؤون   لعامدة  الرسمية  هيئة    أعضاءاإلحصاءات 

باجلامعة فقدالبحثعينة    أما .  التدريس    اختريت   ، 

العشوائية  عددها    تاحة(امل)  بالطريقة   (404)وبلغ 

)  ،أعضاء جمتمع  37.97بنسبة  من  تم    .الدراسة %( 

إىل مجيع كليات اجلامعة بشطرهيا    ُأرسل رابط  بالتطبيق  

والطالبات( املستهدفة    ، )الطالب  النسبة  وكانت 

(40( بواقع  عضو  %418(  اجلدول    .ا (  من  ويتضح 

   : عينةالتوزيع أفراد   ( 1)

 .البحثا ملتغريات وفق   البحث( توزيع أفراد عينة 1جدول )

 النسبة  العدد مستوياته املتغري  م

 النوع  1
 %45.5 184 ذكور 

 %54.5 220 إناث 

 التخصص  2

 %36.1 146 إنساين 

 %44.6 180 علمي

 % 19.3 78 صحي 

 ة األكاديميالرتبة  3

 5.0 20 أستاذ 

 16.3 66 مشارك  أستاذ

 78.7 318 مساعد  أستاذ

 يف اجلامعة  اخلربة 4

 27.7 112 سنوات  5أقل من 

 53.0 214 سنوات  10-5من 

 19.3 78 سنوات  10أكثر من 

 : البحثأداة 

لقيادة متعددة  ل  ةاألكاديميلتحديد ممارسة القيادات      

)  العوامل    ؛ ( املتساهلة  –   التبادلية -التحويليةبأنامطها 

متعددة    تاستخدم القيادة  العوامل  استبانة 

Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ-5X  )

باسالتي     . (Bass & Avolio, 2004)وافليو    أعدها 

 Bass)  أعدهوالتي اعتمدت عىل نموذج القيادة الذي  

& Avolio, 1999)  هذه وتقوم  نظرية  .  عىل  االستبانة 

 ( فقرة. 36وتتكون من ) ، القيادة واسعة النطاق

 : االستبانةوصف 

ا  ُترمجت       متعددة  استبانة  والتي    العوامل لقيادة 

من تقيس  36)  تكونت  فقرة  للقيادة  ةثالث(  :  أنامط 

يندرج حتت  .  واملتساهلة  ، التبادليةو  ، القيادة التحويلية

(  8)   املثايلأبعاد فرعية: بعد التأثري    أربعة  ولاأل  النمط 
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من  ، اتفقر السامت  و  ، فقرات(4السلوك)  ويتكون 

الدافعية  و،  فقرات(   4) )اإلهلامبعد  فقرات4ية   ) ،  

( العقيل  التحفيز  االعتبارية  4وبعد  وبعد  فقرات،   )

( أما  4الفردية  فقرات.  القيادة  -الثاين    النمط(  وهو 

: املكافأة املحتملة  ثالثة أبعاد فرعيةفيشمل   - التبادلية 

وبعد  4) فقرات،  )  اإلدارة (  باالستثناء  (  4النشطة 

وبعد  فقرات )  اإلدارة ،  باالستثناء(  (  4)السلبية 

املتساهلةواملجال    . فقرات القيادة  وهو  (  4)  الثالث 

صياغة بعض الفقرات بام يتفق مع    وُعدلت  فقرات. 

املجتمع املحكمني.    ُعرضتثم    ، ثقافة  جييب  عىل 

وفق    عناألفراد   القيادة  االستبانة  لنمط  لتقييمهم  ا 

- 1عىل مقياس يرتاوح ما بني )  الذي يستخدمه القائد 

مقدارها    ، (5 التي  عىل   واحد واالستجابة    تدل 

، واالستجابة التي مقدارها  اجد    ة نخفضامل  االستجابة

   .  ا جد   رتفعة املتدل عىل   5

 : االستبانةصدق 

عُ  املحكمني(:  )صدق  الظاهري    ت رضالصدق 

املحكمني  عىل   االستبانة من  (  8)   وعددهم   جمموعة 

 مناسبة من التأكد هبدف  ؛ االختصاص ذوي  من

 منها  كل وانتامء ،الفقرات صياغة وسالمة األداة

االبقاء    فيه، وضعت الذي للبعد الفقرات    عىل وتم 

ذف أي  حُت ومل    ،فأكثر   %(80التي حظيت بنسبة اتفاق ) 

 . ( فقرة36وبقيت الفقرات ) ،فقرة

الداخيل   صدق    : االتساق  من  التحقق    االستبانة تم 

)بواسطة   قوامها  عينة  عىل  فرد  30التطبيق  من    ا ( 

معامل االرتباط بني كل  ُحسب  و  ، خارج عينة البحث 

إليه  تنتمي  الذي  والبعد  من    .فقرة  النتائج  وتتضح 

 : اآلتاجلدول 

 .لبعد الذي تنتمي إليهل الكليةلفقرات والدرجة امعامالت االرتباط بني درجة  :(2جدول )

 معامل االرتباط  أرقام الفقرات واألبعاد الفرعية النمط  معامل االرتباط  أرقام الفقرات واألبعاد الفرعية النمط 

