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الملخص:

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أنماط القيادة اإلدارية المعاصرة (نمط القيادة التحويلية ،نمط القيادة التبادلية ،نمط

القيادة األخالقية ،نمط القيادة بالذكاء العاطفي) ومدى دعمها لسلوك المواطنة التنظيمية لدى موظفي ديوان الترقية والتسيير العقاري
بغارداية ،وقد اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج الوصفي ،وعلى االستبيان كأداة للدراسة لجمع البيانات .وكان مجتمع الدراسة مكون
من الموظفين اإلداريين والتقنيين لديوان الترقية والتسيير العقاري  -بغارداية البالغ عددهم ( )132موظف ،وشملت عينة الدراسة ()66
موظف .وقد أظهرت الدراسة العديد من النتائج منها ،تفوق نمط القيادة التحويلية ،يليه نمط القيادة األخالقية ،ثم نمط القيادة بالذكاء

العاطفي وأخي ار نمط القيادة التبادلية .ووجود درجة ممارسة مرتفعة لسلوك المواطنة التنظيمية لدى الموظفين ،كما أظهرت الدراسة أيضا
وجود تأثير كبير لنمط القيادة التحويلية ،ونمط القيادة األخالقية ،وكذا نمط القيادة بالذكاء العاطفي على سلوك المواطنة التنظيمية،
بينما هناك شبه غياب لتأثير نمط القيادة التبادلية على سلوك المواطنة التنظيمية.
الكلمات المفتاحية :قيادة  ،قيادة إدارية ،قيادة تحويلية ،قيادة تبادلية ،قيادة أخالقية ،قيادة بالذكاء العاطفي ،سلوك المواطنة التنظيمية.
تصنيف M1، M12،M54:JEL

تمهيد:

يعتبر المورد البشري من أثمن الموارد لدى المؤسسات ،نظ اًر للدور الذي يؤديه في حياة هذه المؤسسات من حيث نجاحها،

ورفع كفاءتها ،وبقائها ،ونموها .باإلضافة إلى أنه المورد األكثر تعقيداً حيث يتسم بكونه عرضة للعديد من المؤثرات الداخلية

والخارجية .فالطبيعة اإلنسانية تجعل استجابة الموظفين لهذه المؤثرات متفاوتة ،وبالتالي تختلف سلوكياتهم تبعًا لذلك .وقد حظيت
دراسات السلوك اإلنساني في المؤسسات باهتمام من ِقبل الباحثين في علم اإلدارة ،من خالل دراسة سلوكيات واتجاهات الموظفين
وأدائهم ،وتأثير متغيرات البيئة على سلوكياتهم ،وكذلك تأثيرهم على أداء المؤسسة وفعاليتها.

ويحتاج المورد البشري كغيره من الموارد األخرى إلى قيادة إدارية قادرة على االستفادة والمحافظة على هذه الموارد ،خصوصًا في ظل
التحوالت الجارية ،التي تتسم بالتطورات والتغيرات المتسارعة في مختلف المجاالت .وتشكل القيادة اإلدارية محو ًّار ترتكز عليه مختلف
النشاطات في جميع المؤسسات .فالنمط القيادي الذي يمارسه القائد من بين العوامل األساسية لنجاح أو فشل المؤسسة ،فهو يؤثر
على سلوكيات الموظفين في أدوارهم الرسمية وغير الرسميةُ .وُيعد سلوك المواطنة التنظيمية سلوكًا غير رسمي ًاو ال يدخل ضمن
الوصف الوظيفي الرسمي داخل المؤسسة ،بل هو سلوك يتم بشكل طوعي من ِقبل الموظفين ،ويعتبر هذا السلوك من العوامل
المهمة للمؤسسة لتحقيق أهدافها وتطوير ميزتها التنافسية .وهنا يتضح دور القائد اإلداري الذي عليه أن يكون على إدراك تام

بسلوكيات موظفيه بهدف توجيهها بما يخدم أهداف المؤسسة وأهدافهم.

وللتعرف على مدى دعم أنماط القيادة اإلدارية المعاصرة لسلوك المواطنة التنظيمية على مستوى ديوان الترقية والتسيير العقاري لوالية

غارداية يمكننا طرح اإلشكالية اآلتية :


ما مدى دعم أنماط القيادة اإلدارية المعاصرة لسلوك المواطنة التنظيمية في ديوان الترقية والتسيير العقاري وذلك من

وجهة نظر الموظفين؟

من خالل هذه اإلشكالية يمكن طرح التساؤالت الفرعية التالية:


ما مفهوم القيادة االدارية وفيما تتمثل أهم أنماطها الحديثة؟



ما مفهوم سلوك المواطنة التنظيمية وفيما تتمثل عناصره وما هي أهميته بالنسبة للمؤسسات؟



ماهي عالقة القيادة اإلدارية المعاصرة بسلوك المواطنة التنظيمية؟

فرضيات الدراسة:


الفرضية الرئيسية األولى :هناك تطبيق سلوك المواطنة التنظيمية في ديوان الترقية والتسيير العقاري لوالية غارداية.



الفرضية الرئيسية الثانية :هناك أثر ذو دالل ة إحصائية ألنماط القيادة اإلدارية المعاصرة على سلوك المواطنة التنظيمية في
ديوان الترقية والتسيير العقاري من وجهة نظر الموظفين.

بناء على الفرضية الرئيسية الثانية تمت صياغة الفرضيات الفرعية التالية:
 .1يوجد أثر ذو داللة احصائية بين القيادة التحويلية وسلوك المواطنة التنظيمية في ديوان الترقية والتسيير العقاري.
 .2يوجد أثر ذو داللة احصائية بين القيادة التبادلية وسلوك المواطنة التنظيمية في ديوان الترقية والتسيير العقاري.

 .3يوجد أثر ذو داللة احصائية بين القيادة األخالقية وسلوك المواطنة التنظيمية في ديوان الترقية والتسيير العقاري.
 .4يوجد أثر ذو داللة احصائية بين القيادة العاطفية وسلوك المواطنة التنظيمية في ديوان الترقية والتسيير العقاري.

 الفرضية الرئيسة الثالثة :توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات الموظفين في ديوان الترقية والتسيير العقاري حول
مستوى توفر متطلبات سلوك المواطنة التنظيمية ،تعزى للسمات الشخصية والوظيفية للعمال (المستوى الوظيفي ،المؤهل

العلمي ،سنوات الخدمة ،العمر ،والجنس).

أهداف الدراسة:
األهداف التي نسعى الوصول إليها من خالل هذا العمل تتمثل فيما يلي:


التعرف على اإلطار النظري للقيادة اإلدارية وسلوك المواطنة التنظيمية.



التعرف على أنماط القيادة اإلدارية المعاصرة (النمط التحويلي ،النمط التبادلي ،النمط األخالقي ،النمط العاطفي) لدى



التعرف على درجة ممارسة سلوك المواطنة التنظيمية لدى الموظفين في ديوان الترقية والتسيير العقاري من وجهة نظرهم.



التعـرف على تأثير أنماط القيادة اإلدارية المعاصرة على سلوك المواطنة التنظيمية في ديوان الترقية والتسيير العقاري.

المسؤولين من وجهة نظر العاملين في ديون الترقية والتسيير العقاري.
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 بيان الفروق في آراء الموظفين اتجاه أنماط القيادة اإلدارية المعاصرة ،وسلوك المواطنة التنظيمية بالنسبة
لمتغيراتهم الشخصية والوظيفية.

 تقديم عدد من المقترحات التي تساهم في دعم األنماط القيادية المناسبة لديوان الترقية والتسيير العقاري لالرتقاء
بسلوك المواطنة التنظيمية.

أهمية الدراسة:
تتجلى أهمية الدراسة في جوانب عديدة أهمها:


تبني مفاهيم القيادة اإلدارية المعاصرة وسلوك المواطنة التنظيمية



أهمية النمط القيادي المعاصر الذي يعتبر المحور األهم لنجاح أي منظمة في تحقيق أهدافها ورسالتها.



أهمية دور النمط القيادي المعاصر في تأثيره على سلوك المواطنة للموظفين وتوجيههم نحو تحقيق أهداف ديوان الترقية
والتسيير العقاري.



أهمية دراسة سلوك المواطنة التنظيمية لكونه من الموضوعات الحيوية المعاصرة في الحفاظ على فعالية واستم اررية
المؤسسات.



تفيد هذه الدراسة القيادات اإلدارية في اتخاذ النمط القيادي المناسب الذي يساهم في تعزيز سلوك المواطنة التنظيمية لدى

موظفي ديوان الترقية والتسيير العقاري.

نموذج الدراسة:
باالعتماد على الدراسات السابقة تم اقتراح التصور التالي لمعالجة الدراسة كما هو موضح في الشكل (.)01

دراسات سابقة:

تمثلت الدراسات السابقة المتعلقة بالموضوع والمتوفرة لدينا فيما يلي:

 -1دراسة ( )Ali and Waqar 2013بعنوان:
"Teachers' Organizational Citizenship Behavior Working under Different Leadership Styles".
أهداف الدراسة:

 هدفت هذه الدراسة التعرف على سلوك المواطنة التنظيمية لدى معلمي المدارس وعالقته باألنماط المختلفة من
القيادة(القيادة التحويلية ،القيادة التبادلية ،القيادة الحرة) التي يعملون تحتها .

 أجريت الدراسة على) (129منهم) (120معلمو( )9من مديرب المدارس في الباكستان ،وتم استخدام االستبانة كأداة
للدراسة.
نتائج الدراسة:

 أن سلوك المواطنة التنظيمية له عالقة إلى حد كبير مع أنماط القيادة .حيث كانت العالقة قوية بين القيادة التحويلية
وسلوك المواطنة التنظيمية ،تليها القيادة التبادلية ،ثم القيادة الحرة التي أظهر المعلمون تحتها أقل ممارسة لسلوك المواطنة

التنظيمية.

