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 المستخلص
تركز الهدف الرئيسي لهذا البحث على بناء واختبار انموذج يفسر االثر المترتب على العالقة بين ثالث اساليب    

الدارة االنطباع واالدوار الثالثة الرئيسية للقيادة الرؤيوية، الذي اقترح في ضوء مراجعة االدبيات المتعلقة بمتغيري 
االنطباعات التي يحملها االفراد اتجاه القائد او المنظمة في تحقيق االهداف  البحث، التي اكدت على دور

التنظيمية، واعتمادا على ذلك فقد افترضنا ان تطبيق القيادة الرؤيوية لعدد من اساليب ادارة االنطباع ستؤثر على 
تحقيق االدوار الرئيسية التي يضطلع بها القائد الرؤيوي وهو يسعى نحو تحقيق رؤياه، وللوصول الى هذا الهدف 

بعد تنظيم منهجي لفرضيات  قدم البحث عرضا نظريا لما كتب حول مفهومي (ادارة االنطباع، والقيادة الرؤيوية)، 
منطقية تجسدت بانموذج افتراضي، تم اختباره بعدد من االساليب االحصائية اعتمدت لتحليل البيانات التي جمعت 

) على استبانة صممت الغراض البحث، 28في ضوء استجابة عينة من قيادات وزارة النقل االدارية بلغ عددها (
جاءت نتائج البحث لتؤكد صحة الفرضيات المبنية، والتي كان من ابرزها وجود عالقة ارتباط بين اساليب ادارة جاءت نتائج البحث لتؤكد صحة الفرضيات المبنية، والتي كان من ابرزها وجود عالقة ارتباط بين اساليب ادارة 

االنطباع وادوار القيادة الرؤيوية، فضال عن االثر الموجب لتطبيق الساليب ادارة االنطياع على ادوار تلك القيادة االنطباع وادوار القيادة الرؤيوية، فضال عن االثر الموجب لتطبيق الساليب ادارة االنطياع على ادوار تلك القيادة 
  ونجاحها .ونجاحها .

  
Abstract:  

The main objective of this research Focused on building and test a model explains 
the impact of the relationship between three impression management techniques  and 
the three visionary leadership major roles, Proposed in the light of the review of the 
literature relating to the two search Variables, which confirmed the role of impressions 
held by individuals, toward the leader or the organization to achieve organizational 
goals, Based on this, we assumed that the application of visionary leadership for a 
number of  impression management techniques will affect more or less on the success of 
the main roles undertaken by the Visionary Leader as it seeks to the successful 
implementation of his vision, and to reach this goal the research presents a theory of the 
literature on the concepts of ( management of the impression, and the Command's 
visionary ,To reach this goal, the research presented a theoretical presentation of the 
literature on two concepts (impression management, and visionary leadership), After 
organizing a systematic logical assumptions embodied by a specimen default, tested by 
a number of statistical methods adopted to analysis of data collected from sample 
responses of the Administrative leaders of the Ministry of Transportations numbered 
(28), on identification designed for research purposes. The results of research to 
confirm hypotheses built, which was most prominent is the correlation between the 
impression management  and visionary leadership, as well as the positive impact of the 
application of the impression management tactics on this leadership roles and it is 
success    . 
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  المقدمة:المقدمة:
ن المتتبع لتطور االدبيات في مجال القيادة االدارية في االونة االخيرة يلحظ انتقال الدراسة من نماذج القيادة ن المتتبع لتطور االدبيات في مجال القيادة االدارية في االونة االخيرة يلحظ انتقال الدراسة من نماذج القيادة    ا   ا

التقليدية المتنوعة الى ضرب جديد من النماذج تتناسب مع التطورات في البيئة الخارجية وما تتطلبه من مواكبة التقليدية المتنوعة الى ضرب جديد من النماذج تتناسب مع التطورات في البيئة الخارجية وما تتطلبه من مواكبة 
مستمرة لكل جوانبها المستارعة التغيير، ومن تلك المتطلبات تبني نموذج حديث للقيادة ال ان يكون ذو رؤى مختلفة مستمرة لكل جوانبها المستارعة التغيير، ومن تلك المتطلبات تبني نموذج حديث للقيادة ال ان يكون ذو رؤى مختلفة 

واساليب متنوعة فقط، بل قدرات ومهارات الدارة تلك الرؤية والتكيكات التي تسهم في نجاح عملياتها، وقد كانت واساليب متنوعة فقط، بل قدرات ومهارات الدارة تلك الرؤية والتكيكات التي تسهم في نجاح عملياتها، وقد كانت 
القيادة الرؤيوية ذلك النموذج الجديد الذي حظي بكم مناسب من الدراسات غطت مجاالت عديدة منه، والذي يتميز القيادة الرؤيوية ذلك النموذج الجديد الذي حظي بكم مناسب من الدراسات غطت مجاالت عديدة منه، والذي يتميز 
بما يحمله القائد من صورة وتصور للمستقبل لعبت القدرة المعرفية التي يمتلكها دورا في االستيعاب السريع والتحليل بما يحمله القائد من صورة وتصور للمستقبل لعبت القدرة المعرفية التي يمتلكها دورا في االستيعاب السريع والتحليل 

الدقيق والتفسير الواضح للواقع والتوقعات المستقبلية لتطوره، فضال عن دوره في قيادة ذلك المستقبل عبر سلسلة الدقيق والتفسير الواضح للواقع والتوقعات المستقبلية لتطوره، فضال عن دوره في قيادة ذلك المستقبل عبر سلسلة 
مترابطة من العمليات تتمثل في (ايصال وتطبيق الرؤيا وتحفيز المرؤوسين على تحقيقها)، وهذا  يتطلب تحقيق مترابطة من العمليات تتمثل في (ايصال وتطبيق الرؤيا وتحفيز المرؤوسين على تحقيقها)، وهذا  يتطلب تحقيق 

التواصل الفعال مع المرؤوسين عبر سلسلة من االساليب الجديدة الدراة االنطباعات التي تجعل القائد الرؤيوي اكثر التواصل الفعال مع المرؤوسين عبر سلسلة من االساليب الجديدة الدراة االنطباعات التي تجعل القائد الرؤيوي اكثر 
جاذبية وسحر، وممارسة سلوكيات الصورة المرغوب فيها للتاثير على انشطة من حوله باتجاه نجاح الرؤية، مثل جاذبية وسحر، وممارسة سلوكيات الصورة المرغوب فيها للتاثير على انشطة من حوله باتجاه نجاح الرؤية، مثل 

وانطالقا من هذه الفكرة تم تقسيم البحث الى اربعة محاور تناول االول (تعزيز الذات، والتظليل ، والحضوة)، (تعزيز الذات، والتظليل ، والحضوة)، 
منهجية البحث، فيما خصص الثاني لتغطية الجانب النظري، اما المحور الثالث فقد غطى الجانب العملي، وأخيرا 

    ختم البحث بمحصلة الهم االستنتاجات والتوصيات ذات العالقة بالموضوع .
  

