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Abstract 
 This study deals with a vital topic concerning the effect of 
some environmental factors at leadership behavior at the 
university of Al-Anbar –Iraq. It aims to determine the relation 
some environmental factors with the leadership behavior 
through identifying for the fact of the environment that related 
with the organization. As a result of Iraq occupied by foreign  
forces, and continuing of (influenced) effected occupation on all 
life fields beside of higher education, establishment, so, this 
study gain its important through the following:  

1- The playing role of Al-Anbar university as a educational 
organization doing to create educated and continues youth 
capable to build, science, knowledge, and creative 
thinking.  

2- Deterring diagnosing styles of leadership behavior for 
deans to know wither their types of them to be harmony 
with the nature of these of educational organization work 
or not.  

This study include five subjects  (sectors):  
1- Methodology of the study methodology. 
2- Planning of research study. 
3- Theoretical from of the study. 
4- Characteristics of the sample, its locations and the level of 

the study variables.    
5- Influence & relations. for variables of study.  
6- Results of the study, and recommendations on the other 

hand, this study take the following variables under 
consideration.   

First: independent variables:  
1- Foreign occupation. 
2- Pressure powers.  
3- Social values.  
4- Government (legislations & law) .  
5- Subordinates efficiency.  

Secondly: leadership behavior (dependent variables) 
1- Task – Achievement oriented . 
2- Relation – employees oriented. 



There are many hypothesis of this study:  
1- Main  hypothesis: 1 

There are moral relations between external and internal 
environment variables.     

2- There are a moral relation between environmental 
variables   and leadership behavior.  

3- There are influences for environmental factors at the 
leadership behavior.  

This study arrived at the following results:  
1- Increasing concerning at the researcher about the study of 

environment and its factors besides multiplicity of 
standards.       

2- The most popular styles at the deans is highly predictions 
oriented highly employees oriented.  

3- There is a strongly positive relations among most of study 
variables leadership behavior.  

4- There is moral influencing to most of studies variables   at 
the two damnations of leadership behavior. (employee 
(relation) oriented, production (task) oriented)    . 

This study arrived at the following conclusions:  
1- It is important to participle the deans at specialized courses 

at leadership.  
2- It is important to concentrate on the scientific, educational, 

and human activates, and have to be the university as light 
center (fraction) civilized center and it have independently 
and the free of decision making.  

3- It is important to make advantage (concentrate) to study 
environmental factors, its dynamic, its change, its relations 
with internal variables for the organization.  

        
 

 

 

 

 



 

 

 

 
 املستخلص

ــن      ــتها م ــد دراس ــي تع ــة الت ــة البيئ ــذه الدراس ــدت ه اعتم

ــال،   ــات األعم ــداف وخطــط منظم ــد أه ــي تحدي ــة ف األســس المهم

ــسب   ــتها تكت ــل دراس ــا جع ــا، مم ــستوى فاعليته ــد م ــالي تحدي وبالت

أهميــة خاصــة، والتــي ال زالــت تحتــاج إلــى الكثيــر مــن البحــوث 

م، خاصــة وان  المعـال  محــددة،التجريبيـة التــي تعتمـد علــى منهجيـة   

ــديرها     ــدم تق ــب لع ــذا الجان ــا به ــولي اهتمام ــض اإلدارات ال ت بع

 . لجدواها، وإهمالها لكثير من عوامل البيئة

ــاول األول   ــصول، تن ــسة ف ــي خم ــة ف ــذه الدراس ــاءت ه : وج

ــابقة     ــات س ــث، ودراس ــة البح ــة، وخط ــة الدراس ــا . منهجي فيم

ــي  ــاني ف ــصل الث ــصص الف ــري: تخ ــار النظ ــصل . اإلط ــا الف أم

ــث  ــاولالثال ــرات : فتن ــستوى متغي ــا، وم ــة، وموقعه خــصائص العين

ــة ــع  . الدراس ــصل الراب ــضمن الف ــا ت ــأثير  : فيم ــات والت العالق

ــة ــرات الدراس ــضمن . لمتغي ــد ت ــامس فق ــصل الخ ــا الف ــائج : أم نت

 . الدراسة، والتوصيات القابلة للتطبيق

ــة   ــسي للدراس ــدف الرئي ــواله ــض  :  ه ــة بع ــد عالق تحدي

قيــادي مــن خــالل التعــرف علــى العوامــل البيئيــة مــع الــسلوك ال

ــي يمــر   ــالنظر للظــروف الت ــة، وب ــة المحيطــة بالمنظم ــة البيئ حقيق



ــى   ــه عل ــتمرار مؤثرات ــي، واس ــتالل األجنب ــد االح ــراق بع ــا الع به

ــالي   ــيم الع ــا مؤســسات التعل ــة، ومنه ــاة العراقي ــادين الحي ــع مي جمي

 : والبحث العلمي، فان هذه الدراسة تكتسب أهميتها من خالل

 تلعبــه جامعــة األنبــار علــى اعتبارهــا منظمــة الــدور الــذي -1

تربوية وعلمية تـسعى إلـى خلـق جيـل مـن الـشباب الـواعي                

ــر    ــة، والفك ــالعلم، والمعرف ــسلحا ب ــاء، مت ــى البن ــادر عل الق

 . الخالق

مساهمة هـذه الدراسـة فـي تحديـد وتـشخيص أنمـاط الـسلوك                -2

ــاط    ــت األنم ــا إذا كان ــة فيم ــات لمعرف ــداء الكلي ــادي لعم القي

ــة ــة أم  القيادي ــات التربوي ــذه المنظم ــل ه ــة عم ــسجم وطبيع  تن

 . ال

 : وقد أخضعت المتغيرات التالية للدراسة والبحث العلمي

 ): المتغيرات المستقلة (البيئة: أوال

 . االحتالل األجنبي -1

 . القوى الضاغطة -2

 . القيم االجتماعية -3

 ). القوانين والتشريعات(الحكومة  -4

 . كفاءة المرؤوسين -5

 ): المتغير التابع (قياديالسلوك ال: ثانيا

 . االهتمام بالعمل واالنجاز -1

 . االهتمام بالعاملين والعالقات اإلنسانية -2



 : وقد تم بناء الفرضيات الرئيسية التالية

توجـد عالقـة معنويـة بـين متغيـرات          : الفرضية الرئيسية األولى   -1

 . البيئة الخارجية والداخلية

 داللـة معنويـة بـين       توجد عالقـة ذات   : الفرضية الرئيسية الثانية   -2

 . المتغيرات البيئية والسلوك القيادي

هنـاك تـأثير للعوامـل البيئيـة فـي          : الفرضية الرئيـسية الثالثـة     -3

 . السلوك القيادي

ولغــرض إثبــات صــحة هــذه الفرضــيات الرئيــسية،      

والفرضيات الفرعيـة التابعـة لهـا مـن عـدمها، فـان الباحـث اعتمـد                 

ميــة، والتربويــة العربيــة، فــي دراســته علــى الكتــب والمراجــع العل

واألجنبية، كمـا تـم االعتمـاد علـى اسـتمارتي االستقـصاء الميـداني               

 موتــون -نمــوذج االستقــصاء الــذي اعتمدتــه دراســة بليــك: األولــى

 ). مقياس جامعة أوهايو(

وتــم إعــداد النمــوذج الثــاني مــن قبــل الباحــث بمــا ينــسجم 

ــتعراض      ــم اس ــد ت ــة وق ــة بالبيئ ــة الخاص ــرات الدراس  ومتغي

ــة،     ــوع الدراس ــصلة بموض ــة ذات ال ــة واألجنبي ــات العربي الدراس

مع التركيـز علـى الدراسـات والبحـوث العراقيـة التـي تـم انجازهـا                 

 . في الفترة الماضية

ــاول المبحــث األول  ــد تن ــاني فق ــا الفــصل الث ــة مــن : أم البيئ

القيــادة : حيــث المفهــوم والخــصائص، فيمــا تنــاول المبحــث الثــاني

ــوم   ــة، المفه ــا  اإلداري ــة له ــداخل الحديث ــات، والم ــا . والنظري أم



الــسلوك القيــادي مــن حيــث المفهــوم : المبحــث الثالــث فقــد تنــاول

ــادة   ــع للقي ــث الراب ــم تخــصيص المبح ــا ت ــاط، فيم ــاد واألنم واألبع

 . الجامعية

ــة الدراســة   ــد خــصائص عين ــم تحدي ــث ت ــصل الثال ــي الف وف

ــة   ــرات الدراس ــستوى متغي ــا وم ــتعراض  . وموقعه ــم اس ــث ت حي

جامعــة األنبــار والكليـات التابعــة لهــا منـذ تأسيــسها وحتــى   تـاريخ  

وقــت إعــداد الدراســة، وقــد حــاول الباحــث إبــراز أهــم المحطــات 

في حيـاة هـذه الجامعـة مـن حيـث تطورهـا، وموقعهـا الجغرافـي،                 

أمــا المبحــث . ودورهــا العلمــي، واالجتمــاعي فــي محافظــة األنبــار

لدراسـة مـن    فقـد تـم تحديـد خـصائص ومواصـفات عينـة ا            : الثاني

ــة،    ــة االجتماعي ــر، والحال ــنس، والعم ــسب الج ــا ح ــث توزيعه حي

ــة ــدة الخدم ــث. والتحــصيل الدراســي، وم ــي المبحــث الثال ــم : وف ت

عــرض وتحليــل مــستوى إجابــات عينــة الدراســة حــول المتغيــرات 

 : المعتمدة وفق المحاور التالية

ــسلوك    -1 ــور ال ــن مح ــة ع ــة الدراس ــات عين ــستوى إجاب م

 . القيادي

ــستوى إجا -2 ــل   م ــور العوام ــن مح ــة ع ــة الدراس ــات عين ب

 . البيئية

ــع  ــصل الراب ــي الف ــأثير   : وف ــات والت ــرض العالق ــم ع ت

ــرات     ــين متغي ــة ب ــد العالق ــم تحدي ــث ت ــة، حي ــرات الدراس لمتغي

ــذه     ــب ه ــين اغل ــة ب ــة وقوي ــة موجب ــين أن العالق ــة، وتب الدراس



ــسلوك    ــة وال ــرات البيئي ــين المتغي ــة ب ــة العالق ــرات، وخاص المتغي

 . القيادي

ــامس   ــصل الخ ــا الف ــيات،  : أم ــائج والتوص ــضمن النت ــد ت فق

حيــث تــم اســتعراض النتــائج المتعلقــة بالجانــب النظــري، والجانــب 

 : العملي من الدراسة، ومن أهمها

تزايد االهتمـام لـدى البـاحثين حـول دراسـة البيئـة وعواملهـا                -1

ــي      ــدة ف ــاييس المعتم ــدد المق ــى تع ــافة إل ــة باإلض المختلف

 . دراساتهم وبحوثهم

 النمط األكثـر شـيوعا لـدى عمـداء كليـات جامعـة األنبـار                إن -2

 ). اهتمام عال باإلنتاج، واهتمام عال بالعاملين: (هو

وجــود عالقــة موجبــة وقويــة بــين اغلــب متغيــرات الدراســة  -3

 . ومتغير السلوك القيادي

وجــود تــأثير معنــوي ألغلــب متغيــرات الدراســة فــي بعــدي  -4

 ). االهتمام باإلنتاجاالهتمام بالعاملين، (السلوك القيادي 

ــة     -5 ــسية والفرعي ــيات الرئي ــب الفرض ــق اغل ــالنظر لتحق وب

ــى   ــاحثين إل ــا كب ــذكورة تقودن ــائج الم ــان النت ــا، ف ــة له التابع

ــا أو    ــان نوعه ــا ك ــات أي ــون المنظم ــة ك ــع حقيق ــل م التعام

نشاطها، هي كائنات حيـة تعـيش فـي بيئـة تتـأثر بهـا وتـؤثر                 

يث نحـو دراسـة     فيها، وهـذا مـا يعـزز االتجـاه العلمـي الحـد            

البيئة وتفـسير متغيراتهـا بأسـلوب علمـي ينطلـق مـن مفـاهيم               

 . نظرية النظم



ــي    ــائج الت ــع النت ــسجمة م ــاءت من ــد ج ــيات، فق ــا التوص أم

 : توصل إليها البحث ومن أبرزها

ــي   -1 ــدورات تخصــصية ف ــات ب ــداء الكلي ــراك عم ضــرورة إش

 . القيادة

ــسان    -2 ــة، واإلن ــة، والتربوي ــشطة العلمي ــى األن ــز عل ية، التركي

واعتبـــار الجامعـــة مركـــز إشـــعاع حـــضاري يتمتـــع 

 . باالستقاللية وحرية اتخاذ القرار

ــا،      -3 ــة، وحركته ــر البيئ ــة عناص ــام بدراس ــرورة االهتم ض

 . ودرجة تغيرها، وعالقتها بالمتغيرات الداخلية للمنظمات
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 المقدمة
ــا  ــدت طالم ــة وج ــن مجموع ــراد م ــل األف ــة داخ ــة بيئ  اجتماعي

 قـادة  دائمـا  يظهـر  ولـسوف  قيـادة،  إلـى  تمـا ح سـيتطلعون  فإنهم واحدة؛

 مــن مجــال كــل وفــي قيــادة إلــى يحتــاج اجتمــاعي موقــف كــل فــي

 كيـف : مثـل  التـساؤالت،  مـن  العديـد  تثـور  االجتماعيـة  حياتنـا  مجاالت

 تتحقــق كيــف بــل المهنيــة؟ منظماتنــا يقــود ومــن مــشروعاتنا؟ ســتدار

  اجتماعية؟ كمجموعة أهدافنا

ــب  ــدخل وبموج ــوقفي الم ــا الم ــلوك نف ــد س ــؤثر القائ ــأثر ي  ويت

ــرات ــرة بمتغي ــف كثي ــاحثون اختل ــي الب ــدها ف ــوا تحدي ــى واتفق  أن عل

ــة ــة البيئ ــة الخارجي ــي والداخلي ــصدر ه ــذه م ــرات، ه ــف المتغي  والموق

 مــن محــدودة غيــر مجموعــة هــو إنمــا القيــادي الــسلوك يــشكل الــذي

ــل ــد العوام ــار وق ــاحثوا أش ــة ب ــف نظري ــى الموق ــة إل ــم البيئ  والحج

 القـت  حيـث  الموقـف  تحديـد  فـي  مهمـة  عوامـل  بوصـفها  وجياوالتكنول

 : ومنهم الباحثين، من الكثير من واسعا وانتشارا قبوال
Burns And Stalker 1961, wood word 1965, Lawrence and 
Lorsch 1967. Blau 1971, Khaud walla 1972.  

 مــن دراســتها تعــد التـي  البيئــة اعتمــد الحـالي  البحــث فــان لـذا 

 وبالتـالي  األعمـال  منظمـات  وخطـط  أهـداف  تحديـد  فـي  المهمـة  األسس

 خاصــة أهميــة تكتــسب دراســتها يجعــل ممــا فاعليتهــا مــستوى تحديــد

 تعتمـد  التـي  التجريبيـة  البحـوث  مـن  الكثيـر  إلـى  تحتـاج  زالت ال والتي

ــى ــة عل ــددة منهجي ــالم مح ــة المع ــض وان خاص ــولي ال اإلدارات بع  ت

ــا ــديرها لعــدم الجانــب لهــذا اهتمام ــا لجــدواها، تق ــر وإهماله  مــن لكثي

 وتحقيــق تحديــد فــي جوهريــا إســهاما تــسهم البيئــة الن البيئــة، عوامــل



ــين بينهــا التناســب خــالل مــن المنظمــة أهــداف  المنظمــة فعاليــات وب

 . المختلفة

ــر ــض وينظ ــاحثين بع ــى الب ــة إل ــي البيئ ــار ف ــات إط  المعلوم

 حيــث مــن الخارجيــة البيئــة بعوامــل والمتمثلــة القــرار لمتخــذ المتاحــة

 . القرار لمتخذ بالنسبة تغيرها ودرجة العوامل هذه أهمية
Thompson 1967, Lawrence and Lorsch 1967, Ducam 1972. 

 بـبعض  ممثلـة  (البيئـة  بـين  العالقـة  دراسـة  إلـى  البحـث  ويهدف

ــادي والــسلوك) الرئيــسة العوامــل  بالعمــل االهتمــام ببعــدي ممــثال (القي

 ). ينبالعامل واالهتمام اإلنتاجي

ــد ــم وق ــتخدام ت ــاس اس ــرت (مقي ــي) ليك ــي الخماس ــاس ف  القي

 فـي " أوهـايو  "دراسـة  اعتمـاد  تـم  فقـد  القيـادي  الـسلوك  امـا  للمتغيرات،

 شــملت اســاس، بــشكل البيانــات جمــع فــي االســتبانة اســتخدمت قياســه

 . العلمية األقسام ورؤساء ومعاونيهم الكليات عمداء الدراسة عينة

ــاءت ــذه وج ــة ه ــي الدراس ــةثال ف ــصول، ث ــاول ف : األول تن

 امــا النظــري، اإلطــار: فــي الثــاني تخــصص فيمــا الدراســة، منهجيــة

 . للدراسة العملي الجانب: فتناول الثالث الفصل

ــى  ــة وتتجل ــث أهمي ــي البح ــشف ف ــن الك ــأثيرات ع ــل ت  عوام

ــة ــة البيئ ــة الخارجي ــي والداخلي ــسلوك ف ــادي ال ــداء القي ــات لعم  الكلي

ــاء ــسام ورؤس ــة األق ــا العلمي ــيما ال ،فيه ــصر وان س ــالي الع ــذي الح  ال

 المنظمـات  لمختلـف  الخارجيـة  البيئـة  فـي  كبيـرة  تطـورات  ويـشهد  شهد

ــا ــات ومنه ــات الكلي ــة والجامع ــشكل العراقي ــاص ب ــسبب خ ــروف ب  ظ

 ممـا  عنـه،  نتجـت  التـي  الكثيـرة  واإلفـرازات  للعـراق  األجنبـي  االحتالل

 دراسـة  تلزميـس  الـذي  األمـر  وديناميكيـة،  تعقيـدا  أكثـر  البيئـة  تلك جعل

 . القيادي السلوك على عالقتها ومدى البيئة هذه

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 األول الفصل

 سابقة ودراسات البحث خطة
 
 األول املبحث

 وفرضياته البحث مشكلة 



ــاول ــد تن ــن العدي ــاحثين م ــرين الب ــي والمنظ ــال ف ــر مج  الفك

ــة موضــوع التنظيمــي ــا البيئ ــة، وعالقته ــد بالمنظم ــاروا فق ــ أش  أن ىإل

ــدرة ــة ق ــا المنظم ــي ونجاحه ــع ف ــستوى رف ــا م ــد فاعليته ــشكل يعتم  ب

 ومحاولــة فيهــا تعمــل التــي البيئــة مــع تواصــلها درجــة علــى رئيــسي

 البيئـة  متغيـرات  مـن  الكثيـر  الحـالي  العـصر  فـي  وتبـرز  معها، التكيف

ــة ذات ــرة األهمي ــسبة الكبي ــديرين بالن ــي للم ــد والت ــصعب ق ــيهم ي  عل

ــصها ــة تشخي ــة بدق ــاتأثي لمعرف ــى ره ــات عل ــة العملي ــاتهم الداخلي  لمنظم

 . القيادي بالسلوك البحث هذا ألغراض مثلت والتي

 البيئــة وخاصــة والديناميكيــة بالتعقيــد تتــصف البيئــة كانــت ولمــا

 األجنبــي االحــتالل هــو المــؤثرة متغيراتهــا ابــرز مــن والتــي العراقيــة

ــه ــسكرية وفعاليات ــة الع ــل ورد والمدني ــي الفع ــل الطبيع ــصائلب والمتمث  ف

ــة ــة، المقاوم ــان الوطني ــذا ف ــع ه ــضطرب الوض ــافة الم ــى باإلض  ال

ــة ضــعف ــالي الحكوم ــشريعات وبالت ــوانين الت ــق والق ــدى خل  الباحــث ل

 أنهـا  يعتقـد  التـي  البيئيـة  العوامـل  بعـض  وتحديـد  لمعرفـة  العلمي الدافع

 الــضاغطة، والقــوى األجنبــي، االحــتالل {القيــادي الــسلوك علــى تــؤثر

 كفـــاءة االجتماعيـــة، القـــيم ،ات الحكوميـــةوالقـــوانين والتـــشريع

ــي} ....المرؤوســين، ــار أن يمكــن والت ــا يث ــسؤال حوله ــالي ال ــى: الت  إل

 الكليــات لعمــداء القيــادي الــسلوك علــى العوامــل هــذه تــؤثر مــدى أي

  ؟المختلفة في جامعة األنبار
 : البحث أهداف

ــدف ــسي اله ــث الرئي ــو للبح ــد ه ــة تحدي ــض عالق ــل بع  العوام

 : على التعرف خالل من وذلك القيادي لسلوكا مع البيئية

 . بالمنظمة المحيطة البيئة حقيقة -1

 . البحث عينة المنظمة في السائد القيادي السلوك مستوى -2

 . القيادي والسلوك البيئة بين العالقة طبيعة -3

 . القيادي السلوك في البيئة تأثير مدى -4



 : إليه والحاجة البحث أهمية
 بعــد العــراق بهــا يمــر التــي اهنــةالر المرحلــة لمعطيــات نتيجــة

ــتالل ــي االح ــتمرار األجنب ــه واس ــى مؤثرات ــع عل ــادين جمي ــاة مي  الحي

ــيم مؤســسات ومنهــا العراقيــة ــم العلمــي، والبحــث العــالي التعل  تكــن ل

ــة ــار جامع ــأى األنب ــن بمن ــذه ع ــؤثرات، ه ــن الم ــل وم ــؤدي أن اج  ت

 مــلاألك الوجــه علــى والتربويــة العلميــة رســالتها الجامعــة هــذه كليــات

 تتــوفر أن مــن بــد ال والمواقــف والمتغيــرات الظــروف هــذه ظــل فــي

 اإلداريـة  القيـادة  كانـت  ولمـا  العمـل،  بيئـة  فـي  فعالـة  إداريـة  قيادة لها

 المالئــم التنظيمــي المنــاخ تكــوين فــي األهميــة مــن كبيــر قــدر علــى

ــصوصية ــذه لخ ــة ه ــرة المنظم ــة (الكبي ــار جامع ــي) االنب ــا وف  تأثيره

. والعلميــة والتربويــة اإلداريــة مــسيرتها علــى بــاإيجا أو ســلبا المباشــر

 جامعـة  فـي  القيـادي  الـسلوك  دراسـة  إلـى  اهتمامـه  وجـه  قد الباحث فان

 الداخليـة  العوامـل  بعـض  (فيـه  المـؤثرة  والعوامـل  كلياتهـا  بكـل  االنبار

 ). والخارجية

 : خالل من أهمية يكتسب البحث هذا فان تقدم ومما

ــدور .1 ــذي ال ــه ال ــات تلعب ــة كلي ــارا جامع ــى ألنب ــا عل  اعتباره

 الـواعي  الـشباب  مـن  جيـل  خلـق  إلـى  تـسعى  تربويـة  منظمات

 . الخالق والفكر والمعرفة بالعلم متسلحا البناء على القادر

 مـسيرة  فـي  والتربـوي  اإلداري القائـد  يلعبـه  الـذي  الـدور  أهمية .2

 األسـاتذة  دافعيـة  فـي  سـببا  يكـون  قـد  انـه  حيـث  الكليـات  هذه

ــة الجهــود بــذل نحــو والطلبــة  فــي ســببا يكــون وربمــا العلمي

 . العكس حدوث

ــساهمة .3 ــذا م ــي البحــث ه ــد ف ــشخيص تحدي ــاط وت ــسلوك أنم  ال

 لمعرفـة  فيهـا  العلميـة  األقـسام  ورؤسـاء  الكليـات  لعمـداء  القيادي



 عمــل وطبيعــة تنــسجم الــسائدة القياديــة األنمــاط كانــت إذا فيمــا

  ال؟ أم التربوية المنظمات هذه

 
 :البحث متغيرات

 : المتغيرات تحديد يمكن وفرضياته البحث موذجأن ضوء على

 : المستقلة المتغيرات: أوال

 : البيئة -1

 . األجنبي االحتالل. أ

 . الضاغطة القوى. ب

 .االجتماعية القيم. ج

 ). والتشريعات القوانين (الحكومة. د

 . المرؤوسين كفاءة. ه

 : التابع المتغير: ثانيا

 : بأبعاده القيادي السلوك

 . واالنجاز بالعمل تمامااله -1

 . اإلنسانية والعالقات بالعاملين االهتمام -2

 
 : البحث فرضيات

 أن للباحث يمكن المقترح البحث وأنموذج للبحث النظري اإلطار ضوء في 

 : التالية الفرضيات من بجملة ينطلق

 الخارجية البيئة متغيرات بين معنوية عالقة توجد: األولى الرئيسية الفرضية

 : التالية الفرضيات منها ويشتق داخلية،وال

 القـوى  ومتغير األجنبي االحتالل متغير بين معنوية داللة ذات عالقة وجود 1-1
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ــد: أوال ــد لق ــي الباحــث اعتم ــذه دراســته ف ــى ه ــب عل  والمراجــع الكت

ــة ــة العلمي ــة العربي ــة واألجنبي ــب لتغطي ــريالن الجان ــا، ظ  منه

 االستقـصاء  اسـتمارتي  علـى  االعتمـاد  تـم  فقـد  ذلـك  إلـى  باإلضافة

 الـذي  االستقـصاء  بنمـوذج  الباحـث  اسـتعان : األولـى  فـي  الميداني،

ــده ــه اعتم ــك دراس ــون بلي ــد موت ــاط لتحدي ــة األنم ــاس (القيادي  مقي

 : هما بعدين يتضمن والذي) اوهايو

 ). 20-1 (األسئلة وتقيسه: بالعاملين االهتمام -1

 ). 40 -21: (األسئلة وتقيسه: باإلنتاج هتماماال -2

ــد ــاس أداة اســتخدم وق ــد ســلوك وصــف (القي ــي) القائ ــا يرمــز والت  له

ــصارا ــا) LBDQ (اخت ــتم وبموجبه ــاس ي ــسلوك قي ــادي ال ــداء القي  لعم

ــات ــاء الكلي ــسام ورؤس ــة األق ــا العلمي ــن فيه ــق ع ــيهم طري  مرؤوس

  .الجامعة في المختلفة والشعب الوحدات إلى باإلضافة

 الباحــث قبــل مــن إعــدادها تــم فقــد الثانيــة االستقــصاء اســتمارة أمــا

ــة ــاس كمحاول ــأثير لقي ــرات ت ــة العوامــل بعــض (المــستقلة المتغي ) البيئي

ــى ــر عل ــابع المتغي ــسلوك (الت ــادي ال ــد ،)القي ــم وق ــرض ت ــرات ع  فق

 فــي أســمائهم والمبينــة المختــصين الخبــراء مــن عــدد علــى االســتبانة

 بمتغيــرات يتعلــق فيمــا آرائهــم معرفــةل وذلــك).   (رقم الملحق

 مــن قياســها علــى االســتبانة فــي المطروحــة األســئلة وقــدرة الدراســة



 علــى والحكــم المــستخدمة للعبــارات والوضــوح الدقــة خــالل

ــي صــالحيتها ــاس ف ــد. القي ــم وق ــار بنظــر األخــذ ت  مالحظــات االعتب

 . النهائي بشكلها االستبانة صياغة في المحكمين
 : الميدانية والمعايشة الشخصية المقابالت: ثانيا
 أقـسام  ورؤسـاء  الكليـات،  عمـداء  (المـسؤولين  مـن  لعـدد  إجراؤهـا  وتم

 : المقابالت تضمنت وقد األنبار جامعة في) علمية

 والحــصول للدراســة الخاضــعة المنظمــات عمــل طبيعــة علــى االطــالع

 وقـد  الدراسـة  مجتمـع  عـن  صـورة  رسـم  فـي  الباحـث  تفيد بيانات على

ــن ــثالبا تمك ــن ح ــضور م ــض ح ــات بع ــالس اجتماع ــات مج  الكلي

ــسام ــة واألق ــد العلمي ــض وتحدي ــار بع ــصلة ذات األفك ــسلوك ال  بال

 . الجامعة في السائد القيادي
 :الرسمية المصادر: ثالثا

ــضمنت ــصادر ت ــمية الم ــائق: الرس ــارير الوث ــسنوية والتق ــة ال  واألنظم

ـ  تنفيـذ  فـي  تفيـد  والتـي  عليهـا  الحـصول  الباحـث  استطاع التي  راءاتإج

 . الحالي البحث
 : وفرضياته البحث أنموذج
ــى ــى مــستندا انموذجــه الباحــث بن ــا افتراضــات إل ــى أقامه  أســاس عل