 ومن أهم ما أوصت به الدراسة االهتمام بالقيادة في المؤسسات التعليمية لجعل البيئة أكثر مالئمة وفعالية لزيادة اإلنتاجية،
ونقل المعرفة .وذلك من خالل عقد الدورات التدريبية للمديرين لغرس سلوك المواطنة التنظيمية ،وشعور المسؤولية بين
أعضاء هيئة التدريس.
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 -2دراسة ( )Yesuraja and Yesudian 2013بعنوان:
"A Study on Leadership Styles and Organisational Citizenship Behaviour among Supervisors".
أهداف الدراسة:


هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أنماط القيادة المتبعة من قبل المشرفين )نمط القيادة األوتوقراطية ،نمط

القيادة الديمقراطية ،نمط القيادة الحرة ،نمط القيادة األبوية) ومستوى سلوك المواطنة التنظيمية.


دراسة العالقة فيما بينهم .وقد أجريت الدراسة على) )60مشرفا .واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي،

واالستبانة كأداة للدراسة.
نتائج الدراسة:


أن ٪43من المشرفين يمارسون نمط القيادة الديمقراطية في منظماتهم.



أن ٪45منهم لديهم مستوى متدني من سلوك المواطنة التنظيمية.



وجود عالقة إيجابية بين نمط القيادة األوتوقراطية ،ونمط القيادة الديمقراطية وبين سلوك المواطنة التنظيمية.



عدم وجود عالقة بين العمر ،وسنوات الخبرة ،والمؤهل العلمي وبين مستوى سلوك المواطنة التنظيمية.

وأوصت الدراسة توفير الدورات التدريبية للتنمية الشخصية للموظفين من أجل زيادة مستوى سلوك المواطنة التنظيمية لديهم.
وإشراك الموظفين في عملية صنع الق اررات لدفعهم للمشاركة في المؤسسات

 - 3دراسة ) )Asgari et al,2008بعنوان:
The Relationship between Transformational Leadership Behaviors, Leader-Member Exchange
and Organizational Citizenship Behaviors
أهداف الدراسة:


التعرف على العالقة بين سلوكيات القيادة التحويلية وسلوك المواطنة التنظيمية.



التعريف بنمط القيادة التحويلي ونمط القيادة التبادلي وبيان أثر العالقات التبادلية بين القائد والعاملين كعامل وسيط في تلك



استخدمت الد ارسة استبانة وزعت على عينة مكونة من  220موظفا من الموظفين الدائمين ومدراءهم ممن يعملون في

العالقة .

منظمات تعليمية في مدينة شيراز االيرانية.

نتائج الدراسة:



خلصت الدراسة إلى أن القيادة التحويلية ذات ارتباط قوي وايجابي ودال احصائياً مع سلوك المواطنة التنظيمية.

لم تتوصل الدراسة إلى وجود أثر للعالقات التبادلية بين المدير والمرؤوسين في العالقة بين النمط القيادي للمدير وسلوك
المواطنة التنظيمية.

مفاهيم حول القيــادة اإلداريـة

إن القيادة اإلدارية كظاهرة اجتماعية معقدة ترتبط بالفرد والجماعة وعالقات التفاعل بينهما ،تحتل مكانة هامة ضمن اإلطار

العام إلدارة المؤسسات ،نظ ًار الرتباطها بمركز اتخاذ الق اررات؛ هذا من جهة ،ومن جهة أخرى ارتباطها بالكفاءات والمؤهالت
الشخصية للقائد .كل ذلك من شأنه أن يؤثر بشكل مباشر على أداء األفراد ،وأداء المؤسسة ككل.
 .1تعريف القيادة اإلدارية:

نالحظ أن عبارة القيادة اإلدارية تجمع بين مفهومين هما :القيادة واإلدارة ،لذلك سنعرض المالمح الرئيسية لكل من

القائد الذي يمارس عملية القيادة والمدير الذي يمارس وظيفة اإلدارة ،ثم نحاول الجمع والتركيب بين مالمح كال المفهومين
قصد بناء تعريف مقبول للقيادة اإلدارية.
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سنعرف أوال كل من القائد والمدير:

1

 القائد ) :(Leaderهو "شخص يتوافر له قدر من التأثير الشخصي -السلطة غير الرسمية -على عدد من األفراد،
يجعله قاد ار على توجيه سلوك هؤالء األفراد"؛

 المدير ):(Managerهو ذلك "الشخص المعيَّن من ِقبل سلطة أعلى لقيادة وتوجيه مجموعة من األفراد نحو تنفيذ
أهداف محددة ،ومن ثم يتوافر له بحكم موقعه الرسمي قدر معين من السلطة الرسمية على هؤالء األفراد تعطيه الحق

في إصدار األوامر والتوجيهات الالزمة لهم لتنفيذها"؛
 القائد اإلداري :هو "شخص معيَّن من ِقبل سلطة أعلى لقيادة وتوجيه مجموعة من األفراد نحو تنفيذ مهام محددة ،وله

قدر من السلطة الرسمية بحكم منصبه الرسمي ،ولكنه يعتمد بصفة أساسية في قيادته لهؤالء األفراد على تأثيره

الشخصي أكثر من اعتماده على السلطة الرسمية".
من التعاريف السابقة يتضح:

 قوة تأثير القائد على الجماعة أقوى وأدوم من سلطة المدير اإلداري ،ألن القائد يعتمد على اإلقناع الشخصي وهو

طبعا أقوى تأثي ار من االعتماد على الحق الذي يمنحه المنصب للمدير في إصدار األوامر للمرؤوسين وإجبارهم

على تنفيذها؛

 قـ ـ ــوة تأثير القائ ـ ــد لو أضيفت لها السلطة الرسمية فستصبح أقوى من قوة كليهما (المدير فق ـ ـ ــط أو القائد فقط).

وبناء على ما سبق يمكن اقتراح تعريف القيادة اإلدارية بأنها :قدرة القائد اإلداري على االستشراف المستقبلي ،من

ً
خالل اعتماد على قوة التأثير الشخصي بصفة أساسية وقوة المنصب الرسمي بصفة ثانوية .مع كيفية تنسيق
جهود األفراد وتوجيههم وحفزهم على العمل لتحقيق أهداف المؤسسة.
 .2األنماط الحديثة للقيادة

شكلت النظرية الموقفية ونماذجها حول السلوك القيادي بداية للتحول نحو التفكير القيادي ،فقد تجلى االهتمام واضحا

في النمط القيادي الفعال ،وارتبط ذلك بالمواقف المتغيرة لألفراد .وبدأ البحث يتجه من إطار السمات والنمط القيادي نحو
إطار دور المرؤوسين والجماعة وقدرة القائد على التكيف مع ذلك ،ومن جهة أخرى ،ولمواجهة متطلبات اإلدارة الحديثة
وتحقيق الفعالية اإلدارية ،ظهرت اتجاهات حديثة للقيادة من بينها القيادة التحويلية والقيادة التبادلية ،والقيادة األخالقية ،والقيادة
بالذكاء العاطفي ،والتي عنيت بهم هذه الدراسة ،حيث سنعرض تفاصيل كل نمط قيادي على حدى.

 .1.2القيادة التحويلية :

تعرف القيادة التحويلية على أنها "نمط قيادي لديه رؤية واضحة عن المستقبل واألهداف المحددة ،يشجع المرؤوسين

على المشاركة في بلورة رؤية طويلة األجل وتحديد أهداف واضحة والواقعية للمؤسسة ،ويسعى إلى إحداث التغيير والتطوير
والتنمية اإلدارية باستمرار ،ويتبنى أنظمة وأساليب قيادية مرنة تتكيف وتتأقلم مع التطورات والتغيرات العالمية المعاصرة".

2

كما تعرف أيضا على أنها ":تلك القيادة التي ت تجاوز الحوافز مقابل األداء المرغوب إلى تطوير وتشجيع المرؤوسين
3

فكريا وإبداعيا وتحويل اهتماماتهم الذاتية لتكون جزًء أساسيًا من الرسالة العليا للمنظمة".
كما تعرف القيادة التحويلية على أنها" :تستخدم اإللهام والرؤى المشتركة ،لرفع القائد والمرؤوسين إلى أعلى مستويات
التفكير ،ورفع الروح المعنوية ،فالقيادة هنا تدفع األفراد إلى مضاعفة جهودهم لتحقيق األهداف المشتركة".

4

 1محمد أبو الفضل عبد الشافي ،القيادة اإلدارية في اإلسالم ،المعهد العالمي للفكر اإلسالمي :القاهرة ،1996 ،ص .33
 2أسامة الخيري ،الجديد في القيادة اإلدارية ،دار الراية للنشر والتوزيع ،عمان ،2012،ص .95
 3حافظ عبد الكريم الغزالي ،أثر القيادة التحويلية في فعالية عملية اتخاذ القرار في شركات التأمين األردنية ،رسالة ماجستير في إدارة األعمال ،كلية األعمال ،جامعة الشرق
األوسط ،األردن ،2012،ص.25:
 4محمد كريم حسني سعيد خلف،عالقة القيادة التحويلية باإلبداع اإلداري لدى رؤساء األقسام األكاديميين في الجامعة اإلسالمية غزة ،رسالة ماجستير في إدارة اإلعمال ،كلية
التجارة ،الجامعة اإلسالمية بغزة ،فلسطين ،2010،ص.24:
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فالقيادة التحويلية تقوم بتحقيق مستوى عال من األداء يتجاوز التوقعات ،من خالل غرس االعتزاز بالنفس والتواصل مع
المرؤوسين في محاولة لتعزيز الشعور باالحترام في ما بين المرؤوسين أنفسهم وكذلك بينهم وبين القائد ،وذلك لتسهيل عملية
5
التفكير اإلبداعي.

 1.1.2خصائص القائد التحويلي  :يتصف القائد التحويلي بالخصائص التالية :


6

يتمتع القائد التحويلي بقدرته على اإلصغاء واالنتباه لما يقوله اآلخرون ،باإلضافة الى التركيز الكبير على األمور المهمة

في المواقف التي يواجهها.
 يتسم القائد التحويلي بالشجاعة وتحمل المخاطرة .كما أنه يواجه الحقيقة حتى ولو كانت مؤلمة.
 يحمل القائد التحويلي مجموعة من القيم والمثل األساسية التي في ضوئها تتشكل أقواله وتصرفاته ،كما أنه يدرك بأن
انسجام األقوال مع األفعال يولد الثقة واالحترام والتقدير والوالء لدى اآلخرين.