المحور االول: منهجية البحث: 
اوال. مشكلة البحث:  

 من مجموعة من االدوار والسلوكيات (Newstrom& Davis, 1993: 222)  تتكون القيادة كما ذكر كل من  
والمهارات والقدرات التي تشكل انماطها المختلفة، ومن بين القدرات التي تميز القيادة الرؤيوية عن باقي انماط 

القيادة المختلفة " القدرة على خلق وصياغة رؤية واقعية جذابة ذات مصداقية لمستقبل افضل للمنظمة او الوحدة 
، وتطبيق الرؤية وتحفيز المرؤوسين لتحقيق ذلك، والتي تمثل العمليات  (Bosch, 2001: 36,23)التنظيمية"

 معينة يمكن ان تسهم في ذلك، ومن االساسية لهذا النمط من القيادة هذا من ناحية، فضال عن قدرات ومهارات
اهمها قدرة ومهارة ادارة انطباع التي تمثل" محاولة القائد السيطرة على االنطباعات التي يصوغها االخرين حوله"، 

من خالل تبني مجموعة اساليب تجعله اكثر جذابية ومصداقية امامهم، ومن ثم تدفعهم ليكونوا اكثر استجابة والتزام 
بالرؤية"، وان فقدان القائد لتلك القدرة والمهارة سيكون عائقا امام نجاح المنظمة وتميزها. 

  ومن هنا تبرز مشكلة البحث التي تتحدد في مدى قدرة ومهارة القيادة الرؤيوي في المنظمات العراقية التي اخذت 
تعزيز الذات، والتظليل، والحضوة-، عند تطبيق  وزارة النقل كانموذج لها، على استثمار اساليب ادارة انطباع -

  ادوارها المتمثلة في -ايصال، وتطبيق الرؤية، وتحفيز المرؤوسين على تحقيقها-. 
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 ايصال الرؤيةايصال الرؤية

 تظليل تظليل الال

 الحضوةالحضوة

 تعزيز الذاتتعزيز الذات

 طبيق الرؤيةطبيق الرؤيةتت

 تحفيز العاملينتحفيز العاملين

اساليب ادارة 
 االنطباع

 

ادوار لقيادة 
 الرؤيوية

 الفرضيالفرضي  البحثالبحث  انموذجانموذج) ) 11((الشكلالشكل

ثانيا. اهداف البحث: 
   يهدف البحث الى تحقيق اآلتي :    يهدف البحث الى تحقيق اآلتي : 

اعداد تاطير نظري وفكري  حول ادارة االنطباع واساليبها والقيادة الرؤيوية وادوارها. اعداد تاطير نظري وفكري  حول ادارة االنطباع واساليبها والقيادة الرؤيوية وادوارها.   --11
  وصف وتشخيص اساليب ادارة االنطباع وادوار القيادة الرؤيوية في المنظمة عينة البحث.وصف وتشخيص اساليب ادارة االنطباع وادوار القيادة الرؤيوية في المنظمة عينة البحث.  --22
اختبار عالقة االرتباط اساليب ادارة االنطباع وادوار القيادة الرؤيوية في هذه المنظمة المبحوثة. اختبار عالقة االرتباط اساليب ادارة االنطباع وادوار القيادة الرؤيوية في هذه المنظمة المبحوثة.   --33
الوقوف على مستوى التأثير المعنوي الساليب ادارة االنطباع على ادوار القيادة الرؤيوية في هذه المنظمة الوقوف على مستوى التأثير المعنوي الساليب ادارة االنطباع على ادوار القيادة الرؤيوية في هذه المنظمة   --44

  المبحوثة.المبحوثة.

ثالثا: اهمية البحث: 
   تاتي اهمية البحث كونه من البحوث النادرة التي تناولت دراسة العالقة بين اساليب ادارة االنطباع وادوار القيادة    تاتي اهمية البحث كونه من البحوث النادرة التي تناولت دراسة العالقة بين اساليب ادارة االنطباع وادوار القيادة 

الرؤيوية، ونامل ان يكون البحث منطلقا لبحوث الحقة تعزز من التاطير الفكري لمتغيرات البحث، اما اهميته الرؤيوية، ونامل ان يكون البحث منطلقا لبحوث الحقة تعزز من التاطير الفكري لمتغيرات البحث، اما اهميته 
العملية فانها تاتي كونه يطبق في قطاع النقل وهو من القطاعات الخدمية المهمة في العراق، وبالتالي فان النتائج العملية فانها تاتي كونه يطبق في قطاع النقل وهو من القطاعات الخدمية المهمة في العراق، وبالتالي فان النتائج 

  التي سنتوصل لها نامل ان تساهم في تعزيز هذا القطاع ودورة في رفد االقتصاد العراقي.التي سنتوصل لها نامل ان تساهم في تعزيز هذا القطاع ودورة في رفد االقتصاد العراقي.
) انموذج البحث الفرضي، الذي يقدم تفسيرا البعاد البحث ويسمح ) انموذج البحث الفرضي، الذي يقدم تفسيرا البعاد البحث ويسمح 11: يبين الشكل (: يبين الشكل (رابعا. انموذج البحث الفرضيرابعا. انموذج البحث الفرضي

بتحقيق أهدافه، وعليه فانه يوضح حركة العالقات بين متغيراتها التوضيحية والمستجيبة، اذ تشير األسهم ذات بتحقيق أهدافه، وعليه فانه يوضح حركة العالقات بين متغيراتها التوضيحية والمستجيبة، اذ تشير األسهم ذات 
  االتجاهين الى عالقات األرتباط، فيما تشير األسهم ذات األتجاه الواحد الى عالقات التأثير.االتجاهين الى عالقات األرتباط، فيما تشير األسهم ذات األتجاه الواحد الى عالقات التأثير.

  المتغير التفسيري (المستقل): اساليب ادارة االنطباع والتي تقاس عبر (تعزيز الذات، والتظليل، والحضوة).المتغير التفسيري (المستقل): اساليب ادارة االنطباع والتي تقاس عبر (تعزيز الذات، والتظليل، والحضوة).  ••
متغير األستجابة (المعتمد) : وهو ادوار القيادة الرؤيوية والتي تقاس في هذا البحث عبر ثالثة ادوار هي متغير األستجابة (المعتمد) : وهو ادوار القيادة الرؤيوية والتي تقاس في هذا البحث عبر ثالثة ادوار هي   ••

(ايصال الرؤية، وتطبيق الرؤية، وتحفيز العاملين). (ايصال الرؤية، وتطبيق الرؤية، وتحفيز العاملين). 
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  في ضوء بناء نموذج البحث الفرضي تم صياغة فرضيات البحث وكما ياتي:في ضوء بناء نموذج البحث الفرضي تم صياغة فرضيات البحث وكما ياتي:  خامسا. فرضيات البحث:خامسا. فرضيات البحث:
  توجد عالقة ارتباط موجبة وذات داللة معنوية بين اساليب ادارة االنطباع وادوار القيادة الرؤيوية.توجد عالقة ارتباط موجبة وذات داللة معنوية بين اساليب ادارة االنطباع وادوار القيادة الرؤيوية.  ..11
  تؤثر اساليب ادارة االنطباع تاثيرا موجبا وبداللة معنوية في ادوار القيادة الرؤيوية.تؤثر اساليب ادارة االنطباع تاثيرا موجبا وبداللة معنوية في ادوار القيادة الرؤيوية.  ..22

