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Abstract
This study aims to examine the direct impact of the independent variable
'the leadership methods' with its four dimensions (democratic, autocratic,
liberal, and Islamic) on the dependent variable' job satisfaction'. The
paper executes the descriptive-analytical method to achieve the
objectives of this study. A questionnaire consisting of 42 items covering
the study variables is designed. Three hundred and twenty-two (322)
questionnaires are distributed to the target group, executing the simple
random sample, and the number of valid questionnaires for statistical
analysis is two hundred and sixty-seven (267). The statistical analysis for
the social sciences, SPSS, and the Partial least squares structural equation
modeling, PLS, are utilized to test the study model and its hypotheses. The
study reached results, the most important of which are: the absence of a
direct impact of leadership styles on job satisfaction, and that there is an
inverse relationship between the democratic style and job satisfaction,
and that both the autocratic style and the free style do not affect job
satisfaction, and it was found that the Islamic style positively affects job
satisfaction. For employees of Islamic banks.
Keywords: Leadership, Styles, Job, Satisfaction, Banks.

ملخص البحث
ِّ هدفت هذه
 وهو األمناط،الدراسة إىل استكشاف األثر املباشر للمتغري املستقل
 اإلسالمي) على املتغري التابع، احلر، األوتوقراطي،القيادية أببعاده األربعة (الدميقراطي
ِّ
 استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهداف هذه.،الرضا الوظيفي
ِّ ) فقرة موزعة على متغريات42(  وقام بتصميم استبانة مكونة من،الدراسة
ِّ
،الدراسة
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ومت توزيع عدد ) )322استبانة على الفئة املستهدفة ،واستخدم الباحث العينة
العشوائية البسيطة ،وكان عدد االستباانت الصاحلة للتحليل اإلحصائي ()267
استبانة ،واستخدم الباحث برانمج احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية (،)SPSS
وبرانمج التحليل ابستخدام املربعات اجلزئية ) (PLSالختبار منوذج ِّ
الدراسة
توصلت ِّ
الدراسة إىل نتائج من أمهها :عدم وجود أثر مباشر لألمناط
وفرضياهتاَّ .
القيادية على ِّ
الرضا الوظيفي ،وأن هناك عالقة عكسية بني النمط الدميقراطي والرضا

الوظيفي ،كما أن كال من النمط األوتوقراطي والنمط احلر ال يؤثران على الرضا
الوظيفي ،وتبني أن النمط اإلسالمي يؤثر إجيابيا على الرضا الوظيفي للعاملني يف
البنوك اإلسالمية.
الكلمات املفتاحية :األمناط ،القيادية ،الرضا ،الوظيفي ،البنوك.
املقدمة
ميكن القول إن تطور املؤسسات مبختلف أنشطتها وتقدم اجملتمعات ورقيها يتوقف على ما يتوفر لديها من
قادة قادرين على تنسيق اجلهود البشرية ،وحتفيزها ودفعها جتاه حتقيق األهداف .ويرى (هشام َّ )2021،
أن
القيادة هي أحد العوامل اهل َّامة اليت تنظم طبيعة العالقات داخل اجلماعة ،وتوجيه تلك العالقات حنو حتقيق

األهداف الرئيسة ابألسلوب والطريقة اليت يستطيع من خالهلا القائد التأثري على مرؤسيه .وتعد القيادة يف
نظر (أبو النصر2013 ،م) عملية أتثري وتفاعل متبادل بني القائد ومرؤوسيه؛ بغرض حتقيق األهداف
املرسومة ،والوصول إىل الغاايت املنشودة للقائد وللمنظمة ولألتباع على حد سواء .ويُعد ِّ
الرضا الوظيفي من
القضااي املهمة اليت حظيت ابلكثري من البحث و ِّ
الدراسة ،وعلى الرغم من ذلك ال زال هناك حاجة ماسة
إلجراء املزيد من البحث والكشف عن احتياجات األفراد العاملني يف املؤسسات ،وتنمية مشاعر الوالء
واالنتماء و ِّ
الرضا لضمان احلفاظ عليهم كمورد بشري ،وخربة تراكمية تساهم يف حتقيق أهداف املنظمة
وحتسني األداء (بعيسى وأقطي 2021،م) .وهو ما أكده (معروف ومحوش2021،م) مبا أشار إليه أن هذا
املوضوع ال يزال حيتاج إىل دراسات حديثة بني احلني واآلخر؛ نظراً لطبيعة الفرد املتغرية ،ونظراً للتطورات
التكنولوجية واإلدارية املتجددة.
مشكلة الدراسة

هناك مشكلة متعددة األبعاد فيما خيص البنوك اإلسالمية اليمنية ،فقد أكد تقرير مجعية البنوك اليمنية -
بعد دراسات ميدانية أجريت على العديد من البنوك -أن مستوى ِّ
الرضا الوظيفي يف البنوك اإلسالمية أقل
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من البنوك التقليدية (مجعية البنوك2014 ،م) ،عاضد هذه النتيجة دراسة (اجلابري2018 ،م) حيث
توصل إىل أن ِّ
الرضا الوظيفي للعاملني يف البنوك اإلسالمية أقل من البنوك التقليدية ،ويف تقرير (التنمية
َّ
االنسانية العربية 2016،م) أكد التقرير على وجود ضعف يف ِّ
الرضا لدى العاملني يف اليمن؛ حيث حلت
اليمن يف املستوايت األخرية  .كما اعتمد الباحث أيضاً على توصيات بعض ِّ
الدراسات السابقة ،واليت

أوصت بدراسة عالقة األمناط القيادية وأثرها على ِّ
الرضا الوظيفي ،ففي دراسة (جرادات2014 ،م) ذكر
أن هناك ضعفاً يف ِّ
الرضا الوظيفي لدى العاملني يف البنوك اإلسالمية ،وهو ما أكده (عقالن 2020،م) يف
دراسته إىل وجود تدين يف ِّ
الرضا الوظيفي للعاملني يف البنوك اإلسالمية يف اليمن.
وأوصت دراسة (راضية2018 ،م) إبجراء دراسة لتوضيح أثر األمناط القيادية على رضا العاملني،
وهو ما ذهب (الدعيس2016 ،م) بوجود ضعف يف ِّ
الرضا الوظيفي للعاملني ،وضرورة عمل دراسات
ملناقشة هذا املوضوع.
يف ضوء ما سبق يتضح جلياً أن هناك فجوة حقيقية بني دور األمناط القيادية يف حتقيق ِّ
الرضا
الوظيفي للعاملني يف البنوك اإلسالمية يف اليمن؛ مما يقتضي الوقوف لدراسة هذه املشكلة ،ومعرفة وحتليل
األسباب اليت َّأدت إىل ظهور هذه الفجوة.

