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الملخص
إستهدفت الدراسة الحالية تحقيق األ داف البحثية التالية:
 -1التعرف علً أنماط القٌادة اإلدارٌة بجمعٌات تنمٌة المجتمع المحلً بمحافظة كفر الشٌخ.
-2التعرف على مستوٌات تحقٌق جمعٌات تنمٌة المجتمع المحلً النشطتها المختلفة.
 -2التعرف على درجة اسهام االنماط القٌادٌة فً تحقٌق جمعٌات تنمٌة المجتمع المحلً النشطتها.
وقد أجري هذا البحث باختٌار محافظةة كفةر الشةٌخ  ،حٌةث أجةري البحةث علةى جمعٌةات تنمٌةة المجتمةع
المحلً التً مضى على اشهارها عشر سنوات او اكثر بمحافظةة كفةر الشةٌخ وعةددها  123جمعٌةة حٌةث تشةم
الدراسةةة جمٌةةع وحةةدات المجتمةةع المحلةةً .وجمعةةت باسةةتخدام أسةةلوس االسةةتبٌاق بالمقابلةةة الشخ ةةٌة مةةع رسةةٌ
مجل ة ادارة ك ة جمعٌةةة باعتبةةارم م ةةدرا ةةادقا للبٌانةةات  ،خ ة الفتةةرة مةةق اكتةةوبر  2113حتةةى دٌسةةمبر
2114م .تةةم تسةةتخدام المتوسةةط الحسةةابً ،واإلنحةةراف المعٌاري،ومعامة االرتبةةاط البسةةٌط  ،ومعامة االنحةةدار
2
الجزسً المعٌاري ) ، ( Betaوتختبار مربع كاي (كا ) كؤدوات للتحلٌ اإلح اسً وتستخ ص نتاسج الدراسة.
قد ت صلت الدراسة لعدد م النتائج لع أ مها:
 -1اق نمةط القٌةةادة التحفٌزٌةة جةةاي فةةً المقدمةة ٌلٌهةةا القٌةادة المثالٌةةة ،ثةةم القٌةادة الخدمٌةةة ،واخٌةرا القٌةةادة التبادلٌةةة
بمتوسط حسابً 1.64 ، 2.14 ، 2.52 ، 2.63درجة على التوالً.
 -2اسهمت ك مق القٌادة المثالٌة  ،والقٌادة التبادلٌة فً تحقٌق ك مق االنشطة االجتماعٌةة والثقافٌةة  ،االنشةطة
ال حٌة  ،االنشطة التعلٌمٌة  ،واخٌرا االنشطة السٌاسٌة المنفذم بجمعٌات تنمٌة المجتمع المحلً.
 -3اسةةهمت ك ة مةةق القٌةةادة المثالٌةةة ،و القٌةةادة التحفٌزٌةةة ف ةً تحقٌةةق االنشةةطة الدٌنٌةةة المنفةةذة بجمعٌةةات تنمٌةةة
المجتمع المحلً.
 -4اسهمت القٌادة المثالٌة فقط فً تحقٌق االنشطة البٌسٌة المنفذم بجمعٌات تنمٌة المجتمع المحلً.
 -5لةةم تسةةهم اي مةةق انمةةاط القٌةةادة االربعةةة المدروسةةة فةةً تحقٌةةق االنشةةطة االقت ةةادٌة المنفةةذم بجمعٌةةات تنمٌةةة
المجتمع المحلً.
 -6اسةةهمت انمةةاط القٌةةادة االربعةةة المدروسةةة مجتمعةةة فةةً تفسةةٌر  %12.2مةةق التبةةاٌق فةةً مةةد اسةةهام رسةةٌ
مجل االدارة فً تحقٌق االنشطة المنفذم بالجمعٌة.

المقدمة المشكلة البحثية
أدركت مختلف المنظمات أنه ال سبٌ أمامها لتطوٌر قدراتها تال باإلهتمام بتطوٌر القدرات اإلدارٌةة داخة
المنظمةة ،فمةةق خة القٌةةادة اإلدارٌةةة الناجحةة ٌمكةةق تجةةراي عملٌةةة الت ٌٌةةر إلتخةاذ القةةرارات التةةى مةةق شةةؤنها أق
تطور أداي المنظمة مق ناحٌة ،ورفع قدرات العاملٌق بها مق ناحٌة أخةر  ،وٌعةد العةاملٌق الةذٌق ٌتمتعةوق بقةدر
عا مق القدرات القٌادٌة مودا بشةرٌا رسٌسةٌا ى منظمةة فةى الح ةو علةى المٌةزة التنافسةٌة ،فعلةى الةر م مةق
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أهمٌة االرض والما والمواد لد أ منظمة  ،تال انها ال تزٌد اإلنتةا بةدوق أرأ المةا البشةر Human
Capitalأ الةذ ٌقةوم بةردارة تلةم المةوارد علةى الوجةه اىمثة ( Vathanophas and Thai-Ngam:
.)2007, p.47
ومما ال شم فٌه أق المنظمات االجتماعٌة على اخت ف أشكالها ومٌةادٌق وأحجةام أعمالهةا تنمةا تحتةا تلةى
قٌادات تدارٌة واعٌة تتحم المسةسولٌة اىساسةٌة فةى تحقٌةق أهةدافها بكفةاية وفعالٌةة ،وبةدوق وجةود تلةم القٌةادات
الواعٌةة المسةةسولة ،فرنةه قةةد ٌتعةذر تحقٌةةق اىنشةطة المر وبةةة .وتعةةد القٌةادة اإلدارٌةةة الفاعلةة سةةلعة قٌمةة فةةى ظة
مجتمع منظمى ٌتسم بنقص الكفايات القٌادٌة (العزس ،2111 ،ص .)66
وٌةةذكر عبةةد الةةرحمق ( ،2111ص  )64أق المنظمةةات مةةق أكثةةر أشةةكا البنٌةةاق االجتمةةاعً كفةةاية فةةً تحقٌةةق
اىهداف المختلفة التً ٌسعى اىفراد تلةى تحقٌقهةا ،لةذا فةرق المجتمةع حٌنمةا ٌكتشةف نق ةا معٌنةا فةً أحةد جوانبةه
الحٌاتٌة ،فرنه ٌسعى تلى تنظٌم أبناسه فً أشكا محددة مق المنظمات ر بة فى سد هذا النقص.
ةور الجمعٌةات االهلٌةة والتةً تعمة فةً ا ةراض
وتعتبر جمعٌة تنمٌة المجتمةع المحلةً الرٌفةً احةد
تنمٌة المجتمع الرٌفً .وٌشٌرالهلباوي ،2111( ،ص  ) 122الى انةه قةد بةدأ االهتمةام الم ةري بجمعٌةات تنمٌةة
المجتمع الرٌفً منذ اواخر الث ثٌنات وكاق ذلم نتٌجة لكثرة المشاك االجتماعٌةة واالقت ةادٌة والسٌاسةٌة والتةً
كانةةت تواجةةه الرٌةةف الم ةةري فةةً الفتةةرة مةةق 1241 -1231م والتةةً كةةاق مةةق بٌنهةةا البطالةةة  ،وارتفةةا نسةةبة
االمٌةةة ،وانخفةةاض المسةةتو ال ةةحً  ،وانخفةةاض مسةةتو االجةةور والةةدخو  ،وانخفةةاض مسةةتو المعٌشةةة ،
وسوي توزٌع الملكٌة الزراعٌة .
وبالر م مق دراسة اسباس تخلةف القرٌةة الم ةرٌة التةً اشةارت الةى جمعٌةات تنمٌةة المجتمةع المحلةً بو ةفها
منظمات اهلٌة ٌر حكومٌة تعم ب ورة مباشرة فً تنمٌة المجتمع الرٌفةً ،اال انةه فةً ظة االوضةا الراهنةة
التةةً تمةةر بهةةا دو العةةالم مةةق ت ٌةةرات سةةرٌعة مت حقةةة وتطةةور هاس ة فةةً شةةتى المجةةاالت ،فةةاق الجمعٌةةات –
باوضةةاعها الحالٌةةة – ال تسةةتطٌع مواكبةةة هةةذم الت ٌةةرات ،او م حقةةة ذلةةم التطةةور ،ومةةق ثةةم ق ةةورها عةةق اداي
ادوراها التنموٌة كما ٌنب ً ،وعدم قدرتها على قٌادة العم التنموي بالقرٌة الم رٌة.
وقد اكدت معظم الدراسات التً اجرٌت فً مجا العم االهلً على وجةود العدٌةد مةق المعوقةات التةً تعتةرض
طرٌةةق تحقٌةةق جمعٌةةات تنمٌةةة المحلةةً كمنظةةة اهلٌةةة ل اٌاتهةةا التنموٌةةة كالق ةةور فةةً النةةواحً المادٌةةة ،او اهمةةا
القاسمٌق على هذم الجمعٌات لعدم اٌمانهم او لجهلهةم بفلسةفة ومتطلبةات العمة التطةوعً  ،او الق العدٌةد مةق هةذم
الجمعٌةةات مةةاهو اال اسةةماي علةةى ورق فقةةط  ،واق ال ةةرض مةةق قٌامهةةا فةةً هةةذم الحالةةة ال ٌتعةةد كونةةه مظهةةرا
اجتماعٌةا ،او ملسةا لوقةت فةراو ،او تعقٌةدات مةق الجهةات االدارٌةة عنةد التعامة مةع الجمعٌةات ،او لهةذم االسةباس
ول ٌرها مجتمعة.
ولذلم فقةد اسةتلزم االمةر دراسةة االدوار الواقعٌةة التةً تلعبهةا جمعٌةة تنمٌةة المجتمةع المحلةً كمنظمةة ٌةر
حكومٌة هامة .ومحاولة الوقوف على االسباس الحقٌقٌة التً تقف حاس دوق تحقٌقها الهدافها ب ورة مرضٌة.
والقٌادة  Leadershipعموما هً ظاهرة اجتماعٌة تلقاسٌة تحدث فً سٌاق عملٌةة التفاعة بةٌق أفةراد أٌةة
رت أم كبرت بما ٌترتس علٌه مق توجٌه السلوم االجتماعً المتعلق بؤهةداف جماعٌةة تةرتبط برشةبا
جماعة
حاجةةات كةة أو جةةزي مةةق أعضةةاي الجماعةةة.وٌلعس نمةةط القٌةةادة دورا اساسةةٌا فةةً تةةوفٌر المهةةارات ومواجهةةة
المعوقةةات ،واٌجةةاد طةةرق لتعظةةٌم اداي العةةاملٌق  ،وتتطلةةس التعام ة مةةع المعوقةةات التةةً تواجهةةة جمعٌةةات تنمٌةةة
المجتمةةع المحلةةً مةةد واسةةع مةةق المهةةارات واالنمةةاط القٌادٌةةة التةةً تسةةتطٌع بهةةا التكٌةةف مةةع الت ٌةةرات البٌسٌةةة
المستمرة ،وبما اق العولمة ا بحت معلنة بشك واضح فلذلم ا بحت الت ٌرات امةرا هامةا للمنظمةات لتسةتطٌع
مواجهة المنافسة التً لم تكق موجودة قب عقود قلٌلة سابقة .
وٌواجه العم التنموي الرٌفً مع مطلع اىلفٌة الجدٌدة ث ثة تحدٌات فةى مجةا القٌةادة اإلدارٌةة ،اىو أق
كثٌرا مق المدٌرٌق مق المتوقع أق ٌواجهوا قضاٌا فى نواحى عدة ال ٌتمتعوق فٌها تال بقةدر ضةسٌ مةق المعةارف
والخبرات ،والثةانى أ ةبح التطةور فةى تسةتخدام تكنولوجٌةا المعلومةات وسةهولة الح ةو علةى المعلومةات مةق
م ادر عةدة معضةلة ال تتناسةس مةع ثقافةة التنظةٌم الهرمةى للمنظمةات االجتماعٌةة ،والثالةث الحاجةة الماسةة الةى
قدرات تدارٌة وأنماط قٌادٌة جدٌدة تتعام مع المستجدات الجدٌدة ،مما ٌدعو الى ضرورة توفٌر فرص التةدرٌس
).(Parker: 2004, p:1
المهنى للقٌادات اإلدارٌة
وال شم أق المنظمات االجتماعٌة علةى اخةت ف أشةكالها ومٌةادٌق وأحجةام أعمالهةا تنمةا تحتةا تلةى قٌةادات
تدارٌة واعٌة تتحم المسسولٌة اىساسٌة فى تحقٌق أهدافها بكفاية وفعالٌة.
فالمشةةكلة تكمةةق فةةً حفةةز االفةةراد العةةاملٌق واسةةتثمار جهةةودهم وقةةدراتهم للو ةةو الةةى مةةا تهةةدف الٌةةه
جمعٌات تنمٌة المجتمةع المحلةً مةق اجة التنمٌةة الرٌفٌةة وذلةم مةق خة التعةرف علةى الةنمط االكثةر اٌجابٌةة،
لذلم البد مق االعتراف بانه البد مق وجود قٌادة فاعلة فً المنظمات تحفةز االعضةاي لتؤدٌةة اعمةالهم بكة ر بةة
وتعاوق وحما  ،واق تكوق ذات تؤثٌر على االعضاي والنجةا فةً رفةع مسةتواهم وتةدرٌبهم علةى المعرفةة ،واق
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ٌكةوق قاسةةدا ٌتمتةةع ب ةةفات شخ ةةٌة تمٌةةزم عةةق ٌةرة ،واق ٌكةةوق لةةه دور فعةةاال ماحوظةةا فةةً منظمةةات المجتمةةع
المدنً مق اج التنمٌة الرٌفٌة.

ا داف الدراسة
تستهدف هذم الدراسة ب فة أساسٌة التعرف على أنمةاط القٌةادة اإلدارٌةة المختلفةة لرإسةاي مجةال االدارة
بجمعٌةةات تنمٌةةة المجتمةةع ومةةد اسةةهامها فةةً تحقٌةةق الجمعٌةةات النشةةطتها المختلفةةة ،وٌمكةةق تحقٌةةق هةةذا الهةةدف
الرسٌسً مق خ تحقٌق اىهداف الفرعٌة اآلتٌة
 -1التعرف علً أنماط القٌادة اإلدارٌة بجمعٌات تنمٌة المجتمع المحلً بمحافظة كفر الشٌخ.
 -2التعرف على مستوٌات تحقٌق جمعٌات تنمٌة المجتمع المحلً النشطتها المختلفة.
 -3التعرف على درجة اسهام االنماط القٌادٌة فً تحقٌق جمعٌات تنمٌة المجتمع المحلً ل نشطة.