اعتمد البحث في جانبه الميداني على المنهج الوصفي التحليلي كونه يتصف بالنظرة اعتمد البحث في جانبه الميداني على المنهج الوصفي التحليلي كونه يتصف بالنظرة : : سادسا. منهج البحثسادسا. منهج البحث
الشمولية واقتران وصف الحالة بتحليلها للوصول إلى المعرفة الدقيقة والتفصيلية لعناصر مشكلة أو ظاهرة قائمة، الشمولية واقتران وصف الحالة بتحليلها للوصول إلى المعرفة الدقيقة والتفصيلية لعناصر مشكلة أو ظاهرة قائمة، 

ومن ثم استخالص النتائج والمؤشرات األساسية التي تتطلبها الدراسة لغرض تحديد النتائج والوصول الى أبرز ومن ثم استخالص النتائج والمؤشرات األساسية التي تتطلبها الدراسة لغرض تحديد النتائج والوصول الى أبرز 
 ).  ). 1010: : 20102010المؤشرات.(اسماعيل،المؤشرات.(اسماعيل،

سابعا. ادوات البحث: سابعا. ادوات البحث: 
الجانب النظري: والمتمثل بالكتب والبحوث أالجنبية والعربية من الدوريات والمجالت وبحوث عالمية من شبكة الجانب النظري: والمتمثل بالكتب والبحوث أالجنبية والعربية من الدوريات والمجالت وبحوث عالمية من شبكة   ..11

  االنترنيت واألطروحات ذات الصلة بموضوع البحث.االنترنيت واألطروحات ذات الصلة بموضوع البحث.
الجانب التطبيقي: والمتمثل باستمارة االستبانة والتي تعد المصدر الرئيسي في الحصول على المعلومات الجانب التطبيقي: والمتمثل باستمارة االستبانة والتي تعد المصدر الرئيسي في الحصول على المعلومات   ..22

  المتعلقة بالجانب العملي.المتعلقة بالجانب العملي.
     وقد تم إتباع الخطوات اآلتية في اعداد االستبانة وتحكيمها واعدادها بشكل نهائي وتوزيعها ومن ثم جمعها.   وقد تم إتباع الخطوات اآلتية في اعداد االستبانة وتحكيمها واعدادها بشكل نهائي وتوزيعها ومن ثم جمعها.

تصميم االستبانة: تكونت االستبانه من مقدمة و ثالث محاور اما المحور االول فقد تضمن الخصائص تصميم االستبانة: تكونت االستبانه من مقدمة و ثالث محاور اما المحور االول فقد تضمن الخصائص   ..أأ
) فقرة كمتغير ) فقرة كمتغير 2727الشخصية لعينة البحث، وتناول المحور الثاني فقرات اساليب ادارة االنطباع غطيت عبر(الشخصية لعينة البحث، وتناول المحور الثاني فقرات اساليب ادارة االنطباع غطيت عبر(

) ) 2727مستقل، وخصص المحور الثالث للمتغير المعتمد وهو ادوار القيادة الرؤيوية والتي تمثلت فقراتها في (مستقل، وخصص المحور الثالث للمتغير المعتمد وهو ادوار القيادة الرؤيوية والتي تمثلت فقراتها في (
) متغيرات البحث الرئيسة والفقرات ) متغيرات البحث الرئيسة والفقرات 11فقرة، كيفت هذه الفقرات بما يتالءم مع البيئة العراقية، ويوضح الجدول (فقرة، كيفت هذه الفقرات بما يتالءم مع البيئة العراقية، ويوضح الجدول (

  التي تقيس كل اسلوب او دور في األستبانه، فضال عن المقاييس المعتمدة.التي تقيس كل اسلوب او دور في األستبانه، فضال عن المقاييس المعتمدة.
) ليكرت الخماسي األبعاد لقياس شدة األجابة، التي تراوحت بين اتفق بشدة ) ليكرت الخماسي األبعاد لقياس شدة األجابة، التي تراوحت بين اتفق بشدة LLiikkeerrtt   وقد تم استخدام مقياس (   وقد تم استخدام مقياس (
) درجة اذا كانت األجابة ) درجة اذا كانت األجابة 11) درجات اذا كانت اجابة المبحوثين اتفق بشدة و() درجات اذا كانت اجابة المبحوثين اتفق بشدة و(55وال اتفق بشدة، اذا تعطى(وال اتفق بشدة، اذا تعطى(

) الى اتفق، والعكس بالنسبة للفقرات المعكوسة. ) الى اتفق، والعكس بالنسبة للفقرات المعكوسة. 44) للمحايد و() للمحايد و(33) درجه اذا كانت الاتفق و() درجه اذا كانت الاتفق و(22الاتفق بشدة، و(الاتفق بشدة، و(

) متغيرات البحث الرئيسة واألبعاد وتسلسل الفقرات التي تقيسها في األستبانه والمقياس المعتمد ) متغيرات البحث الرئيسة واألبعاد وتسلسل الفقرات التي تقيسها في األستبانه والمقياس المعتمد 11جدول(جدول(

  المقياس المعتمدالمقياس المعتمد  تسلسل الفقراتتسلسل الفقرات  االساليب، االدواراالساليب، االدوار  المتغيرات الرئيسةالمتغيرات الرئيسة

اساليب ادارة اساليب ادارة 
االنطباع االنطباع 

  SSccaallee,,  BBoolliinnoo&&  TTuurrnnlleeyy  ((IIMM))  99--11  تعزيز الذاتتعزيز الذات
((11999999)),,((BBIIDDRR))SSccaallee,,PPaauullhhuuss,,  

((11998844,,  11998888,,11999988)),,  ((OODDQQ))  
SSccaallee,,SSaacckkhheeiimm  &&  GGuurr((11997788))  

  1818--1010التظليل التظليل 

  2727--1919الحضوة الحضوة 

ادوار القيادة ادوار القيادة 
  الرؤيويةالرؤيوية

تم صياغة الفقرات باالستفادة من االدبيات تم صياغة الفقرات باالستفادة من االدبيات   3636--2828ايصال الرؤية ايصال الرؤية 
  4545--3737تطبيق الرؤية تطبيق الرؤية   النظرية التي تصف المتغيرالنظرية التي تصف المتغير

  5454--4646تحفيز العاملين تحفيز العاملين 
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  ).).vvaalliiddiittyyاختبارات الصدق: (اختبارات الصدق: (  ..بب
  ):):TTrruusstteeeess  VVaalliiddiittyyصدق المحكمين (صدق المحكمين (  ..11

)، من ذوي الخبرة واالختصاصات )، من ذوي الخبرة واالختصاصات 11  تم عرض االستبانة على مجموعة من المحكمين كما في الملحق(  تم عرض االستبانة على مجموعة من المحكمين كما في الملحق(
المختلفة لمعرفة أرائهم بمدى وضوح فقرات االستبانة، وترابطها ومقدار مالئمتها لقياس المتغيرات المطلوبة وتم المختلفة لمعرفة أرائهم بمدى وضوح فقرات االستبانة، وترابطها ومقدار مالئمتها لقياس المتغيرات المطلوبة وتم 

%) لكل فقرة، واعتمادا على توجيهاتهم تم إعادة النظر في بعض فقرات االستبانة بما %) لكل فقرة، واعتمادا على توجيهاتهم تم إعادة النظر في بعض فقرات االستبانة بما 8080اعتماد نسبة اتفاق (اعتماد نسبة اتفاق (
يفيد تطويرها لضمان دقة أكثر في المقياس المعتمد. يفيد تطويرها لضمان دقة أكثر في المقياس المعتمد. 