ــات ــة المنطلق ــبعض الفكري ــة العوامــل ل ــة البيئي ــة الخارجي ــي والداخلي  ف

 . القيادي السلوك وتشكيل تحديد

 والــسلوك البيئــة العوامــل بــين عالقــة وجــود االنمــوذج افتــرض فقــد

  .القيادي

 . الدراسة متغيرات بين العالقات حركة) 1 (رقم الشكل ويبين
 والداخلية الخارجية البيئية العوامل
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 )1 (رقم شكل
  للبحث االفتراضي األنموذج

 
 : البيانات تحليل طرق

 وســائل عليهــا الحــصول تــم التــي البيانــات تحليــل فــي اســتخدم 

 : وهي مختلفة إحصائية

 المبحــوثين إجابــات مــستوى لتحديــد والنــسبي التكــراري التوزيــع .1

 . االستبانة في فقرة كل في

 مــستوى لتحديــد المعيــاري واالنحــراف الحــسابي الوســط .2

 . البحث متغيرات

 بــين العالقــة طبيعــة لتحديــد والمتعــدد البــسيط االرتبــاط معامــل .3

 . البحث متغيرات

ــل .4 ــل معام ــدار تحلي ــدد االنح ــة المتع ــة لمعرف ــأثر درج ــين الت  ب

 . المتغيرات

 . االنحدار معادلة لمعنوية) F (اختيار .5

  بالعاملين االهتمام باإلنتاج االهتمام
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 السابقة الدراسات

 

 العربيــة والدراســات البحــوث أهــم المبحــث هــذا يتــضمن

ــة ــسلوك اهتمــت التــي واألجنبي ــادي بال ــة لهــا والتــي القي  عالق

ــسابقة الدراســات تعــد حيــث الحــالي، حــثبالب ــدانا ال ــا مي  رحب

ــائج إجراءاتهــا علــى خاللهــا مــن الباحــث يتعــرف  التــي والنت

ــلت ــا، توص ــالي إليه ــدد وبالت ــن يتح ــالل م ــسار خ ــه م  بحث

ــه، ــا وخطوات ــم كم ــصنيف ت ــذه ت ــة ه ــالى الدراس ــنفين غ  ص

ــيين، ــا أساس ــات: هم ــة، الدراس ــات العربي ــة، والدراس  األجنبي

 وفـق  علـى  فيهـا  صـنف  كـل  داخـل  الدراسـات و البحوث ورتبت

 : يأتي وكما نشرها او انجازها تاريخ

 
 

  العربية الدراسات
 : 1973 عام سليمان، دراسة -1

ــتهدفت ــذه اس ــرف الدراســة ه ــى التع ــاط عل ــة األنم ــي القيادي  ف

ــابعين إلمــام ظــل ــا بعملهــم، الت ــنمط ان مــن انطالق ــادي  ال  وحــده القي

ــر ــاف غي ــسير ك ــة لتف ــادة، فاعلي ــل القي ــي ب ــرتبط ان ينبغ ــة ت  الفاعلي

 تتفاعـل  التـي  القيـادة  لبعـدي  النـسبية  لالهميـة  التـابعين  بـادراك   القيادية



 درجـة  علـى  الـنمط  هـذا  يتوقـف  قـد  والتـي  ذاتـه،  القيادي النمط وتكون

 .بعمله التابع المام

ــت ــة اتمثل ــث عين ــي البح ــع ف ــين جمي ــسم الفني ــي بالق  الهندس

 الينـــوي بواليـــة" .Caterpillar Tractor Co "كـــاتربيالر بـــشركة

"Illinois "ــات ــدة بالوالي ــة، المتح ــذا االمريكي ــد ه ــغ وق ــدد بل ــراد ع  اف

 : كاالتي موزعين فردا 225 العينة

) 21 (استــشاريون، ومهندســون عــام هندســي اشــراف) 9(

 مهنــدس) 121 (مــشروعات، مهندســي) 18 (مــشرفون، مهندســون

ــصميم ــصممون، ت ــاما،) 56 (وم ــد رس ــان وق ــوع ك ــا مجم  ورد م

 االستقـــصاءات مجمـــوع مـــن%) 79 (بنـــسبة أي استقـــصاء) 178(

 . العينة هذه على الموزعة

ــد ــم ولق ــع ت ــات جم ــطة البيان ــصاء بواس ــون استق ــن مك  م

 مختلفــة النــواع وصــفية جملــة) 17 (مــن االول الجــزء تكــون جــزئين،

ــسلوك مــن ــادي، ال ــة ارتبطــت حيــث القي ــا ثماني ــد منه  التعــاطف، ببع

ــا ــت بينم ــسع ارتبط ــلا الت ــة لجم ــد الباقي ــز ببع ــى التركي ــاج عل  االنت

 الـسلوك  وصـف  استقـصاء  مـن  الجمـل  اختيـار  تـم  وقـد  هـذا  والتوجيه،

ــادي ــشمان القي ــذلك" Fleishman "لفل ــم ك ــتخدام ت ــين اس ــون مقياس  يتك

 للـرئيس  الفعلـي  الـسلوك  علـى  االول يقـيس  نقـاط،  خمـس  مـن  واحد كل

 حــين فــي الوصــفي، المقيــاس عليــه واطلــق المرؤوســون يدركــه كمــا

 كمــا) جملــة كــل أي (ســلوكي نمــط كــل  اهميــة درجــة الثــاني يقــيس

 درجـة  امـا . االهميـة  مقيـاس  عليـه  واطلـق  ايـضا،  المرؤوسـين  يدركها

 مـن  ومكـون  نقـاط  خمـس  ذي بمقيـاس  قياسـها  تـم  فقـد  بالعمـل  االلمام

 . عبارات خمسة

ــا ــم كم ــساب ت ــط ح ــات متوس ــة درج ــل المعرف ــذلك بالعم  وك

 بكـل  يتعلـق  فيمـا  للـرئيس  الـسلوكية  لألنمـاط  المعطـاة  الـدرجات  متوسط

ــد ــن بع ــاد م ــادة، أبع ــذلك القي ــدرجات متوســط وك ــة المعطــاة ال  ألهمي



 اختبـار  ولغـرض  . العينـة  أفـراد  مـن  فـرد  لكـل  وذلـك  السلوكية األنماط

 معامـل  بحـساب  الباحـث  قـام  فقـد  بالدراسـة  الخـاص  االفتـراض  صحة

ــاط ــين االرتب ــة درجــات متوســط ب ــن المعرف ــة م ــينو ناحي  متوســط ب

 علــى التركيــز ببعــد يتعلــق فيمــا سالــرئي بــسلوك الخاصــة الــدرجات

 متوسـط  فـي  بـضربها  ترجيحهـا  بعـد  وذلـك  0اخـرى  ناحيـة  من اإلنتاج

 المعرفـة  درجـات  متوسـط  بـين  وكـذلك  ،بهـا  الخاصـة  االهميـة  درجات

 فيمــا الــرئيس بــسلوك الخاصــة الــدرجات متوســط وبــين 0ناحيــة مــن

ــق ــد يتعل ــاطف ببع ــن التع ــةنا م ــرى حي ــك 0أخ ــد وذل ــا بع  ترجيحه

 . بها الخاصة األهمية درجات متوسط في بضربها

 مــن نــوعين اســتخدام تــم لعالقــةا هــذه شــكل علــى وللوقــوف

 مركبـــة والثانيـــة ،)1س ب+أ = ص( خطيـــة إحـــداهما المعـــادالت

ــسيطة ــث 0)2س ب+أ =ص( ب ــل حي ــل) ص( تمث ــستقل العام ــو الم  وه

 بعـدي  وهـي  التابعـة  العوامـل  )الـسلوك ( تمثـل  حـين  فـي  بالعمل اإللمام

ــادة ــل ،القي ــسافة )أ( ويمث ــن الم ــة م ــصفر نقط ــى ال ــاطع ال ــى التق  عل

 ابعـاد  مـن  بعـد  كـل  فـي  يتـوافر  ان يجـب  مـا  اي 0 الـصادي  المحور

 تمثــل حــين فــي 0 بالعمــل اإللمــام درجــة عــن النظــر بغــض القيــادة

ــل )ب( ــط مي ــستقيم الخ ــي او الم ــلت . المنحن ــة وتوص ــى الدراس  ان ال

 ء جهــة مــن القيــادة بعــدي بــين التفاعــل حــصيلة هــي الفعالــة ةالقيــاد

 عالقـة  وجـود  اي . اخـرى  جهـة  مـن  بعملـه  التـابع  المـام  درجـة  وبين

 قبـل  مـن  المتبـع  القيـادي  الـنمط  وبـين  بعملـه  التـابع  المـام  درجة  بين

ــد ــه القائ ــذا 0 ذات ــان وهك ــط ف ــادة نم ــا القي ــد انم ــده يعتم ــى تحدي  عل

 تـاثر  وقـد  . ثانيـا  بعملـه  التـابع  المـام  رجـة د وعلـى  اوال القائد سلوكيات

ــليمان ــة س ــاة دورة بنظري ــي الحي ــادة ف ــي القي ــاردوبال لهيرس ــع نج  م

ــابعين نــضج درجــة اســتخدمت نظــريتهم ان حيــث طفيــف فاخــتال  الت

 فــي تهمءوكفــا التــابعين المــام درجــة اســتخدمت الدراســة هــذه بينمــا 0

 . )448 - 416 ص ،1979 ،سليمان( العمل



 : 1983 عام سيالشم دراسة -2

ــت ــذه تمثل ــة ه ــالة الدراس ــومة بالرس ــسلوك (الموس ــادى ال  القي

ــديري ــدارس لم ــة الم ــن االعدادي ــة م ــر وجه ــين نظ ــادة المدرس  وق

 الماجــستير درجــة علــى حــصوله متطلبــات مــن جــزء وهــي ،)الطلبــة

ــي ــة ف ــم التربي ــنفس، وعل ــة ال ــة، كلي ــة التربي ــداد، جامع ــدفت بغ  وه

ــة ــي الدراس ــت الت ــي أجري ــة ف ــدادب مدين ــى غ ــة ال ــسلوك اداء معرف  ال

ــادي ــديري القي ــدارس لم ــة الم ــن االعدادي ــة م ــر وجه ــين نظ  المدرس

 مــديرا) 14 (مــن األساســية البحــث عينــة تألفــت وقــد . الطلبــة وقــادة

ــة، لمدرســة ــة فــى مــديرة) 11 (اعدادي ــة شــملت كمــا بغــداد مدين  عين

ــين ــدرس) 210 (المدرس ــة،) 187 (و م ــا مدرس ــة ام ــادة عين ــة ق  الطلب

ــد ــالف فق ــدا) 108 (مــن ت ــا قائ ــدة) 84 (و طالبي ــة قائ ــد طالبي ــم وق  ت

 الثانيـة،  الدرجـة  مـن  التبـاين  تحلـل  مثـل،  اإلحـصائية  الوسـائل  استخدام

 وكــان. مــستقلتين لعينــتن التــائي واالختبــار المــرجح، الحــسابي الوســط

 يوجـد  ال انـه  هـو  الدراسـة،  هـذه  اليهـا  توصـلت  التـى  النتـائج  بين من

 لمتغيـر  وفقـا  والمـديرات  المـدراء  تقـويم  بـن  ويـة معن داللـة  ذات فروق

ــنس، ــدة الج ــة م ــي الخدم ــن اإلدارة ف ــة م ــر وجه ــين نظ  المدرس

 ).19 -10: ص ،1983 الشمسي، (الطلبة وقادة والمدرسات

 لعينتـــين التـــائي االختبـــار باســـتخدام إحـــصائيا البيانـــات

ــستقلتين ــل م ــاط ومعام ــون ارتب ــل بيرس ــاملي، والتحلي ــلت الع  توص

 الـسلوك  بـين  إحـصائية  داللـة  ذات عالقـة  هنـاك  لـيس  ان الـى  الدراسة

ــادي ــرات و القي ــدخل متغي ــشهري، ال ــر، ال ــدد العم ــنوات ع ــل س  العم

 ).  59-19: ص ،1986 والصياد، حسان (والخبرة الحالي،
 : 1987 عام الجبوري دراسة -3

ــدم ــث ق ــي الباح ــام ف ــالته 1987 ع ــومة رس ــشخيص (الموس  ت

ــط ــسلوك نم ــادي ال ــشرفين القي ــ للم ــركات يف ــاع ش ــصناعي القط  ال

 الماجـستير  درجـة  علـى  حـصوله  متطلبـات  مـن  جـزء  وهـي  ،)المختلط



ــي ــال، إدارة ف ــة األعم ــصاد، اإلدارة كلي ــة واالقت ــداد، جامع ــد بغ  وق

 للمــشرفين القيــادي الــسلوك نمــط تــشخيص إلــى الدراســة هــذه هــدفت

 نحــو وموجهــا مهتمــا الــسلوك مــن الــنمط هــذا كــان اذا مــا لمعرفــة

 . معا لالثنين ام العمل باتجاه ما العاملين

ــق ــدف ولتحقي ــة ه ــم الدراس ــق ت ــتمارة تطبي ــة اس ــن مؤلف  م

ــسمين، ــا االول ق ــات: منه ــن معلوم ــصية ع ــشرف، شخ ــالعمر، الم  ك

 مـن  تكـون  فقـد : الثـاني  القـسم  امـا  الخدمـة،  مـدة  الدراسـي،  التحصيل

ــرة) 35( ــصف فق ــسلوك ت ــادي، ال ــرة) 15 (القي ــف فق ــسلوك لوص  ال

 مـن  تكونـت  عينـة  علـى  تطبيقـه  وتـم  اإلنتـاج  او بالعمـل  المهتم القيادي

 اإلحــصائية الوســائل مــن عــددا الباحــث اســتخدم وقــد. مــشرفا) 137(

ــا ــل: منه ــاط معام ــسيط، االرتب ــار الب ــائي االختب ــين، الت ــل لعينت  وتحلي

 . المتعدد التباين

ــد ــل وبع ــة التحلي ــصائية والمعالج ــات اإلح ــرزت للبيان ــذه أف  ه

 الــسائد المــشرفين ســلوك ان: أهمهــا مــن ئجالنتــا مــن جملــة الدراســة

ــان ــه ذات ك ــي توج ــام (ديمقراط ــاملين االهتم ــاك وان ،)بالع ــة هن  عالق

 المنـصب  فـي  الخدمـة  ومـدة  المـشرف  وعمـر  القيـادي  الـسلوك  هذا بين

 نمـط  بـين  عالقـة  وجـود  يبـرز  لـم  اإلحـصائي  التحليـل  ان كما الحالي،

ــذا ــسلوك ه ــادي ال ــشرف القي ــين للم ــر وب ــصيل متغي ــي التح  الدراس

 ). 193 -92 ص ،1987 الجبوري،(

 : 1987 عام يوسف دراسة -4

ــدم ــث ق ــي الباح ــول ف ــام أيل ــالته 1987 ع ــومة رس  الموس

ــاط( ــسلوك انم ــادي ال ــديري القي ــل لم ــصناعية المعام ــاعين ال  للقط

ــتراكي ــتلط، االش ــة والمخ ــة دراس ــي ،)مقارن ــزء وه ــن ج ــات م  متطلب

  االدارة كلية ،األعمال إدارة في الماجستير شهادة على حصوله

 تــشخيص الــى الدراســة هــدفت وقــد بغــداد، جامعــة واالقتــصاد

ــسلوك نمــط ــادي ال ــساند القي ــدى ال ــدراء ل ــي الم ــل ف ــصناعة المعام  ال



ــاعين ــتراكي بالقط ــتلط، االش ــه والمخ ــر ومعرف ــض اث ــرات بع  المتغي

ــى ــط عل ــسلوك نم ــادي ال ــدراء، القي ــق للم ــدف ولتحقي ــة ه ــم الدراس  ت

ــق ــتبيان تطبي ــك اس ــونم و بلي ــدل" Blake &mouton"وت ــد المع  بع

 مــن تــالف عينــة علــى وطبــق بحثــه، لــيالئم عليــه التغيــرات اجــراء

 اســتخدم وقــد والمخــتلط، االشــتراكي القطــاعين فــي صــناعيا مــديرا77(

ــث ــددا الباح ــن ع ــائل م ــصائية الوس ــا اإلح ــط: منه ــسابي، الوس  الح

ــسبة ــة، الن ــل المئوي ــاط معام ــسيط، االرتب ــار الب ــائي االختب ــتنلع الت  ين

ــستقلتين، ــل م ــاين تحلي ــدد، التب ــراف المتع ــاري واالنح ــد. المعي  وق

 : النتائج من مجموعة الى الدراسة هذه توصلت

 تنوعـت  بينمـا  المـدراء،  لجميـع  الـسلوك  مـن  واحـد  نمـط  وجود عدم -أ

 . متفاوتة وبنسب القيادي سلوكهم انماط وتوزعت

ــة وجــود -ب ــة عالق ــين طردي ــة ب ــة الحــضرية الخلفي ــدراءل والريفي  لم

ــلوكهم ــادي، وس ــث القي ــان حي ــدراء ك ــدرين الم ــن المنح ــضر م  الح

ــر ــيال اكث ــن م ــدراء م ــدرين الم ــن المنح ــف م ــي الري ــلوكهم ف  س

 . القيادي

ــود -ج ــسبة وج ــن ن ــدراء م ــن الم ــتطاعوا مم ــق اس ــوازن تحقي  الت

 . باإلنسان واهتمامهم باإلنتاج اهتمامهم بين االفضل

 لبليـك  اإلداريـة  ةالـشبك  نظريـة  مـن  الدراسـة  هـذه  اتخـذت  وقد

: ص ،1987 يوســـف، (لهـــا إطـــارا" Blake &mouton "وموتـــون

86 -151.( 

 : 1987 عام: مهدي دراسة -5

 علــى القــدرة: بعنــوان ا 987 عــام فــي دراســة الباحــث أجــرى

 هـدفت  وقـد  بغـداد،  جامعـة  كليـات  فـي  األقـسام  لرؤسـاء  التربوية القيادة

  : معرفه إلى الدراسة هذه في



 الكليــات فــي األقــسام لرؤســاء القيــادة علــى القــدرة مــستوى -أ

 العلمـي،  اللقـب  التخـصص، : لمتغيـرات  تبعـا  القـدرة  هـذه  فـي  والفروق

 . الجامعية والخدمة ، الحالي المنصب في الخدمة مدة الشهادة،

 تــراه فيمــا معنويــة داللــة ذات فــروق هنــاك كانــت اذا مــا -ب

 الخدمــة، لجــنس،ا: للمتغيــرات وفقــا القيــادي للــسلوك التدريــسية الهيئــة

ــد الدراســة هــذه أهــداف ولتحقــق العمــر،  مقيــاس الباحــث اســتخدم فق

 علـى  وطبـق  مرسـى  منيـر  محمـد  وضـعه  الـذي  التربويـة  القيادة اختبار

ــة ــت عين ــيس) 37 (بلغ ــسم رئ ــي ق ــروا علم ــة اختي ــشوائية بطريق . ع

 نتــائج لتحليــل اإلحــصائية الوســائل مــن عــددا باســتخدام الباحــث وقــام

 وتحليــل التبــاين المعيــاري، االنحــراف الحــسابى، ســطالو منهــا بحثــه،

 داللـة  ذات فـروق  هنـاك  ان الـى  الدراسـة  هـذه  توصـلت  وقـد  . التباين

 لمتغيـرات  وفقـا  القيـادي  للـسلوك  التدريـسية  الهيئـة  تـراه  فمـا  إحصائية

ــنس، ــدة الج ــة م ــى الخدم ــصب، ف ــر المن ــدي،. (العم  -25 ،1987 مه

30 ( 
 : 1995 عام العنزي دراسة -6

 الــسائدة القياديــة األنمــاط اي معرفــة الــى الدراســة ذههــ هــدفت

ــه ــا ومعرف ــان اذا فيم ــسلوك  ك ــادي ال ــف القي ــاختالف يختل ــض ب  بع

ــرات ــاعي، االنحــدار العلمــي، كالمــستوى: المتغي  الجــنس، االجتم

) 126 (مــن مكونــة البحــث عينــة وكانــت االجتماعيــة، والحالــة العمــر،

 مــوظفي مــن شوائيةعــ بطريقــة اختيــارهم تــم المرؤوســين مــن موظفــا

) 95 (المــدراء عينــة وبلغــت وشــركاتها، التجــارة وزارة ديــوان

ــديرا، ــد م ــتخدم وق ــث اس ــتبيانين الباح ــق اس ــداف لتحقي ــث، أه  البح

ــائج مــن وكانــت ــر األســلوب ان البحــث نت ــشارا األكث  وجهــة مــن انت

ــر ــدراء نظ ــو الم ــلوب ه ــديمقراطي األس ــام (ال ــل األهتم ــه) بالعم  يل

ــوقراطي ــا (األوت ــل ماالهتم ــم) بالعم ــلوب ث ــلي، األس ــا الترس ــن ام  م

ــة ــر وجه ــين نظ ــر المرؤوس ــان فت ــلوب ك ــر األس ــشارا األكث ــو انت  ه



 يليـــه ،)االنتـــاج او بالعمـــل االهتمـــام (االوتـــوقراطي األســـلوب

ــديمقراطي ــام (ال ــاالفراد االهتم ــم) ب ــلى ث ــا. الترس ــسلوك ان كم  ال

ــادي ــف القي ــاختالف يختل ــرات ب ــة، المتغي ــستوى اآلتي ــي الم  ،العلم

ــدار ــاعي، واالنح ــف وال االجتم ــن يختل ــة م ــر وجه ــدراء نظ  الم

ــاختالف ــنس، ب ــر، الج ــة العم ــة والحال ــزى، (االجتماعي  ،1995 العن

 ). 208 – 182 ص

 
 
 

 :األجنبية الدراسات

 . 1967 عام) Likert. R (ليكرت دراسة -1

ــام ــرت ق ــد ليك ــن بالعدي ــرة الدراســات م ــا للفت ــين م  -1961 ب

ــى ،1967 ــات عل ــةاالمري المنظم ــة كي ــدف المختلف ــرف به ــى التع  عل

 الــى الوصــول الدراســة نتيجــة وكانــت االداري القيــادي الــسلوك انمــاط

 : وهي قيادية انماط الربعة وصف

 ": Expositive Autocratic "المستغل األوتوقراطي النمط . أ

ــز ــذا رك ــنمط ه ــى ال ــام عل ــة االهتم ــق باالنتاجي ــداف وتحقي  اه

ــتم وال المنظمــة، ــات يه ــات نيةاالنــسا بالعالق  وان االفــراد، وحاج

ــة ــة الفعالي ــذا االداري ــنمط له ــة ال ــات قليل ــين والعالق ــرئيس ب  ال

 . الدراسة نتائج من ظهرت كما مرضية غير والمرؤوسين

 ": Benevolent  Autocratic "الخير األوتوقراطي النمط . ب

ــز ــذا يرك ــنمط ه ــى ال ــة عل ــق اإلنتاجي ــداف وتحقي ــة، اه  المنظم

ــات ــسانية والعالق ــ االن ــين هبين ــاملين وب ــه الع ــات مع ــسادة كعالق  ال

ــدم، ــا بالخ ــة ان كم ــذا فاعلي ــنمط ه ــة، ال ــات قليل ــه والعالق ــين بين  وب

 . الثقة وعدم الحذر ويسودها مرضية غير المرؤوسين

 ":Participative "التشاوري او المشارك النمط. ج



ــي ــذا يعط ــنمط ه ــا ال ــطا اهتمام ــة متوس ــة إلنتاجي  المنظم

ــا ــطا واهتمام ــات متوس ــراد لحاج ــة األف ــشاعرهم الخاص ــسانية، بم  اإلن

 اعطـاء  بـين  والتـردد  بالحـذر  المرؤوسـين  مـع  الـنمط  هـذا  عالقة وتتسم

ــة ــم الحري ــا او له ــنهم، منعه ــى ع ــر وبمعن ــالنمط آخ ــادي ف ــا القي  هن

ــة ثقــة وليــست الثقــة مــن معــين بقــدر مــشارك ــد زال فــال كامل  القائ

ــب ــي يرغ ــون ان ف ــه تك ــة ل ــى رقاب ــرارات عل ــين الق  والمرؤوس

 بالعمـل  خاصـة  امـور  مناقـشة  فـي  الحريـة  مـن  مناسـب  بقدر يشعرون

 حــل فــي مرؤوســيه وأفكــار آراء القائــد يأخــذ مــا وعــادة القائــد، مــع

 . العمل مشكالت

 ":Democratic "الديمقراطي النمط. د

 انتاجيـة  وبلـوغ  المنظمـة  اهـداف  تحقيـق  علـى  الـنمط  هـذا  يركز

 العــاملين االفــراد حاجــات تلبيــة علــى يركــز الوقــت ذات وفــي عاليــة

ــة الخاصــة ــة االتجاهــات وتنمي ــدهم االيجابي ــزمالء العمــل نحــو عن  وال

ــد والمــسؤولين، ــة ليكــرت وصــف وق ــنمط هــذا انتاجي ــا ال ــة بانه  عالي

ــدا، ــات ون ج ــصية العالق ــة الشخ ــروح ودي ــة وال ــة، المعنوي  وان العالي

 عــد وقــد  لالنجــاز، اعلــى مــستويات وتحديــد بالمــشاركة رغبــة هنــاك

ــرت ــ ليك ــنمط ذاه ــوذج ال ــى كنم ــيم اعل ــة،. (اإلداري للتنظ  الطوالب

 ).15: ص ،1985

 :1997 عام ميسومي جامعة دراسة -2

 ميــسومي اليابــاني الــنفس عــالم قــدم 1985 ســنة فــي

"Mesumi "الحاضــر الوقــت فــي شــيوعا اكثــر اصــبح جديــدا مفهومــا 

ــسلوك ــادي، لل ــرى حيــث القي ــد ان ي ــشيع ان يمكــن االداري القائ  مــن ي

 وبحاجــات ،)ن (بحــرف لــه ورمــز االنــسانية بالجوانــب امــااهتم حولــه

 والرفــع الــتعلم، علــى وحــثهم بــاهميتهم، واشــعارهم واهــدافهم العــاملين

 فــي لــذة يجــد حتــى بــداخلهم الحمــاس جــذوة ويــشعل كفــاءتهم، مــن

ــل ــتمتاع العم ــه، واالس ــي ب ــس وف ــت نف ــدي الوق ــا يب ــب اهتمام  بجان



 تحقيــق علــى والمــساعدة ،وأهدافــه) العــاملين (الرمــز واعطــاه العمــل،

ــك ــداف، تل ــد االه ــل وق ــسومي توص ــى" Mesumi "مي ــاك ان ال  هن

 العالقــات ببعــدي اهتمامهــا بحــسب القيــادي الــسلوك مــن انمــاط اربعــة

 : اآلتي الوجه وعلى ،)العاملين (والعمل) ن (االنسانية

 . وبالعمل بالعالقات قليال اهتماما)= -ن-ع( .أ 

 بالعالقات بيراوك بالعمل قليال اهتماما)= -ن-ع( .ب 

 بالعالقات وقليال بالعمل كبيرا اهتماما)= -عن( .ج 

 والعالقات بالعمل كبيرا اهتماما)= ن ع( .د 

 بالعالقــات عاليــا اهتمامــا اظهــر اذا القائــد ان يتــضح هنــا مــن

 امـا  العـاملين،  لبقيـة  والخبـرة  التخطـيط  فـي  قـدوة  يـصبح  فانـه  والعمل

ــر اذا ــد اظه ــا القائ ــا اهتمام ــاج عالي ــلال (باالنت ــا) عم ــيال واهتمام  قل

 دفــاعي موقــف التخــاذ يــدفعهم ممــا تــسلطيا العــاملين فيــراه بالعالقــات

 ). Jain & Triandis, 1997, P. 316 (القائد من سلبي او

 

