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Abstract 
   The Research deals with the analysis of the relation between 

transformational Leadership and organizational Values . 
   This research has been opplicated on avandom sample that consists of 

(40) persons who work in the department of battery industryal public 
company . 

    The research used the questionnaire as smain tool to collect data and 
information . 

  The research tries to test main and sub- hypotheses. A number of 
stastical methods Deferent have been used in the analysis aspects of this 
research which used ( SPSS) program.This research has reached to a 
group of conclusions is that relationship between transformational 
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  المستخلص
طبـق البحـث . تناول البحث الحالي موضوع تحليل عالقة القيادة التحويلية والقيم التنظيميـة      

شخـصا مـن العـاملين فـي اقـسام الـشركة العامـة لـصناعة  ) 40(ونـة مـن على عينة عـشوائية مك

وقـد سـعى , كما استخدم البحـث االسـتبيان كـاداة رئيـسية لجمـع البيانـات والمعلومـات .البطاريات 

 SPSSوباســـتخدام برنـــامج , البحـــث الختبـــار الفرضـــية الرئيـــسة والفرضـــيات الفرعيـــة المختلفـــة 

وجــود عالقــة بــين القيــادة " ة مــن االســتنتاجات مــن اهمهــا توصــل البحــث الــى مجموعــ. الجــاهز 

  . كما خرج بمجموعة من التوصيات التي تخدم اغراضه  "التحويلية والقيم التنظيمية 
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Leadership and organizational Values .This research concluded with a 
number of recommendation serve its aims. 

  المقدمة 
ادة االدارية والمبنيـة علـى تبـادل المنـافع بـين القائـد لم تعد المفاهيم واالنماط التقليدية في القي        

حيــث يــؤثر كــل مــنهم فــي االخــر فالحــصول علــى , والمرؤوســين هــي الــسائدة فــي منظمــات االعمــال 

المكافاة من القائد يقابله زيادة في االنتاج من المرؤوسين بل اصبح هناك ضرورة النموذج حديث في 

  .  تمثل كبديل مكمل النموذج القيادة التقليديةالقيادة هي القيادة التحويلية والتي

ونتيجة للتطورات الحاصلة في عالم االعمـال اصـبحت المنظمـات اليـوم تعـيش فـي ظـل بيئـة مليئـة     

بالتغيرات واالحداث المتسارعة بشكل يجعلها تبحث عن متغيـرات سـلوكية تتعلـق بالـسلوك البـشري مثـل 

اط الــذي تمارســه المنظمــة والــى جانبهــا تبــرز القــيم التنظيميــة القــيم ومعرفــة مقــدار تاثيرهــا علــى النــش

  .فكما لالفراد قيمهم فان للمنظمات قيمها ايضا ,بدورها في تحديد وتوجيه سلوك المنظمة

تستند مشكلة البحث الى قصور نظرة االداريين والقادة لتلك المتغيرات مما ساعد في البحث حول      

المنظمــة لتبنيهــا للــنمط القيــادي المعاصــر ودوره فــي بنــاء قــيم المنظمــة تحديــد مــدى ادراك القيــادة فــي 

  .ومستوى ادراك العاملين لهذه القيم لغرض تحقيق الهدف االساسي للمنظمة 

   جــاء هــذا البحــث لياخــذ علــى عاتقــه اختبــار عالقــة نمــط القيــادة التحويليــة بــالقيم التنظيميــة عبــر 

فيمـا خـصص , لتاطير المفاهيم النظريـة لمتغيـري البحـث ول منه اذ تناول المبحث اال,مباحثه االربعة 

متـضمنا ) التطبيقـي ( اما المبحث الثالث فقد خصص للجانب العملي ,  لمنهجية البحثالمبحث الثاني

كل من عرض وتحليل االجابات عينة البحث وتحليل واختبار الفرضية التي اختبـرت بعـدد مـن الوسـائل 

   .SPSSظام االحصائي الجاهزاالحصائية وباستخدام الن

كمـا وخـرج  بجملـة ,  اما المبحث االخير فتناول اهـم االسـتنتاجات التـي تمخـضت عنهـا نتـائج البحـث 

  .من التوصيات التي تخدم اغراضه 

  

  
   االطار النظري للبحث-:الولالمبحث ا

   مفھوم القيادة التحويلية -:اوال 
ـــة  ـــادة التحويلي ـــل ظهـــور مفهـــوم القي ـــب Transformational Leadership      قب  كـــان اغل

الباحثين والكتاب في االدارة ينظرون الى القيادة على انها تـؤدي الـى الحركـة وتخلـق التغييـر الـذي قـد 

او قــد يكــون ســلبيا , يكــون ايجابيــا ويخــدم اهــداف المنظمــة واهــداف العــاملين فيهــا والمتعــاملين معهــا 
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 التكامـل بـين الجماعـة والمهـارات مـن اجـل تطـوير العمليـة كمـا تركـز علـى. اليحقق االهداف المطلوبـة

حتى نشوء مفهوم القيادة التحويلية الذي يمثل بديل مكمل ومتطـور  ) Kotler ,1990:5-6(االدارية 

ــادة التقليديــة ويعــد ال ــادة التحويليــة والكارزمــا  ) Burns,1978(نمــوذج القي ابــرز مــن كتــب عــن القي

Charismaولئــك القــادة الــذين يبنــون عالقــة ذات هــدف مــع مرؤســيهم مقابــل  وذلــك للتمييــز بــين ا

تحفيزهم على عملية تبادل المنافع للحصول على النتائج وبين سلوك القيادة التحويليـة الـذي يبـدا مـن 

القيم والمعتقدات الشخصية والطموحات والتوقعات للقائـد ولـيس علـى تبـادل المـصالح مـع المرؤوسـين 

)Bass,1985:12 . ( ها وصـــــف)Weiner,1988:418 (  علـــــى انهـــــا اعلـــــى مـــــستويات الدافعيـــــة

مجموعــة " القيــادة التحويليــة بانهــا  ) Griffin&Moorhead,1995:325(فيمــا عــرف .واالخــالق 

القابليات التي تجيز للقائد ادراك الحاجة للتغيير وخلق او ابتداع رؤية فـي توجيـه هـذا التغييـر وتنفيـذه 

  ".بفاعلية 

 Transformational Changeريــف الــدور الفعــال للقيــادة فــي التغييــر التحــويلي ويبــرز هــذا التع

فقيــادة التغييــر تتطلــب نــشر وصــياغة رؤيــة جديــدة , وذلــك مــن خــالل تحديــد طريــق لمــسيرة المنظمــة 

  .والعمل بشكل مستمر لتحقيقها مما يعد مصدرا لتحقيق ميزة تنافسية 

لوحيـد الـذي يمكـن للمنظمـة فيـه ان تتغيـر الـى منظمـة فخلق او ايجـاد رؤيـة مـستقبلية هـي االسـلوب ا

متعلمة فالقادة في المنظمات المتعلمة يبنون العالقات علـى اسـاس الرؤيـة المـشتركة ويـصنعون القـيم 

وعلـى ذلـك فالقائـد التحـويلي يـسعى  ).Daft&Noe,2001:407(التي يمكن ان تساعد فـي تحقيقهـا 

ة بهدف تطـوير رؤيـة جديـدة يـؤمن بهـا المرؤسـين وتـشير الـى باستمرار الى بناء وتغيير ثقافة تنظيمي

 تاثيره فيهم فالقيادة التحويلية تعتمد على القيم والمواصفات الشخصية للقائـد بـدال مـن علىقدرة القائد 

  .عملية تبادل المنافع بين القائد والمرؤوسين

  

  
  -:السمات السلوكية لنمط القادة التحويليون  -ثانيا

الخـصائص التـي يتميـز بهـا القـادة  )  Devanna &Tichy, 1990:122-124(فيمـا حـدد     

  -:التحويليون باالتي 

ــة - ــصمود فــي مواجهــة الحال ــى ال ــدرة عل ــشجاعة اذ تعنــي لهــم الق ــون بال ــادة التحويلي ــز الق  يتمي