 يتمتع القائد التحويلي بالقدرة على التصور لما ينبغي أن تكون عليه األمور.


القائد التحويلي يسعى إلى جعل أعمال موظفيه أكثر قمة ومعنى من خالل العمل على االرتقاء بمستوى كفاءتهم وفعاليتهم

في أداء أعمالهم.
 2.1.2أبعاد القيادة التحويلية :

أ .الجاذبية والتأثير بالقدوة (الكاريزما) :هذا البعد يصف سلوك القائد الذي يتمتع بإعجاب واحترام تقدير التابعين ،ويتطلب
المشاركة في المخاطر من قبل القائد ،والقيام بتصرفات ذات طابع أخالقي ،ما يعني تمتع القائد بسمات كاريزمية تجعله محل

إعجاب الجميع ،مما يدفعهم إلى االستجابة لتوجيهاته.
ب .الدفع واإللهام :يركز هذا البعد على تصرفات القائد وسلوكه التي يثير في مرؤوسيه حب التحدي ،فتلك السلوكيات تعمل

على رسم توقعات عالية وواضحة عن أداء مرؤوسيه7.فبعد الدفع وااللهام يشجعهم على المشاركة في األهداف لما فيه من
منفعة لهم وللمؤسسة ،فالقائد التحويلي اإللهامي يركز على األعمال الجيدة التي يمكن تحقيقها للمرؤوسين وللفريق والمؤسسة
ولكل من يشعر بالمسؤولية.

8

ج .االعتبارية الفردية :وتعني اهتمام القائد بمرؤوسيه وإدراكه بمبدأ الفروق الفردية ،والتعامل مع كل فرد بطريقة معينة تتناسب
مع اهتماماته ،والعمل على تدريب األفراد وإرشادهم لتحقيق المزيد من التطور.

9

د .التشجيع اإلبداعي :ويعني قدرة القائد رغبته في دفع مرؤوسيه للعمل بجد وابتكار ،والعمل على إيجاد وخلق طرق ابتكارية

جديدة لحل المشاكل أو المواقف القديمة بطرق غير تقليدية.

10

فالتشجيع اإلبداعي هو عملية تشجيع العقالنية واستخدام الذكاء

وحل المشكالت بعناية ،وبالتالي فإن أهمية التشجيع اإلبداعي تنبع عندما تكون مشكالت العمل معقدة وصعبة ،فمثل هذه

الحاالت ال يشجع مرؤوسيه على التفكير فقط بل إبداء أفكارهم أيضا.

11

 3.1.2مبادئ القيادة التحويلية:

للقيادة التحويلية مبادئ ،أوردها كوهلر وبانكوسي) (Koehler- Pankowskiكما يلي:

أ .النظرة للمؤسسة كنظام :باعتبار أن المؤسسة نظام يتكون من مجموعة عناصر مترابطة ومتفاعلة بين األفراد ،فالقائد

التحويلي هنا يدرك أن دوره ينبغي أن ينصب على تحسين العمليات اإلدارية ،وهذا من خالل بناء وتطوير نظم إدارية فعالة،
لتقليل الخسائر الناتجة عن التحويل.

5

Goliath Mungonge,Acase study of strategic Leadershipin the creation And Development of A Privately Owned Newspaper in Zambia,
Masters of Business Administration, Rhodes University, 2007, PP17-.81
6حافظ عبد الكريم الغزالي،مرجع سبق ذكره ،ص ص.33-31 :
 7صالح محمد الربيعة ،كفايات القيادة التحويلية لمديري مدارس التعليم العام ،رسالة ماجيستير في اإلدارة التربوية ،كلية التربية ،جامعة الملك سعود ،المملكة العربية
السعودية ،2009،ص.38 :
 8حسين محمد المراد،تحليل للعالقة بين الذكاء العاطفي وأنماط القيادة وتأثيرها في زيادة فاعلية القيادة اإلدارية ،المؤسسة العربية للتنمية اإلدارية ،القاهرة ،2015،ص.224 :
 9زهرة سيد محمد سيد محمد عبد هللا الرفاعي ،عالقة نطي للقيادتين التحويلية والتبادلية لمديري المدارس الثانوية في دولة الكويت بتمكن المعلمين من وجهة نظرهم ،رسالة
ماجستير في التربية ،تخصص اإلدارة والقيادة التربوية ،كلية العلوم التربوية ،جامعة الشرق األوسط ،2014،ص.69:
 10محمد زين عبد الفتاح ،مهارات القيادة اإلدارية في المؤسسات التعليمية ،الوراق للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن2014.،ص.69 :
11حسين محمد المراد ،مرجع سبق ذكره ،ص225 :
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ب .إيجاد استراتيجية للمؤسسة والعمل على إبالغها لآلخرين :االستراتيجية هنا تعني خطة المؤسسة لتحقيق األهداف
المنشودة ،ولتحقيق ذلك يعمل القائد التحويلي على اآلخرين إليجاد الرؤية والرسالة والقيم واألهداف ،وكيفية استغالل الموارد
البشرية االستغالل األمثل ،وهذه االستراتيجية يجب أن تصل للجميع.

ج .تأسيس نظام إداري :أي إيجاد أسلوب إداري المالئم للمؤسسة باعتبارها نظام واحد ،وهذا يتطلب استبعاد األساليب
والمبادئ والمعتقدات اإلدارية السائدة والمتناقضة.

د .تطوير كل المساهمين في العملية اإلدارية وتدريبهم  :أي وضع برنامج تدريبي لكل من اإلداريين والعاملين فجميعهم
مسؤولون عن تطوير األداء ،وبذلك يستطيعون أن يساهموا في تحسين األداء اإلداري بفعالية.

12

ه .تمكين األفراد وفرق العمل  :يمنح القائد التحويلي العاملين معه قد ار من الحرية الختيار اإلجراء المناسب لتطوير العملية

اإلدارية وتحسينها بطريقة مستمرة سواء كان هذا التصرف فردي أو جماعي.

و .تقييم العملية اإلدارية :يهتم القائد التحويلي بتقييم المدخالت والنتائج ويركز باستمرار على مؤشرات الجودة وجمع
المعلومات عن النقاط المهمة في العملية اإلدارية التي تضمن له اإلحاطة الشاملة.

ز .بث روح التغيير المستمر :يدرك القائد التحويلي أهمية التحسين المستمر للحفاظ على اإلنجازات ،وذلك من خالل بث روح

التغيير في األخرين ،وهذا لتطوير أنفسهم وتحسين العمليات اإلدارية على نحو مستمر.

ي .التقدير والمكافأة على التحسين المستمر :وذلك بإيجاد نظام فعال للتقدير والمكافأة ،فهو يهتم بمن يبذلون الجهد ويغامرون
من أجل تحقيق المصلحة العامة.

13

 .2.2القيادة التبادلية:

تعرف القيادة التبادلية على "أنها قيادة تبادل العالقات بين األفراد والعاملين لتحقيق مصالحهما الخاصة ،وهي بذلك قد
تأخذ شكل المكافأة المحتملة ،حيث يوضح القائد للعاملين ما يجب عليهم القيام به نظير حصولهم على مكافآت ،كما قد تأخذ
شكل اإلدارة باالستثناء ،حيث يشرف القائد على أداء العاملين ،ويعمل على تصحيح بعض إجراءات العمل ،وإذا فشل العاملين
في تحقيق األهداف المطلوبة ،فإن القائد يقوم بتوقيع العقوبة نظير الفشل أو التقصير".

14

كما تعرف القيادة التبادلية على أنها" :نوع من القيادة قائم على فكرة وجود سلسلة تبادل المنافع ووعود مشتركة بين القائد

والمرؤوسين من جهة وبين المرؤوسين أنفسهم من جهة أخرى من حيث الوظائف والخدمات لتحقيق أهداف المؤسسة".

15

كما تعرف أيضا على أنها " القيادة التي توجه جهود المرؤوسين وتثير دافعيتهم للعمل ،من خالل توضيح المهام اعتمادا
على مبدأ العائد والتكلفة في العالقة بين القائد والمرؤوسين ،لتحقيق األهداف التنظيمية المطلوبة بدقة".

16

ومن خالل ما سبق نستنتج أن جوهر القيادة التبادلية قائم على أساس فكرة تبادل المنفعة بين الطرفين أي القائد
ومرؤوسيه.

 1.2.2خصائص القائد التبادلي :

يتصف القائد التبادلي بالعديد من الخصائص نذكر منها:

•
• يمنح حوافز للمرؤوسين لدفعهم لتحقيق األهداف.
• يزيل العقبات من المسار الذي يؤدي إلى تحقيق األهداف.

يحدد القائد التبادلي مسارات المرؤوسين التي تسهم في تحقيق األهداف.

 12سناء علي شقوارة ،دور القيادة التحويلية في تعزيز المسؤولية المجتمعية للجامعات الخاصة في األردن ،أطروحة دكتوراه في إدارة األعمال ،كلية العلوم االقتصاديةوعلوم
التسيير ،جامعة الجنان ،لبنان ،2013،ص.7:
 13عبد المحسن بن عبد هللا بن علي الغامدي ،القيادة التحويلية وعالقتها بمستويات الوالء التنظيمي لدى الضباط الميدانيين بقيادة حرس حدود بمنطقة مكة المكرمة ،رسالة
ماجستير ،كلية الدراسات العليا ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،السعودية ،2011،ص.22:
 14الطاهر بن عبد الرحمان ،القيادة التحويلية و التبادلية و عالقتها بدافعية ا إلنجاز لدى العاملين ،مجلة العلوم اإلنسانية ،كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،جامعة قسنطينة،
الجزائر ،العدد  ،2011 ،35ص.160:
 15عز الدين أحمد العابدي،أثر القيادة التبادلية في تحقيق أهداف مشاريع المنظمان غير حكومية ،رسالة ماجستير في إدارة األعمال ،كلية التجارة ،الجامعة اإلسالمية،
غزة ،2015،ص.20:
16حسين محمد المراد،مرجع سبق ذكره ،ص.216:
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•
• يهتم بالمحددات الزمنية لألداء.
• يعالج ما هو موجود كوسيلة للسيطرة أو للتحكم.
17
• يقوم القائد التبادلي بتحديد االنحرافات واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتصحيحها.
يتجنب المخاطر إلى حد كبير.