اإلستعراض المرجع
تعتبر القٌادة اإلدارٌة مةق ة حٌة الشةخص المنتخةس مةق قبة الجماعةة أو المعةٌق مةق خارجهةا بمقتضةى
القوانٌق واللواسح التخاذ قرارات فعالة تستهدف تحقٌق التوازق بٌق أهداف المنظمة وتشبا ر بةات التةابعٌق بمةا
له مق قدرة على التؤثٌر واإلقنا مسةتخدما فةى ذلةم أحةدث اىسةالٌس العلمٌةة والتكنولوجٌةة لتحقٌةق أكبةر تنتاجٌةة
ممكنةةة ( .المةةزرو ،1222،ص  .)112وتنبةةع أهمٌةةة القٌةةادة اإلدارٌةةة مةةق كونهةةا العملٌةةة التةةى مةةق دونهةةا ال
ٌستطٌع المدٌر تحوٌ اىهداف المطلوبة منه تلى نتاسج ،وبةدونها ال تسةتطٌع المنظمةة ت ةور المسةتقب  ،ومةق ثةم
تخط ةٌط تقةةدمها وازدهارهةةا البعٌةةد ،وٌ ةةعس علةةى المنظمةةة بةةدوق القٌةةادة اإلدارٌةةة التعام ة مةةع مت ٌةةرات البٌسةةة
الخارجٌةةة والتةةى تةةإثر بطرٌقةةة مباشةةرة و ٌةةر مباشةةرة فةةى تحقٌةةق المنظمةةة ىهةةدافها المرسةةومة ،وأخٌةةرا فةةرق
ت رفات القاسد االدار وسلوكٌاته تنما تمثة الحةافز لرفةراد وتةدفعهم لتحقٌةق أهةداف المنظمةة (ع قةى،1226،
ص .)66
وٌري أالشرٌفأ أق مفهوم القٌادة اإلدارٌةة مشةتق مةق المفهةوم اى ةلى للقٌةادة لكنةه ٌركةز علةى التفاعة
بةةٌق القاسةةد والعملٌةةة اإلدارٌةةة فةةى المنظمةةة ،فالقٌةةادة اإلدارٌةةة محورهةةا النشةةاط اإلدار الةةذ ٌةةتم فةةى تطةةار مةةق
التنظٌم اإلدار الرسمً ،بٌنما تركز القٌادة على عملٌةة التةؤثٌر فةى نشةاطات اىفةراد وسةلوكهم لتحقٌةق اىهةداف
التى ٌرسمها القاسد (الشرٌف ،2114 ،ص .)26
وٌر أالعزسأ أق القٌادة اإلدارٌة تتمث فً اىدوار التى ٌقوم بهةا المةدٌر عةق طرٌةق التةؤثٌر فةى مرإسةٌه
أفرادا وجماعات ،بما ٌخلق الدافعٌة لتحقٌق أهداف المنظمةة عةق طرٌةق تضةافر مجهةوداتهم المشةتركة (العةزس،
 ،2111ص ص .)66 -66
وبالتالً فاق و ف اىدوار والمهام التى ٌقوم بهةا المةدٌر فةى أ منظمةة ٌتطلةس تحلٌة بٌسةة المنظمةة التةى
بهةةا ،وٌسةةتخدم لتحلٌ ة هةةذم البٌسةةة ٌمكةةق تسةةتخدام نمةةوذ التنظةةٌم المتكام ة Integrated Organization
) Model (IOMكما هو موضةح بشةك ( .)1وٌتكةوق نمةوذ التنظةٌم المتكامة مةق نةوعٌق مةق العنا ةر(عبد
المجٌد  ،وحازم  ،2111 ،ص ص  )666 -666نق عق MDF
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شك ( :)1نم ذج التنظي المتكام (.)IOM
وفةةً اطةةار نمةةوذ التنظةةٌم المتكامةة فةةاق المةةدٌر النةةاجح ٌجةةس علٌةةه أق ٌتعامةة مةةع العنا ةةر الداخلٌةةة
والخارجٌة ،حتى ٌستطٌع أق ٌقوم بمهام أ بناي وتطوٌر اإلسةتراتٌجٌة والتخطةٌط  -تنظةٌم التنفٌةذ  -تدارة المةوارد
البشرٌة  -المتابعة والسٌطرة  -تشجٌع الع قةات الخارجٌةة والتشةبٌم.أ (عبةد المجٌةد ،وحةازم  ،2111 ،ص ص
 ) 666 -666نق عق . MDF
األنماط القيادية االدارية الحديثة
ٌوضةةح أ الخزامةةىأ ( ،1226ص  )112نمةةط القٌةةادة المطلةةوس لمةةنهج المشةةاركة فةةى اإلدارة هةةو الةةذ
ٌحدد نجا المشروعات أو عدم نجاحها  ،قد تكوق هذم القٌادات ناجحةة جةدا فةى مجةاالت أخةر كثٌةرة ومختلفةة
ولكنهم ال ٌحبذوق هذا اإلتجام بدوق ت ٌٌر طرٌقتهم.
و سٌتم التنةاو فةً هةذة الدراسةة النظرٌةة الحدٌثةة فةً القٌةادة  Modern Theoryوتشةم عةدة انمةاط قٌادٌةة
ادارٌة اهمها -
 -1القٌادة التحوٌلٌة -2 .القٌادة التبادلٌة -3 .القٌادة الخدمٌة.
ا ال  :القيادة التح يلية:
ٌعةرف ) )Zayani, 2008, p.10القٌةادة التحوٌلٌةة بانهةا نمةط قٌةةادي ٌهةدف الةى تشةجٌع المرإوسةةٌق
على تحقٌق االهداف مق خ االهتمام باحتٌاجاتهم الشخ ٌة واالٌماق بقدراتهم وتحفٌزهم النجاز االهداف.
وٌر )  )Cohen,1998 , pp. 24-25اق القاسد التحوٌلً ٌتمتع بالعدٌةد مةق السةمات مةق اهمهةا مةا
ٌلً
ٌ .1تعرف على قٌم المرإوسٌق بهدف تمكٌق المنظمة.
 .2لدٌة رإٌة واضحة وقٌادة فعالة لت ٌٌر المنظمة.
 .3لدٌة قدرة عالٌة على االت ا وتشجٌع اعضاي المنظمة الذٌق سٌشملهم الت ٌٌر.
 .4لدٌة قدرة على التعام مع المخاطر.
 .5لدٌة القدرة على قو الحقٌقة الى ٌر المهتمٌق او ٌر الرا بٌق فً سماعها.
ٌ .6عد معلم جٌد قادر على التعام مع المشك ت وحاالت عدم التؤكد والتعلم مق االخطاي.
 .6لدٌة القدرة على التعام مع النواحً الثقافٌة والفنٌة والسٌاسٌة.
ٌ .6عرف كٌفٌة تعلٌم مرإوسٌه وكٌفٌة التؤثٌر علٌهم.
ٌ .2إمق بالت ٌٌر فً نمط القٌادة لكً ٌتناسس مع المرإوسٌق.
 .11لدٌة القدرة على نع القرارات باحتراف.
ٌ .11هتم بالمنظمة اكثر مق اهتماماته الشخ ٌة.
ٌ .12قوم بتوظٌف خبراتة وتو ٌاته لدعم التعلم التتنظٌمً.
وٌر ) )Zayani, 2008, p. 37اق القاسد التحوٌلً ٌساعد المرإوسٌق فً النواحً التالٌة
 .1اخذ المخاطر فً الحسباق.
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 .2الت لس على االخطاي.
 .3التشجٌع على االبدا .
 .4تقوٌة مشاعر الحما وااللتزام والتفاإ .
ثانيا :القيادة التبادلية:
عرفهةا ) )Chang, 2003 , p.16وبانهةا تعبةر عةق تعاقةد اجتمةاعً بةٌق القاسةد والمةرإو ٌتبةادالق فٌةه
المكافؤة بالعم .
وٌشٌر )  )Cohen, 1998, p.17-18الى اق هنام العدٌد مق السمات التً ٌت ةف بهةا القاسةد التبةادلً
مق اهمها ما ٌلً
ٌ .1درم ادوار المرإوسٌق وبالتالً ٌساعدهم فً تنفٌذ االهداف المحددة.
ٌ .2قوم بتوضٌح متطلبات المهام للمرإوسٌق للو و ل هداف المطلوبة.
ٌ .3درم حاجات ور بات المرإوسٌق.
ٌ .4قةةوم بتوعٌةةة المرإوسةةٌق بةةاق حاجةةاتهم ور بةةاتهم لةةق ٌةةتم اشةةباعها اال عةةق طرٌةةق اداسهةةم ال ةةحٌح ل عمةةا
الموكلٌق بها.
وٌضٌف ) )Brown, 2007,p.19اق القاسد التبادلً ٌتسم بالسمات التالٌة
 .1توضٌح ماهو المطلوس مق المرإوسٌق.
 .2شر كٌفٌة القٌام به.
 .3ترجمة المعاٌٌر الداي فعا .
 .4عم ت ذٌة مرتدة عق المرإوسٌق.
 .5توزٌع المكافآت حسس االداي.
ثالثا :القيادة الخدمية:
ٌةةر )  ( Hannay, 2004, p.2اق القٌةةادة الخدمٌةةة تعنةةً خدمةةة المرإوسةةٌق وتفضةةٌ حاجةةاتهم
وم الحهم عق م لحة القاسد الشخ ٌة،.
وٌر ) ( Steinbeck, 2009, pp. 14-15اق خ اسص القٌادة الخدمٌة تتمث فً
 -1االنصات :وٌعنً القدرة على سما وتقدٌر افكار المرإوسٌق.
 -2التعاطف:وٌعنً القدرة على تقدٌر الظروف التً ٌواجهها المرإوسٌق.
 -3الدع  :وٌعنً القدرة على ادرام متى وكٌف ٌتم تقدٌم الدعم النفسً للمرإوسٌق.
 -4ال ع  :وٌعنً القدرة على م حظة ما ٌحدث فً البٌسة والتقاط االفكار منها.
 -5ضع المفا ي  :وٌعنً القدرة على تبنً بٌسة فكرٌة تعتمد وتشجٌع التفكٌر الشخ ً.
 -6االقناع :وٌعنً القدرة على التاثٌر فً المرإوسٌق بوساس بعٌدة عق السلطة الرسمٌة.
 -7التنبؤ :وٌعنً القدرة على توقع المستقب واحداثة.
 -8ال كالة :وتعنً االٌماق باق المنظمة تدعم وتساهم مق اج م لحة المجتمع.
 -9االلتزا بتنمية االفراد  :وٌعنً االهتمام باحتٌاجات المرإوسٌق وتطوٌر وتنمٌة قدراتهم.
 -11بناء الجماعة :وٌعنً القدرة على ر رو الجماعة داخ المنظمة.
 -11االيثار :وٌعنً الر بة فً خدمة المرإوسٌق واالستعداد للتضحٌة بالم لحة الشخ ٌة لتحقٌق منفعتهم.
الفر ض البحثية :بناي على االسةتعراض المرجعةً ،ومةا كشةفت عنةه نتةاسج الدراسةات السةابقة ،ووفقةا ىهةداف
الدراسة الحالٌة تم ٌا ة الفروض البحثٌة اآلتٌة
أ -وجود ع قة بحثٌة بٌق انماط القٌادة االربعةة ومةد مسةاهمة رسةٌ مجلة االدارة فةً تحقٌةق انشةطة جمعٌةة
تنمٌة المجتمع المحلً فً ك مق السبع مجاالت المدروسة .
س -وجةةود ع قةةة ارتباطٌةةة بةةٌق درجةةة تةةوفر ك ة مةةق انمةةاط القٌةةادم االربعةةة وك ة مةةق (عةةدد االنشةةطة المنفةةذم
بالجمعٌة ،ومد تحقٌق االنشطة  ،ومد اسهام رسٌ مجل ادارة الجمعٌة فً تحقٌق االنشطة ).
ـ وجود ع قة ارتباطٌة بٌق المت ٌرات المستقلة المدروسة مجتمعة (القٌادة المثالٌةة  ،القٌةادة التحفٌزٌةة ،اسةهام
القٌادة التبادلٌة ،القٌادة الخدمٌة ) وعةدد االنشةطة المنفةذم بالجمعٌةة  ،ومةد تحقٌةق النشةطة،و مةد اسةهام رسةٌ
مجل االدارة فً تحقٌق االنشطة.
االساال ب البحث ا  :تعةةرض الطرٌقةةة البحثٌةةة خطةةة وتجةةرايات الدراسةةة المٌدانٌةةة مةةق حٌةةث المجةةا الج رافةةً
والمجةا البشةةري والزمنةةً ،وذلةةم مةةق حٌةث حجةةم العٌنةةة وكٌفٌةةة تختٌارهةةا ،ثةم عةةرض مخت ةةر لبنةةود تسةةتمارة
اإلستبٌاق الخا ة بالدراسة ،وجمع البٌانات ومعالجتها كمٌا ،وتحلٌلها تح اسٌا .وفٌما ٌلً عرض تلم النقاط
أ -مجا الدراسة:
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 -1المجا الجغراف  :تم اختٌار محافظةة كفةر الشةٌخ كمجةا ج رافةى للبحةث باعتبةار انهةا مةوطق الباحثةة ،كمةا
انها المحافظة التً ٌقع بها معهد بحوث االرشاد الزراعً والتنمٌة الرٌفٌة بسخا وهو مقرعم الباحثة.
 -2المجا المؤسس  :تم اختٌار  122جمعٌة مق جمعٌات تنمٌة المجتمع بعد استبعاد بعضها لحداثة االشهار.
 -3المجااا البشاار  :شةةم المجةةا البشةةري للدراسةةة رإسةةاي مج ةال االدارة بجمعٌةةات تنمٌةةة المجتمةةع المحلةةً
برٌف محافظة كفر الشٌخ التً مضى على اشهارها عشر سنوات فاكثر.
 -4المجااا الزمناا  :تةةم جمةةع بٌانةةات الدراسةةة الحالٌةةة خةة الفتةةرة مةةق اكتةةوبر  2111الةةى دٌسةةمبر 2114
برستخدام أسلوس اإلستبٌاق بالمقابلة الشخ ٌة للمبحوثٌق.
ب -أداة جمع البيانات :للح و علً بٌانات الدراسة الحالٌة  ،اعتمدت هذم الدراسة فً جمةع البٌانةات المٌدانٌةة
على المقابلة الشخ ٌة مق جانس الباحثة للمبحوثٌق ( رإساي مجةال ادارات جمعٌةات تنمٌةة المجتمةع المحلةً).
واسةةتخدم لةةذلم اسةةتمارة اسةةتبٌاق بالمقابلةةة والتةةً اعةةدت لتحقٌةةق االهةةداف البحثٌةةة ،.وقةةد روعةةً فةةً ت ةةمٌم
اإلستمارم أق تتماشً بنودهما وتحقٌق اىهداف البحثٌة .وقد تشةتملت تسةتمارة اإلسةتبٌاق علةً مقٌةا مكةوق مةق
( )66عبةةارة لقٌةةا انمةاط القٌةةادة اإلدارٌةةة مةةق خة مت ة مكةةوق مةةق ث ثةة مسةةتوٌات (موافةةق ،سةةٌاقٌ ،ةةر
موافق).
 المعالجة الكمية للبيانات :تمت معالجة بعض تستجابات المبحوثٌق بما ٌ سم وتحلٌلهةا تح ةاسٌا وتسةتخ صالنتاسج ال زمة لتحقٌق أهداف الدراسة ،وذلم علً النحو التالً
تم قٌا أنماط القٌادة اإلدارٌة بمقٌا مكوق  66عبارة موزعة على اربعة انماط قٌادٌة ادارٌة ( جةدو )1
وتعط ةى المبحةةوث الدرجةةة ( )1 ،2 ،3لإلسةةتجابة (موافةةق سةةٌاقٌ ،ةةر موافةةق) ،علةةى كة عبةةارة مةةق عبةةارات
المقٌا ثم تةم جمةع الةدرجات الخةام التةً ح ة علٌهةا المبحةوث علةى كة عبةارة علةى حةدم  ،وتةم تحدٌةد نمةط
القٌادة اإلدارٌة الخاص بك مبحوث وفق تقدٌرم الذاتً.
جد

( :)1لت ضيح عدد عبارات المقياس لك نمط م انماط القياده على حده
عدد عبارات القياس
أنماط القيادة اإلدارية بك جمعية
12
القٌادة المثالٌة
16
القٌادة التحفٌزٌة
2
القٌادة التبادلٌة
23
القٌادة الخدمٌة
67
اإلجمال
المصدر :استمارة االستبيا .

د -أد ات التحلي اإلحصائ  :تم تستخدام المتوسط الحسابً ،واإلنحراف المعٌاري،ومعام االرتباط البسٌط ،
2
ومعام االنحدار الجزسً المعٌاري ) ، ( Betaوتختبار مربع كاي (كا ) كؤدوات للتحلٌ اإلح اسً
وتستخ ص نتاسج الدراسة.