 : 1988 عام" Carstens "آارستنس دراسة -3

ــدم ــث ق ــتنس الباح ــي ،"Carstens "كارس ــول ف ــنة ايل  1988 س

ــ الجويــة القــوة معهــد الــى دراســته ــار بهــدف ة،االمريكي ــة اختب  فاعلي

ــاط ــة االنم ــادة القيادي ــي للق ــة ف ــسليح انظم ــة داخــل الت ــدفاع منظوم  ال

 الدراســة هــذه ركــزت وقــد المــذكور، المعهــد فــي االمريكيــة الجــوي

ــى ــاك ان عل ــوعين هن ــن ن ــسلوك م ــادي ال ــا القي ــلوك: هم ــادة س  القي

ــة ــلوك ،"Transformational Leadership "التحويليـ ــادة وسـ  القيـ

 القــادة يــستخدم التــي ،"Transactional Leadership  "ةالعملياتيــ

 قبـل  مـن  المبـذول  الجهـد  لقـاء  المكافئـات  مـنح  فـي  الـوظيفي  مركزهم

 : اآلتية النتائج الى الدراسة هذه توصلت وقد العاملين



ــلوك ان . أ ــادة س ــة القي ــة ذات التحويلي ــة دالل ــة معنوي ــع عالي  م

 . عملياتيةال القيادة سلوك مع ارتباطه من اكثر الفاعلية،

ــرات ان . ب ــيطة للمتغي ــة، الوس ــق اآلتي ــاز االداء تحقي  واالنج

ــسي، ــابق، العك ــوح التط ــدف، وض ــعوبة اله ــدف، ص  اله

 احــصائية داللــة ذات عالقــة اإلبــداع، تحقيــق فــي والمــساعدة

 ).Carstens, 1998, p. 92 (الفعالية مع عالية

  :1998 عام روز و بيردسي دراسة -7
ــام ــان ق ــي الباحث ــاو ،1988 ســنة ف ــسويل، قاعــدة مــن هم  ماك

 منهــا الهــدف بدراســة، األمريكيــة الجويــة القــوة لقيــادة التابعــة االبامــا،

ــار ــسفات اختب ــة الفل ــر القيادي ــسلوك واث ــادي ال ــى القي ــة عل  فاعلي

ــة، ــة المعرك ــع بالمقارن ــات م ــف متطلب ــستوى الموق ــويري والم  التط

ــيهم، ــث لمرؤوس ــر حي ــذه تعتب ــة ه ــدادا الدراس ــة امت ــي لنظري  هيرس

 . الذكر اآلنفة" Hersey & Blancharld "نجردوبال

 : اآلتية النتائج إلى الدراسة هذه توصلت وقد

ــي . أ ــون لك ــد يك ــاعال، القائ ــد ال ف ــون ان ب ــاك يك ــا هن  نمط

 . االوقات كل في مالئما قياديا سلوكيا

 عنــصر بــين القيــادي الــسلوك فــي يــوازن ان للقائــد ينبغــي . ب

ــشاركة ــساندة او الم ــات الم ــف ومتطلب  ,Birdseye( الموق

& Rose, 1998, p. 97.( 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  الثاني الفصل

  للبحث النظري اإلطار

 األول املبحث



 وخصائصها مفهومها – البيئة

ــاول  ــد تن ــن العدي ــاحثين م ــي الب ــال ف ــة مج ــوم المنظم ــة مفه  البيئ

ــين ــي منطلق ــك ف ــدافها تحقــق ان يمكــن ال المنظمــة ان مــن ذل ــستمر أه  وت

 اتجـاه  خـالل  مـن  ذلـك  تبلـور  اذ البيئـة؛  دون مـن  حـي  كـائن  أي شأن شأنها

ــدارس وآراء ــة الم ــي الفكري ــيم، ف ــيما وال التنظ ــة س ــنظم نظري ــة ال  المفتوح

ــي ــت الت ــة أول ــا البيئ ــرا اهتمام ــاني، (كبي ــضال ،)3 ص ،1999 الع ــن ف  ع

ــات ــي الدراس ــزت الت ــى رك ــل عل ــة العوام ــدى ، البيئي ــا وم ــى تأثيره  عل

 المنظمــات ان مؤداهــا اساســية افتراضــات مــن ذلــك يفــ منطلقــين المنظمــة

 منهـا  تحـصل  البيئـة  علـى  مفتوحـا  نظامـا  تمثـل  لكونهـا  فـراغ  فـي  تعمل ال

 اخــرى ناحيــة مــن مخرجاتهــا إليهــا وتــصدر ناحيــة مــن مــدخالتها علــى

)Jemiso 1981, 635 (أنظمــة مــن يتكــون نظامــا تمثــل المنظمــة ان كمــا 

 ,Katz & Kahn (بهــا المحيطــة البيئـة  ومــع بعــضها مـع  تتفاعــل فرعيـة 

1966, 150 .( 

 : البيئة مفهوم
 حيــث البيئــة، لمفهــوم تحديــدهم فــي والمفكــرين الكتــاب آراء تباينــت 

 مفهــوم علــى تركيــزهم عنــد البيئــة لمجــاالت محــددة زوايــا بعــضهم تنــاول

 اآلخــر القــسم ركــز حــين فــي فقــط، بالمنظمــة المحيطــة الخارجيــة البيئــة

 والكتـاب  المفكـرين  بعـض  هنـاك  ان حـين  فـي  اخليـة، الد البيئـة  مفهـوم  على

ــد ــزوا ق ــى رك ــأثيرات عل ــة الت ــة المتبادل ــة للبيئ ــى الخارجي ــتراتيجية عل  اس

 ). 10 ،1992 الشهابي،. (المنظمة واهداف

ــذا  ــن ل ــول يمك ــوم ان: الق ــة مفه ــيس البيئ ــا ل ــديثا، مفهوم ــه إذ ح  ان

 فــي واســع نطــاق علــى اســتخدامه وشــاع االربعينــات مطلــع فــي اســتخدم

 التنظيمــي الفكــر لتطــورات نتيجــة ومتغيراتهــا البيئــة دراســة عنــد الــستينات

ــه جــاءت التــي ــة المــدارس ب ــسلوكية الكالسيكــسية، (المختلفــة التنظيمي  ،)وال

ــورة ــة وبل ــة النظري ــي الموقفي ــت الت ــام اول ــذا االهتم ــب، له ــاءت الجان  وج

ـ  لـم  انهـا  مـن  الـرغم  علـى  الـسابقة  المـدارس  لهـا  تتطرق لم بافكار  رفضت

 ان علـى  ينـصب  النظريـة  هـذه  منطـوق  ان اذ المـدارس؛  تلـك  بـه  جاءت ما



ــة ــق فــي المنظمــة فاعلي ــى يعتمــد اهــدافها تحقي ــسجام درجــة عل ــين االن  ب

 والحجـــم بالبيئـــة المتمثلـــة الموقفيـــة والعوامـــل المنظمـــة فعاليـــات

 . والتكنولوجيا

ــى  ــرغم وعل ــن ال ــور م ــل التط ــداخل الهائ ــذي والت ــصل ال ــي ح  ف

ـ  استخدام  والكتـاب  البـاحثين  نظـر  وجهـة  مـن  التبـاين  نـرى  البيئـة،  صطلحم

 مفهـوم  انـه  علـى ) Bakke, 1959 (اليـه  ينظـر  حيـث  مفهومـه؛  تحديـد  فـي 

 المنظمـة،  فـي  تـؤثر  ان يمكـن  التـي  المتغيـرات  كـل  لـشموله  وذلـك  شامل؛

ــده ــي ويؤي ــذا ف ــاه ه ــذي ،)Thompson, 1967, 27 (االتج ــار ال ــى اش  ال

ــة ان ــر كــل هــي: البيئ ــود او اتالمتغي ــأى تكــون التــي الموقــف او القي  بمن

) Burns And Stalker, 1961, 12 (ان كمــا المنظمــة، رقابــة عــن

ــا ــة بدراســة اهتم ــا عــامال بوصــفها البيئ ــز خــالل مــن موقفي ــى التركي  عل

ــشخيص ــا وادراك ت ــة يواجــه م ــن المنظم ــف م ــة، تفرضــها مواق ــي البيئ  ف

ــين ــار) Emcry and Trist, 1965, 181 (ان ح ــى اش ــة ان ال ــي البيئ : ه

ــة( ــن مجموع ــي العناصــر م ــل الت ــا تتعام ــة معه ــشكل المنظم ــات وت  عالق

ــببية ــا س ــا ،)معه ــصاري، (ان كم ــار) 42 ،1970 االن ــى اش ــة ان ال  أي بيئ

ــة ــانها منظم ــان ش ــة ش ــائن أي بيئ ــي ك ــددة ح ــة مح ــروف بمجموع  الظ

 . وتطورها حياتها في تؤثر التي والعوامل الخارجية

 عرفاهـــا فقـــد ،)Kast And Rosencweiy, 1974, 135 (امـــا 

ــا ــيء أي: (بانه ــارج ش ــدود خ ــة ح ــا ،)المنظم ــا كم  ,Pennings (عرفه

ــا) 393 ,1975 ــصدر: (بانه ــة م ــي المنظم ــدخالت ف ــصب الم ــائي والم  النه

ــصريف ــا لت ــا أي ،)مخرجاته ــة انه ــن مجموع ــراد م ــات االف  والجماع

 . قاتالعال من مختلفة انواعا معينة منظمة معها تتبادل التي والمنظمات

ــا  ــد ،)Khandwall, 1977, 201 (أم ــا فق ــا عرفه ــصدر: (باته  الم

 ). المنظمة على الضغوط من وكثيرة مختلفة النواع

ــسياق  ــسه وبال ــار نف ــى ،)Mintaberg, 1979, 201 (أش ــا ال  انه

ــل( ــة تتمث ــل بكثاف ــة العوام ــة الداخلي ــي وااللخارجي ــؤثر الت ــي ت ــشاطات ف  ن

 ). المنظمة



ــددها ــشرقاوي، (وح ــة) 36 ،1979 ال ــوى بمجموع ــؤثرات الق  والم

 تكـون  قـد  القـوى  هـذه  ان اكـد  اذ واتجاهاتهـا،  واهميتهـا  وزنهـا  فـي  المتباينة

 مـضاد  باتجـاه  تعمـل  سـلبية  تكـون  وقـد  المنظمـة  صـالح  فـي  تعمـل  ايجابية

ــة لمــصالح ــي. المنظم ــد حــين ف ــشماع، (أك ــى) 204 ،1989 ال ــة ان ال  البيئ

 . منظمةال فيه تعمل او توجد الذي االطار تمثل

ــل ان  ــذه ك ــاهيم ه ــي المف ــت الت ــة تناول ــن ال البيئ  ان يمك

 اكبـر  بـشكل  ركـزت  النهـا  المعقـدة؛  الداخليـة  العالقـات  معرفـة  فـي  تساعدنا

 واسـتنادا  البـاحثين  بـبعض  حـدا  ممـا  المنظمـة؛  حـدود  خـارج  العوامـل  على

 ,Steert (والخارجيــة الداخليــة بالبيئــة تــصنيفها الــى الــشامل البيئــة لمفهــوم

ــة) 1977,7 ــة والبيئـ ــة العامـ ــة والبيئـ ــة (الخاصـ ــة بيئـ  ،)المهمـ

)Schomerhor. Hunt and Oshorn, 1982, 326(، ــث  ان حيــ

 او معـين  قطـاع  فـي  العاملـة  المنظمـات  لجميـع  بالنـسبة  تتـشابه  العامة البيئة

ــع ــين مجتم ــث مع ــشير حي ــا ت ــع بمفهومه ــى الواس ــال ال ــصادي المج  االقت

 . المنظمات فيه تعمل الذي والتفني والثقافي والسياسي

ــدد ــك) Duncan, 1973, 313 (وحـ ــدما ذلـ ــار عنـ ــى اشـ  الـ

 اطارهــا فــي وتنــشط كافــة المنظمــات علــى تــؤثر التــي العوامــل مجموعــة

 . والقانونية والثقافية واالجتماعية السياسية كالعوامل

ــا ــد) Kost and Posenzweiy, 1979- 131 (امـ ــددوا فقـ  حـ

ـ  للمنظمـة  العامـة  البيئـة  مكونات  والقانونيـة  والـسياسية  والتقنيـة  الثقافيـة  (بـ

 ان الـــى واشـــاروا) والـــتعلم والديمغرافيـــة واالقتـــصادية واالجتماعيـــة

 المنظمـة  فـي  تـؤثر  المكونـات  هـذه  مـن  مكـون  كـل  ترافـق  التـي  التغيرات

ــشكل ــر ب ــر او مباش ــر، غي ــاه مباش ــسه وباالتج ــار نف  ,Handerson (اش

ــذي) 23 ,1988 ــدد ال ــة ح ــن مجموع ــل م ــةمم العوام ـــ ثل ــصادية(ب  االقت

ــسكانية ــرات وال ــة والتغي ــات التقني ــة واالتجاه ــة الثقافي ــسياسية واالجتماعي  وال

 ). والقانونية

ــتنادا ــى واس ــوم ال ــام مفه ــوح النظ ــان المفت ــل ف ــة لك ــدودها منظم  ح

 نـادرا  الحـدود  وهـذه  االخـرى،  المنظمـات  عـن  تميزهـا  التـي  المعرفـة  شبه



 وليــست ومتغيــرة امــضةغ الغالــب فــي بــل ومحــددة، واضــحة تكــون مــا

 ). 46 ،2003 حريم، (الحدود هذه وترسيم تحديد الصعب ومن ثابتة

 خــارج -بيئــة -شــيئا هنــاك ان يعنــي منظمــة لكــل حــدود وجــود ان

ــة، ــد المنظم ــرف لق ــة) Robbins, 1990 (ع ــا البيئ ــع: بأنه ــل جمي  العوام

 . المنظمة حدود خارج الواقعة والمتغيرات

ــا ــرت ام ــايلز روب ــد) Robert Miles 1990, 206 (م ــرف فق  ع

 الـذي  الفرعـي  النظـام  منـه  واطـرح  الكـون  خـذ : (التـالي  النحـو  على البيئة

 البيئــة) Hawley (عــرف كمــا ،)البيئــة هــو البــاقي فيكــون المنظمــة، يمثــل

 التــأثير امكانــات لــديها او وتــؤثر المنظمــة خــارج الظــواهر جميــع:  بأنهــا

 . المنظمة على

 تلـــك: بانهـــا البيئـــة) Voich & Wren: (الكاتبـــان وعـــرف

 االجتماعيـــة الطبيعـــة ذات االخـــرى والقـــوى والمنظمـــات االحـــداث

ــصادية ــة واالقت ــسياسية والتكنولوجي ــة وال ــارج والواقع ــاق خ ــسيطرة نط  ال

 ). 168ص ،1988 السالم، (لالدارة المباشرة

 : البيئة تصنيف

ــد ــنف لقـ ــان صـ ــة) Hodge, Anthony, 1991 (الكاتبـ  بيئـ

 : وهي ستوياتم ثالث الى المنظمة

 ): .Micro Env (الجزئية البيئة -1

ــي  ــل وه ــة تمث ــسها المنظم ــة (نف ــة البيئ ــضم) الداخلي : وت

ــالة ــة، رس ــدافها، المنظم ــاملين واه ــا، والع ــوارد فيه ــسياسات والم  وال

 . والخدمات والمنتجات االنتاج وعمليات واالجراءات والتقنيات

 ): .Intermediate Env (الوسطية البيئة -2

 ربــط نظــم مــن وتتكــون الكليــة بالبيئــة المنظمــة تــربط وهــي 

)Linking Systems (ــسهل ــاعالت ت ــين التف ــة ب ــة البيئ ــة (الجزئي ) المنظم

ــة ــة، والبيئ ــشمل الكلي ــات وت ــوردين،: (المكون ــوزعين، الم ــاالت الم  وك

ــالن، ــات االع ــة، العالق ــوكالء، العام ــسماسرة، ال ــب ال ــف، مكات  التوظي

 ).  الخدمات وحدات

 ): Macro Env (الكلية البيئة -3



 الــسياسي، والنظــام الثقــافي، النظــام (الــنظم مــن الكثيــر تــضم وهــذه

 العاملـة،  القـوى  نظـام  التقنـي،  النظـام  التنافـسي،  النظـام  االقتـصادي،  النظام

 ). وغيرها... المادية البيئة نظام المستهلكين، نظام

ــن ــصنيفات وم ــر الت ــيوعا االكث ــو ش ــصنيف ه ــة ت ــة البيئ  الخارجي

 بيئـة / المحـددة  والبيئـة  العامـة،  البيئـة : همـا  مـستويين / نـوعين  الـى  نظمةللم

ــشاط ــريم، (الن ــذا). 48 ،2003 ح ــصعب ه ــي وي ــاالت ف ــرة ح ــع كثي  وض

ــين فاصــلة حــدود ــة ب ــة العامــة البيئ ــداخل نظــرا النــشاط وبيئ ــأثير للت  والت

 فـضال  البيئتـين  مـن  كـل  مكونـات  ديناميـة  الـى  ذلـك  ويرجع بينهما، المتبادل

 . للمنظمة الذاتية دراتالق عن
 
 



 
  الثاني املبحث

 و توالنظريا املفهوم -  اإلدارية القيادة

   احلديثة املداخل

 : اإلدارية القيادة مفهوم: أوال

 اإلدارية القيادة لمفهوم تحديدهم في والباحثين الكتاب نظر وجهات اختلفت 

 هؤالء قبل من يهعل متفق واحد تعريف يوجد ال إذ النظرية؛ لمنطلقاتهم تبعا

 عليه يكون أن ينبغي ما بين الفصل صعوبة إلى ذلك يرجع وقد المتخصصين،

 تبعا معينة أنواع من قيادات ظهور في تسهم التي العوامل وبين القيادي السلوك

 أن يجد اإلدارية القيادة لتعريفات فالمتأمل. والزمانية المكانية والمتغيرات للظروف

 الباحث وسيحاول مفهومها، تحديد حاولوا الذين األفراد عددب تقدر تعريفاتها عدد

 : وهي اإلدارية، القيادة تناولت التي التعريفات تلك ومناقشة استعراض

 : باآلخرين التأثير في القابلية أو القدرة باعتبارها القيادة . أ

 أو قدرة: (بأنها القيادة يعرفون الذين والباحثين الكتاب من العديد هناك  

 القيادة" Sharma "شارما عرف فقد ،) اآلخرين على التأثير في القائد ةقابلي

 انجاز ألجل والجماعات األفراد أنشطة على التأثير في القدرة: (بأنها اإلدارية

 . ")Sharma, 1982, P212 "معين موقف في الهدف

 لتوجيه باآلخرين التأثير في القابلية: (بأنها" Hodgetts "هودجتس وعرفها

 .   ")Hodgetts, 1980, P. 237 "الخاصة األهداف تحقيق نحو مجهده



 شخص قدرة: (بأنها" Wren & Voich "وفوج رون عرفها نفسه وباالتجاه

 األهداف تحقيق مواصلة في ويسهمون يتعاونون لجعلهم اآلخرين في بالتأثير ما

 ").Wren & Voich, 1984, 471 "التنظيمية

 يمارسون الحقيقيين القادة إنGuirdham) :" "جيردهام يرى حين في

 ويعرفون السلطة أو القوة من لشيء امتالكهم بسبب إما مرؤوسيهم على التأثير

 تحت يعملون الذين المرؤوسين إقناع في نجاحهم بسبب أو يستخدمونها، كيف

 .Guirdham, 1990, P "معينة بطريقة التفكير أو العمل أو للتصرف إمرتهم

 لتشكيل القسري غير التأثير استخدام: (بأنه" Griffin "رفنك عرفها كما ،")475

 ومساعدة التنظيمية، األهداف انجاز نحو السلوك ورفع والجماعة، التنظيم أهداف

 ,Griffin "وثقافته هويته لتشكيل والتنظيم الجماعة 1990,  P475("، حين في 

 تجاه منظمة مجموعة نشاط في التأثير عملية: (بأنها" Stogdil "ستودل عرفها

 "). Stogdil, 1974, 31 "معين هدف

 الرئيسي العنصر هو القائد بأن الذكر، السابقة التعريفات في يالحظ ومما

 وقابليته قدرته خالل من ذلك ويظهر المرؤوسين، ونشاطات أعمال في والمؤثر

 المتأمل فإن كذلك األهداف، تحقيق بغية مرؤوسيه وسلوك لتصرفات التأثير في

 هذا أوائل في ساد الذي التقليدي الفكر بجالء يالحظ التعريفات هذه لقاتمنط في

 التي العملية بالمشكلة اهتمت قد معروف هو كما  العلمية اإلدارة فحركة القرن،



 والحركة، الوقت دراسة على االعتماد خالل من واإلنتاجية الكفاءة تخص

 اإلدارة تستخدمه للطاقة رومصد للعمل أداة انه على لإلنسان نظرتها من وانطلقت

 المعرفة أهمية على الحركة هذه أكدت كما المطلوب، اإلنتاج إلى الوصول في

 الوسائل أفضل استخدام طريق عن المشكالت حل في الرشيدة والنظرة العلمية

 ). 40 ،1982 مرار، (الرسمية التنظيمات إطار في المادية

 والمفاهيم المصطلحات ميعج شأن شأنها اإلدارية القيادة ان نجد وهكذا

 إدارة في آنذاك سادت التي والمفاهيم األفكار بكل تأثرت قد األخرى، اإلدارية

 ودور شخصية على الكلي التركيز ذروة فان حال أية وعلى والمصانع، المعامل

 لذلك المرؤوسين؛ وهم المعادلة من الثاني الطرف أهمية على غلبت قد القائد

 قبل من حاليا تطرح تزال ما الفترة تلك في طرحت التي القيادة تعريفات جاءت

 والقدرات والسمات الصفات من القائد يستمدها التي القوة مؤكدة االتجاه هذا مؤدي

 أخرى متغيرات من سواها ما متجاهلة عظيم، وكرجل متميز كفرد بها يتمتع التي

 التأثير ةكلم أن نجد آخر جانب ومن جانب، من هذا شخصيته، نطاق خارج تقع

  بالتأثير؟ المقصود ما نحدد أن الضروري فمن وعليه القيادة، عملية محور هي

 تغيير خالله من ويستطيع الفرد به يقوم سلوكا يعد كان وان التأثير إن

 أو المؤثر أو الفرد يريدها التي بالطريقة آخر فرد مشاعر أو موقف أو سلوك

 القائد



)French, 1985, 182(، بالقوة يقصد حيث القوة، عن يختلف فانه" power :"

  قسريا اإلذعان إحداث يكون وقد اآلخرين لدى االذعان إحداث على القدرة

)Pike,  1978,   السلطة عن أيضا" Influence "التأثير يختلف كما ،)28‐27

"Authority"بهدف اإلداري للقائد تمنح شرعية قوة (:بأنها السلطة تعرف حيث ؛ 

 بتعليمات أو بقرار إما يتم وهذا المرؤوسين لدى فيه رغوبالم السلوك إحداث

 رسمية

" Pike, 1978, 27‐38 .(" 

 وهو ،"Martain "مارتن كتبه ما إلى اإلشارة من بد ال الصدد هذا وفي

 مختلفان، شيئان هما والقوة الصالحية أن من العشرين، القرن في فرنسي فيلسوف

 إطاعتك، اآلخرين تجبر ان تستطيع تهابواسط التي  القدرة هي" Power "فالقوة

 األوامر، وإصدار التوجيه في الحق فهي ،"Authority) "الصالحية (السلطة أما

 فالهدف ،)Singhvi, 1969, 64 (يطيعوك أو إليك يستمعون اآلخرين جعل وفي

 العمل، انجاز هي والصالحية القوة ممارسة خالل من يالحظ هنا تحقيقه المراد

 ،)العمل إنجاز (الهدف تحقيق التنفيذ، طريقة في يتجلى بينهما فاالختال إن أي

) الصالحية (السلطة حالة في بينما ،)Force (الضغط استخدام يتم القوة حالة ففي

 . العقالنية أو الحق استخدام يتم



 القائد قدرة تعني الصالحية إن: (الكبيسي يرى نفسه وبالمنظور انه كما

 الصادرة والقرارات األوامر ليتقبلوا واستعدادهم خريناآل لدى الرغبة خلق على

 الكبيسي، "قسر أو ضغط ودون طواعية تنفيذها لضرورة مقتنعين وجعلهم اليهم

 القوة مصطلحي بين واضحا اختالفا هناك أن عن فضالً ،")60 -59 ،1971

 : اآلتية النقاط في ذلك إجمال ويمكن والصالحية،

 . تكتسب بل تفوض ال القوة بينما تفوض، الصالحية إن -1

 . المسؤولية تصاحبها ال القوة بينما المسؤولية، تصاحب الصالحية إن -2

 تمثل حين في) العامة (الجماعية اإلرادة تعكس أن إلى الصالحية تميل -3

 ،1971 الكبيسي، (للفرد الشخصية أو الفردية اإلرادة عكس إلى القوة

59- 60.( 

 

 :  تفاعل عملية باعتبارها القيادة . ب

 من القائد بين وتبادل تفاعل عملية: هي القيادة إن االتجاه هذا أصحاب يرى

 يتجسد التفاعل لهذا الرئيسي العنصر وان أخرى، جهة من مرؤوسيه وبين جهة،

 تبوء في بأهليته تقتنع التي المقادة الجماعة من القائد يستمدها التي القوة في

 هذه للقائد يوفرون الذين هم األتباع نإ يعني وهذا. المنظمة في القيادة المركز

 فيه، متوفرة ويجدونها غيرها على يفضلونها التي والسمات للمواصفات وفقا القوة

 القيادة ،"Newstrom "ونيوستروم ،"Davis "ديفز من كل عرف الصدد هذا وفي



 عبتشجي القائد يقوم وبمقتضاها وتابعيه، القائد بين التفاعل عملية: بأنها اإلدارية

 & Davis "األهداف تحقيق أجل من بحماس العمل على المرؤوسين ومساعدة

Newstrom,  1985,   سلوك بتوجيه القائد قيام يتضمن التعريف وهذا ،"185

 . تحقيقه يروم معين هدف نحو ومساعدتهم تشجيعهم خالل من تابعيه

 فاعلالت عملية على تأكيدها من الرغم على السابقة التعريفات ان نجد وهكذا

 عملية لجوهر محددا ومفهوما واضحا تفسيرا تعِط لم لكنها وأتباعه القائد بين

 المواصفات بان يرى االتجاه هذا فان وعليه تحكمها، التي واألسس التفاعل

 ظهورها في الحاكم العنصر وان القيادة، لظهور تكفي ال لوحدها القائد وقدرات

 للقائد، المقادة الجماعة تعطيه الذي المواالستس االقتناع ودرجة االستجابة نوع هو

 من القناعة هذه استحضار في وقدراته القائد دور يلغون ال هؤالء فان ذلك ومع

 القيادة عملية في) األتباع (الثاني الطرف أهمية على يؤكدون ولكنهم أتباعه، قبل

 أيضا التعريفات هذه من يظهر كما القائد، على ينصب التأكيد جل كان أن بعد

 هذا من الثالثينيات مطلع في ظهرت والتي اإلنسانية العالقات حركة تأثير مدى

 في األكبر الدور) 1932 -1927 (هوثرون دراسات لنتاج كان حيث القرن،

 والمهتمين واالجتماعيين اإلداريين أوساط في وانتشارها الحركة هذه مفاهيم بلورة

 . باإلدارة

 : سلوآا باعتبارها القيادة . ج



 عملية: بأنها اإلدارية القيادة" Feidler "فدلر عرف المنظور  هذا قوف على

 ينسجم والذي المالئم القيادي السلوك استخدام يمكن وبموجبها عملية أسس تحكمها

 االتجاه، بنفس آخرون كتاب عرفها كما ،"Feidler, 1967, 11 "معين ظرف مع

 & Kundson "وبيل وكندسون ،1959 عام ،"Davis"ديفز: ومنهم Bell "عام 

1979 . 