 2.2.2أبعاد القيادة التبادلية :
تعتمد القيادة التبادلية على بعدين رئيسيين هما:
أ .المكافأة المشروطة :ويشير هذا البعد إلى عملية المبادلة بين القائد والعاملين والتي يتم خاللها تبادل
مجهوداتهم مقابل مكافآت معينة ،وتحدث المكافآت المشروطة عندما يقوم القائد بمكافأة أحد أفراد العاملين
أو معاقبته بناء على كفاءة أدائه أو ضعفه.
ب .اإلدارة باالستثناء :وهي القيادة التي تعني ب النقد التصحيحي والتركيز على األخطاء والنتائج السلبية
18
من خالل التغذية الراجعة والتدخل إذ لم يقم العامل بتحقيق األداء المطلوب بغرض التصدي له اوحلها.
 3.2.2ميزات القيادة التبادلية:

للقيادة التبادلية أربعة ميزات وهي:

أ .تكاليفها منخفضة :بما أن القيادة التبادلية تعتمد على المكافآت أو العقوبات من أجل تحفيز ،فهي بهذه الطريقة
ال تحتاج إلى التدريب المكثف وال أيضا على صفات معينة في المرؤوسين ،باإلضافة تعتمد على أسلوب اإلدارة
باالستثناء التي تمكنها من الرقابة وتصحيح مشاكل العمل قبل حدوثها وقبل أن تصبح مكلفة.

ب .سالمة ووضوح نهجها :القيادة التبادلية تقوم على نهج واضح وغير غامض .فالقائد ومرؤوسيه يعلمون مالهم
وما عليهم ،حيث يوفر القائد اللوازم الضرورية للعمل ويضع نظاما واضحا للمكافآت وآخر للعقوبات.

ج .قوة الجاذبية :تعتبر المكافآت بمثابة حوافز موثوق بها ونتائجها ،حيث أن العاملين تصبح لديهم رغبة أكبر من

أجل العمل ومن أجل تحقيق األهداف الموضوعة ،وإنجاز العمل في الوقت المطلوب.

د .التحصيل على النتائج بسرعة :تعمل القيادة التبادلية في ظروف المهام التي تحتاج إلى أن تتحقق في أقل وقت
ممكن مثل :المشاريع قصيرة األمد ،المنتجات الموسمية ....إلخ.

19

 .3.2القيادة األخالقية:

تعرف القيادة األخالقية بأنه التوضيح العملي للسلوك المناسب طبيعيًا من خالل التصرفات الشخصية،
20
والعالقات التفاعلية ،وتعزيزه ذا السلوك لدى العاملين من خالل االتصال باتجاهين ،واتخاذ القرار.
واشار هاوس بأن القيادة األخالقية "استخدام السلطة لمساعدة التابعين في التعامل مع القيم المتصارعة التي

تظهر في بيئة العمل ،بالشكل الذي يسهم في رفع مستوى األخالق لديهم.
واشار ciullaبأنها القيادة بأسلوب يحترم حقوق وكرامة اآلخرين.

21

22

ويشير  Deftبأن القائد له تأثي اًر مهماً على القيم األخالقية عن طريق التعبير بوضوح عن القيم التنظيمية التي

ينبغي أن يعتنقه العاملين ،ونشر هذه القيم في كل أنحاء المؤسسة ،وينبغي أن يؤسس لهذه القيم في سلوكه اليومي،
والمراسم االحتفالية ،والطقوس ،وفي األنظمة والسياسات التنظيمية ،وبالتالي فان القيادة ينتج عنها مستوى عال من

االحترام والتقدير من التابعين.23

https://dr-saud-a.com/vb/showtnread.php. 24/02/2017

17

 18زهرة سيد محمد سيد عبد هللا الرفاعي،مرجع سبق ذكره ،ص28:
19عز الدين أحمد العايدي،مرجع سبق ذكره ،ص.21:
20
Ponnu, Cyril H. &Tennakoon, Girinda, 2009, The Association Between Ethical Leadership and Employee outcomes: the Malaysian
cas, Electronic Journal of Business Ethics and organization studies, Vol. 14, No.1, p 21
21هاوس ،بيتر ،القيادة اإلدارية :النظرية والتطبيق ،ترجمة المعيوف ،صالح بن معاذ ،الرياض ،المملكة العربية السعودية ،2006 ،ص339
22
Ponnu, Cyril H. &Tennakoon op.cit.،p 31
23
Daft, Richard L., 2004, Organization Theory and Design, south – western Thomson, 8th ed ،Ohio, USA p380
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ِ
تكتف بالحديث عن مبادئ األخالق فحسب ،بل
ومن هنا نستنتج أن القيادة األخالقية هي قيادة فعالة التي ال
تضع تلك المبادئ موضع التنفيذ على نفسها قبل اآلخرين .فهي تعد نموذجًا للسلوك األخالقي سواء بالنسبة للموظفين
داخل المؤسسة ،أو بالنسبة للمؤسسات األخرى التي تعمل في نفس القطاع.
 1.3.2أبعاد القيادة األخالقية:

أ– توافر السلوك األخالقي :أي ان القائد يجب أن يتمسك بالقيم األخالقية مثل :اإلخالص ،والنزاهة ،والعدالة،
واالحترام ،والتسامح ،والشجاعة ،والجدارة بالثقة.

24

ب -ممارسات السلوك األخالقي :بأنه ينبغي على العاملين أن يتعلموا القيم ،والمعتقدات واألهداف من مشاهدة ومراقبة
سلوكيات القائد ،ولذلك ينبغي على القائد ان يستخدم الرموز ،والشعارات ،والخطابات ،ويراعي قواعد السلوك التي

تتطابق مع القيم األخالقية

25

ج– تعزيز السلوك األخالقي :يمكن للمدراء تعزيز السلوك األخالقي من خالل اآلتي:

26



التصرف أخالقيا :القائد الذي يمكن ان يكون نموذجاً قوياً للدور هو الذي تكون سلوكياته الفعلية



مراقبة العاملين ومعاقبة الذين يبتعدون عن السلوكيات األخالقية.



تطوير مدونات أخالقية قيمة.



توفير التدريب األخالقي.

ومهاراته تعطي رسالة واضحة بأهمية التصرف األخالقي.

 توفير نظام مكافئات يعزز السلوك األخالقي.
 4.2القيادة بالذكاء العاطفي:

تعـرف القيادة بالذكاء العاطفي ،بأنها " :مجموعـة مـن القدرات التي تمکن األفراد من معرفة أنفسهم واألخرين

أحاسيسهم وعواطفهم ،واستعمال هذه المعرفة العميقة لتوجيه تفكيرهم الخاص وأفعالهم "

27

كما يعرف الذكاء العاطفي على أنه " :القدرة على فهم الذات وفهم شخصيات األخرين وقراءة أفكارهم ،وإدارة فاعلة
لعواطف الفرد في عالقاته باألخرين ،والتأثير علــى ع ـواطفهم ،وعلى إنشـاء وتدعيم عالقات ناجحة معهـم مـن خـالل فهـم
عواطفهم ،واستخدام ذلك في اتصال ودود وفاعل معهم (حديثا وإنصاتا)".

28

ويعرفه " "Golemanبأنه" :مجموعة من القدرات المتنوعة التي يمتلكها األفراد والالزمـة للنجـاح في جوانب الحيـاة،
والحمــاس والمثابرة وحفز النفس وإدراك انفعاالت األخرين وإدراك العالقات االجتماعية"

29

 1.4.2صفات القائد الذكي عاطفي ًا:

 الوعي والتنظيم الذاتي

 الوعي االجتماعي والمهارات االجتماعية
 يتمهل قبل القيام بأي فعل أو اتخاذ أي قرار
 يقوم بتصحيح االنحرافات
 يوفر الخيارات حسب مهارات مرؤوسيه
 لديه القدرة على التأثير العاطفي لمرؤوسيه
24جواد محسن راضي ،عبد هللا كاظم حسن ،العالقة بين السلوك األخالقي للقيادة وااللتزام التنظيمي دراسة اختبارية في كلية االدارة واالقتصاد ،جامعة القادسية ]،د.ت[ص 111
25المرجع السابق ،ص112
26
Kreithner, Robert &Kinicki, Angelo, 2007, Organizational Behavior, McGraw – Hill, 7th ed., New York, USA p41
27
John W. Slocum, Susan E. Jackson, Don hell Riegel, Competency-based management, Thomson south western, USA, 2008, P 400
 28أحمد سيد مصطفى ،المدير الذكي كيف يكون الذكاء في القيادة؟ ،القاهرة ،2007 ،ص .20
29سعاد جسر سعيد ،الذكاء االنفعالي ،الطيعة األولى ،األردن ،دار جدار ،2008 ،ص .11
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 2.4.2ممارسة القادة لمهارات الذكاء العاطفي

يرى العديد من المدراء وعلى مدى زمن طويل ،أن العواطف واالنفعاالت في أماكن العمل هي أمور قد

تعرقل التشغيل العقالني للمؤسسات ،ولكن الوقت قد حان لعدم تجاهل هذه العواطف بحجة أنه ال عالقة لها بأداء
األعمال ،وما تحتاجه هذه المؤسسات األن هو أن تدرك وتعي الفوائد الجمة للقيادة العاطفية ،وذلك من خالل رعاية
القادة األذكياء عاطفيا ،الذين لهم دور في دفع مرؤوسيهم إلى التطور واالزدهار .وذلك من خالل ممارسةالمهارات
الفكرية والسلوكية مثل الذكاء ،االتصال اللفظي وغير اللفظي ،المرونة ،المبادأة ،االتزان االنفعالي ،االستقاللية ،الثقة
بالنفس ،الحزم والتفاوض.