النتائج مناقشتها
ٌعرض هذا الجزي نتاسج الدراسة،وهً كما ٌلً
أ الً :درجة ت افر أنماط القيادة اإلدارية بجمعيات تنمية المجتمع المحل :
ٌعرض جدو ( )2المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة لدرجة توافر ك مق انماط القٌادة
االدارٌة لد مدٌري جمعٌات تنمٌة المجتمع المحلً .وذلم تحقٌقا للهدف البحثً االو .
جد

( )2درجة ت افر القيادة االدارية بجمعيات تنمية المجتمع المحل عينة البحر
المت سط الحساب
انماط القيادة
2.52
القٌادة المثالٌة
2.63
القٌادة التحفٌزٌة
القٌادة التبادلٌة
1.64
2.14
القٌادة الخدمٌة
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االنحراف المعيار
1.56
1.64
1.64
1.61
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المصدر :استمارة االستبيا .
واوضحت النتاسج بجدو (  )2اق الدرجات الفعلٌة لنمط القٌادة المثالٌة كانت بمتوسط حسةابً  2.52درجةة،
وانحراف معٌةاري  1.65درجةة  ،فةً حةٌق اق الةدرجات الفعلٌةة لةنمط القٌةادة التحفٌزٌةة كانةت بمتوسةط حسةابً
 2.63درجة  ،وانحراف معٌاري  1.64درجة  ،بٌنما نمط القٌادة التبادلٌة كاق بمتوسةط حسةابً  1.64درجةة ،
وانحراف معٌاري 1.64درجة و نمط القٌادة الخدمٌة كانت بمتوسةط حسةابً  2.14درجةة  ،وانحةراف معٌةاري
 1.61درجة .مما ٌد على اق نمط القٌادة التحفٌزٌة جاي فةً المقدمةة ٌلٌةة نمةط القٌةادة المثالٌةة ،ثةم نمةط القٌةادة
الخدمٌة ،واخٌرا نمط القٌادة التبادلٌة.
ثانيا :العالقة بي أنماط القيادة اإلدارية مست ى تحقيق جمعيات تنمية المجتمع المحل النشطتها :
ٌتض مق هذا الجزي عر ا الهم نتاسج الع قة بٌق انماط القٌادة االدارٌة ومستو تحقٌق جمعٌات تنمٌة
المجتمع المحلً النشطتها  ،وذلم تحقٌقا للهدف البحثً الثانً
أ  -عالقة االنماط القيادية بتحقيق االنشطة االجتماعية الثقافية بجمعيات تنمية المجتمع:
جد (  :) 3ت زيع المبح ثي فقاا النمااط القياادة االدارياة مسات ى تحقياق االنشاطة االجتماعياة الثقافياة
بجمعيات تنمية المجتمع
مدى االسها
2
كا
االجمال
مرتفع
مت سط
منخفض
نمط القيادة
**
23.11
46
31
12
4
منخفض
القٌادة المثالٌة
66
16
32
21
عالً
1.31
35
14
15
6
منخفض
القٌادة التحفٌزٌة
66
33
36
12
عالً
**
12.66
114
34
51
21
منخفض
القٌادة التبادلٌة
12
13
1
5
عالً
1.43
21
35
36
16
منخفض
القٌادة الخدمٌة
33
12
13
6
عالً
123
االجمالً
(**) معن ى عند المست ى االحتمال 1.11
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ٌعةرض جةدو ( )3توزٌةةع المبحةوثٌق وفقةةا لكة مةةق انمةاط القٌةةادة االدارٌةة ومسةةتو تحقٌةق االهةةداف
االجتماعٌة والثقافٌة ونتٌجة مربع كاي المحسوبة الختبار الع قة بٌق العن رٌق  ،وتبٌق مق الجدو
 اق  4جمعٌةةات توجةةد علةةى المسةةتو المةةنخفض لمةةد مسةةاهمة رسةةٌ مجل ة ادارة الجمعٌةةة فةةً تحقٌةةقاالنشةةطة االجتماعٌةةة والثقافٌةةة المنفةةذم مةةع المسةةتو المةةنخفض للقٌةةادة المثالٌةةة  ،مقابةة  21جمعٌةةة تقةةع علةةى
المستو المنخفض لمد مساهمة رسٌ مجل ادارة الجمعٌة فً تحقٌق االنشةطة االجتماعٌةة والثقافٌةة المنفةذم
مع المستو المرتفةع للقٌةادة المثالٌةة،و  12جمعٌةة توجةد علةى المسةتو المتوسةط لمةد مسةاهمة رسةٌ مجلة
ادارة الجمعٌة فً تحقٌق االنشطة االجتماعٌة والثقافٌة المنفذم مع المستو المنخفض للقٌادة المثالٌةة  ،مقابة 32
جمعٌة تقع على المستو المتوسط لمةد مسةاهمة رسةٌ مجلة ادارة الجمعٌةة فةً تحقٌةق االنشةطة االجتماعٌةة
والثقافٌة المنفذم مع المستو المرتفع للقٌادة المثالٌة ،و  31جمعٌةة توجةد علةى المسةتو المرتفةع لمةد مسةاهمة
رسةةٌ مجل ة ادارة الجمعٌةةة فةةً تحقٌةةق االنشةةطة االجتماعٌةةة والثقافٌةةة المنفةةذم مةةع المسةةتو المةةنخفض للقٌةةادة
المثالٌة ،مقاب  16جمعٌة توجد على المستو المرتفع لك مق لمد مسةاهمة رسةٌ مجلة ادارة الجمعٌةة فةً
2
تحقٌق االنشةطة االجتماعٌةة والثقافٌةة المنفةذم والقٌةادة المثالٌةة  .وتبلةك قٌمةة كةا ( )23.11وهةً قٌمةة معنوٌةة
اح اسٌا عند المستو االحتمالً  1.11مما ٌعنً وجود ع قة بٌق مستو القٌادة المثالٌة ومد مساهمة رسةٌ
مجل االدارة فً تحقٌق االنشطة االجتماعٌة والثقافٌة المنفذم بجمعٌات تنمٌة المجتمع المحلً عٌنة البحث.
اق  6جمعٌةةات توجةةد علةةى المسةةتو المةةنخفض لمةةد مسةةاهمة رسةةٌ مجلة ادارة الجمعٌةةة فةةً تحقٌةةق
االنشةةطة االجتماعٌةةة والثقافٌةةة المنفةةذم مةةع المس ةتو المةةنخفض للقٌةةادة التحفٌزٌةةة  ،مقاب ة  12جمعٌةةة تقةةع علةةى
المستو المنخفض لمد مساهمة رسٌ مجل ادارة الجمعٌة فً تحقٌق االنشةطة االجتماعٌةة والثقافٌةة المنفةذم
مع المستو المرتفع للقٌادة التحفٌزٌة ،و  15جمعٌة توجد على المستو المتوسط لمد مسةاهمة رسةٌ مجلة
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ادارة الجمعٌة فً تحقٌق االنشطة االجتماعٌة والثقافٌة المنفةذم مةع المسةتو المةنخفض للقٌةادة التحفٌزٌةة  ،مقابة
 36جمعٌةةةة تقةةةع علةةةى المسةةةتو المتوسةةةط لمةةةد مسةةةاهمة رسةةةٌ مجلةةة ادارة الجمعٌةةةة فةةةً تحقٌةةةق االنشةةةطة
االجتماعٌة والثقافٌة المنفذم مع المسةتو المرتفةع للقٌةادة التحفٌزٌةة ،و  14جمعٌةة توجةد علةى المسةتو المرتفةع
لمةةد مسةةاهمة رسةةٌ مجلةة ادارة الجمعٌةةة فةةً تحقٌةةق االنشةةطة االجتماعٌةةة والثقافٌةةة المنفةةذم مةةع المسةةتو
المنخفض للقٌادة التحفٌزٌة ،مقاب  33جمعٌة توجد على المستو المرتفع لك مق لمد مساهمة رسةٌ مجلة
2
ادارة الجمعٌةةة فةةً تحقٌةةق االنشةةطة االجتماعٌةةة والثقافٌةةة المنفةةذم والقٌةةادة التحفٌزٌةةة  .وتبلةةك قٌمةةة كةةا ()1.31
وهةً قٌمةةة ٌرمعنوٌةةة اح ةاسٌا  ،ممةةا ٌعنةةً عةةدم وجةود ع قةةة بةةٌق مسةةتو القٌةادة التحفٌزٌةةة ومةةد مسةةاهمة
رسةةٌ مجلة االدارة فةةً تحقٌةةق االنشةةطة االجتماعٌةةة والثقافٌةةة المنفةةذم بجمعٌةةات تنمٌةةة المجتمةةع المحلةةً عٌنةةة
البحث.
كما اق  21جمعٌة توجد على المستو المنخفض لمد مساهمة رسةٌ مجلة ادارة الجمعٌةة فةً تحقٌةق
االنشةةطة االجتماعٌةةة والثقافٌةةة المنفةةذم مةةع المسةةتو المةةنخفض للقٌةةادة التبادلٌةةة  ،مقاب ة  5جمعٌةةات تقةةع علةةى
المستو المنخفض لمد مساهمة رسٌ مجل ادارة الجمعٌة فً تحقٌق االنشةطة االجتماعٌةة والثقافٌةة المنفةذم
مع المستو المرتفع للقٌادة التبادلٌة ،و  51جمعٌة توجةد علةى المسةتو المتوسةط لمةد مسةاهمة رسةٌ مجلة
ادارة الجمعٌة فةً تحقٌةق االنشةطة االجتماعٌةة والثقافٌةة المنفةذم مةع المسةتو المةنخفض للقٌةادة التبادلٌةة  ،مقابة
جمعٌة واحدة فقط تقع على المسةتو المتوسةط لمةد مسةاهمة رسةٌ مجلة ادارة الجمعٌةة فةً تحقٌةق االنشةطة
االجتماعٌةة والثقافٌةة المنفةةذم مةع المسةةتو المرتفةع للقٌةةادة التبادلٌةة ،و  34جمعٌةةة توجةد علةةى المسةتو المرتفةةع
لمةةد مسةةاهمة رسةةٌ مجلةة ادارة الجمعٌةةة فةةً تحقٌةةق االنشةةطة االجتماعٌةةة والثقافٌةةة المنفةةذم مةةع المسةةتو
المنخفض للقٌادة التبادلٌة ،مقاب  13جمعٌة توجد على المستو المرتفع لكة مةق لمةد مسةاهمة رسةٌ مجلة
2
ادارة الجمعٌةةة فةةً تحقٌةةق االنشةةطة االجتماعٌةةة والثقافٌةةة المنفةةذم والقٌةةادة التبادلٌةةة  .وتبلةةك قٌمةةة كةةا ()12.66
وهً قٌمة معنوٌة اح اسٌا عنةد المسةتو االحتمةالً  1.11ممةا ٌعنةً وجةود ع قةة طردٌةة بةٌق مسةتو القٌةادة
التبادلٌة ومةد مسةاهمة رسةٌ مجلة االدارة فةً تحقٌةق االنشةطة االجتماعٌةة والثقافٌةة المنفةذم بجمعٌةات تنمٌةة
المجتمع المحلً عٌنة البحث.
اق  16جمعٌةةة توجةةد علةةى المسةةتو المةةنخفض لمةةد مسةةاهمة رسةةٌ مجلة ادارة الجمعٌةةة فةةً تحقٌةةق
االنشةةطة االجتماعٌةةة والثقافٌةةة المنفةةذم مةةع المسةةتو المةةنخفض للقٌةةادة الخدمٌةةة  ،مقاب ة  6جمعٌةةات تقةةع علةةى
المستو المنخفض لمد مساهمة رسٌ مجل ادارة الجمعٌة فً تحقٌق االنشةطة االجتماعٌةة والثقافٌةة المنفةذم
مع المستو المرتفع للقٌادة الخدمٌة ،و  36جمعٌة توجةد علةى المسةتو المتوسةط لمةد مسةاهمة رسةٌ مجلة
ادارة الجمعٌة فةً تحقٌةق االنشةطة االجتماعٌةة والثقافٌةة المنفةذم مةع المسةتو المةنخفض للقٌةادة الخدمٌةة  ،مقابة
 13جمعٌةةةة تقةةةع علةةةى المسةةةتو المتوسةةةط لمةةةد مسةةةاهمة رسةةةٌ مجلةةة ادارة الجمعٌةةةة فةةةً تحقٌةةةق االنشةةةطة
االجتماعٌةة والثقافٌةة المنفةةذم مةع المسةتو المرتفةةع للقٌةادة الخدمٌةةة ،و  35جمعٌةة توجةد علةةى المسةتو المرتفةةع
لمةةد مسةةاهمة رسةةٌ مجلةة ادارة الجمعٌةةة فةةً تحقٌةةق االنشةةطة االجتماعٌةةة والثقافٌةةة المنفةةذم مةةع المسةةتو
المنخفض للقٌادة الخدمٌة ،مقاب  12جمعٌة توجد على المستو المرتفع لكة مةق لمةد مسةاهمة رسةٌ مجلة
2
ادارة الجمعٌةةة فةةً تحقٌةةق االنشةةطة االجتماعٌةةة والثقافٌةةة المنفةةذم والقٌةةادة الخدمٌةةة  .وتبلةةك قٌمةةة كةةا ()1.43
وهةةً قٌمةةة ٌةةر معنوٌةةة اح ةةاسٌا  ،ممةةا ٌعنةةً عةةدم وجةةود ع قةةة طردٌةةة بةةٌق مسةةتو القٌةةادة الخدمٌةةة ومةةد
مساهمة رسٌ مجل االدارة فً تحقٌق االنشةطة االجتماعٌةة والثقافٌةة المنفةذم بجمعٌةات تنمٌةة المجتمةع المحلةً
عٌنة البحث (.وتشٌر النتاسج بالجةدو المعروضةة سةابقا انةه ال ٌمكةق رفةض الفةرض االح ةاسً بالنسةبة لمنطةً
القٌادة التحفٌزٌة والخدمٌة).

ب  -عالقة االنماط القيادية بتحقيق االنشطة االقتصادية بجمعيات تنمية المجتمع:
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جد

(  :) 4ت زيع المبحا ثي
تنمية المجتمع
مدى االسها
نمط القيادة
القٌادة المثالٌة
القٌادة التحفٌزٌة
القٌادة التبادلٌة
القٌادة الخدمٌة

منخفض
عالً
منخفض
عالً
منخفض
عالً
منخفض
عالً

فقاا النمااط القياادة االدارياة مسات ى تحقياق االنشاطة االقتصاادية بجمعياات

منخفض

مت سط

مرتفع

االجمال

5
6
6
6
11
2
11
2

15
25
6
32
36
4
22
11

26
44
21
51
56
13
51
21

46
66
35
66
114
12
21
33
123

االجمالً
المصدر :استمارة االستبيا .