أسئلة ِّ
الدراسة

السؤال الرئيس :ما مستوى أتثري األمناط القيادية على ِّ
الرضا الوظيفي للعاملني يف البنوك اإلسالمية يف

اليمن؟
وينبثق منه األسئلة الفرعية التالية:
 .1مامدى أتثري النمط الدميقراطي على الرضا الوظيفي؟
 .2مامدى أتثري النمط األوتوقراطي على الرضا الوظيفي؟
 .3مامدى أتثري النمط احلر على الرضا الوظيفي؟
 .4مامدى أتثري النمط اإلسالمي على الرضا الوظيفي؟
أهداف الدراسة

 .1حتليل أثر األمناط القيادية على ِّ
الرضا الوظيفي للعاملني يف البنوك اإلسالمية يف اليمن.
 .2قياس أثر النمط الدميقراطي على الرضا الوظيفي.
 .3حتديد أثر النمط األوتوقراطي على الرضا الوظيفي.
 .4استكشاف أثر النمط احلر على الرضا الوظيفي.
 .5قياس أثر النمط اإلسالمي على الرضا الوظيفي.
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أمهية ِّ
الدراسة

األمهية العلمية:ترجع أمهية هذه ِّ
الدراسة من وجهة نظر الباحث إىل أهنا ستفيد يف معرفة النمط القيادي
ابلرضا الوظيفي ،والتعريف أبمهية ِّ
الذي ميارس يف البنوك وعالقته ِّ
الرضا الوظيفي ودوره داخل البنوك
اإلسالمية.
األمهية العملية :يرى الباحث أن ِّ
الدراسة ستفيد أصحاب القرار يف البنوك اإلسالمية يف مراجعة
السياسات املالية اليت تنظم املرتبات واألجور ،وكذا نظام الرتقيات املعمول به  ،ومراجعة ظروف العمل

للعاملني.
مصطلحات ِّ
الدراسة
ِّ
الرضا الوظيفي :املشاعر اإلجيابية اليت تنعكس على الفرد عندما يكون تقييمه للوظيفة أعلى من توقعاته
(.(Robbins, S.P. & Judge, 2011
النمط القيادي .وعرفه (الدعيس2003 ،م) أبنه ذلك األسلوب املميز للقائد يف تعامله مع األفراد
ويف تسيري شؤون املنظمة.
اجلانب النظري والدراسات السابقة
ِّ
أوال:الرضا الوظيفي
الرضا الوظيفي:يشري (منذر وابسل2017 ،م) إىل أن ِّ
تعريف ِّ
الرضا الوظيفي ما هو إال تلك الفجوة بني ما
يتوقعه الفرد من الوظيفة وبني املخرجات احلقيقية هلذه الوظيفة ،فإن كانت الفجوة إجيابية نتج عنها شعور
داخلي ِّ
ابلرضا ،وإن كانت الفجوة سلبية نتج عنها سخط وظيفي.
ويف سياق متصل يرى (املشعان1994 ،م) ِّ
الرضا الوظيفي أبنه درجة اإلشباع حلاجات العامل
نتيجة عوامل بيئية داخلية؛ ينتج عن تلك العوامل رغبة يف إجناز العمل لتحقيق طموحات ورغبات وميول
ومكاسب تتناسب مع توقعات الفرد من هذه الوظيفة.
العوامل املؤثرة على ِّ
الرضا الوظيفي

سنستعرض هنا تقسيم (الطيب2008 ،م) حيث قسم العوامل املؤثرة يف ِّ
الرضا إىل:

 .1العوامل املؤثرة على الرضا الوظيفي املرتبطة ببيئة العمل
وهي كالتايل:
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هامة إلشباع حاجات الفرد املادية اليت تشعره ِّ
ابلرضا بشرط
أ .األجور واملرتبات :يرى أهنا وسيلة َّ
معادلة العوائد املالية إلنتاجية الفرد وكذا وقت سدادها.
ب .الرتقية :وهي تقليد العامل منصباً أو رتبة أعلى من منصبه السابق ،وترتبط الرتقية ِّ
ابلرضا الوظيفي

بشكل مباشر ،ف رضا العامل يزيد كلما شعر أن ما يقوم به من عمل هو ذو قيمة لدى اإلدارة
ويستحق الشكر والتقدير واالرتقاء وظيفيا
ج .مجاعات العمل(الزمالء) :يرى أن مجاعات العمل قد تكون مصدر رضا وسعادة للعاملني إذا
حتقق فيما بينها االنسجام وتبادل املنافع والتفاعل اإلجيايب.
د .ظروف العم ل:كل ما حييط ابلعامل من خدمات واحتياجات ضرورية مثل :درجة احلرارة املناسبة،
والنظافة ،وانعدام التلوث ،وقلة الضوضاء ،واإلضاءة الكافية ،والرعاية الصحية الكاملة.

 .2العوامل املؤثرة على الرضا الوظيفي املتعلقة ابلفرد

ومن هذه العوامل املتعلقة ابلفرد ما يلي:
أ .العمر :يرى بعض العلماء حسب أن العالقة بني ِّ
الرضا الوظيفي من جهة وبني العمر من جهة
أخرى على شكل حرف ) ،(Uفالعامل يف بداية املشوار الوظيفي يكون مندفعاً متحمساً للعمل،
ويكون ِّ
الرضا مرتفعا ،ومع مرور الوقت تقل الدافعية نتيجة اختالف الواقع عن التوقعات ،ومعه
الرضا ،ويستمر يف االخنفاض إىل نقطة معينة ،ومبرور الوقت يزيد العائد فريتفع معه ِّ
ينخفض ِّ
الرضا
ب .اجلنس :توصلت دراسات إىل أن الرجال هم أكثر إجيابية ورضا من النساء يف أعماهلم ،ويف اجتاه
توصلت دراسات أخرى إىل حقيقة أن النساء هن أكثر استمتاعاً يف وظائفهن ،وأعلى رضا
آخر َّ
من الرجال
ج .املستوى التعليمي:يرى البعض أن املستوى التعليمي له دور كبري يف رضا العاملني فكل مازاد
املسنوى التعليمي زاد الرضا الوظيفي.
د .سنوات اخلربة :العالقة بني ِّ
الرضا الوظيفي وسنوات اخلربة عالقة إجيابية طردية ،فكلما زادت
سنوات اخلربة زاد معها رضا العامل
ه .احلالة االجتماعية  :أشارت دراسات عديدة أبن العامل املتزوج هو أكثر رضاً عن العمل من غريه

نظرابت الرضا الوظيفي
نظرية احلاجات ملاسلو
فسرت السلوك اإلنساين على أساس احلاجات اليت تؤثر يف سلوك الفرد ،عندما
من أشهر النظرايت اليت َّ
يكون هناك حاجات مل تشبع ينتج عن عدم اإلشباع حالة من عدم االتزان يف السلوك يؤدي إىل حالة من
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التوتر والقلق ال يزول إال إبشباع تلك احلاجات الناقصة (املشعان .)1994 ،وحسب (البطاينة)2003،
قسم هرم االحتياجات إىل مخس مستوايت تبدأ ابحلاجات الفيسيولوجية األساسية ،ويف
فإن ماسلو َّ
املستوى الثاين احلاجة إىل األمن ،مث حاجات اإلنسان االجتماعية ،يليها حاجة الفرد لالحرتام ،وأخرياً
احلاجة لتقدير الذات.