30

 .1أساسيات حول سلوكيات المواطنة التنظيمية:

يعتبر سلوك المواطنة التنظيمية سلوكا مرغوبا من قبل المؤسسة ألنه يرتبط بالعديد من الجوانب التي يمكن أن تؤثر

على فعالية ونجاح المؤسسات ،فسلوك المواطنة يمكن أن يؤدي الى زيادة الموارد المتاحة وتقليل الحاجة الى األساليب
الرقابية األكثر رسمية وتكلفة ،وتشجيع النشاط التلقائي والتجديدي باإلضافة الى ارتباطه ببيئة العمل والرضا عن العمل

واإلنتاجية.

31

 .1.1مفهوم سلوكيات المواطنة التنظيمية:

عرف ( )Chou &Pearsonسلوك المواطنة التنظيمية بأنه السلوك الذي يقوم به الفرد راغبا ووفقا لما يراه مناسبا،

وهو غير محكوم بالصفة الرسمية للوظيفة ،وقد تم اإلجماع على انه السلوك األكثر فاعلية في نجاح عمل المؤسسة.

32

وأشار( )Organالى أن السلوك التطوعي هو سلوك فردي اختياري ال يعترف به بطريقة مباشرة أو صريحة من قبل نظام
المكافأة ،وفي اإلجمال فهو يعزز كفاءة وفعالية المؤسسة.

33

ويمكن القول ﺃﻥ سلوك المواطنة التنظيمية يتمثل في التصرفات االيجابية الزائدة عما هﻭ موصوف في األنظمة
الرسمية للمؤسسة ،ويمتاز بالطبيعة االختيارية غير اإلكراهية ،ﻭعليه ،فهو ال يخضع لمكافأة محددة مباشرة في نظام الحوافز
34

الرسمي للمؤسسة ،وعلى الرغم من انه ال يعتبر أسلوبًا رسميًا بحد ذاته ،إال أنه ُيسهم في تحقيق األهداف الكلية للمؤسسة.
ومن هنا يمكن ان نقدم تعريفا لسلوك المواطنة التنظي مية بأنه ذلك الدور اإلضافي التطوعي واإليجابي ،الذي يقوم به الفرد
اتجاه مؤسسته ،والتي يعتبرها بمثابة موطن له.
 .2.1مداخل سلوكيات المواطنة التنظيمية:

ويمكن تناول مفهوم سلوكيات المواطنة التنظيمية من خالل مدخلين أساسين كما هو موضح في الشكل ( )2بحيث:
أ .المدخل األول:

ال بين سلوكيات المواطنة التنظيمية وبين األداء الوظيفي المطلوب رسميًا وطبقًا لهذا المدخل
يفترض أن هناك انفصا ً

ينظر إلى سلوكيات المواطنة التنظيمية على أنها سلوك ذاتي ،ال يتم مكافاته قبل نظام المكافأة الرسمي ،كما أنه يزيد من
األداء الفعال للمؤسسة.
ب .المدخل الثاني:

ويقوم هذا المدخل على التراث الفكري لبحوث المواطنة المدنية في علوم الفلسفة ،السياسية ،االجتماع ،حيث يتم النظر

إلى المواطنة المدنية على أنها تشمل على كل السلوكيات اإليجابية المرتبطة بالمجتمع.
 30فيروز شين ،تأثير األنماط القيادية في تنمية المهارات في المؤسسة ،دراسة حالة مؤسسة صناعة الكوابل – فرع جنرال كابل – بسكرة ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه،
بسكرة ،2014،ص.75
31سليم ،أحمد .تأثير العدالةالتنظيمية على النواتج السلوكيةفي شركات القطاع الخاص المصرية .مجله كليه التجارة للبحوث العلمية ،جامعه اإلسكندرية ،كليه التجارة ،عدد()2
 ،2014ص 459
 32العرايضة ،رائدة .مستوى القيادة األخالقية لمديري المدارس الثانوية الحكومية في عمان وعالقته بمستوى ممارسة سلوك المواطنة التنظيمية من وجهة نظر المعلمين.رسالة
ماجستير ،كلية العلوم التربوية ،جامعة الشرق األوسط  :سوريا 2012.ص 48
33
Dinc, M, Aydemir, M. The effect of ethical climate and ethical leadership on employee attidudes: Bosnian case. International Journal
Of Management Sciences,vol (4) 2014, pp391-405
34معمري،حمزة ومنصور ،زاهي .سلوك المواطنة التنظيمية كأداة للفعالية التنظيمية في المؤسسات الحديثة .مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية،عدد( 2014 ،)14ص .43
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 .3.1أهمية سلوكيات المواطنة التنظيمية:

تنبع أهمية سلوكيات المواطنة التنظيمية من النتائج واآلثار اإليجابية التي يمكن أن يحققها للمؤسسة وذلك كما يلي:


35

يؤدي إلى تحسين اإلنتاجية ويعتبر مصدر مجاني لها.

 يؤدي إلى تحسين قدرات ومهارات العاملين والمديرين على حد سواء.
 يؤدي إلى االلتزام وحل المشكالت.
 تحسين مستوى كفاءة المؤسسة وفعاليتها.
 تقليل مستوى التسرب الوظيفي.
 رفع الروح المعنوية للعاملين.
فنالحظ أن مجموع هذه السلوكيات تُحقق لممارسها أفضلية وميزة تنافسية.
 .4.1أبعاد سلوكيات المواطنة التنظيمية :يمكن النظر إلى أبعاد سلوكيات المواطنة التنظيمية من وجهتي نظر كاآلتي:
 .1أن سلوكيات المواطنة التنظيمية تتكون من بعدين (السلوكيات التي تفيد المؤسسة ككل ،وسلوكيات التي تفيد أفراد
معنيين) وذلك وفقاً للهدف من هذه السلوكيات.
 .2أن سلوكيات المواطنة التنظيمية تتكون من  5أبعاد أساسية (اإليثار ،الكرم ،االلتزام ،الروح الرياضية ،السلوك
الحضاري).
ويمكن توضيح وجهتي النظر من خالل الشكل رقم (.)3

 .5.1خصائص سلوكيات المواطنة التنظيمية:

تتميز سلوكيات المواطنة التنظيمية بأربع خصائص كاآلتي:

36

 .1التطوع :فقد وضح أن سلوك المواطنة التنظيمية هو سلوك تطوعي ينبع من األدوار اإلضافية التي يمكن أن يقوم
بها الفرد ،أي أنه ليس مفروضا في نظام توصيف الوظائف.
 .2االختيار :هي سلوك ِاختياري غير موجود في وصف الوظيفة الخاصة بالفرد.

 .3التجرد من الرسمية :أيأن الفرد ال يحصل على مكافأة بشكل مباشر من خالل نظم الحوافز الرسمية المطبقة في
المؤسسة.

 .4النفع :سلوك قائم على تحقيق المنفعة لآلخرين سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات.

 6.1محددات سلوكيات المواطنة التنظيمية:

انطالقا من أهمية سلوك المواطنة التنظيمية للمؤسسات ،وبحثا عن أهم األسباب التي تقف وراء ﻅهـﻭﺭ ﺃﻭ ِاختفاء

هذا السلوك ،حاول العديد من الباحثين من خالل دراساتهم إيجاد تفسير لهذه الظاهرة ،ومن بين أهم العوامل التي اندرجت
ضمن هذا اإلطار وكشفت عنها هذه الدراسات نجد م ايلي:
 .1الرضا الوظيفي

 .2الوالء التنظيمي

 .5األقدمية

 .6القيادة اإلدارية

37

 .3الثقة والعدالة التنظيمية
.7الدوافع الذاتية

 .4السن
 .8الثقافة التنظيمية.

الطريقة المتبعة:

 مجتمع وعينة الدراسة:

الدراسة الحالية تهدف إلى معرفة دور أنماط القيادة اإلدارية المعاصرة في تدعيم سلوك المواطنة التنظيمية مع إجراء

دراسة ميدانية في ديوان الترقية والتسيير العقاري لوالية غارداية ،فمجتمع الدراسة يتمثل في مجموع عدد عمال المؤسسة ،حيث
35أميرة محمد رفعت الحواس« ،أثر االلتزام التنظيمي والثقة في اإلدارة على العالقة بين العدالة التنظيمية وسلوكيات المواطنة التنظيمية بالتطبيق على البنوك التجارية» ،رسالة
ماجستير في إدارة األعمال ،جامعة القاهرة،2003،ص.21
36نجم ،نجيب وكريم ،خولة .دور الثقة التنظيمية في تعزيز سلوك المواطنة التنظيمية  -دراسة تشخيصية تحليلية آلراء عينة من العاملين في مديرية بلدية كركوك .مجلة
آدابالفراهيدي،عدد( ،2014 )19ص .369
37معمري،حمزة ومنصور ،زاهي .مرجع سبق ذكره .ص .54
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بلغ عددهم  132عامل بين عمال إداريين وتقنيين ،و نظ ار لذلك ِاخترنا في هذه الدراسة العينة القصدية (شملت العمال

المتواجدون في المؤسسة أثناء الدراسة) ،ووزعت عليهم استبيانات الدراسة ،حيث بلغ حجم العينة ( )100مفردة ،وقد تم
ِاسترجاع (ِ )66استبيان ،بنسبة تقدر بـ ( )%66من إجمالي االستمارات الموزعة ،في حين بلغ عدد االستمارات التي لم تسترجع
(ِ )34استبيانًا ،كما هو موضح في الجدول رقم (.)1

ِ
متغيرين ،أحدهما مستقل واآلخر تابع ،كما هو موضح في الجدول رقم (.)2
 متغيرات الدراسة :لقد اعتمدت الدراسة على َ
 خصائص عينة الدراسة :بهدف الوصول إلى نتائج دقيقة قدر اإلمكان ،حرصنا على تنوع خصائص عينة الدراسة من حيث
شمولها على اآلتي:
 .1األفراد العاملين في ديوان الترقية والتسيير العقاري من الجنسين ( ذكور – إناث).
 .2االفراد العاملين فی ديوان الترقية والتسيير العقاري من مختلف المستويات الوظيفية ( متصرف اداري ،عون تقني ،مهندس
معماري)
 .3األفراد العاملين في ديوان الترقية والتسيير العقاري من مختلف المستويات التعليمية ( ثانوي – بكالوريا – جامعي – دراسات
عليا).
 .4األفراد العاملين في ديوان الترقية والتسيير العقاري من مختلف سنوات الخدمة ( أقل من  5سنوات ،بين  6سنوات الى 10
سنوات ،بين 11و 15سنة 15 ،سنة فأكثر).
 .5األفراد العاملين في ديوان الترقية والتسيير العقاري من مختلف الفئات العمرية ( أقل من  25سنة ،من26سنة إلى  30سنة،
من  31الى  40سنة ،أكثر من41سنة).