 القيادة التبادلية نمط  القيادة التحويلية  نمط 

بعد التأثري  

  ثايلامل

 )الكاريزما( 

  مثايلتأثري 

 سامت 

1 0.870 

 بعد املكافأة املحتملة 

21 0.875 

2 0.903 22 0.933 

3 0.901 23 0.926 

4 0.837 24 0.910 

  مثايلتأثري 

 سلوك 

5 0.863 

النشطة   اإلدارةبعد 

 باالستثناء 

25 0.785 

6 0.919 26 0.504 

7 0.911 27 0.879 

8 0.910 28 0.881 
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 (: 2تابع/ جدول )

 معامل االرتباط  أرقام الفقرات واألبعاد الفرعية النمط  معامل االرتباط  أرقام الفقرات واألبعاد الفرعية النمط 

 القيادة التبادلية نمط  القيادة التحويلية  نمط 

 ياإلهلامبعد الدافعية 

9 0.912 

السلبية   اإلدارة)

 باالستثناء( 

29 0.722 

10 0.948 30 0.738 

11 0.931 31 0.455 

12 0.917 32 0.705 

 بعد التحفيز العقل 

13 0.895 

 املتساهلة   القيادة نمط 

 عدم التدخل

33 0.794 

14 0.919 34 0.887 

15 0.942 35 0.888 

16 0.934 36 0.903 

 بعد االعتبارية الفردية

17 .908 

 .     0.01** دالة عند مستوى  

 

18 0.900 

19 0.933 

20 0.932 

يتضح من اجلدول السابق أن معامالت االرتباط  

وهي معامالت    (0.455-0.948)تراوحت ما بني  

 . 0.01 مستوىارتباط جيدة ودالة عند 

 : االستبانة ثبات

ثبات   من    معادلة   تاستخدم  ؛االستبانةللتحقق 

 : اآلت وتتضح النتائج من اجلدول  ألفا، كرونباخ 

 . واألبعاد الفرعية التي تندرج حتتها لألنامطكرونباخ ألفا  معامل 3): جدول )

 كرونباخ  ألفا  عدد الفقرات  األبعاد الفرعية  النمط القيادي  م

1 

 القيادة التحويلية 
 املثايل)الكاريزما(  بعد التأثري

 0.900 4 سامت 

 0.922 4 سلوك 

 0.945 4 ة ياإلهلامالدافعية 

 0.941 4 بعد التحفيز العقيل

 0.937 4 بعد االعتبارية الفردية 

 0.982 20 نمط القيادة التحويلية كل 

2 

 0.932 4 بعد املكافأة املحتملة  القيادة التبادلية  

 0.553 4 النشطة باالستثناء  اإلدارةبعد 

 0.539 4 السلبية باالستثناء  اإلدارة

 0.622 12 نمط القيادة التبادلية كل 

 0.890 4 )عدم التدخل(القيادة املتساهلة  القيادة املتساهلة  3
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اجلدول   من  الثبات    ( 3)يتضح  معامالت  أن 

  - 0.539واألبعاد الفرعية تراوحت ما بني )  لألنامط

جيدة،    ، (0.982 ثبات  معامالت  أن    أي ومجيعها 

تتمتع بمعامالت صدق وثبات جيدة تربر   االستبانة 

 استخدامها.

 إجراءات التصحيح واألسلوب اإلحصائي: 

  ؛ متعددة العواملللحكم عىل درجة ممارسة القيادة  

النمط اعتبار  ممارسته    ،تم  عىل    إذاتتم  املوافقة  متت 

 . %( من فقراته 50) ممارسة 

املامرسة   درجة  عىل  نمط وللحكم    ت حسب   ؛لكل 

 : يأتكام  مستوياهتا 

جد   من    امنخفض  من    1الدرجة  أقل    . 1.80إىل 

من   الدرجة  من    1.80منخفض  أقل    . 2.60إىل 

مرتفع    . 3.40إىل أقل من    2.60متوسط الدرجة من  

من   من    3.40الدرجة  أقل  جد  .4.20إىل    ا مرتفع 

املتوسطات   تاستخدمو، 5.0إىل   4.20الدرجة من 

املعيارية   االرتباط  واالنحرافات  ومعامالت 

 . الثنائي والتكرارات والنسب املئوية وحتليل التباين

 : وتفسريهانتائج عرض ال

نصو:  األول  السؤال  نتيجة األنامط  "  ه:الذي  ما 

األكثر ممارسة للقيادة متعددة العوامل لدى القيادات  

الباحة؟   ةاألكاديمي التكرارات    ُحسبت  بجامعة 

 : اآلتالنتائج من اجلدول    تتضحاو  ،املئوية   والنسب 

 . امرسة أنامط القيادة متعددة العواململالتكرارات والنسب  :(4جدول )

 النسبة  التكرار أنامط القيادة 

 % 63.86 258 ممارسة نمطي القيادة التحويلية والتبادلية معا

 % 20.29 82 )التحويلية والتبادلية واملتساهلة(   ا ممارسة مجيع األنامط مع

 % 8.66 35 واملتساهلة معاممارسة نمطي القيادة التبادلية 

 %4.45 18 ممارسة نمط القيادة املتساهلة فقط 

 %1.48 6 ممارسة نمط القيادة التبادلية فقط 

 %1.23 5 ممارسة نمط القيادة التحويلية فقط 

( جدول  ملامرسة  4يوضح  والنسب  التكرارات   )