نظرية العاملني هلرزبرغ

هذه النظرية هي نتاج دراسة ميدانية قام هبا هرزبرغ يف أمريكا إللقاء الضوء على مفهوم ِّ
الرضا الوظيفي،
وذكر (محادات2006 ،م) َّ
أن هرزبرغ قام بتقسيم احلاجات يف نظريته إىل عاملني ،ومها يتمثالن يف اآليت:
 .1عوامل الدافعية

وهي تعترب عوامل داخلية يف صميم العمل ،تَوفرها -ال شك -جيلب ِّ
الرضا الوظيفي للعاملني ،ويدفعهم حنو
اإلجناز ،ويف حال مل تتوفر هذه العوامل فإهنا ال تؤدي إىل عدم ِّ
الرضا ،مثل( :حمتوى العمل ،الرتقية،
التقدير).

 .2عوامل وقائية

هذه العوامل ليست يف جوهر العمل ،وعدم توافر هذه العوامل ينتج عنه شعور بعدم ِّ
الرضا ،مثل:
(العالقات ،ظروف العمل ،الراتب ،اإلشراف).
نظرية العدالة
تقوم هذه النظرية اليت أسسها ستاسي آدامس ( )Stacy Adamsعلى ركيزتني ،مها :اجلهد والعائد ،حيث
يقوم الفرد ابملقارنة بني تلك اجلهود اليت يقدمها ويبذهلا يف املنظمة مع تلك العوائد اليت حيصل عليها ،فإن
وجد أن العائد يتناسب مع اجلهد املبذول شعر ِّ
ابلرضا واالرتياح ،وإن شعر أن ما حيصل عليه من عائد ال
يتناسب مع اجلهود املبذولة شعر ابإلحباط واخنفاض ِّ
الرضا(الكتيب2005 ،م).
نظرية الدرفري
حاول العامل الدرفري( )Alderferبناء نظريته واليت حتمل الرمز ( )E.R.Gوهي اختصار ملستوى احلاجات
الذي اقرتحه الدرفري ،والذي يشابه يف املضمون نظرية ماسلو ،حيث أن النظريتني تتفقان على وجود هرم
للحاجات ،وعلى أن احلاجة هي اليت حتفز السلوك للحركة حنو اشباعها ،وخيتلفان يف عدد مستوايت
احلاجات( ،جرجس1973 ،م).
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نظرية اإلجناز مليكليالند

تقوم هذه النظرية اليت أسسها ميكليالند بعد إجراء دراسات متعددة يف بعض الدول على ثالث حاجات
أو دوافع تتحكم يف السلوك اإلنساين وتؤثر على حتفيزه ،وختتلف قوة هذه احلاجات حبسب الظروف،

واملكانة والسلطة ،فحينما يكون الفرد العامل حباجة إىل االنتماء يكون املشرف يف أشد احلاجة للقوة
والسلطة (مباركي.)2008 ،
األمناط القيادية
األمناط القيادية وفقاً لدراسات جامعة أيوا

النمط األوتوقراطي :يعمل هذا النوع من األمناط القيادية على جتميع كل السلطات والصالحيات لنفسه،
ويصنع القرار مبفرده ،ويضع السياسات واخلطط دون مشاركة األفراد (القحطاين2016 ،م).
النمط الدميوقراطي:يرى (الويشي2013 ،م) أن القيادة الدميوقراطية ترتكز على تعزيز العالقات
اإلنسانية مع األفراد ،واشباع احلاجات لديهم ،ومعاملة راقية حتفظ على اإلنسان آدميته ،كما تقوم القيادة
وفق هذا النمط إبشراك األتباع يف وضع الرؤى واألهداف ،وتفويض السلطات املسموح هبا.
النمط احلر(الفوضوي):يف هذا النمط يقتصر دور القائد على تزويد املرؤوسني مبا حيتاجونه من
معلومات وموارد تلزم أداء العمل ،فالقائد ال دور له ،ويعطل سلطاته ،ويصبح األفراد هم من يضعون
ألنفسهم األهداف واحللول( .الشقحاء2003 ،م).

النمط القيادي اإلسالمي :يعرف (الطالب2008 ،م) القيادة اإلسالمية أبهنا" :ذلك السلوك
الذي يقوم به شاغل مركز اخلليفة أثناء تفاعله مع غريه من أفراد اجلماعة ،فهي عملية سلوكية ،وهي تفاعل
اجتماعي فيه نشاط موجه ومؤثر ،عالوة على كونه مركزاً وقوة ".يف حني ترى (قشطة2009 ،م) أن

القيادة اإلسالمية هي قدرة القائد على التأثري يف أفراده عن طريق اإلقناع والقدوة احلسنة ،وحتفيزهم لتحقيق
األهداف.
املبادئ األساسية للنمط القيادي اإلسالمي :ويرى (جرادات2014 ،م) أن النمط القيادي
اإلسالمي يرتكز على مبادئ وأبعاد من أمهها:
 .1الشورى :من القيم اإلنسانية الراقية اليت أقرها اإلسالم وهذهبا ،ومسى سورة يف القرآن بسورة
(الشورى)؛ تكرمياً وتعظيماً هلذا املبدأ ،وأضاف هلا البعد التعبدي ،وجعلها من املقاصد الكربى
هلذا الدين
 .2العدل :أحد مبادئ نظام احلكم يف اإلسالم ،وأساس العالقات اإلنسانية ،وصمام أمان
اجملتمعات ،وضمان جناح املؤسسات ،ودليل رقي اجلماعات والدول .
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 .3األمانة :طور (احلزمي2009 ،م) مدخالً قيادايً جديداً أطلق عليه القوي األمني ،استنبطه من قوله
ِّ
ِّ
ِّ
ني﴾ (القرآن.
ت إِّ ْح َد ُ
تعاىل﴿ :قَالَ ْ
ت الْ َق ِّوي ْاألَم ُ
استَأْ َج ْر َ
استَأْج ْرهُ ۖ إِّ َّن َخ ْ َري َم ِّن ْ
امهَا َاي أَبَت ْ
القصص ،)26 :28وذكر فيه مميزات القوة واألمانة ودورمها يف جناح القائد ،ودلل على ذلك
بشواهد من الرتاث اإلسالمي.
 .4القدوة احلسنة :ما يتميز به النمط القيادي اإلسالمي هو استشعار القائد أنه قدوة عملية ألتباعه
يف تصرفاته وحديثه وسلوكياته ،وسواء كان يف املنظمة أو خارجها(شفيقة2014،م).
الدراسات السابقة

