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 التحليل التمييزي  ُأسلوبمع   Fiedlerفيدلر  ُأسلوباستخدام المحاكاة لمقارنة 
 في تحديد نوع القيادة

 

Simulation Comparison between Fiedler’s Contingency Theory  

and the Discriminate Analysis Procedure for  

Determining the Leadership Orientation. 

 
 براهيم الهلساإد. عوني              ي جواد الصراف         زك .دأ.    

 عمالدارة األإقسم  -عضو هيئة تدريس        ال       ــعمدارة األإرئيس قسم      
 جامعة العلوم المالية والمصرفية

 

 مقدمة .1
لعبت القيادة دورًا مهما في المجتمعات منذ 
نشوئها وكان لها األثر الكبير في إحداث 

األزمنة، وكانت دراسة  تغييرات بمرورال
القيادة وال تزال تتمتع بأهمية كبيرة خاصة 
عند حدوث األزمات سواء كانت االقتصادية 

 ,Brattonمنها أو السياسية أو العسكرية )
Grint & Nelson 2005 وقد طرحت )

مفاهيم عديدة لمصطلح القيادة، فقد ينظر 
، اً خاص اً إليها على أنها تمثل سلوك

)العدوان  اً معين اً ، أو موقفاً ، ونفوذعالقات  و 
(. كما جاءت تعريفات عديدة للقيادة 5991

 ن، أهم هذه التعريفات:يباحثعدة وضعها 
توجيه وتنسيق عمل أعضاء المجموعة  -

(Fiddler 1967 ). 
 حسبالعالقات بين االفراد و رؤسائهم  -
 

 
 ــــــــارغبتهم وليس ألنهم مجبرين عليهـــــــــــــــــ 

    (Menton 1969). 
وأهداف يمكن تحقيقها  ةوضع رؤي -

للمرؤوسين والعمل على تمكينهم 
(Bass1985). 

القائد هو الذي يخلق الظروف لفريق  -
 ، Hogan) العمل لكي يكون فعاالً 

Curphy &) J.Hogan1994) .) 
مما ورد أعاله نستنتج  بأن القيادة في 

ية تأثير المنظمات يمكن أن تتضمن عمل
وتفاعل مع المرؤوسين وحفزهم ألداء 
المهام وتمكينهم بأقل ما يمكن من حيث 
الكلفة والوقت. وقد تطرق العديد من 
الباحثين إلى أنواع القيادة وأساليبها وهنالك 
نظريات عديدة في هذا المجال، من بين 

 لوكيةــــــــــــــــــهذه النظريات هي النظريات الس
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 Behavioral theories    وأهمها دراسة
Katz and khan 1951) )  كذلك ،

 Coons1957) (  Stogdill andدراسة 
 (Black &Mouton ، 1976 (ودراسة  

والتي تم تحديثها  وأصبحت تعرف بشبكة 
، ونظرية  Leadership Gridالقيادة 

 (Bass1990)القيادة التفاعلية والتحويلية
Transactional and Transformational 

وكذلك تم طرح نظريات القيادة الموقفية 
ومنها نظرية فيدلر في القيادة الموقفية، 
حيث يرى فيدلر فيها أن فعالية وأداء 

تعتمد على مدى التوافق بين  ةالمجموع
 نمط القائد ودرجة تحكمه في الموقف

(Robbins &Juge 2007 .) 
ـــــه فـــــي  ـــــدلر حســـــب نظريت ـــــد في وكـــــذلك يعتق

األساسي فـي نجـاح القائـد القيادة أن العامل 
هــــو نمــــط القيــــادة المتبعــــة لــــذا فــــ ن البدايــــة 
ـــة مـــا هـــو الخـــط األساســـي  تكمـــن فـــي معرف

وقــد اســتحدث لهـذا الغــرن اســتبانة  ،للقيـادة
 تعرف بـ ) الزميل األقل تفضيالً 

Least preferred coworker 
questionnaire( LPC ) 

وتهدف هذه االستبانة إلى قياس ما إذا كان 
 ،لـــه اهتمـــام بالعمـــل أو بالعالقـــات الشـــخ 

ســـؤااًل  وتضـــمنت مجموعـــة مـــن ســـتة عشـــر
ــــى  تشــــمل األهــــداف المتناقضــــة ) مثــــال عل

غيــــر  –كفــــؤ  –غيــــر مــــرح  –ذلــــك : مــــرح 

ــــــؤ ...وهكــــــذا ( ويكــــــون هــــــدف الســــــؤال   كف
وصــف الشــخ  الــذي تــم العمــل معــه مــن 

 ،8 -5خــــالل تقييمــــه وفــــق الــــدرجات مــــن 
ــــة  ســــؤاالً  لكــــل ســــؤال مــــن الســــتة عشــــر آنف