  ).).CCoonntteenntt  VVaalliiddiittyyصدق المحتوى(صدق المحتوى(  ..22
   جرى اختبار االستبانة على عينة تجريبية، وذلك بهدف التحقق من سالمة االستبانة وثباتها إحصائياً، وذلك    جرى اختبار االستبانة على عينة تجريبية، وذلك بهدف التحقق من سالمة االستبانة وثباتها إحصائياً، وذلك 

للتحقق من قدرة فقراتها للكشف عن الهدف الذي وضعت من اجله، من خالل ترتيب مجاميع اإلجابات عن للتحقق من قدرة فقراتها للكشف عن الهدف الذي وضعت من اجله، من خالل ترتيب مجاميع اإلجابات عن 
%) من أعلى %) من أعلى 2727عبارات المقياس تنازلياً او تصاعدياً، اذ يجري تقسيمها على مجموعتين متساويتين، وتؤخذ (عبارات المقياس تنازلياً او تصاعدياً، اذ يجري تقسيمها على مجموعتين متساويتين، وتؤخذ (

––MMaannnn%) من أدناها، ثم يقاس الفرق بين المجموعتين باستخدام معامل االختبار (%) من أدناها، ثم يقاس الفرق بين المجموعتين باستخدام معامل االختبار (2727الدرجات و(الدرجات و(
WWhhiittnneeyy لحساب الفروق المعنوية، وأظهرت النتائج أن هناك فروق معنوية بين المجموعتين وبمستوى  ) لحساب الفروق المعنوية، وأظهرت النتائج أن هناك فروق معنوية بين المجموعتين وبمستوى ( 
) مما يشير إلى صدق المقياس بجميع فقراته . ) مما يشير إلى صدق المقياس بجميع فقراته . 0.010.01معنوية (معنوية (

  ).).RReelliiaabbiilliittyyج. اختبارات الثبات (ج. اختبارات الثبات (
  ))SSpplliitt  ––  HHaallffطريقة التجزئة النصفية (طريقة التجزئة النصفية (  ..11

وتعتمد على إيجاد معامل االرتباط بين درجات الفقرات الفردية وبين الفقرات الزوجية في االستبانة، ويتم وتعتمد على إيجاد معامل االرتباط بين درجات الفقرات الفردية وبين الفقرات الزوجية في االستبانة، ويتم 
، فإذا كان معامل   الثبات ، فإذا كان معامل   الثبات ((SSppeeaarrmmaann--  BBrroowwnn))تصحيح معامل االرتباط بمعادلة سبيرمان براون تصحيح معامل االرتباط بمعادلة سبيرمان براون 

)، )، 1717: : 20092009) على وفق المعادلة، فانه يعد كافياً للبحوث التي تعتمد االستبانة أداة لها (الشيخلي،) على وفق المعادلة، فانه يعد كافياً للبحوث التي تعتمد االستبانة أداة لها (الشيخلي،0.670.67((
)، هذا يعني أن استبانه البحث بمقاييسها المختلفة ذات )، هذا يعني أن استبانه البحث بمقاييسها المختلفة ذات 0.920.92وقد وجد ان معامل االرتباط لالستبانة بلغ (وقد وجد ان معامل االرتباط لالستبانة بلغ (

ثبات عال ويمكن استخدامها في أوقات مختلفة لألفراد أنفسهم وتعطي النتائج ذاتها. ثبات عال ويمكن استخدامها في أوقات مختلفة لألفراد أنفسهم وتعطي النتائج ذاتها. 
  ))CCrroonnbbaacchh''ss  AAllpphhaa  CCooeeffffiicciieennttكرونباخ (كرونباخ (  ألفاألفا  معاملمعامل  ..22

) لغرض بيان مدى دقة االستبانة، فعندما يكون معامل ) لغرض بيان مدى دقة االستبانة، فعندما يكون معامل AAllpphhaa--CCrroonnbbaacchhتم أستخدم معادلة (ألفا-كرونباخ) (تم أستخدم معادلة (ألفا-كرونباخ) (
  ,,GGrroonnbbaacchh%)، فأن هذا يؤشر قبوال ويعكس إتساقا وترابطا بين فقرات األستبانة (%)، فأن هذا يؤشر قبوال ويعكس إتساقا وترابطا بين فقرات األستبانة (6060ألفا-كرونباخ يزيد عن (ألفا-كرونباخ يزيد عن (

%)، وهو معامل مطمئن يعبر عن وجود اتساق %)، وهو معامل مطمئن يعبر عن وجود اتساق 9595)، وقد بلغت قيمته لفقرات االستبانة الكلية ()، وقد بلغت قيمته لفقرات االستبانة الكلية (222277::11998844
بين فقرات المقياس، ليكون المقياس بذلك جاهزاً للتطبيق. بين فقرات المقياس، ليكون المقياس بذلك جاهزاً للتطبيق. 

 تمثل مجتمع البحث بالقيادات االدارية في وزارة النقل، اما عينة البحث فكانت قصدية  تمثل مجتمع البحث بالقيادات االدارية في وزارة النقل، اما عينة البحث فكانت قصدية ثامنا: مجتمع وعينة البحث:ثامنا: مجتمع وعينة البحث:
) وبنسة ) وبنسة 2828((  تباينت ما بين (المدراء العامون، ومعاون المدير، ورؤساء االقسام)، ليبلغ المجموع الكلي لعينة البحثتباينت ما بين (المدراء العامون، ومعاون المدير، ورؤساء االقسام)، ليبلغ المجموع الكلي لعينة البحث

%) من مجتمع البحث، وهذا ما يوفر تمثيال أعلى لخصائص المجتمع، وبالتالي تعميما أصدق لنتائج البحث، %) من مجتمع البحث، وهذا ما يوفر تمثيال أعلى لخصائص المجتمع، وبالتالي تعميما أصدق لنتائج البحث، 6767((
) يوضح خصائص عينة البحث والنسب الخاصة بها. ) يوضح خصائص عينة البحث والنسب الخاصة بها. 22والجدول (والجدول (
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  ) يوضح خصائص عينة البحث في ضوء المعلومات الشخصية) يوضح خصائص عينة البحث في ضوء المعلومات الشخصية22جدول (جدول (

            خصائص العينةخصائص العينةالعينة العينة 

2828  
        انثىانثى  ذكرذكر  الجنسالجنس

2525  8989        
        %%1111  %%33  النسبةالنسبة

  

  -فأكثر-فأكثر5500  4455--4499  4400--4444  3355--3399  3535اقل من-اقل من-  العمرالعمر
22  55  33  66  1212  