العوامل  القيادة نسبة  املتعددة  أعىل  أن  ويتضح   ،

التحويلية   القيادة  نمطي  ممارسة  يف  كانت  للمامرسة 

يليها    ، %( 63.86حيث بلغت نسبتها )  ؛ ا والتبادلية مع

مع الثالثة  القيادة  أنامط  يليها    %(، 20.29)  ا ممارسة 

مع واملتساهلة  التبادلية  القيادة  نمطي    ا ممارسة 

بلغ ممارسة نمط القيادة املتساهلة  يف حني    ، %(8.66)

( القيادة  ،  %(4.45فقط  نمط  ممارسة  بلغ  وكذلك 
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( فقط  القيادة    ،%( 1.48التبادلية  نمط  ممارسة  أما 

 %(.1.23) فبلغ  التحويلية فقط 

هذه إليهما    مع النتيجة    وتتفق   & Bass)  أشار 

Avolio, 1990)      كال يستخدم  عام  بشكل  القائد  أن 

النمطني للقيادة التحويلية والتبادلية، مع كون أحدمها  

ا  عىل تغيري أسلوب    ان يكون قادر  أبد    وال   ،أكثر شيوع 

وفق   فعالية    ؛للموقف   ا قيادته  أكثر  يكون  حتى 

(Sethuraman & Suresh, 2014). 

  بأن  ( 2016)  دراسة سمور   مع   هذه النتيجة   وتتفق 

بأبعادها   التبادلية  بنسبةالقيادة    ، %(67.85)  كانت 

هنام يامرسان  أأي    ،(67.24)  بنسبة   والقيادة التحويلية 

وخرض  .ا مع   احلالق    ودراسة   ، (2019)  ودراسة 

(Abadama, 2020  ،)ودراسة  (Barnett, 2017  ،)

وجود  (  Pihie, Sadeghi &Elias, 2011)  ودراسة يف 

الثالثة   األنامط  جلميع  – )التحويلية    ا مع  ممارسة 

 (. التدخل عدم -التبادلية 

وعي   لدهيا  القيادات  أن  إىل  النتيجة  هذه  وتعزى 

باملنظامت   فعالية  األكثر  النمطني  ممارسة  بأمهية 

والتباديل    ، التحوييل   :ومها   ،التعليمية وحتقيق أهدافها 

فيام حصل نمط عدم التدخل )املتساهل(    ، بنسبة كبرية

النسبة األقل  النمط غري    ؛عىل  وهذا يشري إىل أن هذا 

عليه  املالحظات  لكثرة  بالعمل  وحرص    ، ممارس 

العمل   ضبط  عىل  واإلداري    األكاديميالقيادات 

عىل    كذلك.  باجلامعة ذلك  يدل  القيادات  أقد  ن 

ضو  ةاألكاديمي يف  للقيادة  املتعددة  األنامط  ء  متارس 

ونوعية   إىلو   ، املرؤوسنياملوقف  ذلك  يعزى  أن    قد 

يف اجلامعة حتظى    ة األكاديميعمليات اختيار القيادات  

   باهتامم من املسؤولني. 

الثاين السؤال  نص  :نتيجة  درجة  "  ه: والذي  ما 

القيادة    :بأبعادها   ممارسة أنامط القيادة متعددة العوامل 

و )الكاريزما( )بعادها  أالتحويلية  املثايل  - التأثري 

العقيل -ية  اإلهلامالدافعية   االعتبارية  -التحفيز 

و التبادلية  والقيادة  املكافأة  )بعادها  أالفردية(، 

باالستثناء  اإلدارة-املحتملة السلبية    اإلدارة -النشطة 

املتساهلة   والقيادة  القيادات  باالستثناء(،  لدى 

 . "بجامعة الباحة؟ ة األكاديمي

  ألنامط   املتوسطات واالنحرافات املعيارية   ت حسب

العوامل   لقيادةا الفرعية   متعددة  وتتضح    .وأبعادها 

 : اآلتالنتائج من اجلدول 

 .املتعددة نامط القيادةبعاد أاملتوسطات واالنحرافات املعيارية أل :(5جدول )

 الدرجة  االنحراف املعياري  املتوسط املوزون  األبعاد الفرعية القيادة  نمط م

 التأثري املثايل )الكاريزما(  التحويلية  1
 مرتفعة 0.971 4.121 السامت 

 مرتفعة 0.961 4.143 السلوك 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU%20%22Barnett%2C%20Donald%22%7C%7Csl~~rl','');
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 : (5جدول )تابع/ 

 الدرجة االنحراف املعياري  املتوسط املوزون  األبعاد الفرعية  نمط القيادة  م

1 
 التحويلية 

 مرتفعة 0.909 4.133 التأثري املثايل )الكاريزما( الكلية 

 مرتفعة جدا  0.988 4.200 الدافعية اإلهلامية 

 مرتفعة 1.044 3.943 التحفيز العقيل

 مرتفعة 1.047 4.1028 االعتبارية الفردية 

 مرتفعة 0.939 4.088 الدرجة الكلية للتحويلية

2 

 التبادلية 
 مرتفعة 1.103 3.731 املكافأة املحتملة 

 متوسطة  0.888 2.977 اإلدارة النشطة باالستثناء 

 مرتفعة 0.722 3.631 اإلدارة السلبية باالستثناء  

 مرتفعة 0.627 3.446 الدرجة الكلية للتبادلية 

 منخفضة 1.100 2.131 املتساهلة   3

من   نمط  (  5)   جدوليتضح  ممارسة  درجة  أن 

األوىل املرتبة  يف  جاء  التحويلية  بلغ    ؛ القيادة  حيث 

( مرتفعة،    ، (4.088املتوسط  الدرجة  يقابل  وهو 

بعد   وبلغ  مرتفعة.  بدرجة  جاءت  األبعاد  وكذلك 

جد  اإلهلامالدافعية   مرتفعة  درجة  نمط    وجاء .  اية 

الثانية املرتبة  التبادلية يف  بلغ  و  بدرجة مرتفعة   القيادة 

(، أما األبعاد التي تندرج حتت ذلك  3.446املتوسط )