الـــذكر، ووفقـــًا لهـــذا التقيـــيم يعتقـــد فيـــدلر أن 
اإلجابــــات التــــي يــــدلي بهــــا األشــــخا  فــــي 

ســـــتبانة تحـــــدد نمـــــط قيادتـــــه فـــــ ذا كانـــــت اال
( عاليــة فــ ن نمطــه يميــل  LPCدرجــات )

ـــــــات نحـــــــو نمـــــــط القيـــــــادة لال هتمـــــــام بالعالق
Relationship Oriented وفــي المقابــل ،

ـــل نحـــو اال ـــدرجات تمي نخفـــان إذا كانـــت ال
 Task ن نمطــه هــو االهتمــام بالعمــل  فــ

Oriented   أمــا إذا كانــت الــدرجات تقــع
 في الوسط يكون نمط القيادة غير محدد.

ـــد حاولـــت الدراســـة هنـــا مقارنـــة األأ   ســـلوبلق
الـــــذي جـــــاء بـــــه فيـــــدلر فـــــي تصـــــنيف نمـــــط 

التحليـــل  أأســلوبالقيــادة المــذكور أعــاله مــع 
    Discriminate Analysisالتمييـزي 

المحاكـــاة مـــن  أأســـلوبت علـــى حيـــث اعتمـــد
خـالل توليـد بيانـات تمثـل إجابـات افتراضــية 

ين أكثـر سـلوبمـن األأ  للمستجيبين لمعرفة أي   
ـــة فـــي التصـــنيف. هـــذا مـــن جهـــة، ومـــن  دق
جهة أخرى فقد اعتمدت الدراسة أيضًا علـى 

 ةالميداني مـن خـالل توزيـع اسـتبان سلوباألأ 
ـــوك فـــي  فيـــدلر علـــى عينـــة مـــن مـــديري البن

مــــن ين مــــرة أخــــرى ســــلوبمقارنــــة األأ لعمــــان 
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أكثــــر كفــــاءة ودقــــة فــــي همــــا معرفــــة أيأجــــل 
 التصنيف.

 

لقــد احتــوى البحــث علــى عــدة أجــزاء، حيــث 
خص  الجزء الثاني، لعرن طريقـة توليـد 
البيانــــات باســــتخدام المحاكــــاة، وفــــي الجــــزء 
ــــدلر فــــي  ــــم اســــتعران مقيــــاس في الثالــــث، ت

، تحديــد نــوع القيــادة. أمــا فــي الجــزء  الرابــع
التحليــــــل  أأســــــلوبفقــــــد تضــــــمن اســــــتعران 

إلــــى  التمييــــزي فــــي تحديــــد القيــــادة والتطــــرق
مراحــل تطبيــق هــذا النــوع مــن التحليــل كمــا 

اختبار  أأسلوبهذا الجزء استعران  ضمنت
 التجانس.

تـــم عــــرن فقـــد  الخـــامس، أمـــا فـــي الجـــزء 
نتــــائج المحاكــــاة واختبــــار فرضــــية التجــــانس 

 الخاصة به.
وهــــــو  )الســــــادس(خيــــــر األ أمــــــا فــــــي الجــــــزء
تـم اسـتعران عينـة  حيـث ،الجانب التطبيقـي

كذلك حساب  ،ستبانة المستخدمةالدراسة واال
 االســتبانةبعــن المؤشــرات الخاصــة بصــدق 

ـــيم المفقـــودة ثـــم اعتمـــاد البيانـــات  ،وتقـــدير الق
المتاحـــــة فــــــي حســـــاب اختبــــــار مربـــــع كــــــاي 
للتجــانس وقــد ســبق ذلــك تطبيــق العديــد مــن 

كانـت تلـك البيانـات  االمؤشرات لمعرفة مـا إذ
 لشروط االختبار. ةمحقق

 
 

 توليد البيانات .2
سـئلة فيـدلر تقـع أجابات على ن تدرج اإلإ

ــــى 5ضــــمن الرتــــب مــــن  ، ولغــــرن 8 إل
ــــى ــــيم لكــــل  إحــــدى الحصــــول عل هــــذه الق

ــــى توليــــد البيانــــات  ــــا نحتــــاج إل ســــؤال ف نن
ـــــــع المنفصـــــــل  ـــــــق التوزي ـــــــوزع وف ـــــــي تت الت

ــــتظم   Discrete Uniformالمن
Distribution  ـــاليـــــــــــــــه االحتمـــــودالت ة ــــ

(Mood & Grayble 1982 ) : هي 

P(x)= 8

1

   ,    x= 1,2,…,8 
وباالعتمــــــــــاد علــــــــــى طريقــــــــــة الــــــــــرفن 