% % 4343% % 2121% % 1111% % 1818% % 77  النسبةالنسبة

  دكتوراهدكتوراه  ماجستيرماجستير  بكلوريوسبكلوريوس  دبلومدبلوم  اعداديةاعدادية  المؤهل العلميالمؤهل العلمي
00  11  2525  22  00  

  %%00  %%44  %%8989  %%77  %%00  النسبةالنسبة

  -فأكثر-فأكثر2255--  2424--2200  1919--1155  1414--1100  1100اقل من-اقل من-  سنوات الخدمةسنوات الخدمة
22  66  44  55  1111  

% % 3939% % 1818% % 1515% % 2121% % 77  النسبةالنسبة

) االتي : ) االتي : 22    يالحظ من خالل مؤشرات الجدول(    يالحظ من خالل مؤشرات الجدول(
   ان غالبية القيادات هي ذكورية ويعود هذه الى طبيعية عمل هذه الوزارة. ان غالبية القيادات هي ذكورية ويعود هذه الى طبيعية عمل هذه الوزارة.  ..أأ
  -سنة فأكثر هي النسبة االكبر، مما يعطي مؤشر على وجود الخبرة والنضج الفكري.-سنة فأكثر هي النسبة االكبر، مما يعطي مؤشر على وجود الخبرة والنضج الفكري.5050 تعد فئة  تعد فئة   ..بب

  %) ممن لديهم الحرفية في مجال عملهم.%) ممن لديهم الحرفية في مجال عملهم.8989معظم العينة هم من حملة البكالوريوس وبنسبة بلغت (معظم العينة هم من حملة البكالوريوس وبنسبة بلغت (  ..جج

- فاكثر وهو مؤشر على تراكم المعرفة. - فاكثر وهو مؤشر على تراكم المعرفة. 2255 غالبية افراد العينة تراوحت سنوات خدمتهم  غالبية افراد العينة تراوحت سنوات خدمتهم   ..دد

تم استخدام مجموعة من االساليب االحصائية وكما ياتي: تم استخدام مجموعة من االساليب االحصائية وكما ياتي:   تاسعا. االساليب االحصائية:تاسعا. االساليب االحصائية:
) . ) . ((PPeerrcceennttaaggeess  النسب المئوية والتكرارات النسب المئوية والتكرارات   ..أأ
  ..((MMeeaann))الوسط الحسابي الوسط الحسابي   ..بب
  ..((SSttaannddaarrdd  ddeevviiaattiioonn))االنحراف المعياري االنحراف المعياري   ..جج
  CC..VV      ..((CCooeeffffiicciieenntt  ooff  VVaarriiaattiioonn))  معامل االختالف معامل االختالف   ..دد
  ..rrss))((SSppeeaarrmmaann''ss  RRaannkk  CCoorrrreellaattiioonn  ccooeeffffiicciieenntt))معامل ارتباط الرتب لسبيرمان (معامل ارتباط الرتب لسبيرمان (  ..هه
  ..((SSiimmppllee  RReeggrreessssiioonn  CCooeeffffiicciieenntt))معامل االنحدار الخطي البسيط معامل االنحدار الخطي البسيط   ..وو
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المحور الثاني: التاطير النظري المحور الثاني: التاطير النظري 
اوال : اساليب ادارة االنطباع : اوال : اساليب ادارة االنطباع : 

  مفهوم ادارة االنطباع:مفهوم ادارة االنطباع:  ..11
   بالرغم من تباين وجهات نظر الكتاب والباحثين حول مفهوم ادارة االنطباع، اال ان اغلب ان لم نقل كل    بالرغم من تباين وجهات نظر الكتاب والباحثين حول مفهوم ادارة االنطباع، اال ان اغلب ان لم نقل كل 

اساليب سلوكية معينة، اال وهو خلق تصورات اساليب سلوكية معينة، اال وهو خلق تصورات   الكتابات تؤكد على الهدف التي يسعى الفرد للوصول اليها باتباعالكتابات تؤكد على الهدف التي يسعى الفرد للوصول اليها باتباع
جديدة مرغوبة لدى االخرين اتجاهه او تغيير تلك االفكار الماخوذة عنه لهدف معين - لدافع شخصي او كون ذلك جديدة مرغوبة لدى االخرين اتجاهه او تغيير تلك االفكار الماخوذة عنه لهدف معين - لدافع شخصي او كون ذلك 

ضروري في التفاعالت االجتماعية- ولتصبح تلك االساليب او السلوك ضمن مجموعة اساليب وسلوكيات يتبعها ضروري في التفاعالت االجتماعية- ولتصبح تلك االساليب او السلوك ضمن مجموعة اساليب وسلوكيات يتبعها 
  الفرد لتحقيق ذلك الهدف .الفرد لتحقيق ذلك الهدف .

يسعى االفراد من خاللها للتاثير يسعى االفراد من خاللها للتاثير      اذ نظر بعض الباحثين الى ادارة االنطباع كعملية فيعرفونها (العملية التي   اذ نظر بعض الباحثين الى ادارة االنطباع كعملية فيعرفونها (العملية التي
)، او انها ( عملية السيطرة على )، او انها ( عملية السيطرة على RRoosseennffeelldd..  eett  aall,,  11999955في تصورات االخرين عن صورتهم الشخصيـة (في تصورات االخرين عن صورتهم الشخصيـة (

السلوك عبر اي شكل من اشكال التفاعل االجتماعي)، وهي ( العملية التي يحاول االفراد من خاللها    الى السلوك عبر اي شكل من اشكال التفاعل االجتماعي)، وهي ( العملية التي يحاول االفراد من خاللها    الى 
، او(العملية التي                  ، او(العملية التي                  ))LLeeaarrgg&&  KKoowwaallkkii  11999900السيطرة على انطباعات االخرين اتجاههم) (السيطرة على انطباعات االخرين اتجاههم) (

يسعى الناس من خاللها الى السيطرة او التالعب بردود فعل االخرين اتجاه صورهم الشخصية او افكارهم) يسعى الناس من خاللها الى السيطرة او التالعب بردود فعل االخرين اتجاه صورهم الشخصية او افكارهم) 
((SScchhlleennkkeerr,,  11998800,,  TTeeddeesscchhii  &&  RReeiissss,,  11998811;;  LLeeaarryy  &&  KKoowwaallsskkii,,  11999900))  

  ((CChhee--JJeenn  SSuu,,  22000033::  111133--111144))  .  .
   فيما يرى البعض االخر ان ادارة االنطباع عبارة عن اتباع االفراد استراتيجيات معينة كوسيلة لتحقيق                 فيما يرى البعض االخر ان ادارة االنطباع عبارة عن اتباع االفراد استراتيجيات معينة كوسيلة لتحقيق              

( االستراتيجيات السلوكية                    ( االستراتيجيات السلوكية                    ) ) TTeettlloocckk&&  MMaannsstteeaadd,,  11998855::6600هدف معين، اذ يعرفها كل من (هدف معين، اذ يعرفها كل من (
التي يتبعها االفراد لخلق صور اجتماعية مرغوبة او هوية اجتماعية معينة)، واعتبرها كل من                                 التي يتبعها االفراد لخلق صور اجتماعية مرغوبة او هوية اجتماعية معينة)، واعتبرها كل من                                 