كا

2

1.11
5.52
1.43
1.26

(**) معن ى عند المست ى االحتمال 1.11

ٌعةةرض جةةدو ( )4توزٌةةع المبحةةوثٌق وفقةةا لك ة مةةق انمةةاط القٌةةادة االدارٌةةة ومسةةتو تحقٌةةق االنشةةطة
االقت ادٌة ونتٌجة مربع كاي المحسوبة الختبار الع قة بٌق العن رٌق  ،وتبٌق مق الجدو
 اق  5جمعٌات توجد على المستو المنخفض لمد مساهمة رسةٌ مجلة ادارة الجمعٌةة فةً تحقٌةق االنشةطةاالقت ةةادٌة المنفةةذم مةةع المسةةتو المةةنخفض للقٌةةادة المثالٌةةة  ،مقاب ة  6جمعٌةةات تقةةع علةةى المسةةتو المةةنخفض
لمد مساهمة رسٌ مجل ادارة الجمعٌة فةً تحقٌةق االنشةطة االقت ةادٌة المنفةذم مةع المسةتو المرتفةع للقٌةادة
المثالٌةةة،و  15جمعٌةةة توجةةد علةةى المسةةتو المتوسةةط لمةةد مسةةاهمة رسةةٌ مجل ة ادارة الجمعٌةةة فةةً تحقٌةةق
االنشةةطة االقت ةةادٌة المنفةةذم مةةع المسةةتو المةةنخفض للقٌةةادة المثالٌةةة  ،مقاب ة  25جمعٌةةة تقةةع علةةى المسةةتو
المتوسط لمد مساهمة رسٌ مجل ادارة الجمعٌة فً تحقٌق االنشطة االقت ادٌة المنفذم مع المسةتو المرتفةع
للقٌادة المثالٌة ،و  26جمعٌة توجد على المستو المرتفع لمد مساهمة رسٌ مجل ادارة الجمعٌةة فةً تحقٌةق
االنشةةطة االقت ةةادٌة المنفةةذم مةةع المسةةتو المةةنخفض للقٌةةادة المثالٌةةة ،مقاب ة  44جمعٌةةة توجةةد علةةى المسةةتو
المرتفةع لكة مةةق لمةد مسةةاهمة رسةةٌ مجلة ادارة الجمعٌةة فةةً تحقٌةةق االنشةطة االقت ةةادٌة المنفةةذم والقٌةةادة
2
المثالٌة  .وتبلك قٌمة كا ( )1.11وهً قٌمةة ٌرمعنوٌةة اح ةاسً ،ممةا ٌعنةً عةدم وجةود ع قةة بةٌق مسةتو
القٌةةادة المثالٌةةة ومةةد مسةةاهمة رسةةٌ مجل ة االدارة فةةً تحقٌةةق االنشةةطة االقت ةةادٌة المنفةةذم بجمعٌةةات تنمٌةةة
المجتمع المحلً عٌنة البحث.
 اق  6جمعٌةةات توجةةد علةةى المسةةتو المةةنخفض لمةةد مسةةاهمة رسةةٌ مجل ة ادارة الجمعٌةةة فةةً تحقٌةةقاالنشةةطة االقت ةةادٌة المنفةةذم مةةع المسةةتو المةةنخفض للقٌةةادة التحفٌزٌةةة  ،مقابة  6جمعٌةةات تقةةع علةةى المسةةتو
المةةنخفض لمةةد مسةةاهمة رسةةٌ مجل ة ادارة الجمعٌةةة فةةً تحقٌةةق االنشةةطة االقت ةةادٌة المنفةةذم مةةع المسةةتو
المرتفةةع للقٌةةادة التحفٌزٌةةة ،و  6جمعٌةةات توجةةد علةةى المسةةتو المتوسةةط لمةةد مسةةاهمة رسةةٌ مجلةة ادارة
الجمعٌة فً تحقٌق االنشطة االقت ادٌة المنفذم مع المستو المنخفض للقٌةادة التحفٌزٌةة  ،مقابة  32جمعٌةة تقةع
على المستو المتوسط لمد مسةاهمة رسةٌ مجلة ادارة الجمعٌةة فةً تحقٌةق االنشةطة االقت ةادٌة المنفةذم مةع
المسةةتو المرتفةةع للقٌةةادة التحفٌزٌةةة ،و  21جمعٌةةة توجةةد علةةى المسةةتو المرتفةةع لمةةد مسةةاهمة رسةةٌ مجلة
ادارة الجمعٌة فً تحقٌق االنشطة االقت ادٌة المنفذم مع المستو المنخفض للقٌادة التحفٌزٌةة ،مقابة  51جمعٌةة
توجد على المستو المرتفع لك مق لمد مساهمة رسٌ مجل ادارة الجمعٌة فً تحقٌةق االنشةطة االقت ةادٌة
2
المنفذم والقٌادة التحفٌزٌة  .وتبلك قٌمةة كةا ( )5.52وهةً قٌمةة ٌرمعنوٌةة اح ةاسٌا  ،ممةا ٌعنةً عةدم وجةود
ع قة بٌق مستو القٌادة التحفٌزٌة ومد مساهمة رسٌ مجل االدارة فً تحقٌق االنشةطة االقت ةادٌة المنفةذم
بجمعٌات تنمٌة المجتمع المحلً عٌنة البحث.
 اق  11جمعٌة توجد على المستو المنخفض لمد مساهمة رسةٌ مجلة ادارة الجمعٌةة فةً تحقٌةق االنشةطةاالقت ةةادٌة المنفةةذم مةةع المسةةتو المةةنخفض للقٌةةادة التبادلٌةةة  ،مقاب ة جمعٌتةةاق تقةةع علةةى المسةةتو المةةنخفض
لمد مساهمة رسٌ مجل ادارة الجمعٌة فةً تحقٌةق االنشةطة االقت ةادٌة المنفةذم مةع المسةتو المرتفةع للقٌةادة
التبادلٌةةة ،و  36جمعٌةةة توجةةد علةةى المسةةتو المتوسةةط لمةةد مسةةاهمة رسةةٌ مجلة ادارة الجمعٌةةة فةةً تحقٌةةق
االنشةةطة االقت ةةادٌة المنفةةذم مةةع المسةةتو المةةنخفض للقٌةةادة التبادلٌةةة  ،مقاب ة  4جمعٌةةات تقةةع علةةى المسةةتو
المتوسةةط لمةةد مسةةاهمة رسةةٌ مجل ة ادارة الجمعٌةةة فةةً تحقٌةةق االنشةةطة االقت ةةادٌة المنفةةذم مةةع المسةةتو
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المرتفع للقٌادة التبادلٌة ،و  56جمعٌة توجد على المسةتو المرتفةع لمةد مسةاهمة رسةٌ مجلة ادارة الجمعٌةة
فةةً تحقٌةةق االنشةةطة االقت ةةادٌة المنفةةذم مةةع المسةةتو المةةنخفض للقٌةةادة التبادلٌةةة ،مقابة  13جمعٌةةة توجةةد علةةى
المستو المرتفةع لكة مةق لمةد مسةاهمة رسةٌ مجلة ادارة الجمعٌةة فةً تحقٌةق االنشةطة االقت ةادٌة المنفةذم
2
والقٌادة التبادلٌة  .وتبلك قٌمة كا ( )1.43وهً قٌمة ٌر معنوٌة اح اسٌا  ،مما ٌعنةً عةدم وجةود ع قةة بةٌق
مستو القٌةادة التبادلٌةة ومةد مسةاهمة رسةٌ مجلة االدارة فةً تحقٌةق االنشةطة االقت ةادٌة المنفةذم بجمعٌةات
تنمٌة المجتمع المحلً عٌنة البحث.
 فً حٌق اق  11جمعٌة توجد على المستو المنخفض لمد مسةاهمة رسةٌ مجلة ادارة الجمعٌةة فةً تحقٌةقاالنشةةطة االقت ةةادٌة المنفةةذم مةةع المسةةتو المةةنخفض للقٌةةادة الخدمٌةةة  ،مقابةة  2جمعٌةةة تقةةع علةةى المسةةتو
المةةنخفض لمةةد مسةةاهمة رسةةٌ مجل ة ادارة الجمعٌةةة فةةً تحقٌةةق االنشةةطة االقت ةةادٌة المنفةةذم مةةع المسةةتو
المرتفع للقٌادة الخدمٌة ،و  22جمعٌة توجد على المستو المتوسط لمةد مسةاهمة رسةٌ مجلة ادارة الجمعٌةة
فةةً تحقٌةةق االنشةةطة االقت ةةادٌة المنفةةذم مةةع المسةةتو المةةنخفض للقٌةةادة الخدمٌةةة  ،مقاب ة  11جمعٌةةة تقةةع علةةى
المسةةتو المتوسةةط لمةةد مسةةاهمة رسةةٌ مجل ة ادارة الجمعٌةةة فةةً تحقٌةةق االنشةةطة االقت ةةادٌة المنفةةذم مةةع
المستو المرتفع للقٌادة الخدمٌة ،و  51جمعٌة توجد على المستو المرتفةع لمةد مسةاهمة رسةٌ مجلة ادارة
الجمعٌة فً تحقٌق االنشطة االقت ادٌة المنفذم مع المسةتو المةنخفض للقٌةادة الخدمٌةة ،مقابة  21جمعٌةة توجةد
علةةى المسةةتو المرتفةةع لك ة مةةق لمةةد مسةةاهمة رسةةٌ مجلة ادارة الجمعٌةةة فةةً تحقٌةةق االنشةةطة االقت ةةادٌة
2
المنفذم والقٌادة الخدمٌة  .وتبلةك قٌمةة كةا ( )1.26وهةً قٌمةة ٌةر معنوٌةة اح ةاسٌا  ،ممةا ٌعنةً عةدم وجةود
ع قة بٌق مستو القٌادة الخدمٌة ومةد مسةاهمة رسةٌ مجلة االدارة فةً تحقٌةق االنشةطة االقت ةادٌة المنفةذم
بجمعٌةات تنمٌةة المجتمةع المحلةً عٌنةةة البحةث (.وتشةٌر النتٌجةة المعروضةة بالجةةدو السةابق انةة لةق نةتمكق مةةق
رفض الفرض االح اسً االو جزسٌا .بالنسبة ل نشطة االقت ادٌة).
ج -عالقة االنماط القيادية بتحقيق االنشطة الصحية بجمعيات تنمية المجتمع
جد

(  :) 5ت زيع المبح ثي
المجتمع
مدى االسها

نمط القيادة
القٌادة المثالٌة
القٌادة التحفٌزٌة
القٌادة التبادلٌة
القٌادة الخدمٌة

فقا النماط القيادة االدارية مست ى تحقيق االنشطة الصحية بجمعيات تنمياة
منخفض

منخفض
عالً
منخفض
عالً
منخفض
عالً
منخفض
عالً

6
51
13
44
52
5
41
16
االجمالً

2

مت سط

مرتفع

االجمال

كا

24
16
16
22
32
6
35
11

16
11
6
15
13
6
15
6

46
66
35
66
114
12
21
33
123

35.96
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**

2.11
**

11.35
1.66

(**) معن ى عند المست ى االحتمال 1.11

ٌعةةرض جةةدو ( )5توزٌةةع المبحةةوثٌق وفقةةا لكة مةةق انمةةاط القٌةةادة االدارٌةةة ومسةةتو تحقٌةةق االنشةةطة
ال حٌة ونتٌجة مربع كاي المحسوبة الختبار الع قة بٌق العن رٌق  ،وتبٌق مق الجدو
 اق  6جمعٌات توجد على المستو المنخفض لمد مساهمة رسةٌ مجلة ادارة الجمعٌةة فةً تحقٌةق االنشةطةال ةةحٌة المنفةةذم مةةع المسةةتو المةةنخفض للقٌةةادة المثالٌةةة  ،مقاب ة  51جمعٌةةة تقةةع علةةى المسةةتو المةةنخفض
لمد مساهمة رسٌ مجل ادارة الجمعٌة فً تحقٌق االنشطة ال حٌة المنفةذم مةع المسةتو المرتفةع للقٌةادة
المثالٌة،و  24جمعٌة توجد علةى المسةتو المتوسةط لمةد مسةاهمة رسةٌ مجلة ادارة الجمعٌةة فةً تحقٌةق
االنشةةطة ال ةةحٌة المنفةةذم مةةع المسةةتو المةةنخفض للقٌةةادة المثالٌةةة  ،مقاب ة  16جمعٌةةة تقةةع علةةى المسةةتو
المتوسةةط لمةةد مسةةاهمة رسةةٌ مجل ة ادارة الجمعٌةةة فةةً تحقٌةةق االنشةةطة ال ةةحٌة المنفةةذم مةةع المسةةتو
المرتفع للقٌادة المثالٌة ،و  16جمعٌة توجد على المستو
المرتفع لمد مساهمة رسٌ مجل ادارة الجمعٌة فً تحقٌةق االنشةطة ال ةحٌة المنفةذم مةع المسةتو المةنخفض
للقٌةةادة المثالٌةةة ،مقابة  11جمعٌةةات توجةةد علةةى المسةةتو المرتفةةع لكة مةةق مةةد مسةةاهمة رسةةٌ مجلة ادارة
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الجمعٌة فً تحقٌق االنشةطة ال ةحٌة المنفةذم والقٌةادة المثالٌةة  .وتبلةك قٌمةة كةا ( )35.26وهةً قٌمةة معنوٌةة
اح ةةاسٌا عنةةد المسةةتو االحتمةةالً  1.11ممةةا ٌعنةةً وجةةود ع قةةة طردٌةةة بةةٌق مسةةتو القٌةةادة المثالٌةةة ومةةد
مساهمة رسٌ مجل االدارة فً تحقٌق االنشطة ال حٌة المنفذم بجمعٌات تنمٌة المجتمع المحلً عٌنة البحث.
اق  13جمعٌة توجد على المستو المنخفض لمد مساهمة رسٌ مجل ادارة الجمعٌة فً تحقٌةق
االنشةةطة ال ةةحٌة المنفةةذم مةةع المسةةتو المةةنخفض للقٌةةادة التحفٌزٌةةة  ،مقابةة  44جمعٌةةة تقةةع علةةى المسةةتو
المنخفض لمد مساهمة رسٌ مجل ادارة الجمعٌة فً تحقٌق االنشطة ال حٌة المنفةذم مةع المسةتو المرتفةع
للقٌادة التحفٌزٌةة ،و  16جمعٌةة توجةد علةى المسةتو المتوسةط لمةد مسةاهمة رسةٌ مجلة ادارة الجمعٌةة فةً
تحقٌق االنشطة ال حٌة المنفذم مع المستو المنخفض للقٌادة التحفٌزٌةة  ،مقابة  22جمعٌةة تقةع علةى المسةتو
المتوسط لمد مساهمة رسٌ مجل ادارة الجمعٌةة فةً تحقٌةق االنشةطة ال ةحٌة المنفةذم مةع المسةتو المرتفةع
للقٌةةادة التحفٌزٌةةة ،و  6جمعٌةةات توجةةد علةةى المسةةتو المرتفةةع لمةةد مسةةاهمة رسةةٌ مجلة ادارة الجمعٌةةة فةةً
تحقٌق االنشطة ال حٌة المنفذم مع المستو المنخفض للقٌادة التحفٌزٌة ،مقاب  15جمعٌةة توجةد علةى المسةتو
المرتفةةع لك ة مةةق مةةد مسةةاهمة رسةةٌ مجل ة ادارة الجمعٌةةة فةةً تحقٌةةق االنشةةطة ال ةةحٌة المنفةةذم والقٌةةادة
2
التحفٌزٌةةة  .وتبلةةك قٌمةةة كةةا ( )2.11وهةةً قٌمةةة ٌرمعنوٌةةة اح ةةاسٌا  ،ممةةا ٌعنةةً عةةدم وجةةود ع قةةة بةةٌق
مسةةتو القٌةةادة التحفٌزٌةةة ومةةد مسةةاهمة رسةةٌ مجلة االدارة فةةً تحقٌةةق االنشةةطة ال ةةحٌة المنفةةذم بجمعٌةةات
تنمٌة المجتمع المحلً عٌنة البحث.
اق  52جمعٌة توجد على المستو المنخفض لمد مساهمة رسٌ مجل ادارة الجمعٌة فً تحقٌةق
االنشةةةطة ال ةةةحٌة المنفةةةذم مةةةع المسةةةتو المةةةنخفض للقٌةةةادة التبادلٌةةةة  ،مقابةةة  5جمعٌةةةات تقةةةع علةةةى المسةةةتو
المنخفض لمد مساهمة رسٌ مجل ادارة الجمعٌة فً تحقٌق االنشطة ال حٌة المنفةذم مةع المسةتو المرتفةع
للقٌةةادة التبادلٌةةة ،و  32جمعٌةةة توجةةد علةةى المسةةتو المتوسةةط لمةةد مسةةاهمة رسةةٌ مجلة ادارة الجمعٌةةة فةةً
تحقٌق االنشطة ال حٌة المنفذم مةع المسةتو المةنخفض للقٌةادة التبادلٌةة  ،مقابة  6جمعٌةات تقةع علةى المسةتو
المتوسط لمد مساهمة رسٌ مجل ادارة الجمعٌةة فةً تحقٌةق االنشةطة ال ةحٌة المنفةذم مةع المسةتو المرتفةع
للقٌادة التبادلٌة ،و  13جمعٌة توجد على المستو المرتفع لمد مساهمة رسٌ مجل ادارة الجمعٌة فً تحقٌةق
االنشطة ال حٌة المنفذم مع المستو المةنخفض للقٌةادة التبادلٌةة ،مقابة  6جمعٌةة توجةد علةى المسةتو المرتفةع
لك مق لمد مساهمة رسٌ مجل ادارة الجمعٌة فً تحقٌق االنشطة ال حٌة المنفذم والقٌادة التبادلٌةة  .وتبلةك
2
قٌمة كا ( )11.35وهً قٌمة معنوٌة اح اسٌا عند المستو االحتمالً  1.11مما ٌعنةً وجةود ع قةة طردٌةة
بٌق مستو القٌادة التبادلٌة ومد مساهمة رسةٌ مجلة االدارة فةً تحقٌةق االنشةطة ال ةحٌة المنفةذم بجمعٌةات
تنمٌة المجتمع المحلً عٌنة البحث.
اق  41جمعٌة توجد على المستو المنخفض لمد مساهمة رسٌ مجل ادارة الجمعٌة فً تحقٌةق
االنشةةطة ال ةةحٌة المنفةةذم مةةةع المسةةتو المةةنخفض للقٌةةةادة الخدمٌةةة  ،مقابةة  16جمعٌةةةة تقةةع علةةى المسةةةتو
المنخفض لمد مساهمة رسٌ مجل ادارة الجمعٌة فً تحقٌق االنشطة ال حٌة المنفةذم مةع المسةتو المرتفةع
للقٌةةادة الخدمٌةةة ،و  35جمعٌةةة توجةةد علةةى المسةةتو المتوسةةط لمةةد مسةةاهمة رسةةٌ مجلة ادارة الجمعٌةةة فةةً
تحقٌق االنشطة ال حٌة المنفذم مع المستو المنخفض للقٌادة الخدمٌةة  ،مقابة  11جمعٌةات تقةع علةى المسةتو
المتوسط لمد مساهمة رسٌ مجل ادارة الجمعٌةة فةً تحقٌةق االنشةطة ال ةحٌة المنفةذم مةع المسةتو المرتفةع
للقٌادة الخدمٌة ،و  15جمعٌة توجد على المستو المرتفع لمد مساهمة رسٌ مجل ادارة الجمعٌة فً تحقٌةق
االنشطة ال حٌة المنفذم مع المستو المنخفض للقٌادة الخدمٌة ،مقاب  6جمعٌات توجةد علةى المسةتو المرتفةع
لك مق لمد مساهمة رسٌ مجل ادارة الجمعٌة فً تحقٌق االنشطة ال حٌة المنفذم والقٌادة الخدمٌةة  .وتبلةك
2
قٌمة كا ( )1.66وهً قٌمة ٌر معنوٌة اح اسٌا  ،مما ٌعنةً عةدم وجةود ع قةة بةٌق مسةتو القٌةادة الخدمٌةة
ومد مساهمة رسٌ مجل االدارة فً تحقٌق االنشطة ال ةحٌة المنفةذم بجمعٌةات تنمٌةة المجتمةع المحلةً عٌنةة
البحث (.وتشٌر النتاسج بالجدو المعروضة سابقا انه ال ٌمكةق رفةض الفةرض االح ةاسً بالنسةبة لمنطةً القٌةادة
التحفٌزٌة والخدمٌة)