يف دراسة (راضية2018 ،م) و (هشام2021،م) واليت تناولت األمناط القيادية السائدة ،وعالقتها ِّ
ابلرضا
توصلت ِّ
الدراسة إىل وجود عالقة ارتباط بني األمناط القيادية و ِّ
الرضا الوظيفي ،وأن العالقة بني
الوظيفيَّ ،
الرضا الوظيفي هي عالقة طردية ،وأما عالقة النمط األوتوقراطي والنمط احلر ِّ
النمط الدميقراطي و ِّ
ابلرضا
الوظيفي فهي عالقة عكسية ،ويف دراسة ( )Idiegbeyanose, 2018حول العالقة بني أسلوب القيادة
و ِّ
الرضا الوظيفي ملوظفي املكتبة يف القطاع اخلاص خلصت إىل أن هناك عالقة إجيابية بني األمناط القيادية

الرضا الوظيفي ،وأن النمط االستبدادي هو السائد؛ مما َّأدى إىل اخنفاض ِّ
و ِّ
الرضا الوظيفي.
فتوصلت إىل عالقة طردية بني األمناط القيادية و ِّ
الرضا الوظيفي ،وأن
وأما دراسة (محد2017 ،م) َّ
هناك عالقة ارتباط بني النمط احلر و ِّ
الرضا الوظيفي ،وأن هناك عالقة ارتباط طردية بني النمط الدميقراطي
الرضا الوظيفي ،وعالقة ارتباط عكسية بني النمط األوتوقراطي و ِّ
و ِّ
الرضا الوظيفي.
توصلت نتيجة ِّ
الدراسة إىل أن هناك عالقة ارتباط إجيابية بني
ويف دراسة (عبيدي 2021،م) َّ
الرضا الوظيفي ،وعالقة ارتباط سلبية بني النمطني األوتوقراطي واحلر مع ِّ
النمط الدميقراطي و ِّ
الرضا الوظيفي.
ويف املقابل جند العديد من ِّ
توصلت إىل أنه ال أتثري لألمناط القيادية على ِّ
الرضا
الدراسات َّ
وتوصلت إىل أنه ال يوجد عالقة ارتباط بني األمناط القيادية و ِّ
الرضا
الوظيفي ،دراسة (معيوف2014 ،م)َّ ،

الوظيفي ،وبررت هذه النتيجة أبنه رمبا يكون للبيئة أو اجملتمع سبب يف هذه النتيجة .ووفقاً ل(بوفرة وبن
توصلت إىل أنه ال يوجد عالقة بني األمناط
موسى2017،م) فإن دراسة (َّ )Heller & William, 1993
القيادية و ِّ
الرضا الوظيفي .كما َّ
أكدت دراسة (معمري2012 ،م) إىل أنه ال يوجد عالقة ارتباط بني األمناط
القيادية و ِّ
الرضا الوظيفي ،وسبب ذلك كما ترى هي العالقة الروتينية بني رؤساء األقسام وأعضاء هيئة
التدريس؛ إذ ال يرى أعضاء هيئة التدريس أمهية للنمط القيادي يف رؤساء األقسام.
َّأما ابلنسبة لنمط القيادة اإلسالمية ِّ
فالدراسات اليت تناولت هذا النمط قليلة جداً حسب و
)(Shah, 2016؛ نظرا ألن األدب الغريب مل يتناول هذا النمط كثرياً ،واألدب العريب فيه شحة يف هذا اجملال،
ويرى ) (Ahmed, 2014أن موضوع القيادة اإلسالمية مل ينل حقَّه من ِّ
الدراسة والتجريب ،وأن هناك فجوة
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دراسية كبرية يف هذا اجملال حتتاج إىل حبث متعمق.يف دراسة (جرادات2014 ،م) اليت تناولت العالقة بني
النمط القيادي اإلسالمي وفاعلية األداء ،واليت حدد فيها أبعاداً للنمط القيادي اإلسالمي متثلت يف:
العدالة بني العاملني ،ممارسة الشورى ،حرية الرأي ،ووضع أبعاداً للفاعلية هي :رضا العمالء ،رضا العاملني،
وتوصلت ِّ
الدراسة إىل حمدودية هذا األثر ،وأنه كان متوسطاً ،وأن فاعلية
النمو والتطور ،البقاء واالستمرارَّ ،
توصلت ِّ
الدراسة إىل أن تطبيق أبعاد النمط اإلسالمي الشورى وحرية
األداء كانت يف مستوى متوسط ،كما َّ

الرأي كانت متوسطة ،وأن بُعد العدالة كان ضعيفاً ،وهذا أمر حيتاج إىل دراسة ملعرفة األسباب واحليثيات
لوضع املعاجلات املناسبة ،وكان من نتائج ِّ
الدراسة أيضاً أن هناك أتثرياً لنمط القيادة اإلسالمية على ثالثة
أبعاد لفاعلية األداء هي :النمو ،ورضا العمالء ،والبقاء ،وليس هناك أتثري لنمط القيادة اإلسالمية على بُعد
رضا العاملني ،فيما أوضح ( )Idiegbeyanose, 2018يف دراسته نتيجة عكسية لدراسة (جرادات،
توصل إىل أن النمط القيادي
2014م) يف عالقة النمط القيادي اإلسالمي ابل ِّرضا الوظيفي ،حيث َّ
اإلسالمي له أتثري إجيايب ومعنوي على ِّ
الرضا الوظيفي .و َّ
أكد ( )Abusama et al., 2017أن القيادة
اإلسالمية هلا أتثري معنوي على ِّ
الرضا الوظيفي.

