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 الفصل األول

 اإلطار العام للدراسة: 

 الدراسة:مقدمة  .0

منظمات تحديات كبيرة نتيجة التطور والتغير المتسارع في بيئة العمل العالمية, وصعوبة تواجه ال

التنبؤ بما قد يحصل خالل فترة زمنية قصيرة, فيتطلب منها أن تقوم بالتركيز على العملية اإلدارية التي تعمل 

سلوك القيادي جوهر نجاح على مواجهة هذه التحديات, فإذا كانت اإلدارة هي جوهر نجاح المنظمات يعتبر ال

 العملية اإلدارية.

لبقية مكوناتها والذي  األهمالمكون البشري المكون األساسي للمنظمات, والذي يعد المحرك  يعتبر

يقوم بتحريكها نحو تحقيق أهدافها فنجاح المنظمة وتطورها يعتمد بالدرجة األولى على فاعلية العنصر 

 البشري فيها.

ري بشكل منظم وصالح يحتاج إلى قيادة حكيمة تسعى لتحقيق العدل واالهتمام إن توجيه العنصر البش

بعنصرها البشري, فالسلوك القيادي األمثل يدفع المنظمة إلى األمام ويحفز العاملين ألداء األعمال بشكل جيد 

ق أهدافها حيث وإبداعي, وفي حال غياب القيادة الناجحة والمؤهلة يغيب األداء الجيد وتعجز اإلدارة عن تحقي

 يمكن قياس مدى نجاح المنظمة وكفاءتها من خالل نجاح قيادتها اإلدارية.

كما يعتبر العنصر البشري ثروة حقيقية بالنسبة للمنظمات تسعى الستثماره بالشكل األمثل من أجل 

عوامل أن الرضا الوظيفي يتأثر بعوامل متنوعة تشملها النعكس على أدائه الجيد. وزيادة رضاه الذي ي

التنظيمية, ويعد السلوك اإلداري من أهم العوامل المرتبطة به, فالسلوك اإلداري يحرص على التزويد بالرؤية 

يثمر عنه الثقة  بل ,الصحية للحاضر والمستقبل فال ينحصر دوره في إصدار التعليمات أو األوامر فقط

استخدام األساليب القيادية التي تتمتع بالفعالية وااللتزام من قبل األفراد التابعين, يكون ذلك فعاال  في حال 

 والتي تالءم ظروف العمل واإلنتاج داخل وخارج المنظمة.

رضا الموظفين, وقد تم أحذ السلوك القيادي بعدة أبعاد  فيوتحاول هذه الدراسة معرفة أثر السلوك القيادي 

واحد, حيث طبقت هذه الدراسة ضمن  نتيجة الختالفه من أسلوب إلى آخر بينما الرضا الوظيفي ضمن بعد

 بيئة جديدة و هي شركة التراميدكا للصناعات الدوائية.

 :دراسةمشكلة ال .5

يعتبر الرضا الوظيفي من المواضيع الهامة في اإلدارة حيث تسعى المنظمات لكسب رضا الموظفين 

هذا الصدد يعتبر السلوك لما في ذلك من احتمال أن يؤدي ذلك إلى تحسين األداء وزيادة اإلنتاجية, ومن 
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القيادي من العوامل التي قد توثر في زيادة الرضا الوظيفي للموظفين, وفي هذا السياق فقد وجدت دراسة 

( إن هناك عالقة وطيدة بين السلوك القيادي واألداء الوظيفي, 5110) Foong & Lokeأشارت دراسة 

ادي أثر على كل من الرضا بالدراسة أن للسلوك القيالخاصة  (Regression results) وأشارت نتائج االنحدار

( أن القيادة التمكينية 5113) Yun & Othersوأكدت دراسة . وعلى اإلنتاجيةو الوالء التنظيمي  الوظيفي

و أن من خالل الرضا الوظيفي ترتبط بشكل إيجابي في سلوك المواطنة التنظيمية للفريق  والقيادة التحويلية

ترتبط بشكل سلبي في سلوك المواطنة التنظيمية للفريق, إضافة إلى أن العالقة بين القيادة  القيادة باإلكراه

 Ghorbanianكما أشارت دراسة . ةوالرضا الوظيفي تكون بشكل سلبي ضمن سلوك الفريق المعادي للمواطن

& Others  (5105أن هناك عالقة واضحة للسلوك القيادي التحويلي والسلوك القيادي الذ ) ي يعتمد على مبدأ

لسلوك القيادي الذي يعتمد على مبدأ ترك العامل يعمل بين اوجد عالقة توبين الرضا الوظيفي. وأنه ال  التعامل

بين ارتباط جيدة ( إن هناك عالقة 5103) Sidow & Guliedوبين الرضا الوظيفي. كما أكدت دراسة  بمفرده

بين الرضا  ضعيفةعالقة هناك ارت النتائج أيضا إلى أنه يوجد وقد أش ,الرضا الوظيفي ونمط القيادة التحويلي

 الوظيفي ونمط القيادة بالتعامل.

الرضا  فيادة التحويلية ألسلوب القي قويتأثير ( أن هناك 5100) Voon & Othersوأظهرت دراسة 

ى كل من الرضا ( أن للقيادة التحويلية أثر إيجابي عل5100) Bushra & Othersكما أظهرت دراسة  الوظيفي.

( المعايير الثالثة 5105) Hanaysha & Othersالوظيفي وااللتزام التنظيمي للموظفين. وقد اختبرت دراسة 

للقيادية التحويلية وهي: الكاريزما أو اإللهام, االعتبارات الفردية, التحفيز الفكري. وكانت النتائج على الشكل 

بي على الرضا الوظيفي, واالعتبارات الفردية كان لها تأثير سلبي التالي: أن التحفيز الفكري يؤثر بشكل إيجا

وكما أشارت على الرضا الوظيفي, بينما الكاريزما القيادية لم يوجد لها أي تأثير يذكر على الرضا الوظيفي. 

 ليست دائما هي أسلوب القيادة الناجح, حيث ( أن القيادة التشاركية5103) Mosadeghrad & Ferdosiدراسة 

وأكد  يتوجب على القادة اختيار أسلوب القيادة األمثل وفقا  للثقافة التنظيمية والنضج التنظيمي للموظفين.

 , واألوتوقراطي القيادي والنمط الوظيفي الرضا مستوى بين عكسية عالقة ( وجود5103دراسة الدوسري )

 بين طردية عالقة , و وجوديالتشاور القيادي والنمط الوظيفي الرضا مستوى بين طردية عالقة وجود

( إن التوجيه الداعم 5103) Malikكما أظهرت دراسة  .الحر القيادي والنمط الوظيفي الرضا مستوى

قبل السلوك القيادي له تأثير على العمل بشكل عام. وأن الدعم والمشاركة  من التشاركي والتركيز على المهام

أيضا  له تأثير على زمالء العمل والعمل. وعالوة على ذلك أن والتركيز على المهام من قبل السلوك القيادي 

و أن  الجمع بين السلوك القيادي الداعم والمشاركة والتركيز على المهام يرتبط بشكل وثيق بالرضا الوظيفي

والدخل الشهري والمؤهالت والخبرة والرتبة الوظيفية  نوعالرضا الوظيفي يتأثر بعوامل أخرى كالعمر وال

 لخدمة التي يكون فيها مع القائد.ومدة ا
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لرضا ار المعاصرة المرتبطة بالوظيفة ك( أن الظواه5100) Beilas& Kousteliosوقد بينت دراسة 

الوظيفي ترتبط بعالقة الموظفين مع زمالئهم بالعمل ومع قياداتهم باإلضافة إلى أدائهم  وثقافتهم التنظيمية. 

وب قيادة معين يتأثر بعدة عوامل بما فيها الخصائص الديموغرافية. عالوة على ذلك أن تفضيل الموظفين ألسل

لذلك فأن هناك عالقة متبادلة بين الثقافة التنظيمية وأسلوب القيادة التحويلية من جهة والرضا الوظيفي من 

( أنه يوجد عالقة ذات دالله إحصائية بين النمط القيادي الذي 5100وأشارت دراسة القزالن ) جهة أخرى.

يهتم باإلدارة الجماعية و الرضا الوظيفي, وان العالقة بينهما هي عالقة طردية إيجابية حيث أنه كلما زاد 

 االهتمام باإلدارة الجماعية كفريق متكامل كلما زاد الرضا الوظيفي.

مما سبق يتضح لنا أن نتائج الدراسات حول أثر السلوك القيادي في الرضا الوظيفي جاءت متناقضة, 

هنا تأتي هذه الدراسة للبحث في أثر السلوك القيادي في الرضا الوظيفي في شركة التراميدكا للصناعات ومن 

  الدوائية.

 :الدراسة من خالل التساؤالت التاليةو يمكن طرح مشكلة 

Q1 .؟شركة التراميدكا الدوائيةالسلوك القيادي المتبع في  ي أنماطما ه 

Q2 .شركة التراميدكا الدوائية؟ى موظفي ما هو مستوى الرضا الوظيفي لد 

Q3ما هو أثر السلوك القيادي في الرضا الوظيفي؟ . 

 ومنه تتفرع األسئلة التالية:

Q3.1 الرضا الوظيفي؟ فيبشكل إيجابي . هل يوثر التركيز على األفراد 

Q3.2.  الرضا الوظيفي؟ في سلبيبشكل هل يوثر التركيز على المهام 

Q3.3 .تعود  شركة التراميدكاداللة إحصائية في مستوى الرضا الوظيفي لدى موظفي  هل هناك فروق ذات

أسلوب قائد الفريق, أسلوب القائد االجتماعي, أسلوب القائد المتسلط, أسلوب القائد الوسط, )لألنماط القيادية 

 (.؟أسلوب القائد المنسحب التسيبي

Q4 .تعزى  شركة التراميدكاوظيفي لدى موظفي هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الرضا ال

 , الدخل الشهري(.؟الوظيفيةالخبرة , مستوى التعليم العمر, ,نوع)ال شخصيةللمتغيرات ال

 :الدراسةهدف  .3

و وصفي سببي, فهو وصفي حيث أنه سوف يتم وصف السلوك القيادي إن هدف هذه الدراسة ه

على أثر وك القيادي لسلل أنه هلالتعرف على  وذلك عن طريقوالرضا الوظيفي لشركة األدوية, وسببي 
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في شركة التراميدكا الدوائية, إضافة إلى أن الهدف من هذا الدراسة هو اختبار نظرية الشبكة الرضا الوظيفي 

 اإلدارية ضمن بيئة جديدة وهي شركة التراميدكا الدوائية.

 :ليةالتا تم صياغة األهداف الفرعية العام ومن أجل تحقيق هذا الهدف 

 شركة التراميدكا الدوائية.السلوك القيادي المتبع في  أنماط معرفة -

 شركة التراميدكا الدوائية.معرفة مستوى الرضا الوظيفي في  -

 التعرف على أثر السلوك القيادي في الرضا الوظيفي. -

 ومنه تتفرع األهداف الفرعية التالية: -

o  الرضا الوظيفي.التعرف على األثر اإليجابي للتركيز على األفراد في 

o .التعرف على األثر السلبي للتركيز على المهام في الرضا الوظيفي 

o  أسلوب قائد الفريق, أسلوب القائد االجتماعي, أسلوب )التعرف على أثر األنماط القيادية

مستوى الرضا  في (القائد المتسلط, أسلوب القائد الوسط, أسلوب القائد المنسحب التسيبي

 راميدكا السورية.لشركة التالوظيفي 

,  العمر, المؤهل العلمي, الوضع االجتماعي, الدخل نوع)ال شخصيةالالتعرف على أثر المتغيرات  -

 لشركة التراميدكا السورية.مستوى الرضا الوظيفي  فيالشهري( 

مجموعة من  إن الهدف من الدراسة لن يكون التعميم ألن الدراسة ضمن شركة أدوية واحدة وسوف تقدم

 .بناء على نتائج الدراسةالشركة الدوائية  ات إلدارةالتوصي

 :دراسةأهمية ال .2

 تتمثل أهمية الدراسة ضمن جانبين هما: األهمية العلمية )النظرية( واألهمية العملية )التطبيقية(.

 األهمية العلمية )النظرية(: .2.0

خطية بين سلوك في أثر العالقة ال Foong & Lookالدراسة داعمة ومكملة لوجهة نظر دراسة  جاءت

تأثير في  Malik  (5103)القيادة في التركيز على المهام والرضا الوظيفي, ومخالفة لوجهة نظر دراسة 

تركيز اإلدارة على المهام والرضا الوظيفي, وداعمة ومكملة لوجهة نظر العديد من الدراسات في أن نمط 

   Mosadeghrad & Ferdosiتلف عن دراسة   قيادة قائد الفريق يحقق نسبة عالية من الرضا الوظيفي, وتخ

( 5100بينما تتفق مع دراسة القزالن ) ,االجتماعي هو نمط قيادي يحقق رضا وظيفي عاليبأن نمط القائد 

أن الرضا الوظيفي يتأثر  Malik (5103)وتتفق مع دراسة ( على نفس النقطة, 5103ودراسة الدوسري )

والمؤهالت والخبرة  نوعف معها على أن الرضا الوظيفي يتأثر بالالشهري وتختلبعوامل شخصية كل الدخل 

 الوظيفية.
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 الناحية العملية )التطبيقية(: .2.5

 شركة التراميدكا الدوائية معلومات تغذية عكسية للمدراء والقيادات اإلدارية فيالدراسة هذه  قدمت

تهم والذي يعتبر كأحد ن في شركألساليب على رضا الموظفيتهم وما تؤثره هذه اكعن أساليب القيادة في شر

من أهم العناصر التي تعبر عن مدى فعالية القيادة اإلدارية في المنظمات والتي تعكس مدى نجاح المنظمات 

وفي هذا النطاق تم توصية الشركة ببعض النقاط والتي سوف تكون بمثابة مرجع علمي يفيد أصاب  اإلدارية,

 القرار بما يلي:

 يدكا الدوائية أن تبقى مستمرة في سياسة أدارتها في تركيزها على األفراد لما يجب على شركة الترام

 في ذلك من أثر هام وإيجابي في رفع مستوى الرضا الوظيفي لدى أفراد موظفيها.

  أن تسعى إدارة شركة التراميدكا الدوائية إلى تحقيق التوازن بين تركيزها على األفراد وتركيزها

نماط قيادية مثالية ترفع من مستوى رضا الموظفين وتحقق أهدافها بزيادة على المهام مما يخلق أ

 معدالت النمو السنوية لديها.

  القيام بدورة تدريبية للمشرفين في الشركة من أجل تعريفهم بمدى أهمية الموازنة بين التركيز على

لمثالية في الشركة و التي األفراد والتركيز على مهام العمل, الغرض منها رفع نسب األنماط القيادية ا

مستوى  تحسين على تجمع بين تركيزها على األفراد والمهام على حد سواء, األمر الذي ينعكس

 الرضا الوظيفي والذي بدوره يرفع من نسبة تحقيق الشركة لمهامها.

  م ألف ليرة سورية والقيام برفع مستوى رواتبه 52االهتمام باألفراد الذين يتقاضون راتب أقل من

 بالطرق المتاحة األمر الذي ينعكس على زيادة مستوى رضاهم الوظيفي.

 

 منهجية الدراسة: .2

 أسلوب الدراسة: .2.0

كأسلوب للدراسة, فهذا األسلوب ينطلق من فكرة أنه لدينا  (Deductive)األسلوب االستنتاجي  سيتم اعتماد

ل أو الرفض بطريقة مناسبة بعد جمع نظرية موجودة يتم اشتقاق الفرضيات منها ومن ثم يتم إخبارها بالقبو

البيانات الالزمة لذلك. وفي حال دعمت البيانات الفرضية فإنه سوف يتم التوصل إلى استنتاج مفاده أن 

 النظرية صحيحة وبالتالي ستكون الخطوات المتبعة في الدراسة على الشكل التالي:

 

 

 ة هو شركة دوائية واحدة.وسيتم اعتماد إستراتيجية دراسة الحالة ألن مجتمع العين

اتاشتقاق الفرضي عرض للنظرية اتجمع وتحليل البيان  ةإثبات أو نفي الفرضي   
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 :Data Collection and Analysis أدوات جمع البيانات و تحليلها .2.5

على المنهجية الكمية والتي تعتبر أكثر المنهجية مناسبة بيانات هذه الدراسة االعتماد في تحليل سيتم 

تحليل نتائج االستبيان  لألسلوب االستنتاجي, حيث سيتم االعتماد على االستبيان كأداة لجمع البيانات, وسيتم

 SPSS (Statistical Package for the Socialواختبار الفرضيات عن طريق استخدام البرنامج اإلحصائي 

Sciences) 

 :Research Society and Sampleمجتمع عينة الدراسة  .2.3

يسي وتضم ثالثة أقسام بشكل رئ, في كامل أنحاء سوريا موظف 0011توظف الشركة عن ما ال يقل عن 

المعمل واإلدارة والمكتب العلمي والمكتب التجاري. يضم المعمل عدد من خطوط اإلنتاج حيث يعمل على كل 

عامل بينهم رئيس خط اإلنتاج  501إلى  511وعدد العمال على كل خط أنتاج يتراوح بين  511خط أنتاج 

 33لمحافظات السورية ما يقارب ال الشركة في مكاتبها العملية والتجارية والموزعة على  اوالمعاون. وتضم 

أقسام موظفي المكاتب العلمية موظف. أما فيما يخص عينة الدراسة فقد تم توزيع االستبيان على كامل 

المحور األول وفيما يخص االستبيان فهو قسم إلى ثالثة محاور, ف استبيان منها. 10استعادة  وتموالتجارية, 

 Creative Property“ ز الرؤية للخصائص اإلبداعية في جامعة بوستنصممه مرك مشتق من استبيان :والثاني

of The Vision Council, Boston University Midical Campus”   من أجل تحديد السلوك القيادي ضمن

 : (Boston University Midical Campus, 2010) التركيز على األفراد والتركيز على المهام بعدين

العبارة وهم  عبارات 1عن طريق التركيز على المهام درجة ل لالستبيان يقيس المحور األو

 .(03+01+00+05+01+1+1+0+0)رقم:

عبارات وهم العبارة رقم:  1 عن طريقويقيس المحور الثاني لالستبيان درجة االهتمام بالمهام 

(5+3+2+3+2+00+03+02+02). 