 ) )GGooffffmmaann,,eett..aall,,  11997733::  334444 ( توظيف استراتيجيات واساليب يعمل من خاللها االفراد او الجماعات في ) ( توظيف استراتيجيات واساليب يعمل من خاللها االفراد او الجماعات في (
      ((NNeecceeff,,  22000022::55))المواقف والوظائف) المواقف والوظائف) 

   ويعتبر اخرون ادارة االنطباع ما هي اال سلوكيات يتخذها االفراد لغاية ما كالتحكم باراء باالخرين او    ويعتبر اخرون ادارة االنطباع ما هي اال سلوكيات يتخذها االفراد لغاية ما كالتحكم باراء باالخرين او 
وقناعاتهم، فيعرفونها ( اي سلوك للفرد الذي يسعى الى السيطرة او التحكم في انطباعات االخرين وقناعاتهم، فيعرفونها ( اي سلوك للفرد الذي يسعى الى السيطرة او التحكم في انطباعات االخرين 

، او هي ( سلوكيات لفظية او غير لفظية الدخال تعديالت في ، او هي ( سلوكيات لفظية او غير لفظية الدخال تعديالت في ((BBoozzeemmaann&&  KKaaccmmaarr,,  11999977::99))عنه)عنه)
، او (مجموعة السلوكيات الشائعة التي تحدث في المقام االول بدافع ، او (مجموعة السلوكيات الشائعة التي تحدث في المقام االول بدافع ((IIddddeekkiinnggee,,eett..aall,,  22000077::  775533  ))المظهر)المظهر)

  ::CCaarrtteerr,,  22000066))  ((CChhaattmmaanntt,,eett  aall,,11998866))شخصي  القناع االخرين، او الرضاء الراي العام الخارجي) شخصي  القناع االخرين، او الرضاء الراي العام الخارجي) 
11114488)) . .  

   وقد تكون ادارة االنطباع محاوالت االفراد لخلق تصورات معينة في الموقف االجتماعية بوعي اوبالالوعي    وقد تكون ادارة االنطباع محاوالت االفراد لخلق تصورات معينة في الموقف االجتماعية بوعي اوبالالوعي 
) (محاوالت واعية او غير واعية للتاثير ) (محاوالت واعية او غير واعية للتاثير GGiillmmoorree,,  eett  aall,,  11999999وفقا لوجهة نظر اغلب الباحثين، فقد عرفها (وفقا لوجهة نظر اغلب الباحثين، فقد عرفها (

  &&SScchhlleennkkeerr)، وانها كما يعرفها ()، وانها كما يعرفها (SSiillvveesstteerr,,eett..aall,,  22000022::  6600((على الصور خالل التفاعل االجتماعي)على الصور خالل التفاعل االجتماعي)
FFoorrssyytthh,,  11998800::7766 ،(محاولة الفرد بوعي او بالالوعي للسيطرة على الصورة الظاهرة في المواقف االجتماعية) ( ،(محاولة الفرد بوعي او بالالوعي للسيطرة على الصورة الظاهرة في المواقف االجتماعية) (
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) (تزامن واعي او غير واعي لتقدم النفس لخلق انطباع معين يالئم اهدافنا او ) (تزامن واعي او غير واعي لتقدم النفس لخلق انطباع معين يالئم اهدافنا او AArroonnssoonn,,  eett  aall,,  22000022ويراها (ويراها (
  .  .  ((AAuussttiinn,,  eett..aall  ,,  22001100::  2299))االحتياجات في التفاعالت الجتماعي االحتياجات في التفاعالت الجتماعي 

) (محاولة واعية او غيرواعية ) (محاولة واعية او غيرواعية SScchhlleennkkeerr,,  11998800,,  RRoosseennffeelldd,,  eett..aall,,  11999955   وينظر لها  كل من (   وينظر لها  كل من (
تنظيم، منتج،...)، تنظيم، منتج،...)،   للتاثير في تصورات االخرين عن شخص (النفس، االصدقاء، اصحاب المصالح،....) الكيان (للتاثير في تصورات االخرين عن شخص (النفس، االصدقاء، اصحاب المصالح،....) الكيان (

  &&WWhhiittttyyاو الحدث (المهمة، تقريرموقف او حالة،....) من خالل تنظيم استراتيجية في التفاعل االجتماعي) (او الحدث (المهمة، تقريرموقف او حالة،....) من خالل تنظيم استراتيجية في التفاعل االجتماعي) (
SScchhuullzz,,  22000066::  22 وهي وفقا لراي كل من ،  ( وهي وفقا لراي كل من ،  (((  BBaarrrriicckk&&  MMoouunntt,,  11999966::  226622)) محاولة لتشويه استجابة )  محاولة لتشويه استجابة ) 

الشخص لخلق انطباع ايجابي مع االخرين )، وقد تاتي لتكون ( محاوالت الفرد الواعية للسيطرة عبر سلوكيات الشخص لخلق انطباع ايجابي مع االخرين )، وقد تاتي لتكون ( محاوالت الفرد الواعية للسيطرة عبر سلوكيات 
  ). ). LLeeaatthheerrss,,11998888::112288اتصال مختارة ومقبولة لغرض صنع انطباع مرغوب  (اتصال مختارة ومقبولة لغرض صنع انطباع مرغوب  (

   وفي ضوء ما تقدم من مفاهيم الدارة االنطباع، نستطيع التوصل لحقيقة تتمثل في ان ادارة االنطباع هي    وفي ضوء ما تقدم من مفاهيم الدارة االنطباع، نستطيع التوصل لحقيقة تتمثل في ان ادارة االنطباع هي 
وسيلة وليس غاية في حد ذاتها، كما انها سلوك هادف بوعي، يمكن تحقيقة عبر عدد من االساليب، كما ويظهر وسيلة وليس غاية في حد ذاتها، كما انها سلوك هادف بوعي، يمكن تحقيقة عبر عدد من االساليب، كما ويظهر 

  في التفاعل االجتماعي والمواقف المختلفة.في التفاعل االجتماعي والمواقف المختلفة.