منوذج وفرضيات الدراسة

شكل رقم ( )1النموذج الفرضي للدراسة
من خالل النموذج الفرضي ِّ
للدراسة نستنتج الفرضيات الرئيسة التالية:
 .1الفرضية الرئيسة األوىل :يوجد أثر مباشر لألمناط القيادية على ِّ
الرضا الوظيفي للعاملني يف البنوك
اإلسالمية يف اليمن .وينبثق من الفرضية الرئيسة األوىل أربع فرضيات فرعية هي:
21

)Perdana: International Journal of Academic Research (Social Sciences & Humanities
Vol. 14. No. 1 - August Issue 2022
eISSN: 2600-9463

أ .يوجد أثر مباشر للنمط القيادي الدميقراطي على ِّ
الرضا الوظيفي للعاملني يف البنوك اإلسالمية يف
اليمن.
ب .يوجد أثر مباشر للنمط القيادي األوتوقراطي على ِّ
الرضا الوظيفي للعاملني يف البنوك اإلسالمية يف
اليمن.
ج .يوجد أثر مباشر للنمط القيادي احلر على ِّ
الرضا الوظيفي للعاملني يف البنوك اإلسالمية يف اليمن.
د .يوجد أثر مباشر للنمط القيادي اإلسالمي على ِّ
الرضا الوظيفي للعاملني يف البنوك اإلسالمية يف
اليمن.
اإلطار التطبيقي للدراسة

اعتمد الباحث يف هذا ِّ
الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي الوصفي بشقيه املكتيب وامليداين .حيث ركز
اجلانب املكتيب يف مجع املعلومات ملعرفة ودراسة األمناط القيادية وأتثريها على ِّ
الرضا الوظيفي على العاملني
الدراسات املكتبية و ِّ
يف البنوك اإلسالمية ،وذلك بواسطة الرجوع إىل ِّ
الدراسات امليدانية السابقة لالستفادة
منها يف ِّ
الدراسة احلالية.
مكان ِّ
الدراسة
أجرى الباحث دراسته على البنوك اإلسالمية اليمنية يف العاصمة صنعاء املصرح هلا رمسياً ابلعمل وفقاً
لقانون املصارف واملؤسسات اإلسالمية اليمنية ،وهي مرتبة حسب أسبقية التأسيس كالتايل( :البنك
اإلسالمي اليمين –بنك التضامن اإلسالمي –بنك سبأ اإلسالمي –مصرف اليمن البحرين الشامل)،
(التقرير السنوي للبنك املركزي اليمين2015 ،م).
جمتمع وعينة ِّ
الدراسة

حدَّد الباحث جمتمع ِّ
الدراسة جبميع العاملني يف املراكز الرئيسة يف البنوك اإلسالمية اليمنية وفروعها

ابلعاصمة صنعاء من مدراء إدارات ،ورؤساء أقسام ،وموظفني خمتصني ،وعددهم ( )988موظفاً وموظفة.
وحجم عينة هذه ِّ
الدراسة اعتماداً على كريسي ومورجان ) ،)Krejcie, & Morgan, 1970وسكران
) 278 )Sekaran, 2003مفردة ،بطريقة العينة العشوائية البسيطة.
بناء أداة الدراسة
الرضا الوظيفي:بعد االطالع على العديد من املقاييس يف البحوث وخمتلف ِّ
أوالً :مقياس ِّ
الدراسات السابقة
الرضا الوظيفي للعاملني استفاد الباحث فيما يتعلق ِّ
اليت تناولت ِّ
طوره
ابلرضا الوظيفي على النموذج الذي َّ
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( )Weiss et al., 1967واملعـروف ابسـم ( )Minnesota Questionnaire Satisfactionكما استعان
الباحث بدراسة (صربينة وبديعة2017 ،م) حيث كان قيمة ألفاكرونباخ يساوي  ،%91ودراسة (الدعيس،
2016م) وبلغ مستوى الثبات يف مقياس ألفاكروبناخ .%95
اثنيا :مقياس األمناط القيادية:بعد االطالع على العديد من املقاييس يف البحوث وخمتلف

ِّ
الدراسات السابقة اليت تناولت األمناط القيادية .اعتمد الباحث على دراسة ) (Price, 2008حيث كانت
نتيجة اختبار ألفاكرونباخ لتلك ِّ
الدراسات)  )%85حسب (علقم ،)2013 ،وهي نسبة ثبات عالية يعتمد
عليها كأداة يف دراسة أبعاد املتغري املستقل (النمط األوتوقراطي ،النمط الدميقراطي ،النمط احلر) ،وتبىن
الباحث أيضاً أداة دراسة (جرادات2014 ،م).
صدق املقياس

صدق احملكمني( :الصدق الظاهري لالستبانة):من خالل عرض االستبانة على جمموعة من احملكمني من
ذوي اخلربة واالختصاص من بعض اخلرباء ،وبعض األكادمييني الذين حيملون شهادة الدكتوراه يف جمال
اإلدارة والقيادة.
الصدق الداخلي لالستبانة (صدق احملتوى)  :قام الباحث ابستخدام طريقة اختبار (كرونباخ ألفا)

 Cronbach’s Alphaلقياس مدى االتساق الداخلى لفقرات االستبانة ،وأظهرت النتائج املوضحة يف
اجلدول ( )3.1أن قيمة كرونباخ ألفا ومعامل الثبات جلميع متغريات ِّ
الدراسة تتجاوز  ،60%وهي حمصورة
بني  0.714و  ،0.965وهي النسبة املقبولة العتماد نتائج ِّ
الدراسة (Hair ,et al., 2006),( Sekaran,
).2003

جدول رقم ( )1قيم معامل الثبات (كرنباخ ألفا) ملتغريات وأبعاد ِّ
الدراسة

املتغري

البعد

عدد الفقرات

األمناط
القيادية

النمط الدميقراطي

10

0.950

النمط األوتوقراطي

7

0.714

0.844

النمط احلر

11

0.717

0.846

النمط االسالمي

11

0.930

0.964

األجور واملرتبات

5

0.912

الرتقية

3

0.823

0.907

ظروف العمل

4

0.773

0.879

العالقة مع الزمالء

4

0.878

0.937

0.937

0.967

ِّ
الرضا
الوظيفي

مجيع حماور
االستبانة

55
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(كرونباخ ألفا)
0.923

0.879

*معامل الثبات
0.967

0.954

0.960

0.937
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عرض وحتليل البياانت

جدول رقم ( )2يبني املتغريات الدميغرافية للدراسة

املتغري

فئات املتغري

العدد

النسبه املئويه

اجلنس

ذكر

212

%79,4

أنثى

55

%20,6

أقل من  30سنة

38

%14.2

 40-30سنه

170

%63.7

50-41سنه

50

%18.7

أكثر من  50سنة

9

%3.4

اثنوية عامة

12

%4.5

دبلوم بعد الثانوية

23

%8.6

بكالوريوس

193

%72.3

ماجستري

37

%13.9

دكتوراه

2

%, 7

أقل من  5سنوات

32

%11,9

10-5سنوات

91

%34

15-11سنة

93

%34,8

أكثر من  15سنة

51

%19,1

العمر

املؤهل الدراسي

سنوات اخلربة

 .1متغري اجلنس :تبني أن عدد الذكور املستجيبني  212فرداً ،ما نسبته  %79,4من عدد املستجيبني يف
هذه ِّ
الدراسة،بينما عدد اإلانث  55مستجيبة ،وبنسبة . %20,6
 .2متغري العمر:يبني اجلدول أن أغلبية املستجيبني أعمارهم من ( 30إىل  40سنة) ،وعددهم  ،170أي
ما نسبته  %63,7مستجيباً،بينما كان العدد األصغر منهم  9مستجيب بنسبته %3,4أعمارهم أكثر
من  50سنة.
 .3متغري املؤهالت العلمية :أظهرت ِّ
الدراسة أن عدد املستجيبني من محلة البكالوريوس هم الغالبية
العظمى واألكثر عدداً ،حيث كان عددهم  193مستجيبا بنسبة  72.3وأخرياً الذين حيملون
شهادات الدكتوراه وعددهم  2بنسبة .%7
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 .4متغري سنوات اخلربة:يتضح من خالل اجلدول أن نسبة  %34,8من املستجيبني ،وعددهم  93موظفاً
من أفراد عينة ِّ
الدراسة ميتلكون خربة عملية من(  11إىل  15سنة) ،بينما أقل فئة متلك خربة عملية
أقل من  5سنوات ،عددهم  32مستجيباً أي ما بنسبته  %12من إمجايل عدد املستجيبني.
تقييم منوذج القياس