والجدول رقم ( )3يوضح ذلك.

 أداة الدراسة :تم تصميم االستبيان لغرض جمع المعلومات والبيانات األولية حول عينة الدراسة موجه إلى مجتمع البحث
المتمثل في مجموع العاملين في ديوان الترقية والتسيير العقاري ،بحيث تكون االستبيان في الجزء األول على المتغيرات

المتعلقة بالخصائص الديمغرافية والمتمثلة في (الجنس ،اسم الوظيفة ،المؤهل العلمي ،سنوات الخدمة ،العمر ) أما الجزء

الثاني من االستبيان فيتكون من ( )35عبارة مقسمة على محورين هي :
المحور األول :القيادة اإلدارية وتشمل ( )16عبارة مقسمة الى أربع أبعاد.
 .1بعد القيادة التحويلية :ويشمل على ( )4عبارات.
 .2بعد القيادة التبادلية :وتشمل ( )4عبارات۔
 .3بعد القيادة األخالقية :تشمل ( )4عبارات.
 .4بعد القيادة بالذكاء العاطفي :وبشمل ()4عبارات۔

المحور الثاني :سلوك المواطنة التنظيمية وتشمل ( )19عبارة مقسمة الى خمس أبعاد.
 .1بعد اإليثار :ويشتمل على ( )4فقرات.
 .2بعد السلوك الحضاري :ويشتمل على ( )4فقرات.
 .3بعد الكرم :ويشتمل على ( )4فقرات.

 .4بعد وعي الضمير :ويشتمل على ( )4فقرات.
 .5بعد الروح الرياضية :ويشتمل على ( )3فقرات.
وقد تم إعطاء كل عبارة من العبارات السابقة درجات حسب سلم ليكارت الخماسي لتتم معالجتها إحصائيا والجدول رقم ( )4يوضح
ذلك.
 األساليب اإلحصائية المستخدمة :تم استخدام العديد من األساليب اإلحصائية المناسبة باستخدام برنامج الحزمة اإلحصائية
للعلوم االجتماعية  SPSSالنسخة رقم  20وهذا نظ ار لمالئمته لمثل هذه الدراسة ،ومحاولة للحصول على نتائج دقيقة قدر
اإلمكان ِباستخدام األساليب اإلحصائية التالية:
 .1اختبار ثبات وصدق المقياس باستخدام ألفا كرو نباخ.
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 .2معامل ارتباط بيرسون لقياس صدق الفقرات.
 .3اختبار كلومجروف سمرنوف للتأكد من أن المقياس يتبع التوزيع الطبيعي أم ال يتبع التوزيع الطبيعي.
 .4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية .لإلجابة على التساؤل الفرعي الرابع والخامس
 .5اختبار  T-TESTلعينة واحدة الختبار الفرضية األولى.
 .6حساب االنحدار المتعدد مع توضيح االرتباط بينهما الختبار الفرضية الثانية.
 .7االختبار اإلحصائي  One Way ANOVAالختبار الفرضية الثالثة.
 ثبات أداة الدراسة :لتحديد درجة ثبات االستبيان ،تم استخدام معامل الفا كرونباخ والذي يعتبر أكثر المعامالت شيوعا
واستخداما في مثل هذه الدراسات ،وظهرت النتائج أن المقياس يتمتع بدرجة ثبات عالية جدا ،فهو يتجاوز ( 0.60المعمول

بها) ،حيث قدر معامل الثبات لالستبيان ككل ( ،)0.918مما يعني أن االستبيان اذا تم استخدامه مرة أخرى فسيعطي نفس

النتائج ،و أن المقياس يقيس ما وضع لقياسه كما هو موضح في الجدول (.)5

 اختبار التوزيع الطبيعي للمتغيرات الدراسة :تم استخدام اختبار كولمجروف  -سمرنوف لمعرفة هل البيانات تتبع التوزيع

الطبيعي أم ال وهو اختبار ضروري في حالة اختبار الفرضيات ألن معظم االختبارات المعلمية تشترط أن يكون توزيع البيانات

طبيعياً .ويوضح الجدول رقم ( ) 6نتائج االختبار حيث إن القيمة االحتمالية لكل محور كانت أكبر من ( )0.05وهذا يدل على أن
البيانات تتبع التوزيع الطبيعي ويجب استخدام االختبارات المعلمية.

النتائج ومناقشتها :
أوالً :نتائج اختبار الفرضية الرئيسية األولى

من خالل نتائج المتوسطات الحسابية للفرضية الرئيسية األولى تبين أن هناك تطبيق سلوكيات المواطنة التنظيمية في ديوان

الترقية والتسيير العقاري بمتوسط حسابي قدر ب ( )4.00وبانحراف معياري قدر ب ( )0.26وهذا يدل على أن العاملين يمارسون
سلوكيات الدور اإلضافي والجدول رقم ( )7يوضح ذلك.
ثانياً :نتائج اختبار الفرضية الرئيسة الثانية


نتائج اختبار الفرضية الفرعية األولى:

نصت نتائج الفرضية الفرعية األولى على وجود أثر ذو داللة احصائية عند مستوى الداللة  0.05بين القيادة التحويلية
وسلوك المواطنة التنظيمية في ديوان الترقية والتسيير العقاري كما هو موضح في الجدول (.)8



نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية:

نصت نتائج الفرضية الفرعية الثانية على عدم وجود أثر ذو داللة احصائية عند مستوى الداللة  0.05بين القيادة التبادلية
وسلوك المواطنة التنظيمية في ديوان الترقية والتسيير العقاري مما يعني عدم اهتمام القيادة اإلدارية للمؤسسة بهذا النمط كما

هو موضح في الجدول (.)9


نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثالثة:

نصت نتائج الفرضية الفرعية الثالثة على وجود أثر ذو داللة احصائية عند مستوى الداللة  0.05بين القيادة األخالقية
وسلوك المواطنة التنظيمية في ديوان الترقية والتسيير العقاري كما هو موضح في الجدول (.)10



نتائج اختبار الفرضية الفرعية الرابعة:

نصت الفرضية الفرعية الرابعة على وجود أثر ذو داللة احصائية عند مستوى الداللة  0.05بين القيادة بالذكاء العاطفي
وسلوك المواطنة التنظيمية في ديوان الترقية والتسيير العقاري كما هو موضح في الجدول (.)11

ثالث ًا :نتائج اختبار الفرضية الرئيسية الثالثة
نصت نتائج الفرضية الرئيسية الثالثة على أنه:
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•

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات العاملين في ديوان الترقية والتسيير العقاري حول مستوى توفر متطلبات
سلوك المواطنة التنظيمية ،ويرجع ذلك للسمات الشخصية والوظيفية للعمال في (سنوات الخدمة ،العمر ،والجنس).

•

بينما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات العاملين في ديوان الترقية والتسيير العقاري حول مستوى توفر
متطلبات سلوك المواطنة التنظيمية ،ويرجع ذلك للسمات الشخصية والوظيفية للعمال في (المستوى الوظيفي ،المؤهل

العلمي) كما هو موضح في الجدول (.)12
ومنه توصلت الدراسة إلى التعرف على دعم أنماط القيادة اإلدارية المعاصرة لسلوك المواطنة التنظيمية لدى موظفي ديوان

وبناء على التحليل اإلحصائي لبيانات عينة الدراسة تم التوصل إلى النتائج التالية:
الترقية والتسيير العقاري بغارداية،
ً
 .1أن هناك ممارسة ألنماط القيادة اإلدارية المعاصرة محل الدراسة لدى مسؤولي ديوان الترقية والتسيير العقاري ،حيث

يأتي في المرتبة األولى نمط القيادة التحويلية ،يليه في المرتبة الثانية نمط القيادة األخالقية ،ثم يأتي في المرتبة الثالثة

نمط القيادة بالذكاء العاطفي ،ويليه أخي ًار نمط القيادة التبادلية ،من بين هذه األنماط نجد أن كالً مننمطي القيادة

التحويلية والقيادة األخالقية تمارسا بدرجة مرتفعة ،وبدرجة متوسطة لكل من نمطي القيادة بالذكاء العاطفي والقيادة
التبادلية.

 .2أن درجة ممارسة سلوك المواطنة التنظيمية لدى موظفي ديوان الترقية والتسيير العقاري مرتفعة .وجاء ترتيب أبعاد هذا
السلوك كاآلتي :المرتبة األولى كانت ُلبعد الكرم ،يليه في المرتبة الثانية ُبعد الروح الرياضية ،ثم في المرتبة الثالثة ُبعد
وعي الضمير ،ثم في المرتبة الرابعة ُبعد اإليثار ،وأخي ار في المرتبة الخامسة ُبعد السلوك الحضاري ،وهذه األبعاد تمارس

جميعها بدرجة مرتفعة.