  ، ( 3.731بلغ املتوسط لبعد املكافأة املحتملة )فالنمط  

  اإلدارةوبلغ متوسط بعد    ،وهو يقابل الدرجة مرتفعة 

( باالستثناء  الدرجة    ،(2.977النشطة  يقابل  وهو 

بعد    ، متوسطة  باالستثناء    اإلدارةوبلغ  السلبية 

يق  ،( 3.631) نمط  وهو  وجاء  مرتفعة.  الدرجة  ابل 

حيث بلغ املتوسط    ؛القيادة املتساهلة يف املرتبة الثالثة

 وهو يقابل الدرجة منخفضة.  ،( 2.131)

ما   هذه  وتتفق  مع  دراسة   النتيجة  إليه    توصلت 

(Johnes & Rudd, 2008( ودراسة ،)Pihie, Sadeghi & 

Elias, 2011  ،) ( الدافعية  2013والرشيفي  بأن   )

األاإلهلام أكثر  القيادة  ية  نمط  يف  ممارسة  بعاد 

بعاد ممارسة  األ  وبعد املكافأة املرشوطة أكثر  ،التحويلية

التبادلية.  القيادة  النتيجة  يف  نتيجة    ا جزئي    وتتفق  مع 

ودراسة  Pihie, Sadeghi & Elias, 2011)  دراسة  ،)

(Johnes & Rudd, 2008  ) التحويلية    عىل القيادة  أن 

كانت القيادة املتساهلة  حني    يف   ، كانت األكثر ممارسة

 .  األقل ممارسة 
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دراسة احلالق  مع نتيجة    النتيجة  هذه  تتعارض فيام  

ممارسة القيادة  التي توصلت إىل أن  (  2019)  وخرض 

  حني   يف  ،بدرجة متوسطة   تجاء  التحويلية والتبادلية

نتيجة    ا أيض  و  قيادة عدم التدخل بدرجة قليلة. كانت  

(  Abadama, 2020ودراسة )  ،(2016)  دراسة سمور

   . بأن ممارسة القيادة التبادلية أعىل من القيادة التحويلية 

  ، بعاد القيادة التحويلية فجاءت مجيعها مرتفعةأما  أ

يشري    ا وهذ  ؛اية فكانت مرتفعة جد  اإلهلام عدا الدافعية  

القيادات   أن  إهلام    ة األكاديميإىل  عىل  بالرتكيز  هتتم 

اجلامعة    أعضاء رؤية  نحو  وحتفيزهم  التدريس  هيئة 

األأو إنجاز  الكلية  مهية  أهداف  حيقق  بام  عامل 

السلوك  واجلامعة عىل  تركز  القيادات  وأن   ،

وتتجاوز مصاحلها الذاتية وهتتم باملصلحة    ،األخالقي 

 العامة للجامعة. 

ي التبادليةوفيام  بالقيادة  مجيع    ، تعلق  فقد حصلت 

مرتفعةأ درجة  عىل  أن    ،بعادها  عىل  ذلك  يدل  وقد 

للقيادات    أعضاء ينظرون  التدريس    ة األكاديميهيئة 

القيادةنيممارس ممارسة  من  أكثر  لإلدارة    إن حيث    ؛ 

ن العملية القيادية عملية  أ  عبارات هذا النمط تدل عىل 

عىل   بني  قائمة  املنافع  وتبادل  .  املرؤوسنيالقائد 

يف   مستوى  أعىل  عىل  املرشوطة  املكافأة  بعد  وحصل 

وقد يعزى ذلك إىل حرص القيادات   ،القيادة التبادلية 

ويتمثل ذلك يف عدم   ،ن وحيرص عليه املرؤوس عىل ما 

سون  تدخل القيادات بعمل املرؤوسني طاملا أهنم يامر

 . ا مسبق    ُحددتعملهم بموجب معايري  

املتساهلة  ما أما   القيادة  عىل    ، خيص  فقد حصلت 

وهذا يشري إىل عدم تنصل القيادات    ؛ درجة منخفضة

عامل املكلفني هبا ووجودهم يف حال  من األ  ةاألكاديمي

  ، حتى وإن كان هناك ممارسة هلذا النمط  ،احلاجة إليهم

فقد تكون مقننة باجتاه إجيايب حيقق مزايا هذا النمط من  

 القيادة. 

يف   األول  السؤال  نتيجة  مع  تتسق  النتيجة  وهذه 

القيادات   القياديني  ة األكاديميكون  النمطني    : متارس 

مع   والتباديل  الدرجات    ؛ا التحوييل  جاءت  لذلك 

 مرتفعة. 

