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Multi-Factor Leadership among College Deans and its 
Relationship to Organizational Forms 

Noura bint Awad Al-Qarni 
Department of Educational Sciences, College of Education in Al-
Muzahmiyah, Shaqra University, KSA.  
E-mail: nalgarne@su.edu.sa 
Abstract: 
The study aimed to identify the multi-factor leadership of the deans of 
colleges and their relationship to organizational forms from the viewpoint of 
faculty members at Shaqra University. To collect data, the researcher used a 
questionnaire consisting of (38) items distributed on two domains, each 
domain consisting of (19) item. To achieve the objectives of the study and to 
answer its questions, a descriptive approach was used, to describe, analyze 
and interpret the results of faculty responses at Shaqra University, and the 
relational approach to know the correlation between multi-factor leadership 
among college deans and organizational forms. The sample of the study was 
selected via the simple random method and included (283) respondents. The 
results of the study showed that the degree of colleges deans at Shaqra 
University for multi-factor leadership from the viewpoint of faculty members 
was average, and the results also showed that the degree of organizational 
forms with the faculty members of Shaqra University from their point of 
view were average. The results showed a statistically significant relationship 
at the level of significance (α≤0.05) between the degree of college deans 
’practice at Shaqra University and the degree of organizational symmetry of 
faculty members from their viewpoint: strengthening and developing the 
capabilities of deans to practice patterns leading effectively. In the light of 
the results attained, the study recommended that faculty members should be 
given the opportunity to participate in decision-making which will be 
reflected in increasing symmetry with the organization. The study also 
recommended strengthening mechanisms and methods of motivation at 
universities, which stimulates the process of symmetry among the faculty 
members. Finally, the study recommended conducting a comparative study 
on universities in the Kingdom of Saudi Arabia on leadership patterns and 
their relationship to organizational symmetry. 

Keywords: multi-factor leadership, organizational forms, deans of 
colleges, the viewpoint of faculty members at Shaqra University. 
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معامل االرتباط  الفقرة الرقم المجال
 مع المجال

معامل االرتباط 
  مع المحور

 - **864. .بھ الثقة تعزز قیادیة مھارات یمتلك .1
 - **822. .اعةالجم مصلحة أجل من یعمل .2
 - **887. .لدیھم القوة جوانب تطویر في المرؤوسین یساعد .3

 - **865. .المؤسسة في الجماعي العمل أھمیة على یؤكد .4

د مختلفة نظر وجھات على للحصول یسعى .5 ل عن  ح
 - **791. .المشكالت

 - **851. .وتفاؤل بأمل المستقبل عن یتحدث .6

 - **792. .زوایا عدة من كالتللمش النظر ضرورة على یشجع .7

 القیادة
 التحویلیة

 - **788. .للمرؤوسین الوظیفي األمن لتحقیق یسعى .8
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معامل االرتباط  الفقرة الرقم المجال
 مع المجال

معامل االرتباط 
  مع المحور

ن للمرؤوسین الوظیفي األداء َیقیم .9 الل م اییر خ  مع
 - **687. .موضوعیة

 - **777. .تمییز بدون المرؤوسین ظروف یراعي .10
 - **798. .ورؤیتھا الجامعة رسالة لیحقق یسعى .11
 - **837. .العمل إلنجاز الحماس روح بثی .12
 - **753. .التوقعات تتحقق عندما رضاه عن ُیعبر .13
 - **364. .فقط المشكالت تتفاقم عندما یتدخل .14
 - **457. .اجراء أي اتخاذ قبل الخطأ حدوث ینتظر .15

 القیادة
 التساھلیة

ز .16 ل ُیرك ھ ج ى اھتمام ل عل ع التعام اء م  األخط
 - **320. .واالخفاقات والشكاوى

 - **838. .القرارات اتخاذ یتجنب .17
 یادةالق - **874. .ُالملحة األسئلة عن اإلجابة یؤخر .18

 التساھلیة
 - **859. .األزمات في إلیة الحاجة عند یغیب .19

 **630.  -  .بجدیة الجامعة بمستقبل أھتم .1

 غیر ریقةبط الجامعة اآلخرون ینتقد عندما أتضایق .2
 **632.  - .موضوعیة

 **722.  - .للجامعة المستمر بوالئي أشعر .3
ذه في التدریس ھیئة أعضاء أحد أكون بأن أفخر .4  ھ

 .الجامعة
-  .717** 

 **739.  - .اآلخرین أمام وسیاستھا الجامعة عن أدافع .5

 ھیئة ألعضاء فخر مدعاة الجامعة إنجازات أن أرى .6
 **788.  - .فیھا التدریس

ي الناجحة المشاریع عن العلن في التحدث أحب .7  الت
 **715.  - .الجامعة تنفذھا

 **719.  - .أھدافھا الجامعة لتحقق جھد اقصى أبذل .8
 **758.  - .رسالتھا تحقیق أجل من الجامعة في أعمل .9

اول .10 ذ أن أح ي اتخ ي قرارات ل ف ا العم ائجً متجنب  النت
 **685.  - .الجامعة على تعود قد التي السلبیة

ر .11 ى أنظ شكالت إل ة م ى الجامع ا عل شكالتي أنھ  م
 **652.  - .الشخصیة

 **831.  - .كبیر حد إلى متماثلة الجامعة وقیم قیمي أن أرى .12

 تماثل المحلي المجتمع في الجامعة صورة أن أعتقد .13
 **788.  - .وتطلعاتي توجھاتي

 التماثل
 التنظیمي

 لدى
 أعضاء
 ھیئة

 التدریس

 **764.  - .فیھا أعمل التي للجامعة انتماء لدي .14
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معامل االرتباط  الفقرة الرقم المجال
 مع المجال

معامل االرتباط 
  مع المحور

 **780.  - .الجامعة ھذه في أعمل ألنني كبیر؛ بسرور شعرأ .15

 الجامعة، في أعمل" :بقولي لآلخرین نفسي أصف .16
 ."الجامعة من أنا"

-  .607** 

 **764.  - .بسھولة الجامعة خالل من ھویتي أحدد .17

دي أن أرى .18 ف ل ة مواق رة إیجابی شتركة كثی ع م  م
 **707.  - .الجامعة في یعملون الذین اآلخرین

 **785.  - .أسرة بأنھا الجامعة وصف أستطیع .19
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