 إنما القائد سلوك أن على يؤكد الذي االتجاه هذا ألنصار المتفحص ولعل

 عملية طبيعة في تؤثر التي والمتغيرات العناصر كافة بين التفاعل حصيلة هو

 القائد، شخصية القائد، وحاجات قدرات: هي المتغيرات وهذه اإلدارية، القيادة

 . الموقف أو لظرفا ومتطلبات التابعين، وحاجات

 النهج تأثير بوضوح يخرج االتجاه هذا منطلقات في المالحظ ان كما

 القرن هذا من والخمسينات األربعينات أواخر في الظهور في بدأ الذي السلوكي

 ومشيگان" Ohio "أوهايو جامعتي دراسات اثر وعلى هذا، يومنا وحتى

"Michigan"، يتعرفوا ان اإلداريين ادةالق من تطلب قد الدراسات، من وغيرها 

 إلى إضافة والجماعي، اإلنساني والسلوك وعالقاتهم معهم التابعين دوافع قرب عن

 حالة من يتغير انه أي ظرفي، هو التصرف أو السلوك هذا أن إلى النظر ضرورة

 . الظرف أو الموقف لتغير تبعا أخرى إلى

 : اإلدارية القيادة تناولت اليت النظريات: ثانيا



 مختلفة، وفكرية تاريخية مراحل خالل اإلدارية القيادة دراسة مرت دلق

 والقدرات والمميزات الصفات تحديد إلى اإلداري الفكر في الجهود جميع واتجهت

 تحديد وبالتالي اإلفراد، من غيره عن وتميزه قائدا الشخص من تجعل التي

 أساسها على يمكن ةثابت معايير وضع ثم ومن الناجحة، اإلدارية القيادة خصائص

 تصنيفها يمكن نظريات عدة وجود ذلك عن نتج وقد األكفاء اإلداريين القادة اختيار

 : اآلتية التقسيمات وفق على

 ": The Grate man Theory "العظيم الرجل نظرية  -1

 توماس يد على 1910 عام إلى ظهورها يرجع التي النظرية هذه تعتبر

 بان االعتقاد على ركزت التي النظريات دمأق من ،"Tomase Carlel "كارليل

 ويؤكد مكتسبة، وليست موروثة القيادية السمات وان يصنعون، وال يولدون القادة

 تولد التي الموروثة الخصائص من مجموعة: (هي القيادة ان النظرية هذه أصحاب

 بمواهب يتمتع الذي العظيم، الرجل يعتبر الصفات هذه يحمل ومن الفرد، مع

 الجماعة في التأثير يستطيع الذي هو القائد هذا وان للقيادة، تؤهله فائقة توقدرا

 تعرضت فقد حال أية وعلى ،"38 ،1988 نعامة،) "وخصائصها سلوكها وتغيير

 : أهمها من لعل االنتقادات من لجملة النظرية هذه

 من عدد توفر فان وبالتالي يصنعون وال يولدون القادة أن تفترض إنها - أ

 . فيه التحكم يمكن ال أمر القادة



 الطبيعية الصفات من محدد عدد على مؤيديها بين اتفاق يوجد ال انه - ب

 عن مختلفة وراثية صفات يحدد منهم كال ان فنجد القادة، في الموروثة

 . القيادة طبيعة تحديد عدم الى يؤدي مما وهذا اآلخر

 مبالغ رام التاريخ يصنع الذي هو الفرد بان النظرية هذه افتراض ان - ج

 صنع يستطيع ال وقدراته ومواهبه قواه كانت مهما وحده الفرد الن فيه؛

 هذا له تهيئ مساعدة أخرى عوامل تدخل من بد ال حيث التاريخ،

 . الدور

 من تختلف فإنها حددتها وان العظيم، الرجل صفات لنا تحدد لم انها - د

 ،مجتمع لكل االجتماعية والمعايير الظروف باختالف آلخر مجتمع

 في ينجح ان يمكن ال قد غاندي الهند زعيم ان نجد المثال سبيل فعلى

 . آخر مجتمع عن مجتمع كل ومواريث قيم الختالف نظرا آخر مجتمع

 

 

 

 ":Traits Theory "السمات نظرية  -2

 وبيرنارد ،"Allport "ألبورت و ،"Gowin "گاون نظرية أشارت 

"Bernard"، يمارسونها، الذين االفراد وصف خالل من القيادة تناولت التي 

 الفعال القيادي النمط على للتعرف وذلك بها، يتميزون خصائص أو خاصة لسمات

 . به والتنبؤ بهم



 أو سمات أو صفات وجود بضرورة النظرية هذه أصحاب اعتقد ولقد 

 توفرت ما إذا أخرى بعبارة أي غيره، عن تميزه القائد في تتوفر معينة خصائص

 صفة كانت وان فالسمة قائدا، فيصبح ما بشخص السمات او الخصائص هذه

 السلوك تشكيل في بأخرى او بطريقة تساهم متميزة وفسيولوجية ونفسية اجتماعية

 . القيادي

 هذه تناولتها التي الصفات او الخصائص تقسيم يمكن فانه حال أية وعلى 

 : اآلتي النحو على هي النظرية

 ومتعاونا، عالقاته، في اجتماعيا ائدالق يكون ان وهي: اجتماعية صفات - أ

 . لآلخرين ومحبا منفتحا، مخلصا،

 القامة وطويل الئق مظهر ذا القائد يكون ان وهي: فسيولوجية صفات - ب

 . وحيويا الوزن ومناسب

 الذات، بثقة ويتمتع وفطنا، وحازما ذكيا القائد يكون ان وهي: نفسية صفات - ج

 ".. 275 ،1995 كنعان، "العاطفي توازنه إلى إضافة

 خالل من القادة صنفت قد كانت وان النظرية هذه ان القول يمكن وهكذا

 من أي توضح لم هذه السمات قوائم ان ورغم لهم، رسمتها التي السمات قوائم

 من أكثر المختلفة المواقف مع تتجاوب السمات من وأي غيرها من أهم السمات

 البحوث من العديد منها طلقتان التي النواة شكلت النظرية هذه أن إال غيرها،



 النظرية هذه تعتبر كما سليمة، منهجية أسس على تقوم التي الجديدة والدراسات

 تصلح أنها كما الموقف، نظريات أهمها من نظريات من تالها لما انطالق نقطة

 كنعان، "االجتماعيين والمصلحين والفالسفة االنبياء مثل القيادية، المواقف لتفسير

1995، 289 ." 

 ": Behavior Theories"السلوك نظريات  -3

 ماكريگر أمثال من المختصون اتجه العظيم، الرجل نظرية دراسة بعد

"MeGregor"، وشارتل" Shartele"، وستودل" Stogdill"، وفليشمان 

"Fleishman"، ولكرت"Likert"، وكاتز" Katz"، وكان" kahn"، وبليك 

 او سلوكي منظار من اإلدارية قيادةال لدراسة ،"Blake & Mouton "ومورتون

 التوجه هذا أوجد لقد المرؤوسين؟ مع تعامله أثناء القائد يسلك كيف: أدق بعبارة

 على للحكم وسيلة أفضل واعتبرت القيادي السلوك نظريات تطوير في مهما تحوال

 التي الكيفية على تركز النظريات هذه ان سماته، على االعتماد من بدال القائد

 أن هو النظريات هذه عليه تقوم الذي واالفتراض المرؤوسين، مع القائد بها مليتعا

 . واألحول الظروف جميع وفي دائما ومؤثر فعال به الخاص القائد سلوك

 : اآلتي النحو على توضيحها يمكن القائد سلوك تناولت التي النظريات ان

 ": McGregor "ملگريگر) Y (و) X (نظرية - أ



) X (نظرية وتمثل النظريتين، هاتين رائد" McGregor "لمگريگر يعتبر

 القائد سلوك) Y (نظرية تمثل بينما باإلنتاج، يهتم الذي القائد  نمط التقليدية

 ). 87 ،1982 بدر، (باألفراد يهتم الذي االداري

 وبأنهم المالية، بالحوافز يتأثرون مرؤوسيهم ان يعتقدون الذين المدراء ان

 هؤالء مثل ذلك، ضوء في يعاملونهم ضعيفة العملياتية مإمكاناته وبأن كسالى

 فان وبالمقابل المرؤوسين، قيادة في التوجيهي االسلوب العتماد يميلون المدراء

 وراغبين ومتعاونين ومثابرة بجد يعملون مرؤوسيهم بان يعتقدون الذين المدراء

 المدراء ءهؤال مثل االفتراضات، هذه ضوء في فيعاملونهم المسؤولية تحمل في

 ). 77 -69 ،1995 جواد، (القيادة في المشارك السلوك سيعتمدون

 & Blake  "وموتون لبليك اإلدارية الشبكة نظرية - ب

Mouton:" 

 القيادة  موضوع في بحثت التي المهمة النظريات من النظرية هذه تعتبر

 من مستفيدين ،"Mouton "وموتون ،"Blake "بليك من كل طورها التي اإلدارية

 تم بحيث اإلدارية القيادة حول ،".Ohio State Unv "أوهايو جامعة دراسة أفكار

 : هما محورين ذات شبكة على اإلداري للقائد سلوكين تحديد

 .بالعمل القائد باهتمام يتمثل سلوك .1

 ).العاملين (باألفراد القائد باهتمام يتمثل سلوك .2



 بشكل وحثهم لمرؤوسينل توجيهه حالة في بالعمل اإلداري القائد يهتم حيث

 وهنا المطلوب، بالشكل العمل وانجاز التنظيمية األهداف تحقيق اجل من مستمر

 . به يتعلق ما وكل ومراقبته وتنفيذه العمل تخطيط على اإلداري القائد يركز

 مناخ إيجاد على بالعاملين اهتمامه حالة في اإلداري القائد يركز حين في

 وإعطائهم بالعدل ومعاملتهم إليهم االستماع اللخ من للعاملين مالئم تنظيمي

 . القرارات صنع في ومشاركتهم والمشورة النصح

ــد ــتخدمت وق ــذه اس ــة ه ــي النظري ــة ف ــر بداي ــي األم ــدريب ف  ت

 المعرفــة زيــادة خــالل مــن منظمــاتهم تطــوير ألجــل اإلداريــين القــادة

 ،"Rosenbaum, 1982, 13 "وقابليـــاتهم مهـــاراتهم وتنميـــة لـــديهم

 . النظرية لهذه وفقا القيادي السلوك أنماط يوضح اآلتي لوالشك
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 باإلنتاج االهتمام
 & Blake "وموتون بليك نظرية حسب القيادي السلوك أنماط يوضح مخطط

Mouton"  
 بتقاطع تظهر ان يمكن القيادي للسلوك عديدة أنماط)  2 (الشكل ويبرز

 & Blake  "وموتون بيلك الباحثين لكن العمودي، المحور مع األفقي المحور

Mouton" ، القيادي للسلوك أنماط خمسة على ركزا قد : 

 . بالعاملين ومتدن بالعمل متدن بشكل القائد اهتمام عن يعبر) 1,1(

 . بالعاملين متدن بالعمل مرتفع بشكل القائد اهتمام عن يعبر) 1,9(

 .بالعاملين تفعومر بالعمل متدن بشكل القائد اهتمام عن يعبر) 9,1(

 .بالعاملين متوسط بالعمل متوسط بشكل القائد اهتمام عن يعبر) 5,5(

 .بالعاملين ومرتفع بالعمل مرتفع بشكل القائد اهتمام عن يعبر) 9,9(

 يولي الذي) (5,5 (الخامس النمط هو الباحثين عند المفضل النمط ان

 منهما بأي التضحية دون واحد آن في باألفراد عاليا واهتماما كبيرا اهتماما اإلنتاج

 ). األخرى األنماط مع الحال هو كما اآلخر، حساب على

 أهمية إدراك في أخفقت النظرية هذه ان القول يمكن سبق لما واستنادا

 باالتوماتية، تتصف انها كما القيادي، السلوك على والظرفية الموقفية المتغيرات



 تماما متجاهلين ،)واألفراد اإلنتاج (قيادة،ال يعدي بتوافر الفعالة القيادة ترتبط حيث

 . القائد تواجه التي ومتطلباته الموقف طبيعة

 ": Contingency Theories  "املوقفية النظريات  -4

 على الموقفية القيادة نظريات في المختلفة الفكرية االتجاهات تركز

 أي ،السائدة والمواقف الظروف ضمن القيادة فاعلية تفسير وتحاول الموقف،

 عن بعيدا القيادة خصائص تحديد أساس على النظريات هذه تقوم أخرى، بعبارة

 معينة، قيادية بمواقف ترتبط بل سلوكية او شخصية وخصائص بسمات ربطها

 : يأتي ما الموقفية النظريات هذه ومن

 Fiedler’s "لفدلر املوقفية النظرية - أ Contingency 

Theory :" 

 وتتمثل الموقفية، القيادة مجال في األولى ريةالنظ هي النظرية هذه تعتبر

 القائد فيه يعيش الذي  الموقف موالفة ضرورة في النظرية لهذه األساسية الفكرة

 من القائد نمط لنجاح األفضل األسلوب الموالفة هذه وتعتبر القيادي، نمطه مع

 بعبارة وا بالتنظيم، المتعلقة المواقف ودراسة لسلوكه القائد تشخيص عملية خالل

 في يؤثر عناصره ومعرفة وتقييمه اإلداري الموقف التحليل ان: نقول أخرى

 . القائد سيستخدمه الذي القيادي النمط مالئمة عدم او مالئمة



 نمطه من يغير ان القائد على الصعب من انه" Fiedler "فدلر يفترض

 القائد نمط يعتبر ألنه التنظيم داخل بنجاح يسير ان على يساعده الذي القيادي

 ". Griffin, 1990, pp: 585‐587 "لشخصيته انعكاسا

 القيادي نمطه من يغير ان القائد يحاول ان من فائدة ال يرى فانه لذلك

 . يواجهه الذي الموقف مع ليتناسب

  "نمطه مع ليتناسب الموقف القائد يغير ان الفاعلية لتحقيق يقترح لذلك

Griffin, 1990, p: 487 ." 

 Tannenbaum & "ومشيت تاننبوم نظرية  - ب
Schmidt :" 

 هذه وتعتبر للقيادة، المتصل بالنموذج أعاله للباحثين النظرية هذه سميت

 يجب القيادية األساليب ان إلى للتوصل أجريت التي األولى المحاوالت من النظرية

 : ذلك يوضح) 3 (والشكل الموقف تالئم لكي تتغير ان



 

 

  الرئاسية القيادة      المرؤوسة القيادة

  الرئيس على تركز قيادة    المرؤوسين على تركز قيادة
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  72 ،1994 غزال،: المصدر

 )3 (رقم شكل
  القيادة في وتاننبوم شميت نموذج

 من اسيالرئ األسلوب يوجد اليسار أقصى في انه نجد السابق، الشكل من

 النمط مثل كافة السلطات يملك الذي الرئيس على مركزة القيادة حيث

 ان إلى اليمين إلى اليسار من الفرد اتجه كلما األسلوب ويتغير األوتوقراطي،

  القائد قبل من السلطة استعمال
  للمرؤوسين الحرية مجال



 هذا من ويتبين المرؤوسين، على مركزة القيادة حيث المرؤوسي، النمط يصبح

 . الموقف ئميال الذي القيادي النمط يختار القائد ان األنموذج

 يجب متغيرات ثالثة هناك فاعلية، األكثر القيادي النموذج اختيار يتم ولكي

 : وهي تحلل ان

 بمرؤوسيه، وثقته القيادية واتجاهاته ميوله وتتضمن: القائد لدى القوى .1

 الجماعة، كأعضاء تماما داخلية بدوافع يتأثر القائد سلوك ان حيث

 اختيار في تسهم سوف برتهوخ القائد تدريب فان ذلك إلى إضافة

 . اآلخرين قيادة في فاعلية األكثر الطرق

 مع تعمل التي القوى يفهم ان للقائد المفيد من: المرؤوسين لدى القوى .2

 ألعضاء فاعلية األكثر السلوك إظهار في يساعد وهذا الجماعة، أعضاء

 المسؤولية بتحمل المرؤوسين يتمتع ان يجب بأنه علما الجماعة،

 . المشكالت بمعالجة والمشاركة باالستقاللية والشعور

 نموذج اختيار في أيضا تؤثر الموقف قوى ان: الموقف في القوى .3

 وفاعلية المنظمة نوع تتضمن البيئية والضغوطات القوى وهذه القيادة،

  .  الوقت وضغط المشكلة ونوع العاملة الجماعة

 

 



 وبالجنارد هلريسي القيادة يف احلياة دورة نظرية - ج
"Hersey & Blanchard’s Life Cycle Theory of Leadership :" 

 الموقفية، النظريات إحدى تعد النظرية هذه بان أعاله الباحثان يذكر

 هؤالء نضج درجة على يتوقف إنما التابعين قيادة في الفعال النمط فان وبموجبها

 العقلي تزاناال حيث من النضج به اليقصد التابعين لدى النضج ودرجة التابعين،

 الموكلة األعمال انجاز في التابع رغبة مدى منه القصد وإنما العمر، او والعاطفي

 ومدى عمله، مجال في وخبراته قدراته مستوى رفع الى الحثيث وسعيه اليه

 هرسي فان األساس هذا وعلى عاتقه، على الملقاة المسؤولية لتحمل استعداده

 نضج لدرجة وتبعا مراحل باربع يمر القائد نمط ان الى يشيران وبالنجرد

 كل ومتطلبات ينسجم بما القيادي نمطه تغيير اإلداري القائد على وينبغي التابعين،

 ). 97 ،1994 غزال، (ذلك يوضح) 4 (والشكل التابعين نضج مراحل من مرحلة

 

 

 

 

 

 

 
 بالعمل المهتم القيادي النمط

 )4 (رقم شكل
  وبالنجرد لهيرسي القيادة في الحياة دورة نظرية

واهتمام االنسانية بالعالقات عال اهتمام

  بالعمل واطئ
3 

 

  االنسانية والعالقات بالعمل عال اهتمام
2 
 
 

االنسانية والعالقات بالعمل واطئ اهتمام
4 
 

 

 واطئ واهتمام بالعمل عال اهتمام

  االنسانية لعالقاتبا
1 
 

   واطئ  عالي



 

 بالعالقات واهتمامه عاليا بالعمل القائد اهتمام يكون حيث) 1 (المربع ففي

 اغلب معرفة يحاول وألنه ناضج، غير المرؤوس الن وذلك قليال التابعين مع

 تعرفه أي التابع، نضج ويتقدم العمل، انجاز بكيفية الخاصة والتوجيهات التعليمات

) 2 (المربع إلى القيادي النمط وينتقل عاتقه، على الملقاة واجباتوال المهام على

 وبزيادة والعالقات، العمل البعدين، بكال عاليا اهتماما يهتم الذي القيادي النمط وهو

 المسؤولية تحمل في ورغبته ومهاراته قدراته زيادة أي التابع، نضج درجة

 يجد وفيه) 3 (المربع الى ياديالق النمط ينتقل ثم عمله، انجاز الى مياال ويصبح

 وذلك بالعمل المهتم القيادي النمط ممارسة الى حاجة هناك ليس انه اإلداري القائد

 اإلنسانية للعالقات اعتبار هناك يكون ان يفضلون المرحلة هذه في التابعين لكون

 لدى النضج درجة تصبح واألخيرة الرابعة المرحلة وفي قائدهم، وبين بينهم

 القليل االهتمام هو القائد اليه يلجأ الذي القيادي النمط فان وبذلك عالية، نالتابعي

 ثقة أكثر يصبحون المرحلة هذه في التابعين الن ،)والعالقات العمل (القيادة  ببعدي

 على والرغبة القدرة لديهم وتتولد المسؤولية وتحملهم لألعمال تنفيذهم في بأنفسهم

 .التابعين لهؤالء بالنسبة القائد لدور حاجة ناكه وليس ذاتيا، أنفسهم مراقبة

 

 

 ): youl theory ‐path: (اهلدف -املسار نظرية  - د



 في) Ropert House & Martin Evans (قبل من النظرية هذه قدمت

 للدافعية التوقع نظرية على النظرية هذه تعتمد الماضي، القرن من السبعينيات

)expectancy theory of  motivation(، نظرية وتؤكد) الهدف -المسار (

 السلوكيات توضيحه خالل من المرؤوسين أداء في يؤثر القائد ان على

) goals -االهداف (المرغوبة المكافئات الى ستقود التي) paths -المسارات(

)House, 1971: 321-322 .( 

 & George (هي القائد سلوك من انواع اربعة النظرية هذه وتفترض

Jones, 1996: 375:( 

 المرؤوسين القائد يجعل وبموجبه:  Directive behaviorالموجه السلوك -1

 . ذلك انجاز كيفية حول االرشادات ويعطيهم منهم مطلوب هو ما يعرفون

 النوع هذا بموجب القائد يكون: supportive behavior الداعم السلوك  -2

 . معهم التعامل في ودودا وراحتهم المرؤوسين بحاجات مهتما

 واقتراحات بآراء القائد يأخذ: participate behavior المشارك سلوكال -3

 . القرار يتخذ ان قبل المرؤوسين

 القائد يضع: Achievement oriented behavior الموجه السلوك  -4

 . القصوى لطاقاتهم وفقا انجازها المرؤوسين من ويتوقع عالية اداء اهداف

 او بواحد يتصرفوا وان سلوكياتهم يغيروا ان يمكن القادة ان النظرية هذه وتفترض

 . الموقف مع يتناسب بما السلوكية االنماط من تركيبة

-Moorhead & Griffin, 1995: 307: (جانبين فتشمل الموقفية العوامل اما

309 :( 

 : وتتضمن: للمرؤوسين الشخصية الخصائص -1

  .خارجية ام داخلية هي هل أي)  Locus of control (الرقابة موقع . أ

 ). Perceived ability (المدركة القدرة . ب

 : وتتضمن: البيئية الخصائص  -2

 ). Task Structure (المهمة هيكل . أ

 ). Authority System (السلطة نظام . ب



 ). Work group (العمل مجموعة . ج

 ): 5 (رقم اآلتي الشكل ذلك يوضح كما

  القائد سلوكيات      لالنجاز المرؤوسين دافعية

  الموجه                  

  الداعم                

  المشارك         

 باالنجاز الموجه            الموقفية العوامل       
 للمرؤوسين الشخصية الخصائص البيئية الخصائص

  المهمة هيكل •

  السلطة نظام •

  العمل مجموعة •

  الرقابة موقع •

  المدركة القدرة •

 )5 (رقم شكل
  للقيادة الهدف -المسار نظرية

Source: Moorhead & Griffin, 1995: 309.  
 يؤثر كيف لفهم عام اطار لتقديم أساسا صممت الهدف -المسار نظرية ان 

 غاية وكان وسلوكهم، المرؤوسين مواقف على الموقفية والعوامل القائد سلوك

 لتقديم وليس للنظرية الرئيسية االفتراضات حول البحث تحفيز النظرية واضعي

 ). Moorhead & Griffin, 1995: 301 (دةمحد اجابات

 تم وآخرون، House اجراها التي البحوث من سنة وعشرين خمس وبعد 

 والسلوكيات اربعة، من بدال ثمانية العدد ليصبح جديدة سلوكيات اربعة اضافة

 : على تركز الجديدة

 . الهدف -المسار توضيح •

 . العمل مجموعة مع االجتماعي التفاعل •

 . المجموعة قوة لزيادة الضروري اسيالسي السلوك •

 . للقائد الكارزمي السلوك •

 عمليا تختبر لم المضافة السلوكيات ان رغم النظرية هذه توسيع الى ادى وهذا

)Champoux, 2000: 227 .( 



  اإلدارية القيادة يف احلديثة املداخل :ثالثا

 الى هنا نشير ان نود االدارية، القيادة نظريات بعض استعراض تم ان بعد

 النحو على عرضها يمكن االدارية القيادة مجال في حديثة فكرية اتجاهات ظهور

 : التالي

   trans for motional leadership: التحويلية القيادة  . أ

  Vision رؤية في التغيير قيادة على القدرة التحويليون القادة يمتلك 

 بدال والتقانة المنتجات في داعاإلب تشجيع عن فضال وثقافتها وإستراتيجيتها المنظمة

 والتوجيهات القواعد باستخدام التابعين مع محددة تبادالت ورقابة تحليل من

 والمواصفات والمعتقدات القيم على يعتمدون التحويليون فالقادة والحوافز،

 ). 84 ،2004 الجميلي، (والتابعين القائد بين التبادل عملية من بدال للقائد الشخصية

 : التحويلية للقيادة األساسية األبعاد هي  اآلتية ألبعادا وتعد 

 ): Charisma (الكاريزما -1

 تمنحها التي القوة بسبب التحويلية القيادة في أهمية األكثر الجزء وتعد

 .    للقائد

 : الفردي االعتبار -2

 ورغبات والقدرات المهارات في االختالفات يميز التحويلي القائد ان ويعني

 لهم ويقدم جيدة بصورة أتباعه يعرف التحويلي فالقائد أتباعه، ينب النمو فرص

 .   البناء والنقد واإلرشادات االستشارة

 : الفكرية الحوافز -3



 بالمشكالت عال وعي بناء على القائد قدرة إلى الفكرية الحوافز تشير   

 عتقداتوالم القيم بتغيير التابعين يقنعون القادة هؤالء ومثل بها، الخاصة والحلول

 . للمجموعة الجديد الوضع تصور على التابعين بتحفيز ويقومون

 الذي فوق األداء في رئيسية زيادة اجل من يسعى التحويلي القائد ان

 ثقافة في جذرية تغييرات يحدثون ما وعادة للمنظمة، الحالية األهداف انجاز يتطلبه

 العملية البحوث ظهرتأ وقد ذهابهم بعد طويلة مدة الذاكرة في ويبقون المنظمة

 الكاريزما ان رغم المنظمي واألداء التحويلية القيادة أبعاد بين ايجابية عالقة وجود

 . األقوى االيجابية العالقة حققت

 : التبادلية القيادة  . ب

والتابعين، القائد بين المبادلة عملية او التعامل هو التبادلية القيادة أساس إن 

 أداء او محددة أهداف بتحقيق ويبادلها أتباعه باتورغ حاجات القائد يدرك اذ

 . محددة واجبات

 يتم متبادلة اعتمادية عالقة هي والتابعين القادة بين العالقة طبيعة إن

 متساوية، ليست التبادالت هذه ولكن الطرفين، كال بمساهمات االعتراف بموجبها

 : وهي تالتبادال من نوعين بين التمييز الى الباحثين دفع ما وهذا

 السلع تبادل على المبنية) Low‐ Quality( المنخفضة النوعية تبادالت -

 . ساعات ثمان اجر ويأخذ ساعات ثمان الفرد يعمل كأن والحقوق

 تبادالت على مبنية وهذه) High‐ Quality (العالية النوعية تبادالت -

 ،أكثر التزام إلى يؤدي النوع وهذا الطرفين لكال الدعم وتبادل معنوية



 تحت القائد يبادلها التي الموارد تكون ان التبادل عملية وتتطلب

 & Kuhnert (التبادل عملية فاعلية يضعف السيطرة عدم الن سيطرته

Lewis, 1987, 649 .( 

 : اآلتية الثالثة األبعاد في تتمثل التبادلية القيادة أبعاد ان سبق مما يتبين

 : المشروطة المكافآت -1

 والتابعين القائد يتفق اذ بالمكافآت األهداف انجاز يربط مسارا القائد يحدد

 ذلك مقابل يحصلوا كي انجازها المطلوب  المهمات طبيعة تحديد على

 . العقاب لتجنب او عليها المتفق المكافأة على

 : باالستثناء الفاعلة اإلدارة -2

 في التصحيحية اإلجراءات ويتخذ تابعيه انجاز القائد يراقب ان وتعني

 حدوث تكرار لمنع القواعد وتقوية بدعم يقوم كما انحرافات، حدوث حالة

 .   االنحرافات

 : باالستثناء المتأثرة اإلدارة -3

 الوصول يتم ال عندما او خطيرة المشكالت تصبح عندما القائد يتدخل

 . المحددة المعايير إلى

 ادليالتب األساس وبدون التبادلية القيادة أهمية يتبين أعاله النقاط ومن 

 النجازها نعمل التي واألهداف محدد غير واالتجاه واضحة غير التوقعات ستكون

 . غامضة



 المنظمة تعيش عندما لكن القادة انواع لكل مهمة التبادل مهارات ان من وبالرغم

 . إلحاحا أكثر ستكون التحويلية القيادة فان التغير سريعة بيئة في

 

 The Integrative "داريةاإل القيادة في التكاملي المدخل . ج
Approach :" 