الثالث السؤال  نص  : نتيجة  توجد  "  ه:والذي  هل 

إىل   تعزى  العوامل  متعددة  القيادة  ممارسة  يف  فروق 

)ذكور  وإناث  -النوع  اخلربة(،    ، باجلامعة  سنوات 

 . ؟"ةاألكاديمي والرتبة  ، والتخصص

 متغري النوع:     التي تعزى إىل الفروق  :أوال  

)ت(   اختبار  بني  استخدم  الفروق  لداللة 

القيادة  املتوسطات  أنامط  التحقق من    ،يف  بعد  وذلك 

اختبار ليفني للتجانس    ُحسبحيث    ،رشوط االختبار

مما يشري    ة؛ وكانت مجيع القيم غري دال  ،بني املجموعات

املجموعات. بني  جتانس  وجود  نتائج  إىل    وتتضح 

 : اآلت من اجلدول الفروق 
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 . ملتغري النوع اتبع  يف أنامط القيادة  اختبار )ت( لداللة الفروق بني املتوسطات :(6جدول )

 الداللة قيمة )ت( العدد االنحراف املعياري  املتوسط النوع  القيادة  نمط 

 التحويلية 
 184 19.45759 82.3804 الذكور 

0.590 0.556 
 220 18.23836 81.2727 ناث اإل

 التبادلية 
 184 7.60760 40.9348 الذكور 

1.042 0.298 
 220 7.45290 41.7182 ناث اإل

 184 4.51900 8.6630 الذكور  املتساهلة 
0.577 0.564 

 220 4.31054 8.4091 اإلناث  

( عدم وجود فروق ذات داللة  6اجلدول ) يوضح 

يف ممارسة أنامط القيادة   ناث بني الذكور واإل  إحصائية 

الثالثة العوامل  )ت(   ،متعددة  قيمة  بلغت    حيث 

وهي قيم    ، عىل التوايل(  0.577  -1.042  - 0.590)

 .  إحصائي ا غري دالة 

نتيجة    تعارضتو مع  النتيجة   Jones)  دراسة هذه 

&Rudd, 2008  ،) ودراسة  (Khan, Aslam & Riaz, 

فروق  ،  (2012 وجدت  اإل  ا والتي  كام      . ناثلصالح 

إليهتتعارض   أشار  ما   -Eagly &  Johannesen)  مع 

Schmidt, 2001  ،) يف    ناثفروق بني الذكور واإل  وجود

حيث إن القيادة التحويلية تتامشى أكثر    ؛أنامط القيادة

اإل من  أكثر  للذكور  القيادية  األدوار  وأن  ناثمع   ،

توجه   أكثر  الذكور  القادة  العالقات    ا سلوك  نحو 

والديموقراطية  املقابل  .الشخصية  سلوك    ، ويف  فإن 

 .نحو املهام واستبدادي ا أكثر توجه   ناثاإل

أنامط   ممارسة  يف  فروق  وجود  عدم  يعزى  وقد 

  ة األكاديمي  اتاديللنوع إىل أن الق  ا القيادة املتعددة تبع  

  ويشمل ذلك   ،والتدريب   التأهيل  تتلقى ذاتباجلامعة  

واإل أنامط    ، ناثالذكور  اكتساهبم  عىل  انعكس   ا بام 

   يف التعامل مع املرؤوسني. متشاهبة

الفروق التي تعزى إىل متغري سنوات اخلربة  :  اثاني  

 :ةاألكاديميوالتخصص والرتبة  باجلامعة

ل  سب ُح  الوصفي  لمتوسطات  اإلحصاء 

املعيارية القيادة  واالنحرافات  أنامط  متعددة    يف 

اجلدول    ،للمتغريات  ا تبع    العوامل  من  يتضح  كام 

 : اآلت

 . ملتغريات البحث اتبع  املتوسطات واالنحرافات املعيارية للقيادة متعددة العوامل  :(7جدول )

 املعياري االنحراف  املتوسط أنامط القيادة  مستوياته املتغري  م

 اخلربة باجلامعة  1

 سنوات  5أقل من 

 التحويلية 

83.5536 16.79223 

 18.38911 83.0187 سنوات  10-5من 

 21.46440 75.8205 سنوات  10أكثر من 
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 (:  7جدول )تابع/

 االنحراف املعياري  املتوسط أنامط القيادة  مستوياته املتغري  م

 اخلربة باجلامعة  1

 7.83729 41.9821 التبادلية  سنوات  5أقل من 

 7.69574 41.9252 سنوات  10-5من 

 6.04049 38.9231 سنوات  10أكثر من 

 4.42320 8.5536 املتساهلة  سنوات  5أقل من 

 4.45779 8.4393 سنوات  10-5من 

 4.26979 8.7179 سنوات  10أكثر من 

 التخصص  2

 19.50867 80.9315 التحويلية  إنساين 

 18.07075 82.5333 علمي

 19.20716 81.6154 صحي 

 7.69071 41.4658 التبادلية  إنساين 

 7.68131 41.9444 علمي

 6.67568 39.8205 صحي 

 4.92487 9.3425 املتساهلة  إنساين 

 4.12161 8.1333 علمي

 3.77823 7.8974 صحي 

 األكاديمية الرتبة  3

 21.60312 80.2000 التحويلية  أستاذ 

 16.56592 85.6970 أستاذ مشارك 

 18.99051 81.0629 أستاذ مساعد 

 7.80621 41.1000 التبادلية  أستاذ 

 7.79325 41.0606 أستاذ مشارك 

 7.47285 41.4403 أستاذ مساعد 

 2.98946 8.9000 املتساهلة  أستاذ 

 5.19781 8.5758 مشارك أستاذ 

 4.30811 8.4906 أستاذ مساعد 

 