 لتالي:( وفقا  للمقياس ا2إلى  1بعدها يتم إعطاء عالمة من )

 األحيان                        دائما بعضأبدا                         

1              0             5        3              0             2 

حتى  1.5( ويتم  ضربها ب 03+01+00+05+01+1+1+0+0) عبارةيتم جمع الناتج لكل من 

 هو محور التركيز على العمال.و 1إلى  1تصبح النتيجة ضمن محور من  
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حتى  1.5( ويتم ضربها ب 02+02+03+00+2+3+2+3+5) عبارةيتم جمع النتائج لكل من 

نموزج  يتم بعدها إسقاط النتائج على وهو محور التركيز على المهام. 1إلى  1تصبح النتيجة ضمن محور من 

 الشبكة اإلدارية.

 ( نموزج الشبكة اإلدارية0الشكل رقم )

 

Paris: dé émeSépari, S. and  Charron J. (2001) Organisation et gestion de l’entreprise. 2 ,صدر:الم

Dunod, p60.  

الخماسي لبعد الرضا الوظيفي  (Likertعلى مقياس ليكرت ) يعتمد المحور الثالث من االستبيان

( 5( درجات, غير موافق )3) ( درجات, حيادي0( درجات, موافق )2حيث تم إعطاء موافق جدا  بقيمة )

 ( للتخلص من مشكلة تفسير الحيادي.3.0( درجة. بوسط مقياس = )0درجة, غير موافق جدا  )

 :Research Modelالنموذج المقترح للدراسة  .6

 تم وضع النموذج التالي للدراسة: هاوتحقيق أهداف تساؤالت الدراسةلإلجابة على 
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 لدراسة:( النموذج المقترح ل5الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حيث يوضح الشكل وجود المتغيرات التالية:

 .السلوك القيادي: بأبعاده حسب نظرية الشبكة اإلدارية 

 ضمن بعد واحد. الرضا الوظيفي 

  .الخصائص الشخصية لعينة الدراسة والتي قد تؤثر على الرضا الوظيفي 

( ودراسة 5112)صالحي, يادي بناء على الدراسات وقد تم اختيار عناصر المتغير المستقل السلوك الق

دراسات متعددة موضحة  ( بينما المتغير التابع الرضا الوظيفي ضمن بعد واحد بناء على5100)القزالن,

 (.0المحلق رقم )

 الفرضيات:

H1 ,(5100. توجد أنماط قيادية متعددة في شركة التراميدكا الدوائية.)القزالن 

H2 (%1-1لدى موظفي شركة التراميدكا الدوائية جيد.)معدل دوران العمل . إن الرضا الوظيفي 

 السلوك القيادي

 

شخصيةالمتغيرات ال  

ي عدد سنوات الخدمة ف النوع, المؤهل العلمي, الدخل, العمر,

 الشركة

 األنماط القيادية:

أسلوب قائد الفريق, أسلوب قائد 

, أسلوب القائد النادي االجتماعي

المتسلط, أسلوب القائد المنسحب 

 التسيبي

 التركيز على األفراد

 
 لمهامالتركيز على ا

 

 

 الرضا الوظيفي
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H3(.يؤثر السلوك القيادي في الرضا الوظيفي بشكل كبير .Foong & Loke, 2001) 

 ومنه يتفرع الفرضيات الفرعية التالية.

H3.1.يؤثر التركيز على األفراد بشكل إيجابي في الرضا الوظيفي .(Foong & Loke, 2001) 

H3.2(.يؤثر التركيز على المهام بشكل سلبي في الرضا الوظيفي .Malik, 2013) 

H3.3 ,يؤثر أسلوب النمط القيادي )أسلوب قائد الفريق, أسلوب القائد االجتماعي, أسلوب القائد المتسلط .

أسلوب القائد الوسط, أسلوب القائد المنسحب التسيبي( في مستوى الرضا الوظيفي لدى موظفي شركة 

 (5100( )القزالن, 5103)الدوساري,  راميدكا الدوائية.الت

H4الدوائية باختالف المتغيرات الشخصية, ويتفرع  ا. يختلف الرضا الوظيفي لدى موظفي شركة التراميدك

 (Malik, 2013عنها الفرضيات الفرعية التالية: )

H4.1ف النوع.لدى موظفي شركة التراميدكا الدوائية باختال . يختلف الرضا الوظيفي 

H4.2لدى موظفي شركة التراميدكا الدوائية باختالف العمر. . يختلف الرضا الوظيفي 

H4.3لدى موظفي شركة التراميدكا الدوائية باختالف مستوى التعليم. . يختلف الرضا الوظيفي 

H4.4لدى موظفي شركة التراميدكا الدوائية باختالف الخبرة الوظيفية. . يختلف الرضا الوظيفي 

H4.5لدى موظفي شركة التراميدكا الدوائية باختالف الدخل الشهري. . يختلف الرضا الوظيفي 
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 الفصل الثاني اإلطار النظري للدراسة:

 مقدمة: .0

القيادة اإلدارية للمنظمات الحديثة والتوسعات التقنية وكبر حجم  شهدتهنتيجة للتطور الهائل الذي 

المختلف فيما بينها وانفتاحها على المنظمات األخرى والتغير الحاصل في  المنظمات وتعدد أشكالها والترابط

ظروف بيئتها, جعلت من القيادة اإلدارية أهمية كبيرة, فالقيادة اإلدارية الناجحة أصبحت من الضرورات 

الملحة من أجل ترشيد سلوك الموظفين, وحشد طاقاتهم وتوجيها تحو تحقيق األهداف بروح معنوية مرتفعة 

)المنيف,  ي بدوره إلى تحقيق الرضا الوظيفيحيث يحدث ذلك عن طريق توفير المناخ المناسب الذي يؤد

 .(02, ص. 5100

يعتبر السلوك القيادة من المعايير األساسية الذي يحدد من خالله نجاح المنظمات اإلدارية, وتحقيق الرضا 

لعناصر التي تعبر عن مدى فعالية القيادة اإلدارية الوظيفي ألفرادها حيث يعد مفهوم الرضا الوظيفي من أهم ا

 في المنظمات.

 

 : مفهوم القيادة .5

تعد القيادة من المفاهيم السلوكية التي أثارت الكثير من النقاش واالختالف وتباين التعاريف حسب 

يم األخرى المعالجات المختلفة التي عرضتها المدارس الفكرية, ويدخل مفهوم القيادة مع العديد من المفاه

 المشابهة لها.

هي :"مجموعة من Wolman (1956, p. 15 )تعرف القيادة بالمعنى العام كما عرفها  معنى القيادة:

 .والتحكم في اآلخرين أمرا ناجحا" الخصائص التي تجعل التوجيه

أهداف القيادة: " بأنها ممارسة التأثير من قبل فرد على آخر لتحقيق   Litterer (1973, p. 43)وعرف 

القيادة بأنها: "قدرة الفرد على التأثير في شخص أو جماعة  Likert (1961, p. 75) وعرف ".معينة

وتوجيههم وإرشادهم لنيل تعاونهم وتحفيزهم للعمل بأعلى درجة من الكفاية من أجل تحقيق األهداف 

)حريم,  إيصالهم إليها" هارةوم معينة، أهداف لتحقيق للسعي اآلخرين إقناع على "القدرة :وأنها .المرسومة"

 الشخصي التأثير على بأنها:" القدرة Koontz & O’donnell (1980, p. 660)وعرفها . (013: ص. 5110

 القيادة بأنها:" النشاط Bass   Stogdill(1990, p. 89) &بينما يعرف. االتصال لتحقيق هدف" بواسطة

. "تحقيقه في يرغبون هدف لتحقيق يتعاونون هماآلخرين وجعل في للتأثير شخص يمارسه الذي المتخصص
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 بحيث الناس في التأثير بأن القيادة:" ممارسة Ordway Teadوهذا التعريف يتفق مع التعريف الذي جاء به 

 (.552: ص. 0110)دنكان,  "فيه مرغوب أنه إدراك إلى يتوصلون ما سبيل هدف في يتعاونون

لقيادة هي عبارة عن عملية سيكولوجية لتوجيه األشخاص من خالل سرد التعاريف السابقة يتضح أن ا

التابعين والتأثير على أفكارهم ومشاعرهم وسلوكهم والتنسيق بينهم للحصول على األهداف المطلوبة بالشكل 

المرغوب. وقد يظهر هذا التأثير على األفراد من خالل األعمال والمؤلفات والرسومات واالختراعات 

أما القيادة المباشرة فتكون  هذا النوع من القيادة بالقيادة غير المباشرة أو القيادة الذهنية.واالبتكارات, ويطلق 

 (.311-321: ص ص. 5110)هاشم,  لشخص القائد باآلخرين وجها  لوجهعن طريق التأثير باتصال ا

 وللقيادة أيا كان نوعها ال يمكن أن تكون إال بتوافر ثالثة شروط أساسية وهي:

أن خصائص جماعة األفراد هي أن يمارسوا وجودهم كجماعة بمعنى أن  ن األفراد:ة موجود جماع .0

 .(10: ص. 0111)كنعان,  فاعلوا مع بعضهم تفاعل قوي ونشيطيعملوا ويستجيبوا كجماعة ويت

عملية التأثير: وهو جود شخص ضمن أعضاء الجماعة والقادر على التأثير اإليجابي في سلوك باقي  .5

 .أفراد المجموعة

تحقيق األهداف المرغوبة: هو أن تستهدف عملية التأثير في توجيه نشاط المجموعة من أجل تحقيق  .3

 األهداف لها.

 

 القيادة واإلدارة: .3

ليس بأن اإلدارة هي العام والقيادة هي  Managementو اإلدارة  Leadershipإن االختالف بين القيادة 

جزء ولكنه يكمن ضمن طبيعة ما يعنى به كل منهما, فاإلدارة الخاص أي ليس في درجة العمومية, أو الكل بال

تشير إلى السياسات واإلجراءات والبناء التنظيمي, بينما القيادة تعنى بالعالقات الشخصية بين القادة واألفراد, 

بالجوانب اإلنسانية ضمن  فاإلدارة تتصل بالجوانب الفنية والتنظيمية ضمن المؤسسة بينما القيادة تتعلق

 .(01: ص. 0115)شوقي,  المنظمة

بين القيادة واإلدارة, فاإلدارة تهم بالتخطيط ووضع الموازنات الشهرية أو السنوية  John Kotterوقد ميز 

وتقوم بتحديد الخطوات الواجب تنفيذها والموارد الالزمة لتنفيذها, على عكس القيادة التي تهتم بتنمية الرؤية 

 يات المطلوبة إلنجاز تلك الرؤية.المستقبلية ووضع اإلستراتيج

تقوم اإلدارة بتنظيم وتوظيف الموارد البشرية وصياغة الهيكل التنظيمي وتحديد وتفويض المسؤوليات 

والسلطات وبناء مجموعة من األنظمة لمتابعة التنفيذ بشكل تفصيلي وتحديد االنحرافات من أجل تصحيح 

القوى وتجميع الطاقات ضمن مجموعة األفراد القادرة على فهم األخطاء, بينما يكون للقيادة دور في توحيد 



12 
 

الرؤية والعمل على تحقيقها أي تعمل اإلدارة على تحقيق المخططات من خالل الرقابة وحل المشاكل بينما 

تقوم القيادة بالتوجيه والتحفيز لألفراد من أجل التغلب على المعوقات وتحقيق تغييرات جوهرية ومفيدة من 

 .Kotter, 1999, pp) ى وأخيرا  إن القيادة هي مكملة لإلدارة وليس بديل عنها كما أكد جون كوترجهة أخر

58-60.) 

حيث أن للمدير توجه سلبي نحو األهداف على عكس التوجه  رق ملحوظ بين القائد والمديروهناك ف

د خالق ومبدع يساعد على اإليجابي للقائد, فالمدير يتجنب المخاطرة ويعمل بصفة مراقب بينما يكون القائ

تقوية اآلخرين وتحفيزهم, فالمدير يعتمد ويسير وفقا  للنظم الحالية بينما القائد يحاول تحسين وتطوير النظم 

 (.34: ص. 0111الهواري, ) القائمة

أن العالقة بين اإلدارة والقيادة عالقة الكل بالجزء أي أن اإلدارة هي أعم من القيادة وتشملها فيكون 

دارة وظيفة هي القيادة وذلك عن طريق أن اإلدارة تعني عملية توجيه األفراد بجوانبهم اإلنسانية والفنية لإل

نة لتحقيق بينما القيادة تكون عملية توجيه الناس ضمن أساليب معي ,والتنظيمية إلنجاز أهداف المنظمة

 (.50. : ص0115شوقي, ) فاإلدارة تتضمن التخطيط والتنظيم والقيادة األهداف,

 

 مفهوم القيادة اإلدارية: .2

إن مفهوم القيادة اإلدارية حظي باهتمام مميز ضمن الفكر اإلداري وكان الدليل على ذلك الكم الهائل من 

 (.5112إسماعيل, ) الدارسات والنماذج والنظريات

 في ربها المدي يقوم التي التأثير "عمليةها أن Konntz & O’donnell (1980, p. 661)حيث عرفها 

باختصار  Allenويرى  .التعاوني النشاط أداء في بجهودهم الفعالة المساهمة على وحثهم إلقناعهم مرؤوسيه

 ."فعال بعمل يقومون مرؤوسيه ليجعل المدير يمارسه الذي أن القيادة اإلدارية: "النشاط

 تعد محصلة والتي- الجماعة في القائد يمارسها التي السلوكيات مجموعة" و عرفها طريف شوقي بأنها:

 المحيط, والسياق الثقافي التنظيمي، والنسق المهمة، وخصائص واألتباع، القائد، شخصية خصال بين للتفاعل

 كفاءة في التي تتمثل الفعالية من قدر بأكبر بالجماعة المنطوية  األهداف تحقيق على األفراد حث وتستهدف

, 0115تماسك الجماعة") شوقي,  من عاليا وقدرا الرضا، نم كبيرة درجة توافر مع األفراد، أداء في عالية

 بها يتسنى وتوجيههم بطريقة مرؤوسيه على المدير بها يستأثر التي بأنها: "القدرة بدويورأى  (.00ص. 

بدوي, ) بذاته" تحقيق هدف سبيل في بينهم التعاون وخلق هممهم وشحذ ووالئهم واحترامهم طاعتهم كسب

 (.23, ص. 5115

 يتبين من التعاريف الثالثة السابقة وجود ثالثة عناصر أساسية للقيادة اإلدارية والتي تكون : وعليه
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 عملية التأثير التي يطبقها القائد اإلداري على األفراد التابعين له. .0

 توجيه األفراد وجعل جهدهم موحد. .5

 تحقيق الهدف المطلوب للمنظمة. .3

 

 نظريات القيادة اإلدارية: .2

 نظرية السمات: .2.0

عتبر هذه النظرية من أولى المحاوالت التي ساعدت في تحديد خصائص القيادة الناجحة,  وتعتمد ت

هذه النظرية على أ، القيادة تبنى على مجموعة من السمات والخصائص التي يتمتع بها شخص معين, ومن 

, 0111كنعان, ) تتوفر به هذه الصفات يكون القائد الناجح في كل المواقف وهو الشخص المفوض بالقيادة

 (.311ص.

ومن أقدم النظريات التي تتحدث عن نظرية السمات هي "نظرية الرجل العظيم" حيث تؤكد هذه 

النظرية على أن القادة يولدون وال يصنعون وأن القادة يتمتعون ب سمات قيادية موروثة ومكتسبة تميزهم عن 

 (.002, ص. 5113عيسوي, )  Ghiselli و T.Carlyleو F.Galtonمرؤوسيهم, وكان من أهم أنصارها 

ولكن هذه النظرية لم تستمر لوقت طويل بسبب االنتقادات الكثيرة التي تعرضت لها وكان من أهم هذه 

 االنتقادات:

 العدد الكبير من السمات التي من الصعب حصرها وتميزها. .0

رجة المطلوبة لهذه إن السمة الموجودة عند القائد يصعب قياسها وباإلضافة إلى صعوبة تحديد الد .5

 السمة.

 لكل سمة أهمية نسبية تختلف باختالف الوقت. .3

 النظرية لم تكن شاملة ألنها لم تعتبر في حسبانها المتغيرات األخرى التي قد تؤثر في فعالية القيادة. .0

لم تستطع نظرية السمات التحديد بدقة من هم األفراد الذين أصبحوا قادة في المنظمات, فالكثير من  .2

فراد كانوا يملكون تلك الصفات لكن رغم ذلك بقوا تابعين, كما أن هناك بعض القادة تميزوا األ

بالنجاح رغم عدم وجود تلك السمات في شخصيتهم, فال يمكن التسليم بأن كل شخص توافرت به 

 سمات الشخصية القيادية أصبح قائدا  بالضرورة.

 

 النظرية السلوكية: .2.5

تي تعرضت لها نظرية السمات وفشلها في تقدير تفسير واضح ومقبول لفعالية نتيجة لالنتقادات الكثيرة ال

 القيادة, تحول اهتمام الباحثون والكتاب إلى جانب أخر وهو السلوك القيادي بدال  من السمات القيادية.

هذه  حيث ترى هذه النظرية أن فعالية القيادة تتحدد بما سوف يفعله القائد عندما يتعامل مع مرؤوسيه وأن

 السلوك يؤثر بشكل مباشر في فعالية األفراد.
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فالعامل المحدد لفعالية القيادة هو سلوك القائد والذي يمكن تلخيصه ب مجموعة من األنشطة 

وقد عرفت  والتصرفات التي يقوم بها القائد ضمن العمل والتي تشكل كمحصلة أسلوب أو نمط عام لقيادته.