 اإلدارية القيادة ظاهرة يفسر أن المدخل لهذا وفقا" Altman "التمان يحاول 

 عدم او مالئمة في بالتالي وتؤثر الموقف تشكل التي والعوامل القوى يحدد وان

 البعض، بعضها مع تتفاعل والعوامل القوى هذه ان قيادي، أسلوب او نمط مالئمة

 فشلها، او ونجاحها القيادة ظاهرة لتفسير االعتبار بنظر جميعا أخذها من دب وال

 والشكل يواجهه، الذي الموقف مع للتعامل ذاك او األسلوب هذا القائد والختيار

 . مجتمعة والقوى العوامل هذه يبين أدناه) 6(
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 "Altman "التمان مدخل حسب والقوى العوامل يبين توضيحي مخطط



: القائد مع تعمل التي العمل مجموعة او بالمرؤوسين تتعلق وعوامل قوى .1

 به، المنوطة المهام تنظيم مدى المرؤوسين، مهارات :يأتي ما وتشمل

 أعضاء ودافع العمل، جماعة أعضاء تماسك درجة أدوارهم، وضوح

 العمل جماعة أعضاء احترام مدى وتوقعاتهم، وقيمهم العمل، جماعة

 . بالعمل التزامهم ودرجة المرؤوسين جهد اليه، ونظرتهم ملقائده

 : يأتي ما على وتشمل بالقائد تتعلق وعوامل قوى .2

 اإلثابة على قدرته والعقلية، واإلنسانية الفنية ومهاراته القائد كفاءة

"Rewerd"، بنفسه ثقته العاطفي، نضوجه وجهده، طاقته مستوى 

 بها، مر التي والظروف التجارب زيجم بها، يؤمن التي القيم  وبمرؤوسيه،

 القيادية واالتجاهات النمط الحسية، خصائصه المستقبلية، وآماله طموحه

 . بها يؤمن التي

 : يأتي ما وتشمل" Work Environment "العمل ببيئة تتعلق وعوامل قوى .3

 والتكنولوجيا ،)العمل وحجم وتعقيده، روتينيته درجة (العمل طبيعة

 والتوزيع المنظمة حجم (مثل الداخلية التنظيمية والبيئة فيه، المستخدمة

 المادية مواردها الخارجية، البيئة في وسمعتها أهدافها لها، الجغرافي

 االتصال، خطوط اإلدارية، المستويات للمنظمة، التنظيمي الهيكل والبشرية،

 المتبعة، واإلجراءات والتعليمات األنظمة والالمركزية، المركزية درجة

 ) . وثقافتها المنظمة مناخ

 

 : يأتي ما وتشمل): الخارجية البيئة (بالمجتمع تتعلق وعوامل قوى .4



 التربوي، النظام الديني، النظام االجتماعي، النظام االقتصادي، النظام

 . اإلداري النظام التكنولوجي، النظام

 : يأتي ما  على وتشمل الطارئة، بالظروف تتعلق وعوامل قوى. 5    

 المتاح، والوقت الطارئة، واإلقليمية الدولية التغيرات وحدتها، المشكلة عنو 

 .  والطبيعية والجغرافية الجوية التغيرات



 
 الثالث املبحث

  واالمناط واالبعاد املفهوم: القيادي السلوك

   : القيادي السلوك مفهوم :اوال

 حدد فقد لقيادي،ا السلوك تناولت التي والنفسية االدارية التعريفات اختلفت 

)Katz & Kahn, 1963(، بـ القيادي السلوك مفهوم) التي والنشاطات االعمال 

 ). الرسمية وغير الرسمية المجاالت في القائد يقودها التي المنظمة تخص

 الذي السلوك: (بأنه القيادي السلوك عرف فقد ،)Schunch, 1979 (أما 

 في الجماعة يساعد الذي رؤوسينوالم الرئيس بين المتبادل التفاعل عن ينتج

 ). اهدافهم الى الوصول

 يدافع الذي السلوك: (بأنه القيادي السلوك فعرف ،)Stoydil, 1980 (أما 

 يعمل بشكل له المناط بالعمل تفاعله خالل من المنظمة ضمن معه العاملين عن

 ). االهداف تحقيق على

 التي المحددة االعمال (:بأنه القيادي السلوك فعرف ،)Fiedler, 1981 (أما 

 اعماال هذا يتضمن وقد مرؤوسيه، عمل وتنسيق توجيه سياق في القائد بها يقوم

 ). ومشاعرهم لمصلحتهم التقدير واظهار عليهم والثناء العمل عالقات بناء مثل

 للقائد سلوكية انماط: (بأنه القيادي السلوك فعرف ،31: 1982 الوائلي، اما 

 . )تابعيه قبل من تدرك

 اليه يسعى ما ان على اغلبها اتفقت وان انها السابقة التعريفات من يتبين 

 القائد بين التفاعل تأثير مدى في اختلفت انها اال الهدف الى الوصول هو القائد



 الفعلي التصرف: (القيادي للسلوك  اآلتي التعريف الباحث ويستخدم والجماعة،

 التعريف هذا ان الباحث ويعتقد ،)االنتاج ونحو العاملين نحو توجهه مدى في للقائد

 . واهدافه ومنهجه البحث اسلوب مع ينسجم

 : القيادي السلوك أبعاد: ثانيا

 السلوك مفهوم حول والمفكرين الباحثين بن اتفاق هناك يكن لم مثلما

 من الكثير وظهرت السلوك، ذلك ابعاد على اتفاق هناك ايضا يكن لم القيادي،

 التي والبحوث الدراسات تلك ابرزها من وكان المجال هذا في ثوالبحو الدراسات

 سنوات عدة استمرت والتي االمريكية اوهايو لجامعة التابع االبحاث مكتب بها قام

 للسلوك رئيسية ابعاد تسعة تحديد بينها من قيمة علمية نتائج الى التوصل تم ان الى

 : وهي ،)83 ،1984 باقر، (القيادي

 

 

  Communication االتصال .Initiation  6  المبادأة .1

  Domination السيطرة .Member  7 العضوية .2

  Recognition التقدير .Representation  8 التمثيل .3

  Production  اإلنتاج .Integration   9 التكامل .4

    Organization  التنظيم .5

 تضمنت التسعة، االبعاد هذه على اعتمادا استقصاء قائمتي اعداد تم وقد

 االستقصاء بقائمة وسميت المرؤوسين الى موجهة فقرة) 150 (على االولى ائمةالق



 Leader Behavior Description (القيادي للسلوك التوصيفي

Questionnaire (اختصارا لها ويرمز) LBDQ(، موجهة كانت الثانية والقائمة 

 Leader Opinion (للقائد الرأي استقصاء بقائمة وتسمى أنفسهم القادة الى

Questionnaire(، اختصارا لها ويرمز) LOQ(، بلورة هي النتيجة وكانت 

 : للدراسة أساسين بعدين

  Initiation of Structure: المبادرة هيكل: االول البعد -1

  Consideration: االعتبار هيكل: الثاني البعد -2

 االجراءات بتطبيق يتصف) المبادرة هيكل (االول للبعد وفقا فالقائد

 ويهتم يقودها التي بالمنظمة الخاصة االهداف وتحقيق التنظيمية اعدوالقو

 الى سعيه االعتبار لهيكل وفقا القائد وصف بينما واالنتاج، بالعمل كثيرا بها

 االنسانية بالعالقات واهتمامه يقودها التي والجماعة االفراد اهداف تحقيق

 عال القائد يكون ان يمكن اذ منفصالن السابقين البعدين ان المرؤوسين، مع

 . كليهما في واطئ او عال او اآلخر في وواطئ احدهما في

 ": Leadership Styles ":القيادية األنماط: ثالثا

 وفي ،)واحد أمرهم الناس من جماعة: (معناه اللغوية الناحية من النمط 

 اليهم ويرجع التالي بهم يلحق االوسط، النمط االمة هذه خير: (الشريف الحديث

 ). 69 ،1984 البياع، (،)الغالي

 التي الفعلية السلوكية االتجاهات: يعني فالنمط السلوكية الناحية من اما 

 يحدد الذي العام االطار وتعد الواحد التنظيم داخل بموجبها ويعمل القائد يختارها



 غالبا االخرون يراه كما القائد سلوك: بالنمط يقصد كما المرؤوسين، مع عالقاته

 فان المفهوم وبهذا). 47 ،1976 الهواري، (صاحبه يراه كما وليس ينمرؤوس

 ال ان ويجب الموقف، اطراف جميع تجاه القائد سلوك عن تعبير القيادي النمط

 وفي انماط عدة للفرد يكون قد بل عنه، يحيد ال واحدا نمطا للقائد بان ذلك من يفهم

 االخرى واالنماط له، العام الطابع يمثل اي غالب نمط هناك سيكون الحالة هذه

 . مختلفة مواقف في العام النمط لتدعيم القائد يستخدمها

 الخصائص: (بأنه القيادي النمط) Hollander, 1971, 1 (عرف وقد 

 الدور توقعات حدود في سيما ال بتابعيه عالقته تميز التي القائد لشخصية التفاعلية

 ). يحتله الذي

 من مجموعة (القيادي النمط) 465 ،2001 وادريس، المرسي (عد فيما 

 جامعة دراسات وفي). المواقف غالبية في القائد بها يتصف التي السلوكية السمات

 الى التوصل يمكن تفاعلهما خالل ومن للقيادة بعدين تحديد تم  Ohio اوهايو

 : وهي سلوكية انماط اربعة

  والعاملين باالنتاج عال اهتمام -1

  العاملين وواطئ باالنتاج عال اهتمام -2

  بالعاملين وعال باالنتاج واطئ اهتمام -3

 والعاملين باالنتاج واطئ اهتمام -4

 اربعة تحديد الى) Likert, 1961 (ليكرت بها قام التي الدراسة وتوصلت

 ة: اآلتية االربعة االنظمة وفق على للقيادة انماط



 . الكالسيكي االتجاه ويمثل االستغاللي المتسلط) 1 (نظام -1

 . االنسانية العالقات ويمثل العادل المتسلط) 2 (نظام -2

 . السلوكي االتجاه ويمثل االستشاري الديمقراطي) 3 (نظام -3

 يتمثل اذ اليه، يدعو الذي االنموذج وهذا الجماعية، االدارة) 4 (نظام -4

 للصالحيات عال تفويض مع القرار اتخاذ في الجماعية بالمشاركة

 . العقوبات الى اللجوء دون الذاتي والتحفيز

 ،)Tannenbum & Schmidt, 1958 (بها قام التي الدراسة أما

 يتعلق فيما والممثلة المتعددة القائد سلوكيات لتحليل انوذج عمل الى فتوصلت

 في لمرؤوسيه يمنحها التي الحرية ومقدار القرارات اتخاذ في سلطته باستخدام

 . القرارات اتخاذ في المشاركة

 للسلوك أمناط سبعة) 7 (رقم الشكل يوضح

  الرئيس على المرآزة القيادة     المرؤوسين على المرآزة القيادة
 

 

 

 
 

 

 يحدد المدير
 عمل

  المرؤوسين

 يحدد المدير
 من ويطلب
 اتخاذ المجموعة
 القرار
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 Source; Vecchio, 1995, 348 القيادية األنماط -7 رقم شكل
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 الرابع املبحث
 اجلامعية القيادة

 university اجلامعية القيادة مفهوم: أوال
leadership concept 

 األرضية تمثل فهي المجتمعات، حياة في بارزاً ناًمكا الجامعات تحتل

 والفنون، واآلداب والتكنلوجيا بالعلوم والمتحصنة المتعلمة األجيال لصنع المهمة

 الوقت وفي. اإلنسانية الحضارة بناء مقاسات وفق المجتمع بناء في تساهم والتي

 وصروح جامعات من تملكه وبما العلمي بالتقدم تقاس الدول أصبحت الراهن

 .وثقافية علمية

 فان التربوية، العملية في أهمية األكثر الجزء تشكل الجامعات أن وبما

 يعتمد أهدافها تحقيق على قدرتها وتعزيز الجامعة، في التعليمية العملية نجاح

 المادية اإلمكانات وتوفر فيها التدريس هيئة أعضاء كفاية على األولى بالدرجة

 والقياديين اإلداريين من مجموعة وجود في تتمثل والتي الالزمة واإلدارية

 الجامعة عمل وطبيعة تتالئم التي واألهداف السياسات وضع على القادرين

 عملية في بفعالية وتسهم والمعرفة العلم  نشر إلى تسعى علمية مؤسسة باعتبارها

 ).90: 1993 البثيني، (لألمة واألخالقي الفكري البناء

 بينها يقارنوا أن القيادة لمفهوم تناولهم في الجامعية رةاإلدا دارسوا ويحاول

 بالنسبة اإلدارة أن على والقيادة اإلدارة بين يميز فبعضهم اإلدارة، مفهوم وبين

 الظروف توفر والتي التنفيذية بالجوانب يتعلق ما تعني الجامعية اإلدارة لرجل

 ).160: 2000 رفاعي، (يةالتربو للعملية والبشرية المادية واإلمكانيات المناسبة

 الهيئة استطاعت إذا أغناؤه ممكن األكاديمي العمل بأن) Astin (ويعتقد

 واإللتزام والتعاطف الذاتي كالوعي (للفرد الشخصية السمات صياغة التعليمية

 الجامعية القيادة ممارسة فان نفسه الوقت وفي) والتعليم والثقافة والكفاءة واالبداع



 المرتبطة الخصائص بتطبيق تعزيزها يمكن التدريس ئةهي أعضاء جانب من

 ,Astin, A) (الرأي احترام المشترك، الهدف التعاون، (مثل بالمجموعة

2002:263(، 

 محور هي األكاديمي المجتمع في الجامعية القيادة بأن) Shapiro (ويؤكد

 ذهه ومؤهالت مواصفات حسنت فكلما الجامعة، في والعلمية اإلدارية الفعالية

 ,Shapiro (المطلوبة الجامعية  األهداف تحقيق في دورها تعزز القيادات

1998,65.( 

 وجد الجامعية القيادة حول التربوية الدراسات بعض استعراض خالل ومن

 حل يمثل مثلما الجامعية القيادة جوهر هو البشري الجهد تنسيق عملية ان

 العمل بعد على تشتمل لجامعيةا القيادة إن لها، الحياة دم اإلنسانية المشكالت

 يجب الذي التربوية المؤسسة عمل هناك فإن آخر بمعنى اإلنساني والبعد واالنجاز

 المؤسسة هذه لهم توفر الذين الناس هناك إن كما تنجح، أن لها أريد ما إذا يتم أن

 والقائد عملها، إنجاز في عليهم تعتمد أن يجب والذين الرضا من متفاوتة درجات

 فإن آخر جانب ومن)  Halpin,1966,87 (البعدين كال إلدراك بحاجة معيالجا

 بهدف التربوي القائد يمارسه أن يجب الذي االجتماعي الدور على يؤكد من هناك

 المنظور هذا وفق التربوية القيادة عرفت حيث المطلوب، االنساني النمو تحقيق

 جماعة مع تفاعله أثناء القائد به يقوم تربوي اجتماعي دور عن عبارة بانها

 باآلخرين التأثير على والقدرة القوة للقائد يكون بأن الدور هذا ويتسم الطالب

 ).323 ،1984 زهران، (التربوية األهداف لتحقيق سلوكهم وتوجيه

 عنها ينتج مستمر تفاعل عملية هي الجامعية القيادة ان تقدم، مما يتضح

 اهتمامها إليها يضاف اإلنسانية، العالقاتو والعاملين واالنجاز بالعمل االهتمام

 بأن الباحث نظر وجهة من يعني وهذا أبعادها، من آخر كبعد اإلنساني بالنمو

 ترجمة يمكن لذا بلد، ألي المحلي الصعيد على وفاعل كبير دور الجامعية للقيادة

 القدرات تنمية في وفاعليته الدور هذا يوضح الذي اآلتي الشكل في الرؤيا هذه

 .للمجتمع والتعليمية التربوية
 اجلامعية القيادة مفهوم يوضح ) 8(شكل



الماديةاإلمكانات 
 )األموال(

الكفاءاتتعدد
واألدوار والوظائف

 القيادة فلسفة رؤية
 الجامعية

 البحث،الفرصتكافئالمساواة،عدل،ال
 عالقات بالعاملين، المعرفة العلمي،

الخ....العمل

برسالةاالرتقاء
الجامعة

 تؤديتؤدي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النهائية المرحلة

الداخليةالبيئة

  

يئة
الب

 
جية

ار
لخ
ا

الباحثإعداد: المصدر



 
 :اجلامعية القيادة مسات: ثانيًا

  innovation اإلبداع -1

 وتربوية علمية منظمات باعتبارها الجامعات نجاح أسباب من ان

 تكون بأن لها تسمح قيادية سمات تمتلك جامعية قيادات وجود هو واجتماعية

 القائد لدى تتوفر أن يجب والتي السمات هذه من واحدة واإلبداع فاعلة،

 .التقدم نحو الصحيح باالتجاه منظمته ليقود الجامعي

 شخص الغالب في هو القيادة مجال في المبدع ان) القريوتي (ويرى

 وبطرق علمية استثمار مجاالت ودخول للمعرفة، ويسعى المخاطرة يحب

 ).305: 2000 القريوتي، (ومبتكرة جديدة

 هناك أن نجد بينهما والعالقة واإلبتكار اإلبداع بين التمييز مجال وفي

 حتمية أكدت الحديثة الدراسات أن إال المصطلحين، بين يفرق ال من

 إليه أشار ما بحسب واإلبتكار اإلبداع مفهومي بين فالتمييز االختالف،

)Daft, 2000:582 (جوهر، مسألة هي ما رأكث تأكيد مسألة يكون قد 

 اإلبداع أما جديدة، معرفة تكوين أو مرة ألول ما بشيء القيام يعني فاإلبتكار

 - اإلبداع في) Roppins (ويرى وتطبيقها المفيدة األفكار تبني يعني فأنه

 وإخراجها العلمية األفكار جمع على القدرة أنه على - للقدرات كمدخل

 هذه بين اعتيادية غير طاتتراب صنع أو نوعه من فريد بأسلوب

 الباحثين من العديد تناول حين في) Roppins, 1998:105(األفكار،

 مفهوم) Andrews (حدد إذ مختلفة، ومجاالت زوايا من اإلبداع موضوع

 بها ينفعل مواقف يواجه عندما الفرد بها يتميز التي العملية باعتباره اإلبداع

 عن مختلفة استجابته فتأتي وذاته يتفق بم لها يستجيب ثم بعمق ويعايشها

 ) .Andrews, 1995,152(منفردة وتكون اآلخرين استجابات

 إلى 1998 لسنة) 1 (رقم العراق في المبدعين حوافز قانون أشار وقد

 :تحقيق على القدرة لديه الذي هو المبدع أن



 بتقديم أو جديدة رؤية وفق على والتطوير العلمي االكتشاف .1

 هو فيما يوجدها التي التغيرات خالل من أو مألوفة، يرغ جديدة ابتكارات

 .قائم

 .المعرفة سر إلى التوصل .2

 علمية وأبحاث وأنظمة جديدة عمل وسياقات أساليب ادخال .3

 .نوعاً او كماً باإلنتاج التطور إلى تؤدي أصلية

 .جديدة علمية فكرة تقديم او جديد منتج اختراع .4

 ميادين شتى في األصيل ميالعل اإلنتاج او التأليف في المشاركة .5

 ).3722: 1998 العراقية، الوقاية(العلوم،

 واإلبداع التطوير االدارية القيادات أدوار أهم ان) العديلي (ويرى

 هو اإلداري العمل طبيعة ألن بها، يعملون التي أعمالهم منشآت في واإلبتكار

 جراءاتواإل واألنظمة والسياسات اإلستراتيجيات في األفضل نحو التطوير

 ).1: 2002 العديلي، (العلمية والتقنيات واألدوات

  Ability of making decision   القرار اتخاذ على القدرة -2

 مفهوم ويعد الجامعيين، القادة في توافرها يجب ضرورية  سمة وهي

 مع معين هدف لتحقيق المطروحة البدائل لتقييم مستمرة عملية: القرار اتخاذ

 ).111: 1996 الذهبي، (رئيسية عناصر ثالث توفر ضرورة

 .قسري ليس إرادي نشاط هو القرار اتخاذ ان اي االختيار عملية. 1

 للوصول أكثر أو بديلين وجود اختيار عملية ألية ويشترط بدائل، وجود. 2

 .الهدف إلى

 الضروري فمن عشوائياً سلوكاً وليس هادف سلوكاً القرار اتخاذ الهدف،. 3

 تخدم التي الرشيدة القرارات التخاذ إيجابية بقدرات اإلدارية القيادات تمتع

 .المجتمع في العلمية الحركة



 في الجامعية القيادات معظم أن إلى) 281: 2002 زويلف، (ويشير

 في المتخذ القرار صنع عملية في تشارك ال النامية الدول من العديد

 المتعدد الذاتي التنظيم نموذج المتقدمة الدول تتبع حين في جامعاتهم،

 على القرارات هذه أن علماً القرارات، صنع عملية في والمتكامل المستويات

 مع مقارنة التغيير االجراءات ضرورية الجامعات تعدها التنظيم هذا وفق

 .المركزي المستوى هو واحد مستوى على تتخذ التي القرارات

 هدافاأل تحديد في المشاركة ان) Robert, 1996;345 (يبين لذا

 من العبور في القادة يساعد الذي الجسر هي القرارات اتخاذ على والقدرة

 المشكالت لكافة التصدي ويمكن والتطوير التنمية آفاق إلى تأكيد الال مرحلة

 التحسين والى األخطاء انعدام إلى وصوالً األداء في التميز تعين التي

 .التعليمية بالعملية والتطوير

 culture  الثقافة -3

 لها أشار والتي االنجاز مهارة سمات من سمة الثقافة تعد

)R.Stogdill,1948:35 (والتقاليد والعادات القيم مجموعة الثقافة وتشكل 

 خالل من يمارسها التي والسلوكيات اإلداري القائد بها يؤمن التي والقناعات

 ).4: 2002العديلي، (اليومي عمله أداء

 والعادات بالقيم كبير بشكل تتأثر القائد شخصية أن البعض ويرى

 من تنبع ثقافته فان ولهذا فيه، يعيش الذي المجتمع يحددها التي والممارسات

 في أساسياً دوراً الثقافة هذه تؤدي منها، يتجزأ ال جزء وهي مجتمعه، ثقافة

 ).Thomas, 2001: 332 (والمهام لألدوار قيادته في وسلوكه أسلوب

 وثقافة إنسانية، وثقافة عامة، ثقافة إلى قافةالث) العزاوي (صنف وقد

 والمؤسسين العليا اإلدارة ثقافة على المنظمة ثقافة تشمل بحيث المنظمة

 ).46: 1998 العزاوي، (والعاملين التعليمية الهيئات وثقافة والرموز



 بتشكيل الثقافيون القادة يمارسها التي األدوار) Narayanan (وتعرض

 ).Narayanan,1993,466 (يوه منظماتهم ثقافات

 ومعقولة واضحة رؤية إظهار وتشمل:  Envisioning التصور -

 .للمنظمة الجديدة لإلستراتيجية

 وتخطيط التغيرات تنفيذ في متعة القائد ويظهر Energizing التنشيط -

 .اآلخرين من المتوقعة السلوكيات

 روريةالض التهيئة في الثقافي القائد أثر ويكمن Enabling  التمكين -

 السلوكيات وتعزيز لدعم الطاقات واستعمال الثقافي بالتغيير للمباشرة

 .الجديدة

 الثقافيون القادة يمارسها التي األدوار برمجة يمكن تقدم ما خالل من

 التالي الشكل وفق

 الثقافيون القادة أدوار يوضح) 9(رقم شكل
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 الثالث الفصل
 لي للدراسة العم اجلانب

 



 
 موقعها، الدراسة، عينة: األول املبحث -

 . وخصائصها
 . االستبانة نتائج حتليل: الثاني املبحث -
 والتوصيات النتائج: الثالث املبحث -



 
 األول املبحث

 وخصائصها موقعها الدراسة، عينة
 : الدراسة موقع: أوال

 الجغرافـــي وتوزيعهـــا العراقيـــة الجامعـــات تأســـيس ان

ــة ــستلز وتهيئ ــدفا أصــبح نهوضــها ماتم ــة أهــداف مــن ه  الحكوم

 هـذا  إطـار  فـي  األنبـار  جامعـة  تأسـيس  ويـأتي .. المتعاقبـة  العراقية

 والثقـافي  العلمـي  البنـاء  معـالم  مـن  حـضاريا  معلمـا  لتكـون  السياق؛

 اخـذ  قـد  الجغرافـي  التوزيـع  كـان  وإذا مهمـة،  جغرافيـة  منطقـة  في

ــصته ــي ح ــذا ف ــار، ه ــون االختي ــة ك ــل المحافظ ــساح تحت  ةم

ــم)138579( ــشكل 2ك ــا وت ــسبته م ــن% 32 ن ــوع م ــساحة مجم  م

 عـام  للـسكان  العـام  التعـداد  وفـق  علـى  سـكانها  تعـداد  ويبلغ العراق

ــنة (1987 ــيس س ــة تأس ــي 1,287,524) الجامع ــسبة وه ــرة ن  كبي

 جهـة  مـن  كبيـرة  مـسافة  علـى  تتـوزع  العـراق  سـكان  مجموع من

 توزعــت وقــرى وقــصبات ونــواٍح وباقــضية الــشرق الــى الغــرب

 المحافظــة ووقــوع أخــرى وصــحراوية حدوديــة أمــاكن فــي أيــضا

ــع ــدودي كموق ــى ح ــوار إل ــالث ج ــة دول ث ــي عربي ــسعودية ه  ال

ــى إضــافة وســوريا، واألردن ــا ال ــدم م ــان تق  الحــضاري العمــق ف



 وتمتــين الواقــع هــذا وترســيخ وتعزيــز إدامــة يــستوجب للمحافظــة

ــالته ــع ص ــة بمجتم ــز وزرع المحافظ ــعاع مرك ــضاري لالش  الح

ــد ــا المحافظــة يرف ــساتها ومواطنيه ــا ومؤس ــالعلم ودوائره ــتعلم ب  وال

ــشارة ــساهمة واالست ــي للم ــوير ف ــاء تط ــوي البن ــصناعي التنم  وال

ــاعي ــي واالجتم ــة ف ــار محافظ ــف االنب ــا والتعري ــا بواقعه  واهميته

ــا ــي ودوره ــاء ف ــدم بن ــار وتق ــراق وازده ــد، الع ــة الموح  وجامع

ــار ــي االنب ــي تأســست الت ــام ف ــدأت 1988 -1987 الدراســي الع  وب

 العـام  فـي  والتربيـة  للبنـات  التربيـة  كليتـي  فـي  فيهـا  الفعلية الدراسة

ــنتنا وفـــي اآلن هـــاهي 1989-1988 الدراســـي ــية سـ  الدراسـ

ــضم 2007-2008 ــة 17 ت ــوزع كلي ــى تت ــع عل ــدة، مواق : االول ع

ــع ــة موق ــات 9 ويــضم الرمــادي مدين ــة،: هــي كلي ــوم، التربي  والعل

ــة، ــوب، والهندســـ ــانون،وال واآلداب، والحاســـ  واالدارة قـــ

ــصاد، ــوم واالقت ــالمية، والعل ــة االس ــية، والتربي ــاني الرياض : والث

ــع ــي الموق ــضم الطب ــي وي ــنان، وطــب الطــب كليت ــث األس : والثال

 والرابــع والزراعــة، للبنــات التربيــة كليتــي ويــضم الــشرقي الموقــع

ــع ــة موق ــضم الفلوج ــالث وي ــات ث ــي كلي ــانون: ه  واإلدارة الق



ــصاد ــري والطــب واالقت ــامس ،البيط ــع والخ ــي الموق ــضم الغرب  وي

: هــي االستــشارية المكاتــب مــن وعــددا القــائم فــي التربيــة كليــة

ــب ــشاري المكت ــي، االست ــب الطب ــشاري والمكت ــي، االست  الهندس

ــب ــشاري والمكت ــي، االست ــصدر العلم ــة عــن وي ــن عــدد الجامع  م

 . المحكمة العلمية المجالت

 والدرجات اجلامعة تضمها اليت واألقسام الكليات
 متنحها اليت العلمية

  الدرجة تلك يمنح القسم ان تعني) × (اإلشارة: مالحظة
 : للبنات الرتبية آلية -1
 دبلومبكالوريوس القسم