Rejection Method, ((Kelton 
في توليد قيم المتغير وفق هذا   1998

ـــة إالتوزيـــع فأننـــا نحتـــاج  لـــى تعريـــف دال
 جميعية التوزيع الت

Cumulative Distribution 
function F(x) وهي كما يلي:  

 
 F(x) =   

 
 

 (Minitab)ويمكــــــــــــــن اســــــــــــــتخدام حزمـــــــــــــــة 
للحصــول علــى قــيم هــذا المتغيــر وبعــدد مــن 

 المكررات يتم تحديدها مسبقا.
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تحديد نوع القيادة وفق مقياس  .3
 فيدلر 

علــى  (Fiedler 1967)اعتمـد فيــدلر 
 إلـــىى قيمـــة تتـــدرج مـــن أدنـــ ســـؤاالً  51

أعلـــى قيمـــة أو العكـــس، حيـــث أن هـــذه 
سئلة تتعلق برأي القائد فـي مرؤوسـيه األ

 الذين تعامل معهم في فترة ما.
وأن كــــل ســــؤال يأخــــذ قيمــــة واحــــدة مــــن 
أصـــــل القـــــيم الثمانيـــــة. وللتعـــــرف علـــــى 

ـــــــــ)انظ األســـــــــئلةمضـــــــــمون هـــــــــذه   رـــــــــــــ
  (.I قـالملح

 

 واع :نأثالثة  إلىلقد قسم فيدلر القيادة 
 

 :  Iول النوع األ
،  Task Orientedقيادة االهتمام بالعمـل

ـــحي ـــث يــــــــــ كون مجمــوع قــيم المتغيــرات ـــــ
 .15قل من أالمستقلة ) األسئلة ( 

 :  IIالنوع الثاني 
ــــــــــــــــــــــادة اال هتمــــــــــــــــــــــام بالعالقــــــــــــــــــــــات قي

Relationship Oriented  حيــث ،
ـــــين  ـــــرات ب و  16يكـــــون مجمـــــوع المتغي

528  
 : III لث النوع الثا

  Undefined قيـــادة غيـــر محـــددة
و  18ويكــــون مجمــــوع المتغيــــرات بــــين 

16. 
 

تحديددد نددوع القيددادة وفددق التحليددل   .4
 Discriminateالتميدددددددددددددددددددددددددددددزي 

Analysis  ـــــــــزي ـــــــــل التمي إن التحلي
تحليــــل متعــــدد  أأســــلوبيقــــع ضــــمن 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات   Multivariateالمتغي
Analysis (Hair1992 حيــث  .)

ة إلــــى يـــتم تحديــــد انتمــــاء كـــل مفــــرد
 ســـلوبإحـــدى المجموعـــات وفـــق األأ 

التميــــــــــزي بنــــــــــاًء علــــــــــى األوزان أو 
النســـــب التـــــي يحصـــــل عليهـــــا مـــــن 
خــــــالل إيجــــــاد توليفــــــة معينــــــة مــــــن 
المتغيــــــرات المســــــتقلة ) التــــــي يــــــتم 

فقــــــد يــــــتم تصــــــنيف  ،التنبــــــؤ بهــــــا (
مجمـوعتين  إلـىاألفراد أو الشركات 

إن التحليــــل التمييــــزي  أو أكثــــر.
حـــاالت إحصـــائي يناســـب ال أأســـلوب

ـــــابع  ـــــر الت ـــــي يكـــــون فيهـــــا المتغي الت
أو غيـــر    Qualitativeنوعيـــا

و   non-metricقياســــــــي 
المتغيــــــرات المســــــتقلة تكــــــون كميــــــة 

Quantitative . 
إن هــــذا التحليـــــل يهــــدف إلـــــى اشـــــتقاق   

 Linear Combinationتوليفة خطية 
عتمــــاد أو أكثــــر باال لمتغيــــرين مســــتقلين

ثلــة علــى قاعــدة القــرار اإلحصــائي المتم
 بتعظيم التباين بين المجموعات منسوبة
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إلـــــــى تبـــــــاين داخـــــــل المجموعـــــــات. ويمكـــــــن 
ـــة  اشـــتقاق هـــذه التوليفـــة الخطيـــة مـــن المعادل

 التالية:
Z=W1X1 +W2X2 +…+ WnXn  

 :ن أحيث 
  Discriminate Score الدرجة المميزة  : Z  

W : الدرجة المميزة   
Discriminate Weight     

 Xقلة: المتغيرات المست  
  Independent variable 

 

ختبار اإلحصائي لهـذا التحليـل ف نـه أما اال  
ـــــــار الفرضـــــــية الخاصـــــــة  ـــــــى اختب يعتمـــــــد عل

ــــــــــــــــــــــــاوي  Centroids متوســــــــــــــــــــــــطات  بتـسـ
دد و تجـدر اإلشـارة إلـى أن عـ المجموعات. 