  اساليب ادارة االنطباع:اساليب ادارة االنطباع:  ..22
  &&CCaarrtteerr   هناك اساليب متعددة يتبناها االفراد بهدف تغيير تصورات االخرين نحوهم، اذ يشير (   هناك اساليب متعددة يتبناها االفراد بهدف تغيير تصورات االخرين نحوهم، اذ يشير (

DDuukkeerriicchh,,11998899::  225511 الى اساليب عدة مثل (االعتذار، التبرير، تحسين الخبرة، التعلم) ويتم اختيار اي منها ) الى اساليب عدة مثل (االعتذار، التبرير، تحسين الخبرة، التعلم) ويتم اختيار اي منها (
) اساليب ادارة االنطباع ) اساليب ادارة االنطباع EElllliiss,,  WWeesstt,,  RRyyaann&&  DDeeSShhoonn,,  22000022::  11220000--11220011تبعا للموقف، في حين قسم (تبعا للموقف، في حين قسم (

الى اساليب (التوافق ، التعزيز)، تكون االولى عبر القيم والمعتقدات التي يتمسك بها االفراد، والثانية اي التعزيز الى اساليب (التوافق ، التعزيز)، تكون االولى عبر القيم والمعتقدات التي يتمسك بها االفراد، والثانية اي التعزيز 
فتكون عبر تقييم ايجابي للهدف او اتباع اساليب تعزيز عامة ( الكالم، التغلب على العقبات، والتحسين)، واساليب فتكون عبر تقييم ايجابي للهدف او اتباع اساليب تعزيز عامة ( الكالم، التغلب على العقبات، والتحسين)، واساليب 
تعزيز الذات (ترقية الذات، استحضار سلوكيات ترتبط بصفات الفرد الفعلية بدل من الجاذبية، وتتمثل في (اعطاء تعزيز الذات (ترقية الذات، استحضار سلوكيات ترتبط بصفات الفرد الفعلية بدل من الجاذبية، وتتمثل في (اعطاء 

الذرائع، التبرير، االعتذارات) . الذرائع، التبرير، االعتذارات) . 
)، )، 33   كما وسعى بعضا من الباحثين باتجاه تشخيص عدد من اساليب ادارة االنطباع والموضحة في الجدول (   كما وسعى بعضا من الباحثين باتجاه تشخيص عدد من اساليب ادارة االنطباع والموضحة في الجدول (

الذي يعكس اتفاقهم على مجموعة من اساليب مثل (الحضوة، وتعزيز الذات، االعتذار، الترهيب، التضرع....)، وقد الذي يعكس اتفاقهم على مجموعة من اساليب مثل (الحضوة، وتعزيز الذات، االعتذار، الترهيب، التضرع....)، وقد 
تبنى الباحثين االسلوبين االوليين مع اضافة اسلوب اخر اال وهو التظليل وبما يتناسب مع متطلبات البحث .  تبنى الباحثين االسلوبين االوليين مع اضافة اسلوب اخر اال وهو التظليل وبما يتناسب مع متطلبات البحث .  
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) اساليب ادارة االنطباع وفقا لوجهة نظر بعض الباحثين ) اساليب ادارة االنطباع وفقا لوجهة نظر بعض الباحثين 33جدول (جدول (

المصدر المصدر  االساليب االساليب  السنة السنة    الباحثالباحث

CCaarrtteerr,,  22000066::  11114488--
11114499  

التبرير، تقديم االعتذار، تحسين الذات، التاييد، التبرير، تقديم االعتذار، تحسين الذات، التاييد، 
مطابقة الراي مطابقة الراي  19801980  SScchhlleennkkeerr    

BBaarraasshh,,eett..aall,,  22001100::  
220088  

الحظـوة، الترهيب، تعـزيز الذات، القـدوة، الحظـوة، الترهيب، تعـزيز الذات، القـدوة، 
التضرع التضرع  19821982  JJoouunneess&&  

PPiittttmmaann  
CCaarrtteerr&&  DDuukkeerriicchh  
االعتذار، التبرير، تحسين الخبرة، التعلم االعتذار، التبرير، تحسين الخبرة، التعلم   225511  ::11998899 19891989  CCaarrtteerr&&  

DDuukkeerriicchh  
CChhee--JJeenn  SSuu,,  22000033::  
االطراء، المدح، الحضوة، المصادقة االطراء، المدح، الحضوة، المصادقة   111144 19881988  

19891989  GGaarrddnneerr,,  eett..aall  

CChheenn,,  22000099::  33  
التبرير، االعالن، الضبابية، التفاخر، االخفاء، التبرير، االعالن، الضبابية، التفاخر، االخفاء، 
االنضواء، القوة، التعزيز، الحظوة، الترهيب، االنضواء، القوة، التعزيز، الحظوة، الترهيب، 

تعزيز الذات، التضرع تعزيز الذات، التضرع 

20032003  
20082008  

MMccffaarrllaanndd,,eett..aall,,  
BBoolliinnoo,,eett..aall  

  مبررات تبني اساليب ادارة االنطباع: مبررات تبني اساليب ادارة االنطباع:   ..33
   تعددت مبررات تبني االفراد الساليب ادارة االنطباع باختالف المراكز الوظيفية (قائد، مدير، موظف)، فقد تكون    تعددت مبررات تبني االفراد الساليب ادارة االنطباع باختالف المراكز الوظيفية (قائد، مدير، موظف)، فقد تكون 
مبررات شخصية او جماعية، او بسبب الحاجة او المناخ او التصرف، اال ان اغلب الدراسات والبحوث تؤكد انه مبررات شخصية او جماعية، او بسبب الحاجة او المناخ او التصرف، اال ان اغلب الدراسات والبحوث تؤكد انه 

يذهب الفرد الى تبني هذه االستراتيجات بهدف تعزيز المصالح الشخصية اوال، وهذا ما اكدته ادبيات علم االجتماع يذهب الفرد الى تبني هذه االستراتيجات بهدف تعزيز المصالح الشخصية اوال، وهذا ما اكدته ادبيات علم االجتماع 
((GGooffffmmaann,,11997733;;  KKiieecchheell,,  11998822))  ((WWhhiittttyy,,  SScchhuullzz,,22000066::  44)). .   

   وتعتمد اختيار اي منها على االتجاهات الذي يرغب الفرد في خلق تصور معين عنها (النفس، واالخرين،    وتعتمد اختيار اي منها على االتجاهات الذي يرغب الفرد في خلق تصور معين عنها (النفس، واالخرين، 
والموقف) والغرض او الهدف من ذلك، والمدى الزمني المطلوب لتحقيقه (قصيرالمدى، بعيد المدى)، اذ يرى كل من والموقف) والغرض او الهدف من ذلك، والمدى الزمني المطلوب لتحقيقه (قصيرالمدى، بعيد المدى)، اذ يرى كل من 

))SSiinngghh,,eett..aall,,  22000022::  7799 ان ادارة االنطباع هي سلوكيات تركز على ثالث اتجاهات( النفـــس- وهي ) ان ادارة االنطباع هي سلوكيات تركز على ثالث اتجاهات( النفـــس- وهي (
استراتيجيات الظهار النفس، المدراء- وهي استراتيجيات التاثير، العمــل: وترتبط بالسمة التعاقدية جدا اي االرتباط استراتيجيات الظهار النفس، المدراء- وهي استراتيجيات التاثير، العمــل: وترتبط بالسمة التعاقدية جدا اي االرتباط 

  الوثيق بالعمل).الوثيق بالعمل).
) الى سعي االفراد لتبني اساليب للخروج من موقف ) الى سعي االفراد لتبني اساليب للخروج من موقف CCaarrtteerr&&  DDuukkeerriicchh,,11998899::  225511    كما يؤكد كل من (    كما يؤكد كل من (

معين وهو هدف قصير المدى، في حين يعتمدون على اخرى لكسب السمعة او المكانة او المصداقية، والجدارة معين وهو هدف قصير المدى، في حين يعتمدون على اخرى لكسب السمعة او المكانة او المصداقية، والجدارة 
) فيؤكد على ان المازق الذي            يمر به ) فيؤكد على ان المازق الذي            يمر به SScckklleennkkeerr,,  11998800بالثقة، وهي اهداف بعيدة المدى ، اما (بالثقة، وهي اهداف بعيدة المدى ، اما (

  GGaarrddnneerr  &&  MMaarrttiinnkkoo,,11998888;;  CCiiaallddiinnii,,11998899))  ((االفــراد يعطـي مبررات التخاذ اسالــيب معينةاالفــراد يعطـي مبررات التخاذ اسالــيب معينة
))  ((CChhee--JJeenn  SSuu,,  22000033::  111144..  