وجود فروق ظاهرية بني  (  7)   يتضح من جدول 

  سب حتليل التباين ُح   ، لذاللمتغريات  ا تبع    املتوسطات 

حد   متغريلكل    األحادي النتائج    ة،عىل  مما  وتتضح 

 : يأت
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إىل    - أ تعزى  التي  اخلربة  الفروق  سنوات  متغري 

 باجلامعة:

( وجود فروق ظاهرية بني  7يتضح من اجلدول )

  لذا   ؛ تعزى ملتغري سنوات اخلربة  املتوسطات احلسابية

عن   للكشف  األحادي  التباين  حتليل  استخدم 

 : يأتوتتضح النتائج فيام   ،الفروق 

   .ملتغري سنوات اخلربة باجلامعة اتبع   يف أنامط القيادة لتحديد الفروق  األحادي( حتليل التباين 8جدول )

 الداللة قيمة ف متوسط املربعات درجات احلرية  جمموع املربعات مصدر التباين  نمط القيادة 

 التحويلية 

 4.985 1725.430 2 3450.860 بني املجموعات 

 

 

0.007 

 

 

 346.142 401 138803.091 داخل املجموعات 

  403 142253.950 الكيل

 التبادلية 

 5.183 287.466 2 574.931 بني املجموعات 

 

 

0.006 

 

 

 55.467 401 22242.306 داخل املجموعات 

  403 22817.238 الكيل

 املتساهلة 

 

 0.117 2.284 2 4.569 بني املجموعات 

 

 

0.889 

 

 

 19.472 401 7808.184 داخل املجموعات 

  403 7812.752 الكيل

 

 ( ( وجود فروق ذات داللة  8يتضح من اجلدول 

حيث    ؛ القيادة التحويلية والتبادلية   أنامطعىل    إحصائية 

)ف(  قيمة  دالة    وهي ،  ( 5.183  –   4.985)  بلغت 

وال توجد فروق    (،0.006  –  0.007)  عند مستوى

عىل   داللة  املتساهلة  نمط ذات  بلغت    ؛ القيادة  حيث 

)ف(   دالة  ،  (0.117)قيمة  غري  قيمة    ؛ إحصائي ا وهي 

ُح  الداللة ولذا  اجتاه  للتعرف عىل  توكي  اختبار    سب 

 . إحصائي ا ذات القيمة الدالة   نامطاألعىل 

   .لسنوات اخلربة ايف نمطي القيادة التحويلية والتبادلية تبع   لتحديد اجتاه الفروق ( اختبار توكي9جدول )

 10أكثر من   10-5من  5أقل من  مستويات املتغري  نمط القيادة 

 التحويلية 

   --  5أقل من 

  --  967. 10-5من 

 --  *010. 014. 10أكثر من 

 التبادلية 

   -- 5أقل من 

  --  998. 10-5من 

 --  **007. 015. 10أكثر من 

         0.05دالة عند مستوى  *0.01دالة عند مستوى **
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( اجلدول  من  ذوي  9يتضح  بني  فروق  وجود   )

(  10أكثر من )و   ، ( سنوات10- 5سنوات اخلربة من ) 

نمط يف  التحويلية    يسنوات    والتبادلية، القيادة 

( اتضح أن الفروق لصالح  7وبالرجوع إىل جدول )

 ( من  اخلربة  سنوات  سنوات.  10- 5ذوي   )

النتيجة   وتتعارض دراسة    ا جزئي    هذه  نتيجة  مع 

( تُ (  2013الرشيفي  مل  ممارسة    ا فروق    رظه  التي  يف 

 القيادة التحويلية تعزى لسنوات اخلربة. 

القيادة    وقد يعزى وجود فروق يف ممارسة نمطي 

والتبادلية باجلامعة    التحويلية  اخلربة  سنوات  إىل 

  كون   ؛ سنوات(  10- 5لصالح ذوي سنوات اخلربة ) 

لديه   املامرسات    أكرب   إدراك العضو  وتقييم  لتحديد 

للقائد   نتيجة    األكاديمي، القيادية  ذلك  يؤكد  كام 

ظهر أن نمطي القيادة التحويلية  أالسؤال األول الذي 

النمط مها  مع  ا والتبادلية  ممارسة  األكثر  ،  باجلامعة  ا ن 

من  و الفرتة  متوسطة    10- 5تعد  فرتة خربة  سنوات 

التدريس فيها يكون   اهتامم  أ  عضو هيئة  بالتطور    ا كثر 

و بنم  ،واإلداري   األكاديمي املهني  يتأثر  ط  والذي 

  ، فيام يطلب منه من أعامل   القيادة الذي يامرسه القائد

من   عليه  احلصول  التدريس  هيئة  عضو  يرغب  وما 

 تطوير مهني وترقيات. 