.د -عالقة االنماط القيادية بتحقيق االنشطة التعليمية بجمعيات تنمية المجتمع
جد (  :) 6مدى اسها االنماط القيادية مست ى تحقيق االنشطة التعليمية بجمعيات تنمية المجتمع
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نمط القيادة
القٌادة المثالٌة
القٌادة التحفٌزٌة
القٌادة التبادلٌة
القٌادة الخدمٌة

منخفض
منخفض
عالً
منخفض
عالً
منخفض
عالً
منخفض
عالً

مت سط
25
43
16
51
61
6
51
16

4
25
6
21
26
1
12
11
االجمالً
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مرتفع

االجمال

2

كا

**

15.61

46
16
66
2
1.63
35
2
66
16
**
16.24
114
15
12
11
1.16
21
21
33
6
123
(**) معن ى عند المست ى االحتمال 1.11

ٌعةةرض جةةدو ( )6توزٌةةع المبحةةوثٌق وفقةةا لكة مةةق انمةةاط القٌةةادة االدارٌةةة ومسةةتو تحقٌةةق االنشةةطة
التعلٌمٌة ونتٌجة مربع كاي المحسوبة الختبار الع قة بٌق العن رٌق  ،وتبٌق مق الجدو
 اق  4جمعٌات توجد على المستو المنخفض لمد مساهمة رسةٌ مجلة ادارة الجمعٌةة فةً تحقٌةق االنشةطةالتعلٌمٌة المنفذم مع المستو المنخفض للقٌادة المثالٌة  ،مقابة  25جمعٌةة تقةع علةى المسةتو المةنخفض لمةد
مساهمة رسٌ مجل ادارة الجمعٌة فً تحقٌق االنشطة التعلٌمٌة المنفذم مع المستو المرتفةع للقٌةادة المثالٌةة،و
 25جمعٌةةة توجةةد علةةى المسةةتو المتوسةةط لمةةد مسةةاهمة رسةةٌ مجل ة ادارة الجمعٌةةة فةةً تحقٌةةق االنشةةطة
التعلٌمٌة المنفذم مةع المسةتو المةنخفض للقٌةادة المثالٌةة  ،مقابة  43جمعٌةة تقةع علةى المسةتو المتوسةط لمةد
مساهمة رسٌ مجل ادارة الجمعٌة فً تحقٌق االنشطة التعلٌمٌة المنفذم مع المستو المرتفةع للقٌةادة المثالٌةة ،و
 16جمعٌة توجد على المستو المرتفع لمد مساهمة رسٌ مجل ادارة الجمعٌة فً تحقٌق االنشةطة التعلٌمٌةة
المنفةذم مةع المسةتو المةةنخفض للقٌةادة المثالٌةة ،مقابة  2جمعٌةةات توجةد علةى المسةتو المرتفةةع لكة مةق مةةد
2
مسةةاهمة رسةةٌ مجلة ادارة الجمعٌةةة فةةً تحقٌةةق االنشةةطة التعلٌمٌةةة المنفةةذم والقٌةةادة المثالٌةةة  .وتبلةةك قٌمةةة كةةا
( )15.61وهةةً قٌمةةة معنوٌةةة اح ةةاسٌا عنةةد المسةةتو االحتمةةالً  1.11ممةةا ٌعنةةً وجةةود ع قةةة طردٌةةة بةةٌق
مستو القٌادة المثالٌة ومد مساهمة رسٌ مجل االدارة فً تحقٌق االنشةطة التعلٌمٌةة المنفةذم بجمعٌةات تنمٌةة
المجتمع المحلً عٌنة البحث.
اق  6جمعٌات توجد على المستو المنخفض لمد مساهمة رسٌ مجلة ادارة الجمعٌةة فةً تحقٌةق
االنشةةطة التعلٌمٌةةة المنفةةذم مةةع المسةةتو المةةنخفض للقٌةةادة التحفٌزٌةةة  ،مقاب ة  21جمعٌةةة تقةةع علةةى المسةةتو
المنخفض لمد مساهمة رسٌ مجل ادارة الجمعٌة فً تحقٌق االنشطة التعلٌمٌة المنفذم مةع المسةتو المرتفةع
للقٌادة التحفٌزٌةة ،و  16جمعٌةة توجةد علةى المسةتو المتوسةط لمةد مسةاهمة رسةٌ مجلة ادارة الجمعٌةة فةً
تحقٌق االنشطة التعلٌمٌة المنفذم مع المستو المنخفض للقٌادة التحفٌزٌة  ،مقابة  51جمعٌةة تقةع علةى المسةتو
المتوسط لمد مساهمة رسٌ مجل ادارة الجمعٌةة فةً تحقٌةق االنشةطة التعلٌمٌةة المنفةذم مةع المسةتو المرتفةع
للقٌةةادة التحفٌزٌةةة ،و  2جمعٌةةات توجةةد علةةى المسةةتو المرتفةةع لمةةد مسةةاهمة رسةةٌ مجلة ادارة الجمعٌةةة فةةً
تحقٌق االنشطة التعلٌمٌة المنفذم مع المستو المنخفض للقٌادة التحفٌزٌة ،مقاب  16جمعٌة توجةد علةى المسةتو
المرتفةةع لك ة مةةق مةةد مسةةاهمة رسةةٌ مجل ة ادارة الجمعٌةةة فةةً تحقٌةةق االنشةةطة التعلٌمٌةةة المنفةةذم والقٌةةادة
2
التحفٌزٌةةة  .وتبلةةك قٌمةةة كةةا ( )1.63وهةةً قٌمةةة ٌرمعنوٌةةة اح ةةاسٌا  ،ممةةا ٌعنةةً عةةدم وجةةود ع قةةة بةةٌق
مسةةتو القٌةةادة التحفٌزٌةةة ومةةد مسةةاهمة رسةةٌ مجلة االدارة فةةً تحقٌةةق االنشةةطة التعلٌمٌةةة المنفةةذم بجمعٌةةات
تنمٌة المجتمع المحلً عٌنة البحث.
اق  26جمعٌة توجد على المسةتو المةنخفض لمةد مسةاهمة رسةٌ مجلة ادارة الجمعٌةة فةً تحقٌةق
االنشطة التعلٌمٌة المنفذم مع المستو المنخفض للقٌادة التبادلٌة  ،مقاب جمعٌة واحةدة فقةط تقةع علةى المسةتو
المنخفض لمد مساهمة رسٌ مجل ادارة الجمعٌة فً تحقٌق االنشطة التعلٌمٌة المنفذم مةع المسةتو المرتفةع
للقٌةةادة التبادلٌةةة ،و  61جمعٌةةة توجةةد علةةى المسةةتو المتوسةةط لمةةد مسةةاهمة رسةةٌ مجلة ادارة الجمعٌةةة فةةً
تحقٌق االنشطة التعلٌمٌة المنفذم مع المسةتو المةنخفض للقٌةادة التبادلٌةة  ،مقابة  6جمعٌةات تقةع علةى المسةتو
المتوسةةط لمةةد مسةةاهمة رسةةٌ مـةةـجل ادارة الجمعٌةةة فةةً تحـةةـقٌق االنشةةطة التعلٌمٌةةة المنفةةذم مةةع المستـةةـو
المرتفةةع للقٌةةادة التبادلٌةةة ،و  15جمعٌةةة توجةةد علةةى المستةةـو المرتفةةع لمةةد مسةةاهمة رسـةةـٌ مجلةةـ ادارة
الجمعٌـة فً تحقٌـق االنشطـة التعلٌمٌة المنفذم مع المستـو المنخفض للقٌادة التبادلٌة ،مقابة  11جمعٌةـة توجةـد
على المستـو المرتفع لك مق لمـد مساهمـة رســــٌ مجـل ادارة الجمعـٌة فً تحــقٌق االنشطة التعلٌمٌــة
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المنفةةذم والقٌةةادة التبادلٌةةة  .وتبلةةك قٌمةةة كةةا ( )16.24وهةةً قٌمةةة معنوٌةةة اح ةةاسٌا عنةةد المسةةتو االحتمةةالً
 1.11مما ٌعنً وجود ع قة طردٌة بٌق مستو القٌادة التبادلٌة ومد مساهمة رسٌ مجل االدارة فً تحقٌةق
االنشطة التعلٌمٌة المنفذم بجمعٌات تنمٌة المجتمع المحلً عٌنة البحث.
 اق  12جمعٌة توجد على المستو المنخفض لمد مساهمة رسةٌ مجلة ادارة الجمعٌةة فةً تحقٌةق االنشةطةالتعلٌمٌةةة المنفةةذم مةةع المسةةتو المةةنخفض للقٌةةادة الخدمٌةةة  ،مقابة  11جمعٌةةات تقةةع علةةى المسةةتو المةةنخفض
لمةةد مسةةاهمة رسةةٌ مجلة ادارة الجمعٌةةة فةةً تحقٌةةق االنشةةطة التعلٌمٌةةة المنفةةذم مةةع المسةةتو المرتفةةع للقٌةةادة
الخدمٌةةة ،و  51جمعٌةةة توجةةد علةةى المسةةتو المتوسةةط لمةةد مسةةاهمة رسةةٌ مجلة ادارة الجمعٌةةة فةةً تحقٌةةق
االنشةةطة التعلٌمٌةةة المنفةةذم مةةع المسةةتو المةةنخفض للقٌةةادة الخدمٌةةة  ،مقاب ة  16جمعٌةةات تقةةع علةةى المسةةتو
المتوسط لمد مساهمة رسٌ مجل ادارة الجمعٌةة فةً تحقٌةق االنشةطة التعلٌمٌةة المنفةذم مةع المسةتو المرتفةع
للقٌادة الخدمٌة ،و  21جمعٌة توجد على المستو المرتفع لمد مساهمة رسٌ مجل ادارة الجمعٌة فً تحقٌةق
االنشطة التعلٌمٌة المنفذم مع المستو المنخفض للقٌادة الخدمٌة ،مقاب  6جمعٌات توجد علةى المسةتو المرتفةع
لكة مةةق لمةةد مسةةاهمة رسةةٌ مجلة ادارة الجمعٌةةة فةةً تحقٌةةق االنشةةطة التعلٌمٌةةة المنفةةذم والقٌةةادة الخدمٌةةة .
2
وتبلك قٌمة كةا ( )1.16وهةً قٌمةة ٌةر معنوٌةة اح ةاسٌا  ،ممةا ٌعنةً عةدم وجةود ع قةة بةٌق مسةتو القٌةادة
الخدمٌةةة ومةةد مسةةاهمة رسةةٌ مجل ة االدارة فةةً تحقٌةةق االنشةةطة التعلٌمٌةةة المنفةةذم بجمعٌةةات تنمٌةةة المجتمةةع
المحلً عٌنة البحث (.وتشٌر النتاسج بالجةدو المعروضةة سةابقا انةه ال ٌمكةق رفةض الفةرض االح ةاسً بالنسةبة
لمنطً القٌادة التحفٌزٌة والخدمٌة)
ـ  -عالقة االنماط القيادية بتحقيق االنشطة الدينية بجمعيات تنمية المجتمع :
جد (  :) 7مدى اسها االنماط القيادية مست ى تحقيق االنشطة الدينية بجمعيات تنمية المجتمع
مدى االسها
نمط القيادة
القٌادة المثالٌة
القٌادة التحفٌزٌة
القٌادة التبادلٌة
الٌادة الخدمٌة

منخفض
منخفض
عالً
منخفض
عالً
منخفض
عالً
منخفض
عالً
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مت سط