النموذج القياسي (النموذج اخلارجي) جلميع متغريات ِّ
الدراسة ((Algorithm
ويهدف إىل دراسة موثوقية وصالحية القياس قبل دراسة العالقة بني املتغريات والفرضبات ،وينقسم إىل
قسمني:
الصدق التقاريب للفقرات )( (Convergent Validityعياد وأخرون)2020،

الصـدق التقاريب هو مؤشـر لقياس مدي تقارب وتوافق األسئلة مع بعضها البعض ،وميكن قياس الصدق

التقاريب هبذه املعامالت حسب ): (Hair et al., 2006
أ : Cronbach’s Alpha .يعترب هذا املقياس معياراً لالتساق الداخلي ،ويتضح من نتائج اجلدول رقم
( ) 3أن مجيع معامالت كرونباخ ألفا مقبولة إحصائياً؛ ألهنا أكرب من 0.60حسب ( Hair ,et
) ،al., 2006وهذا يدل على وجود اتساق داخلي عايل بني فقرات املقياس.
ب .معامل(  )Rho De Joreskogوهو مؤشر لقياس االتساق الداخلي بني الفقرات  ،لكنه كما ذكر
( )Hair et al., 2006و ) (Roussel et al., 2002أكثر دقة من الكرونباخ ألفا؛ ألنه يدمج يف
عملية حسابه األخطاء .ويظهر يف اجلدول أن معامالت ( )Rho De Joreskogأكرب من 0,70؛
مما يدل على أهنا معنوية ومقبولة ) ،(Fornell & Larcker, 1981ودليل على االتساق الداخلي
للمقياس.
ج .معامل الثبات املركب ( (CR))Composite Reliabilityويقوم بقياس الثبات الداخلي ،وأيخذ يف
احلسبان كل التحميالت اخلارجية ،و ميكن القول أن املقياس يتمتع ابلثبات واالتساق الداخلي
)& Larcker, 1981

 ،(Fornellوهي قيم

إذا كانت قيمة معامل الثبات أكرب من()0,60
جيدة ،وتدل على ثبات وموثوقية القياس املستخدم يف هذه ِّ
الدراسة.
د .التباين املشرتك  (Average Variance Extracted) AVEيعترب مقياساً أساسياً يدل على صدق
التقارب للنموذج القياسي هلذه ِّ
الدراسة ،ومن أجل الوصول إىل الصدق التقاريب البد أن تكون
قيم التباين املستخلص أكرب من  ،(Fornell & Larcker, 1981) 0,50وابلنظر إىل اجلدول رقم
( ) 3جند أن قيم التباين املستخلص أكرب من احملك املطلوب وهو القيمة  ،0,50وهذه قيم جيدة
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ومقبولة،ومعىن هذا أن كل متغري كامن يفسر ويشرح أكثر من نصف تباينات مؤشراته ،وابلتايل
يتحقق الصدق التقاريب يف هذا املقياس.
ه .التشبعات العاملية ( :)Factor Loadingأظهرت نتائج ِّ
الدراسة للتشبعات العاملية ( Factor
 )Loadingابستخدام برانمج التحليل  Smartplsأن مجيع الفقرات حمملة ومشبعة أكثر من احملك
( ،)0.60وكانت نسبة التشبعات العاملية جيدة ومثالية جلميع فقرات ِّ
الدراسة وجتاوزت النسبة
املقبولة ( )0.60اليت اعتمدها (.)Hair, et al. 2013
جدول رقم ( )3التشبعات العاملية و كورنباخ ألفا ومعامل التباين
املتغريات

التحميل

كورنباخ الفا

معامل

RHO

Loading

معامل الثبات
املركب C.R

معامل التباين
املشرتك

املتغري املستقل :األمناط القيادية
النمط الدميقراطي

0.931

الدميقراطي 1

0,818

الدميقراطي 2

0.821

الدميقراطي 3

834.0

الدميقراطي4

0.840

الدميقراطي 5

0,826

الدميقراطي 6

0.842

الدميقراطي 7

683.0

الدميقراطي 8

0.733

الدميقراطي 9

0,825

النمط األوتوقراطي

0,941

0.797

األوتوقراطي 1

809.0

األوتوقراطي 2

847.0

األوتوقراطي 3

669.0

األوتوقراطي 7

808.0

النمط احلر

0,979

0.890

النمط_احلر1

836.0

النمط_احلر2

801.0

النمط_احلر3

788.0

النمط_احلر7

848.0

0779
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0.861

0.907

0,646

0.610

0.662
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النمط_احلر8

0.890

النمط اإلسالمي

0.928

اإلسالمي 2

745.0

اإلسالمي 4

811.0

اإلسالمي 5

786.0

اإلسالمي 6

748.0

اإلسالمي 7

864.0

اإلسالمي 8

878.0

اإلسالمي 9

882.0

اإلسالمي 11

803.0

0,934

0.941

0.666

املتغري التابعِّ :
الرضا الوظيفي
البعداألول :األجور
واملرتبات

0.918

األجور واملرتبات 1

0,881

األجور واملرتبات 2

0,876

األجور واملرتبات 3

0,857

األجور واملرتبات 4

908.0

األجور واملرتبات 5

818.0

البعد الثاين:
الرتقيات

0.790

الرتقيات 6

889.0

الرتقيات 7

617.0

الرتقيات 8

912.0

البعد الثالث:
ظروف العمل

0,777

0.930

ظروف العمل 9

853.0

ظروف العمل 10

828.0

ظروف العمل 11

724.0

ظروف العمل 12

849.0

البعد الرابع :العالقة
مع الزمالء

0,919

0,837

0,942

0.941

27

0.939

0.877

0.888

0.958

0,755

0.705

0.665

0.850
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العالقة مع الزمالء
13

0.915

العالقة مع الزمالء
14

0.938

العالقة مع الزمالء
15

934.0

العالقة مع الزمالء
16

900.0

الصدق التمايزي للمتغريات

Discernment Validity

ويعين الصدق التمايزي أن قيمة العالقة بني البعد ونفسه ال بد أن تكون أكرب من قيمة العالقة مع أي بعد