 .3أن هناك تباين في تأثير أنماط القيادة اإلدارية المعاصرة على سلوك المواطنة التنظيمية ،حيث كان لنمط القيادة

التحويلية والقيادة األخالقية وكذا القيادة بالذكاء العاطفي اإلسهام األكبر في التأثير على سلوك المواطنة التنظيمية .بينما
كان هناك شبه غياب لتأثير نمط القيادة التبادلية على سلوك المواطنة التنظيمية.

 .4أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات أراء موظفي ديوان الترقية والتسيير العقاري اتجاه سلوك المواطنة
التنظيمية تُعزى إلى المتغيرات الشخصية (سنوات الخدمة ،العمر ،والجنس)
 .5أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات آراء موظفي ديوان الترقية والتسيير العقاري اتجاه سلوك المواطنة
التنظيمية تُعزى إلى المتغيرات الشخصية (المستوى الوظيفي ،والمؤهل العلمي).

الخالصة:

نستنتج بشكل عام أن مؤسسة ديوان الترقية والتسيير العقاري لوالية غارداية لها ِاهتمام مقبول بقيادتها اإلدارية في تدعيم
سلوك المواطنة التنظيمية فمعظم اإلجابات التي تم ِاستخالصها من نتائج تحليل االستبيان نجد أن هناك عالقة بين أنماط القيادة
اإلدارية المعاصرة وسلوك المواطنة التنظيمية والسيما نمط القيادة التحويلية كان له أثر كبير في تدعيم سلوك المواطنة التنظيمية،

كما أننا لم نجد فروق في اإلجابات أفراد العينة لمستوى سلوك المواطنة التنظيمية تعزى للمتغيرات الشخصية (المستوى الوظيفي،
المؤهل العلمي) في ديوان الترقية والتسيير العقاري.
 يعد نمط القيادة التحويلية أكثر العوامل المؤثرة في تدعيم سلوك المواطنة التنظيمية في مؤسسة ديوان الترقية والتسيير
العقاري.

 يوجد أثر ذو داللة احصائية عند مستوى الداللة  0.05بين كل من نمط القيادة التحويلية ،نمط القيادة األخالقية ونمط
القيادة بالذكاء العاطفي على سلوك المواطنة التنظيمية في ديوان الترقية والتسيير العقاري.

 ال يوجد أثر ذو داللة احصائية عند مستوى الداللة  0.05بين نمط القيادة التبادلية على سلوك المواطنة التنظيمية في
ديوان الترقية والتسيير العقاري وذلك راجع الى عدم االهتمام بأبعادها.
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 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات العاملين في ديوان الترقية والتسيير العقاري حول مستوى توفر متطلبات
سلوك المواطنة التنظيمية ،ويرجع ذلك للسمات الشخصية والوظيفية للعمال بخصوص(سنوات الخدمة ،العمر ،والجنس).

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات العاملين في ديوان الترقية والتسيير العقاري حول مستوى توفر متطلبات
سلوك المواطنة التنظيمية ،ويرجع ذلك للسمات الشخصية والوظيفية للعمال بخصوص(المستوى الوظيفي ،المؤهل العلمي).

بناء على النتائج التي توصلت إليها الدراسة ،يمكن تقديم عدد من التوصيات والمقترحات منها:
 .1تعزيز ممارسة نمط القيادة التحويلية والقيادة األخالقية والقيادة بالذكاء العاطفي بكل جوانبها لدى مسؤولي ديوان
الترقية والتسيير العقاري من ِقبل اإلدارة العليا ،السيما تعزيز مشاركة الموظفين في صنع الق اررات ،ألن هذه
المشاركة تتيح للموظفين إمكانية التعبير عن آرائهم ومقترحاتهم.

 .2اتخاذ إجراءات تصحيحية لممارسة نمط القيادة التبادلية ،من خالل عقد الندوات التثقيفية واإلرشادية ،وإقامة
مشروع لبرامج تدريبية ،وورشات عمل تطبيقية نابعة من احتياجات حقيقية لحث المسؤولين ودفعهم نحو إعطاء
أهمية ألنماط القيادة اإلدارية المعاصرة ،وخصائص القيادة الفعالة ،وتنمية الوعي بالممارسات القيادية التبادلية،
من خالل فرض آليات وإجراءات تنظيمية مناسبة من قبل اإلدارة العلي اعند عدم ظهور تحسن في الممارسات
القيادية لدى المسؤولين.
 .3ضرورة العناية بنظام الحوافز في ديوان الترقية والتسيير العقاري ،حتى تتوفر عالقات منفعة إيجابية تبادلية بين
القيادات والموظفين باتجاه تحقيق أهداف المؤسسة.
 .4بذل المزيد من الجهود والعناية البالغة عند ترشيح واختيار القيادات اإلدارية المناسبة وفق تبني ُسلم مع قواعد
ومعايير عادلة وموضوعية ،لتحقيق أهداف ديوان الترقية والتسيير العقاري وأهداف الموظفين فيها في آن واحد.
 .5الحفاظ على درجة ممارسة سلوك المواطنة التنظيمية ،وكذا تعزيزها من طرف القيادات اإلدارية في ديوان الترقية
والتسيير العقاري عن طريق تبني آليات جديدة تدعم السلوكيات التطوعية ضمن المؤسسة.
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ملحق الجداول واألشكال البيانية:
الجدول رقم ( )1يوضح عدد االستمارات الموزعة والصالحة للدراسة
عدد االستبيان

مجتمع وعينة الدراسة

ديوان الترقية والتسيير العقاري

الموزع

المسترجع

الغير مسترجع

القابل للتحليل

100

66

34

66

المصدر :من إعداد الباحثين بنا ًء على المعلومات المجمعة

الجدول رقم ( )2يوضح متغيرات الدراسة

المتغيرات
المستقل
التابع

اإلسم
أنماط القيادة اإلدارية المعاصرة( :التحويلية ،التبادلية ،األخالقية ،بالذكاء العاطفي)
سلوك المواطنة التنظيمية( :اإليثار ،السلوك الحضاري ،الكرم ،وعي الضمير ،الروح الرياضية)

بناء على المعلومات المجمعة
المصدر :من إعداد الباحثين ً

الجدول رقم ( )3يوضح خصائص عينة الدراسة

المتغير

ذكر

الجنس

أنثى
متصرف اداري
عون تقني
مهندس معماري

منظمة ديوان الترقية والتسيير العقاري
النسـبة %
العدد
% 68.2
45
21
24

%31.8
%36.4

مهندس مدني
مكلف بالدراسات
ثانوي فأقل

8
8
18
3

%12.1
%12.1
%27.3
%4.5

من 6الى10سنوات
من  11الى  15سنة
أكثر من  15سنة
اقل من 25

29
9
6
10

أكثر من  31الى  40سنة
أكثر من  41سنة

36
9

اسم الوظيفة

14
12

بكالوريا

جامعي
دراسات عليا
اقل من 5سنوات

المؤهل العلمي
عدد سنوات الخدمة

39
6
22

من  26الى30سنة

العمر

%21.2
%18.2

%59.1
%9.1
%33.3
%43.9
%13.6
%6.1
%15.2

11

بناء على مخرجات البرنامج اإلحصائيspss 20
المصدر :من إعداد الباحثين ً

%16.7
%54.5
%13.6

الجدول رقم ( :)4درجة أهمية بنود االستبيان
مقياس ليكرت

معارض بشدة

معارض

محايد

موافق

موافق بشدة

1

2

3

4

5

الدرجة

المصدر :من إعداد الباحثين وفق سلم ليكرث
محاور االستبيان

الجدول رقم ( )5معامل ثبات مقياس الدراسة
عدد العبارات

قيمة الفا كرونباخ

محور أنماط القيادة اإلدارية المعاصرة

16

0.888

محور سلوك المواطنة التنظيمية

19

0.883

معامل الثبات لإلستبيان ككل

35

0.918

بناء على مخرجات البرنامج اإلحصائيspss 20
المصدر :من إعداد الباحثين ً
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الجدول رقم ( )6اختبار التوزيع الطبيعي
Klomogrouv-smirnov

مستوى الداللة

أنماط القيادة اإلدارية المعاصرة

0.108

0.054

يتبع التوزيع الطبيعي

سلوك المواطنة التنظيمية

0.93

0.200

يتبع التوزيع الطبيعي

المتغير

يكون التوزيع طبيعيا إذا كان مستوى الداللة أكبر من %0.05

النتيجة

بناء على مخرجات البرنامج اإلحصائيspss 20
المصدر :من إعداد الباحثين ً

الجدول رقم ( )7يوضح نتائج اختبار  Test-Tاألحادي العينة لدرجات اإلجابة عن تطبيق سلوك المواطنة التنظيمية
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

قيمة  Tالمحسوبة

درجة الحرية

قيمة االحتماليةsig

4.00

0.26

30.26

65

0.000

تطبيق سلوك المواطنة التنظيمية

االرتباط معنوي عند مستوى الداللة 0.05
بناء علىمخرجات البرنامج اإلحصائيspss 20
المصدر :من إعداد الباحثين ً

الجدول رقم ( :)8تحليل االنحدار الخطي البسيط بين القيادة التحويلية وسلوك المواطنة التنظيمية
معلمات النموذج

الفرضية

األولى

معامالت االنحدار

اختبار )(t

القيمة

A

3.156

16.514

0.000

معنوية

1A

0.215

4.490

0.000

معنوية

معامل االرتباط R

0.489

معامل التحديد () R

0.240

2

20.158

اختبار )(F

مستوى الداللة

االحتمالية)(sig

التفسير

النموذج معنوي

0.000

بناء على مخرجات البرنامج اإلحصائيspss 20
المصدر :من إعداد الباحثين ً

الجدول رقم ( :)9تحليل االنحدار الخطي البسيط بين القيادة التبادلية وسلوك المواطنة التنظيمية
الفرضية