سات أساليب قيادية عديدة مكنت القادة من التأثير على األفراد ونذكر أهم وحددت الكثير من النظريات والدرا

 النظريات والدراسات هي:

 : Iowaدراسة   .0

 حيث أن هذه الدراسة حددت ثالثة أساليب قيادية وهي:

a. األسلوب االستبدادي األوتوقراطي Authoritarian  حيث احتفظ القائد بجميع قراراته لنفسه وعدم :

 وأعتمد أسلوب الثواب والعقاب وكان القائد هو المحور الوحيد في التواصل. المشاركة بها

b.  واألسلوب الديمقراطيDemocratic  كان أتحاذ القرارات يتم بمشاركة األفراد والتشجيع على :

التعاون مع القائد واستخدم أسلوب الثواب والعقاب بصورة موضوعية وكان هناك حرية في التواصل 

 ألفراد والقائد.والتفاعل بين ا

c.  واألسلوب التسيبي أو الحرLaisser-faire  حيث ترك القائد أمر اتخاذ القرارات للمجموعة مع :

 (.515, ص. 5110حريم, ) غياب الجهد في توجيه العمل ولم يتم تقديم أي ثواب أو عقاب لألفراد

 : Ohioدراسة  .5

 حددت دراسة أوهايو بعدان أساسيان لسلوك القائد اإلداري:

يصب تركيز القائد في هذا األسلوب على توضيح ماهية الوظيفة ويقوم  :العمل بهيكل االهتمام سلوك

القائد هنا بصياغة مهام وأساليب العمل وتحديد العالقات والقنوات التواصل ضمن العمل وال يركز اهتمامه 

 على تقييم األداء في العمل.

ذا األسلوب على بناء جو من الصداقة والثقة والعدالة يعتمد القائد في ه :العاملين مع التعاطف سلوك

واالحترام مع آراء وأفكار ومشاعر األفراد ضمن المنظمة حيث يركز على خفض التوتر وجعل الوظيفة أكثر 

 (.531, ص. 5110راحة. )العميان, 

 : Likertنظرية  .3

 صنف ليكرت أساليب القيادة حسب سلوكها إلى أربعة أساليب:

a. يركز القائد على االنجاز وليس لديه الثقة بأفراد المنظمة وال  االستغاللي: األوتوقراطي القائد أسلوب

 تتم المشاركة باتخاذ القرار, ويلجأ إلى أسلوب التهديد والعقاب لفرض الطاعة وااللتزام باألوامر.

b. المنظمة ويمكن : يتقبل القائد هنا الرأي واالقتراحات من قبل أفراد الخير األوتوقراطي القائد أسلوب

أن يتم تفوض السلطة لبعض األفراد في اتخاذ قرارات غير اإلستراتيجية ففي ذلك يفسح لهم المجال 

بتقوية االتصال ذو االتجاهين ويوم بمراقبة سير العمل بشكل كبير ويلجأ إلى أسلوب التهديد والعقاب 

غير مشجع لألفراد من أجل  والمكافأة لتحقيق المهمات المطلوبة, وبشكل عام يجعل مناخ العمل

 التحدث بحرية عن قضاياهم ومشكالتهم.
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c. يثق القائد هنا بأفراد المنظمة ويحرص على استشارتهم الدائمة قبل اتخاذ االستشاري القائد أسلوب :

القرار, لكنه يتخذ القرارات اإلستراتيجية والمهمة بنفسه ويقوم بتفويض أفراد المنظمة التخاذ 

ية, حيث يفسح لهم المجال إلبداء اآلراء والمقترحات ويعز االتصال ذي االتجاهين, القرارات الروتين

 ويركز على التحفيز عن طريق الثواب ويقلل من العقاب ويشجع على العمل الجماعي.

d. يبدي القائد هنا الثقة العالية بأفراد المنظمة ويركز على الهدف المشارك الجماعي القائد أسلوب :

بروح الفريق الواحد ويشجع أفراد المنظمة على التواصل بكافة االتجاهات مع كامل الجامعي والعمل 

المستويات التنظيمية وذلك عن طريق تأسيس فرق عمل مشتركة انطالقا من حرصه على إشراك 

أفراد المنظمة في اتخاذ القرارات ويزيد من تحفيز األداء بناء على المكافآت المقدمة ومدة المشاركة 

 اعة في رسم األهداف.مع الجم

يرى ليكرت أن أسلوب القائد المشارك الذي يشارك أفراد المنظمة في عملية اتخاذ القرار هو األسلوب 

 (.Separi, p p. 59-60) األفضل من ضمن األساليب األخرى

 : Tannenbaum & Shmidtنظرية  .2

ن القيادة األوتوقراطية التي سبعة أساليب للقيادة اإلدارية تتفاوت بي Tannenbaum & Shmidtأقترح 

 ويوضح الشكل التالي النموذج: اطية التي تركز على سلطة األفرادتركز على سلطة القائد والقيادة الديمقر

 

 في أساليب القيادة اإلدارية: Tannenbaum & Shmidtنموذج   (0رقم ) الشكل

 

 حول اإلفراد لمتمركزةا القيادة                     القائد حول المتمركزة القيادة

 نطاق سلطة القائد

 نطاق حرية األفراد

القائد يتخذ 

القرار ثم 

يعلنه ألفراد 

 المنظمة.

القائد يتخذ 

القرار ثم 

يقنع به أفراد 

 المنظمة

القائد يقدم أفكاره 

ويشجع أفراد 

المنظمة على 

المناقشة وطرح 

 التساؤالت

القائد يقدم قرار 

مبدئي ويناقشه 

مع األفراد 

ن المنظمة ضم

ويكون مستعد 

 لتغييره

يعرض القائد 

المشكلة ألفراد 

المنظمة 

ويحصل على 

اقتراحات لصنع 

 القرار

يحدد القائد 

الحدود والقيود 

ويطلب من 

أفراد المنظمة 

 اتخاذ القرار

يسمح القائد 

ألفراد المنظمة 

بحرية العمل 

ضمن أطار 

القيود التي 

حددها القائد 

 األعلى

 Myers, M. and Myers, G. (N.D) Managing by communication : An organizational المصدر:

approach. N Ed, New York: Mc Graw-Hill book company, p188. 
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أنه ال يمكن تحديد أسلوب قيادي واحد ناجح دائما  في كل األوقات  Tannenbaum & Shmidtقد رأى 

 مل وهي: بل يعتمد النجاح في القيادة على ثالثة عوا

القيم الشخصية له, دوره في عملية صنع القرار, درجة ثقته بأفراد المنظمة,  بالقائد: المتعلقة العوامل

 الميل ألسلوب قيادي معين دون غيره, االستعداد للتسامح تجاه أفراد المنظمة في حال وقوع أخطاء.

ستعداد لتحمل المسؤولية في درجة الحاجة لالستقاللية, اال بأفراد المنظمة: المتعلقة العوامل

 المشاركة في صنع القرار,

طبيعة نشاط المنظمة والثقافة التنظيمية التي تمتلكها, درجة التماسك والفعالية  بالموقف: الخاصة العوامل

 .(Myers, p p.188-191) ضمن مجموعات العمل, طبيعة المشاكل , عامل الوقت الالزم التخاذ القرار

 

 النظرية الموقفية: .2.3

هور النظرية الموقفية في إن كل من نظرية السمات والنظرية السلوكية كان لها الدور الكبير واألساس لظ

حيث أن أساس هذه النظرية يعتمد على أساس أن القيادة الفعالة يجب أن تعتمد على التفاعل القائم بين , اإلدارة

 يواجهه القائد.  خصائص شخصية القائد وسلوكه باإلضافة إلى الموقف المحدد الذي

 ومن أهم ما جاء ضمن نظريات القيادة الموقفية كان ما يلي:

 

 : Fiedlerالنظرية الموقفية ل  .2.3.0

أسلوب القيادة  على تفاعل أسلوبين أساسين في القيادة اإلدارية وهما: Frederick Fiedlerتعتمد نظرية 

 .وأسلوب القيادة المهتم بالعاملينالمهتم بالعمل 

قياس أسلوب القيادة اإلدارية في هذه النظرية بمقياس زميل العمل األقل تفضيال  وذلك عن حيث أنه يتم 

 طريق استبيان يتضمن ثمانية عشر بندا يتضمن كل بند منها صفتين متقابلتين حيث يجري التالي:

ي يسأل القائد أن يصف شخص عمل معه وال يجب أن يكون شخص ال يحبه أبدا  ويجد معه صعوبة كبيرة ف

 أداء الوظيفة.

بعد اإلجابة يتم جمع النقاط فإذا كان مجموع النقاط التي حصل عليها زميل العمل عاليا  معنى ذلك  

يكون القائد قد وصف زميل العمل باألقل تفضيل بعبارات ايجابية مما يعني أن أسلوب القائد هو أسلوب يهتم 

 بالعاملين.

ض أي أن القائد قد وصف زميل عمله األقل تفضيل وعلى العكس في حال كان مجموع النقاط منخف

, ص ص. 5115جاري ديسلر, ) بعبارات سلبيه معنى ذلك أن القائد يميل أسلوب عمليه لالهتمام بالعمل

202-203.) 

 وقد كانت المتغيرات الموقفية التي تحدد درجة صعوبة الموقف هي ثالث متغيرات:
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االستجابة للقرارات والتجاوب معها والثقة بين القائد بأفراد المنظمة: وتعني مدى  القائد عالقة

 واألفراد والنفوذ الذي حظي عليه القائد.

العمل: ويعني سهولة وبساطة المهام, والقدرة السريعة على تشخيص المشاكل وحلها على  هيكل  

 عكس التعقيد الذي يعطي صعوبة في تحديد األهداف ويسود الغموض في إجراء األعمال.

وتعني قدرة القائد على فرض عقوبات أو مكافآت ألفراد المنظمة وقابليته  :القائد مركز وةق مدى

 (.Myers, p p. 191-193) لتفريز هذه المكافأة أو العقوبة

 

 :Fiedlerنموذج  ( 5رقم ) الشكل

 

 2 3 1 2  0 3 5 0 رقم الحالة

عالقة القائد بأفراد 

 المنظمة
 ضعيفة ضعيفة فةضعي ضعيفة  جيدة جيدة جيدة جيدة

 غامض غامض واضح واضح  غامض غامض واضح واضح هيكل العمل

 ضعيف قوي ضعيف قوي  ضعيف قوي ضعيف قوي قوة مركز القائد

درجة صعوبة 

 الموقف
 صعب                                     متوسط                                            سهل                  

وب القيادة أسل

 اإلدارية المناسب

المهتم 

 بالعمل

المهتم 

 بالعمل

المهتم 

 بالعمل

المهتم 

 بالعاملين
 

المهتم 

 بالعاملين

المهتم 

 بالعاملين

المهتم 

 بالعاملين

المهتم 

 بالعمل

 ، 2004 ط، د عمان، :حامد دار األعمال، منظمات في والجماعات األفراد سلوك :التنظيمي السلوك حريم، المصدر: حسين

 505 ص

 وحسب النموذج السابق ليس هناك أسلوب مميز في كل المواقف.

نالحظ أن العالقة جيدة بين القائد وأفراد المنظمة كان هيكل  3و  5و 0فالمواقف السهلة في الحالة 

 ل.العمل واضح أو ال ويتمتع القائد بنفوذ قوي أو ال فمن الواجب أتباع أسلوب القيادة اإلدارية المهتم بالعم

تكون العالقة سيئة بين القائد وأفراد المنظمة ودرجة صعوبة الموقف متوسطة  3و 1و  2و  0بينما في الحالة 

 أو هيكل العمل غامض أو نفوذ القائد ضعيف.

نالحظ وجود عالقة سيئة بين القائد وأفراد المنظمة ضمن موقف صعب وغموض  2بينما في الحالة 

 ذ ضعيف.هيكل العمل ويتمتع القائد بنفو

 

 : Hersey & Blanchardالنظرية الموقفية من وجهة نظر  .2.3.5

 .Blanchard Paul Hersey & Kenneth تسمى أيضا نظرية دورة الحياة وتم تطويرها من 
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 عالي

 

 

 

مستوى االهتمام 

 باألفراد

 

 

 

 

 منخفض

 Hersey & Blanchardالتالي نموذج  (3) الشكل

 

 

              

 القائد المساند          

               

 

 

 قائد المدربال              

 

 

 

 القائد المرفوض

 

 

 

 القائد الموجه                     

 

 منخفض                            مستوى التركيز على المهام                              مرتفع             

 

           

 

 

 

 

 

 .Aubert Nicole, Diriger et motiver, Editions Chihab: Batna, N éd, 1997, p69المصدر: 

 ويوضح النموذج أربعة أنماط قيادية أساسية وهي:

تركيز عالي على المهام  واهتمام : يكون فيه مستوى النضج منخفض حيث يتميز بأسلوب القائد الموجه

منخفض بأفراد المنظمة. حيث يلخص دور القائد بإعطاء المهام والتعليمات والتوجيهات حيث يفضل هذا 

 األسلوب مع األفراد أو العمال الجديدين ذو الخبرة القليلة.

الي على المهام ويكون فيه مستوى النضج منخفض إلى متوسط حيث يتميز بتركيز ع أسلوب القائد المدرب:

واهتمام عالي بأفراد المنظمة. حيث يلخص دور القائد بمتابعة العمال و توجيههم من أجل تحقيق األهداف 

 ويحاول أقناعهم بأهميتها. ويتناسب هذا األسلوب مع العمال الراغبين بالعمل ولكن غير قادرين على انجازه

 مستوى نضج أفراد المنظمة

 

 منخفض متوسط مرتفع

القائد  أسلوب

 المفوض

 القائد أسلوب

 المساند

 القائد أسلوب

 المدرب

 أسلوب.

 الموجه القائد
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ط إلى مرتفع حيث يتميز بتركيز عالي على األفراد ويكون فيه مستوى النضج متوس أسلوب القائد المساند:

وتركيز منخفض على المهام, حيث يلخص دور القائد بتحفيز أفراد المنظمة وتشجيعه إلنجاز المهام 

ويشاركهم في أخذ القرار لتعزيز رغبتهم بالعمل, ويناسب هذا األسلوب مع العمال القادرون على العمل لكن 

 لذلك يحتاجون إلى المساندة لزيادة رغبتهم بالعمل. ال يرغبوا بتحمل المسؤولية

ويكون فيه مستوى النضج عالي حيث يتميز بتركيز منخفض على المهام وتركيز  أسلوب القائد المفوض:

منخفض على األفراد, ويمكن للقائد هنا تفويض المسؤولية لتحاذ القرار وتنفيذه مع أفراد المنظمة, ويناسب 

 ,Nicole) لذين يتمتعون بخبرة عالية وقادرين على تحمل المسؤولية اتجاه قراراتهمهذا األسلوب العمال ا

1997, p p. 66-67.) 

 نظرية القيادة التحويلية: .2.2

يسعى القائد في القيادة التحويلية إلحداث تغيرات إيجابية في طريقة العمل حيث يعتمد مبدأ اإلدارة باالستثناء, 

يسير العمل بشكله الطبيعي ولم يحصل لسير العمل أحداث استثنائية غير  فال يقوم بالتدخل في العمل طالما

 عادية تدعي تدخله, فيقوم بمهامه بمتابعة أفراد المنظمة ويقوم بتصحيح ما يحدث من انحرافات ضمن األداء.

روح فالقائد التحويلي يركز جهوده على تحويل ونقل وتغيير الواقع التي تعيشه المنظمة عن طريق تحسين ال

 المعنوية للمرؤوسين فيقوم بالتركيز على الجوانب الروحية التي تحفز المرؤوسين على اإلبداع.

يعتمد القائد التحويلي على مزيج من جاذبيته الشخصية وقدرته على إلهام اآلخرين ويقوم بتحفيزهم عاطفيا  

راد المنظمة دون النظر إلى رؤيته وعقليا , يسعى ألن يحظى على الثقة الكاملة لمرؤوسيه في العمل فيحبه أف

 (.303, ص. 5111مصطفى, ) أو رسالته المستقبلية

 خصائصه:

يسعى لالنتقال بالمنظمة إلى الحالة الحضارية, فيقوم بوضع أهداف عالية وطموحة ويظهر ثقته  .0

 بقدرات أفراد المنظمة إلتمامها.

 يعاني من صراعات داخلية نفسية مما لديه ثقة عالية وإحساس عالي بالذات وليده اإلصرار القوي وال .5

 يساعده في االبتعاد عن حالة الدفاع عن النفس.

 لديه حضور قوي ونشاط عالي ويقدم الحلول الخالقة واإلبداعية. .3

 يتمتع بمهارات تواصل عالية ومميزة. .0

 (.25-01, ص ص. 0111الهواري, ) يتمتع بجاذبية شخصية مميزة .2

 . يستخدم جميع األساليب اإللهامية .1

 يقدم لمرؤوسيه أهداف ووسائل جديدة ووجهات نظر وحلول وتحديات فكرية جديدة. .3

 يتعاطف بشكل كبير مع المرؤوسين الذين يحتاجون رعاية خاصة. .2

 يرقى برغبات المرؤوسين فهو يدعو من الحاجات فردية شخصية إلى الحاجات اجتماعية. .1

 لديه جاذبية عالية. .01
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 (.301, ص. 5111مصطفى, ) ؤوسين والمنظمةيتمتع برؤية مستقبلية ترقى بالمر .00

حساس بمشاعر اآلخرين قادر على التعلم طيلة حياته, يتمتع بكاريزما عالية فيمكن القول أن القيادة  .05

 (.301, ص. 0113التحويلية هي ما بعد الكاريزما. )سلطان, 

 الرضا الوظيفي: .6

عليه عن طريق ردود األفعال  يعبر مصطلح الرضا عن االرتياح والقبول والذي يمكن االستدالل

االيجابية التي يعبر عنها األفراد عند إشباع حاجات معينة لديهم على الصعيد المادي والمعنوي, حيث 

 يكون على النقيض عدم الرضا يعبر عن ردود أفعال سلبية اتجاه حاجات غير مشبعة.