الراهنـة فــي ســبيل تحقيــق مـصلحة المنظمــة حيــث يتميــز القـادة التحويليــون بالمخــاطرة والعقالنيــة 

  .ود والصم
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يؤمن القادة التحويليون باالفراد فقوتهم تجعلهم اليفرضون قراراتهم على االخرين بـل يعملـون  -

 .على تفويض الصالحيات لالخرين 

يتميز القادة التحويليون بمستوى عالي مـن االدراك ويؤمنـون بمبـادئ محـددة ويتعـاملون مـع  -

بهم العــاطفي مــن خــالل االســتعانة الــدافع والعاطفــة وااللــم والثقــة والــوالء ويتعــاملون مــع جــان

 .بالمكافات والعقاب 

القدرة في التعامل مع الغموض والتعقيد وعدم التاكد كما انهم يتميزون بقدرتهم علـى التكيـف  -

 .والتعامل مع المشاكل المعقدة التي تحتاج الى الترتيب والتفكير المنضبط 

والحلـــم وترجمـــة هـــذه التـــصورات يتميـــز القـــادة التحويليـــون بالرؤيـــا وقـــدرتهم علـــى التـــصور  -

  .واالحالم بطريقة ما بحيث يمكن لالخرين رؤية هذه االحالم والتصورات ومشاركتهم فيها 

ـــا  ـــز القائـــد  ) (Fincham&Rhodes,1999:233ام ـــسمات االساســـية التـــي تمي ـــد ميـــز ال فق

  -:بما يلي , التحويلي 

 قـادرين علـى توليـد الثقـة واالحتـرام حيث يكون القادة التحـويلين:  اسلوب االتصاالت الجذابة -1

  .اذ ان اسلوبهم في االتصاالت يحفز ويثير المرؤسين ذهنيا 

حيــث يحــدد القائــد التحــويلي االهــداف المثيــرة للتحــدي للمرؤوســين :  ايــصال الرؤيــة وتنفيــذها -2

  .ويساعدون في تنشيط تابعيهم وتركيز جهودهم على تحقيقها 

 وذلـــك مـــن خـــالل مرؤوســـينالـــى النهـــوض بـــشعور التـــسعى القيـــادة التحويليـــة ولمـــا كانـــت 

 ) Burns(فقـد حـاول , االحتكام الى افكار وقيم اخالقية مثـل الحريـة والعدالـة والمـساواة واالنـسانية 

ان يميز بين نوعين من القيادة هما القيادة التبادلية والقيادة التحويلية فالمبدا الرئيـسي لـنمط القيـادة 

 فيمــا تــذهب القيــادة التحويليــة الــى قيــام القائــد مرؤوســينالمنــافع بــين القائــد والالتبادليــة هــو تبــادل 

 ) Fincham&Rhodes,1999:233( له للعمل من اجل اهداف محـددة مرؤسينالتحويلي بحث ال

, وان كانت كل من القيادة التحويلية والقيادة التبادليـة همـا نمـاذج سـلوك غيـر منفـصلة او متعاكـسة 

لسلوك التبـادلي تعـد اساسـا مهمـا للـسلوك التحـويلي فهـي ذات عالقـة بمنظـور نفـسي فالمكافات في ا

  .يرتبط بمفهوم السلطة الكارزمية

  

   -:ابعاد القيادة التحويلية   : 3
انموذجا متعدد العناصر يبين ان نظرية القيادة التحويلية تتضمن  ) Bass&Avolio( طور     

  -:اربعة ابعاد هي 
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المـستوى االعلـى ) Bass(واعتبـره - :Idealized Influence )المثـالي(جي التـاثير النمـوذ -1

للقيادة التحويلية فالقائد التحويلي يتصرف بطرائق تـتالئم مـع االفـراد المرؤسـين واالصـغاء وتقـديم 

التغذيــة العكــسية وتقــديم االحتــرام وصــنع التوجــه مــن اجــل تحقيــق االهــداف والنظــر الــى حاجــات 

فلـدى القائـد قـدرات الظهـار الـسلوك االخالقـي ,اتهم الشخصية على حاجاته االخرين وتفضيل حاج

  ).Bass&Avoli,2001:10(والمعنوي وعليه اظهار القوة عندما يكون ذلك ضروريا 

 وتظهـر هـذه الـصفة مـن خـالل - :Individualized Consideration االعتبارات الفرديـة -2

ات المرؤسـين وانجـازاتهم وتقـديم التقـدير واالطـراء اسلوب القائد الذي يولي اهتمام خاص باحتياجـ

لهــم وضــمان التطــوير المــستمر علــى المــستوى الشخــصي لهــم وتقــديم االستــشارة واالرشــاد والنقــد 

وعلــى ذلــك فالبــد ان يركــز القائــد علــى التــدريب والتعلــيم ,) Champoux ,2000:228(البنــاء 

  .ة لممارسة دورهم لدعم وتشجيع المرؤوسين وتخويلهم الصالحيات الالزم

 وفيهــا يعمــل القائــد االتحــويلي علــى -  :Intellectual Stimulation االســتثارة الفكريــة -3

البحث عن االفكار الجديدة وتشجيع حل المشاكل بطريقة ابداعية من قبـل المرؤسـين وفيهـا يبـرز 

جعـل مـن ممـا ي )Champoux ,2000:228(قدرة القائد على بناء وعي عالي بالمـشاكل وحلهـا 

المرؤوسـين اشخاصــا مبــدعين مـن خــالل تحفيــز التفكيـر المبــدع واالبتكــار لـديهم علــى اســاس ان 

وتـاطير المـشكالت وايجـاد الحـل المنطقـي لهـا وتنـاول المواقـف , التحفيز سيعزز الذكاء والرشـادة 

راعى عدم القديمة تناوال جيدا ويتم تحدي المرؤسين فكريا ليقوموا بمحاولة ايجاد مداخل جديدة وي

  ) .Bass&Avoli,2001:10 (تقديم النقد الساخر للمرؤوسين 

 يحـاول القائـد التحـويلي مـن خـالل - :Inspirrational Motivation  الدافعيـة االلهاميـة -4

الدافعية االلهامية وضـع رؤيـة تـصورية للمـستقبل تـوحي للمرؤسـين بـاداء تـوفير مـستوى دافعيـة 

  ,والثقة باداء ما هو متوقع والطاقة التي تحفزهم لاللتزام 

  ان هذا البعد يركز على تصرفات وسلوكيات القائد التي تثير في المرؤسين حب التحدي وتصف 

ــزام  ــارة الحماســة , اســلوب االلت ــة واســتثارة روح الفريــق مــن خــالل حفــزهم واث فاالهــداف التنظيمي

 مـن االخـالص فـي العمـل داخـل والمثالية لديهم يثير احساسا جميال بالفخر واالعتـزاز ويخلـق جـوا

  ).Block,2004:2(المنظمة 

ــدما تكــون العالقــة بــين القــادة      ــالي لــسلوك اي قائــد يتحقــق عن وعلــى ذلــك فــان الموقــف المث

والمرؤسين جيدة الن نوعية هذه العالقة هي التي تحدد مواقف واتجاهات االفراد نحو قائدهم ممـا 

وان دراسـة العالقـة بـين القائـد والمرؤسـين يجـب النظـر  , يؤثر بالتـالي علـى اداء االفـراد كجماعـة

ان دراسـة تلـك  كمـا. وتاثيراتهـا علـى االداء المنظمـي اليها مـن خـالل منظومـة التفاعـل بـين القـيم
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العالقة يجب النظر اليها من خالل منظومة التفاعل بين القـيم الفرديـة كمفهـوم ضـمني او صـريح 

ائص الداخليــة صوبــين القــيم التنظيميــة التــي تعكــس الخــمميــز مــن مميــزات الفــرد او الجماعــة 

لـذا يحـرص المـديرون علـى تطـوير القـيم . وتعبر عن فلسفتها في توجيه سـلوك الفـرد , للمنظمة 

فـودة ( التنظيمية وتبنيها لتحقيق االهداف للمنظمات االدارية وذلك من خـالل عـدة مجـاالت منهـا 