الثانــــــــــة

معلمات النموذج

معامالت االنحدار

اختبار)(t

القيمة

A

3.198

27.903

0.000

معنوية

1A

0.025

0.623

0.536

غير معنوية

معامل االرتباط R

0.078

معامل التحديد () R

0.006

اختبار )(F

0.388

مستوى الداللة

0.536

2

التفسير

االحتمالية)(sig

النموذج غير معنوي

بناء على مخرجات البرنامج اإلحصائيspss 20
المصدر :من إعداد الباحثين ً

الجدول رقم ( : )10تحليل االنحدار الخطي البسيط بين القيادة األخالقية وسلوك المواطنة التنظيمية
الفرضية

الثالثـــــــــــــة

معامالت النموذج

معامالت اإلنحدار

اختبار)(t

القيمة

A

3.444

20.919

0.000

معنوية

1A

0.150

3.457

0.001

معنوية

معامل االرتباط R

0.397

معامل التحديد () R

0.157

اختبار )(F

11.950

مستوى الداللة

0.001

2

االحتمالية)(sig

التفسير

النموذج معنوي

بناء على مخرجات البرنامج اإلحصائيspss 20
المصدر :من إعداد الباحثين ً
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الجدول رقم ( :) 11تحليل االنحدار الخطي البسيط بين القيادة بالذكاء العاطفي وسلوك المواطنة التنظيمية
الفرضية

الرابعـــــــــــــــة

معلمات النموذج

معامالت االنحدار

اختبار)(t

القيمة

A

3.635

28.975

0.000

معنوية

1A

0.103

3.031

0.004

معنوية

معامل االرتباط R

0.354

معامل التحديد () R

0.126

اختبار )(F

9.185

مستوى الداللة

0.004

2

االحتمالية)(sig

التفسير

النموذج معنوي

بناء على مخرجات البرنامج اإلحصائيspss 20
المصدر :من إعداد الباحثين ً

الجدول رقم ( )12يوضح تحليل التباين األحادي لفحص المتغيرات (المستوى الوظيفي ،المؤهل العلمي ،سنوات الخدمة ،العمر)على سلوك
المواطنة التنظيمية

اسم المتغير
المستوى الوظيفي
المؤهل العلمي
سنوات الخدمة
العمر

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجة الحرية

متوسط المربعات

بين المجموعات

55.238

38

1.454

داخل المجموعات

72.883

27

2.699

بين المجموعات

39.55

38

1.040

داخل المجموعات

24.967

27

0.925

بين المجموعات

41.118

38

1.082

داخل المجموعات

13.867

27

0.514

بين المجموعات

42.633

38

1.122

داخل المجموعات

10.033

27

0.372,

المحسوبة Fقيمة مستوى الداللة
sig
0.539

0.961

1.125

0.379

2.107

0.023

3.019

0.002

معنوي عند مستوى الداللة 0.05
بناء على مخرجات البرنامج اإلحصائيspss 20
المصدر :من إعداد الباحثين ً

الشكل ( )1يوضح نموذج الدراسة

بناء على معلومات المجمعة
المصدر :من إعداد الباحثين ً
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الشكل ( )2يوضح مداخل سلوكيات المواطنة لتنظيمية

المصدر :أميرة محمد رفعت الحواس « ،أثر االلتزام التنظيمي والثقة في اإلدارة على العالقة بين العدالة
التنظيمية وسلوكيات المواطنة التنظيمية بالتطبيق على البنوك التجارية» ،رسالة ماجستير في إدارة

األعمال ،جامعة القاهرة ،2003 ،ص .20
الشكل ( )3أبعاد سلوكيات المواطنة التنظيمية

المصدر :أميرة محمد رفعت الحواس ،مرجع سبق ذكره ،ص.23:

المراجع:
أوالً :المراجع العربية:
الكتب:

 .1أحمد سيد مصطفى ،المدير الذكي كيف يكون الذكاء في القيادة ؟ ،القاهرة.2007 ،
 .2أسامة الخيري ،الجديد في القيادة اإلدارية ،دار الراية للنشر والتوزيع ،عمان.2012،
 .3حسين محمد المراد ،تحليل للعالقة بين الذكاء العاطفي وأنماط القيادة وتأثيرها في زيادة فاعلية القيادة اإلدارية،
المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،القاهرة.2015 ،
 .4سعاد جسر سعيد ،الذكاء االنفعالي ،الطيعة األولى ،األردن ،دار جدار.2008 ،
 .5محمد أبو الفضل عبد الشافي ،القيادة اإلدارية في اإلسالم( ،المعهد العالمي للفكر اإلسالمي :القاهرة.)1996 ،

 .6محمد زين عبد الفتاح ،مهارات القيادة اإلدارية في المؤسسات التعليمية ،الوراق للنشر والتوزيع ،عمان األردن،
.2014
 .7هاوس ،بيتر ،القيادة اإلدارية :النظرية والتطبيق ،ترجمة المعيوف ،صالح بن معاذ ،الرياض ،المملكة العربية
السعودية.2006،
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الملتقيات والمجالت:

 .1جواد محسن راضي ،عبدهللا كاظم حسن ،العالقة بين السلوك األخالقي للقيادة وااللتزام التنظيمي دراسة اختبارية في
كلية االدارة واالقتصاد ،جامعة القادسية].د.ت[

 .2سليم ،أحمد ..تأثير العدالة التنظيمية على النواتج السلوكية في شركات القطاع الخاص المصرية .مجله كليه التجارة
للبحوث العلمية ،جامعه اإلسكندرية ،كليه التجارة ،عدد(،2014 )2
 .3الطاهر بن عبد الرحمان ،القيادة التحويلية والتبادلية وعالقتها بدافعية اإلنجاز لدى العاملين ،مجلة العلوم اإلنسانية،
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،جامعة قسنطينة ،الجزائر ،العدد . 2011 ،35
 .4معمري ،حمزة ومنصور ،زاهي .سلوك المواطنة التنظيمية كأداة للفعالية التنظيمية في المنظمات الحديثة مجلة العلوم
اإلنسانية واالجتماعية ،عدد (.2014 ،)14
 .5نجم ،نجيب وكريم ،خولة .دور الثقة التنظيمية في تعزيز سلوك المواطنة التنظيمية – دراسة تشخيصية تحليلية آلراء
عينة من العاملين في مديرية بلدية كركوك .مجلة آداب الفراهيدي ،عدد(.2014 )19

الرسائل واألطروحات:

 .1أميرة محمد رفعت الحواس« ،أثر االلتزام التنظيمي والثقة في اإلدارة على العالقة بين العدالة التنظيمية وسلوكيات
المواطنة التنظيمية بالتطبيق على البنوك التجارية» ،رسالة ماجستير في إدارة األعمال ،جامعة القاهرة2003،
 .2حافظ عبدالكريم الغزالي ،أثر القيادة التحويلية في فعالية عملية اتخاذ القرار في شركات التأمين األردنية ،رسالة
ماجستير في إدارة األعمال ،كلية األعمال ،جامعة الشرق األوسط ،األردن.2012،

 .3زهرة سيد محمد سيد محمد عبد هللا الرفاعي ،عالقة نمطي للقيادتين التحويلية والتبادلية لمديري المدارس الثانوية في
دولة الكويت بتمكن المعلمين من وجهة نظرهم ،رسالة ماجستير في التربية ،تخصص اإلدارة والقيادة التربوية ،كلية

العلوم التربوية ،جامعة الشرق األوسط.2014،

 .4سناء علي شقوارة ،دور القيادة التحويلية في تعزيز المسؤولية المجتمعية للجامعات الخاصة في األردن ،أطروحة
دكتوراه في إدارة األعمال ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير ،جامعة الجنان ،لبنان.2013،

 .5صالح محمد الربيعة ،كفايات القيادة التحويلية لمديري مدارس التعليم العام ،رسالة ماجيستير في اإلدارة التربوية ،كلية
التربية ،جامعة الملك سعود ،المملكة العربية السعودية.2009،
 .6عبد المحسن بن عبد هللا بن علي الغامدي ،القيادة التحويلية وعالقتها بمستويات الوالء التنظيمي لدى الضباط
الميدانيين بقيادة حرس حدود بمنطقة مكة المكرمة ،رسالة ماجستير ،كلية الدارسات العليا ،جامعة نايف العربية
للعلوم األمنية ،السعودية.2011،

 .7العرايضة ،رائدة .مستوى القيادة األخالقية لمديري المدارس الثانوية الحكومية في عمان وعالقته بمستوى ممارسة

سلوك المواطنة التنظيمية من وجهة نظر المعلمين .رسالة ماجستير ،كلية العلوم التربوية ،جامعة الشرق األوسط:
سوريا. 2012.

 .8عز الدين أحمد العابدي ،أثر القيادة التبادلية في تحقيق أهداف مشاريع المنظمات غير حكومية ،رسالة ماجستير في
إدارة األعمال ،كلية التجارة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة2015،

 .9فيروز شين ،تأثير األنماط القيادية في تنمية المهارات في المؤسسة ،دراسة حالة مؤسسة صناعة الكوابل – فرع جنر
الكابل – بسكرة ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ،بسكرة.2014،
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Abstract:
This study (paper) aimed at identifying the types of Modern Administrative Leadership styles
(transformational Leadership type, exchange Leadership type, ethical leadership type and emotional
intelligence Leadership type) and the extent of its support for the behaviour of organizational
citizenship of the Real Estate Promotion and Management Agency in Ghardaïa. This study includes
(one hundred and thirty-two) employees of the Real Estate Promotion Management Agency,
and(sixty-six sample) and employees. we have adopted, in this study, the descriptive approach and
questionnaire as methods of data collection, this study showed many results, mastery of the
transformational Leadership Followed by the ethical leadership type, then the style of leadership with
emotional intelligence and finally the type of exchange leadership, and the high degree of
organizational citizenship behaviour among employees. The study also has showed agreat significant
impact of transformational Leadership, ethical leadership type and emotional intelligence Leadership
type on the organizational citizenship behavior, while there is almost no absence of the influence of
the exchange leadership type on organizational citizenship behavior.
Keywords: Emotional, Ethical leadership, Exchange Leadership, Intelligence leadership,
Leadership, Management Leadership, Organizational Citizenship Behaviour, Transformational
leadership.
Jel Classification Codes: M54, M12, M1
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