مرتفع

االجمال

كا

16
41
12
36
46
2
43
14

23
24
15
32
41
6
34
13

46
66
35
66
114
12
21
33
123

4.79

6
12
1
16
15
4
13
6
االجمالً

**
*

5.26

1.62
1.36

(**) معن ى عند المست ى االحتمال 1.11
(*) معن ى عند المست ى االحتمال 1.15

ٌعةةرض جةةدو ( )6توزٌةةع المبحةةوثٌق وفقةةا لكة مةةق انمةةاط القٌةةادة االدارٌةةة ومسةةتو تحقٌةةق االنشةةطة
الدٌنٌة ونتٌجة مربع كاي المحسوبة الختبار الع قة بٌق العن رٌق  ،وتبٌق مق الجدو
 اق  6جمعٌات توجد على المستو المنخفض لمد مساهمة رسةٌ مجلة ادارة الجمعٌةة فةً تحقٌةق االنشةطةالدٌنٌة المنفةذم مةع المسةتو المةنخفض للقٌةادة المثالٌةة  ،مقابة  12جمعٌةة تقةع علةى المسةتو المةنخفض لمةد
مساهمة رسٌ مجل ادارة الجمعٌة فً تحقٌق االنشةطة الدٌنٌةة المنفةذم مةع المسةتو المرتفةع للقٌةادة المثالٌةة،و
 16جمعٌة توجد على المستو المتوسط لمد مساهمة رسٌ مجل ادارة الجمعٌةة فةً تحقٌةق االنشةطة الدٌنٌةة
المنفةذم مةع المسةتو المةنخفض للقٌةادة المثالٌةة  ،مقابة  41جمعٌةة تقةع علةى المسةتو المتوسةط لمةد مسةةاهمة
رسةةٌ مجل ة ادارة الجمعٌةةة فةةً تحقٌةةق االنشةةطة الدٌنٌةةة المنفةةذم مةةع المسةةتو المرتفةةع للقٌةةادة المثالٌةةة ،و 23
جمعٌةةة توجةةد علةةى المسةةتو المرتفةةع لمةةد مسةةاهمة رسةةٌ مجل ة ادارة الجمعٌةةة فةةً تحقٌةةق االنشةةطة الدٌنٌةةة
المنفةذم مةع المسةةتو المةنخفض للقٌةةادة المثالٌةة ،مقابة  24جمعٌةة توجةةد علةى المسةةتو المرتفةع لكة مةق مةةد
2
مسةةاهمة رسةةٌ مجل ة ادارة الجمعٌةةة فةةً تحقٌةةق االنشةةطة الدٌنٌةةة المنفةةذم والقٌةةادة المثالٌةةة  .وتبلةةك قٌمةةة كةةا
( )4.62وهةةً قٌمةةة ٌةةر معنوٌةةة اح ةةاسٌا  ،ممةةا ٌعنةةً عةةدم وجةةود ع قةةة بةةٌق مسةةتو القٌةةادة المثالٌةةة ومةةد
مساهمة رسٌ مجل االدارة فً تحقٌق االنشطة الدٌنٌة المنفذم بجمعٌات تنمٌة المجتمع المحلً عٌنة البحث.
اق جمعٌةةة واحةةدة فقةةط توجةةد علةةى المسةةتو المةةنخفض لمةةد مسةةاهمة رسةةٌ مجل ة ادارة الجمعٌةةة فةةً
تحقٌق االنشطة الدٌنٌة المنفةذم مةع المسةتو المةنخفض للقٌةادة التحفٌزٌةة  ،مقابة  16جمعٌةة تقةع علةى المسةتو
المنخفض لمد مساهمة رسٌ مجل ادارة الجمعٌةة فةً تحقٌةق االنشةطة الدٌنٌةة المنفةذم مةع المسةتو المرتفةع
للقٌادة التحفٌزٌةة ،و  12جمعٌةة توجةد علةى المسةتو المتوسةط لمةد مسةاهمة رسةٌ مجلة ادارة الجمعٌةة فةً
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تحقٌق االنشطة الدٌنٌة المنفةذم مةع المسةتو المةنخفض للقٌةادة التحفٌزٌةة  ،مقابة  36جمعٌةة تقةع علةى المسةتو
المتوسةط لمةد مسةةاهمة رسةٌ مجلة ادارة الجمعٌةة فةةً تحقٌةق االنشةطة الدٌنٌةةة المنفةذم مةةع المسةتو المرتفةةع
للقٌةةادة التحفٌزٌةةة ،و  15جمعٌةةة توجةةد علةةى المسةةتو المرتفةةع لمةةد مسةةاهمة رسةةٌ مجلة ادارة الجمعٌةةة فةةً
تحقٌق االنشطة الدٌنٌة المنفذم مع المستو المةنخفض للقٌةادة التحفٌزٌةة ،مقابة  32جمعٌةة توجةد علةى المسةتو
المرتفع لك مق مد مساهمة رسٌ مجل ادارة الجمعٌة فً تحقٌق االنشطة الدٌنٌة المنفةذم والقٌةادة التحفٌزٌةة
2
 .وتبلك قٌمة كا ( )5.26وهً قٌمة معنوٌة اح اسٌا عندالمستو االحتمةالً  ، 1.15ممةا ٌعنةً وجةود ع قةة
طردٌةة بةةٌق مسةةتو القٌةةادة التحفٌزٌةةة ومةةد مسةةاهمة رسةةٌ مجلة االدارة فةةً تحقٌةةق االنشةةطة الدٌنٌةةة المنفةةذم
بجمعٌات تنمٌة المجتمع المحلً عٌنة البحث.
اق  15جمعٌةةة توجةةد علةةى المسةةتو المةةنخفض لمةةد مسةةاهمة رسةةٌ مجل ة ادارة الجمعٌةةة فةةً تحقٌ ةق
االنشطة الدٌنٌة المنفذم مع المستو المنخفض للقٌادة التبادلٌة  ،مقابة  4جمعٌةات تقةع علةى المسةتو المةنخفض
لمةةد مسةةاهمة رسةةٌ مجل ة ادارة الجمعٌةةة فةةً تحقٌةةق االنشةةطة الدٌنٌةةة المنفةةذم مةةع المسةةتو المرتفةةع للقٌةةادة
التبادلٌةةة ،و  46جمعٌةةة توجةةد علةةى المسةةتو المتوسةةط لمةةد مسةةاهمة رسةةٌ مجلة ادارة الجمعٌةةة فةةً تحقٌةةق
االنشطة الدٌنٌة المنفذم مع المستو المةنخفض للقٌةادة التبادلٌةة  ،مقابة  2جمعٌةات تقةع علةى المسةتو المتوسةط
لمةةد مسةةاهمة رسةةٌ مجل ة ادارة الجمعٌةةة فةةً تحقٌةةق االنشةةطة الدٌنٌةةة المنفةةذم مةةع المسةةتو المرتفةةع للقٌةةادة
التبادلٌةةة ،و  41جمعٌةةة توجةةد علةةى المسةةتو المرتفةةع لمةةد مسةةاهمة رسةةٌ مجل ة ادارة الجمعٌةةة فةةً تحقٌةةق
االنشطة الدٌنٌة المنفذم مع المستو المةنخفض للقٌةادة التبادلٌةة ،مقابة  6جمعٌةات توجةد علةى المسةتو المرتفةع
لك مق لمد مساهمة رسٌ مجل ادارة الجمعٌة فً تحقٌق االنشةطة الدٌنٌةة المنفةذم والقٌةادة التبادلٌةة  .وتبلةك
2
قٌمة كا ( )1.62وهً قٌمة ٌر معنوٌة اح اسٌا  ،مما ٌعنةً عةدم وجةود ع قةة بةٌق مسةتو القٌةادة التبادلٌةة
ومد مساهمة رسةٌ مجلة االدارة فةً تحقٌةق االنشةطة الدٌنٌةة المنفةذم بجمعٌةات تنمٌةة المجتمةع المحلةً عٌنةة
البحث.
اق  13جمعٌةةة توجةةد علةةى المسةةتو المةةنخفض لمةةد مسةةاهمة رسةةٌ مجل ة ادارة الجمعٌةةة فةةً تحقٌةةق
االنشطة الدٌنٌة المنفذم مع المستو المنخفض للقٌادة الخدمٌة  ،مقاب  6جمعٌات تقع علةى المسةتو المةنخفض
لمةةد مسةةاهمة رسةةٌ مجل ة ادارة الجمعٌةةة فةةً تحقٌةةق االنشةةطة الدٌنٌةةة المنفةةذم مةةع المسةةتو المرتفةةع للقٌةةادة
الخدمٌةةة ،و  43جمعٌةةة توجةةد علةةى المسةةتو المتوسةةط لمةةد مسةةاهمة رسةةٌ مجلة ادارة الجمعٌةةة فةةً تحقٌةةق
االنشطة الدٌنٌة المنفذم مع المستو المنخفض للقٌادة الخدمٌة  ،مقاب  14جمعٌات تقةع علةى المسةتو المتوسةط
لمةةد مسةةاهمة رسةةٌ مجل ة ادارة الجمعٌةةة فةةً تحقٌةةق االنشةةطة الدٌنٌةةة المنفةةذم مةةع المسةةتو المرتفةةع للقٌةةادة
الخدمٌةةة ،و  34جمعٌةةة توجةةد علةةى المسةةتو المرتفةةع لمةةد مسةةاهمة رسةةٌ مجل ة ادارة الجمعٌةةة فةةً تحقٌةةق
االنشطة الدٌنٌة المنفذم مع المستو المةنخفض للقٌةادة الخدمٌةة ،مقابة  13جمعٌةة توجةد علةى المسةتو المرتفةع
لك مق لمد مساهمة رسٌ مجل ادارة الجمعٌة فً تحقٌق االنشةطة الدٌنٌةة المنفةذم والقٌةادة الخدمٌةة  .وتبلةك
2
قٌمة كا ( )1.36وهً قٌمة ٌر معنوٌة اح اسٌا  ،مما ٌعنةً عةدم وجةود ع قةة بةٌق مسةتو القٌةادة الخدمٌةة
ومد مساهمة رسةٌ مجلة االدارة فةً تحقٌةق االنشةطة الدٌنٌةة المنفةذم بجمعٌةات تنمٌةة المجتمةع المحلةً عٌنةة
البحث  (.وتشٌر النتاسج بالجدو المعروضة سابقا انه ال ٌمكق رفض الفةرض االح ةاسً بالنسةبة لمنطةً القٌةادة
التبادلٌة والخدمٌة).
 عالقة االنماط القيادية بتحقيق االنشطة البيئية بجمعيات تنمية المجتمعجد (  ) 8مدى اسها االنماط القيادية مست ى تحقيق االنشطة البيئية بجمعيات تنمية المجتمع
مدى االسها
نمط القيادة
القٌادة المثالٌة
القٌادة التحفٌزٌة
القٌادة التبادلٌة
الٌادة الخدمٌة

منخفض
منخفض
عالً
منخفض
عالً
منخفض
عالً
منخفض
عالً

2
26
11
16
24
5
24
5
االجمالً

مت سط
26
36
16
46
53
2
41
21
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مرتفع

االجمال

46
16
66
14
35
6
66
24
114
26
12
5
21
25
33
6
123
(**) معن ى عند المست ى االحتمال 1.11