,2007: 5-4: ( -  

اجحة تتبنى قيمة القوة التي تدعوا المديرين الى ادارة المنظمة بفعالية من خـالل فاالدارة الن   :القوة*

ادراكها لمقاومة االفراد للـسلطة فـي المنظمـة والعمـل علـى التقليـل مـن تـاثير اكـراههم او اجبـارهم علـى 

  .صلة عند العاملين نحو التنظيم أقبول السلطة مما يؤدي الى التغلب على مشكالت المقاومة المت

 تتطلب القيادة المتميزة مجموعـة عاليـة مـن القـدرات او الكفـاءات النـادرة نـسبيا التتـوافر :الصفوة * 

تحديـد : اذ يتم اختيارهم وفقـا لعـدة معـايير منهـا , لذا تعد الصفوة كقيمة خيارا صعبا , اال في الصفوة 

يم كفاءتــه ودوافعــه للعمــل التعــرف علــى قــيم العامــل وتقيــ, اســتخدام المعــايير الموضــوعية , الكفــاءات 

  .واالنجاز 

ومـن هنـا جـاء اهتمـام القـادة بفاعليـة , اي الفعالية في التوصل الى صنع واتخاذ القرارات : الفعالية*

البناء التنظيمي وجمع وتنظيم البيانات الصحيحة والمعلومات الدقيقة من مـصادرها المختلفـة مـن اجـل 

  .اح بدائل مناسبة لحلها فهم المشكالت التي تواجه المنظمة واقتر

ــاءة*  ــ : الكف ــاملين اقيمــة الكف ــة صــحيحة واكتــساب الع ــرز فــي اداء العمــل بطريق ــادة تب ــدى الق ءة ل

  .اتجاهات ايجابية نحو العمل الجاد ومشاركة العاملين في صنع القرارات 

يــع معاملــة جمالاذ تتبنــى المنظمــة قيمــة العدالــة التــي تتطلــب مــن المــديرين ان يعــاملوا  : العدالــة* 

واحــدة بهــدف الحــصول علــى والئهــم وانتمــائهم وااللتــزام بواجبــاتهم مــن اجــل الحــصول علــى حقــوقهم 

  .بطريقة تتوافر فيها العدالة والمساواة 

لما كان الثـواب والعقـاب مـن االسـاليب االوليـة للتـاثير فـي االخـرين فـان قـدرة القائـد علـى  : المكافاة 

مة الثواب من اجل توحيد جهود ظتستخدم ان كما .لقوة والقيادة الناجحة االثابة او العقاب تعد مصدرا ل

المنظمة الجتذاب العاملين القادرين وابراز االمكانات الكامنة وتشكيل السلوك المناسب وتوحيـد الجهـود 

  . من اجل تحقيق اهداف المنظمة 

  

  -:تاطير مفاھيمي للقيم : ثالثا
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لعوامـل التـي تـؤثر فـي نجـاح المنظمـات لتحقيـق االربـاح او    حاول العديد مـن البـاحثين دراسـة ا

وقـد سـاهم الكثيـر مـن اهـل المعرفـة فـي الوصـول الـى , النمو او لتحقيق اهـداف وخـدمات اجتماعيـة 

الكثير من هذه العوامل وقدموا الكثير من البحـوث والدراسـات والمقترحـات التـي سـاهمت فـي مـساعدة 

المنظمة يعتبر مـن اهـم العوامـل التـي تـؤثر وبـشكل كبيـر فـي نجـاح " قيم "والشك ان بقاء . المنظمات

هــا وغرســها بفاعليــة فــي عقــول العــاملين تاذا مــاتم االهتمــام بهــا وتنمي, المنظمــة وتحقيــق اهــدافها 

  .بحيث تصبح قيما راسخة وايجابية وتؤثر بشكل فعال في تقدم المنظمة 

 مــصحوب بقيمــة وان االتجــاه والقيمــة ان كــل اتجــاه ) " 24 :1980, ذيــاب ( وعلــى ذلــك يــرى 

ــرام وقبــول , جــزءآن لعمليــة واحــدة والمعنــى الحــدهما دون االخــر  ــاذا كــان االتجــاه هــو باتجــاه احت ف

امـا اذا كـان اتجـاه احجـام ونفـور وعـدم , كانت القيمة التي تصحبه وترتبط بـه قيمـة ايجابيـة  ورضاء

 انواع المعتقدات التي يحملهـا الفـرد او المجتمـع وعلى ذلك تدل القيم على".قبول كانت القيمة سلبية 

باســــره وتحــــدد لــــه الــــصواب مــــن الخطــــا او الجيــــد مــــن الــــسيء فــــي الــــسلوك االنــــساني شــــبهها 

)Leavitl,1987:106" ( وعلـى ذلـك فهـي تميـل الـى ان تكـون , "يا التي اليمكن االمساك بهـا ؤبالر

ات واالفكار في منظمة معينة وتصل هذه القيم ضمنية المنظمة اال انها تشير الى االتجاهات والمعتقد

كمـا تـساهم االدارة بـشكل . الى االفراد من خـالل العالقـات االجتماعيـة والتعامـل المـستمر فيمـا بيـنهم 

  .كبير في غرس القيم التي تتبناها في افرادها وتنعكس في سلوكياتهم 

العـاملين مـن خـالل وجـود ان قـيم واخـالق العمـل يـتم ترسـيخها لـدى )  Weiner ,1988(ويـرى 

وان رضـا العـاملين يتـاثر ايجابيـا بمـدى اظهـار القائـد الموهـوب فـان تبنيهـا , قيادة مؤمنة بهذه القيم 

وال تتعدى فتـرة , من قبل المرؤوسين مع القائد ومثل هذه القيم قد تكون اقل ثباتا من القيم التقليدية 

حقيق ادامـة للقـيم التنظيميـة فـان ذلـك يتطلـب ثالثـة وفي سبيل ت. بقائها مدة بقاء القائد في المنظمة

  - ):Weiner,1988:418-419( وظائف اساسية هي 

  Organizational Values تحديد العاملين الجدد الـذين تتوافـق قـيمهم مـع القـيم التنظيميـة -1 

  .وذلك من خالل عملية االختيار والتقييم 

  .جدد من خالل عملية التنشئة االجتماعية  نقل القيم التنظيمية االساسية لالعضاء ال-2

  . تعزيز وتحديد نظام القيم القائم من خالل الشعائر والمراسيم التي تتم داخل المنظمة -3

وعليه فان القيم ترتبط بتقييم االشياء او السلوك وانها متفق عليها بين اعضاء المجتمع اذ تمثـل 

  .قبول وما هو غير مقبول قلب الثقافة التنظيمية وجوهرها وتحدد ما هو م

كــل مــا يثيــر اهتمــام الجماعــة ومــا تعــده مفيــدا او " بانهــا  ) 231 :1995, العــديلي ( ووجــد فيهــا 

  " . مشبعا لحاجة اجتماعية معينة 
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مما يعني ذلك ان القيم تعكس درجة التماسـك والتكامـل بـين اعـضاء المنظمـة كانهـا نظـام رقابـة      

 ومـن ثـم فـان هـذه القـيم تعبـر ,خرج السلوك عن الحدود التي رسمت لـهداخلي يدق االجراس عندما ي

عن قدرة المنظمة على ايجاد قيم اساسية يمكن ان تتحرك حولها كل الجهود وعلى جميع المـستويات 

  .في منظمة االعمال 

  

  -:انواع القيم : رابعا 
) العـديلي (اهـا وحـاول اختلف الباحثون في تحديد انواع القيم باختالف اتجاهاتهم مـن حيـث محتو

باعتبـاره مـن افـضل ) Type of Man(فـي كتابـه ) Springer ( االشارة الى التـصنيف الـذي اورده

   - ) :130 :1995, العديلي (حيث صنفها كما ياتي , التصنيفات 

ويقصد بها اهتمام الفرد وميله الى ما هو نافع مثل سعيه للحـصول علـى : القيم االقتصادية  -