ختبـار المراكز يساوي عـدد المجموعـات.  وال
معنويــة الدالــة التمييزيــة نعتمــد علــى معنويــة 

 فة بين مراكز المجموعات.المسا
ومن الجدير ذكـره إلى أن تطبيق التحليـل    

ــــل اال ــــحدار، أي التميـــزي مشـــابه إلـــى تحليـــ نــ
الخطيــة للقــيم الكميــة لمتغيــرين  أن التوليفـــــــة 

ــــتم اســــتخدامها لوصــــف  مســــتقلين أو أكثــــر ي
إال أن الفـــرق  ،التنبـــؤ بســـلوك المتغيـــر التـــابع

التـابع نـوعي )اسـمي المتغيـر  هـو أن  الرئيس 
فـــي  ،أو غيـــر كمـــي ( فـــي التحليـــل التمييـــزي

حـــــــين يكـــــــون المتغيـــــــر التـــــــابع فـــــــي تحليـــــــل 
 كميا. االنـــحدار

 

 مراحل تطبيق التحليل التمييزي:  1.4 
ــــل التمييــــزي  ــــىيمكــــن تقســــيم التحلي ــــالث إل   ث

شـتقاق ومرحلـة          ة وهـي مرحلـة االمراحل رئيس
ف نوجز كل التحقيق، ومرحلة التفسير، وسو 

 مرحلة من هذه المراحل:
 : Derivationمرحلة االشتقاق  أ.

 بتـــداءً اتتضـــمن هـــذه المرحلـــة عـــدة خطـــوات 
مـــــن اختيـــــار المتغيـــــرات وتقســـــيم العينـــــة ثـــــم 

خطـوة  إلـىبالنسـبة   ائية.اإلحصـاالختبارات 
تتضـــمن تحديـــد مـــا هـــي  ،اختيـــار المتغيـــرات

المتغيــــــرات المســــــتقلة و مــــــن هــــــو المتغيــــــر 
يـــث أن المتغيـــرات المســـتقلة يجـــب ح ،التـــابع

أن تكــون كميــة  فــي حــين أن المتغيــر التــابع 
قد يتضمن المتغير التابع عدة  يكون نوعيا. 

مجموعات مثل التنبؤ بالوظيفـة للشـخ  إذا 
ا أو محاميـــــا أو أســـــتاذا و مـــــا ســـــيكون طبيبـــــ

وقد ال يكون المتغير التـابع نوعيـا  . هكذا...
 ية.ترتيبية أو فئو  اً فقد يأخذ قيم

مـــا الخطـــوة الثانيـــة هـــي تقســـيم العينـــة إلـــى أ
العينة التحليلية و العينة التحقيقية. فـي حـين 

ين إلجــــــراء أأســــــلوبتتضـــــمن الخطــــــوة الثالثـــــة 
ـــالمباش ســلوبالتحليــل التمييــزي وهــو األأ  ر ــــــــــــ

 ســـــــــــــلوبو األأ  Simultaneous) اآلنـــــــــــــي(
 ،stepwiseالخطــــوات  أأســــلوبالثــــاني هــــو 

فـــي هـــذا البحـــث علـــى هـــذا  عتمـــادوســـيتم اال
حيـــث يكـــون لـــدينا عـــدد كبيـــر مـــن  ســـلوباألأ 

المتغيــرات المســتقلة و الهــدف هنــا الوصـــول 
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ــــى أكثــــر المتغيــــرات معنويــــة للتمييــــز بــــين  إل
و بالتــــالي يــــتم تخفــــين عــــدد  ،المجموعــــات

الداخلـــــــة فـــــــي تكـــــــوين  المتغيـــــــرات المســـــــتقلة
 معادلة التحليل التمييزي.

 يهـــفالمرحلـــة أمـــا الخطـــوة األخيـــرة فـــي هـــذه 
ــــة التمييزيــــة  ــــار المعنويــــة للمعادل إجــــراء اختب
ــــــي الخطــــــوة  ــــــي يــــــتم الحصــــــول عليهــــــا ف الت

ــــــــدي  ســــــــلوبو يســــــــتخدم األأ  ،الســــــــابقة التقلي
عند مستوى معنويـة  Fختبار اختبار وهو لال
  ف ذا كانت المعادلة غيـر معنويـة فسـوف

 ل.ستمرار في هذا التحلييتم التوقف عن اال
 

 : Validationمرحلة التحقيق  .ب
عتماد على أكثر مـن في هذه المرحلة يتم اال

مؤشـــر لتقيـــيم مـــدى دقـــة المعادلـــة التمييزيـــة، 
ــــى افــــ ذا  كانــــت معنويــــة ينصــــب  لهــــدف عل

، cutting scoreتحديـــد درجـــة التقطـــع  
عتمــــــاد هــــــذه الدرجــــــة كمقيــــــاس ا حيــــــث يــــــتم 

ـــردة تعـــود  ـــة مـــا إذا كانـــت كـــل مف  إلـــىلمعرف
يمكـن اسـتخراج درجـة و  جموعات. إحدى الم

 القطع المثلى من الصيغة التالية :
 
   
 حيث أن      

Zcu   درجـة القطـع الحرجـة للمجموعـات :  
 غير المتساوية بالحجم.