 عالي
 دآتوراه ماجستير

  ×  ×  العربية اللغة

    ×  االنكليزية اللغة

  ×  ×  التاريخ

  ×  ×  الجغرافية

    ×  الحياة علوم

    × الكيمياء

    ×  والنفسية التربوية علومال

    × االسالمية والتربية الكريم القرآن
 
 

 : الرتبية آلية -2
 دبلومبكالوريوس القسم

 عالي
 دآتوراه ماجستير

 × ×  ×  العربية اللغة



    ×  االنكليزية اللغة

    ×  التاريخ

  ×  ×  الجغرافية

    × الفيزياء

    × الرياضيات

  ×  ×  الحياة علوم

    × الكيمياء

  ×  ×  والنفسية التربوية العلوم

    × االسالمية والتربية الكريم القرآن
 
 

 : العلوم آلية -3
 دبلومبكالوريوس القسم

 عالي
 دآتوراه ماجستير

  ×  ×  الفيزياء

  × × × الكيمياء

  ×  ×  الحياة علوم
 

 
 
 
 

 : اهلندسة آلية -4
 ومدبلبكالوريوس القسم

 عالي
 دآتوراه ماجستير

  ×  × المدنية الهندسة

    ×  الميكانيكية الهندسة

    × الكهرباء هندسة

    × المائية والموارد السدود هندسة



 
 : الطب آلية -5

 دبلومبكالوريوس القسم
 عالي

 دآتوراه ماجستير

     ×  واالنسجة التشريح

    ×  الطبية الفيزياء

  ×  ×  ةالمجهري االحياء

  ×  ×  االدوية

   × ×  عامة جراحة

     ×  وتوليد نسائية

   × ×  باطني طبي

   × ×  اطفال طب
 

 
 : االسنان طب آلية -6

 . االسنان طب في البكالوريوس درجة الكلية تمنح
 
 
 
 

 :الزراعة آلية-7
 دبلومبكالوريوس القسم

 عالي
 دآتوراه ماجستير

  ×  ×  ةالمائي والموارد التربة

  ×  ×  الحقلية المحاصيل

 × ×  ×  الحيوانية الثروة

    ×  الغذائية الصناعات

    ×  الحدائق وهندسة البستنة

    ×  النبات وقاية



 
 : واالقتصاد االدارة آلية -8 
 دبلومبكالوريوس القسم

 عالي
 دآتوراه ماجستير

     ×  العامة االدارة

     ×  االقتصاد
 

 : القانون يةآل -9

 القانون في البكالوريوس درجة الكلية تمنح
 

 :احلاسوب آلية -10
 دبلومبكالوريوس القسم

 عالي
 دآتوراه ماجستير

     × الحاسبات علوم

     ×  الحاسبات نظام
 
 
 

 : اآلداب آلية -11
 دبلومبكالوريوس القسم

 عالي
 دآتوراه ماجستير

  ×  ×  العربية اللغة

  ×  ×  التاريخ

  ×  ×  الجغرافية

    ×  االنكليزية اللغة

    ×  االجتماع
 

 : االسالمية العلوم آلية -12
 دبلومبكالوريوس القسم

 عالي
 دآتوراه ماجستير

    × تفسير



    × الحديث علوم

    × الفقه

    × العقيدة
 

 : البيطري الطب آلية -13

 . لبيطريا الطب في البكالوريوس درجة الكلية تمنح
 

 : الرياضية الرتبية آلية -14
 دبلومبكالوريوس القسم

 عالي
 دآتوراه ماجستير

  ×  ×  الرياضية التربية
 
 
 

 : الفلوجة/ واالقتصاد االدارة آلية -15
 دبلومبكالوريوس القسم

 عالي
 دآتوراه ماجستير

    × العامة االدارة

  ×  × االقتصاد
 

 : الفلوجة /والشريعة القانون آلية -16
 دبلومبكالوريوس القسم

 عالي
 دآتوراه ماجستير

    × القانون

     × الشريعة
 

 : القائم -الرتبية آلية -17
 دبلومبكالوريوس القسم

 عالي
 دآتوراه ماجستير

    ×  العربية اللغة

     ×  القرآن علوم



 
  اجلامعة يف العلمية والوحدات املراآز

 . نيةااللكترو الحاسبة مركز -1

 . الصحراء دراسات مركز -2

 . التدريس طرائق مركز -3

 . العلوم كلية/ والتلوث البيئة وحدة -4

 . الهندسة كلية/ بعد عن االستشعار وحدة -5

 . الجامعة رئاسة/ المستمر التعليم وحدة -6

 
 

 اجلامعة تصدرها اليت العلمية االت

 . الصرفة للعلوم االنبار جامعة مجلة  -1

 . ندسةلله االنبار جامعة مجلة -2

 . الطبية االنبار جامعة مجلة -3

 . االنسانية للعلوم االنبار جامعة مجلة -4

 . والقانونية االدارية للعلوم االنبار جامعة مجلة -5

 . الصحراء لدراسات العراقية المجلة -6

 . المدنية للهندسة العراقية المجلة -7

 . معرفية آفاق سلسلة -8

 . جامعية اشراقات مجلة -9
 

 االستشارية املكاتب

 . الهندسي االستشاري بالمكت -1

 . الطبي االستشاري المكتب -2

 . االسنان لطب االستشاري المكتب -3

 . الزراعي االستشاري المكتب -4
 

 التعليمية املشايف



 . العام الرمادي مشفى



 
 اجلامعة ادارة

ــولى ــة يت ــة رئاس ــسها الجامع ــؤون ومجل ــة ش ــة الجامع ــة العلمي  والمالي

ــة ــب واالداري ــانون بموج ــيم وزارة ق ــاليا التعل ــث لع ــي والبح  العلم

 . 1998 لسنة 40 المرقم

 
 اجلامعة جملس

 الجامعـة  فـي  اداريـة  علميـة  سـلطة  اعلـى  الجامعـة  مجلـس  يمثل

 سياســات وتخطــيط رســم عــن مــسؤولة هيئــة اعلــى انــه عــن فــضال

ــة ــة الجامع ــة العلمي ــة واالداري ــذها ومتابع ــى تنفي ــق عل ــتراتيجية وف  اس

 هرميــة علــى تقــوم وهــي القطــر فــي العلمــي والبحــث العــالي التعلــيم

 التعلـيم  سياسـة  تنفيـذ  فـي  وتـوازن  تكامـل  تحقيـق  الـى  تهـدف  مجالس

 الكليــات مجــالس ثــم الهــرم قاعــدة االقــسام مجــالس تحتــل اذ للجامعــة؛

 . الهرم قمة يمثل الذي الجامعة بمجلس ترتبط التي



 
 األنبار حمافظة

 : واحلدود اجلغرايف املوقع -1

 فينحصر الفلكي موقعها اما العراق، من لغربيا القسم في االنبار محافظة تقع

 . شرقا) 44ْ و 39ْ (طول وخطي شماال)  35ْ و 31ْ (عرض دائرتي بين
 : املساحة -2

 من% 32 نسبته ما وتشكل 2كم 138579 االنبار محافظة مساحة تبلغ

 المساحة حيث من االولى المرتبة تحتل فهي وبهذا العراق مساحة مجموع

 .  رالقط محافظات بين من
 : والتضاريس الطوبوغرايف اجلانب  -3

 والتي الجزيرة وبادية الغربية الهضبة من جزءا المحافظة تضاريس تعد

 متموج العموم على فهو السطح اما العربية، الجزيرة شبه لهضبة امتدادا تعد

 وادي اهمها الوديان من عدد ووجود الصغيرة التالل بعض عليه وتظهر

 نظرا شديدة لتعرية معرضة وهي لمانعيوا وجباب والمحمدي حوران

 قرب م300 -250 من وتتراوح ارتفاعتها تتباين التي اراضيها النحدار

 م800 من اكثر الى الغربية الهضبة ارتفاع يصل بينما الفرات، نهر مجرى

 نهر اما االردنية، الحدود على عنزة جبل عند البحر سطح مستوى فوق

 على الواقعة القائم مدينة عند دخوله قةمنط االنبار محافظة فتعد الفرات

 تتصف التي الغربية الهضبة منطقة ضمن ويجري العراقية -السورية الحدود

 حوالي المحافظة ضمن طوله ويبلغ والجبسية الكلسية الصخور بكثرة

 . كم370

 لوقوعها الصحراوي بمناخها تمتاز المحافظة فان المناخية الناحية من اما

 درجة وارتفاع االمطار سقوط بندرة تتصف التي يةالغرب الهضبة ضمن

 بلغت وقد النسبية، رطوبتها وانخفاض والنهار الليل بين وتباينها الحرارة

 وآب وتموز حزيران الشهر صيفا المحافظة في الحرارة درجات معدالت

 بلغت فقد منخفضة فهي شتاءا اما التوالي، على مئوية درجة) 32 ،31 ،30(



 درجة) 9 ،10 ،9 (شهري بمعدل وشباط والثاني االول كانون اشهر في

 اقصى تصل التي الغربية الشمالية هي المحافظة في السائدة والرياح. مئوية

 المركز عن جاء ما حسب على بلغ فقد السكان عدد اما. ثا /م21 لها سرعة

 وثالثمائة مليون 1300000 من اكثر م 2006 عام االنبار لمحافظة التمويني

 تمثل التي الرمادي باقضية المتمثلة االدارية وحداتها على موزعين مةنس الف

 القائم، حديثة، راوة، عنه، الرطبة، هيت، الفلوجة، الى اضافة المحافظة مركز

 . لها التابعة النواحي من عدد عن فضال



 
 الثاني املبحث

  الدراسة عينة ومواصفات خصائص

 : الجنس حسب العينة أفراد توزيع -1
 . الجنس بحسب العينة ألفراد وصفا) 1 (رقم الجدول حيوض

 )1 (رقم جدول
  النسبة العدد الجنس
 %86,66 65 ذآر
  %13,34 10 انثى

  %100 75  المجموع

ــر ــن ويظه ــدول م ــاله الج ــسبة ان أع ــذكور ن ــت ال  بلغ

 يؤشــر وهــذا فقــط % 13,34 اإلنــاث نــسبة بلغــت فيمــا ،86,66%

 العـالي،  التعلـيم  قطـاع  فـي  مـرأة ال أمـام  المتاحـة  الفـرص  انخفاض

ــد ــاك ان الباحــث ويعتق  المؤشــر هــذا وراء األســباب مــن عــدد هن

 : منها

ــيم -1 ــة الق ــسائدة االجتماعي ــي ال ــة ف ــار محافظ ــي األنب  وه

ــا ــيم بطبيعته ــة ق ــة اجتماعي ــسمح ال محافظ ــشاركة ت  بم

 العـالي  التعلـيم  قطـاع  فـي  وخاصـة  الرجـل  أخيهـا  المرأة

 . فيه الوظائف ىعل الرجال بهيمنة يتميز الذي

 والثانويــة االبتدائيــة المــدارس فــي العمــل المــرأة تفــضيل -2

 . الجنسين بين االختالط فيها يوجد ال التي



 : العمر حسب العينة أفراد توزيع -2

ــل ــر يمث ــد العم ــرات اح ــصية المتغي ــة الشخ ــؤثرة المهم  والم

ــي ــر ف ــصر وأداء تفكي ــشري، العن ــر الب ــدول ويظه ــم الج ) 2 (رق

 : العمرية العينة افراد من للمبحوثين العمري التوزيع
 )2 (رقم جدول

  العمر حسب العينة أفراد توزيع
  النسبة العدد  العمرية الفئة
  %6.6 5  فأقل سنة 29

30- 39 18 24%  
40- 49 24 32%  
50- 59 25 33.4% 
  %4  3  فأآثر -60

  % 100 75  المجموع

 نسبة شكلت كونها )59 -50 (هي عمرية فئة اكثر ان ويالحظ

 .البحث لعينة والشخصي الوظيفي النضج يعكس وهذا% 33.4
 : االجتماعية الحالة حسب البحث عينة افراد توزيع -3

 الحالة حسب العينة أفراد توزيع) 3 (رقم الجدول ويوضح

 : االجتماعية
 
 )3 (رقم جدول

 االجتماعية الحالة حسب العينة أفراد توزيع 
  النسبة العدد  االجتماعية الحالة

 %73,3 55 متزوج

  %26,7 20 أعزب

  %100 75  المجموع

ــذا ــدول وه ــب ان يوضــح الج ــة اغل ــث عين ــم البح ــن ه  م

 %. 73,3 نسبتهم بلغت حيث المتزوجين



 : الدراسي التحصيل حسب البحث عينة افراد توزيع -4

 : الدراسي تحصيلهم حسب العينة توزيع يوضح) 4 (رقم الجدول
 ) 4 (رقم جدول

 الدراسي التحصيل حسب العينة افراد توزيع
  النسبة العدد  االجتماعية الحالة

 %26.6 20 ماجستير
  %73,4 55 دآتوراه
  %100 75  المجموع

 وفـي  الـدكتوراه  شـهادة  يحملـون  الـذين  المبحـوثين  ان ويالحظ 

 73,4 (نـسبتهم  بلغـت  اذ االكبـر  النـسبة  يشكلون االختصاصات مختلف

 التعلـيم  قطـاع  فـي  الطبيعيـة  الحالـة  يؤشـر  وهـذا  موع،المج من%) 

 . العالي

 : الخدمة مدة حسب البحث عينة افراد توزيع -5
 : الخدمة مدة حسب البحث عينة توزيع) 5 (رقم الجدول يوضح

 )5 (رقم جدول
 الخدمة مدة حسب البحث عينة أفراد  توزيع

  النسبة العدد الخدمة سنوات عددالفئة
  %8 6  اقلف سنوات خمسة  1

  %12 9 سنوات) 10 -6(  2

  %25.3 19 سنة) 15 -11(  3

  %33.3 25  سنة) 20 -16(  4

 %21.4 16  سنة 20 من اكثر  5

  %100 75  المجموع 

ــظ  ــوثين ان ويالح ــذين المبح ــديهم ال ــة ل ــة خدم ــين وظيفي  ب

ــون)  26 -16( ــى يمثل ــسبة اعل ــي ن ــة ف ــث، عين ــت اذ البح  بلغ



ــذه %) 33,3( ــسبة وه ــ الن ــة رتؤش ــسجام حال ــل االن ــين الحاص  ب

ــر ــة عم ــادر الجامع ــوظيفي والك ــا، ال ــا وإذا فيه ــا م ــدد جمعن  ع

ــوثين ــي المبح ــة ف ــة) 4 (الفئ ــون) 5 (والفئ ــدد يك ــذا) 41 (الع  وه

ــدد ــشكل  الع ــسبة ي ــن%) 54.6 (ن ــوع م ــذا المجم ــدلل وه ــى ي  عل

 . المتراكمة الخبرة وتوافر الوظيفي االستقرار



 
 : االجتماعية نشأةال حسب البحث عينة توزيع -6

 النــشأة حــسب العينــة توزيــع) 6 (رقــم الجــدول يظهــر 

 . االجتماعية

 )6 (رقم جدول
 االجتماعية النشأة حسب العينة توزيع

  النسبة العدد  االجتماعية النشأة
  %70.6 53 ريفي

  %29.4 22 حضري

 % 100 75  المجموع

 العشائرية القيم حيث ريفية أصول من هم المبحوثين اغلب ان ويالحظ 

 مع يتوافق المؤشر وهذا % 70,6 نسبتهم شكلت اذ العربية والتقاليد والعادات

 . األنبار محافظة لسكان االجتماعية الطبيعة



 
 الثالث املبحث

 متغريات حول لعينةا إجابات مستوى وحتليل عرض
  الدراسة

 : على التعرف البحث ويرمي

 . القيادي السلوك محور عن الدراسة عينة إجابات مستوى: اوال

 . البيئية العوامل محور عن الدراسة عينة إجابات مستوى: ثانيا

 : القيادي السلوك محور عن الدراسة عينة إجابات مستوى: اوال

 : هما أساسيان متغيران القيادي السلوك قياس في استخدم

  بالعاملين االهتمام -1

 . باإلنتاج االهتمام -2

 : المتغيرين هذين حول الدراسة عينة إجابات) 7 (رقم الجدول ويبين
 )7 (رقم جدول

  القيادي السلوك متغيرات حول الدراسة عينة إجابات مستوى

 الوسط المتغيرات ت
 M الحسابي

 االنحراف
 المعياري

S.D 

 معامل
 االختالف

C.V 
 51.70 1.272 2.460  بالعاملين االهتمام  .1

 48.16 1.100 2.284  باإلنتاج االهتمام  .2

 القيــادي الــسلوك بعــدي متوســط ان) 7 (رقــم الجــدول مــن ويظهــر

ــام( ــاملين، االهتم ــام بالع ــاج واالهتم ــارب،) باإلنت ــع متق ــل م  مي

 بلغـت  حيـث  بالعـاملين،  االهتمـام  نحـو  الكليـات  عمـداء  لـدى  بسيط

 مــن اقــل وهــو) 2.460 (بالعــاملين االهتمــام لبعــد المتوســط قيمــة

ــط ــاري المتوس ــاس المعي ــانحرا للمقي ــاري فوب ــت معي ــه بلغ  قيمت

ــل) 1.272( ــتالف ومعام ــت اخ ــه بلغ ــدل) 51.70 (قيمت ــذه وت  ه

 التــوازن حالــة نحــو الكليــات عمــداء الــسادة توجــه علــى النتيجــة

 . مراحله أعلى وفي القيادي السلوك بعدي بين

 ). اهايو (تصنيف حسب المتغيرين بين الجمع) 8 (رقم الجدول ويمثل



 )8 (رقم جدول
  القيادية األنماط بحسب القيادي السلوك محور حول الدراسة نةعي إجابات تصنيف

  النسبة التكرار القيادية األنماط ت
  %70.66 53  باإلنتاج وعال بالعاملين عال اهتمام  .1

  %9.33 7 باإلنتاج وواطئ بالعاملين عال اهتمام  .2

  %14.66 11 باإلنتاج وعال بالعاملين واطئ اهتمام  .3

 وواطئ لعاملينبا واطئ اهتمام  .4

  باإلنتاج

4 5.35%  

  %100 75  المجموع 

ــظ ــن يالح ــدول م ــم الج ــى إن) 8 (رق ــط أعل ــادي نم ــداء قي  لعم

 الـنمط  هـو  الدراسـة  عينـة  آراء بحـسب  األنبـار  جامعـة  في الكليات

 الــنمط لهــذا التكــرارات عــدد بلــغ إذ باإلنتــاج، العــالي االهتمــام ذو

ــشكل)  53( ــسبة وت ــن 70.66% ن ــ آراء م ــة ةعين ــذه. الدراس  وه

 القيــادي الــسلوك لبعــدي الكليــات عمــداء إدراك علــى تــدل النتيجــة

ــا ــسجم بم ــداف ين ــات وأه ــة المنظم ــة العلمي ــي والتربوي ــن والت  م

ــا ــاء أهمه ــسان بن ــد اإلن ــة الجدي ــه وتنمي ــه قدرات ــة ومهارات  الفكري

 لمناصـبهم  العمـداء  اختيـار  عمليـة  نجـاح  تعكـس  أنهـا  كمـا  والفنية،

 . وموضوعية علمية اييرمع وفق القيادية

 : البيئية العوامل محور عن الدراسة عينة إجابات مستوى: ثانيا

ــين ــدول يب ــم الج ــستوى) 9 (رق ــات م ــة إجاب ــة عين ــن الدراس  ع

 متغيـرات  وهـي  والقيـاس،  للدراسـة  أخـضعت  التـي  البيئيـة  العوامل

 االجتماعيـــة والقـــيم الـــضاغطة والقـــوى األجنبـــي االحـــتالل

 . المرؤوسين وكفاءة الحكومية والقوانين والتشريعات
 
 
 
 



 
 
 )9 (رقم جدول

 البيئية العوامل لمحور الدراسة عينة اجابات مستوى

 الوسط المتغيرات ت
 M الحسابي

 االنحراف
 المعياري

S.D 

 معامل
 االختالف

C.V 
 60.9 1.4 2.3  األجنبي االحتالل  .1

 46.4 1.3 2.8  الضاغطة القوى  .2

 57.1 1.2 2.1  االجتماعية القيم  .3

 والقوانين التشريعات  .4

  الحكومية

2.4 1.7 70.8 

 52.9 0.9 1.7  المرؤوسين كقاءة  .5

    N: 75 

 : اآلتي نالحظ الجدول هذا خالل ومن

ــط - أ ــام المتوس ــر الع ــتالل لمتغي ــي االح ــو األجنب ) 2.3 (ه

ــانحراف ــاري وب ــت معي ــه بلغ ــل) 1.4 (قيمت ــتالف ومعام  اخ

 هــو العــام المتوســط ان تؤشــر النتيجــة وهــذه) 60.9 (مقــداره

 مــع وانــسجاما 1للمقيــاس المعيــاري المتوســط مــن قلــيال أقــل

 رأي بحــسب االجنبــي االحــتالل متغيــر فــان المقيــاس، حركــة

 . المعياري المتوسط من قليال أقل هي العينة

ــط - ب ــام المتوس ــر الع ــوى لمتغي ــضاغطة الق ــو ال ) 2.8 (ه

ــانحراف ــاري وب ــت معي ــه بلغ ــل) 1.3 (قيمت ــتالف ومعام  اخ

                                     
                                                       1+2+3+4+5               

 3 = ----------------=  المتوسط المعياري للمقياس 1
     5 



 اقــل العــام المتوســط ان تؤشــر النتيجــة وهــذه) 46.4 (رهمقــدا

 . للمقياس المعياري المتوسط من قليال

) 2.1 (هــو االجتماعيــة القــيم لمتغيــر العــام المتوســط - ج

ــانحراف ــاري وب ــت معي ــه بلغ ــل) 1.2 (قيمت ــتالف ومعام  اخ

 اقــل العــام المتوســط ان تؤشــر النتيجــة وهــذه) 57.1 (مقــداره

 .ياسللمق المعياري المتوسط من

 هــو الحكوميــة والقــوانين التــشريعات لمتغيــر العــام المتوســط - د

ــانحراف) 2.4( ــاري وب ــت معي ــه بلغ ــل) 1.7 (قيمت  ومعام

ــتالف ــداره اخ ــذه) 70.8 (مق ــة وه ــدل النتيج ــى ت ــشتت عل  ت

 الرتفــاع بــالنظر المتغيــر هــذا حــول الدراســة عينــة اجابــات

 .االختالف معامل

ــط -� ــام المتوس ــر الع ــاءة لمتغي ــي كف ــو نالمرؤوس ) 1.7 (ه

ــانحراف ــاري وب ــت معي ــه بلغ ــل) 0.9 (قيمت ــتالف ومعام  اخ

 اجابــات مــستوى بانخفــاض النتيجــة هــذه وتــدل) 52.9 (مقــداره

 االنخفــاض يالحــظ اذ المرؤوســين كفــاءة لمتغيــر الدراســة عينــة

ــر ــط الكبي ــام للمتوس ــن الع ــط ع ــاري المتوس ــاس، المعي  للمقي

 افـراد  ان الـى  النتيجـة  هـذه  تـشير  المقيـاس  حركـة  مع وانسجاما

ــة ــاروا العين ــة اش ــضة بدرج ــن منخف ــط ع ــاري المتوس  المعي

 . للمقياس
 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 الرابع الفصل

 الدراسة ملتغريات والتأثري العالقات
 

 



ستهدف ذا ي صل ه د الف ة تحدي ين العالق  ب
رات ة متغي ا الدراس ي وتأثيره ر ف ابع المتغي  الت

سلوك( ادي ال يتم) القي اول وس ذا تن صل ه ن الف  م
 :التالية المباحث خالل

 
 الدراسة متغيرات بين العالقة: األول المبحث
اني المبحث ار: الث أثير اختب ل ت ة العوام ة البيئي ي المبحوث سلوك ف  ال
 .القيادي



 
 
 األول المبحث

 البيئة متغيرات بين العالقة
ــد: أوال ــة وتوضــيح لتحدي ــين العالق ــرات ب ــة متغي ــد الدراس ــتخدم فق  اس

ــل ــد  spearman وبأس ــل لتحدي ــاط معام ــه االرتب ــد كون ــب يعتم  الرت

ــي ــاس ف ــو القي ــسب وه ــات األن ــر للبيان ــة غي ــم والجــدول  المعلمي  رق

ــين) 10( ــاط يب ــين االرتب ــل ب ــة العوام ــة البيئي ــتالل (المبحوث  االح

ــي، ــوى األجنب ــضاغطة، الق ــيم ال ــة، الق ــوانين االجتماعي ــشريعات الق  والت

ــة، ــاءة الحكومي ــين كف ــث ،)المرؤوس ــه حي ــيس ان ــة يق ــين العالق  ب

ــرات ــة المتغي ــن المدروس ــالل م ــل خ ــاط معام ـــ االرتب  spearman ل

 علــى تــدل واإلشــارة) 1(+و) 1- (بــين االرتبــاط معامــل قيمــة وتكــون

ــة ــة نوعي ــة او عكــسية العالق ــى موجــب او) - (يكــون حيــث طردي  عل

ــوالي، ــا الت ــان اذا ام ــب ك ــد قري ــي للواح ــة فه ــرب وإذا قوي ــن اقت  م

 . طبيعية قةعال الصفر

 
 
 

 )10 (رقم جدول
 البيئية العوامل بين االرتباط

 )الدراسة متغيرات(
المتغيرات

 المتغيرات
 االحتالل
 األجنبي

 القوى
 الضاغطة

 القيم
 االجتماعية

 القوانين
 والتشريعات

 آفاءة
 المرؤوسين

N: 75 



 **0.732 **0.504 **0.596 0.013 1.00األجنبي االحتالل
 0.105 0.076 0.070 1.000 013. الضاغطة القوى
 **0.876 **0.718 1.000 0.070 **0596 االجتماعية القيم

 القوانين
 والتشريعات

0.504** 0.076 0.718** 1.000 0.709** 

 1.000 **0.709 **0.876 0.105 **0.732المرؤوسين آفاءة
 : اآلتي) 10 (رقم الجدول من ويظهر