  .الوسائل ليكون غنيا ويتميز افرادها بالنظرة العملية كرجال االعمال الثروة بكل 

فهــو , وهــي القــيم التــي تعبــر عــن اهتمــام الفــرد وميولــه الن يــصبح مهمــا : القــيم الــسياسية  -

 .شخص يسعى الى السيطرة والتحكم في مستقبلهم 
هم ومــساعدتهم وهــي التــي تعبــر عــن اهتمــام الفــرد بــاالخرين وميلــه نحــو: القــيم االجتماعيــة  -

 .ويجد المتعة في تقديم الخدمات وتكوين العالقات ويتميز هؤالء بالعطف والحنان 
ويقــصد بهــا اهتمــام الفــرد وميلــه الــى مــا هــو جميــل مــن ناحيــة الــشكل او : القــيم الجماليــة  -

وتتمثـل هـذه القـيم بالفنـانين , التوافق والتنسيق فهو ينظر الى العالم المحيط به نظـرة تقـدير 

 .لمتذوقين وا
 Cultural(نوع اخر من القيـم هـي القيم الثقافـية )  Hellriegel,et.al.2001:513(فيما يضيف 

Values( وهي التي تمثل مجموعة المعتقدات واالفتراضات والشعور تجاه االشياء اذا ما كانت جيـدة 

  .قيمة , عقالنية , طبيعية , 

  -:م كما ياتي تصنيفا للقي)  22 : 2005,الهيتي (فيما طرح 

وهــي اعتقــاد ثابــت نــسبيا علــى انهــا انمــاط محــددة الــسلوك واالهــداف ذات  / القــيم الفرديــة •

   -:الغاية المفضلة شخصيا وتتضمن 

  .وتركز على اهمية العمل الذي يقوم به الفرد ومدى اخالصه لهذا العمل  : قيم العمل -

القيــام باعمالــه ودرجــة طموحــه وتركــز علــى مقــدرة الفــرد علــى  : قــيم الطمــوح والثقــة بــالنفس -

 .ومدى ثقته بنفسه في مواجهة اي امر يتعلق بوظيفته 
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وهـي التـي تـشجع الفـرد علـى القيـام بتطـوير واحـداث تغيـرات ايجابيـة  : قيم التطـوير والتغييـر -

 .على العمل من خالل االبتكار 
ــة مفهــوم ضــمني او صــريح  ــيم الفردي ــار الق ــز, وعلــى ذلــك يمكــن اعتب ــزة مــن ممي ات الفــرد او مي

خاصية من خصائص الجماعة حول ماهو مرغوب ويـؤثر فـي اختيـار انمـاط ووسـائل العمـل وهـي 

 .تقوم مقام المعايير في توجيه السلوك لتحقيق عدة اهداف

وهي خـصائص ثابتـة نـسبيا للمحـيط الـداخلي للمنظمـة يـدركها اعـضاؤها  / القيم التنظيمية •

ه سلوك الفرد نحو تحقيق اهداف المنظمة وتتـضمن ويتعايشون معها فهي اساس ومعيار لتوجي

:-  

وتركــز علــى ســلوك االنــضباط فــي العمــل والوجــود فــي المكــان والزمــان : قــيم الــدعم والتــشجيع -

 .المناسبين والهدف منها االلتزام بقواعد السلوك المهني 
وتركـــز علـــى ســـلوك االنـــضباط فـــي العمـــل والوجـــود فـــي المكـــان والزمـــان  : قـــيم االنـــضباط -

  .مناسبين والهدف منها االلتزام بقواعد السلوك المهني ال

وتركــز علــى اعطــاء الحريــة المتاحــة العــضاء المنظمــة مــن دون وضــع قيــود  : قــيم الحريــة -

عليهم مـن قبـل رؤوسـائهم فالمنظمـات تعتمـد علـى الوسـائل الرسـمية لـضبط سـلوك العـاملين 

ل الرســمية وتؤكــد علــى مــا تــنص مــن خــالل تقنــين االجــراءات والتعليمــات واالهتمــام بالوســائ

 . عليه التعليمات بل تعطي دعما قويا لهذه التعليمات 
وعليــه فــان القــيم التنظيميــة تعكــس الخــصائص الداخليــة للمنظمــة وتعبــر عــن فلــسفتها وتــوفر      

وكمـا ان للفـرد قيمـا فكـذلك . االساس لتوجيه السلوك فهي اساسية في تحفيز السلوك ووضع القـرارات 

اي ان العالقـة بينهمـا هـي , يحـاول التـاثير فـي قـيم االخـر , الفرد والتنظيم , وان كل منهما , يم للتنظ

واذا مـــا ازداد التفاعـــل بينهمـــا يكـــون هنـــاك تطـــابق بـــين اهـــداف المنظمـــة واهـــداف , عالقـــة تبادليـــة 

  .ة اعضائها وارتفع مستوى الرضا لالفراد وازدادت دوافعهم والتزامهم بتحقيق اهداف المنظم

  

   منھجية البحث-:لمبحث الثاني ا
   مشكلة البحث -:اوال 

وربمــا تكــون  , مرؤوســيه ان مـستقبل نجــاح المنظمــات يعتمــد علـى قــدرة القائــد فــي التـاثير علــى 

القيـــادة الكفـــوءة مـــن اعظـــم التحـــديات والـــصعوبات التـــي تواجـــه منظمـــات االعمـــال فـــي بيئـــة تتـــسم 
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 النظريـــة  فـــان مـــشكلة البحـــث الحـــالي تتمحـــور بالتـــساؤالتوعليـــه. باالضـــطرابات والتغييـــر المـــستمر

   -:التاليةوالعملية 

االعتبارات ,التاثير المثالي (ماهو مفهوم القيادة التحويلية ؟ واي من مؤشرات ابعادها المتمثلة في  -

 تمثل االولوية في المنظمة المبحوثة ؟) الدافعية االلهامية ,االستثارة الفكرية ,الفردية 

  هوم القيم ؟ وماهي انواعها ؟ماهو مف -

 القيم التنظيمية ؟في بعاد القيادة التحويلية ال عالقة هل توجد -

  

   اھمية البحث -:ثانيا 
  -:يستمد البحث اهميته من خالل ما ياتي 

الســيما , اهميــة المتغيــرات المبحوثــة كظــواهر اداريــة معاصــرة فــي الفكــر االداري الحــديث  - 2

ــا ــاهيم التــي تحت ــد مــن وانهمــا مــن المف ــه العدي ــل حــسبما اشــارت الي ــى الدراســة والتحلي ج ال

 .المصادر التي تسنى للباحثة من االطالع عليها 
محاولــة اثــارة اهتمــام المنظمــات بــصورة عامــة والــشركة عينــة البحــث بــصورة خاصــة حــول  - 3

 والسيما فيمـا يتعلـق ببنـاء سـلوكيات القيـادة ,اهمية تقديم حلوال للمشكالت التي تعاني منها

ناجحة وترسيخ القيم التنظيميـة وتعزيزهـا عنـد العـاملين وتقـديم مؤشـرات تـساعد فـي تبنـي ال

نمط قيادي معاصر وهو نمط القيادة التحويلية من قبل المديرين ليكونـوا قـادرين علـى قيـادة 

 .منظماتهم نحو التميز 

  
  أھداف البحث   -:ثالثا
  .لقيادة التحويلية تقديم اطار مفاهيمي لموضوع مهم في الفكر االداري كا -

 .قياس ادراكات المبحوثين نحو متغيرات البحث في الواقع العملي  -

 .محاولة اثبات وجود عالقة بين ابعاد القيادة التحويلية وابعاد القيم التنظيمية  -

 بيان فيما اذا كانت القيم التنظيمية في المنظمة المبحوثة تتصف بالفاعلية ام ال ؟ -

تحويليـة متـوافرة لـدى قـادة المنظمـة المبحوثـة القيـادة القومـات سـلوك   تشخيص ما اذا كانت م-

  ؟ام ميل السلوك القيادي الى النمط التقليدي ؟

  
  :فرضيات البحث-:رابعا 

  :يحاول البحث اثبات صحة الفرضية الرئيسية التالية 
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   عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين القيادة التحويلية والقيم التنظيميةتوجد •
   -:تفرع عن الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية  وت