نتمائه إلى منظمة معينة أي ونجد مفهوم الرضا الوظيفي يعبر عن شعور الموظف أو العامل اتجاه ا

 مجموعة االنطباعات وردود األفعال االيجابية ومشاعر االرتياح لدى الموظف.

طرح الباحثون تعاريف عديدة ضمن محاولتهم توضيح مفهوم الرضا الوظيفي, ونظرا  لتعدد الدراسات 

وعام له. فقد عرفه والبحوث التي تناولت المفهوم من جوانب مختلفة نجد أنه ليس هناك تعريف موحد 

(Lock,1976)  بأنه: "حالة عاطفية إيجابية، أو سارة؛ ناتجة عن تقسيم الشخص لعمله، أو لتجاربه في

 العمل"

 تجعل التي والبيئية النفسية والمادية بالظروف االهتمامات ( بأنه: "مجموعةHoppeck,1935ويعرفه )

 وظيفتي" في راض أني بصدق يقول الفرد

 ، العمل لظروف الشخصي التقييم ( أن الرضا الوظيفي هو:" هوShnider & Sinder,1975ويرى )

 (.Sermpene, 2002, p. 23بها") القبول عند للعامل الوظيفة التي توفرها والفوائد والمزايا

 كافة الخصائص تعني التي العمل حياة إطار ضمن ولجأ آخرون إلى أن الرضا الوظيفي" يكون

, 5110العاملون")السالم,  يدركها كما العمل وقيمة بالوظيفة المتعلقة اإليجابية يروغ اإليجابية والجوانب

 (.32ص.

االتساع في وجهات النظر التي تعرضت لتعريف هذا  الوظيفي للرضا السابقة التعريفات خالل من فنرى

البعض يرى المصطلح, فالبعض يرونه أنه إشباع لحاجات فردية وآخرون يرونه مدى تقبل الفرد لعمله, و

 بأنه االنطباعات واتجاهات الفرد نحو الوظيفة ومكوناتها.

 وعلى ذلك يمكن القول أن الرضا الوظيفي يشمل النواحي التالي:

 الحالة العامة في االرتياح وإشباع الحاجات والرغبات بسبب االنتماء للمنظمة. .0

 فرد.ردود األفعال االيجابية تجاه ما تحققه الوظيفة ألهداف وغايات ال .5

الرضا الوظيفي هو معيار وحكم شخصي اتجاه متغيرات وظروف معينة فهو عنصر يمكن التأثير  .3

 فيه ضمن حدود معينة.

 الرضا الوظيفي يتعلق بالجودة الداخلية للحياة الوظيفية ضمن المنظمة بشكل عام. .0
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اء نفسه وجعل الفرد في طبعه يسعى إلى تحقيق أهدافه في تلبية الحاجات والرغبات بسعيه نحو إرض

نفسه أكثر راحة عن طريق تقديم الجهد العتقاده أن ذلك سيحقق أهدافه ويلبي حاجاته ورغبات عن 

 طريق التبادل بينه وبين المنظمة.

فالرضا الوظيفي يتحقق عن طريق التبادل بين الفرد والمنظمة حيث يقوم الفرد بأداء ما عليه من واجبات 

نا يكمن دور المنظمة في تقديم المكافآت واالمتيازات وتوفير محيط العمل ويتوقع التقدير من المنظمة. وه

 المناسب من أجل تلبية حاجات األفراد وتحقيق أهداف المنظمة وزيادة الرضا الوظيفي لدا موظفيها.

 فيحدث الرضا الوظيفي عن طريق تفاعل وتكامل مجموعة العوامل والخطوات وفق المنهجية التالية:

 ل فرد مجموعة معينة من الحاجات يسعى إلشباعها والعمل أحد مصادر هذه الحاجات.الحاجات: لك .0

 الدافعية: تولد الحاجات الدافعية التي توجه نحو المصادر المتوقعة إلشباع الحاجات. .5

األداء: تتحول الدافعية إلى أداء نشط للفرد وبوجه خاص أثناء القيام بعمله فهو يترجم هذا األداء على  .3

 لة إلشباع حاجات الفرد.أنه وسي

 اإلشباع: تؤدي فعالية األداء إلى إشباع حاجات الفرد. .0

الرضا: عندما يبلغ الفرد مرحلة اإلشباع من خالل األداء في عمله يصبح الفرد راضيا عن العمل  .2

 باعتباره الوسيلة التي تمكنه من إشباع حاجاته.

 السلوك القيادي والرضا الوظيفي: .7

إلدارية على أفراد المنظمة عن طريق المسؤوليات الكثيرة في مجال العالقات اإلنسانية يتجلى دور القيادة ا

والتي تتجلى في إقامة عالقات إنسانية بينه وبين مرؤوسيه تقوم على أساس التفاهم المتبادل وإشراكهم في 

هوم اإلدارة مناقشة ما يتعلق بشؤونهم وما يطرحونه من أفكار وآراء ذات قيمة وهو ما يندرج تحت مف

, والقيام بالتقدير واالعتراف بالمجهود المبذول من قبل Participation Managementبالمشاركة 

المرؤوسين ضمن المجموعة والتحفيز المستمر لهم على العمل بحماس ورضا لتقديم أفضل ما لديهم ضمن 

 عملهم. 

فسية ألفراد المنظمة باإلضافة إلى قدراتهم فيتوجب على القائد االهتمام بالدوافع والحاجات واالتجاهات الن

 (.20, ص. 5110هاشم, ) وميولهم ومستوى إدراكهم وتخيالتهم وتفكيرهم

وما يحد القائد من دوره اإلنساني اتجاه مرؤوسيه أن القائد أيضا  يجب أن يحقق التوازن بين ما تريده اإلدارة 

 في فة إلى دوره كزميل للقادة اآلخرين ودروه كمشاركالعليا منه وبين ما يقدمه لمرؤوسيه من توجيهات, إضا

 (.003-001, ص ص. 0111التنظيم. )كنعان,  خارج المتعددة النشاطات

ويتأثر مستوى الرضا عن العمل بطريقة اإلشراف التي يعتمدها القائد مع مرؤوسيه, وهو ما أكدته دراسة 

الذي يجعل محور اهتمامه العالقات اإلنسانية أجريت بجامعة ميتشيغان: حيث توصلت الدراسية أن المشرف 

إضافة إلى تفهم الصعوبات التي يواجهونها والتسامح عن األخطاء فيحظى بوالئهم ويرفع من مستوى 

 رضاهم عن العمل وحتى يتم تحقيق الرضا عن أسلوب القيادة يجب مراعاة ما يلي:
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 عالي

 

 

بعد االهتمام 

 بالمرؤوسين

 

 

 

 منخفض

 أظهار روح الصداقة ضمن العمل. .0

 عند طلب المساعدة. قيام القائد بمسانده فريقه .5

 .اعتماد القائد السلطة الشخصية بعيدا  عن السلطة الرسمية .3

 .تحقيق العدالة لفريق عمله .0

أن األسلوب الديمقراطي يزيد من النواحي االبتكارية والدافعية والثبات في مستوى  Iowaكما أكدت دراسة 

 (.513-515, ص ص. 5110 حريم,) األداء وروح الفريق والتفاعل االجتماعي والرضا في العمل

العمل  بهيكل االهتمام عالية في سلوك درجة تحقيق يستطيع الذي هو الفعال القائد :أيضا أكدت دراسة أوهايو 

, ص. 5110العميان, ) العاملين فبالمحصلة يحقق الرضا واإلنجاز الجماعي لمرؤوسيه مع التعاطف وسلوك

531.) 

 & Robert Blakeظيفي أظهرت نظرية الشبكة اإلدارية لكل من وما يتعلق بالسلوك القيادي والرضا الو

Jane Mouton رقم ضح الشكل يواستناد على تفاعل مفهومي "اهتمام القائد المهام واهتمامه بالمرؤوسين" و

 :( نموذج الشبكة اإلدارية0)

 Robert Blake & Jane Mouton( نموذج الشبكة اإلدارية 2الشكل رقم )

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرتفع            كيز على المهام             مستوى التر     منخفض                                     

 

d, Paris: é éme001) Organisation et gestion de l’entreprise. 2Sépari, S. and  Charron J. (2المصدر:

Dunod, p60. 

0.1    2.1    1.1 

         

         

         

0.2    2.2    1.2 

         

         

         

0.0    2.0    1.0 
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هو أسلوب القائد المنسحب التسيبي يقوم باهتمام قليل لكل من المرؤوسين والمهام  :0.0أسلوب القيادة 

باإلضافة  ويتجنب الصراع بين الحاجة لعالقة جيدة والحاجة للعمل, فهو يقوم بإنجاز المهام بأقل جهد ممكن

إلى اهتمام بمرؤوسين لما يضمن له ويبقيه في مركزه الوظيفي ويكون عبارة عن صلة وصل صغيرة بين 

 اإلدارة والمرؤوسين ويتجنب المشاكل ويدفن االبتكارات.

نالحظ من أسلوب القيادة المنسحب التسيبي أن القائد يحصل على رضا من بعض العمال من أجل إبقائه في 

 مركزه.

وهو أسلوب القائد االجتماعي فهو يقوم باهتمام عالي بالمرؤوسين واهتمام ضيف بالمهام,  :0.1القيادة  أسلوب

فهو يمارس إدارة النادي حيث يقوم بتكوين عالقات ودية مع المرؤوسين ويهيئ لهم مناخ يسوده األمان 

 مرغوب فيها.والراحة من أجل رضاهم, فهو يتجنب أعطاء األوامر خوف من تلقي إجابات غير 

 نالحظ من أسلوب القائد االجتماعي رضا عالي للعمال ضمن هذا األسلوب.

وهو أسلوب مهتم بشكل كبير بالمهام أكثر من المرؤوسين أسلوب القائد المتسلط   :1.0أسلوب القيادة 

عن كثب ومشاعرهم, ويلجأ إلى التهديد بالعقاب من أجل الحصول على االمتثال من قبل مرؤوسيه ويراقبهم 

 وال يسمح لهم بالمشاركة باتخاذ القرار.

 نالحظ من أسلوب القائد المتسلط أن الرضا الوظيفي متدني إلى حد ما.

وهو أسلوب القائد الوسط أو قائد منتصف الطريق, فهو يهتم بكل من المهام والموظفين  :2.2أسلوب القيادة 

بينهما مما يجعله يضحي بأحد اهتماماته على  بشكل متوسط حيث يواجه صعوبة ومشاكل في تحقيق التوازن

 حساب األخر في حال حدوث مشكلة طارئة.

 ونالحظ من أسلوب قيادة منتصف الطريق أن الرضا الوظيفي متوسط لدى أفراد المنظمة.

 وهو أسلوب القائد المثالي أو قائد الفريق فهو يبدي اهتمام عالي على المهام واهتمام في :1.1أسلوب القيادة 

المرؤوسين فيستطيع تحقيق التوازن بين أعلى إنجاز للمهام واألعمال وأقصى تحفيز للمرؤوسين وإرضائهم 

 في العمل عن طريق كسب الثقة واإلحساس بحاجاتهم واحترامهم.

 .Myers, p) ونالحظ من أسلوب القائد المثالي أن الرضا الوظيفي في أقصى درجاته لدى أفراد المنظمة

187.) 

حمد صقر عاشور مستوى إنتاجية الجماعة والرضا الوظيفي هما المعيارين األساسين لتقييم فعالية يعتبر أ

أو  األفراد تحقيق بدرجة تقاس أن يمكن الجماعة أفراد على القائد تأثير القيادة اإلدارية وذلك في قوله:" فعالية

القائد  لسلوك آخر أثر فهناك كاف، رغي وحده المعيار هذا استخدام لكن العمل؛ أهداف أو لمهمة المجموعة

 (.011, ص. 0123عاشور,) النفسية" اتجاهاتهم وعلى األفراد رضا على تأثيره في يتمثل

فالرضا عن العمل يعكس بصيغة غير مباشرة مدى فعالية القائد باعتبار أن القائد هو المسؤول عن تنظيم بيئة 

ألداء الفعال والعالي فإن انخفاض الرضا الوظيفي لدى العامل العمل والتمهيد لمناخ يحث العامل على القيام با

 يعد مؤشر سلبي لفعالية هذا القائد بينما زيادة الرضا الوظيفي لدى العامل يعد مؤشر إيجابي لفعالية القائد.



24 
 

 الفصل الثالث

 للدراسة: اإلطار العملي

I.  :نتائج الدراسة اإلحصائية 

 يلي: يتضمن القسم اإلحصائي للدراسة كل مما

 لمحاور االستبيان. Validity & Reliabilityاختبار الصدق والثبات  .0

 .Descriptive Studyدراسة وصفية  .5

 .Analytical Studyدراسة تحليلية  .3

 الدراسة: وثبات اختبار صدق .0

 :Factor Analysis  دراسة التحليل العاملي .0.0

تبيان تم االعتماد على التحليل من أجل تحديد صدق الدراسة وللتأكد من أهمية عبارات محاور االس

 وتطبيقه على كل محور من محاور الدراسة. Factor Analysisالعاملي 

 المحور األول )التركيز على األفراد(:

يتضمن المحور األول تسعة عبارات تفسر تركيز اإلدارة في الشركة على األفراد العاملين فيها, 

 وطبق التحليل على هذه العبارات كاملة.

 

 للمحور األول )التركيز على األفراد(( القيم األولية لمشاركات المتغير 0دول رقم )الج

 

 

 

 

 

 

 

Communalities مشاركات المتغير 

Extraction Initial العبارات 

 (0العبارة رقم) 1.000 889.

 (0العبارة رقم) 1.000 859.

 (1العبارة رقم) 1.000 917.

 (1العبارة رقم) 1.000 865.

 (01العبارة رقم) 1.000 891.

 (05العبارة رقم) 1.000 880.

 (00العبارة رقم) 1.000 894.

 (01العبارة رقم) 1.000 857.

 (03العبارة رقم) 1.000 909.

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

.930 

لحساب كفاية  KMOقيمة 

 Samplingالعينة 

Adequacy 
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أن العوامل المشتركة تفسر نسبة عالية من  Communalitiesية لمشاركات المتغير تشير القيم األول

وطالما , (1.223عشر بقيمة ) العبارة السادسةوكانت أقل قيمة هي في  1.2تباين المتغيرات وهي أكبر من 

, ومن هامنة واحد عبارةوال يمكن حذف العبارات فهذا يشير إلى أهمية جميع  1.2ن أنه لم نجد قيمة أقل م

 ومنه يمكن القول أن العينة كافية إلجراء التحليل. 1.2قيمتها اكبر من  أننالحظ  KMOخالل اختبار 

 المحور الثاني )التركيز على المهام(:

يتضمن المحور الثاني تسعة عبارات تفسر تركيز اإلدارة في الشركة على المهام, وطبق التحليل 

 على هذه العبارات كاملة.

 

 المتغير للمحور الثاني)التركيز على المهام(( القيم األولية لمشاركات 2م )الجدول رق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أن العوامل المشتركة تفسر نسبة عالية من  Communalitiesكات المتغير تشير القيم األولية لمشار

وطالما أنه لم نجد , (1.220بقيمة ) الثانية العبارةوكانت أقل قيمة هي في  1.2تباين المتغيرات وهي أكبر من 

اختبار  ومن خالل منها. ةواحد عبارةوال يمكن حذف  العباراتفهذا يشير إلى أهمية جميع  1.2قيمة أقل من 

KMO  ومنه يمكن القول أن العينة كافية إلجراء التحليل. 1.2نالحظ أن قيمتها اكبر من 

 المحور الثالث )الرضا الوظيفي(:

Communalities مشاركات المتغير 

Extraction Initial العبارات 

 (5العبارة رقم) 1.000 851.

 (3العبارة رقم) 1.000 858.

 (2العبارة رقم) 1.000 883.

 (3العبارة رقم) 1.000 915.

 (2ة رقم)العبار 1.000 864.

 (00العبارة رقم) 1.000 872.

 (03العبارة رقم) 1.000 934.

 (02العبارة رقم) 1.000 879.

 (01العبارة رقم) 1.000 856.

Extraction Method: Principal Component 

Analysis 

.898 

لحساب كفاية  KMOقيمة 

 Samplingالعينة 

Adequacy 
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يتضمن المحور الثالث اثنا عشر عبارة تفسر الرضا الوظيفي لموظفي شركة التراميدكا, وطبق 

 التحليل على هذه العبارات كاملة.

 المتغير للمحور الثالث)الرضا الوظيفي(ألولية لمشاركات ( القيم ا3الجدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أن العوامل المشتركة تفسر نسبة جيدة من تباين  Communalitiesتشير القيم األولية لمشاركات المتغير 

 .1.203والعشرون بنسبة  ةالخامس العبارة وكانت أقل قيمة هي في 1.2المتغيرات وهي أكبر من 

 عبارةوال يمكن حذف  العباراتفهذا يشير إلى أهمية جميع  1.2ن وطالما أنه لم نجد قيمة أقل م

ومنه يمكن القول أن العينة كافية  1.2نالحظ أن قيمتها اكبر من  KMOومن خالل اختبار  منها.ة احدو

 إلجراء التحليل.

 :Reliabilityدراسة ثبات االختبار  .0.5

والمبين في الجدول  Cronbach’s α coefficientألفا -استخدام معامل كرونباخب دراسة ثبات االختبارتم 

 (.0رقم )

 

 

 

Communalities مشاركات المتغير   

Extraction Initial العبارات 

 (01العبارة رقم) 1.000 640.

 (51العبارة رقم) 1.000 652.

 (50العبارة رقم) 1.000 670.

 (55العبارة رقم) 1.000 533.

 (53العبارة رقم) 1.000 749.

 (50العبارة رقم) 1.000 533.

 (52العبارة رقم) 1.000 517.

 (51العبارة رقم) 1.000 594.

 (53العبارة رقم) 1.000 531.

 (52العبارة رقم) 1.000 733.

 (51العبارة رقم) 1.000 743.

 (31العبارة رقم) 1.000 667.

Extraction Method: Principal Component 

Analysis. 