 NA   عدد المفردات في مجموعة :A 

NB  عدد المفردات في المجموعة :B 
AZ المركز للمجموعة :A 
BZ المركز للمجموعة :B 
 مرحلة التفسير : -ج 
ذا كانـــت الدالـــة التمييزيـــة معنويـــة إحصـــائيا إ

يمكــن االســتمرار فــي هــذه  والتصــنيف مقبــوالً 
مرحلـــــــة، حيـــــــث أنهـــــــا تتضـــــــمن خطـــــــوتين ال

ختبـــــار امهمتــــين، الخطــــوة األولــــى تتضــــمن 
الـدوال المميــزة  لتحديــد األهميـة النســبية لكــل 

 التمييز بين المجاميع.          متغير مستقل في 
ختبــــــــــار اأمــــــــــا الخطــــــــــوة الثانيــــــــــة تتضــــــــــمن 

ــــــــــل التبــــــــــاين  متوســــــــــطات المجــــــــــاميع )تحلي
معنويـــة  يحـــادي(  لكـــل متغيـــر مســـتقل ذاألأ 

 إحصائية في الدالة المميزة.
 

ذا إلغرن معرفة ما  اختبار التجانس: 2.6
كانت نسب كل مـن تصـنيف معـين متسـاوية 

إلــى تكــوين  نحتــاج ،مــع نســب تصــنيف آخــر
جــــــــــــــــــدول يعــــــــــــــــــرف بجــــــــــــــــــدول التوافــــــــــــــــــق 

Contingency Tables حيـــث يكــــون ،
التطبيــــــق لمقارنــــــة نســــــب التصــــــنيف ألنــــــواع 
القيادة الثالثة حسب كل من نظريـة فيـدلر و 

 التحليل التمييزي كما في الجدول التالي: 
 
 
 

BA

BBAA
cu

NN

ZNZN
Z
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Relationship   

Orientation   

 

Undefined     

 

 

 

Task 

Orientation 

 

        13O            12O       11O 

      

Fiedler 

Category 

      23O            22O    21O    
         

Discriminate 

Analysis 

 

 التكرار المشاهد لكل من   ijOحيث تمثل  

i=1,2,3                                          

        

j=1,2,3                                          

        

والفرضية البديلة    H0ما فرضية العدم أ
H1    :يمكن صياغتهما كما يلي 

H0: PTF=PTD ,  PUF=PUD 
,PRF=PRD 
H1: at least no two ratios are equal  

  ال تتساويان               قل نسبتان على األ             
ختبار  أما إحصاءة اال

2

cal كمايلي فهي: 

                                                         

 

 

 تمثل التكرار النظري.   ijEحيث أن   
 

 : نتائج المحاكاة -5
ـــة  لغـــرن التعـــرف علـــى أداء كـــل مـــن طريق
فيـــدلر و طريقـــة الدالـــة المميـــزة فـــي تصـــنيف 

المحاكـــاة،  أأســـلوبعتمـــاد علـــى المــديرين باال
د قـيم المتغيـرات والتـي تمثـل سوف نقوم بتولي

إجابــات األســئلة المقترحــة مــن قبــل فيــدلر و 
المتضــــــــمنة ســــــــتة عشــــــــر ســــــــؤاال، لغــــــــرن 
الحصـــول علـــى نتـــائج دقيقيـــة، فقـــد افترضـــنا 
هنا أن لـدينا عـددًا كبيـرًا مـن المـديرين و هـو 

(، 2( مــدير، وكمــا بينــا فــي )الجــزء 5111)
الخـــا  بتوليـــد البيانـــات فقـــد اعتمـــدنا علــــى 

المتغير العشـوائي الـذي يتـوزع بـالتوزيع توليد 
، وبحيـث Uniform Distributionالمنـتظم 

دنـى و أتكون اإلجابة تتراوح بـين واحـد كحـد 
هــــذا فــــي ســــوف نقــــوم   ثمانيــــة كحــــد أعلــــى.