 الفروق التي تعزى إىل متغري التخصص:  -ب

      ( اجلدول  من  فروق    السابق  (7يتضح  وجود 

ملتغري   تعزى  احلسابية  املتوسطات  بني  ظاهرية 

الفروقالتخصص عن  وللكشف  حتليل    ؛،  استخدم 

 : يأتوتتضح النتائج فيام  ، التباين األحادي

 . ملتغري التخصص  ا لتحديد الفروق يف أنامط القيادة تبع   ( حتليل التباين األحادي 10جدول )

 جمموع املربعات مصدر التباين  القيادة  نمط 
درجات 

 احلرية

متوسط  

 املربعات
 الداللة قيمة ف

 التحويلية 

 0.296 104.687 2 209.374 بني املجموعات 

  
  

0.744 

  
  

 354.226 401 142044.577 داخل املجموعات 

   403 142253.950 الكيل

 التبادلية 

 2.203 123.989 2 247.977 بني املجموعات 

  
  

0.112 

  
  

 56.282 401 22569.260 داخل املجموعات 

   403 22817.238 الكيل

 املتساهلة 

 

 4.082 77.948 2 155.896 بني املجموعات 

  
  

0.018 

  
  

 19.094 401 7656.856 داخل املجموعات 

   403 7812.752 الكيل
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( وجود فروق ذات داللة  10يتضح من اجلدول )

حيث بلغت قيمة    ؛ القيادة املتساهلة  نمط عىل    إحصائية 

(،  0.018وهي دالة عند مستوى )  ،( 4.082)ف( )

عىل   داللة  ذات  فروق  توجد  القيادة    نمطوال 

والتبادلية )ف(    ؛التحويلية  قيمة  بلغت  حيث 

وهي قيم غري دالة    التوايل،( عىل  2.203  -0.296)

اختبار توكي للتعرف عىل اجتاه    ُحسبلذا    ؛إحصائي ا 

 القيادة املتساهلة فقط.  نمط الداللة عىل 

يف نمط   لتحديد اجتاه الفروق ( اختبار توكي11جدول )

 .القيادة املتساهلة

 صحي علمي إنساين  مستويات املتغري 

   --  إنساين 

  --  *0.036 علمي

 --  0.916 *0.049 صحي 

        0.05دالة عند مستوى  *

      ( اجلدول  من  ذوي  11يتضح  بني  فروق  ( وجود 

اإل وذوينساين التخصص  العلمي      ة التخصصات 

القيادة    ةوالصحي نمط  إىل    املتساهلة،يف  وبالرجوع 

( ذوي  7جدول  لصالح  الفروق  أن  اتضح   )

 . نساينالتخصص اإل

يفو فروق  توجد  التحويلية   ممارسة   ال    القيادة 

النتيجة    وتتعارض  ، تعزى للتخصص  والتبادلية  هذه 

فروق    ظهرت إذ    ؛ (2013دراسة الرشيفي )  مع نتيجة 

القيادة   ممارسة  تعزى    والتبادلية   التحويليةيف 

العلمية وللتخصص   الكليات  يوجد  لصالح  وال   ،

ملتغري   تعزى  املتساهلة  القيادة  ممارسة  يف  فروق 

 التخصص.  

اإل الكليات  طبيعة  إىل  ذلك  يعزى  ية  نسانوقد 

هنا  إ حيث    ؛وطبيعة العمل واملقررات التي تدرس فيها 

العلمي كالكليات  التعامل  يف  الرصامة  إىل  حتتاج  ة  ال 

 والصحية. 

يعزى   الكليات   املتساهلةالقيادة    ممارسةوقد    يف 

الكليات نساناإل من  أكثر  إىل    والصحية العلمية    ية 

وطبيعة   يدرسوهنا األعامل  التي  تلك    املواد  يف 

يقوم    ، الكليات العمل  أن  عليهم  تفرض  قد  والتي 

واللوائح يف   بالسياسات  وااللتزام  أعامل حمددة  وفق 

يتفق    ؛املؤسسات  إليهوهذا  أشار  ما  دراسة    مع 

(Avolio & Bass, 1999)( ودراسة ،Khan, 2017 .) 

ـ  الرتبة    -ج متغري  إىل  تعزى  التي  الفروق 

 :ةاألكاديمي

( اجلدول  من  فروق  السابق  (  7يتضح  وجود 

الرتبة   ملتغري  تعزى  احلسابية  املتوسطات  بني  ظاهرية 

األحادي   ؛ة األكاديمي التباين  حتليل  استخدم    لذا 

   :يأت وتتضح النتائج فيام  ،للكشف عن الفروق 
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 . ةاألكاديميملتغري الرتبة  التحديد الفروق يف أنامط القيادة تبع   حتليل التباين األحادي :(12جدول )

 الداللة قيمة ف متوسط املربعات درجات احلرية  جمموع املربعات مصدر التباين  األبعاد 

 التحويلية 

 613.034 2 1226.069 بني املجموعات 

 351.690 401 141027.882 داخل املجموعات  0.176 1.743

   403 142253.950 الكيل

 التبادلية 

 4.658 2 9.315 بني املجموعات 

 56.878 401 22807.922 داخل املجموعات  0.921 0.082

   403 22817.238 الكيل

 املتساهلة 

 

 1.680 2 3.360 بني املجموعات 

 19.475 401 7809.393 داخل املجموعات  0.917 0.086

   403 7812.752 الكيل

       