.819 

لحساب كفاية  KMOقيمة 

 Samplingالعينة 

Adequacy 
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 .االستبيان ثبات لفحص ألفا كرونباخ معامل حساب ( نتائج2الجدول رقم )

Reliability Statistics 

 المحور معامل كرونباخ ألفا

 كل المحاور 848.

 المحور األول: التركيز على األفراد 983.

 المهامالمحور الثاني: التركيز على  882.

 المحور الثالث: الرضا الوظيفي 868.

 

ثبات العالي وهذا يشير إلى ال (1.1)وهي أكبر من  (1.202)لكل المحاور هي نالحظ أن قيمة المعامل 

(  وللمحور الثالث 1.225( والمحور الثاني )1.123, وبالنسبة للمحور األول )لالختبار بصورة عامة

الي يمكن القول أنه هناك ثبات لالستبيان وفي حال توزيعه مرة أخرى ( وبالت1.1( وهي أكبر من )1.212)

 يمكن الحصول على نفس النتائج.

 :Descriptive Studyالدراسة الوصفية  .5

 :Descriptive Study Resultsنتائج الدراسة الوصفية 

 :نوعتوزع المشاركين في الدراسة بحسب ال .5.0

من اإلناث في حين كانت  %22.3كا الدوائية كان مشاركا  ضمن شركة التراميد 10تضمنت الدراسة 

 ( ذلك:0من الذكور. ويبين الجدول رقم ) 00.3%

 نوع( توزع عينة الدراسة بحسب ال3/2الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار نوعال

 %00.3 53 ذكر

 %22.3 30 أنثى

 

 توزع المشاركين في الدراسة بحسب العمر: .5.5

 01و 31إضافة إلى العمر بين  %33.3سنة بنسبة  31إلى  52بأعمار بين كانت أعلى قيمة للمشاركين 

سنة  01واألعمار أكثر من  %02كانت بنسبة  52سنة بينما األعمار أقل من  %33.3سنة كانت أيضا  بنسبة 

 .%1.1بنسبة 
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 ( توزع عينة الدراسة بحسب العمر:3/6)الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار العمر

 %02 00 سنة 52أقل من 

 %33.3 53 سنة 31إلى أقل من  52من 

 %33.3 53 سنة 21إلى أقل من  31من 

 %1.1 0 سنة 21أكثر من 

 

 توزع المشاركين بالدراسة بحسب مستوى التعليم: .5.3

وحاملي شهادة  %01.3وحاملي الشهادة العليا بنسبة  %13.1كانت األغلبية لحاملي الشهادة الجامعية بنسبة 

 .%01.0متوسط بنسبة المعهد ال

 ( توزع عينة الدراسة بحسب مستوى التعليم:7)الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار مستوى التعليم

 %01 01 شهادة معهد متوسط

 %13.1 31 شهادة جامعية

 %01.3 05 شهادة عليا )ماجستير أو دكتوراه(

 

 توزع المشاركين بالدراسة بحسب مدة الخبرة في الوظيفة: .5.2

 %49.2سنوات وكانت النسبة  3ت األغلبية لألشخاص الذين لديهم خبرة في عملهم بين سنة إلى أقل من كان

ومن ثم األفراد الذين لديهم  %51.5بنسبة   2سنوات إلى أقل من  3يليها األشخاص الذين لديهم خبرة بين 

 .%00.2نسبة واألفراد الذين خبرتهم أكبر من خمس سنوات ب %03.0خبرة أقل من سنة بنسبة 

 ( توزع عينة الدراسة بحسب مدة الخبرة الوظيفية:8)الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار مدة الخبرة الوظيفية

 %03.0 2 سنة 0أقل من 

 %01.5 31 سنوات 3إلى أقل من  0من 

 %51.5 01 سنوات 2إلى أقل من  3من 

 %00.2 3 سنوات 2أكثر من 

 

 بحسب الدخل الشهري: توزع المشاركين في الدراسة .5.2

ألف ليرة سورية هي النسبة األعلى بنسبة  12إلى أقل من  01كانت نسبة األفراد الذين يتقاضون راتب بين 

, يليها  %05.1ألف ليرة سورية بنسبة  01إلى أقل من  52يليها األفراد الذين يتقاضون راتب بين  00.3%
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و األفراد الذين يتقاضون راتب أعلى  %2.5سورية بنسبة  ألف ليرة 52األفراد الذين يتقاضون راتب أقل من 

 .%0.1لف ليرة سورية بنسبة أ 12من 

 ( توزع عينة الدراسة بحسب الدخل الشهري:9)الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار الدخل

 %2.5 2 ألف ليرة سورية 52أقل من 

 %05.1 51 ألف ليرة سورية 21إلى أقل من  52من 

 %00.3 53 ألف ليرة سورية 62قل من إلى أ 21من 

 %0.1 3 ألف ليرة سورية 62أكثر من 

 

 :موظفي شركة التراميدكامن وجهة نظر  األنماط القياديةنتائج  .5.6

األنماط القيادية السائدة في الشركة بحسب  التعرف علىلتراميدكا الدوائية تم امن وجهة نظر موظفي شركة 

هو نمط القائد االستبيان الموزع, حيث كان النمط القيادي السائد في الشركة نظرية الشبكة اإلدارية وبناء على 

 %50.3وكان نمط قائد النادي االجتماعي بنسبة  %51.5نمط قائد الفريق بنسبة  يليها %35.2بنسبة  الوسط

 .%3.3بنسبة نمط القائد المنسحب التسيبي ومن ثم  %01.0ونسبة القائد االستبدادي 

 ( توزع عينة الدراسة بحسب مدة الخبرة الوظيفية:01)الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار النمط القيادي

 %51.5 01 نمط قائد الفريق

 %50.3 03 نمط قائد النادي االجتماعي

 %35.2 51 نمط القائد الوسط

 %01.0 01 نمط القائد االستبدادي

 %3.3 5 نمط القائد المنسحب التسيبي

 

 

 :فقة المشاركين على أسئلة االستبيان وعلى كل محور من محاورهاختبار مدى موا .5.7

 المحور األول: التركيز على األفراد: .5.3.0

يبين الجدول التالي قيم وصفية متعلقة بإجابات المشاركين على كل عبارة من عبارات المحور األول وعلى 

 .One-sample T-testللعينة الواحدة  Tمجمل هذا المحور مع نتائج تطبيق اختبار 

( قيم المتوسط الحسابي واالنحراف والخطأ المعياري إلجابات المشاركين على أسئلة المحور 00الجدول رقم)

 األول.
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عن  على المحور األولللعينة الواحة لفحص اختالف إجابات المشاركين  Tنتائج اختبار ( 00الجدول رقم )

 .5.9القيمة 

 

 

وهذا يدل على األفراد في  5.1نالحظ أن متوسطات اإلجابة على المحور األول كانت أعلى من القيمة 

الموظفين في شركة التراميدكا الدوائية يرون أن إدارتهم تهتم باألفراد وتركز عليها. ونستنتج من ذلك أن 

 تفسير الداللة
قيمة 

 الداللة

 مجال الموثوقية

92% 

متوسط 

 الفروق

 قيمة

T 

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

حجم 

 العينة

المحور األول 

التركيز على 

الحد  األفراد

 األعلى

الحد 

 األدنى

تختلف 

جوهريا  عن 

 5.9قيمة 

.001 .8380 .2144 .52623 3.376 1.21736 3.4262 10 
العبارة 

 (0رقم)

تختلف 

جوهريا  عن 

 5.9قيمة 

.010 .6636 .0938 .37869 2.659 1.11252 3.2787 10 
العبارة 

 (0رقم)

تختلف 

جوهريا  عن 

 5.9قيمة 

.003 .7878 .1663 .47705 3.071 1.21331 3.3770 10 
العبارة 

 (1رقم)

تختلف 

جوهريا  عن 

 5.9قيمة 

.009 .6305 .0941 .36230 2.702 1.04724 3.2623 10 
العبارة 

 (1رقم)

تختلف 

ن جوهريا  ع

 5.9قيمة 

.004 .7151 .1407 .42787 2.980 1.12133 3.3279 10 
العبارة 

 (01رقم)

تختلف 

جوهريا  عن 

 5.9قيمة 

.004 .7432 .1453 .44426 2.972 1.16741 3.3443 10 
العبارة 

 (05رقم)

تختلف 

جوهريا  عن 

 5.9قيمة 

.004 .7709 .1504 .46066 2.970 1.21151 3.3607 10 
العبارة 

 (00رقم)

تختلف 

جوهريا  عن 

 5.9قيمة 

.001 .8273 .2252 .52623 3.496 1.17557 3.4020 10 
العبارة 

 (01رقم)

تختلف 

جوهريا  عن 

 5.9قيمة 

.024 .6756 .0490 .36230 2.313 1.22341 3.2203 10 
العبارة 

 (03رقم)

تختلف 

جوهريا  عن 

 5.9قيمة 

 مجمل المحور 10 3.3406 1.09655 3.138 44062. 1598. 7215. 003.
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ادية المسيطرة في شركة ألتراميدكا )نمط قائد الفريق, ونمط األنماط القيادية التي تهتم باألفراد هي األنماط القي

 (.القائد الوسطقائد النادي االجتماعي, ونمط 

 وكان ترتيب المتوسطات اإلجابات على العبارات على الشكل التالي وتم ترتيبها من األعلى إلى األقل موافقة:

 (3.05)القرارات. : يتم أخذ أفكار ومقترحات الموظفين عند اتخاذالعبارة األولى

تنفيذ األعمال واتخاذ  عشر: تتم مراعاة حاجات ورغبات ومشاعر اآلخرين عند ةالسادس العبارة

 (3.00)القرارات.

 (3.33)لعمل بشكل خالق ومبدع.يتم تشجيع الموظفين على ا العبارة السادسة:

 (3.31)يهتم المشرف بتشكيل فرق العمل . العبارة الرابعة عشر:

 (3.30)يتم شرح التعقيدات وتفاصيل المهمة المعقدة للموظفين بصدر رحب.انية عشر: العبارة الث

 (3.35)العبارة العاشرة: ال يتم النظر للعالقات الشخصية عندما يتم تصحيح األخطاء.

 (3.53)العبارة الرابعة: يتم توجيه الموظفين بصدر رحب عند التدريب على مهمة جديدة.

 (3.51)إلدارة بالتدريب في العمل من أجل تحسين المستوى المعرفي للموظفين.: تهتم االعبارة التاسعة

 (3.52)العبارة السابعة عشر: يتميز المشرف باستشارة الموظفين بغرض تحسين أدائهم.

 1.12للعينة الواحدة تبين وجود فارق جوهري دال إحصائيا  عند مستوى داللة  Tومن خالل تطبيق اختبار 

من المحور تختلف جوهريا  عن القيمة أو  لى جميع العباراتن متوسطات عالمات اإلجابة عوبعبارة أخرى فإ

 (.5.1العالمة المختبرة )

وهي قيمة أعلى من القيمة المختبرة, وقيمتها تختلف  3.30وبالنسبة لمجمل المحور كان المتوسط الحسابي

رة في شركة ألتراميدكا الدوائية وبشكل عام جوهريا عن القيمة أو العالمة المختبرة, مما يدل على أن اإلدا

 تقوم بالتركيز على موظفيها بشكل جيد.

 المحور الثاني: التركيز على المهام: .5.3.5

يبين الجدول التالي قيم وصفية متعلقة بإجابات المشاركين على كل عبارة من عبارات المحور الثاني وعلى 

 .One-sample T-testلواحدة للعينة ا Tمجمل هذا المحور مع نتائج تطبيق اختبار 
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عن  على المحور الثانيللعينة الواحة لفحص اختالف إجابات المشاركين  Tنتائج اختبار ( 05الجدول رقم )

 .5.9القيمة 

 هذا يدل علىو 5.1قريبة وأعلى من القيمة ت كان لكل عبارة نالحظ أن متوسطات اإلجابة على المحور الثاني

إلى عالي.  متوسط المستجوبين في شركة التراميدكا الدوائية يرون أن إدارتهم تركز على المهام بشكل أن

ونستنتج من ذلك أن األنماط القيادية التي تركز على المهام لم تكن مسيطرة ولم يكن لها األغلبية في شركة 

 ألتراميدكا.

 ب المتوسطات اإلجابات على العبارات على الشكل التالي وتم ترتيبها من األعلى إلى األقل موافقة:وكان ترتي

 تفسير الداللة
قيمة 

 الداللة

 مجال الموثوقية

12% 

متوسط 

 الفروق

 قيمة

T 

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

حجم 

 العينة

ني المحور الثا

التركيز على 

الحد  المهام

 األعلى

الحد 

 األدنى

تختلف 

جوهريا  عن 

 5.1قيمة 

.023 .6721 .0525 .36230 2.339 1.20971 3.2623 10 
العبارة 

 (5رقم)

تختلف 

جوهريا  عن 

 5.1قيمة 

.005 .6651 .1251 .39508 2.927 1.05427 3.2951 10 
العبارة 

 (3رقم)

ال تختلف 

جوهريا  عن 

 5.1قيمة 

.353 .4678 -.1694 .14918 .937 1.24400 3.0492 10 
العبارة 

 (2رقم)

تختلف 

جوهريا  عن 

 5.1قيمة 

.010 .6346 .0900 .36230 2.662 1.06304 3.2215 10 
العبارة 

 (3رقم)

تختلف 

جوهريا  عن 

 5.1قيمة 

.078 .5235 -.0284 .24754 1.794 1.07759 3.1475 10 
العبارة 

 (2رقم)

تلف تخ

جوهريا  عن 

 5.1قيمة 

.002 .6912 .1645 .42787 3.250 1.02829 3.3279 10 
العبارة 

 (00رقم)

ال تختلف 

جوهريا  عن 

 5.1قيمة 

.395 .4428 -.1773 .13279 .857 1.21061 3.0328 10 
العبارة 

 (03رقم)

ال تختلف 

جوهريا  عن 

 5.1قيمة 

.157 .5145 -.0850 .21475 1.433 1.17045 3.1148 10 
العبارة 

 (02رقم)

تختلف 

جوهريا  عن 

 5.1قيمة 

.011 .6674 .0899 .37869 2.623 1.12740 3.2787 10 
العبارة 

 (01رقم)

تختلف 

جوهريا  عن 

 5.1قيمة 

 مجمل المحور 10 3.1967 1.06137 2.183 29672. 0249. 5685. 033.
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 (3.35)العبارة الحادية عشر: يتم إدارة وقت العمل ضمن كفاءة عالية.

 (3.51) العبارة الثالثة: يراقب المدير الجدول الزمني لضمان انجاز المهمة في الوقت المحدد.

 (3.53).ة عشر: تهتم اإلدارة بتطوير مستوى إنتاجية الموظفينالعبارة الثامن

 (3.51)العبارة الثانية: يعتبر تحقيق األهداف  في مقدمة أولويات اإلدارة.

العبارة السابعة: يأخذ المدير بعين االعتبار كامل التفاصيل عند مواجهته للمهام المعقدة منذ بدايتها وحتى 

 (3.52)نهايتها.

 (3.00)نة: يجد المدير أنه من السهل تنفيذ العديد من الهمام المعقدة في نفس الوقت.العبارة الثام

 (3.00)العبارة الخامسة عشر: يتم تحليل المشاكل بشكل علمي .

 (3.10)العبارة الخامسة: المهمة األكثر صعوبة هي المهمة الممتعة بالنسبة للمدير.

 (3.13)هام الكبيرة إلى مهام صغيرة يمكن التحكم بها.العبارة الثالثة عشر: يقوم المشرف بتقسيم الم

 1.12وجود فارق جوهري دال إحصائيا  عند مستوى داللة  للعينة الواحدة تبين Tومن خالل تطبيق اختبار 

الثالثة عشر والعبارة وبعبارة أخرى فإن متوسطات عالمات اإلجابة على جميع العبارات ما عدا العبارة 

 (.5.1تختلف جوهريا  عن القيمة أو العالمة المختبرة ) ,من المحور لخامسة عشرالخامسة والعبارة ا

وهي قيمة أعلى من القيمة المختبرة, وقيمتها تختلف  3.01وبالنسبة لمجمل المحور كان المتوسط الحسابي 

وائية وبشكل (, مما يدل على أن اإلدارة في شركة ألتراميدكا الد5.1جوهريا عن القيمة أو العالمة المختبرة)

 عام تقوم بالتركيز على مهام عمل موظفيها.

 المحور الثالث: الرضا الوظيفي: .5.3.3

يبين الجدول التالي قيم وصفية متعلقة بإجابات المشاركين على كل عبارة من عبارات المحور الثالث وعلى 

 .One-sample T-testللعينة الواحدة  Tمجمل هذا المحور مع نتائج تطبيق اختبار 

( قيم المتوسط الحسابي واالنحراف والخطأ المعياري إلجابات المشاركين على أسئلة المحور 03ول رقم)الجد

 األول.