فيدلر يتفـق  أأسلوبذا كان إتحليل ما بالجزء 
ســــاليب تحليــــل متعــــدد المتغيــــرات أحــــد أمــــع 

 Discriminateوهــــو التحليــــل التمييــــزي
Analysis   (.6ليه في )الجزء إوالمشار 

             

 اختبار فرضية التجانس :
فيدلر يتفق مع  أأسلوبلمعرفة فيما إذا كان 

التمييزي والذي يعتمد على مراكز  سلوباألأ 
، سوف  (Centroid)المتغيرات المستقلة 

نختبرالفرضية الخاصة بالتجانس فيما بين 
تم استخدام  ( حيث2.4ين )الجزء سلوباألأ 

في توليد  (Minitab)الحزمة اإلحصائية 
 ةـــــــــــــــــــالبيانات و من ثم اعتمدنا على الحزم

 (SPSS)جتماعية اإلحصائية للعلوم اال
 سلوبفي تصنيف تلك البيانات وفقا ألأ 

التمييزي. وقبل عرن  سلوبفيدلر واألأ 
النتائج في جدول التوافق و عمل اختبار 

تجانس، سوف نستعرن مربع كاي لل
 الكيفية التي تم فيها التوليد و التصنيف.       

كما أشرنا سابقا تم اختيار حجم العينة بأن 
مدير حيث تم توليد n=1000 تكون   

 

ij

ijij

cal
E

EO
2

2
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 االستبانةالمديرين وفق  جابات هؤالءإ
المفترضة )لفيدلر( وكانت نتائج اإلجابات 

 ذا إ رن معرفة ماــــــــــــ(. ولغIIفي الملحق *)
فيدلر  أأسلوبكانت النتائج متوافقة بين 

التمييزي، فقد اعتمدنا على  سلوبواألأ 
اختبار

2

cal ،للتجانس من جدول التوافق
(، و الجدول التالي يبين لنا 2.4الجزء )

خالصة النتائج مع نتيجة اختبار مربع 
 كاي. 

 

( يمثل التكرارات المشاهدة 1جدول)

 المتوقـعة ( والنظرية )

فيدلر و التحليل  أُسلوبمصنفة حسب 

 التمييزي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تم عرض جزء من البيانات المولدة  *

 مفردة( 51)

 * التكرارات النظرية )المتوقـعة(*

 

ـــع كـــاي للتجـــانس وعندددد  ـــق اختبـــار مرب تطبي
للجــــــدول أعــــــاله كانــــــت قيمــــــة 

2  تســــــاوي
ع كاي النظريـة وبما أن قيمة مرب  15.656

وعنـــــــد مســـــــتوى معنويـــــــة   2لدرجـــــــة حريـــــــة 

05.0  نـا نــرفن   نوعليــه ف 1.99هـي
H0  ونقبــل الفرضــية البديلــة المتضــمنة عــدم

 تجانس الطريقتين في التصنيف للقيادة.
 

 الجانب التطبيقي : -6
لقـد مثـل مجتمـع الدراسـة العـاملين فـي قطـاع 

ن هـم مـن درجـة البنوك في مدينة عمـان الـذي
ـــــد تـــــم أخـــــذ عينـــــة  مـــــدير قســـــم أو أعلـــــى وق
عشوائية بسيطة من هذا المجتمع وكان عدد 
وحــدات المعاينــة التــي تــم اعتمــاد االســتبانات 

 (.12المأخوذة عنها )
ـــوت  علـــى عـــدد مـــن األســـئلة،  االســـتبانةاحت

القســـــــم األول يتضـــــــمن بعـــــــن المعلومـــــــات 
ـــــة عـــــن المســـــتجيب و المؤسســـــة  الديموغرافي

 ل بهـا أمـا القسـم الثـاني وهـو محـورالتي يعم
ـــا يتعلـــق ب التـــي وضـــعها فيـــدلر  األســـئلةبحثن

(fielder)  لتحديــــــد نمــــــط القيــــــادة و عــــــددها
 (. I -،  )الملحق( سؤاالً 51)

ألغران تطبيق ما جاء في الجانب النظري 
ــــــــوم  تــــــــم اعتمــــــــاد الحزمــــــــة اإلحصــــــــائية للعل

فــــي تحليــــل البيانــــات  (SPSS)االجتماعيـــة 
تــــــائج. فيمــــــا يلــــــي بعــــــن للوصـــــول إلــــــى الن

الخطـــــوات الالزمـــــة لمعرفـــــة جـــــودة البيانـــــات 
 التي توفرت لدينا من خالل االستبيان :

معرفــة مــدى موثوقيــة البيانــات التــي   -أ
تم جمعها من المستجيبين مـن خـالل 
االســــــــــــــــتبانة فقــــــــــــــــد تــــــــــــــــم اعتمــــــــــــــــاد 
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،  (Cronbach’s Alphaاختبــار
( كمــــــا 1.85حيــــــث كانــــــت القيمــــــة )
 (. 5-قمبين في الجـدول )الملح

لكــون العينــة المســحوبة مــن المجتمــع  -ب
 اً ليســـت كبيـــرة وحيـــث أن هنالـــك قيمـــ