, قـيم االنـضباط ,  يرتبط التاثير المثـالي بعالقـة ذات داللـة معنويـة مـع كـل مـن الـدعم والتـشجيع -1

  .قيم الحرية 

قــيم ,  تــرتبط المراعــاة الفرديــة للعــاملين بعالقــة ذات داللــة معنويــة مــع كــل مــن الــدعم والتــشجيع -2

   .قيم الحرية, االنضباط 

, قـيم االنـضباط ,  ترتبط االستثارة الفكرية بعالقة ذات داللة معنوية مع كل من الدعم والتشجيع - 3

  .قيم الحرية 

قــيم , قــيم االنــضباط ,تــرتبط الدافعيــة االلهاميــة بعالقــة ذات داللــة معنويــة مــع كــل مــن الــدعم والتــشجيع -4

  .الحرية 

  فتراضياال انموذج البحث -:خامسا 
  

  

  

  

  

  

  
 

  

  

  
  

  

  

قيم الدعم 
 والتش

المراعاة 
الفردية 

المراعاة 
الفردية 

 القيادة التحويلية

  التأثير
  المثالي

  االستثارة 
 الفكرية

  الدافعية 
 االلھامية

المراعاة 
الفردية 

 القيم التنظيمية
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  االنموذج من اعداد الباحثة: المصدر 

التـاثير : التحويليـة والمتمثـل بمكوناتـه الفرعيـة القيـادة )  لمتغير المستقل (يظهر انموذج البحث       

القــيم ) لمتغيــر التــابع(وعالقتهــا بـــوالدافعيــة االلهاميــة , االســتثارة الفكريــة ,فرديــة المراعــاة ال, المثــالي 

  .وقيم الحرية , قيم االنضباط , يعقيم الدعم والتشج:التنظيمية عبر مؤشراته المتمثلة في 

  منھج الدراسةووسيلة جمع البيانات  : سابعا
ونهــا تعــد المــصدر الــرئيس والمعــول عليــه ك ) 1ملحــق (       اعتمــدت الباحثــة اســتمارة االســتبيان 

, لجمــع البيانــات وقــد صــممت بمــا يتناســب مــع طبيعــة البحــث ونــوع البيانــات والمعلومــات المطلوبــة 

  -:ولتغطي متغيرات البحث وكاالتي 

االســتثارة الفكريــة ,االعتبــارات الفرديــة , التــاثير المثــالي (محــور القيــادة التحويليــة بابعادهــا  -:وال ا

والمعتمـد فـي ) Hinkink & Tracey,1999 (واستخدم فـي القيـاس مقيـاس ) عية االلهامية الداف,

بعــد ان تــم اختــصاره واجــراء التعــديالت عليــه وبمــا  ) 2007, الطــائي ( دراســات عديــدة منهــا دراســة 

  .يتناسب ومتطلبات البحث ومجتمعه 

قـــيم , قــيم االنــضباط , والتــشجيع قــيم الــدعم ( وتــضمن ثالثــة ابعــاد : محــور القــيم التنظيميــة- :ثانيــا

, .بعـد اجـراء التعـديالت الـضرورية  ) 2005,الهيتـي( باعتماد المقياس المعتمد في دراسـة ) الحرية 

الاتفـق -1(كما اعتمد مقياس ليكرت الخماسي باالجابة علـى فقـرات االسـتبانةوفق تـدرجات المقيـاس 

  .) اتفق تماما -5 اتفق -4 محايد -3 الاتفق -2تماما 

  -: مجتمع وعينة البحث -:ا ثامن
يتكـــــون مجتمـــــع البحـــــث مـــــن االفـــــراد العـــــاملين فـــــي  الـــــشركة العامـــــة لـــــصناعة البطاريـــــات                    

, مفـردة مـن االفـراد العـاملين  ) 40(ار عينـة عـشوائية مـن خـالل اختبـار يـاما عينة البحث فقد تم اخت

منهـا ) 5(استمارة وتم اهمـال ) 45(استمارة استبيان كان المسترجع منها هو  ) 50(بعد ان تم توزيع 

  .مفردة ) 40( اي ان عينة البحث , لعدم صالحيتها الغراض البحث العلمي 

  

  -: االساليب االحصائية المعتمدة في البحث - :تاسعا
وجـرى معالجتهـا , ية المالئمـة لطبيعـة البيانـات     استخدمت مجموعة من الوسائل واالدوات االحصائ

   -: هي تلك والوسائل SPSSباستخدام الحاسبة االلكترونية والحزمة االحصائية 

بهــدف احتــساب النقــاط التــي تــم الحــصول عليهــا علــى وفــق االجابــة عــن فقــرات  :النــسب المئويــة -

  .االستبانة باالعتماد على مقياس ليكرت الخماسي 
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وهو قيمة وصفية تعطي فكرة اولية عن طبيعة المجموعات االحصائية ويعد مـن :  الوسط الحسابي -

 .اكثر المتوسطات تداوال لسهولة استخدامه في وصف متغيرات البحث 

اسـتجابة ويعد من مقاييس التشتت المهمة ويـستخدم فـي تحديـد مـدى اقتـراب : االنحراف المعياري  -

ية اذ كلمــا قلــت قيمتــه زادت درجــة تركيــز االجابــات افــراد العينــة او تــشتتها عــن اوســاطها الحــساب

 .ويؤشر هذا مدى مطابقة تلك االستجابات للقناعات الواقعية للعاملين , وتقارب االستجابات 

لغـرض قيـاس مـستوى العالقـة بـين متغيـرات البحـث والتـي تتـسم معظمهـا  : ارتباط الرتب لسبيرمان -

 ) .وصفية ( بانها 

  
  ب التطبيقي الجان-:المبحث الثالث 

 تحليل اجابـات افـراد العينـة للمتغيـرات المـستقلة والمتغيـرات التابعـة مـن خـالل اسـتخدام الوسـط -:اوال 

  الحسابي واالنحراف المعياري والنسب المئوية 

   تحليل سلوك القيادة التحويلية على وفق اجابات عينة البحث -1
  n=40                            )   1(جدول رقم                                  

   التحويليةالنسب المئوية والوسط الحسابي واالنحراف المعياري الجابات عينة الدراسة حول متغير القيادة

  االنحراف المعياري  الوسط الحسابي  5ا تفق تماما %  4اتفق %  3محايد %  2الاتفق %   1الاتفق تماما%  مؤشر الفقرة

X1 15.4  15.4  15.4  15.4  38.5  3.46 1.54  

X2 15.4  12.3  23  33.9  15.4  2.60  1.33  

X3 18.5  30.8  15.4  15.4  38.5  3.00  1.38  

  1.41  3.02  الوسط الحسابي العام واالنحراف المعياري العام لبعد التاثير المثالي

X4 15.4  10.4  7.7  15.4  38.5  3.20  1.03  

X5 23  23  15.4  7.7  30.8  3.96  1.35  

X6 15.4  23  15.4  15.4  7.7  2.30  1.45  

  1.27  3.15  الوسط الحسابي العام واالنحراف المعياري العام لبعد المراعاة الفردية للعاملين

X7 7.7  7.7  30.8  46.2  7.7  2.15  1.18  

X8 15.4  7.7  23.1  8.30  15.4  2.76  1.90  

X9 7.7  7.7  38  30.8  15.4  2.62  1.37  

  1.25  2.51  لعام لبعد االستثارةالفكريةالوسط الحسابي العام واالنحراف المعياري ا

X10 7.7  15.4  23  30  30  3.40  1.73  

X11 7.7  7.7  15.4  30.8  30.8  3.18  1.45  

X12 15.4  23  7.7  30.8  23  3.02  1.50  

  1.56  3.20  الوسط الحسابي العام واالنحراف المعياري العام لبعد الدافعية االلهامية
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  1.59  3.00  معياري العام لمتغير القيادة التحويليةالوسط الحسابي العام واالنحراف ال