, وقد تم اختيار قيمة 3.0ة لفحص اختالف إجابات المشاركين عليها عن القيمة دللعينة الواح Tنتائج اختبار 

 التخلص من مشكلة تفسير الحيادي. من أجل 3.0
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عن  على المحور الثالثللعينة الواحة لفحص اختالف إجابات المشاركين  Tنتائج اختبار ( 03الجدول رقم )

 .3.2القيمة 

 تفسير الداللة
قيمة 

 الداللة

 مجال الموثوقية

متوسط  12%

 الفروق

 قيمة

T 

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

حجم 

 العينة

المحور الثالث 

التركيز على 

 المهام
الحد 

 األعلى

الحد 

 ألدنىا

ال تختلف 

جوهريا  عن 

 3.0قيمة 

.091 .4114 -.0310 .19016 1.720 .86366 3.5902 10 
العبارة 

 (01رقم)

تختلف 

جوهريا  عن 

 3.0قيمة 

.002 .5410 .1344 .33770 3.323 .79376 3.7377 10 
العبارة 

 (51رقم)

ال تختلف 

جوهريا  عن 

 3.0قيمة 

.526 .3120 -.1612 .07541 .637 .92388 3.4754 10 
العبارة 

 (50رقم)

ال تختلف 

جوهريا  عن 

 3.0قيمة 

.568 .3383 -.1875 .07541 .574 1.02643 3.4648 10 
العبارة 

 (55رقم)

تختلف 

جوهريا  عن 

 3.0قيمة 

.006 -.1059 -.5957 
-

.35082 

-

2.866 
.95614 3.0492 10 

العبارة 

 (53رقم)

ال تختلف 

جوهريا  عن 

 3.0قيمة 

.964 .2789 -.2921 
-

.00656 
-.046 1.11473 3.3934 10 

العبارة 

 (50رقم)

ال تختلف 

جوهريا  عن 

 3.0قيمة 

.294 .1222 -.3976 
-

.13770 

-

1.060 
1.01492 3.2623 10 

العبارة 

 (52رقم)

ال تختلف 

جوهريا  عن 

 3.0قيمة 

.273 .1375 -.4785 
-

.17049 

-

1.107 
1.20268 3.2295 10 

العبارة 

 (51رقم)

ال تختلف 

جوهريا  عن 

 3.0قيمة 

.219 .3680 -.0860 .14098 1.242 .88645 3.5410 10 
العبارة 

 (53رقم)
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ولكنها إما أكبر منها  (3.0)المحور الثالث كانت قريبة من القيمة عبارات لى نالحظ أن متوسطات اإلجابة ع

وهذا يدل على المستجوبين في شركة التراميدكا الدوائية  (,3القيمة الحيادية )أو أقل منها بقليل ولم تكون تحت 

 ي لديهم,الرضا الوظيف اتجاهتفاوتت متوسطات إجاباتهم على العبارات بين موافقتهم أو حياديتهم 

 هي: 3.0وكانت العبارات التي قيمة متوسطاتها أعلى من قيمة 

 (3.33)العبارة العشرون: أشعر بقيمة العمل الذي أقوم به.

 (3.21)العبارة التاسعة عشر: ال أجد صعوبة في معرفة سياسة العمل.

 (3.20)العبارة السابعة والعشرون: يتم تسليط الضوء في حال قمت بالعمل بشكل جيد.

 (3.03)العبارة الواحد والعشرون: يحقق العمل لي قدر كبير من الرضا في حياتي.

 (3.01)العبارة الثانية والعشرون: عندما يزيد العبء في عملي أتلقى المساعدة من زمالئي في العمل.

 هي:إلى أقل منها  3.0من  قريبةوالعبارات التي قيمة متوسطاتها 

 (3.31)بالحماس تجاه عملي في معظم األحيان. العبارة الرابعة والعشرون: أشعر

 (3.30)العبارة التاسعة والعشرون: يشاركني مديري في القرارات التي تأثر على إدارتي.

 (3.35)العبارة الثالثون: إن التفهم الذي يبذله مديري لما أحتاجه يحقق لي الرضا عن العمل.

 (3.30)ور الوظيفي.العبارة الثامنة والعشرون: يوفر لي العمل فرص التط

ال تختلف 

جوهريا  عن 

 3.0قيمة 

.554 .2092 -.3863 
-

.08852 
-.595 1.16248 3.3115 10 

العبارة 

 (52رقم)

ال تختلف 

جوهريا  عن 

 3.0قيمة 

.723 .2575 -.3690 
-

.05574 
-.356 1.22318 3.3443 10 

العبارة 

 (51رقم)

ال تختلف 

جوهريا  عن 

 3.0قيمة 

.650 .2440 -.3883 
-

.07213 
-.456 1.23452 3.3279 10 

العبارة 

 (31رقم)

ال تختلف 

جوهريا  عن 

 3.0قيمة 

.843 .1939 -.1587 .01758 .199 .68846 3.4176 10 
مجمل المحور 

 (3.0عند قيمة)
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 (3.51)العبارة الخامسة والعشرون: أحظى بفرصة استخدام طريقتي الخاصة في العمل.

 (3.55)العبارة السادسة والعشرون: أتمتع بحرية التعبير عن رأيي الشخصي.

 (3.10)العبارة الثالثة والعشرون: أشعر بأن منصبي الحالي يتناسب مع رغبتي.

للعينة الواحدة تبين عدم وجود فارق جوهري دال إحصائيا  عند مستوى داللة  Tومن خالل تطبيق اختبار 

والعبارة وبعبارة أخرى فإن متوسطات عالمات اإلجابة على جميع العبارات ما عدا العبارة العشرون  1.12

 (.3.0من المحور ال تختلف جوهريا  عن القيمة أو العالمة المختبرة )الثالثة والعشرون 

( وال تختلف 3.0) من القيمة المختبرة قريبةوهي قيمة  3.00جمل المحور كان المتوسط الحسابي وبالنسبة لم

مما يدل على أن مستوى الرضا الوظيفي لدى أفراد  ,باتجاه الموافقة (3) وأعلى من الحياديةجوهريا  عنها 

 .ولكن ليس له داللة إحصائية يدشركة التراميدكا الدوائية ج

 :Analytical Study الدراسة التحليلية .3

 اختبار التوزع الطبيعي: .3.0

ذلك تم قياس بمن أجل القيام بتحليل االرتباط وتحليل االنحدار يشترط التوزع الطبيعي للبيانات, وللقيام 

طالما أن حجم العينة أكبر من  Kolmogorov-Smirnov Testالتوزع الطبيعي للبيانات بواسطة اختبار 

 لمتوسطات كل محور من محاور الدراسة: وتم قياس التوزع الطبيعي 21

 التوزع الطبيعي لمتوسطات المحور األول: اختبار 

Tests of Normality للمحور األول  اختبار التوزع الطبيعي( 02الجدول رقم )  

 
aSmirnov-Kolmogorov Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

متوسطات 

التركيز على 

 األفراد.

.084 61 .200 .963 61 .062 

 

وهي أكبر من  (Sig=0.200)للمحور األول نجد أن قيمة  Kolmogorov-Smirnovمن خالل اختبار 

 ومنه نجد أن البيانات تقبل التوزع الطبيعي. 1.12

 

 

 

 

 :اختبار التوزع الطبيعي لمتوسطات المحور الثاني 
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Tests of Normality للمحور الثاني  طبيعيالتوزع ال ر( اختبا02الجدول رقم )  

 
aSmirnov-Kolmogorov Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

متوسطات 

التركيز على 

 المهام

.069 61 .200 .965 61 .083 

 

وهي أكبر من  (Sig=0.200)للمحور الثاني نجد أن قيمة  Kolmogorov-Smirnovمن خالل اختبار 

 نات تقبل التوزع الطبيعي.ومنه نجد أن البيا 1.12

 :اختبار التوزع الطبيعي لمتوسطات المحور الثالث 

Tests of Normality للحمور الثالث  اختبار التوزع الطبيعي( 06الجدول رقم )  

 
aSmirnov-Kolmogorov Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

متوسطات 

الرضا 

 الوظيفي

.100 61 .200 .962 61 .058 

 

وهي أكبر من  (Sig=0.200)للمحور الثالث نجد أن قيمة  Kolmogorov-Smirnovمن خالل اختبار 

 ومنه نجد أن البيانات تقبل التوزع الطبيعي. 1.12

 

 تحليل االرتباط: .3.5

 التركيز على األفراد والرضا الوظيفي: 3.5.0

يجب أن يكون توزيع كل  Pearson Correlation Coefficientمن أجل القيام بتحليل معامل بيرسون 

 متغير من المتغيرين طبيعيا  وهذا محقق في الفقرات السابقة.

Correlations ( معامل االرتباط07الجدول رقم )  التركيز على األفراد(

 والرضا الوظيفي(

 
محور التركيز 

 على األفراد

محور 

الرضا 

 الوظيفي

محور التركيز 

 على األفراد

Pearson 

Correlation 
1 **.638 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 61 61 

محور الرضا 

 الوظيفي

Pearson 

Correlation 
**.638 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 61 61 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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( وتدل إحصائيا  عند مستوى 1.1وهي أكبر من ) 1.132نالحظ من الجدول السابق أن قيمة معامل االرتباط  

بين أسلوب اإلدارة في تركيزها على المهام  جيدةوهذا يشر إلى أنه هناك عالقة  1.110أو  1.12داللة 

 الدوائية. التراميدكاوالرضا الوظيفي لدى موظفي شركة 

 

 التركيز على المهام والرضا الوظيفي: .3.5.5

Correlations يز على المهام )الترك ( معامل االرتباط08الجدول رقم )

 والرضا الوظيفي(

 

محور 

ى التركيز عل

 المهام

محور 

الرضا 

 الوظيفي

محور 

ى التركيز عل

 المهام

Pearson 

Correlation 
1 -.303* 

Sig. (2-tailed)  .018 

N 61 61 

محور الرضا 

 الوظيفي

Pearson 

Correlation 
-.303* 1 

Sig. (2-tailed) .018  

N 61 61 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

و تدل إحصائيا   سالبة وأقرب إلى الصفروهي  -1.313نالحظ من الجدول السابق أن قيمة معامل االرتباط  

بين أسلوب اإلدارة في تركيزها على ضعيفة عكسية  وهذا يشر إلى أنه يوجد عالقة 1.12عند مستوى داللة 

 الدوائية.  التراميدكاالوظيفي لدى موظفي شركة المهام والرضا 

 تحليل االرتباط الجزئي: .3.5.3

تركيز الشركة على تحليل االرتباط الجزئي لحساب تأثير  حسابعند استبعاد متغير التركيز على المهام و 

 تم القيام بتحليل االرتباط الجزئي.األفراد في الرضا الوظيفي 

 

Correlations معامل االرتباط الجزئي  ( قيمة09الجدول رقم )   

استبعاد 

 المتغير
 

 التركيز على

 األفراد

الرضا 

 الوظيفي

كة تركيز الشر

 على الهام

التركيز على 

 األفراد

Correlation 1.000 .594 

Significance (2-

tailed) 
. .000 

df 0 58 

 الرضا الوظيفي

Correlation .594 1.000 

Significance (2-

tailed) 
.000 . 

df 58 0 
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نالحظ أن العالقة بين تركيز الشركة على األفراد والرضا الوظيفي ظلت جيدة وموجبة بعد استبعاد تركيز 

. ويمكن القول أن تركيز الشركة على المهام ال يوجد له أثر قوي في التأثير على مستوى الشركة على المهام

 الرضا الوظيفي.

 

 :االنحداردراسة  .3.3

موجبة جيدة كل متغير من متغيرات الدراسة تتميز بالتوزيع الطبيعي وبعد معرفة وجود عالقة  بعد معرفة أن

بالتعرف على أثر السلوك الذي يركز يمكن القيام  بين سلوك اإلدارة في التركيز على األفراد والرضا الوظيفي

 Simple Linearعلى األفراد في الرضا الوظيفي عن طريق دراسة االنحدار الخطي البسيط 

Regression.  

تم القيام بإجراء تحليلي االنحدار البسيط بناء على نموذج انحدار بسيط تضمن المتغير المستقل )التركيز على 

 األفراد( والمتغير التابع وهو الرضا الوظيفي.

 *التركيز على األفراد.0B+1Bالرضا الوظيفي= يمكن التعبير عن ذلك وفقا  للمعادلة التالية.

 يلي نتائج التحليل: وفيما

من التباين الحاصل  %01.1والتي تبين أن نموذج االنحدار يفسر  R Square( قيمة 02يبين الجدول رقم)

في المتغير التابع أي بعبارة أخرى يفسر المتغير المستقل التركيز على األفراد نسبة جيدة من التباين الحاصل 

من التباين الحاصل في  %21.0في حين أن  %01.1النسبة في المتغير التابع الرضا الوظيفي وتبلغ هذه 

 متغير الرضا الوظيفي يعود لعوامل أخرى.

 

 

 

 

 

وهذا يدل على أن  1.12وهي دالة إحصائيا  عند مستوى داللة  F 01.01( قيمة 01ويبين الجدول رقم )

نموذج االنحدار هام من الناحية اإلحصائية أي بعبارة أخرى يؤدي المتغير المستقل )التركيز على األفراد( 

 صائية في التبوء بقيمة المتغير التابع وهو الرضا الوظيفي.دورا  هاما  من الناحية اإلح

ANOVAbالجدول رقم )07( تحليل 

Model 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

1 

Regression 11.575 1 11.575 40.498 .000a 

Residual 16.863 59 .286   

Total 28.438 60    

a. Predictors: (Constant), ركيز على األفرادمحور الت  

b. Dependent Variable: محور الرضا الوظيفي 

Model Summary اإلنحدار ( ملخص نموذج02الجدول رقم )  

Model R 

R 

Squar

e 

Adjuste

d R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Dimension 0 1 .638a .407 .397 .53462 

a. Predictors: (Constant), محور التركيز على األفراد 
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Coefficientsa)08( الجدول رقم 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficient

s 
t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 2.079 .221  9.404 .000 

محور التركيز 

 على األفراد
.401 .063 .638 6.364 .000 

a. Dependent Variable: محور الرضا الوظيفي 

 

وهي قيمة موجبة تعني أن كل تغير درجة واحدة في إجابة  1.010هي  B1( نجد أن 02) ومن الجدول رقم

درجة في إجابته على محور الرضا  1.010المشارك على محور التركيز على األفراد سيرافقه بتغير مقداره 

 الوظيفي.

وبالتالي يلعب متغير التركيز على األفراد  1.12وهي أصغر من   1.111تساوي  P Valueحظ أن قيمة ونال

دورا  هاما  من الناحية اإلحصائية في الرضا الوظيفي. وبعبارة أخرى كلما كانت إجابة المشارك على التزام 

 لرضا الوظيفي له.اإلدارة بالتركيز على األفراد تميل نحو الموافقة كلما انعكس ذلك على ا

بين المحور الثاني والرضا الوظيفي نجد  Simple Liner Regressionومن تحليل اإلنحدار البسيط  

 مايلي:

 

 

 

 

 

 

من التباين الحاصل في المتغير التابع أي  %1.5والتي تبين أن نموذج االنحدار يفسر  R Squareقيمة إن 

 عمن التباين الحاصل في المتغير التاب ة قليلةنسب المهاملمستقل التركيز على بعبارة أخرى يفسر المتغير ا

 من التباين الحاصل في متغير الرضا الوظيفي يعود لعوامل أخرى. %11.2في حين أن  ,الرضا الوظيفي

 في تركيز الشركة على المهام والرضا الوظيفي.يوجد أثر ضعيف سلبي وبالتالي يمكن القول أنه 

 

 :One Way ANOVA التباين تحاليل .3.2

 النمط القيادي والرضا الوظيفي: .3.2.0

Model Summary ( ملخص نموذج اإلنحدار02الجدول رقم )  

Model R 

R 

Squar

e 

Adjuste

d R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Dimension 0 1 .313 .115 .131 . 10101  

a. Predictors: (Constant),  المهاممحور التركيز على  
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تبيان بين النمط القيادي كمتغير أسمي والرضا الوظيفي كمتغير كمي وكانت النتائج على تم تطبيق تحليل ال

 الشكل التالي:

 ( اختبار تجانس التبيان09الجدول رقم )

 بين النمط القيادي والرضا الوظيفي

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.102 4 56 .365 

 

 ANOVA( تحليل التباين 51الجدول رقم )

 نمط القيادي والرضا الوظيفيبين ال

 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

Between 

Groups 
13.890 4 3.472 13.366 .000 

Within 

Groups 
14.549 56 .260   

Total 28.438 60    

 

وبالتالي يتحقق شرط تجانس التبيان.  1.12وهي أكبر من  P=0.365( أن قيمة 01نالحظ من الجدول رقم )

وبالتالي يوجد  1.12هي أصغر من  Fالمصاحبة إلحصائية  P=0.000( نجد أن قيمة 51من الجدول رقم )و

 فروق معنوية بين متوسطات الرضا الوظيفي تبعا  للراتب.

من أجل  Bonferroniومن أجل معرفة الفروق بين متوسطات المجوعات المقارنة نقوم باستعمال طريقة 

 معنوية الفرق لكل زوج من المعالجات. المقارنات المتعددة الختبار

 

 .الفروق المعنوية ومتوسط الرضا الوظيفي عند كل نمط من أنماط القيادة (50رقم ) الجدول

 النمط القيادي
مستوى 
 الرضا

 المقارنات مع
قيمة الداللة 
 اإلحصائية

 تفسير الداللة اإلحصائية

 3.23 قائد الفريق

 جد فروق معنويةال تو 1.000 قائد النادي االجتماعي

 توجد فروق معنوية 1.000 القائد الوسط

 توجد فروق معنوية 1.000 القائد المستبد

 توجد فروق معنوية 1.000 القائد المنسحب التسيبي

 3.10 قائد النادي االجتماعي

 ال توجد فروق معنوية 1.000 قائد الفريق

 توجد فروق معنوية 1.000 القائد الوسط

 توجد فروق معنوية 1.000 ئد المستبدالقا

 توجد فروق معنوية 1.000 القائد المنسحب التسيبي

 5.12 القائد الوسط

 توجد فروق معنوية 1.000 قائد الفريق

 توجد فروق معنوية 1.000 قائد النادي االجتماعي

 ال توجد فروق معنوية 1.000 القائد المستبد

 ال توجد فروق معنوية 1.352 القائد المنسحب التسيبي

 5.11 القائد المستبد

 توجد فروق معنوية 1.000 قائد الفريق

 توجد فروق معنوية 1.000 قائد النادي االجتماعي

 ال توجد فروق معنوية 1.000 القائد الوسط

 ال توجد فروق معنوية 1.575 القائد المنسحب التسيبي
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القائد المنسحب 
 التسيبي

5.03 

 توجد فروق معنوية 1.000 الفريق قائد

 توجد فروق معنوية 1.000 قائد النادي االجتماعي

 ال توجد فروق معنوية 1.352 القائد الوسط

 ال توجد فروق معنوية 1.575 القائد المستبد

 

 ومن الجدول السابق يمكن تلخيص النتائج على النحو التالي:

 الرضا الوظيفي وبعد تحقيقها لفروقات معنوية إلى مجموعتين: تقسم األنماط القيادية تبعا  لمستوى

 المجموعة األولى: نمط قائد الفريق ونمط قائد النادي االجتماعي.