( عدم وجود فروق ذات  12يتضح من اجلدول ) 

التحويلية  أنامط عىل    إحصائيةداللة     ، القيادة 

)   ؛واملتساهلة   ،والتبادلية  )ف(  قيمة  بلغت  -حيث 

التوايل   (0.086  0.082-1.743 قيم    ،عىل  وهي 

 . إحصائي ا غري دالة 

( الرشيفي  دراسة  مع  ذلك  ال  2013ويتفق   )

يوجد فروق يف ممارسة القيادة التحويلية تعزى للرتبة  

يامرس    ،ة األكاديمي القائد  أن  إىل  ذلك  يعزى  وقد 

  ة األكاديميبغض النظر عن الرتبة    ذاتهالنمط القيادي  

 للمرؤوس. 

 : البحثوتوصيات خاتمة  

ضوء  البحث  يف  القيادات  يتضح    ، نتائج  أن 

نمط    ة األكاديمي من  أكثر  يامرسون  الباحة  بجامعة 

وفق   املوقفيةواحد  للمتغريات  فروق  و  ، ا  عدم وجود 

،  ة األكاديميللنوع والرتبة  ا تبع  يف ممارسة أنامط القيادة  

فروق  و ممارسة وجود  التحويلية    يف  القيادة  أنامط 

 ( لصالح  اخلربة  لسنوات  تعزى  (،  10-5والتبادلية 

القيادة    وال نمط  عىل  داللة  ذات  فروق  توجد 

فروق و  ، املتساهلة القيادة  يف    وجود  نمط  ممارسة 

تبع   لصالح  ا املتساهلة  التخصص    للتخصص 

ل  ،نسايناإل رضورة  توجد  ثم  من  ومن  عدد  تنظيم 

للقيادات   التدريبية  القيادة    ةاألكاديميالدورات  عن 

العوامل القيادات  و  ، متعددة  إىل    ةاألكاديميتوجيه 

والعمل عىل التعامل مع كل فرد    ،باملرؤوسني االهتامم  

مستقلة الذاتية.   ، بصفة  قدراهتم  تطوير  عىل    والعمل 

بدرجة    ظهرت  (عدم التدخلاملتساهلة )  قيادةالوألن  

ل  ؛منخفضة  أمهية  ملامرسة    تدريبفتوجد  القيادات 

إضافة إىل تدريب    ، كقيادة إجيابية متكينية  ذلك النمط 
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اإل بالكليات  نمطي  نسانالقيادات  ممارسة  عىل  ية 

والتبادلية التحويلية  ب  .القيادة  البحث  إجراء  ويويص 

  يف   وأثرها عن ممارسة القيادة متعددة العوامل    دراسة

اإلدارية  املتغريات  اخلاصة    والنفسية   بعض 

 واالغرتاب الوظيفي.   كالتامثل التنظيمي   ، باملرؤوسني

  

 قائمة المصادر والمراجع 

 : : المراجع العربيةأواًل 

( أسامء  مدراء  2017محوش،  لدى  السائدة  القيادية  األنامط   .)

نظر   االبتدائية من وجهة  التدريسية   أعضاءاملدارس  اهليئة 

وعالقتها باالحرتاق النفيس لدهيم: دراسة ميدانية بعدد من  

جملة دراسات جلامعة املدارس االبتدائية بوالية بومرداس.  

 . 83-69  (،58)، اجلزائر -عامر ثليجي األغواط

عيل واخلرض،  آيات،  يف  2019)  احلالق،  القيادية  األنامط  تأثري   .)

اجلامعات  بني  مقارنة  دراسة  للعاملني:  اإلداري  التمكني 

دمشق. يف  واخلاصة  للعلوم    "العامة  البعث  جامعة  جملة 

 . 134-103،(76)41 ،ية: جامعة البعثنساناإل 

أكرم   )إسمور،  بني  (.  2016سامعيل  النسائية  التبادلية القيادة 

اإل  األهداف  حتقيق  يف  وأثرها  ة  سرتاتيجيوالتحويلية 

غزة قطاع  يف  احلكومية  غري  ماجستري للمنظامت  رسالة   .

 سالمية غزة.)منشورة( اجلامعة اإل 

(. القيادة متعددة العوامل التي  2013الرشيفي، عباس عبد مهدي )

رؤساء   جامعة   ةاألكاديمي  األقساميامرسها  كليات  يف 

نظر   وجهة  من  عامن  يف  االوسط  هيئة   أعضاءالرشق 

جملة احتاد اجلامعات العربية للبحوث يف التعليم  التدريس.  

 . 329-295(، 2)33 العايل،

)كنعان،   اإلداريةالقياد(.  2009نواف  للنرش ة  الثقافة  دار   .

 عامن. التوزيع،و

حممد   )املخاليف،  الفاعلة  (.  2009رسحان  التغيريوإدالقيادة  . ارة 

 . التوزيعمكتبة الفرح للنرش والكويت: 

دار   :(. عامن1)  االبتكاروإدارة  القيادة  (.  2012عبود )نجم    نجم،

 الصفاء للنرش والتوزيع. 

  (. القيادة اإلدارية النظرية والتطبيق. 2001بيرت ج )  نورث هاوس،

معاذ    املعيوف،  ترمجة الل حممد    الربعي،  &صالح    عبد 
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