   الجاهزSPSSمخرجات الحاسبة االلكترونية باستخدام نظام : المصدر 

ــة المتعلقــة  ) 1(      يظهــر مــن الجــدول  ــات المعياري ــسب المئويــة واالوســاط الحــسابية واالنحراف الن

وسـطا حـسابيا عامـا مـساويا للوسـط بوجهة نظر العاملين بخصوص القيادة التحويلية ويعكس الجدول 

وقـد شـملت القيـادة  ) 1.59(وبشتت عال في االجابة يؤكده االنحراف المعياري  ) 3.00(المعياري بلغ 

  -:التحويلية االبعاد االتية 

  -: بعد التاثيرالمثالي-1  
اري البـالغ وهـي مـساويا للوسـط المعيـ ) 3.02(حقق بعد التاثير المثالي وسطا حسابيا عاما بلغ       

اما على مـستوى الفقـرات فقـد ) .1.41(بتشتت عالي في االجابة اذ بلغ االنحراف المعياري العام  ) 3(

تحت مقياس اتفق تماما لتؤكـد  %) 38.5(نسبة اجابة عالية من المجيبين بلغت ) X1(سجلت الفقرة 

كمـا جـاءت  ) .3.46(حسابي لها اذ بلغ الوسط ال, تركيزالمدير على اهمية االلتزام بمعتقدات العاملين 

 3.00(لتسجل وسطا حـسابيا ) يتصرف المدير بطرائق تنسجم مع القيم التي يحملها  ) ( X3( الفقرة 

ممـــا يؤشـــر حـــصول االنـــسجام بـــين المـــدير .مـــن المجيبـــين عليهـــا  % ) 38.5(باتفـــاق مـــا نـــسبته ) 

  .والمرؤسين واشتراكهم معه في الرؤية والقيم 

  :ردية للعاملين المراعاة الف-2
ــد ــغ      ســجل بع ــا بل ــاملين وســطا حــسابيا عام ــة للع ــى مــن الوســط ) 3.15(المراعــاة الفردي وهــو اعل

  ) .1.27(بقليل وبتشتت عالي باالجابة اذ بلغ االنحراف المعياري العام ) 3(المعياري 

ق تمامــا نــسبة عاليــة باالجابــة تحــت مقيــاس اتفــ) X4(امــا علــى مــستوى الفقــرات فقــد ســجلت الفقــرة  

اذ يــرى المجيبــون بــان المــدير يــولي اهتمــام بــسماع الموضــوعات التــي تقــع ضــمن %) 38.5(بلغــت 

نــسبة اجابــة عاليــة وباالتفــاق علــى ان المــدير يتعامــل مــع مــشاكلهم  ) X6(اهتمامــاتهم تلتهــا الفقــرة 

سبة لتـسجل اتفاقـا بنــ) X5(ثـم جــاءت الفقـرة , الشخـصية بـشكل شخـصي ويقـدم المــساعدة فـي حلهـا 

من المجيبين على ان المدير االعلـى يعامـل كـل فـرد مـن العـاملين بوصـفه فـردا لـه حاجـات %) 30.8(

مما يعد مؤشرا على توجه سلوك القائـد لكـل فـرد بمـا يـوائم حاجاتـه وخـصوصياته . وطموحات مختلفة 

  .وبما يضمن التقدم المستمر لكل مرؤس بصورة مستقلة , التي تختلف من شخص الخر 

  :ستثارة الفكرية  اال-3
وهو اقـل مـن الوسـط المعيـاري وبـانحراف  ) 2.51(   حققت االستثارة الفكرية وسطا حسابيا عاما بلغ 

ان هـذا الوسـط الحـسابي الـضعيف , ممـا يـدل علـى تـشتت عـالي باالجابـة  ) 1.15(معياري عاما بلـغ 
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فزنـا المـدير علـى التفكيـر غيـر يح ) ( x7(عكس اجابات افراد العينة على الفقرات  فقد سـجلت الفقـرة 

تلتهـا الفقـرة  %) .46.2(نـسبة اجابـة عاليـة باالتفـاق بلغـت ) التقليدي للتعامل مع مشكالتنا التقليديـة

)x9) ( نـسبة اجابـة عاليـة باالتفـاق بلغـت ) يشجع المدير االعلى على التعبير عن افكارنا بثقة عاليـة

ي الشخــصية وافكــاره العــادة النظــر بــارائي الشخــصية تحفزنــي اراء مــدير) ( x8(امــا الفقــرة %).30.8(

وهـذا يـدل علـى .من المجيبـين بالحيـاد فـي االجابـة عليهـا %) 23(فقد التزم ما نسبته ) المشكوك بها 

ــول لمواجهــة  ــداعي وخلــق الحل ــر االب ــى التفكي ــادرين عل ــون فيهــا ق ــم يكون ــة تعل ــى بيئ ــراد ال ــاد االف افتق

  .المشكالت 

  :ة الدافعية االلهامي-4
وهــو اعلــى مــن الوســط المعيــاري  ) 3.20(    حقــق بعــد الدافعيــة االلهاميــة وســطا حــسابيا عامــا بلــغ 

ــغ  ــاري عــام بل ــانحراف معي ــرات  ) 1.56(وب ــا الفق ــات تحــت ) x12(و ) x11(ام ــا اجاب ســجلت بمجمله

يـام بـه على ان المـدير يبـدي ارادة النجـاز مـا قـرر الق %) 30.8(اذ اتفق . مقياس اتفق تماما واتفق 

وهذا مؤشر على محاولة المدراء تحفيـز المرؤوسـين ).كما انه يعبر عن ثقته بانجاز العاملين الهدافهم

  . من اجل اشراكهم في تحقيق االهداف والغاية المطلوبة 

  

   تحليل ابعاد القيم التنظيمية على وفق اجابات عينة البحث -2
      n=40                            )   2(                               جدول رقم 

  النسب المئوية والوسط الحسابي واالنحراف المعياري الجابات عينة الدراسة حول متغير القيم التنظيمية

  االنحراف المعياري  الوسط الحسابي  5ا تفق تماما %  4اتفق %  3محايد %  2الاتفق %   1الاتفق تماما%  مؤشر الفقرة

Y1 30.5  15.4  7.7  7.7  15.4  3.08  1.60  

Y2 23  7.7  7.7  30.8  30.8  3.38  1.56  

Y3 7.7  23.23.1  15.4  23.1  30.8  3.96  1.35  

  1.50  3.47  الوسط الحسابي العام واالنحراف المعياري العام لمتغير قيم الدعم والتشجيع

Y4 30.8  15.4  23  15.4  15.4  2.60  1.45  

Y5 23  23  23  15.4  15.4  3.70  1.46  

Y6 15.4  7.7  7.7  30.5  30.8  2.30  1.45  

  1.45  2.86   الوسط الحسابي العام واالنحراف المعياري العام لمتغير قيم االنضباط

Y7 4.7  7.7  3.1  23  61.5  3.20  1.03  

Y8 18.5  30.8  15.4  7.7  27.6  2.91  1.38  

Y9 15.4  15.4  15.4  15.4  38.5  3.46  1.54  

  1.31  3.19  م لمتغير قيم الحريةالوسط الحسابي العام واالنحراف المعياري العا

  1.42  3.17  الوسط الحسابي العام واالنحراف المعياري العام لمتغير القيم التنظيمية 
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   الجاهزSPSSمخرجات الحاسبة االلكترونية باستخدام نظام : المصدر 
ة بوجهــة النــسب المئويــة واالوســاط الحــسابية واالنحرافــات المعياريــة المتعلقــ ) 2(     يظهــر الجــدول 

ويعكس الجدول وسطا حسابيا عامـا فـوق الوسـط المعـــياري , نظر العاملين بخصوص القيم التنظيمية 

ـــ وقـــد شـــملت القـــيم  ) 1.42(وبتـــشتت عـــال فـــي االجابـــة يؤكـــده االنحـــراف المعيـــاري  ) 3.17( غ ـبلــ