2

كا

**

16.93
1.66

1.11
3.32
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ٌعرض جدو ( )6توزٌع المبحوثٌق وفقا لك مق انماط القٌادة االدارٌة ومستو تحقٌق االنشةطة البٌسٌةة ونتٌجةة
مربع كاي المحسوبة الختبار الع قة بٌق العن رٌق  ،وتبٌق مق الجدو
 اق  2جمعٌةةة توجةةد علةةى المسةةتو المةةنخفض لمةةد مسةةاهمة رسةةٌ مجل ة ادارة الجمعٌةةة فةةً تحقٌةةقاالنشطة البٌسٌة المنفذم مع المستو المنخفض للقٌةادة المثالٌةة  ،مقابة  26جمعٌةة تقةع علةى المسةتو المةنخفض
لمةةد مسةةاهمة رسةةٌ مجلة ادارة الجمعٌةةة فةةً تحقٌةةق االنشةةطة البٌسٌةةة المنفةةذم مةةع المسةةتو المرتفةةع للقٌةةادة
المثالٌةةة ،و  26جمعٌةةة توجةةد علةةى المسةةتو المتوسةةط لمةةد مسةةاهمة رسةةٌ مجلة ادارة الجمعٌةةة فةةً تحقٌةةق
االنشطة البٌسٌة المنفذم مةع المسةتو المةنخفض للقٌةادة المثالٌةة  ،مقابة  36جمعٌةة تقةع علةى المسةتو المتوسةط
لمةةد مسةةاهمة رسةةٌ مجل ة ادارة الجمعٌةةة فةةً تحقٌةةق االنشةةطة البٌسٌةةة المنفةةذم مةةع المسةةتو المرتفةةع للقٌةةادة
المثالٌةةة ،و  16جمعٌةةة توجةةد علةةى المسةةتو المرتفةةع لمةةد مسةةاهمة رسةةٌ مجل ة ادارة الجمعٌةةة فةةً تحقٌةةق
االنشطة البٌسٌة المنفذم مع المستو المةنخفض للقٌةادة المثالٌةة ،مقابة  14جمعٌةة توجةد علةى المسةتو المرتفةع
لك مق مد مساهمة رسٌ مجلة ادارة الجمعٌةة فةً تحقٌةق االنشةطة البٌسٌةة المنفةذم والقٌةادة المثالٌةة  .وتبلةك
2
قٌمةةة كةةا ( )16.23وهةةً قٌمةةة معنوٌةةة اح ةةاسٌا عنةةد المسةةتو االحتمةةالً  ،1.11ممةةا ٌعنةةً وجةةود ع قةةة
طردٌةةة بةةٌق مسةةتو القٌةةادة المثالٌةةة ومةةد مسةةاهمة رسةةٌ مجل ة االدارة فةةً تحقٌةةق االنشةةطة البٌسٌةةة المنفةةذم
بجمعٌات تنمٌة المجتمع المحلً عٌنة البحث.
 اق  11جمعٌةةة توجةةد علةةى المسةةتو المةةنخفض لمةةد مسةةاهمة رسةةٌ مجل ة ادارة الجمعٌةةة فةةً تحقٌةةقاالنشطة البٌسٌة المنفذم مع المستو المنخفض للقٌادة التحفٌزٌة  ،مقاب  16جمعٌة تقع علةى المسةتو المةنخفض
لمةةد مسةةاهمة رسةةٌ مجل ة ادارة الجمعٌةةة فةةً تحقٌةةق االنشةةطة البٌسٌةةة المنفةةذم مةةع المسةةتو المرتفةةع للقٌةةادة
التحفٌزٌة ،و  16جمعٌة توجةد علةى المسةتو المتوسةط لمةد مسةاهمة رسةٌ مجلة ادارة الجمعٌةة فةً تحقٌةق
االنشطة البٌسٌة المنفذم مع المستو المنخفض للقٌادة التحفٌزٌة  ،مقابة  46جمعٌةة تقةع علةى المسةتو المتوسةط
لمةةد مسةةاهمة رسةةٌ مجل ة ادارة الجمعٌةةة فةةً تحقٌةةق االنشةةطة البٌسٌةةة المنفةةذم مةةع المسةةتو المرتفةةع للقٌ ةادة
التحفٌزٌةة ،و  6جمعٌةةات توجةةد علةةى المسةةتو المرتفةةع لمةةد مسةةاهمة رسةةٌ مجلة ادارة الجمعٌةةة فةةً تحقٌةةق
االنشطة البٌسٌة المنفذم مع المستو المنخفض للقٌادة التحفٌزٌة ،مقابة  24جمعٌةة توجةد علةى المسةتو المرتفةع
لك مق مد مساهمة رسٌ مجل ادارة الجمعٌة فً تحقٌق االنشطة البٌسٌة المنفةذم والقٌةادة التحفٌزٌةة  .وتبلةك
2
قٌمة كا ( )1.66وهً قٌمة ٌر معنوٌة اح اسٌا  ،مما ٌعنً عدم وجود ع قة بٌق مستو القٌادة التحفٌزٌةة
ومد مسةاهمة رسةٌ مجلة االدارة فةً تحقٌةق االنشةطة البٌسٌةة المنفةذم بجمعٌةات تنمٌةة المجتمةع المحلةً عٌنةة
البحث.
 اق  24جمعٌةةة توجةةد علةةى المسةةتو المةةنخفض لمةةد مسةةاهمة رسةةٌ مجل ة ادارة الجمعٌةةة فةةً تحقٌةةقاالنشطة البٌسٌة المنفذم مع المستو المنخفض للقٌادة التبادلٌةة  ،مقابة  5جمعٌةات تقةع علةى المسةتو المةنخفض
لمةةد مسةةاهمة رسةةٌ مجل ة ادارة الجمعٌةةة فةةً تحقٌةةق االنشةةطة البٌسٌةةة المنفةةذم مةةع المسةةتو المرتفةةع للقٌةةادة
التبادلٌةةة ،و  53جمعٌةةة توجةةد علةةى المسةةتو المتوسةةط لمةةد مسةةاهمة رسةةٌ مجلة ادارة الجمعٌةةة فةةً تحقٌةةق
االنشطة البٌسٌة المنفذم مع المسةتو المةنخفض للقٌةادة التبادلٌةة  ،مقابة  2جمعٌةات تقةع علةى المسةتو المتوسةط
لمةةد مسةةاهمة رسةةٌ مجل ة ادارة الجمعٌ ةة فةةً تحقٌةةق االنشةةطة البٌسٌةةة المنفةةذم مةةع المسةةتو المرتفةةع للقٌةةادة
التبادلٌةةة ،و  26جمعٌةةة توجةةد علةةى المسةةتو المرتفةةع لمةةد مسةةاهمة رسةةٌ مجل ة ادارة الجمعٌةةة فةةً تحقٌةةق
االنشطة البٌسٌة المنفذم مع المستو المنخفض للقٌادة التبادلٌةة ،مقابة  5جمعٌةات توجةد علةى المسةتو المرتفةع
لك مق لمد مساهمة رسٌ مجل ادارة الجمعٌة فً تحقٌةق االنشةطة البٌسٌةة المنفةذم والقٌةادة التبادلٌةة  .وتبلةك
2
قٌمة كا ( )1.11وهً قٌمة ٌر معنوٌة اح اسٌا  ،مما ٌعنةً عةدم وجةود ع قةة بةٌق مسةتو القٌةادة التبادلٌةة
ومد مساهمة رسٌ مجل االدارة فةً تحقٌةق االنشةطة البٌسٌةة المنفةذم بجمعٌةات تنمٌةة المجتمةع المحلةً عٌنةة
البحث.
 اق  24جمعٌةةة توجةةد علةةى المسةةتو المةةنخفض لمةةد مسةةاهمة رسةةٌ مجل ة ادارة الجمعٌةةة فةةً تحقٌةةقاالنشطة البٌسٌة المنفذم مع المستو المنخفض للقٌادة الخدمٌة  ،مقاب  5جمعٌات تقةع علةى المسةتو المةنخفض
لمةةد مسةةاهمة رسةةٌ مجل ة ادارة الجمعٌةةة فةةً تحقٌةةق االنشةةطة البٌسٌةةة المنفةةذم مةةع المسةةتو المرتفةةع للقٌةةادة
الخدمٌةةة ،و  41جمعٌةةة توجةةد علةةى المسةةتو المتوسةةط لمةةد مسةةاهمة رسةةٌ مجلة ادارة الجمعٌةةة فةةً تحقٌةةق
االنشطة البٌسٌة المنفذم مع المستو المنخفض للقٌادة الخدمٌة  ،مقاب  21جمعٌةات تقةع علةى المسةتو المتوسةط
لمةةد مسةةاهمة رسةةٌ مجل ة ادارة الجمعٌةةة فةةً تحقٌةةق االنشةةطة البٌسٌةةة المنفةةذم مةةع المسةةتو المرتفةةع للقٌةةادة
الخدمٌةةة ،و  25جمعٌةةة توجةةد علةةى المسةةتو المرتفةةع لمةةد مسةةاهمة رسةةٌ مجل ة ادارة الجمعٌةةة فةةً تحقٌةةق
االنشطة البٌسٌة المنفذم مع المسةتو المةنخفض للقٌةادة الخدمٌةة ،مقابة  6جمعٌةات توجةد علةى المسةتو المرتفةع
لك مق لمد مساهمة رسٌ مجل ادارة الجمعٌة فً
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تحقٌق االنشطة البٌسٌة المنفذم والقٌادة الخدمٌةة  .وتبلةك قٌمةة كةا ( )3.32وهةً قٌمةة ٌةر معنوٌةة اح ةاسٌا ،
مما ٌعنً عدم وجود ع قة بٌق مستو القٌادة الخدمٌة ومد مساهمة رسٌ مجل االدارة فةً تحقٌةق االنشةطة
البٌسٌةة المنفةذم بجمعٌةات تنمٌةةة المجتمةع المحلةً عٌنةةة البحةث (.وتشةٌر النتةاسج بالجةةدو المعروضةة سةابقا انةةه ال
ٌمكق رفض الفرض االح اسً بالنسبة النماط القٌادة التحفٌزٌة والتبادلٌة والخدمٌة).
ز -عالقة االنماط القيادية بتحقيق االنشطة السياسية بجمعيات تنمية المجتمع
جد (  :) 9مدى اسها االنماط القيادية مست ى تحقيق االنشطة السياسية بجمعيات تنمية المجتمع
مدى
2
كا
االجمال
مرتفع
مت سط
منخفض
االسها
نمط القيادة
**
11.8
46
32
12
2
منخفض
القٌادة المثالٌة
66
31
33
14
عالً
2.54
35
16
15
2
منخفض
القٌادة
66
44
31
14
عالً
التحفٌزٌة
*
5.22
114
46
41
16
القٌادة التبادلٌة منخفض
12
14
5
عالً
2.15
21
44
36
11
القٌادة الخدمٌة منخفض
33
16
2
6
عالً
123
االجمالً
(**) معن ى عند المست ى االحتمال 1.11
(*) معن ى عند المست ى االحتمال 1.15

المصدر :استمارة االستبيا .

ٌعةةرض جةةدو ( )2توزٌةةع المبحةةوثٌق وفقةةا لكة مةةق انمةةاط القٌةةادة االدارٌةةة ومسةةتو تحقٌةةق االنشةةطة
السٌاسٌة ونتٌجة مربع كاي المحسوبة الختبار الع قة بٌق العن رٌق  ،وتبٌق مق الجدو
 اق  2جمعٌة توجد على المسةتو المةنخفض لمةد مسةاهمة رسةٌ مجلة ادارة الجمعٌةة فةً تحقٌةق االنشةطةالسٌاسٌة المنفذم مع المستو المنخفض للقٌادة المثالٌة  ،مقابة  14جمعٌةة تقةع علةى المسةتو المةنخفض لمةد
مساهمة رسٌ مجل ادارة الجمعٌة فً تحقٌق االنشطة السٌاسٌة المنفذم مع المسةتو المرتفةع للقٌةادة المثالٌةة،
و  12جمعٌةةة توجةةد علةةى المسةةتو المتوسةةط لمةةد مسةةاهمة رسةةٌ مجلة ادارة الجمعٌةةة فةةً تحقٌةةق االنشةةطة
السٌاسٌة المنفذم مةع المسةتو المةنخفض للقٌةادة المثالٌةة  ،مقابة  33جمعٌةة تقةع علةى المسةتو المتوسةط لمةد
مساهمة رسٌ مجل ادارة الجمعٌة فً تحقٌق االنشطة السٌاسٌة المنفذم مع المستو المرتفع للقٌةادة المثالٌةة ،و
 32جمعٌة توجد على المستو المرتفع لمد مساهمة رسٌ مجل ادارة الجمعٌة فً تحقٌق االنشةطة السٌاسةٌة
المنفةذم مةع المسةةتو المةنخفض للقٌةةادة المثالٌةة ،مقابة  31جمعٌةة توجةةد علةى المسةةتو المرتفةع لكة مةق مةةد
2
مسةةاهمة رسةةٌ مجلة ادارة الجمعٌةةة فةةً تحقٌةةق االنشةةطة السٌاسةةٌة المنفةةذم والقٌةةادة المثالٌةةة  .وتبلةةك قٌمةةة كةةا
( )11.61وهً قٌمةة معنوٌةة اح ةاسٌا عنةد المسةتو االحتمةالً  ،1.11ممةا ٌعنةً وجةود ع قةة بةٌق مسةتو
القٌادة المثالٌة ومد مساهمة رسٌ مجل االدارة فً تحقٌق االنشطة السٌاسٌة المنفذم بجمعٌةات تنمٌةة المجتمةع
المحلً عٌنة البحث.
 اق جمعٌتاق فقط توجد على المسةتو المةنخفض لمةد مسةاهمة رسةٌ مجلة ادارة الجمعٌةة فةً تحقٌةقاالنشةةطة السٌاسةةٌة المنفةةذم مةةع المسةةتو المةةنخفض للقٌةةادة التحفٌزٌةةة  ،مقاب ة  141جمعٌةةة تقةةع علةةى المسةةتو
المنخفض لمد مساهمة رسٌ مجل ادارة الجمعٌة فً تحقٌق االنشطة السٌاسٌة المنفذم مةع المسةتو المرتفةع
للقٌادة التحفٌزٌةة ،و  15جمعٌةة توجةد علةى المسةتو المتوسةط لمةد مسةاهمة رسةٌ مجلة ادارة الجمعٌةة فةً
تحقٌق االنشطة السٌاسٌة المنفذم مع المستو المنخفض للقٌادة التحفٌزٌة  ،مقابة  31جمعٌةة تقةع علةى المسةتو
المتوسط لمد مساهمة رسٌ مجل ادارة الجمعٌة فةً تحقٌةق االنشةطة السٌاسةٌة المنفةذم مةع المسةتو المرتفةع
للقٌةةادة التحفٌزٌةةة ،و  16جمعٌةةة توجةةد علةةى المسةةتو المرتفةةع لمةةد مسةةاهمة رسةةٌ مجلة ادارة الجمعٌةةة فةةً
تحقٌق االنشطة السٌاسٌة المنفذم مع المستو المنخفض للقٌادة التحفٌزٌة ،مقاب  44جمعٌة توجد علةى المسةتو
المرتفةةع لك ة مةةق مةةد مسةةاهمة رسةةٌ مجل ة ادارة الجمعٌةةة فةةً تحقٌةةق االنشةةطة السٌاسةةٌة المنفةةذم والقٌةةادة
2
التحفٌزٌةةة .وتبلةةك قٌمةةة كةةا ( )2.54وهةةً قٌمةةة ٌةةر معنوٌةةة اح ةةاسٌا  ،ممةةا ٌعنةةً عةةدم وجةةود ع قةةة بةةٌق
مسةتو القٌةةادة التحفٌزٌةةة ومةةد مسةةاهمة رسةةٌ مجلة االدارة فةةً تحقٌةةق االنشةةطة السٌاسةةٌة المنفةةذم بجمعٌةةات
تنمٌة المجتمع المحلً عٌنة البحث.
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 اق  16جمعٌةةة توجةةد علةةى المسةةتو المةةنخفض لمةةد مسةةاهمة رسةةٌ مجلة ادارة الجمعٌةةة فةةً تحقٌةةقاالنشطة السٌاسٌة المنفذم مع المستو المنخفض للقٌادة التبادلٌة  ،مقاب  -الٌوجد اي جمعٌات تقع علةى المسةتو
المنخفض لمد مساهمة رسٌ مجل ادارة الجمعٌة فً تحقٌق االنشطة السٌاسٌة المنفذم مةع المسةتو المرتفةع
للقٌةةادة التبادلٌةةة ،و  41جمعٌةةة توجةةد علةةى المسةةتو المتوسةةط لمةةد مسةةاهمة رسةةٌ مجلة ادارة الجمعٌةةة فةةً
تحقٌق االنشطة السٌاسٌة المنفذم مع المسةتو المةنخفض للقٌةادة التبادلٌةة  ،مقابة  5جمعٌةات تقةع علةى المسةتو
المتوسط لمد مساهمة رسٌ مجل ادارة الجمعٌة فةً تحقٌةق االنشةطة السٌاسةٌة المنفةذم مةع المسةتو المرتفةع
للقٌادة التبادلٌة ،و  46جمعٌة توجد على المستو المرتفع لمد مساهمة رسٌ مجل ادارة الجمعٌة فً تحقٌةق
االنشةةطة السٌاسةةٌة المنفةةذم مةةع المسةةتو المةةنخفض للقٌةةادة التبادلٌةةة ،مقابة  14جمعٌةةات توجةةد علةةى المسةةتو
المرتفةةع لك ة مةةق لمةةد مسةةاهمة رسةةٌ مجل ة ادارة الجمعٌةةة فةةً تحقٌةةق االنشةةطة السٌاسةةٌة المنفةةذم والقٌةةادة
2
التبادلٌة  .وتبلك قٌمة كا ( )5.22وهً قٌمة معنوٌة اح اسٌا عند المسةتو االحتمةالً  ،1.15ممةا ٌعنةً وجةود
ع قةة طردٌةةة بةةٌق مسةتو القٌةةادة التبادلٌةةة ومةةد مسةاهمة رسةةٌ مجلة االدارة فةً تحقٌةةق االنشةةطة السٌاسةةٌة
المنفذم بجمعٌات تنمٌة المجتمع المحلً عٌنة البحث.
 اق  11جمعٌات توجد على المستو المةنخفض لمةد مسةاهمة رسةٌ مجلة ادارة الجمعٌةة فةً تحقٌةقاالنشةةطة السٌاسةةٌة المنفةةذم مةةع المسةةتو المةةنخفض للقٌةةادة الخدمٌةةة  ،مقابةة  6جمعٌةةات تقةةع علةةى المسةةتو
المنخفض لمد مساهمة رسٌ مجل ادارة الجمعٌة فً تحقٌق االنشطة السٌاسٌة المنفذم مةع المسةتو المرتفةع
للقٌةةادة الخدمٌةةة ،و  36جمعٌةةة توجةةد علةةى المسةةتو المتوسةةط لمةةد مسةةاهمة رسةةٌ مجلة ادارة الجمعٌةةة فةةً
تحقٌق االنشطة السٌاسٌة المنفذم مع المسةتو المةنخفض للقٌةادة الخدمٌةة  ،مقابة  2جمعٌةات تقةع علةى المسةتو
المتوسط لمد مساهمة رسٌ مجل ادارة الجمعٌة فً تحقٌق االنشةطة السٌاسةٌة المنفةذم مةع المسةتو المرتفةع
للقٌادة الخدمٌة ،و  44جمعٌة توجد على المستو المرتفع لمد مساهمة رسٌ مجل ادارة الجمعٌة فً تحقٌةق
االنشطة السٌاسٌة المنفذم مع المستو المنخفض للقٌادة الخدمٌة ،مقاب  16جمعٌة توجد علةى المسةتو المرتفةع
لكة مةةق لمةةد مسةةاهمة رسةةٌ مجلة ادارة الجمعٌةةة فةةً تحقٌةةق االنشةةطة السٌاسةةٌة المنفةةذم والقٌةةادة الخدمٌةةة .
2
وتبلك قٌمة كةا ( )2.15وهةً قٌمةة ٌةر معنوٌةة اح ةاسٌا  ،ممةا ٌعنةً عةدم وجةود ع قةة بةٌق مسةتو القٌةادة
الخدمٌةةة ومةةد مسةةاهمة رسةةٌ مجل ة االدارة فةةً تحقٌةةق االنشةةطة السٌاسةةٌة المنفةةذم بجمعٌةةات تنمٌةةة المجتمةةع
المحلً عٌنة البحث (.وتشٌر النتاسج بالجةدو المعروضةة سةابقا انةه ال ٌمكةق رفةض الفةرض االح ةاسً بالنسةبة
النماط القٌادة التحفٌزٌة والخدمٌة).
ثالثا -االرتباط البسيط باي درجاة درجاة تا افر كا ما االنمااط القيادياة االدارياة االساها فا تحقياق انشاطة
جمعيات تنمية المجتمع المحل .
جد

(  :)11معامالت االرتباط البسيط بي درجة ت افر انماط القيادة االدارية ك م عادد االنشاطة ،مادى
تحقيق االنشطة ،االسها ف تحقيق االنشطة.
اسها االنماط القيادية
انماط القيادة
اسها ف تحقيق
مدى تحقيق االنشطة
عدد االنشطة
االنشطة
**
**
**
1.3661.3561.321القٌادة المثالٌة
1.125-

1.113-

1.161-

القٌادة التبادلٌة

*

1.221

**

**

القٌادة التحفٌزٌة
القٌادة الخدمٌة

1.154

1.262

1.121

المصدر :استمارة االستبيا .