و لحرصنا  لبعن  المتغيرات مفقودةً 
مـن االسـتبانات أي   همـال إ على عـدم 

حاولنـــا تقـــدير تلـــك القـــيم مـــن  خـــالل 
التقـــــــــدير  أأســـــــــلوباالعتمـــــــــاد علـــــــــى 

بمتوسط قيم المتغير، وتم إدخال تلك 
تـي فيهـا قـيم القيم المقدرة للمتغيرات ال
 (.2-مفقودة، الجدول )الملحق

 

تصنيف فيـدلر : بعـد تعـوين القـيم  1-5
المفقودة لبعن من المتغيرات الداخلة في 

ـــــق  ـــــم تطبي ـــــي  أأســـــلوبالتحليـــــل ت ـــــدلر ف في
نواع القيـادة علـى جميـع البيانـات أتصنيف 

مـن عينـة  1.85و كانت النتيجة مانسبته 
الدراســــــــة يقــــــــع تصــــــــنيفهم ضــــــــمن قيــــــــادة 

 Relationshipم بالعالقــــات االهتمـــا
Oriented . 

 

 اختبار الفرضية : 1-2
ــــار مــــدى تجــــانس تصــــنيف   لغــــرن اختب

فيــــــــدلر مــــــــع تصــــــــنيف  أأســــــــلوبالقيــــــــادة ب
المستجيبين ألنفسـهم فـي ممارسـتهم ألنـواع 
القيادة. فقد تم استخدام اختبار مربـع كـاي 

حصـــاءة االختبـــار تســـاوي إو كانـــت قيمـــة 

ن قيمـــــــــــــــــةأو  65.951
2  ـــــــــــــــــة المجدول

 05.0لمستوى معنوية 
لــذا   1.995( تســاوي 2و بدرجــة حريــة )

هنالــــك أن وهـــذا يعنــــي      فاننـــا نــــرفن 
عـــدم تجـــانس بـــين تصـــنيف فيـــدلر و بـــين 

نفسهم وهـذا ينسـجم تصنيف المستجيبين أل
 Theodoryمع ما توصل إليه ثيـودور )
& Hadbai 1982  حيــث بينـــت )

الدراســـــة أن تصـــــنيف فيـــــدلر غيـــــر قابـــــل 
للتطبيـــق فـــي الـــدول غيـــر الغربيـــة. جـــدول 
التوافـــق التـــالي يبـــين توزيـــع العينـــة حســـب 

التصنيفين وقيمة 
2:المحسوبة 

 

( يمثل توزيع العينة مصنفة حسب 2جدول)
 ألنفسهم فيدلر و تصنيف المستجيبين أأسلوب

 

 

 

 

 

 

 

 

976.372 cal           

991.52

)2(  

التصــــنيف حســــب الدالــــة المميــــزة: تــــم  6-6
اســتخدام أســلوب متعــدد المتغيــرات لتصــنيف 
نـــوع القيـــادة باســـتخدام الدالـــة المميـــزة، والتـــي 
مــــن خاللهــــا يــــتم التنبــــؤ بنــــوع القيــــادة التــــي 

ليها المستجيب )المدير(. وقبل البـدء إينتمي 

0H
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ن التحقــق مــن الشــروط بهــذا التحليــل البــد مــ
 المطلوب توفرها وأهمها:

ــــــــع الطبيعــــــــي : للتأكــــــــد مــــــــن  -5 ن أالتوزي
المتغيــــرات المســــتقلة تتبــــع التوزيــــع الطبيعــــي 

ســميرنوف   –نســتخدم اختبــار كولومــوكروف 
(  يبـــــــــين مســــــــــتوى 6-والجـــــــــدول )الملحـــــــــق
لكــل متغيـــر  P-valueالمعنويــة المشـــاهدة  

مـــن المتغيــــرات المســــتقلة، حيــــث نالحــــظ أن 
ــــــ ــــــع جمي ــــــع التوزي ــــــرات المســــــتقلة تتب ع المتغي

مــــا عـــــدا  1.15الطبيعــــي بمســــتوى معنويـــــة 
 .(friendly)المتغير الثاني 

 

القــيم الشــاذة : للتأكــد مــن عــدم وجــود قــيم  -2
شـــــــــــــــــــاذة ضـــــــــــــــــــمن البيانـــــــــــــــــــات، نســـــــــــــــــــتخدم 

حيــــــث يتــــــوزع هــــــذا  (Mahalanobis)اختبــــــار
المتغيـــر بتوزيـــع مربـــع كـــاي ويـــتم  مقارنتـــه مـــع 

ـــــــد 15حريـــــــة )القيمـــــــة النظريـــــــة بدرجـــــــة  ( وعن
(. 21) إلـــىو المســـاوية  1.11مســـتوى داللـــة 