آخر ،حسب مقياس ) ،(Fornell & Larcker, 1981وابلنظر إىل اجلدول رقم ( )4جند أن ارتباط أي
متغري مع نفسه أكرب من أي قيمة ارتباط مع العوامل األخرى ،وذلك مؤشر أيضاً إىل أن األبعاد اتصفت
ابلتمايز حيث ابتعدت مجيع االرتباطات عن االنصهار التام فيما بينها ،وابتعدت يف ارتباطاهتا عن النسبة
احلرجة واحملددة بنسبة .)Hair et al., 2017 (0.80
جدول رقم ( )4يوضح الصدق التمايزي ملتغريات ِّ
الدراسة ()Discriminant Validity
عالقة

الزمالء

ظروف
العمل

0.815
0.922

0.557

النمط
احلر

النمط

اإلسالمي

الدميقراطي الرتقيات األجور

األوتوقراطي
0.781

األوتوقراطي

0.869

0.037

األجور

0.817

0.697

-0.001

الرتقيات

0.804

0.233

0.170

0.498

الدميقراطي

0.816

0.747

0.402

0.318

0.461

النمط اإلسالمي

0.814

0.287

0.402

-0.108

-0.250

0.520

النمط احلر

0.097
0.070

0.122

0.044

0.436

0.432

0.052

ظروف العمل

0.323

0.231

0.305

0.299

0.277

عالقة الزمالء

النموذج البنائي (حتليل املسار) الختبار الفرضيات الرئيسة ِّ
للدراسة
بعد أن أتكد الباحث من موثوقية وثبات املقياس هلذه ِّ
الدراسة فإن اخلطوة التالية تتناول دراسة النموذج
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الداخلي(النموذج اهليكلي) وتقيييم الفرضيات ،والختبار فرضيات ِّ
الدراسة مت االستعانة بتحليل املسار
 Path Coefficientابستخدام برانمج  Smart- PLS؛ وذلك للتحقق من أتثري األمناط القيادية على املتغري
التابع ِّ
الرضا الوظيفي.
شكل رقم ( )3مسار ختطيطي للنموذج العاملي  Algorithmللفرضيات الرئيسة ِّ
للدراسة.

مربع االرتباط املتعدد  : R2هو أهم مؤشر لبيان مقدار أتثري األمناط القيادية على ِّ
الرضا الوظيفي.
يوضح اجلدول ( )5أن قيمة  R2يف هذه ِّ
فسرت
الدراسة يساوي  0.547أي أن املتغريات املستقلة َّ
وشرحت ما نسبته  %54.7من التغريات اليت حتدث يف قيم املتغري التابع ِّ
الرضا الوظيفي ،وهي قيمة جيدة
حسب )(Chin,1998
اجلدول رقم ( )5يوضح معامل االحندار  R2ومعامل االحندار املعدل

R Square Adjusted

املتغريات املستقلة

املتغري التابع

مربع االحندار

األمناط القيادية

ِّ
الرضا الوظيفي

0.547

معامل

املعدل

االحندار

0.540

املصدر :الباحث من خمرجات مسارت يب ال اس ()SmartPls. Version 3
جودة التنبؤ أو القوة التنبؤية ): (Q2مقياس قام إبضافته العامل ) (Geisser, 1974لقياس القدرة

التنبؤية خارج منوذج العينة ،ووضع معياراً هلذا املقياس ،اذا كانت قيمة  Q2أكرب من الصفر فإن املتغريات
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الكامنة هلا القدرة التنبؤية ،ومن خالل اجلدول رقم ( )6جند أن قيم املتغري التابع( ، )0,232فهي مقبولة،
وهذا يؤكد القدرة التنبؤية للمتغريات الكامنة.
جدول رقم ( )6اجلودة التنبؤية )(Q2
اجلودة

املتغري التابع
ِّ
الرضا الوظيفي

التنبؤية Q2

0.232

املصدر :الباحث من خمرجات مسارت يب ال اس ()SmartPls. Version 3
جودة قياس النموذج ):Goodness of Fit (GoFمنذجة املعادلة اهليكلية  PLSلديها مقياس مناسب
للتحقق من جودة قياس النموذج (أي مؤشر  )GoFالذي اقرتحه ) ،(Tenenhaus et al. 2005والذي
يستخدم لقياس اعتمادية منوذج ِّ
الدراسة ،وتوضيح األداء العام للنموذج ،وميكن حتديد مقياس املالئمة
ُ
( )GoFلنمذجة حتليل املسار  PLSعلى أنه اجلذر الرتبيعي ملتوسط التباين املستخلص  AVEللمتغريات
الرئيسة ،إضافة إىل متوسط مربع االحندار  R2للنموذج البنائي؛ الغرض الرئيسي من جودة القياس املناسب
هو شرح التباين املستخرج من كل من منوذج القياس والنموذج البنائي .
جدول رقم ( )7يوضح مؤشر قياس جودة منوذج ِّ
الدراسة ()GoF
املتغريات

R2

AVE

األمناط القيادية
ِّ
الرضا الوظيفي

-

0.646

0.547

0.741

املتوسط العام

0.354

0.712

AVE*R2

0.252 =0.354*0.712

𝟖𝟓𝟕 GOF= √. 𝟓𝟒𝟕 ∗. 𝟏. 𝟑𝟖𝟕 = . 𝟎.

,870

املصدر :الباحث من خمرجات مسارت يب ال اس ()SmartPls. Version 3
عرض نتائج اختبار الفرضيات
الفرضية الرئيسة

اليوجد أثر مباشر ذو داللة إحصائية بني األمناط القيادية و ِّ
الرضا الوظيفي للعاملني يف البنوك اإلسالمية
اليمنية.
أظهرت نتائج التحليل أنه ال يوجد أثر مباشر ذو داللة إحصائية بني األمناط القيادية و ِّ
الرضا
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الوظيفي لدى العاملني ابلبنوك اإلسالمية اليمنية ،وكانت مجيع القيم تدل على عدم مطابقة جيدة مع
املعايري احملددة  ، (Hair et al., 2010وهي قيمة معامل االرتباط  path coefficientتساوي (،)0,047-
وقيمة  tاإلحصائية  0.971أقل من اجلدولية  ،1.96ومستوى الداللة املعنوية أكرب من  ،0.001إذ بلغ
مستوى الداللة  ،0.332وهو ما يشري إىل أن األمناط القيادية ال تؤثر مباشرة على ِّ
الرضا الوظيفي للعاملني
ابلبنوك اإلسالمية اليمنية.
جدول رقم ( )8يوضح نتائج الفرضية الرئيسة ا ِّ
للدراسة
الفرضية
H1