  -:التنظيمية االبعاد االتية 

   قيم الدعم والتشجيع-1 
وهـو ) 3.20(ان الوسط الحسابي العام لبعد قيم الدعم والتشجيع سـجل ) 2(يتضح من الجدول        

بقليــل ممــا يعنــي ان قــيم الـدعم والتــشجيع التــي توليهــا المنظمــة ) 3(اعلـى مــن الوســط المعيــاري البـالغ

المبحوثة للعاملين هي فوق المتوسط المتمثلة في منح الفرص العادلة لسماع شـكوى العـاملين وتقيـيم 

علمي وتميز المبدعين منهم من غير المبدعين اال ان التشتت فـي االجابـة بـدى عاليـا اذ االداء بشكل 

وهـي نـسبة عاليـة تـدل علـى تـشتت فـي ) 1.50(سجل االنحراف المعياري العـام لبعـد الـدعم والتـشجيع 

اثر مما يعد مؤشرا على ان القـيم التـي يـؤمن بهـا االفـراد تتـ.االجابة من قبل المجيبين على هذه الفقرة 

بافكارهم  ومعتقداتهم التي يكتسبونها من المحيط االجتماعي وتدفعهم باتجاه ما تتطلبه هذه القـيم مـن 

  .سلوكيات 

  

   قيم االنضباط-2
اقـل مـن الوسـط المعيـاري بلـغ , سجل الوسط الحسابي العام لبعد االنضباط وسطا حسابيا قليال        

فعلـــى  ) 1.45(نحـــراف المعيـــاري العـــام لهـــذه الفقـــرة وبتـــشتت عـــالي باالجابـــة اذ ســـجل اال ) 2.86( 

وجاءت باالتفـاق تمامـا علـى ان  ) 30.8(مستوى الفقرات سجل اعلى نسبة اجابة من المجيبين بلغت 

فيمــا ظهــر واضــحا بــان االدارة تمــنح حريــة , العــاملين تــواجههم مــشكلة فــي تطبيــق االفكــار االبتكاريــة 

ممـا يـدل علـى وجـود درجـة ) .Y5(ء اوقات الدوام كما فـي الفقـرة للعاملين في ممارسة ما يرغبون اثنا

  .عالية في سلوك االنضباط و االلتزام بقواعد السلوك المهني 

  

   قيم الحرية-3
وهــي فــوق الوســط المعيــاري العــام  ) 3.19( ســجل الوســط الحــسابي العــام لبعــد قيمــة الحريــة      

ــا فعلــى مــستوى الفقــرات ســجلت نــسبة  ) . 1.31(ري وبتــشتت عــالي باالجابــة اذ بلــغ االنحــراف المعي

يواجـه ابـداء الـراي فـي العمـل بالـصعوبة مـن  ) ( Y9(عالية في  االجابة من قبل المجيبين على فقرة 



 2008 /السبعونالثالث والعدد ...................................     مجلة اإلدارة واالقتصاد        
 

 )113(

 ) Y7(فيمـا سـجلت اعلـى نـسبة لفقـرة  ). 38.5(تحت مقياس اتفق تماما وبنسبة ) قبل االدارة العليا 

تحـت مقيـاس اتفـق تمامـا ) نا االجتماعيـة اثنـاء الـدوام الرسـمي يتوفر الوقت الكافي لممارسة شـعائر( 

  .مما يؤشر اعطاء حرية للعاملين من دون وضع قيود عليهم من قبل الرؤوساء ) .61.5(وبنسبة 

  

   اختبار فرضية البحث-:ثالثا 
عالقـــة معنويـــة بـــين خـــصائص ســـلوك القيـــادة (  انطلقــت الفرضـــية الرئيـــسية مـــن توقـــع بوجـــود      

ولعــرض النتــائج وتحليلهــا ) .ويليــة التــي يحملهــا المــدراء والقــيم التنظيميــة فــي المنظمــة المبحوثــةالتح

العالقات المعبرعنها بمصفوفة االتباط بين المتغيرين وباستخدام معامـل االرتبـاط  ) 3( يعرض الجدول 

  -:وكما ياتي , لسبيرمان لخـلق الوضوح حول النتائج لدعم الفرضية من عدمهـا 

                                     

  n=40 )                                   3( جدول رقم                                    

  نتائج عالقات االرتباط بين ابعاد القيادة التحويلية والقيم التنظيمية

  القيم التنظيمية           

  القيادة

  التحويلية

  قيم الحرية  يم االنضباطق  قيم الدعم والتشجيع

  0.213  *0.313  *0.546  التاثير المثالي

  *0.312  *0.415  *0.457  المراعاة الفردية للعاملين

  *0.430  0.223  *0.391  االستثارة الفكرية

  *0.515  *0.311  *0.533  الدافعية االلهامية

   )0.05(قيم معامل االرتباط عند درجة معنوية  •
 نوية العالقةللداللة على مع* االشارة  •
  

مـع  ) 0.05(اظهر التاثير المثالي كاحد ابعاد القيادة التحويلية عالقـة معنويـة عاليـة بدرجـة  -

 ) 0.546( اذ بلــغ معامــل االرتبــاط , بعــد قــيم الــدعم والتــشجيع كاحــد ابعــاد القــيم التنظيميــة 

 ). 0.313(تبـاطتالها ارتباط ايجـابي بـين التـاثير المثـالي وقـيم االنـضباط اذ بلـغ معامـل االر.

ممـا يعطـي .فيما سجل معامل ارتباط ايجابي وضعيف بين بعدي التاثير المثالي وقيم الحريـة 

 دعما كافيا لقبول الفرضية الفرعية االولىمن الفرضية الرئيسية 
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بين بعد المراعـاة الفرديـة للعـاملين وقـيم  )  0.05(عالقات ارتباط ايجابية ومعنويةعند درجة  -

تالهــا معامــل ارتبــاط ايجــابي متوســط  ) . 0.457( اذ بلغــت قيمــة االرتبــاط الــدعم والتــشجيع

 0.415(بين بعدي المراعاة الفردية للعاملين وقيم االنـضباط اذ بلـغ معامـل االرتبـاط  ومعنوي

ممـا يعطـي ,فيما سجل ارتباط ايجابي ومعنوي بين المراعاة الفردية للعاملين وقـيم الحريـة ) .

 .رضية الفرعية الثانية من الفرضية الرئيسية دعما كافيا لقبول الف

عالقــة ارتبــاط معنويــة وايجابيــة  بــين متغيــري االســتثارة الفكريــة وقــيم الحريــة اذ بلــغ معامــل  -

تالها ارتباط موجب ومعنوي بين االستثارة الفكرية وقيم الدعم والتشجيع , ) 0.430(االرتباط 

مــل ارتبــاط ايجــابي وغيــر دال معنويــا بــين فيمــا ســجل معا )  0.391(اذ بلــغ مامــل االرتبــاط 

مما يعطي دعما كافيا لقبـول الفرضـية  ).0.223(بعدي االستثارة الفكرية وقيم االنضباط بلغ 

 .الفرعية الثالثة

اظهر بعد الدافعية االلهامية عالقة ايجابيـة ومعنويـة مـع كـل مـن قـيم الـدعم والتـشجيع وقـيم  -

على التـوالي ممـا يعطـي دعمـا كافيـا  )0.515(و  ) 0.533(الحرية اذ بلغ معامالت االرتباط 

 .لقبول الفرضية الفرعية الرابعة

مما سبق يتضح بـان مجمـوع عالقـات االرتبـاط المعنويـة وااليجابيـة بـين القيـادة التحويليـة        

علـى مـستوى  %80عالقـة وتمثـل مانـسبته ) 12(عالقـات مـن اصـل )10(والقيم التنظيمية بلغـت 

مما يعطي دعما كافيا لقبول الفرضية الرئيسة بوجود عالقة ارتباط معنويـة بـين , رعية الفقرات الف

  .القيادة التحويلية والقيم التنظيمية

  

  االستنتاجات والتوصيات: لمبحث الرابع ا
  : االستنتاجات-:اوال 

يــة  حقــق بعــد القــيم التنظيميــة وســطا حــسابيا عامــا فــوق المتوســط بقليــل ممــا يــدل علــى ان فاعل-1