 المجموعة الثانية: نمط القائد الوسط ونمط القائد المستبد ونمط القائد المنسحب التسيبي.

هو  (M=3.91مط قائد النادي االجتماعي )( ونM=3.87إن مستوى الرضا الوظيفي عند نمط قائد الفريق )

( ونمط القائد المستبد 5.10األعلى ويختلف مستوى الرضا معنويا  عن باقي األنماط نمط القائد الوسط )

والذي كانت مستويات الرضا الوظيفية لديهم متوسطة أو  (5.03( ونمط القائد المنسحب التسيبي )5.11)

 منخفضة.

 ( مستويات الرضا الوظيفي عند كل نمط من أنماط القيادة:0ويوضح الشكل البياني رقم )

 

 والرضا الوظيفي: نوعال .3.2.5



43 
 

كمتغير أسمي والرضا الوظيفي كمتغير كمي وكانت النتائج على الشكل  النوعتم تطبيق تحليل التبيان بين 

 التالي:

 اختبار تجانس التبيان( 55الجدول رقم )

 الرضا الوظيفي بين النوع

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.205 1 59 .652 

 

 ANOVA( تحليل التباين 53الجدول رقم )

 الرضا الوظيفي بين النوع و 

 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

Between 

Groups 
.679 1 .679 1.444 .234 

Within 

Groups 
27.759 59 .470   

Total 28.438 60    

 

وبالتالي يتحقق شرط تجانس التبيان.  1.12وهي أكبر من  P=0.652ن قيمة ( أ55نالحظ من الجدول رقم )

وبالتالي ال  1.12هي أكبر من  Fالمصاحبة إلحصائية  P=0.234( نجد أن قيمة 53ولكن من الجدول رقم )

 .نوعيوجد فروق معنوية بين متوسطات الرضا الوظيفي تبعا  لل

 

 العمر والرضا الوظيفي: .3.2.3

كمتغير أسمي والرضا الوظيفي كمتغير كمي وكانت النتائج على الشكل العمر يان بين تم تطبيق تحليل التب

 التالي:

 اختبار تجانس التبيان( 52الجدول رقم )

 الرضا الوظيفيبين العمر و 

Levene 

Statistic 
df1 df2 Sig. 

1.114 3 57 .351 

 

 ANOVA( تحليل التباين 52الجدول رقم )

 الرضا الوظيفيبين العمر 

 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

Between 

Groups 
1.632 3 .544 1.157 .334 

Within 

Groups 
26.806 57 .470   

Total 28.438 60    
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وبالتالي يتحقق شرط تجانس التبيان.  1.12وهي أكبر من  P=0.351( أن قيمة 50نالحظ من الجدول رقم )

وبالتالي ال  1.12هي أكبر من  Fالمصاحبة إلحصائية  P=0.334قيمة  ( نجد أن52ولكن من الجدول رقم )

 يوجد فروق معنوية بين متوسطات الرضا الوظيفي تبعا  للعمر.

 مستوى التعليم والرضا الوظيفي: .3.2.2

تم تطبيق تحليل التبيان بين النمط القيادي كمتغير أسمي والرضا الوظيفي كمتغير كمي وكانت النتائج على 

 ي:الشكل التال

 ( اختبار تجانس التبيان56الجدول رقم )

 الرضا الوظيفي بين مستوى التعليم و

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.478 2 58 .237 

 

 ANOVA( تحليل التباين 57الجدول رقم )

 الرضا الوظيفي بين مستوى التعليم

 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

Between 

Groups 
1.582 2 .791 1.708 .190 

Within 

Groups 
26.856 58 .463   

Total 28.438 60    

 

وبالتالي يتحقق شرط تجانس التبيان.  1.12وهي أكبر من  P=0.237( أن قيمة 51نالحظ من الجدول رقم )

وبالتالي ال  1.12هي أكبر من  Fالمصاحبة إلحصائية  P=0.190( نجد أن قيمة 53ولكن من الجدول رقم )

 د فروق معنوية بين متوسطات الرضا الوظيفي تبعا  لمستوى التعليم.يوج

 خبرة العمل والرضا الوظيفي: .3.2.2

كمتغير أسمي والرضا الوظيفي كمتغير كمي وكانت النتائج على خبرة العمل تم تطبيق تحليل التبيان بين 

 الشكل التالي:

 ( اختبار تجانس التبيان58الجدول رقم )

 الوظيفي الرضا بين خبرة العمل و

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

2.211 3 57 .097 
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 ANOVA( تحليل التباين 59الجدول رقم )

 الرضا الوظيفي بين خبرة العمل

 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

Between 

Groups 
1.026 3 .342 .711 .550 

Within 

Groups 
27.413 57 .481   

Total 28.438 60    

 

وبالتالي يتحقق شرط تجانس التبيان.  1.12وهي أكبر من  P=0.097( أن قيمة 52نالحظ من الجدول رقم )

وبالتالي ال  1.12هي أكبر من  Fالمصاحبة إلحصائية  P=0.550( نجد أن قيمة 51ولكن من الجدول رقم )

 يوجد فروق معنوية بين متوسطات الرضا الوظيفي تبعا  للخبرة في العمل.

 

 ل الشهري والرضا الوظيفي:الدخ .3.2.6

كمتغير أسمي والرضا الوظيفي كمتغير كمي وكانت النتائج على  الدخل الشهريتم تطبيق تحليل التبيان بين 

 الشكل التالي:

 ( اختبار تجانس التبيان31الجدول رقم )

 الرضا الوظيفي بين الدخل الشهري

Levene 

Statistic 

df1 df2 Sig. 

.523 3 57 .668 

 

 ANOVA( تحليل التباين 30ول رقم )الجد

 الرضا الوظيفي بين الدخل الشهري و

 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

Between 

Groups 
3.953 3 1.318 3.068 .035 

Within 

Groups 
24.485 57 .430   

Total 28.438 60    

 

وبالتالي يتحقق شرط تجانس التبيان.  1.12وهي أكبر من  P=0.668( أن قيمة 31نالحظ من الجدول رقم )

وبالتالي يوجد  1.12هي أصغر من  Fالمصاحبة إلحصائية  P=0.035( نجد أن قيمة 30ومن الجدول رقم )

 .للدخل الشهريفروق معنوية بين متوسطات الرضا الوظيفي تبعا  

من أجل  Bonferroniومن أجل معرفة الفروق بين متوسطات المجوعات المقارنة نقوم باستعمال طريقة 

 المقارنات المتعددة الختبار معنوية الفرق لكل زوج من المعالجات.
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 الدخل الشهري.الفروق المعنوية ومتوسط الرضا الوظيفي عند كل مقدار من اختالف  (35رقم )الجدول 

 المقارنات مع متوسط الرضا قيمة الراتب
قيمة الداللة 

 اإلحصائية

تفسير الداللة 

 اإلحصائية

 5.31 ألف 52ل من أق

إلى أقل من  52من 

 ألف ليرة سورية 01
1.131 

ال توجد فروق 

 معنوية

إلى أقل من  01من 

 ألف ليرة سورية 12
 توجد فروق معنوية 1.12

ألف  12أكثر من 

 ليرة سورية
1.021 

ال توجد فروق 

 معنوية

إلى أقل من  52من 

 ألف ليرة سورية 01
3.51 

 1.131 ألف 52أقل من 
توجد فروق  ال

 معنوية

إلى أقل من  01من 

 ألف ليرة سورية 12
1.323 

ال توجد فروق 

 معنوية

ألف  12أكثر من 

 ليرة سورية
0.111 

ال توجد فروق 

 معنوية

إلى أقل من  01من 

 ألف ليرة سورية 12
3.13 

 توجد فروق معنوية 1.12 ألف 52أقل من 

إلى أقل من  52من 

 ألف ليرة سورية 01
1.323 

ال توجد فروق 

 معنوية

ألف  12أكثر من 

 ليرة سورية
0.111 

ال توجد فروق 

 معنوية

ألف  12أكثر من 

 ليرة سورية
3.10 

 1.012 ألف 52أقل من 
ال توجد فروق 

 معنوية

إلى أقل من  52من 

 ألف ليرة سورية 01
0.111 

ال توجد فروق 

 معنوية

إلى أقل من  01من 

 ألف ليرة سورية 12
0.111 

ال توجد فروق 

 معنوية

 

ألف ليرة سورية  ومن  52ومن الجدول السابق نجد أن هناك فروق معنوية بين من يتقاضى راتب أقل 

 ألف في مستوى الرضا الوظيفي. 12إلى أقل من  01يتقاضى راتب بين 

يرة سورية ألف ل 12إلى  01وبمقارنة متوسطات الرضا الوظيفي نجد أن الموظفين الذين يتقاضون راتب من 

ألف ليرة  52( يتمتعون برضا وظيفي أعلى من الموظفين الذين يتقاضون راتب أقل 3.13بمتوسط رضا )

 (.5.31سورية بمتوسط رضا)

 قيم متوسطات الرضا الوظيفي عند كل قيمة من قيمة من قيم الراتب الشهري: (5رقم )ويوضح الشكل 



47 
 

 

II. :نتائج الفرضيات 

 قيادية متعددة في شركة التراميدكا الدوائية.أنماط  توجدالفرضية األولى: 

المحور األول أن المتوسط  عبارات بينت نتائج تحليل العينة الواحدة عند اختبار مجمل متوسطات

(, وقيمتها تختلف جوهريا عنها, مما يدل 5.1( وهي قيمة أعلى من القيمة المختبرة)3.30الحسابي له هو )

 كا الدوائية وبشكل عام تقوم بالتركيز على موظفيها بشكل جيد.على أن اإلدارة في شركة ألتراميد

المحور الثاني أن  عبارات عند اختبار مجمل متوسطات بينت نتائج تحليل العينة الواحدةكما  

(, وقيمتها تختلف جوهريا عنها, 5.1) ( وهي قيمة أعلى من القيمة المختبرة3.01المتوسط الحسابي له هو )

 دارة في شركة ألتراميدكا الدوائية وبشكل عام تقوم بالتركيز على مهام عمل موظفيها.مما يدل على أن اإل

كما وصفت نتائج االستبيان للمحور األول والثاني بعد إسقاط النتائج من أجل معرفة مدى تركيز 

 ,في الشركةاألنماط القيادية  اإلدارة على األفراد أو المهام األنماط القيادية من وجهة نظر موظفي الشركة

لتحليل بيانات المحور األول والثاني من االستبيان أن النمط القيادي  Frequencyوبينت نتائج اختبار التكرار 

وكان نمط القائد  %51.5يليها نمط قائد الفريق بنسبة  %35.2السائد في الشركة هو نمط القائد الوسط بنسبة 

,  وهذا ما يحقق الفرضية األولى باختالف %01.0ي ونسبة القائد االستبداد %50.3االجتماعي بنسبة 

 األنماط القيادية في شركة التراميدكا الدوائية.
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 إن الرضا الوظيفي لدى موظفي شركة التراميدكا الدوائية جيد.الفرضية الثانية: 

ن أن متوسطات اإلجابة على عبارات المحور الثالث كانت قريبة م بينت نتائج أختبار العينة الواحدة

(, وهذا يدل على 3( ولكنها إما أكبر منها أو أقل منها بقليل ولم تكون تحت القيمة الحيادية )3.0القيمة )

المستجوبين في شركة التراميدكا الدوائية تفاوتت متوسطات إجاباتهم على العبارات بين موافقتهم أو حياديتهم 

وهي قيمة قريبة من القيمة  3.00لمتوسط الحسابي اتجاه الرضا الوظيفي لديهم, وبالنسبة لمجمل المحور كان ا

, مما يدل على أن مستوى الرضا الوظيفي لدى أفراد باتجاه الموافقة (3( وأعلى من الحيادية )3.0المختبرة )

 شركة التراميدكا الدوائية جيد وهذا ما يحقق الفرضية الثانية.

 

 .بشكل كبير يالفرضية الثالثة: يؤثر السلوك القيادي في الرضا الوظيف

 .التالية اختبار الفرضيات الفرعية الثالث من أجل إخبار الفرضية الثالثة يجب

 الفرضية الفرعية األولى: يؤثر التركيز على األفراد بشكل إيجابي في الرضا الوظيفي.

بينت نتائج تحليل معامل االرتباط أن هناك عالقة قوية بين أسلوب اإلدارة في تركيزها على المهام 

 الدوائية. التراميدكاوالرضا الوظيفي لدى موظفي شركة 

كما بينت نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط أن متغير التركيز على األفراد يلعب دورا  هاما  من 

الناحية اإلحصائية في الرضا الوظيفي, كما يفسر المتغير المستقل التركيز على األفراد نسبة جيدة من التباين 

, وبعبارة أخرى كلما كانت إجابة %01.1لمتغير التابع الرضا الوظيفي وتبلغ هذه النسبة الحاصل في ا

المشاركين على التزام اإلدارة بالتركيز على األفراد تميل نحو الموافقة كلما انعكس ذلك على الرضا الوظيفي 

 .%12لهم, وبالتالي فإن الفرضية الفرعية األولى محققة عند مستوى ثقة إحصائية 

 

 الفرضية الفرعية الثانية: يؤثر التركيز على المهام بشكل سلبي في الرضا الوظيفي.

 

بين أسلوب اإلدارة في تركيزها على المهام  عكسية ضعيفة بينت نتائج تحليل معامل االرتباط أنه يوجد عالقة

أن نموذج االنحدار  التي تبين R Squareقيمة  و أنالدوائية. التراميدكاوالرضا الوظيفي لدى موظفي شركة 

لمستقل التركيز على من التباين الحاصل في المتغير التابع أي بعبارة أخرى يفسر المتغير ا %1.5يفسر 

من التباين  %11.2في حين أن  ,الرضا الوظيفي من التباين الحاصل في المتغير التابع ة قليلةنسب المهام

وبالتالي يمكن القول أنه ال يوجد أثر قوي في تركيز  الحاصل في متغير الرضا الوظيفي يعود لعوامل أخرى.

وبالتالي فإن الفرضية الفرعية الثانية غير محققة ومنه نجد أنه ال يوجد الشركة على المهام والرضا الوظيفي.

 أثر في سلوك اإلدارة في تركيزها على المهام في الرضا الوظيفي.
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قيادي )أسلوب قائد الفريق, أسلوب القائد االجتماعي, الفرضية الفرعية الثالثة: يؤثر أسلوب النمط ال

أسلوب القائد المتسلط, أسلوب القائد الوسط, أسلوب القائد المنسحب التسيبي( في الرضا الوظيفي لدى 

 موظفي شركة التراميدكا الدوائية.

بوجد فروق معنوية بين متوسطات الرضا  One Way ANOVA التباين بينت نتائج تحليل

من أجل معرفة الفروق بين  Bonferroniتبعا  للنمط القيادي, و بعد القيام باستعمال تحليل  الوظيفي

متوسطات المجموعات المقارنة تبين أن هناك فروق معنوية بين نمط قائد الفريق ونمط القائد االجتماعي من 

هة أخرى, وبمقارنة جهة ونمط القائد الوسط ونمط القائد المستبد ونمط القائد المنسحب التسيبي من ج

( ونمط القائد M=3.87متوسطات الرضا الوظيفي نجد إن مستوى الرضا الوظيفي عند نمط قائد الفريق )

( ونمط القائد 5.10تختلف معنويا  عن باقي األنماط والتي هي نمط القائد الوسط ) (M=3.91االجتماعي )

ي كانت مستويات الرضا الوظيفية لديهم متوسطة والذ (5.03( ونمط القائد المنسحب التسيبي )5.11المستبد )

 إلى منخفضة. ومنه فإن الفرضية الفرعية الرابعة محققة بالنسبة لنمط السلوك القيادي.

 ومنه ومن أجل الفرضية ككل: يؤثر السلوك القيادي في الرضا الوظيفي.

ثر بشكل إيجابي في نجد أنها محققة بشكل جزئي إي أن سلوك اإلدارة في التركيز على األفراد يو

بينما ال يؤثر سلوك اإلدارة في التركيز على المهام في  االتراميدكمستوى الرضا الوظيفي لدى موظفي شركة 

مستوى الرضا الوظيفي, ويؤثر نمط قائد الفريق والقائد االجتماعي في مستوى الرضا الوظيفي ويكون عندها 

رى يكون مستوى الرضا الوظيفي عند القائد الوسط مستوى الرضا الوظيفي مرتفع من جهة, ومن جهة أخ

 والقائد المستبد والقائد المنسحب التسيبي متوسط إلى منخفض.

الفرضية الرابعة تؤثر المتغيرات الشخصية في مستوى الرضا الوظيفي لدى موظفي شركة التراميدكا 

 الدوائية, ويتفرع عنها الفرضيات الفرعية التالية:

الفرد في مستوى الرضا الوظيفي لدى موظفي شركة التراميدكا  نوعولى: يؤثر الفرضية الفرعية األ

 الدوائية.

أنه ال يوجد فروق معنوية بين متوسطات الرضا  One Way ANOVA التباين بينت نتائج تحليل

 الفرد مرفوضة. نوعالفرد, ومنه نجد أن الفرضية الفرعية األولى المتعلقة ب نوعالوظيفي تبعا  ل

 ة الفرعية الثانية: يؤثر العمر في مستوى الرضا الوظيفي لدى موظفي شركة التراميدكا الدوائية.الفرضي
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أنه ال يوجد فروق معنوية بين متوسطات الرضا  One Way ANOVA التباين بينت نتائج تحليل

 الوظيفي تبعا  للعمر, ومنه نجد أن الفرضية الفرعية األولى المتعلقة بالعمر مرفوضة.

ة الفرعية الثالثة: يؤثر مستوى التعليم في مستوى الرضا الوظيفي لدى موظفي شركة التراميدكا الفرضي

 الدوائية.