ــــم )الملحــــق ن أ(،  نالحــــظ 1-مــــن الجــــدول رق
هنالك ثالثـة قـيم فقـط تعتبـر شـاذة وهـذه التـؤثر 

 على دقة التحليل حتى لو لم يتم حذفها.
 

 multicollinearity االرتباط المتعدد  -6
ــــاط أل    جــــل التأكــــد مــــن عــــدم وجــــود االرتب

ــــــين ال ــــــق المتعــــــدد ب ــــــرات المســــــتقلة نطب متغي
اختبــار االرتباطــات المتعــددة ونقــوم بحســاب 

ـــــاين )  Varianceمعامـــــل تضـــــخم التب
Inflation Factor VIF فـ ذا كانـت قــيم )

(، يمكـن القـول بعـدم 1هذا العامل أقـل مـن )
رتبـــــــاط المتعـــــــدد بـــــــين المتغيـــــــرات وجـــــــود اال

( يبــين قيمــة 1-المســتقلة، والجــدول )الملحــق
ن مالحظـــة القـــيم لعمـــود ختبـــار. ومـــذلـــك اال

(VIF جميعهــــا أقــــل مــــن )هــــذا يعنــــي ال 1 ،
يوجـــد مشـــكلة ارتبـــاط متعـــدد بـــين المتغيـــرات 

 المستقلة.
 

ـــــل    بعـــــد التأكـــــد مـــــن شـــــروط إجـــــراء التحلي
التمييـــــــزي ســـــــوف نعتمـــــــد علـــــــى المتغيـــــــرات 

والتـي تمثـل مواصـفات  ةالمستقلة الستة عشـر 
المــــــــــــــــوظفين حســـــــــــــــــب و جهـــــــــــــــــة نظـــــــــــــــــر 

المتغيــر التــابع فيمثــل مــا أل(، و المدير)المســؤ 
ـــــر التصـــــنيف وهـــــو نـــــوع القيـــــادة التـــــي  متغي

 يمارسها ذلك المديرحسب اعتقاده.
التصــنيف و طــالع علــى البيانــات األصــلية لال

فيــــــدلر و حســــــب تصــــــنيف  أأســــــلوبحســــــب 
المـــــــــديرين ألنفســـــــــهم و التصـــــــــنيف حســـــــــب 

-التحليـــل التمييـــزي انظـــر الجـــدول )الملحـــق
ــــى مــــدى تجــــانس 1 (.  لغــــرن الوقــــوف عل
صنيف وفق التحليل التمييزي مع تصنيف الت

المـــديرين ألنفســـهم ســـوف نطبـــق مربـــع كـــاي 
2 ( يبـــــين التكـــــرارات  6،     والجـــــدول )

ــــــي جــــــدول التوافــــــق مــــــع قيمــــــة  المشــــــاهدة ف
2 وبمقارنتهـا  2.681المحسوبة و البالغـة

مـــع قيمـــة 
2 ( 2وليـــة لدرجـــة حريـــة )الجد

ـــــــــة  والبالغـــــــــة  05.0وبمســـــــــتوى معنوي
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ن قيمــة مســتوى المعنويــة المشــاهدة أو  1.99
P-value  ــــرفن  1.616تســــاوي ــــا الن ف نن

Ho  وبهـــــــــذا يعنـــــــــي أن التصـــــــــنيف حســـــــــب
التحليـــــــل التمييـــــــزي يتطـــــــابق مـــــــع تصـــــــنيف 

 المديرين ألنفسهم.
 

( يمثل توزيع العينة مصنفة 6جدول)  
التحليل التمييزي وتصنيف  أأسلوبب حس

 المستجيبين ألنفسهم
 
 
 
 
 
 
 

 
و أخيـرا و ألجـل الوقـوف علـى مـدى تجـانس 

التحليــل التمييــزي مــع  أأســلوبالتصـنيف وفــق 
فــي تصــنيف أنــواع القيــادة مــن  فيــدلر أأســلوب

ناحيـــة تطبيقيـــة، ســـوف نعيـــد تطبيـــق اختبـــار 
(، حيـث كانــت 6مربـع كـاي لجـدول التوافـق )

قيمة
2  وبمـا أن القـيم  12.595المحسوبة

ـــــــــــة   ـــــــــــدعونا  1.995الجدولي ـــــــــــىهـــــــــــذا ي  إل
ين غيـــــر ســـــلوبوهـــــذا يعنــــي أن األأ  H0رفــــن

متجانســين مــن حيــث التصــنيف، وهــذا مــا تــم 
 ثباته في جانب المحاكاة.إ

 

( يمثل توزيع العينة مصنفة حسب 6جدول)
 فيدلر أأسلوبالتحليل التمييزي و  أأسلوب

 
 
 

 
 
 

797.522 cal           
991.52

)2(    
  P-value= 0.01 
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