1.266

1.121

(**) معن ى عند المست ى االحتمال 1.11
(*) معن ى عند المست ى االحتمال 1.15

ٌعةةرض جةةدو ( )11معةةام ت االرتبةةاط البسةةٌط بةةٌق درجةةة تةةوافر انمةةاط القٌةةادة االدارٌةةة وكة مةةق عةةدد
االنشطة ،ومد تحقٌق االنشطة ،واالسهام فً تحقٌق االنشطة.وهً كما ٌلً
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 اق قٌمةةة معامة االرتبةةاط البسةةٌط بةةٌق القٌةةاد المثالٌةةة وبةةٌق عةةدد االنشةةطة المنفةةذم بالجمعٌةةة هةةو – 1.321وهً قٌمة معنوٌة عند المستو االحتمالً  ، 1.11مما ٌعنً وجود ع قه عكسٌة بٌق نمط القٌادم المثالٌةة وعةدد
انشةطة الجمعٌةة اي كلمةا ذاد تةوافر نمةط القٌةادم المثالٌةة كلمةةا قة عةدد انشةطة الجمعٌةة .بٌنمةا كانةت قٌمةة معامة
االرتباط البسٌط  1.125 -للقٌادم التحفٌزٌة وهً قٌمة ٌةر معنوٌةة ممةا ٌةد علةى عةدم وجةود ع قةة بةٌق نمةط
القٌةةادم التحفٌزٌةةة وعةةدد االنشةةطة المنفةةذم بالجمعٌةةة ،فةةً حةةٌق اق قٌمةةة معامة االرتبةةاط البسةةٌط  1.221للقٌةةادم
التبادلٌةةة وهةةً قٌمةةة معنوٌةةة عنةةد المسةةتو االحتمةةالً  ، 1.15ممةةا ٌعنةةً وجةةود ع قةةه طردٌةةة بةةٌق نمةةط القٌةةادم
التبادلٌة وعدد انشطة الجمعٌة اي كلما ذاد توافر نمط القٌةادم التبادلٌةة ذاد عةدد انشةطة الجمعٌةة  .وتبةٌق اٌضةا اق
قٌمة معام االرتباط البسٌط  1.154للقٌادم الخدمٌةة وهةً قٌمةة ٌةر معنوٌةة ممةا ٌةد علةى عةدم وجةود ع قةة
بٌق نمط القٌادم الخدمٌة وعدد االنشطة المنفذم بالجمعٌة.
 اق قٌمة معام االرتباط البسٌط بةٌق القٌةادة المثالٌةة وبةٌق تحقٌةق االنشةطة المنفةذم بالجمعٌةة هةو – 1.356وهةةً قٌمةةة معنوٌةةة عنةةد المسةةتو االحتمةةالً  ، 1.11ممةةا ٌعنةةً وجةةود ع قةةه عكسةةٌة بةةٌق نمةةط القٌةةادم المثالٌةةة
ومد تحقٌق انشطة الجمعٌة اي كلما ذاد توافر نمط القٌادم المثالٌة ق تحقٌةق انشةطة الجمعٌةة .بٌنمةا كانةت قٌمةة
معام االرتباط البسٌط  1.113 -للقٌادم التحفٌزٌة وهً قٌمة ٌر معنوٌة مما ٌةد علةى عةدم وجةود ع قةة بةٌق
نمط القٌادم التحفٌزٌة ومد تحقٌق االنشطة المنفذم بالجمعٌة ،فً حٌق اق قٌمة معام االرتبةاط البسةٌط 1.262
للقٌةةادم التبادلٌةةة وهةةً قٌمةةة معنوٌةةة عنةةد المسةةتو االحتمةةالً  ، 1.11ممةةا ٌعنةةً وجةةود ع قةةه طردٌةةة بةةٌق نمةةط
القٌادم التبادلٌة ومد تحقٌق انشطة الجمعٌة اي كلما ذاد تةوافر نمةط القٌةادم التبادلٌةة ذاد تحقٌةق انشةطة الجمعٌةة.
وتبٌق اٌضا اق قٌمة معام االرتباط البسٌط  1.121للقٌادم الخدمٌة وهً قٌمة ٌر معنوٌةة ممةا ٌةد علةى عةدم
وجود ع قة بٌق نمط القٌادم الخدمٌة ومد تحقٌق االنشطة المنفذم بالجمعٌة.
 اق قٌمة معام االرتباط البسٌط بٌق القٌادة المثالٌة وبٌق اسهام رسٌ مجلة ادارة الجمعٌةة هةو – 1.366وهةةً قٌمةةة معنوٌةةة عنةةد المسةةتو االحتمةةالً  ، 1.11ممةةا ٌعنةةً وجةةود ع قةةه عكسةةٌة بةةٌق نمةةط القٌةةادم المثالٌةةة
ومد اسهام رسٌ مجلة ادارة الجمعٌةة اي كلمةا ذاد تةوافر نمةط القٌةادم المثالٌةة كلمةا قة اسةهام رسةٌ مجلة
ادارة الجمعٌةة فةً تحقٌةق االنشةطة .بٌنمةا كانةت قٌمةةة معامة االرتبةاط البسةٌط  1.161 -للقٌةادم التحفٌزٌةة وهةةً
قٌمة ٌر معنوٌة مما ٌد علةى عةدم وجةود ع قةة بةٌق نمةط القٌةادم التحفٌزٌةة ومةد اسةهام رسةٌ مجلة ادارة
الجمعٌةة ،فةً حةةٌق اق قٌمةة معامة االرتبةةاط البسةٌط  1.266للقٌةادم التبادلٌةةة وهةً قٌمةة معنوٌةةة عنةد المسةةتو
االحتمةةالً  ، 1.11ممةةا ٌعنةةً وجةةود ع قةةه طردٌةةة بةةٌق نمةةط القٌةةادم التبادلٌةةة ومةةد اسةةهام رسةةٌ مجلة ادارة
الجمعٌة اي كلما ذاد توافر نمط القٌةادم التبادلٌةة كلمةا ذاد اسةهام رسةٌ مجلة ادارة الجمعٌةة فةً تحقٌةق انشةطة
الجمعٌة .وتبٌق اٌضا اق قٌمة معام االرتباط البسٌط  1.121للقٌادم الخدمٌة وهةً قٌمةة ٌةر معنوٌةة ممةا ٌةد
على عدم وجود ع قة بٌق نمط القٌادم الخدمٌة ومةد اسةهام رسةٌ مجلة االدارة فةً تحقٌةق االنشةطة المنفةذم
بالجمعٌة (.وبهذم النتٌجة ٌمكق رفض الفرض االح اسً الثانً جزسٌا).
رابعا  -:تحلي االنحدار الجزئ المعيار بي انماط القيادة االدارية مجتمعة بي االسها ف تحقياق انشاطة
جمعيات تنمية المجتمع المحل عينة البحر
جااد ( :) 11معااامالت االنحاادار الجزئاا المعيااار للعالقااة بااي انماااط القيااادة االداريااة مجتمعااة انشااطة
جمعيات تنمية المجتمع المحل
معام االنحدار الجزئ المعيار ( ) Beta
انماط القيادة
مدى االسها
مدى تحقيق االنشطة
عدد االنشطة
**
**
**
 1.366 1.3661.321القٌادة المثالٌة
*
1.1651.115
1.161
القٌادة التحفٌزٌة
*
*
*
1.126
1.212
1.166
القٌادة التبادلٌة
1.162
1.153
 1.111القٌادة الخدمٌة
1.436
1.423
1.426
R
2
1.122
1.162
1.163
R
**
**
**
6.412
6.122
6.522
F
المصدر :استمارة االستبيا .

(**) معن ى عند المست ى االحتمال 1.11
(*) معن ى عند المست ى االحتمال 1.15
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ٌعرض جدو ( )11نتاسج االنحدار الجزسً المعٌاري للع قة بٌق انماط القٌادم االدارٌة مجتمعة وتحقٌةق انشةطة
الجمعٌة
اشةةارت نتةةاسج التحلٌة اق المت ٌةةرات المسةةتقلة المدروسةةة مجتمعةةة (القٌةةادة المثالٌةةة  ،القٌةةادة التحفٌزٌةةة،
اسةةهام القٌةةادة التبادلٌةةة ،القٌةةادة الخدمٌةةة ) تةةرتبط بعةةدد االنشةةطة المنفةةذم بالجمعٌةةة بمعام ة ارتبةةاط متعةةدد قةةدرم
 ،1.426ومعام تحدٌد قةدرم  ، 1.163وبل ةت قٌمةة أ فأ المحسةوبة الختبةار معنوٌةة معامة التحدٌةد 6.522
وهً قٌمة معنوٌة عند المستو االحتمالً  1.11وهذا ٌد على وجود ع قة انحدارٌة بةٌق المت ٌةرات المسةتقلة
مجتمعة وعدد االنشطة المنفذم بجمعٌات تنمٌة المجتمع المحلً عٌنة البحةث .وتشةٌر معةام ت االنحةدار الجزسةً
المعٌاري الةى اق انمةاط القٌةادة االدارٌةة المثالٌةة والتحفٌزٌةة والتبادلٌةة ٌسةهم كة منهةا اسةهاما معنوٌةا فةً تفسةٌر
التباٌق فً عدد االنشطة.
اشارت النتاسج الى اق المت ٌرات المستقلة المدروسة مجتمعة (القٌةادة المثالٌةة  ،القٌةادة التحفٌزٌةة ،اسةهام
القٌةةادة التبادلٌةةة ،القٌةةادة الخدمٌةةة ) تةةرتبط بمةةد تحقٌةةق االنشةةطة المنفةةذم بالجمعٌةةة بمعامة ارتبةةاط متعةةدد قةةدرم
 ،1.423ومعام تحدٌد قةدرم  ، 1.162وبل ةت قٌمةة أ فأ المحسةوبة الختبةار معنوٌةة معامة التحدٌةد 6.416
وهً قٌمة معنوٌة عند المستو االحتمالً  1.11وهذا ٌد على وجود ع قة انحدارٌة بةٌق المت ٌةرات المسةتقلة
مجتمعة ومد تحقٌق االنشطة المنفذم بجمعٌات تنمٌة المجتمةع المحلةً عٌنةة البحةث .وتشةٌر معةام ت االنحةدار
الجزسةةً المعٌةةاري الةةى اق انمةةاط القٌةةادة االدارٌةةة المثالٌةةة والتبادلٌةةة ٌسةةهم كة منهم ةا اس ةهاما معنوٌةةا فةةً تفسةةٌر
التباٌق فً تحقٌق االنشطة.
 كمةةةا اشةةةارت النتةةةاسج الةةةى اق المت ٌةةةرات المسةةةتقلة المدروسةةةة مجتمعةةةة (القٌةةةادة المثالٌةةةة  ،القٌةةةادةالتحفٌزٌة ،اسهام القٌادة التبادلٌة ،القٌادة الخدمٌة ) ترتبط بمد اسهام رسةٌ مجلة االدارة فةً تحقٌةق االنشةطة
المنفةةذم بالجمعٌةةة بمعامةة ارتبةةةاط متعةةدد قةةدرم  ،1.436ومعامةة تحدٌةةةد قةةدرم  ، 1.122وبل ةةت قٌمةةةة أ فأ
المحسوبة الختبار معنوٌة معام التحدٌد  6.122وهةً قٌمةة معنوٌةة عنةد المسةتو االحتمةالً  1.11وهةذا ٌةد
على وجود ع قة انحدارٌة بٌق المت ٌرات المسةتقلة السةابق ذكرهةا ومد اسةهام رسةٌ مجلة االدارة فةً تحقٌةق
االنشطة المنفذم بجمعٌات تنمٌة المجتمع المحلً عٌنة البحث .وتشةٌر معةام ت االنحةدار الجزسةً المعٌةاري الةى
اق انماط القٌةادة االدارٌةة المثالٌةة والتبادلٌةة ٌسةهم كة منهمةا اسةهاما معنوٌةا فةً تفسةٌر التبةاٌق فةً اسةهام رسةٌ
مجل االدارة فً تحقٌق االنشطة .
" بهذه النتيجة يمك رفض الفرض اإلحصائى الثالر كلياأ
الت صيات المقترحات
ف ض ء ما أسفرت عنه النتائج ال صفية التحليلية ت صى الدراسة بما يل :
-1التؤكٌد على ضرورة تبنى القٌادات االدارٌة بجمعٌات تنمٌة المجتمةع المحلةً لمةا لةه مةق تسةهام فرٌةد فةً رفةع
مستو تحقٌق اهداف وانشطة الجمعٌات مما ٌإدي برفع التنمٌة الرٌفٌة.
-2تجراي مزٌد مق البحوث المٌدانٌة والتً تخةدم العمة االهلةً بشةك عةام ،والتركٌةز علةى موضةوعات القٌةادة
االدارٌةةة ومشةةك ت تطبٌقهةةا الةةواقعً لمةةا لهةةا مةةق اثةةر مباشةةر أو ٌةةر مباشةةر علةةى مسةةتوٌات تحقٌةةق االهةةداف
واالنشطة بدرجة عالٌة.
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ABSTRACT
This study aimed mainly to identify types of administrative leadership
styles at community development societies in Kafr EL-Sheikh Governorate,
as well as to identify (determine) the contribution degree of the studied
administrative leadership types concerning achieving activities of community
development societies.
The study was carried out at all of community development societies in
Kafr EL-Sheikh Governorate ,during the period from November 2013 to
January 2014, Date were collected by using personal interview questionnaire
from all Chairman's of the Board of 123 studied societies (two communties
were excluded because there were proclaimed from less than ten years ago).
(Frequencies, percentages) ,Arithmetic mean, standard deviation, simple
correlation coefficient, standard partial regression coefficient (Beta), and Chisquare test were used to present and Analyze data statistically. The main
results of the study show the following
1-The findings showed that the motivational leadership pattern was come in
the first rank followed by the exemplary ,service leadership pattern ,and
lastly reciprocity leadership pattern ranked descending according its
arithmetic means as follows 2.63,2.59,2.04, and1.64 respectively.
2- The findings indicated that both the exemplary and the reciprocity
leaderships were contributed together for achieving healthy, educational,
and political activities at all societies under the study.
3- The findings also cleared that both the exemplary and the motivational
leaderships were contributed together for achieving religious activities at all
studied societies.
4 - The exemplary leadership was contributed only to achieve environmental
activities at all studied societies.
5-The results revealed that no one of the fourth studied leadership pattern
was achieved the economical activities.
6- The results revealed that the fourth studied leadership pattern were
explained together 19.2% of the variance in contribution degree of society's
board chairman (as dependent variable) regarding achieving the studied
activities.
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