ــة وجــود -1 ــة عالق ــة موجب ــة ذات قوي ــ دالل ــد ةمعنوي ــستوى عن  م

 القـــيم ومتغيـــر األجنبـــي االحـــتالل متغيـــر بـــين) 0.01(

 تفــسير ويمكــن) 0.596 (االرتبــاط معامــل بلــغ فقــد االجتماعيــة،

 االحـتالل  تـأثير  زاد كلمـا  تـزداد  االجتماعيـة  القـيم  قـوة  بـان  ذلك

ــي ــذا األجنب ــي وه ــوت يعن ــحة ثب ــية ص ــن) 2-1 (الفرض  م

 . األولى الرئيسية الفرضية

ــة وجــود -2 ــةمو عالق ــة جب ــة ذات قوي ــة دالل ــد معنوي ــستوى عن  م

ــين) 0.01(  القــوانين ومتغيــر األجنبــي االحــتالل متغيــر ب

ــشريعات ــة، والت ــد الحكومي ــغ فق ــل بل ــاط معام ) 0.504 (االرتب

ــذا ــسر وه ــأثر يف ــوانين ت ــشريعات الق ــة والت ــأة الحكومي  بوط

 مــن) 3-1 (الفرضــية صــحة تتحقــق وبــذلك األجنبــي، االحــتالل

 . األولى الرئيسية الفرضية

 مـستوى  عنـد  معنويـة  داللـة  ذات قويـة  موجبـة  عالقـة  وجود -3

ــة ذات) 0.01( ــة دالل ــين معنوي ــر ب ــتالل متغي ــي االح  األجنب

ــر ــاءة ومتغي ــين، كف ــد المرؤوس ــغ فق ــل بل ــاط معام  االرتب

ــذا) 0.732( ــر وه ــه يؤش ــا ان ــغط زاد كلم ــتالل ض  االح

ــي ــاءة زادت األجنب ــوع المرؤوســين كف ــن كن ــن التحــدي م  م



 الفرضــية صــحة تحقــق يعنــي وهــذا واالنجــاز، العمــل اجــل

 . األولى الرئيسة الفرضية من) 1-4(

 ومتغيــر األجنبــي االحــتالل متغيــر بــين عالقــة هنــاك لــيس -4

ــوى ــضاغطة الق ــذكر ال ــا ت ــون معنويته ــل ك ــاط معام  االرتب

ــعيف ــه ض ــو) 0.013 (وقيمت ــيس وه ــة ذات ل ــة دالل  معنوي

) 1-1 (الفرعيــة الفرضــية تــرفض النتيجــة هــذه علــى وبنــاءا

 . األولى الرئيسية الفرضية من

ــد ال -5 ــة توج ــة عالق ــين معنوي ــر ب ــوى متغي ــضاغطة الق  ال

ــر ــيم ومتغي ــة، الق ــاط معامــل كــون االجتماعي  ضــعيف االرتب

ــيس ــه ول ــة ل ــة، دالل ــغ إذ معنوي ــد) 0.070 (بل ــستوى عن  م

ــة ــذلك) 0.01 (معنوي ــرفض وب ــية ت ــة الفرض ) 5-1 (الفرعي

 . األولى الرئيسية الفرضية من

ــد ال -6 ــة توج ــة ذات عالق ــة دالل ــين معنوي ــر ب ــوى متغي  الق

ــضاغطة ــر ال ــوانين ومتغي ــشريعات الق ــة، والت ــذه الحكومي  وه

ــة ــرفض النتيج ــية ت ــة الفرض ــن) 6-1 (الفرعي ــية م  الفرض

 . االولى الرئيسية

 كفـاءة  ومتغيـر  الـضاغطة  القـوى  متغيـر  بـين  عالقـة  توجد ال -7

 تــرفض وبــذلك ضــعيف، االرتبــاط معامــل كــون المرؤوســين

 . االولى الرئيسية الفرضية من) 7-1 (الفرعية لفرضيةا

 ومتغيــر االجتماعيــة القــيم متغيــر بــين معنويــة عالقــة توجــد -8

ــة، والتــشريعات القــوانين ــد الحكومي ــغ فق ــاط معامــل بل  االرتب



 كلمــا انــه يــدل وهــذا) 0.01 (معنويــة مــستوى عنــد) 0.178(

ــة ــيم درج ــة الق ــوة زادت االجتماعي ــوانين ق ــشريعات الق  والت

 االجتماعيــة القــيم منظومــة يكــرس الــذي باالتجــاه الحكوميــة

ــافظ ــا، ويح ــذا عليه ــر وه ــا المؤش ــرة يعطين ــا فك  ان مفاده

 مــن اصــال مــستمدة الحكوميــة والتــشريعات القــوانين

ــة ــيم منظوم ــة الق ــة االجتماعي ــا، ومكمل ــذلك له ــق وب  تتحق

 . االولى الرئيسية الفرضية من) 8-1 (الفرعية الفرضية

ــد -9 ــة توج ــة تذا عالق ــة دالل ــين معنوي ــر ب ــيم متغي  الق

ــة ــر االجتماعي ــاءة ومتغي ــين كف ــغ اذ المرؤوس ــا بل  معامله

ــد) 0.876( ــستوى عن ــذا) 0.01 (م ــدل وه ــه ي ــا ان  زادت كلم

ــوة ــيم ق ــة الق ــاءة زادت االجتماعي ــين كف ــذلك المرؤوس  وب

ــق ــحة تتحق ــية ص ــن) 9-1 (الفرض ــية م ــسية الفرض  الرئي

 . األولى

 القــوانين متغيــر بــين معنويــة داللــة ذات عالقــة توجــد -10

ــشريعات ــة والت ــر الحكومي ــاءة ومتغي ــين كف ــغ اذ المرؤوس  بل

ــا ــد)  0.709 (معامله ــستوى عن ــة م ــن) 0.01 (معنوي  ويمك

ــسير ــك تف ــه ذل ــا ان ــوة زادت كلم ــوانين ق ــشريعات الق  والت

ــة ــاءة زادت الحكومي ــين، كف ــذلك المرؤوس ــق وب ــحة تتحق  ص

 الرئيـــسية الفرضـــية مـــن)  10-1 (الفرعيـــة الفرضـــية

 . االولى



ــالنظر ــق وب ــم لتحق ــيات معظ ــل الفرض ــية تقب ــسية الفرض  الرئي

 البيئـة  متغيـرات  بـين  معنويـة  عالقـة  توجـد : مفادهـا  والتي االولى،

 . والداخلية الخارجية



ــا ــة: ثاني ــني العالق ــتغريات ب ــة امل  البيئي

 : القيادي والسلوك

ــة -1 ــين العالق ــر ب ــتالل متغي ــي االح ــسلوك األجنب ــادي وال  القي

ــام( ــاملين، االهتم ــام بالع ــاج االهتم ــين ).باإلنت ــدول ويب  الج

ــم ــة) 11 (رق ــين العالق ــرات ب ــة المتغي ــاد البيئي ــسلوك وأبع  ال

ــادي، ــظ القي ــود ويالح ــة وج ــة عالق ــة موجب ــة ذات قوي  دالل

 القيـادي  الـسلوك  وبعـد  االجنبـي  االحـتالل  متغيـر  بـين  معنوية

 تحـــت) 0602 (معامنلهـــا بلـــغ اذ ،)باالنتـــاج االهتمـــام(

ــستوى ــةمعن م ــي) 0.01 (وي ــين ف ــت ح ــة كان ــة العالق  موجب

ــعيفة ــين وض ــر ب ــتالل متغي ــي االح ــد االجنب ــا وبع  االهتمام

ــاملين، ــث بالع ــغ حي ــا بل ــت) 0326 (معامله ــستوى وتح  م

ــة ــذا) 0.01  (معنوي ــدل وه ــى ي ــحة عل ــية ص ) 2-2 (الفرض

ــن ــية م ــسية الفرض ــصانية الرئي ــا الث ــد ومؤداه ــة توج  عالق

 .القيادي سلوكوال البيئة بين معنوية داللة ذات

 
 
 

 )11 (رقم جدول
 القيادي والسلوك البيئة متغيرات بين العالقة



      
 المتغيرات

 السلوك أبعاد

 االحتالل
 األجنبي

 القوى
 الضاغطة

 القيم
 االجتماعية

 القوانين
والتشريعات

 آفاءة
 المرؤوسين

 االهتمام
 بالعاملين

0.326** 0.274* 0.269* 0.328** 0.401** 

 االهتمام
 اإلنتاجب

0.602** 0.017 0.917** 0.722** 0.842** 

     N: 75 
 زاد األجنبــي االحــتالل ضــغط زاد كلمــا انــه ذلــك تفــسير ويمكــن

 . والمقاومة التحدي من كنوع باإلنتاج االهتمام

ــة -2 ــين العالق ــر ب ــيم متغي ــة الق ــر االجتماعي ــسلوك ومتغي  ال

ــادي ــين ،القي ــدول يب ــم الج ــود) 11 (رق ــة وج ــة عالق  موجب

 القيـادي  الـسلوك  وبعـد  االجتماعيـة  القـيم  متغيـر  بـين  يفةضع

ــتم ــاملين المه ــغ إذ بالع ــا بل ــت) 0.269 (معامله ــستوى تح  م

ــة ــي) 0.05 (معنوي ــين ف ــة ان ح ــة العالق ــة موجب ــين وقوي  ب

ــر ــيم متغي ــة الق ــد االجتماعي ــسلوك وبع ــادي ال ــتم القي  المه

ــاج، ــغ إذ باإلنت ــا بل ــت) 0.917 (معامله ــستوى تح ــة م  معنوي

ــذا) 0.01( ــر وه ــدلل المؤش ــى ي ــية صــحة عل ) 6-2 (الفرض

 . الثانية الرئيسية الفرضية من

ــة -3 ــين العالق ــر ب ــوانين متغي ــشريعات الق ــة والت  الحكومي

ــر ــسلوك ومتغي ــادي ال ــم الجــدول يوضــح القي ــك) 11 (رق  تل

 القـوانين  متغيـر  بـين  موجبـة  عالقـة  بوجـود  ويالحـظ  العالقة

ــشريعات ــة والت ــد الحكومي ــسلوك وبع ــادي ال ــتما القي  لمه

ــاملين، ــغ إذ بالع ــا بل ــستوى تحــت) 0.328 (معامله ــة م  معنوي

ــي) 0.01( ــين ف ــغ ح ــل بل ــاط معام ــين) 0.722 (االرتب  ب



ــر ــوانين متغي ــشريعات الق ــة والت ــد الحكومي ــسلوك وبع  ال

 صــحة علــى يــدلل المؤشــر وهــذا باإلنتــاج، المهــتم القيــادي

ــية ــة الفرض ــن) 8-2 (الفرعي ــية م ــسة الفرض ــة الرئي . الثاني

ــن ــسيرت ويمك ــك ف ــه ذل ــا ان ــوة زادت كلم ــوانين ق  الق

ــشريعات ــة والت ــام درجــة زادت الحكومي ــاج االهتم ــدى باإلنت  ل

 . األنبار جامعة كليات عمداء

 القيــادي والــسلوك المرؤوســين كفــاءة متغيــر بــين العالقــة  -4

ــالرجوع ــى ب ــدول إل ــم الج ــظ) 11 (رق ــود يالح ــة بوج  عالق

 وبعـد  سـين المرؤو كفـاءة  متغيـر  بـين  مـا  نوعـا  وقوية موجبة

ــسلوك ــادي ال ــتم القي ــاملين المه ــغ إذ بالع ــا بل ) 0.40 (معامله

 قبــول تفــرض النتيجــة وهــذه) 0.01 (معنويــة مــستوى تحــت

ــية ــة الفرض ــن) 9-2 (الفرعي ــية م ــسية الفرض ــة الرئي  الثاني

 كفــاءة متغيــر بــين وموجبــة قويــة العالقــة كانــت حــين فــي

ــين ــد المرؤوس ــسلوك وبع ــادي ال ــتم القي ــاج المه ــغ إذ باإلنت  بل

 ).0.01(معنوية مستوى تحت) 0.842 (معاملها

ــة  -5 ــين العالق ــر ب ــوى متغي ــضاغطة الق ــر ال ــسلوك ومتغي  ال

ــادي ــالرجوع: القي ــى ب ــدول إل ــم الج ــظ) 11 (رق  ، يالح

ــة ــعيفة العالق ــست ض ــة ذات ولي ــة دالل ــين معنوي ــر ب  متغي

 إذ بالعــاملين المهــتم القيــادي الــسلوك وبعــد الــضاغطة القــوى

ــغ ــا بل ــت) 0.274 (معامله ــستوى تح ــة م ــذا) 0.05 (معنوي  ل

ــرفض ــية ت ــة الفرض ــن) 3-2 (الفرعي ــية م ــسية الفرض  الرئي



 وجــود بعــدم يالحــظ الجــدول نفــس الــى وبــالرجوع الثانيــة،

 القيــادي الــسلوك وبعــد الــضاغطة القــوى متغيــر بــين عالقــة

ــتم ــاج المه ــذا باإلنت ــى يؤشــر وه  الفرضــية صــحة عــدم عل

 . الثانية الرئيسية الفرضية من) 4-2 (الفرعية

 والتـي  الثانيـة  الرئيـسية  الفرضـية  تقبـل  الـسابقة  النتـائج  على وبناءا

 البيئيــة المتغيــرات بــين معنويــة داللــة ذات عالقــة توجــد (مفادهــا

ــسلوك ــادي وال ــك) القي ــق وذل ــم لتحق ــيات معظ ــة الفرض  الفرعي

 . لها التابعة



 الثاني المبحث
 التأثير عالقات اختبار

 الـسابقة  المباحـث  فـي  ورد لمـا  تتمـة  المبحـث  هـذا  يمثـل 

ــي ــب ف ــي، الجان ــن العمل ــه وتكم ــي أهميت ــار ف ــات اختب  عالق

 الــواردة المعتمــدة المتغيــرات علــى المــستقلة للمتغيــرات التــأثير

 االنحــدار أســلوب الباحــث اســتخدم فقــد البحــث، أنمــوذج فــي

 مـنهج  مـع  انـسجاما  أكثـر  كونـه  المعلمـي،  غيـر  البسيط الخطي

ــة ــرض الدراس ــق ولغ ــ تحقي ــع سجاماالن ــاط م ــر االرتب  غي

 ). سبيرمان (أسلوب على المعتمد المعلمي

ــن ــتعراض ويمك ــذا اس ــث ه ــن المبح ــالل م ــرات خ  الفق

 : التالية

ــار: أوال ــأثير اختب ــتالل ت ــي االح ــي األجنب ــاد ف ــسلوك أبع  ال

 .القيادي

 أبعــاد فــي األجنبــي االحــتالل تــأثير) 12 (رقــم الجــدول يبــين

 ). باإلنتاج المهتم ،بالعاملين المهتم (القيادي السلوك



 )12 (رقم جدول
 القيادي السلوك بعدي في المستقلة المتغيرات اثر

Predictor Coefficie المستقلة المتغيرات
nt rank 

St. DV 
rank 

T 
 المحسوبة

T 
المجدولة

 بالعاملين االهتمام  األجنبي االحتالل

1/1 
0.620 0.520 5.206 0.000 

 باإلنتاج االهتمام  األجنبي االحتالل

2/1 
0.700 0.926 6.906 0.000 

 بالعاملين االهتمام  الضاغطة القوى

1/1 
0.394 0.335 3.043 0.003 

 باإلنتاج االهتمام  الضاغطة القوى

2/1 
0.175 0.159 1.378 0.172 

 بالعاملين االهتمام  االجتماعية القيم

1/1 
0.591 0.570 5.921 0.000 

 باإلنتاج االهتمام  االجتماعية القيم

2/1 
0.895 0.923 20.449 0.000 

 والتشريعات القوانين

  الحكومية
 بالعاملين االهتمام

1/1 
0.620 0.520 5.204 0.000 

 والتشريعات القوانين

  الحكومية
 باإلنتاج االهتمام

2/1 
0.861 0.773 10.401 0.000 

 بالعاملين االهتمام  المرؤوسين آفاءة

1/1 
0.686 0.673 7.783 0.000 

 باإلنتاج االهتمام  المرؤوسين آفاءة

2/1 
0.790 0.830 12.692 0.000 

     N: 75 

 : اآلتي نالحظ) 12 (الجدول ومن

 الـسلوك  أبعـاد  مـن  األول البعـد  فـي  األجنبـي  االحـتالل  يؤثر -1

ــادي ــو القيـ ــام (وهـ ــاملين االهتمـ ــة الن) بالعـ ) T (قيمـ

ــسوبة ــر) 5.206 (المح ــن اكب ــا م ــة قيمته ــه الجدولي  وعلي

ــون ــأثير يك ــوي الت ــستوى معن ــي) 0.01 (بم ــك ويعن ــان ذل  ب



ــلوك ــد س ــي اإلداري القائ ــال ف ــام مج ــاملين االهتم ــأثر بالع  يت

ــة ــوة بدرج ــتالل وق ــي االح ــه األجنب ــل وعلي ــية تقب  الفرض

ــة ــن) 1-3 (الفرعي ــية م ــسية الفرض ــة الرئي ــي الثالث  والت

ــا ــأثير وجــود: مفاده ــة ذات ت ــة دالل ــر معنوي  االحــتالل لمتغي

 . بالعاملين المهتم القيادي السلوك بعد في االجنبي

 المهــتم القيــادي الــسلوك بعــد فــي األجنبــي االحــتالل يــؤثر -2

 مــن اكبــر) 6.906 (المحــسوبة) T (قيمــة الن باالنتــاج

ــا ــة قيمته ــستوى الجدولي ــة وبم ــن) 0.01 (معنوي ــسير ويمك  تف

 القائـد  سـلوك  فـي  يـؤثر  االجنبـي  االحـتالل  متغيـر  بـان  ذلك

ــتم االداري ــاجب المه ــه االنت ــل وعلي ــية تقب ــة الفرض  الفرعي

 . الثالثة الرئيسية الفرضية من) 3-2(

ــم الجــدول يوضــح -3 ــأثير) 12 (رق ــر ت ــيم متغي ــة الق  االجتماعي

 قيمــة ان حيــث بالعــاملين، المهــتم القيــادي الــسلوك بعــد فــي

)T (المحـــسوبة) الجدوليـــة قيمتهـــا مـــن اكبـــر) 5.921 

ــستوى ــة وبم ــذا) 0.01 (معنوي ــل ل ــية تقب ــة الفرض  الفرعي

 . الثالثة الرئيسية الفرضية من) 3-5(

ــؤثر -4 ــيم ت ــة الق ــي االجتماعي ــد ف ــسلوك بع ــادي ال ــتم القي  المه

ــاج ــة الن باالنت ــسوبة) T (قيم ــر) 20.449 (المح ــن اكب  م

ــا ــة قيمته ــستوى الجدولي ــة وبم ــذا) 0.01 (معنوي ــل له  تقب

 . الثالثة الرئيسية الفرضية من) 6-3 (الفرعية الفرضية



ــرض  -5 ــدول يع ــم الج ــأثير) 12 (رق ــوانين ت ــشريعات الق  والت

 حيــث بالعــاملين المهــتم القيــادي الــسلوك بعــد فــي الحكوميــة

ــت ــة بلغ ــسوبة) T (قيم ــي) 5.204 (المح ــر وه ــن اكب  م

ــا ــة قيمته ــستوى الجدولي ــة وبم ــه) 0.01 (معنوي ــل وعلي  تقب

 . الثالثة الرئيسية الفرضية من) 7-3 (الفرعية الفرضية

 والتــشريعات القــوانين متغيــر تــأثير كــذلك ويالحــظ -6

 حيــث باالنتــاج المهــتم القيــادي الــسلوك بعــد فــي الحكوميــة

ــت ــة بلغ ــسوبة) T (قيم ــي) 10.401 (المح ــر وه ــن اكب  م

ــا ــة قيمته ــول يعنــي وهــذا الجدولي ــة الفرضــية قب -3 (الفرعي

 .الثالثة الرئيسية الفرضية من) 8

 القيــادي الــسلوك بعــد فــي المرؤوســين كفــاءة متغيــر يــؤثر  -7

ــتم ــاملينبا المه ــة الن لع ــسوبة) T (قيم ــي) 7.782 (المح  وه

-3 (الفرعيـة  الفرضـية  تقبـل  لـذا  الجدوليـة  قيمتهـا  مـن  أعلى

 . الثالثة الرئيسة الفرضية من) 9

 القيـادي  الـسلوك  بعـد  فـي  المرؤوسـين  كفـاءة  تـأثير  ولمعرفة -8

ــتم ــاج المه ــان باالنت ــدول ف ــأثير ان يوضــح) 12 (الج  ذات الت

) T (قيمــة بلغــت حيــث) 0.01 (مــستوى تحــت معنويــة داللــة

ــسوبة ــي) 12.692 (المح ــى وه ــن اعل ــا م ــة قيمته  الجدولي

ــه ــل وعلي ــية تقب ــة الفرض ــن) 10-3 (الفرعي ــية م  الفرض

 . الثالثة الرئيسية



ــم الجــدول خــالل مــن -9 ــأثير وجــود عــدم يالحــظ) 12 (رق  ت

ــر ــوى لمتغي ــضاغطة الق ــي ال ــدي ف ــسلوك بع ــادي ال  ذات القي

 مـن  اقـل  هـي  المحـسوبة ) T (قيمـة  بلغـت  حيـث  معنوية داللة

 االهتمــام بالعــاملين، االهتمــام (البعــدين لكــال الجدوليــة قيمتهــا

 ). باالنتاج

 مـــن) 4-3 (،)3-3 (الفـــرعيتين الفرضـــيتين تـــرفض وعليـــه

 . الثالثة الرئيسية الفرضية

ــالنظر ــق وب ــب لتحق ــيات اغل ــة الفرض ــن الفرعي ــية م  الفرض

 تـأثير  هنـاك : (هـا مفاد والتـي  الفرضـية  هـذه  تقبـل  الثالثـة،  الرئيسية

 ). القيادي السلوك في البيئية للعوامل

 القيـادي  الـسلوك  بعـد  فـي  ككـل  البيئيـة  المتغيـرات  تـأثير  ولتوضيح

 النمــوذج) F اختبــار (التبــاين تحليــل اعتمــد فقــد بالعــاملين المهــتم

 ). 13 (رقم الجدول في ذلك موضح وكما االنحدار
 
 
 

 )13 (رقم جدول
 بالعاملين المهتم القيادي السلوك في البيئية المتغيرات تأثير

 مجموع التفاصيل
 المربعات

 متوسطالحرية درجة
 المربعات

F       
 المحسوبة

F     
 الجدولية

 0.000 13.865 7.115 5 35.577 االنحدار
   513 69 35.410 الخطأ
    74 70.987 االجمالي

 التحديد معامل
R2 

0.5011    

 الخطأ
 المعياري

0.7164    

 البيئيـة  العوامـل  متغيـرات  تـأثير  فيـه  الـواردة  النتـائج  تؤشـر  حيث 

 الكليـات  عمـداء  يعتمـده  الـذي  بالعـاملين  المهـتم  القيـادي  السلوك في



ــي ــة ف ــار جامع ــة الن االنب ــسوبة) F (قيم ــي المح ــت والت  بلغ

ــر) 13.865( ــن اكب ــا م ــة قيمته ــد الجدولي ــستوى وعن ــة م  معنوي

ــي) 0.01( ــد والت ــرات ان تؤك ــةال المتغي ــؤثر بيئي ــي فعــال ت ــذا ف  ه

 عليهــا تــدلل هــذه التــأثير نــسبة وان القيــادي، الــسلوك مــن الــنمط

ــل ــد معام ــي) R2 (التحدي ــشير الت ــرات ان ت ــة متغي ــة البيئ  المبحوث

 القيــادي الــسلوك بعــد فــي يحــصل الــذي التغيــر مــن% 50 تفــسر

ــتم ــاملين، المه ــا بالع ــسبة ام ــة الن ــا المتبقي ــى ترجــع فانه ــأثير ال  ت

 . البحث هذا اطار خارج رىاخ متغيرات



 )14 (رقم جدول
 باإلنتاج المهتم القيادي السلوك في البيئية المتغيرات تأثير

 مجموع التفاصيل
 المربعات

 متوسطالحرية درجة
 المربعات

F       
 المحسوبة

F     
 الجدولية

 0.000 104.728 10.956 5 54.781 االنحدار
   0.105 69 7.219 الخطأ
    74 62.000 االجمالي

 التحديد معامل
R2 

.8842    

 الخطأ
 المعياري

.3234    

 السلوك في البيئية المتغيرات تأثير) 14 (رقم الجدول في الواردة النتائج تؤشر

 قيمة الن االنبار جامعة في الكليات عمداء يعتمده الذي باإلنتاج المهتم القيادي

)F (بلغت والتي المحسوبة) مما الجدولية قيمتها من اكبر هي) 104.728 

 وان القيادي، السلوك من النمط هذا في فعال تؤثر البيئية المتغيرات ان يعني

 يعني مما) 0.884 (والبالغة) R2 (التحديد معامل قيمة عليها تدل التأثير نسبة

 من النمط هذا في تحصل التي التغيرات من% 88 تفسر البيئية المتغيرات ان

 خارج اخرى متغيرات تأثير الى ترجع فانها الباقية النسبة اما القيادي، السلوك

 . الدراسة هذه اطار

 البيئية المتغيرات بين التأثيرية العالقات بتحليل الخاصة النتائج ضوء وفي

 : التالية النتائج نستخلص ان يمكن القيادي والسلوك

 مالمهت (القيادي السلوك بعدي في البيئية للمتغيرات تأثير هناك ان  -1

 بالنسبة اكبر يكون التأثير هذا ان اال ،)باالنتاج المهتم بالعاملين،

 المحسوبة) F (قيمة أشرته ما وفق باالنتاج المهتم القيادي للسلوك

 معامل ان كما النمط، لهذا بالنسبة اكثر معنوية داللة ذات كانت والتي

 نتاج،باال المهتم القيادي السلوك لنمط نسبيا اكبر كانت) R2 (التحديد

 . بالعاملين المهتم القيادي السلوك نمط الى قياسا



 الفرضية من الفرعية الفرضيات مضمون مع تتفق النتائج هذه ان -2

 . الثالثة الرئيسية



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 األول املبحث

 االستنتاجات

 : النظري بالجانب المتعلقة االستنتاجات



ــن ــار والدراســات البحــوث خــالل م ــيال واألفك ــا ت  اإلطــار تناوله

 االســتنتاجات مــن جملــة نــستخلص أن يمكــن البحــث لهــذا النظــري

 : اآلتي النحو وعلى الرئيسية المتغيرات وفق على
 : البيئة: أوال

ــام إن  -1 ــة االهتم ــة بدراس ــا البيئ ــة وعالقته ــرت بالمنظم  ظه

 القـرن  مـن  الـستينات  وأوائـل  الخمـسينات  نهايـة  فـي  بوادرها

 وحتـى  البـاحثين  لـدى  يتزايـد  تمـام االه هـذا  واسـتمر  الماضي

 . هذا يومنا

ــدد  -2 ــاييس تع ــي المق ــدها الت ــاحثون اعتم ــشأن الب ــاس ب  قي

 عليـه  متفـق  مقيـاس  وجـود  عـدم  يعنـي  وهـذا  البيئية، الظواهر

ــن ــون ان يمك ــا يك ــفات نموذج ــة، بمواص ــا عالي ــع مم  دف

 المتغيـرات  بعـض  لقيـاس  مناسـب  مقيـاس  وضـع  الـى  الباحث

 . والبحث ةللدراس خضعت التي البيئية

 بالنـدرة،  نـسبيا  عـام  بـشكل  بالبيئـة  المتعلقـة  الدراسـات  اتسام -3

 . منها للمزيد علمية حاجة هناك وان
 : االدارية القيادة: ثانيا

ــساع  -1 ــدد ات ــوث ع ــات البح ــي والدراس ــت الت  موضــوع تناول

 وحتــى الماضــي القــرن مــن الثالثينــات منــذ االداريــة القيــادة

 . اآلن

ــدد -2 ــداخل تع ــات م ــ ونظري ــادة ةدراس ــة القي ــالي االداري  وبالت

ــدد ــاهيم تع ــات المف ــية والمنطلق ــع االساس ــور م ــر تط  الفك

ــاحثون ادرك اذ االداري، ــة الب ــا جمل ــدوها منه ــن وع ــر م  اكث

 . التنظيمي السلوك في تأثيرا العمليات

ــرت  -3 ــة اظه ــة الدراس ــن جمل ــات م ــادة التعريف ــة للقي  االداري

 . الباحثين من لكثير النظر وجهات وبينت



 : االدارية القيادة في الحديثة المداخل: اثالث
ــودة -1 ــدخل ع ــديث الم ــة الح ــسمات لنظري ــذي ال ــاء وال  ج

 بيئــة شــهدتها التــي الــسريعة والتطــورات المتغيــرات لمواكبــة

ــل ــف العم ــات لمختل ــالل المنظم ــسنوات خ ــرةمن ال  االخي

 المزاوجــة علــى الحديثــة النظريــات وتأكيــد العــشرين، القــرن

 الــسلوكي، والمــدخل الــسمات، دخلمــ (الثالثــة المــداخل بــين

ــدخل ــي والم ــيعكس ،)المعرف ــن ل ــالل م ــددات خ ــدة مح  جدي

ــر ــة وغي ــادة مألوف ــات لق ــرة، المنظم ــن المعاص ــالل وم  خ

ــادة ــة القي ــي الكارزمي ــع والت ــمات تجم ــلوك س ــد وس  القائ

 . الموقفية البيئية الظروف مع وتفاعله

ــي طرحــت -2 ــة ف ــا الدراس ــصنيفات انواع ــدة وت ــسمات، عدي  لل

 والتــي أخــرى نقــاط فــي وتختلــف نقــاط فــي تتماثــل والتــي

ــع ــا اجم ــصار عليه ــة ان ــسمات نظري ــلوا ال ــى وتوص  ال

ــة ــن مجموع ــسمات م ــة ال ــصوروا العام ــا وت ــرورية انه  ض

 منـه  جعلـت  القائـد  شخـصية  فـي  تـوفرت  ان مـا  وانها للقيادة

 . ناجحا قائدا
 : القيادي السلوك: رابعا
ــدد -1 ــصنيفات تع ــة الت ــد الخاص ــط بتحدي ــسلوك نم ــادي ال  القي