أنه ال يوجد فروق معنوية بين متوسطات الرضا  One Way ANOVA التباين بينت نتائج تحليل

 وى التعليم مرفوضة.المتعلقة بمست الثانيةالوظيفي تبعا  مستوى التعليم, ومنه نجد أن الفرضية الفرعية 

الفرضية الفرعية الرابعة: تؤثر الخبرة الوظيفية في مستوى الرضا الوظيفي لدى موظفي شركة التراميدكا 

 الدوائية.

أنه ال يوجد فروق معنوية بين متوسطات الرضا  One Way ANOVA التباين بينت نتائج تحليل

 الفرعية الرابعة المتعلقة بمستوى التعليم مرفوضة.الوظيفي تبعا  للخبرة الوظيفية, ومنه نجد أن الفرضية 

الفرضية الفرعية الخامسة: يؤثر الدخل الشهري في مستوى الرضا الوظيفي لدى موظفي شركة التراميدكا 

 الدوائية.

بالنسبة للدخل الشهري إنه يوجد فروق معنوية بين  One Way ANOVA التباين بينت نتائج تحليل

من أجل معرفة  Bonferroniتبعا  للدخل الشهري.و بعد القيام باستعمال تحليل  متوسطات الرضا الوظيفي

ألف  52الفروق بين متوسطات المجموعات المقارنة تبين أن هناك فروق معنوية بين من يتقاضى راتب أقل 

ألف في مستوى الرضا الوظيفي, وبمقارنة  12إلى أقل من  01ليرة سورية  ومن يتقاضى راتب بين 

ألف ليرة سورية  12إلى اقل من  01ات الرضا الوظيفي نجد أن الموظفين الذين يتقاضون راتب من متوسط

ألف ليرة  52يتمتعون برضا وظيفي أعلى من الموظفين الذين يتقاضون راتب أقل  -(3.13) بمتوسط رضا-

 الشهري. , ومنه فإن الفرضية الفرعية الثالثة محققة بالنسبة للدخل-(5.31بمتوسط رضا)-سورية 

ومنه ومن أجل الفرضية ككل: تؤثر المتغيرات الشخصية في مستوى الرضا الوظيفي لدى موظفي شركة 

 التراميدكا الدوائية.

, نوعنجدها محققة بشكل جزئي أي أنه ال يوجد فروق معنوية بين متوسطات الرضا الوظيفي تبعا  لل

للدخل الشهري فإنه يوجد فروق معنوية بين متوسطات العمر, مستوى التعليم, الخبرة الوظيفية, أما بالنسبة 

ألف ليرة  12إلى أقل من  01الرضا الوظيفي تبعا  للدخل الشهري وأن الموظفين الذين يتقاضون راتب من 

 ألف ليرة سورية. 52سورية يتمتعون برضا وظيفي أعلى من الموظفين الذين يتقاضون راتب أقل 
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III.  :التوصيات 

 يدكا الدوائية أن تبقى مستمرة في سياسة أدارتها في تركيزها على األفراد لما يجب على شركة الترام

 في ذلك من أثر هام وإيجابي في رفع مستوى الرضا الوظيفي لدى أفراد موظفيها.

  أن تسعى إدارة شركة التراميدكا الدوائية إلى تحقيق التوازن بين تركيزها على األفراد وتركيزها

نماط قيادية مثالية ترفع من مستوى رضا الموظفين وتحقق أهدافها بزيادة على المهام مما يخلق أ

 معدالت النمو السنوية لديها.

  القيام بدورة تدريبية للمشرفين في الشركة من أجل تعريفهم بمدى أهمية الموازنة بين التركيز على

لمثالية في الشركة و التي األفراد والتركيز على مهام العمل, الغرض منها رفع نسب األنماط القيادية ا

تجمع بين تركيزها على األفراد والمهام على حد سواء, األمر الذي ينعكس على مستوى الرضا 

 الوظيفي والذي بدوره يرفع من نسبة تحقيق الشركة لمهامها.

  ألف ليرة سورية والقيام برفع مستوى رواتبهم  52االهتمام باألفراد الذين يتقاضون راتب أقل من

 رق المتاحة األمر الذي ينعكس على زيادة مستوى رضاهم الوظيفي.بالط

 

IV. الدراسة معوقات: 

صعوبة الحصول على بيانات نتائج استبيان آخر موجه للقادة من أجل تحليل األنماط القيادية لديهم 

 لربطها مع إجابات المحور األول والثاني من االستبيان الموجه للموظفين للحصول على نتائج مطابقة

 توصف النمط القيادي بشكل أكبر.

 

V. :األبحاث المقترحة في المستقبل 

  أثر السلوك القيادي في الوالء التنظيمي_تطبيق عملي على شركة التراميدكا للصناعات

 الدوائية.

  أثر السلوك القيادي في رفع مستوى اإلنتاجية_تطبيق عملي على شركة التراميدكا

 للصناعات الدوائية.
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 قائمة المالحق:

 ( جدول بالدراسات السابقة:0المحلق رقم )

 المكان النتائج المتغير التابع المتغير المستقل السنة الكاتب الرقم

0 Foong & 

Loke 

الرضا  السلوك القيادي 5110

 يالوظيف

أشارت نتائج االنحدار أن للسلوك القيادي أثر 

 % 51 على الرضا الوظيفي بنسبة

 سنغافورا

2 Ghorbani

an & 

Others 

 

 

 

*السلوك القيادي  2012

 التحويلي

*السلوك القيادي 

الذي يعتمد على 

 مبدأ التعامل 

*السلوك القيادي 

الذي يعتمد على 

 سياسة عدم التدخل

*الرضا 

 الوظيفي

القة واضحة للسلوك القيادي أن هناك ع

 The transformationalالتحويلي)

management style والسلوك القيادي )

 Theالذي يعتمد على مبدأ التعامل)

transactional management style )

وبين الرضا الوظيفي. وأنه ال يوجد عالقة 

للسلوك القيادي الذي يعتمد على سياسة عدم 

 Laissez-faire management)التدخل

style) .وبين الرضا الوظيفي 

 

 إيران

3 Yun & 

Others 

*القيادة التمكينية  2007

 *القيادة التحويلية 

empowering 

and 

transformatio

nal 

*القيادة باإلكراه 

Aversive 

leadership 

*الرضا 

 الوظيفي

 أن القيادة التمكينية والقيادة التحويلية 

empowering and transformational 

leadership  ترتبط بشكل إيجابي في سلوك

 teamالمواطنة التنظيمية للفريق 

organizational citizenship behavior 

(TOCB.من خالل الرضا الوظيفي ) 

 Aversive leadershipأن القيادة باإلكراه 

ترتبط بشكل سلبي في سلوك المواطنة 

التنظيمية للفريق, إضافة إلى أن العالقة بين 

لقيادة والرضا الوظيفي تكون بشكل سلبي ا

 team ضمن سلوك الفريق المعادي للمواطنة 

anticitizenship behavior 

 أميركيا

4 Sidow & 

Gulied 

 *القيادة التحويلية 5103

 *القيادة بالتعامل

*الرضا 

 الوظيفي

إن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين الرضا 

 الوظيفي ونمط القيادة التحويلي

أشارت النتائج أيضا إلى أنه يوجد عالقة ذات 

داللة إحصائية بين الرضا الوظيفي ونمط 

 القيادة بالتعامل

 الصومال

2 Voon & 2011 ماليزياأن هناك عالقة قوية ألسلوب القيادة التحويلية *الرضا  * القيادة التحويلية 
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Others مع الرضا الوظيفي. الوظيفي 

1 Mosadeg

hrad & 

Ferdosi 

*القيادة التشاركية  5103

(Participative 

Management) 

*الرضا 

 الوظيفي

*الوالء 

 الوظيفي

 Participativeالقيادة التشاركية )

Management ليست دائما هي أسلوب )

القيادة الناجح, حيث يتوجب على القادة اختيار 

أسلوب القيادة األمثل وفقا  للثقافة التنظيمية 

 ظفين.والنضج التنظيمي للمو

 إيران

7 Hanaysha 

& Others 

 

 

*الرضا  *القيادة التحويلية 5105

 الوظيفي

تم دراسة المعايير الثالثة للقيادة التحويلية 

وهي: الكاريزما أو اإللهام, االعتبارات 

الفردية, التحفيز الفكري. وكانت النتائج على 

الشكل التالي: أن التحفيز الفكري يؤثر بشكل 

ا الوظيفي, واالعتبارات إيجابي على الرض

الفردية كان لها تأثير سلبي على الرضا 

الوظيفي, بينما الكاريزما القيادية لم يوجد لها 

 أي تأثير يذكر على الرضا الوظيفي.

 ماليزيا

8 Bushra & 

Others 

*الرضا  *القيادة التحويلية 5100

الوظيفي 

*االلتزام 

التنظيمي 

 للموظفين.

 

ن للقيادة التحويلية أثر أظهرت نتائج الدراسة أ

إيجابي على كل من الرضا الوظيفي وااللتزام 

 التنظيمي للموظفين.

 باكستان

9 Beilas& 

Koustelio

s 

*الرضا  *القيادة التحويلية 5100

 الوظيفي

بينت نتائج الدراسة أن الظواهر المعاصرة 

المرتبطة بالوظيفة كل الرضا الوظيفي ترتبط 

ئهم بالعمل ومع بعالقة الموظفين مع زمال

قياداتهم باإلضافة إلى أدائهم  وثقافتهم 

التنظيمية. عالوة على ذلك أن تفضيل 

الموظفين ألسلوب قيادة معين يتأثر بعدة 

 عوامل بما فيها الخصائص الديموغرافية.

لذلك فأن هناك عالقة متبادلة بين الثقافة 

التنظيمية وأسلوب القيادة التحويلية من جهة 

 يفي من جهة أخرىوالرضا الوظ

 اليونان

10 Malik 

 

*الرضا  *السلوك القيادي 5103

 الوظيفي

إن التوجيه الدعم التشاركي والتركيز على 

المهام قبل السلوك القيادي لها تأثير على العمل 

 بشكل عام.

بينما الدعم والمشاركة والتركيز على المهام 

 الباكستان
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من قبل السلوك القيادي أيضا  لها تأثير على 

 العمل والعمل.زمالء 

وعالوة على ذلك أن الجمع بين السلوك 

القيادي: الداعم والمشاركة والمركز على 

 المهام يرتبط بشكل وثيق بالرضا الوظيفي.

الرضا الوظيفي يتأثر بعوامل أخرى كالعمر 

والمؤهالت والخبرة والدخل الشهري  نوعوال

 ومدة الخدمة التي يكون فيها مع القائد

 لقزالنا 11

 

*الرضا  *أنماط قيادية 5100

 الوظيفي

يوجد عالقة ذات دالله إحصائية بين النمط 

القيادي الذي يهتم باإلدارة الجماعية و الرضا 

الوظيفي, وان العالقة بينهما هي عالقة طردية 

إيجابية حيث أنه كلما زاد االهتمام باإلدارة 

الجماعية كفريق متكامل كلما زاد الرضا 

 الوظيفي.

 

 السعودية

 الرضا مستوى بين عكسية عالقة وجود   5103 الدوسري 12

األوتوقراطي, و  القيادي والنمط الوظيفي

 الرضا مستوى بين طردية عالقة وجود

 التشاوري, و وجود القيادي والنمط الوظيفي

 الوظيفي الرضا مستوى بين طردية عالقة

 .الحر القيادي والنمط
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 االستبيان: (5) رقم ملحق

 وزارة التعليم العالي

 الجامعة االفتراضية السورية

 شركة ألتراميدكا الدوائية.السادة موظفات وموظفي 

في ما يلي مجموعة من األسئلة التي تحدد مدى أهمية األساليب المختلفة في القيادة اإلدارية في التأثير على 

 داء اإلداري في الشركات الدوائية ينعكس عليها بالنجاح.سير العمل ورضا الموظفين, وإن تحسين مستوى األ

يرجى اإلجابة على األسئلة المرفقة بدقة وحيادية مع العلم بأن آراؤكم ستكون مفيدة للغاية في عملية تطوير 

 األساليب القيادية المثلى التي ستنعكس على إرضائكم في العمل.

 لفرد و لن يتم استخدامها سوى ألغراض البحث العلمي فقط.مالحظة: االستبيان ال يجمع البيانات الشخصية ل

 المحور األول: األساليب المختلفة لإلدارة:

  فيما يتعلق باألمور التالية: 2إلى  1أعط عالمة من من فضلك 

 األحيان                       دائما بعضأبدا                         

1              0             5        3              0            2 

 العبارة الرقم
العالمة من 

 2إلى  1

  يتم أخذ أفكار ومقترحات الموظفين عند اتخاذ القرارات. 0

  يعتبر تحقيق األهداف  في مقدمة أولويات اإلدارة. 5

  يراقب المدير الجدول الزمني لضمان انجاز المهمة في الوقت المحدد. 3

  وظفين بصدر رحب عند التدريب على مهمة جديدة.يتم توجيه الم 2

  المهمة األكثر صعوبة هي المهمة الممتعة بالنسبة للمدير. 2

  يتم تشجيع الموظفين على العمل بشكل خالق ومبدع. 6

7 
يأخذ المدير بعين االعتبار كامل التفاصيل عند مواجهته للمهام المعقدة منذ بدايتها وحتى 

 نهايتها.
 

  المدير أنه من السهل تنفيذ العديد من الهمام المعقدة في نفس الوقت.يجد  8

  تهتم اإلدارة بالتدريب في العمل من أجل تحسين المستوى المعرفي للموظفين. 9

  ال يتم النظر للعالقات الشخصية عندما يتم تصحيح األخطاء. 01

  يتم إدارة وقت العمل ضمن كفاءة عالية. 00

  تعقيدات وتفاصيل المهمة المعقدة للموظفين بصدر رحب.يتم شرح ال 05

  يقوم المشرف بتقسيم المهام الكبيرة إلى مهام صغيرة يمكن التحكم بها. 03

  يهتم المشرف بتشكيل فرق العمل . 02

  يتم تحليل المشاكل بشكل علمي . 02
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  تخاذ القرارات.تتم مراعاة حاجات ورغبات ومشاعر اآلخرين عند تنفيذ األعمال وا 06

  يتميز المشرف باستشارة الموظفين بغرض تحسين أدائهم. 07

  .تهتم اإلدارة بتطوير مستوى إنتاجية الموظفين 08

 

 المحور الثاني: سير العمل والرضا عنه.

 العبارة الرقم
موافق 

 جدا  
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 أبدا  

 0 5 3 0 2 مل.ال أجد صعوبة في معرفة سياسة الع 0

 0 5 3 0 2 أشعر بقيمة العمل الذي أقوم به. 5

 0 5 3 0 2 يحقق العمل لي قدر كبير من الرضا في حياتي. 3

2 
عندما يزيد العبء في عملي أتلقى المساعدة من 

 زمالئي في العمل.
2 0 3 5 0 

 0 5 3 0 2 أشعر بأن منصبي الحالي يتناسب مع رغبتي. 2

 0 5 3 0 2 اه عملي في معظم األحيان.أشعر بالحماس تج 6

7 
أحظى بفرصة استخدام طريقتي الخاصة في 

 العمل.
2 0 3 5 0 

 0 5 3 0 2 أتمتع بحرية التعبير عن رأيي الشخصي. 8

 0 5 3 0 2 يتم تسليط الضوء في حال قمت بالعمل بشكل جيد. 9

 0 5 3 0 2 يوفر لي العمل فرص التطور الوظيفي. 01

00 
مديري في القرارات التي تأثر على  يشاركني

 إدارتي.
2 0 3 5 0 

05 
إن التفهم الذي يبذله مديري لما أحتاجه يحقق لي 

 الرضا عن العمل.
2 0 3 5 0 

 

 على الجواب: )دائرة(من فضلك حدد إجابتك على هذه العبارة بوضع 

 :نوعال

 ذكر .0

 أنثى .5

 العمر:

 سنة. 52أقل من  .0

 سنة. 31إلى  52من  .5

 سنة. 01إلى  31من  .3

 .01أكثر من  .0

 مستوى التعليم.

 شهادة معهد متوسط وما دون. .0
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 .سشهادة بكالوريو .5

 شهادة ماجستير أو دكتورا. .3

 مدة الخبرة في الوظيفة:

 أقل من سنة. .0

 سنوات. 3من سنة إلى أقل من .5

 سنوات. 2سنوات إلى أقل من  3من  .3

 سنوات. 2أكثر من  .0

 الدخل:

 ألف ليرة سورية شهريا . 52أقل من  .0

 ألف ليرة سورية شهريا . 01ألف إلى أقل من  52من  .5

 ألف ليرة سورية شهريا . 12ألف إلى أقل من  01من  .3

 ألف ليرة سورية شهريا . 32ألف إلى أقل من  12من  .0

 ألف ليرة سورية شهريا . 32أكثر من  .2
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Supervision By Dr. Muhannad Arnaot 

Abstract: 

The study aims to determine the effect of leadership behavior in job satisfaction, from the 

standpoint of Ultra-Medica pharmaceutical company employee, also aims to test the managerial 

grid theory to identify the patterns of leadership behavior, and find out the level of job 

satisfaction among the company's employees, as well as to identify the impact of personal 

changes in the level of job satisfaction among the company's employees. 

To achieve this goal only been relying on Deductive method and the questionnaire tool in 

data collection, the study community consisting study of 1,400 employees in the entire company, 

and with respect to the sample were distributed 73 questionnaire all and commercial and 

scientific Office employes, recovered of which 61 questionnaire. 

The study concluded that when the behavior of management focusing on the individuals 

the effect become positively In the level of job satisfaction, while there is a negative and weak 

impact for behavior management in focusing on the tasks at the level of job satisfaction, and 

affect the team leader and country club pattern is high in the level of job satisfaction, and affect 

the behavior of the middle managment and authoritarian moderately in the level of job 

satisfaction, and that there is no significant differences between the mean job satisfaction 

depending on the type, age, level of education,and job experience, and for salary there are 

significant differences between the mean job satisfaction depending on it. 
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Leadership behavior, leadership styles, job satisfaction. 