وهـي نتيجـة تحتـاج الـى اهتمـام كبيـر ,معايير القيم في المنظمـة المبحوثـة ليـست بالمـستوى المطلـوب 

من قبل ادارة الشركة المبحوثة حيث ان ذلك يعود الى كون ابعاد القيم التنظيمية من المفاهيم االداريـة 

  . وتطبيقيا التي مازالت المنظمات التوليها االهتمام الكافي اوالعمل على تبنيها فكرا

 فــي الوقــت الــذي تــسعى فيــه الــشركة عينــة البحــث الــى تاكيــد الــسلوك القيــادي التحــويلي فــان احــد -2

  .والمتمثل باالستثارة الفكرية اظهر تراجعا واضحا لدى قادتها ) ابعاده(مقايسه 

شارة الـى ان  ظهر ان القيادة التحويلية والقيم التنظيمية يرتبطان بشكل ايجابي ودال معنويا وهذه ا-3

تعزيــز ســلوكيات القــيم التنظيميــة وترســيخها لــدى العــاملين يحتــاج الــى نمــط قيــادي تحــويلي مــن قبــل 
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المــديرين علــى اعتبــار ان عوامــل نجــاح المنظمــة وتفوقهــا ينطــوي تحــت فلــسفة الــسلوك القيــادي وان 

ات سـلوكيات القـيم االرتفاع في سـلوك القيـادة التحويليـة فـي المنظمـة يـؤدي الـى ارتفـاع وتعزيـز مقومـ

  . .التنظيمية

 اتضح من نتائج التحليل بان اغلب عالقات االرتباط كانت ايجابية ومعنويـة تحـت مـستوى معنويـة -4

بين ابعاد القيادة التحويلية ومؤشرات القيم التنظيمية مما يحقق صحة فرضـية البحـث الرئيـسة  ) 0.5(

رتباط معنوية بين القيادة التحويليـة والقـيم التنظيميـة والفرضيات الفرعية المنبثقة منها  بوجود عالقة ا

  .صرفات االفراد وسلوكهم في الشركةكما تعد المفهوم االساسي لتقييم ت, 

م الحريـة ويعـزى ذلـك الـى التوافـق بـين ي سيادة قيم الدعم والتـشجيع فـي الـشركة المبحوثـة تليهـا قـ-5

 متدنيا عندما يكون هناك صراع بين االدارة والعـاملين كون مستوى القيميفقد , االدارة العليا والعاملين 

  . عندما يكون هناك توافقا بينهما وقد يحدث العكس

  

  
  -:التوصيات 

على المديرين االستمرار في الدعم والتركيز باتجاه بناء قيم تنظيميـة تـؤثر فـي سـلوكيات العـاملين  -1

  .تعلقة باالجراءات الروتينية والتعقيدواتجاهاتهم وتميزها عن المتغيرات االدارية االخرى الم

 تفعيــل بعــد االســتثارة الفكريــة لــدى القيــادة  ومنحهــا اســتقاللية العمــل وبنــاء ورشــة عمــل لتطــوير -2

  .اذ سيعد ذلك امرا في غاية االهمية لخلق قادة تحويليين , مقدرات االبداع 

  

ة عملية المشاركة في صنع القرارات تعزيز قيم االنضباط وذلك عن طريق ايجاد معايير جديد بزياد -3

ــالوالء  والعمــل علــى ايجــاد نمــط معــين مــن الثقافــة التنظيميــة تتــصف بــالقوة ويــشعر الجميــع نحوهــا ب

  .مع االهتمام بتحقيق العدالة التنظيمية بين العاملين واحساسهم بالدعم المنظمي, واالنتماء 

  

 المبحوثة وتحديد االيجابيات والسلبيات والعمل  مراجعة قيم الحرية السائدة في العمل داخل الشركة-4

باتجــاه تحديــد فجــوة االداء المنظمــي والبحــث عــن اليــات ردم هــذه الفجــوة باعتبــار ان قــيم الحريــة تعــد 

مدخال مهما لتنمية التزام العاملين نحو الـشركة مـن خـالل تعزيـز هيكـل الرقابـة الذاتيـة بـدل االجـراءات 

  .والرقابة الحازمة

  

  المصادر
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  :المصادر العربية 
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  )1(ملحق 
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية 

  قسم ادارة االعمال

  

  استبانة بحث/ م
  ..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

ويتوقـف ) العالقة بـين القيـادة التحويليـة والقـيم التنظيميـة (  بين ايدكم استبانة حول البحث الموسوم 

نجاح هذا البحث على تعاونكم واسهامكم الفاعل فـي االجابـة بدقـة وموضـوعية عـن جميـع فقـرات هـذه 

وسـيتم التعامـل مـع اجـابتكم , راض البحـث العلمـي فقـط علما ان المعلومات ستستخدم الغـ, االستبانة 

  ..والداعي لذكر االسم لطفا , بسرية 

ومن اهللا التوفيق                  ..                                                             شاكرة تعاونكم 

  

  

  _ :امام االجابة التي تتفق معها ( / ) يرجى وضع اشارة 
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   ابعاد القيادة التحويلية-اوال 
اتفق   االسئلة  ت

  تماما

الاتفق   الاتفق  محايد  اتفق

  تماما
  
1  

  -:التاثير المثالي 
  يركز المدير على اهمية االلتزام بمعتقداتنا 

          

             من حوله فيما يتعلق بالعمليثير المدير حماس كل الذين  2
            يتصرف المدير بطرائق تنسجم مع القيم التي يحملها   3

  
4  

  -: الفرديةالمراعاة الفردية 
  يعنى المديربسماع الموضوعات التي تقع ضمن اهتمامات المرؤوسين

          

            يعامل المدير كل واحد منا بوصفه فردا له حاجات وطموحات مختلفة  5
عامـــل المـــديرمع المـــشاكل الشخـــصية لكـــل موظـــف بـــشكل شخـــصي ويحـــاول ت  6

  المساعدة في حلها  

          

  
7  

  -:ارة الفكريةثاالست
  يحفزنا المدير على التفكير غير التقليدي مع مشكالتنا التقليدية

          

تحفزني اراء مديري الشخصية وافكاره العادة النظر بارآئي الشخصية المشكوك   8

  فيها

          

            يشجع المدير على التعبير عن افكارنا بثقة عالية   9

  
10  
  

  -:الدافعية االلهامية
  يتحدث المدير بحماس حول الحاجات التي يجب انجازها 

          

            يبدي المدير ارادة النجاز ما قرر القيام به  11
            يعبر المدير عن ثقته باننا سننجز اهدافنا  12

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  -:م التنظيميةالقي -:ثانيا 
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اتفق   االسئلة  ت

  تماما

  الاتفق تماما  الاتفق  محايد  اتفق

  
1  

  -:قيم الدعم والتشجيع
  تميز االدارة العليا المبدعين من العاملين بشكل واضح وصحيح للجميع 

          

            تمنح االدارة العليا العاملين فرصا عادلة لسماع شكواهم   2
            ء ما تبذله من جهد علمي وعماي  يجري تقييم اداء العاملين في ضو  3

  
4  

  -:قيم االنضباط

  تتبع االدارة العليا اسلوب العقاب والثواب في تعاملها مع العاملين

          

            تسعى االدارة العليا الى استغالل اوقات الدوام للعمل فقط  5
            تواجهنا مشاكل في ابداء اوتطبيق افكارنا االبتكارية    6

  
7  

  -:لحريةقيم ا
يتـــوفر الوقـــت الكـــافي لممارســـة شـــعائرنا االجتماعيـــة لثنـــاء اوقـــات الـــدوام 

  .الرسمي 

          

تعامل وتشجع االدارة العليا العامل الذي يسخر وقته وطاقته للحـصول علـى   8

  حقوقه ومسؤولياتهمقابل جهده في العمل 

          

            دارة العليايواجه ابداء الراي في العمل بالصعوبة والتعقيد من قبل اال  9

  

  

..........................................................  

..........................................  

......................  