 يعمـل  التـي  للمنظمـة  قيادتـه  فـي  االداري القائـد  يعتمـده  الذي

 . السلوك بهذا الخاصة المقاييس بتعدد انعكس والذي فيها

 اال القيـادي  الـسلوك  انمـاط  تـصنيفات  تعـدد  مـن  الـرغم  على -2

 علــى بــآخر او بــشكل ركــزت اغلبهــا ان القــول يمكــن انــه

 االهتمــامو باالنتــاج باالهتمــام المتمثلــة القيــادة بعــدي

 . بالعاملين



ــور -3 ــوادر ظه ــام ب ــوع االهتم ــسلوك بموض ــادي ال ــدى القي  ل

 وبحــوثهم دراســاتهم خــالل مــن العــرب والمفكــرين البــاحثين

ــدة ــي العدي ــال ف ــادة مج ــة القي ــسلوك االداري ــادي، وال  اذ القي

ــظ ــوح يالح ــأثير بوض ــصوصية ت ــع خ ــي الواق ــى العرب  عل

ــة  همبعــض اســتطاع بحيــث والبحــوث الدراســات هــذه منهجي

 المجتمــع متغيــرات فيهــا روعــي علميــة منهجيــات بنــاء مــن

. االخــرى المجتمعــات مــن كثيــر عــن يختلــف الــذي العربــي

ــي ال هــذا ان اال ــة دراســات وجــود عــدم يعن  اعتمــدت عربي

 مــا فــان ذلــك مــن الــرغم وعلــى جــاهزة، منهجيــات علــى

 اضــافت عربيــة دراســات وجــود وهــو التفــاؤل علــى يبعــث

ــى ــة ال ــسانية المعرف ــض االن ــشيء بع ــا ال ــدد ان كم  تع

ــات ــدى االتجاه ــذه اصــحاب ل ــات ه ــوث الدراس ــا والبح  انم

ــور يعنــي ــد التــي االفكــار بعــض تبل ــؤدي ق  وضــع الــى ت

 والعراقــي العربــي المجتمــع تخــدم علميــة قيمــة ذات نظريــات

 . التحديد وجه على
 : الجامعية القيادة: خامسا
ـ  مـدى  الجامعيـة  القيـادة  مفهـوم  عـرض  خـالل  من تبين -1  ةاهمي

ــادة ــة القي ــة، الجامعي ــد التربوي ــوي والقائ ــي الترب ــاة ف  حي

ــات ــة، المنظم ــذه التربوي ــة وه ــزداد االهمي ــادة ت ــة بزي  الحاج

 . المجتمعات حياة في المنظمات هذه مثل الى

 ببعـدي  اهتمامـه  الـى  باالضـافة  التربـوي  القائـد  ان الـى  تبين -2

ــادة ــاج واالهتمــام بالعــاملين، االهتمــام (القي ــه) باالنت  تميهــ فان

 االجتماعيــة االتجاهــات وفــق وتطــويره االنــسان ببنــاء ايــضا

 الحيـاة  تنـشدها  جديـدة  حالـة  تكـون  ان ينبغـي  التـي  والتربوية

ــة المعاصــرة ــسريع التطــور ومواكب ــل ال ــي والهائ ــف ف  مختل



ــا ــة ان. مرافقه ــاء مهم ــسان بن ــوه االن ــي ونم ــة ف  المنظم

 ان. التربـوي  للقائـد  االساسـية  المهـام  مـن  هـي  انمـا  التربوية

 النـاس،  مـن  نـوعين  يعـايش  المنظمـات  هـذه  مثـل  فـي  القائد

ــوع ــم: االول النـ ــضوية ذوي هـ ــة العـ ــاتذة (الدائمـ  االسـ

ــوظفين ــوع ،)والم ــاني والن ــم: الث ــة ذوو ه ــة العوض  المؤقت

 ). الطلبة(



 : العملي بالجانب المتعلقة االستنتاجات
 : للمتغيرات الدراسة عينة اجابات مستوى: أوال

ــارب  -1 ــل التق ــين الحاص ــط ب ــدي متوس ــسلوك بع ــادي ال  القي

ــام( ــاملين، االهتم ــام بالع ــاج واالهتم ــع ،)باالنت ــل م ــسيط مي  ب

 . بالعاملين االهتمام نحو الكليات عمداء لدى

 االنبـار  جامعـة  كليـات  عمـداء  لـدى  شـيوعا  االكثـر  النمط ان -2

ــو ــام (ه ــال اهتم ــاملين ع ــال بالع ــاج وع ) 53 (ان اذ ،)باالنت

 عمـداء  لـدى  الـنمط  هـذا  تأكيـد  لحـو  تجمعـوا  العينة من فردا

 %. 70,66 نسبة يشكل وهذا الكليات

ــاض -3 ــام المتوســط انخف ــرات الع ــة للمتغي  المتوســط عــن البيئي

ــاري ــاس، المعي ــث للمقي ــراوح حي ــذه تت ــطات ه ــين المتوس  ب

ــر) 2.8( ــوى لمتغي ــضاغطة، الق ــر) 1.7 (و ال ــاءة لمتغي  كف

 هــو للمقيــاس المعيــاري المتوســط ان حــين فــي المرؤوســين،

)3 .( 
 : االرتباط عالقات: ثانيا

ــات توجــد  -1 ــة عالق ــة موجب ــة ذات قوي ــة دالل ــستوى معنوي  بم

ــين) 0.01( ــر ب ــتالل متغي ــي االح ــرات االجنب ــيم ومتغي  الق

 وكفــاءة الحكوميــة، والتــشريعات والقــوانين االجتماعيــة

 . المرؤوسين

 االحــتالل متغيــر بــين معنويــة داللــة ذات عالقــة تظهــر لــم -2

 . الضاغطة وىالق ومتغير االجنبي

ــد ال -3 ــة توج ــة ذات عالث ــة دالل ــين معنوي ــر ب ــوى متغي  الق

ــضاغطة ــرات الـ ــة والمتغيـ ــة البيئيـ ــوانين (المبحوثـ  القـ

ــشريعات ــة، والتـ ــيم الحكوميـ ــة، القـ ــاءة االجتماعيـ  كفـ

 ). المرؤوسين



ــد -4 ــة توج ــة ذات عالق ــة دالل ــين معنوي ــر ب ــيم متغي  الق

 والتـــشريعات القـــوانين (البيئـــة ومتغيـــرات االجتماعيـــة

 ). المرؤوسين كفاءة الحكومية،

ــد -5 ــة توج ــة ذات عالق ــة دالل ــين معنوي ــر ب ــوانين  متغي  الق

 . المرؤوسين كفاءة ومتغير الحكومية والتشريعات

ــد -6 ــة توج ــة ذات عالق ــة دالل ــين معنوي ــر ب ــتالل متغي  االح

ــي ــسلوك االجنب ــادي وال ــاده القي ــام (بابع ــاملين، االهتم  بالع

 ). باالنتاج االهتمام

ــد -7 ــة توج ــة تذا عالق ــة دالل ــت معنوي ــستوى تح ــة م  معنوي

 والتـــشريعات القـــوانين (البيئـــة متغيـــرات بـــين) 0.01(

ــة، ــاءة الحكومي ــين، كف ــيم المرؤوس ــة الق ــدي ،)االجتماعي  وبع

 ).باالنتاج المهتم بالعاملين، المهتم (القيادي السلوك

ــم -8 ــر ل ــة تظه ــة ذات عالق ــة دالل ــين معنوي ــر ب ــوى متغي  الق

 . ديالقيا السلوك وبعدي الضاغطة



 : التأثير اختبار: ثالثا
 المعلمـي  غيـر  البـسيط  االنحـدار  برنـامج  تطبيـق  اظهـر  لقد

ــود ــأثير وج ــرات ت ــة للمتغي ــة البيئي ــي المبحوث ــدي ف ــسلوك بع  ال

 ). باإلنتاج االهتمام بالعاملين، االهتمام (القيادي

 : اآلتي في االستنتاج هذا تعزيز ويمكن

ــأثير وجــود -1 ــوي ت ــر معن ــياال االحــتالل لمتغي ــي جنب ــد ف  بع

 تــأثير ووجــود بالعــاملين باالهتمــام الخــاص القيــادي الــسلوك

 القيـادي  الـسلوك  بعـد  فـي  األجنبـي  االحـتالل  لمتغيـر  معنوي

ــاص ــام الخ ــاج، باالهتم ــذا باإلنت ــأثير وه ــرر الت ــول يب  قب

ــيتين ــرعيتين الفرضـ ــن ،)2-3 (،)1-3 (الفـ ــية مـ  الفرضـ

 . الثالثة الرئيسية

ــأثير وجــود -2 ــيمال لمتغيــر معنــوي ت ــة ق  بعــدي فــي االجتماعي

ــسلوك ــادي ال ــام (القي ــاملين، االهتم ــام بالع ــاج االهتم  ،)باالنت

ــذا ــي وه ــول يعن ــيتين قب ــرعيتين الفرض ) 6-3 (،)5-3 (الف

 . الثالثة الرئيسية الفرضية من

 والتــشريعات القــوانين لمتغيــر معنــوي تــأثير وجــود -3

ــة ــي الحكومي ــدي ف ــسلوك بع ــادي ال ــذا القي ــي وه ــول يعن  قب

ــية ــة الفرض ــية) 7-3 (الفرعي ــة والفرض ــن) 8-3 (الفرعي  م

 . الثالثة الرئيسية الفرضية

 بعــدي فــي المرؤوســين كفــاءة لمتغيــر معنــوي تــأثير وجــود -4

ــسلوك ــادي ال ــا القي ــود مم ــى يق ــول ال ــة الفرضــية قب  الفرعي

ــية) 3-9( ــة والفرضـ ــن) 10-3 (الفرعيـ ــية مـ  الفرضـ

 . الثالثة الرئيسة

 وجـود  عـن  المعلمـي  غيـر  البـسيط  االنحـدار  تحليـل  يكشف لم -5

ــة ــأثير عالق ــة ذات ت ــة دالل ــحة معنوي ــر واض ــوى لمتغي  الق



 عـدم  الـى  يـدفع  وهـذا  القيـادي،  الـسلوك  بعـدي  في الضاغطة

ــول ــية قب ــة الفرض ــية ،)3-3 (الفرعي ــة والفرض -3 (الفرعي

 . الثالثة الرئيسية الفرضية من) 4

ــالنظر -6 ــق وب ــب لتحق ــة الفرضــيات اغل ــن الفرعي  الفرضــية م

 البيئيـة  للعوامـل  تـأثير  هنـاك : (مفادهـا  والتـي  ثـة الثال الرئيسة

 . الفرضية هذه صحة تقبل لذا ،)القيادي السلوك في

 مـع  التعامـل  الـى  كبـاحثين  تقودنـا  سـابقا  المـذكورة  النتائج ان -7

 حيـة  كائنـات  هـي  نـشاطها  كـان  ايـا  المنظمـات  كـون  حقيقة

 يعـزز  مـا  وهـذا  فيهـا،  وتـؤثر  بهـا  تتـأثر  بيـسئة  فـي  تعيش

ــاه ــيالع االتج ــديث لم ــو الح ــة نح ــة دراس ــسير البيئ  وتف

 ينطلــق علمــي باســلوب متغيراتهــا بــين والتــأثيرات العالقــات

 . النظم نظرية مفاهيم من



 الثاني املبحث
 التوصيات

ــي ــوء ف ــائج ض ــي النت ــم الت ــل ت ــا التوص ــي إليه ــذه ف  ه

 الباحـث  لـدور  وتعزيـزا  العلميـة  المـسؤولية  مـن  وانطالقـا  الدراسة،

ــي ــديم ف ــان المناســبة، والمقترحــات المعالجــات تق ــدم الباحــث ف  يق

 تــستحقه الــذي االهتمــام تلقــى ان يطمــح والتــي التاليــة التوصــيات

ــن ــدن م ــسؤولين ل ــي الم ــة ف ــستفيدة الجه ــن الم ــذه م ــة ه  الدراس

 : العلمي البحث ومراكز االنبار جامعة بها ويقصد

ــرورة  -1 ــالء ض ــادات اي ــة القي ــي التربوي ــات ف ــة كلي  جامع

ــار ــة االنب ــرة اهمي ــة نحــو للتوجــه كبي  عوامــل حركــة معرف

ــة ــة البيئ ــن الخارجي ــث م ــا حي ــة اهميته ــا، ودرج  تغيره

 تلـك  بهـا  تتـسم  التـي  الحالـة  تقـدير  ذلـك  خـالل  من لتستطيع

ــة ــن البيئ ــة م ــد حال ــر التعقي ــساطة او والتغيي ــتقرار الب  واالس

ــسبيا ــار علــى ن ــة دراســة ان اعتب  المعتمــدة بخصائــصها البيئ

ـ  سـبيل  فـي  كبيـرة  اهمية له  بانـشطة  المتعلقـة  القـرارات  اذاتخ

 تفــرزه مــا وفــق وعلــى والعلميــة التربويــة المنظمــات تلــك

ــة ــن البيئ ــل م ــرات عوام ــؤثر ومتغي ــي ت ــرارات ف ــذه ق  ه

 . مباشر غير او مباشر بشكل المنظمات

 هـذه  ادارات مـن  يـستلزم  النتـائج  افرزتـه  لمـا  وفقـا  انـه  كما -2

 بـين  يجمـع  الـذي  القيـادة  نمـط  اعتمـاد  فـي  التوسع المنظمات

ــام ــاج االهتم ــام باالنت ــاملين، واالهتم ــع بالع ــز م ــى التركي  عل

 لهــذه االساســي الهــدف مــع ذلــك لينــسجم بالعــاملين االهتمــام

 . وتطوره ونموه االنسان بناء في والمتمثل المنظمات

ــدا الجامعــة اســتقاللية مفهــوم وتطبيــق  تعميــق ضــرورة -3  بعي

 . والحزبية السياسية النشاطات عن



ــرورة -4 ــاد ض ــةا اعتم ــدأ لجامع ــات مب ــاس االنتخاب ــد كأس  عن

ــار ــادات اختي ــة القي ــة االداري ــع والتربوي  مراعــاة ضــرورة م

ــوفر ــض ت ــسمات بع ــصائص ال ــة والخ ــي القيادي ــب والت  يج

 القياديــة المناصــب الشــغال ترشــيحهم يــتم مــن لــدى توفرهــا

 . الجامعة في

 علــى كلياتهــا عمــداء آفــاق بتوســيع الجامعــة قيــام ضــرورة -5

ــة ــة كيفي ــص ممارس ــة الحياتال ــم الممنوح ــتخدامها له  واس

 الرضـا  مـن  حالـة  الـى  ذلـك  يـؤدي  بحيـث  وفعال مؤثر بشكل

 يمثلــون عمــداءهم ان مــن مرؤوســيهم لــدى الكاملــة والقناعــة

 . االمثل النموذج

ــرورة -6 ــام ض ــة قي ــراك الجامع ــداء باش ــات عم ــا الكلي  فيه

ــاغلي ــز وش ــة المراك ــي القيادي ــصية دروات ف ــي تخص  ف

 المتعلقــة واالفكــار النظريــات احــدث علــى الطالعهــم القيــادة

 هــذه تكــون وان القيــادي والــسلوك القيــادة بمواضــيع

 . العام والتقييم للترقية االساسية الشروط من الدورات

ــاح ضــرورة  -7 ــشامل االنفت ــين ال ــة ب ــع الجامع ــذي والمجتم  ال

 المحيطــة البيئــة مــع التــام التفاعــل يــضمن بمــا اليــه تنتمــي

 . بها وتتأثر فيها تؤثر

ــادة ان -8 ــشكيل اع ــالس ت ــة المج ــي الجامعي ــضم لك ــيال ت  تمث

ــع ــال اوس ــاج لرج ــدمات االنت ــب والخ ــي مطل ــضمان اساس  ل

ــدم ــشروعات التق ــربط بم ــصال ال ــع واالت ــة م ــة البيئ  الخارجي

 . المتخصصة الفنية الجامعية المشكالت مناقشة وليس



ــد -9 ــى التأكي ــرورة عل ــشاء ض ــز ان ــق مرك ــوث لتوثي  البح

ــا ــع وتبادله ــالم م ــك الع ــساهمةلل وذل ــي م ــوفير ف ــات ت  امكان

 . العلمي البحث مجال في وحديثة جديدة

 مــن االجنبــي االحــتالل وطــأة مــن التخفيــف علــى العمــل -10

 فــي للعــاملين االنــسانية بالعالقــات واالهتمــام التركيــز خــالل

ــة ــل الجامع ــى والعم ــق عل ــصالحهم تحقي ــشروعة م  الم

 . لديهم والقلق الخوف وازالة وحمايتهم

ــز -11 ــى التركي ــ عل ــة شطةاألن ــة التربوي ــسانية والعلمي  واإلن

 يتمتـــع حـــضاري إشـــعاع مركـــز الجامعـــة واعتبـــار

 . القرار اتخاذ وحرية باالستقاللية
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 ))استمارة االستبيان((

ار     ة األنب ي جامع اتذة ف سادة األس ة / ال ............................. آلي

 المحترمون  

 ... دتحية طيبة وبع

الة    داد رس ات إع ن متطلب زء م ي ج تمارة ه ذه االس ه

ومة ال والموس ي إدارة األعم دآتوراه ف تـــــأثري العوامـــــل  (ال

ــادي  ــسلوك القيــ ــى الــ ــة علــ ــة -البيئيــ  دراســ

ــار  ــة األنبــ ــة يف جامعــ ى   )تطبيقيــ ة إل ا بحاج ذا فإنن ، ل

صدق    وخين ال ة مت صريحة  والدقيق ة ال ق باإلجاب ا يتعل اونكم فيم تع

 . مة للحقيقة التي نسعى إليها جميعاوالموضوعية خد

ستخدم          ن ت ا ل واردة فيه ات ال ان المعلوم م ب ود إعالمك ا ن آم

ة     م أو أي ذآر االس ة ل اك حاج يس هن ث ول ذا البح راض ه اال ألغ

صية ات شخ كرنا    . معلوم ل ش ديرنا وجزي الص تق وا خ تقبل

 ... لتعاونكم معنا 

 ... والسالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته
 املشرف

 ألستاذ املساعدا
الدآتور   رعد حسن 

 الصرن

 الباحث 
طالب الدآتوراه يف 

 إدارة األعمال
 خملص شياع علي اجلميلي



 

 اخي التدريسي في جامعة األنبار المحترم 

ــة  ــضع عالم ــسلوك (   ) نرجــو أن ت ــبة ل ــارة المناس ــام العب أم

عميـدك وعليـك أن تختـار عبـارة واحـدة لكـل             / رئيس قـسمك    

ــ ــن الفق ــرة م ــادي  فق ــسلوك القي ــاس ال ــك لقي ــسعة وذل رات الت

 .. فقط... لرئيسك من وجهة نظرك أنت 

 كيف يعمل رئيسك؟ : أوال

يوفــق بــين مــستلزمات العمــل ويــوفر جــو ودي ومــريح  .أ 

 . للمرؤوسين

 . يمارس التوجيه واالرشاد للتقليل من صعوبة العمل .ب 

يسعى الـى تـوفير جـو ودي ومـريح لـشعوره بـان العمـل                 .ج 

 . صعب

ــل ال .د  ــروف    يجع ــل الظ ــي ظ ــا ف ــشوقا ومحبب ــل م عم

 . المالئمة

 . يعتقد ان العمل متعب له وللمرؤوسين. ه

 كيف يخطط رئيسك؟ : ثانيا

 . ال يضع خطط بل يعتبر القسم جهة تنفيذية فقط .أ 

 . يخطط بشكل عام ويتجنب التخطيط التفصيلي .ب 

 . يخطط مع المختصين والمنتسبين معا .ج 

ــسؤوليته     .د  ــن م ــك م ــر ذل ــده ويعتب ــط لوح دون يخط

 . اآلخرين



ــى   . ه ــسبين عل ــع المنت ــشاركة م ــيط بالم ــارس التخط يم

 . اعتباره نشاط يومي

 كيف ينظر رئيسك الى التنظيم؟ : ثالثا

يهتم بـالتنظيم الـذي يـضمن تقويـة العالقـات االنـسانية              .أ 

 . وزيادة مستوى االنجاز

يهتم بالتنظيم الـذي يحـدد عالقـات العمـل وفـق اللـوائح               .ب 

 . والتعليمات

ــر ال .ج  ــات  يعتب ــر والتعليم ــصال االوام ــيلة الي ــيم وس تنظ

 . من اعلى الى اسفل

ــسجام     .د  ــات واالن ــوي العالق ــذي يق ــالتنظيم ال ــتم ب يه

 . المتبادل بين المنتسبين

 . ال يهتم بالتنظيم ويعتبره مقيدا للحريات. ه

 كيف يمارس رئيسك االشراف والرقابة؟ : رابعا

 .ال يمارس االشراف على االطالق .أ 

 . لشكلي فقطيمارس االشراف ا .ب 

ــن    .ج  ــول م ــستوى مقب ــضمن م ــذي ي ــراف ال ــارس االش يم

 . االنجاز ويلبي حاجات المنتسبين

ــاز    .د  ــة انج ــن دق ــد م ــصيلي للتأك ــراف التف ــارس االش يم

 .العمل



ينظر الـى االشـراف علـى انهـا عمليـة يمارسـها المنتـسبون               . ه

 .بشكل ذاتي وفق معايير محددة سابقا

 كيف يتعامل رئيسك مع االهداف؟ : خامسا

ــين   .أ  ــق ب ــث توف ــة بحي ــة ديمقراطي ــداف بطريق ــضع االه ي

 . اهداف المنتسبين واهداف العمل

 . يضع االهداف بمشاركة المختصين فقط .ب 

 . يضع االهداف لوحده وال يشاركه احد .ج 

 . يوافق على االهداف التي يضعها المنتسبون .د 

ــى  . ه ــات االعل ــى الجه ــع ال ــا يرج ــداف وانم ــضع االه ال ي

 . لوضعها

 . عامل رئيسك مع الصالحياتكيفا يت: سادسا

ــا    .أ  ــويض االدارة العلي ــل وتف ــن تخوي ــالحياته م ــستمد ص ي

 . له

ــى   .ب  ــانون اضــافة ال ــا الق ــي يمليه ــصالحيات الت ــارس ال يم

 . كونها تعبر عن حب المنتسبين له

ال يــسمح بمنافــسة اوامــره وتوجيهاتــه مــن قبــل       .ج 

 . المنتسبين

 . يمارس صالحيات مستمدة من حب المنتسبين له .د 

ــه يمــار. ه ــسبين ب ــرة بــسبب قناعــة المنت س صــالحيات مرث

 . على اعتباره اهال لها

 كيف ينظر رئيسك الى العالقات مع اآلخرين؟ : سابعا



 . يهتم بالعالقات التي يسودها النظام والقانون .أ 

 . يؤمن بسلسلة المراجع وال يسمح بتجاوزه اطالقا .ب 

يؤمن بحالـة التـوازن بـين العالقـات االنـسانية والعالقـات              .ج 

 . وظيفيةال

 . يسمح بوجود العالقات االنسانية ويشجعها .د 

 . يؤمن بالحد االدنى من العالقات مع اآلخرين. ه

 كيف يعالج رئيسك االخطاء؟ : ثامنا

ــع    .أ  ــع وض ــدث م ــم تح ــا ل ــاء وكأنه ــع االخط ــل م يتعام

 .ضمانات بعدم تكرارها

 . يتعامل مع االخطاء برحابة صدر للتعلم منها .ب 

 . ى الى محاسبتهيهتم بمعرفة المخطيء ويسع .ج 

 . يعالج االخطاء دون ان يغضب احد وال يلجأ للعقوبة .د 

ــى    . ه ــرف عل ــد ان يتع ــاء بع ــن االخط ــر ع ــض النظ يغ

 . اسبابها

 كيف يمارس رئيسك التحفيز؟ : تاسعا

ــز لتعظــيم مــستويات االنجــاز فــي العمــل   .أ  يمــارس التحفي

 . والرضا لدى المنتسبين

 . اسيةال يمارس أي نوع من التحفيز تالفيا للحس .ب 

 يمارس التحفيز بهدف تنمية قدرات المنتسبين .ج 

 . يمارس التحفيز لتحقيق معدالت عالية االنجاز .د 



يمـــارس التحفيـــز للتوفيـــق بـــين متطلبـــات العمـــل .ه

 . واحتياجات المنتسبين



 
 في المربع المناسب(    ) ضع عالمة 

 المقياس
اتفق  اإلجابة لكل عبارة من العبارات التالية

غير  اتفق تماما
متفق

ال 
 اتفق

ال اتفق 
 تماما

      :االحتالل األجنبي. 1
ل   - ى العم ز عل سك الترآي اول رئي  يح

 واالنجاز آنوع من التحدي والمقاومة
     

 يساعد رئيسك المنتسبين للتخفيف من وطأة -
 االحتالل األجنبي

     

 يمارس رئيسك دوره القيادي بعيًدا عن -
 .تأثيرات االحتالل األجنبي

     

      :القوى الضاغطة. 2
 يحاول رئيسك توظيف المنافسة بين القوى -

 .الضاغطة لصالح العمل واإلنجاز
     

 يؤمن رئيسك باستقاللية الجامعة ويرفض -
 .التدخالت الخارجية

     

 القوى الضاغطة تسعى لمساعدة الناس في -
تحقيق أهدافهم ورئيسك يعمل معهم في هذا 

 .اإلطار

     

 يعتقد رئيسك أن القوى الضاغطة تضمن -
 .دوره القيادي ويتعاون معهم

     

      :القيم االجتماعية. 3
 يوظف رئيسك  القيم االجتماعية لصالح -

 .العمل واإلنجاز
     

 يمارس رئيسك دوره القيادي آما يتطلبه -
 .الموقف وال يتأثر بشيء آخر

     

مام رئيسك  القيم االجتماعية مصدر اهت-
 .بالعالقات االنسانية

     

 يعتقد رئيسك بأن القيم االجتماعية أآثر -
 .أهمية من قيم الوظيفة

     

      :القوانين والتشريعات الحكومية. 4



 المقياس
اتفق  اإلجابة لكل عبارة من العبارات التالية

غير  اتفق تماما
متفق

ال 
 اتفق

ال اتفق 
 تماما

 يعتقد رئيسك بأن القوانين والتشريعات -
 .الحكومية تضمن العمل واإلنجاز

     

 يؤمن رئيسك بأن القوانين والتشريعات -
 .لحكومية مصدر صالحياته وقوته اإلداريةا

     

 يضطر رئيسك الى تجاوز القوانين -
والتشريعات الحكومية من أجل تحقيق 

 .مصالح اآلخرين

     

      :آفاءة المرؤوسين. 5
 آفاءة المرؤوسين توفر لرئيسك الوقت -

 .والجهد وتقلل من نطاق اإلشراف
     

قناعة  آفاءة المرؤوسين مصدر ثقة و-
 .رئيسك في تحقيق نسب إنجاز عالية

     

 آفاءة المرؤوسين تساهم في خلق جو ودي -
 .ومريح لرئيسك ولآلخرين

     

 يحترم رئيسك المرؤوسين األآفاء ويثق -
 .بهم

     

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 اإلهداء

 

 .. الذي ضاع  ... العمرإلى 

سلطان  ث ال ين عب ة .. ب وهمجي

 االحتالل 

  ... العراقي  إلى

وغياهب النسيان  ... في وطن الغربة  

 ... 

 ... حيثما آان  ... العراقي في المهجرإلى 



  .... حفيدي األول ... سلطان ... إلى 

 اهدي ثمرة جهدي هذا

 الباحث 
 
 

 
 إقرار اخلبري اللغوي

 

ومة   ة الموس هد أن األطروح ــض (اش ــأثري بعــ تــ

العوامــــل البيئيــــة يف الــــسلوك 

ــادي، درا ــة يف القيــ ــة حتليليــ ســ

ــار  ــة األنبــ ن   ). جامعــ ا م رت مراجعته ج

لوبها   بح أس رافي وأص ت إش ة تح ة اللغوي الناحي

 .. وألجله وقعت.. العلمي سليم من األخطاء اللغوية

 
 
 
 

 الخبير اللغوي
 الدآتور سامي عبداهللا فرحان الجميلي

 جامعة االنبار
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