التقديرات

املتغريات
األمناط القيادية

املعيارية

ِّ
الرضا الوظيفي

0.047-

خطأ

التقدير
0.044

القيمة

احلرجة
T
0.971

مستوى

الداللة
P-value
0.332

النتيجة
غري مؤثرة

املصدر :الباحث من خمرجات مسارت يب ال اس ()SmartPls. Version 3
شكل رقم ( )5مسار ختطيطي للنموذج العاملي البنائي الختبار الفرضية الرئيسة املباشرة

املصدر :الباحث من خمرجات مسارت يب ال اس ()Smart Pls. Version 3
الفرضيات الفرعية ِّ
ِّ
(والرضا
للدراسة بني أبعاد املتغري املستقل (األمناط القيادية) واملتغري التابع
الوظيفي)
الفرضية الفرعية املباشرة األوىل

اليوجد أثر مباشر ذو داللة إحصائية بني النمط الدميقراطي و ِّ
الرضا الوظيفي للعاملني يف البنوك اإلسالمية
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اليمنية.
يظهر اجلدول رقم ( )8والرسم البياين رقم ( )6وجود أثر عكسي ذي داللة إحصائية ،وكانت
مجيع القيم تدل على مطابقة جيدة مع املعايري احملددة ،وهي ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية أقل
من  ،0.05إذ بلغ مستوى الداللة  0,20وهو ما يشري إىل أن تعامل إدارة البنوك اإلسالمية يف اليمن
ابلنمط الدميقراطي يؤدي إىل تدين ِّ
الرضا الوظيفي ،ولعل األوضاع السياسية انعكست بظالهلا على أغلب
مناحي احلياة يف اليمن.
الفرضية الفرعية املباشرة الثانية

اليوجد أثر مباشر ذو داللة إحصائية بني النمط األوتوقراطي و ِّ
الرضا الوظيفي للعاملني يف البنوك اإلسالمية
اليمنية.
أظهرت نتائج التحليل عدم وجود أثر مباشر ذي داللة إحصائية بني النمط األوتوقراطي و ِّ
الرضا
الوظيفي ،وكانت مجيع القي م تدل على عدم مطابقة جيدة مع املعايري احملددة ،وهي قيمة معامل االرتباط
 path coefficientتساوي  ،0.012وقيمة  tاإلحصائية  0.166أقل من اجلدولية  ،1.96ومستوى
الداللة املعنوية أكرب من  ،0.001إذ بلغ مستوى الداللة  ،0.868وهو ما يشري إىل أن النمط األوتوقراطي
ليس له أتثري مباشر على ِّ
الرضا الوظيفي.
الفرضية الفرعية املباشرة الثالثة

يوجد أثر مباشر ذو داللة إحصائية بني النمط احلر و ِّ
الرضا الوظيفي للعاملني يف البنوك اإلسالمية اليمنية.
يظهر اجلدول رقم ( )8والرسم البياين رقم ( )6أثر النمط احلر على ِّ
الرضا الوظيفي للعاملني يف
البنوك اإلسالمية اليمنية ،حيث أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي عدم وجود أثر ذي داللة إحصائية بني
النمط احلر وبني ِّ
الرضا الوظيفي ،وكانت مجيع القيم تدل على عدم مطابقة جيدة مع املعايري احملددة ،حيث
بلغ التأثري املباشر للنمط احلر على ِّ
الرضا الوظيفي مساوايً ( ،)-0.116وكانت قيمة  tاإلحصائية مساوية

 1.530أقل من القيمة اجلدولية  ،(Hair et. al. 2010) 1.960وهي غري دالة إحصائيا عند مستوى

معنوية أقل من  ،0.001إذ بلغ مستوى الداللة  0,126وهو ما يشري إىل أن تعامل إدارة البنوك اإلسالمية
ابلنمط القيادي احلر ال يؤثر على ِّ
الرضا الوظيفي.
الفرضية الفرعية املباشرة الرابعة

يوجد أثر مباشر ذو داللة إحصائية بني النمط اإلسالمي و ِّ
الرضا الوظيفي للعاملني يف البنوك اإلسالمية
اليمنية.
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أظهرت نتائج التحليل وجود أثر مباشر ذي داللة إحصائية بني النمط اإلسالمي و ِّ
الرضا الوظيفي،
وكانت مجيع القيم تدل على مطابقة جيدة مع املعايري ) ،)Hair et al. 2010وهي قيمة معامل االرتباط
 path coefficientتساوي  ،0.217وقيمة  tاإلحصائية  3.345أكرب من اجلدولية  ،1.96ومستوى
الداللة املعنوية أقل من  ،0.001إذ بلغ مستوى الداللة  ،0.000وهو ما يشري إىل أن النمط اإلسالمي له
أتثري مباشر وإجيايب على ِّ
الرضا الوظيفي للعاملني يف البنوك اإلسالمية اليمنية.
جدول رقم ( )9نتائج الفرضيات الفرعية املباشرة بني أبعاد األمناط القيادية و ِّ
الرضا الوظيفي
املتغريات

الفرضية

التقديرات
املعيارية

خطأ التقدير

احلرجة

الداللة

0.077
0.074
0.076
0.061

2.320
0.166
1.530
3.345

0.020
0.868
0.126
0.000

Estimated

األوىل
الثانية
الثالثة
الرابعة

الدميقراطي
األوتوقراطي
النمط احلر
اإلسالمي

ِّ
الرضا الوظيفي
ِّ
الرضا الوظيفي
ِّ
الرضا الوظيفي
ِّ
الرضا الوظيفي

القيمة
T

0.1780.012
-0.116
0.217

مستوى
P-value

املصدر :الباحث من خمرجات مسارت يب ال اس ()SmartPls. Version 3

شكل رقم ( )6مسار ختطيطي للنموذج العاملي الختبار الفرضيات الفرعية
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النتيجة
مقبولة ومؤثرة
غري مؤثرة
غري مؤثرة
مقبولة ومؤثرة
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النتائج

أظهرت نتائج حتليل املسار عدم وجود عالقة ارتباطية مباشرة بني األمناط القيادية و ِّ
الرضا الوظيفي .وأظهرت
نتائج الفرضيات الفرعية أثر مباشر لكنه عكسي بني النمط الدميقراطي و ِّ
الرضا الوظيفي .بينما النمط
الرضا الوظيفي ،كما أظهرت نتائج ِّ
األوتوقراطي والنمط احلر ال يؤثران على ِّ
الدراسة وجود أثر إجيايب جيد
للنمط اإلسالمي على ِّ
الرضا الوظيفي.
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إنكار
 اجمللة العاملية يف البحوث األكادميية" لن تكون مسؤولة عن أي: "فرداان.اآلراء الواردة يف هذه املقالة هي آراء املؤلف
.خسارة أوضرر أومسؤولية أخرى بسبب استخدام مضمون هذه املقالة
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