   فقد يرتبط تبني كل او بعض من اساليب ادارة االنطباع بالخصائص الشخصية والموقفية، وهذا ما اشارت اليه    فقد يرتبط تبني كل او بعض من اساليب ادارة االنطباع بالخصائص الشخصية والموقفية، وهذا ما اشارت اليه 
نتائج احدى الدراسات التي اجريت في الواليات المتحدة االمريكية حول السلوك السياسي وعالقته بالخصائص نتائج احدى الدراسات التي اجريت في الواليات المتحدة االمريكية حول السلوك السياسي وعالقته بالخصائص 

الشخصية والموقفية وبعضا من اساليب ادارة االنطباع واثر ذلك على النتائج التنظيمية، اذ اكدت على ان اختيار الشخصية والموقفية وبعضا من اساليب ادارة االنطباع واثر ذلك على النتائج التنظيمية، اذ اكدت على ان اختيار 
  الفرد الي من هذه االساليب يتوقف على الخصائص الشخصية ( الحاجة لالنجاز، ولالنتماء، واالستقاللية،الفرد الي من هذه االساليب يتوقف على الخصائص الشخصية ( الحاجة لالنجاز، ولالنتماء، واالستقاللية،
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والهيمنة، والمعرفة)، والخصائص الموقفية ( ضغوط الدور، والهرمية، والثقافة االتنظيمية)  والهيمنة، والمعرفة)، والخصائص الموقفية ( ضغوط الدور، والهرمية، والثقافة االتنظيمية)  
((GGaallllaagghheerr,,22000077::2200)). .   

  للتاثير بشكل   للتاثير بشكل ((WWaayynnee&&  LLiiddeenn,,  11999955))كما يذكر كل من كما يذكر كل من      وقد يكون المبرر وراء اتباع اي من االساليب   وقد يكون المبرر وراء اتباع اي من االساليب
    مباشر على النتائج المادية، وتقييمات االداء، وتعزيز الفرص المهنية                                     مباشر على النتائج المادية، وتقييمات االداء، وتعزيز الفرص المهنية                                     

((SSiinngghh,,eett..aall,,22000022::  11997788))) والحاجة الى االنجاز او االنتماء، واحيانا الى الهيمنة، والحكم الذاتي (، والحاجة الى االنجاز او االنتماء، واحيانا الى الهيمنة، والحكم الذاتي ،SStteeeerrss  
&&  BBrraauunnsstteeiinn,,  11997766) او الحاجة الى المعرفة ()، او الحاجة الى المعرفة ،(CCaacciiooppppoo  &&  PPeettttyy,,  11998822 ( (((GGaallllaagghheerr,,  22000077::  2277  

  ;;SSeehhlleennkkeerr..  11998855، وزيادة القوة في العالقات، اضافة الى تعظيم المخرجات والنتائج المربحة (، وزيادة القوة في العالقات، اضافة الى تعظيم المخرجات والنتائج المربحة (((
SSeehhlleennkkeerr,,eett..aall,,  22000000 ( (((SSeeiijjttss  &&  LLaatthhaamm,,  22000033::  223344)) او للحصول على نتائج ،                   او للحصول على نتائج                   ،

  ،  ،  BBaauummeessiitteerr,,11998899))                 (                 (((SScchhuullzz,,  22000088::  22))ايجابية مثل االحتفاظ بالوظيفة، والترقية ايجابية مثل االحتفاظ بالوظيفة، والترقية 
) الى ان اساليب ادارة االنطباع يمكن ان تكون ) الى ان اساليب ادارة االنطباع يمكن ان تكون NNgguuyyeenn,,  SSeeeerrss&&  HHaarrttmmaann,,  22000088::  114488   كما ويشير (   كما ويشير (

مفيدة الداء فرق العمل، من خالل مثال تكوين عالقات جيدة فيما بين اعضاء الفريق، او تقليل عدد المواقف مفيدة الداء فرق العمل، من خالل مثال تكوين عالقات جيدة فيما بين اعضاء الفريق، او تقليل عدد المواقف 
ان االفراد بحاجة الى التفاعل االجتماعي واساليب اادارة االنطباع تسمح ان االفراد بحاجة الى التفاعل االجتماعي واساليب اادارة االنطباع تسمح   ))GGooffffmmaann,,  11995599المحرجة، اذ يؤكد ( المحرجة، اذ يؤكد ( 

بتحديد المواقف واالدوار التي سيلعبها كل فرد، وهذا يتيح لهم الفرصة لتوصيل الصورة المرغوبة التي يفترض ان بتحديد المواقف واالدوار التي سيلعبها كل فرد، وهذا يتيح لهم الفرصة لتوصيل الصورة المرغوبة التي يفترض ان 
     ). ).NNgguuyyeenn,,eett..aall,,  22000088::  114488))  ترتبط بالتصرف، فضال توضيح االهداف المطلوبة.ترتبط بالتصرف، فضال توضيح االهداف المطلوبة.

ومما تقدم نستطيع القول ان العالقة بين السلوك او التصرف ومختلف اساليب ادارة االنطباع ال تزال نسبيا تحت ومما تقدم نستطيع القول ان العالقة بين السلوك او التصرف ومختلف اساليب ادارة االنطباع ال تزال نسبيا تحت     
التطور، وقد يعود ذلك لتباين مبررات اتخاذ االفراد باختالف مراكزهم الوظيفية ونشاطاتهم الساليب ادارة االنطباع. التطور، وقد يعود ذلك لتباين مبررات اتخاذ االفراد باختالف مراكزهم الوظيفية ونشاطاتهم الساليب ادارة االنطباع. 

ثانيا : ادوار القيادة الرؤيوية : ثانيا : ادوار القيادة الرؤيوية : 

. مفهوم القيادة الرؤيوية : . مفهوم القيادة الرؤيوية : 11
  يعد القائد احد اهم محاور القيادة الناجحة في المنظمات اليوم، والذي يفترض ان يتميز برؤية خاصة              يعد القائد احد اهم محاور القيادة الناجحة في المنظمات اليوم، والذي يفترض ان يتميز برؤية خاصة              

به تعكس قدراته على ادراك المستقبل بصورة واضحة ودقيقة، من خالل تخيل وتصور التحديات                به تعكس قدراته على ادراك المستقبل بصورة واضحة ودقيقة، من خالل تخيل وتصور التحديات                
المستقبلية ووضع احتماالت لتجاوزها، وهذا يتطلب قدرة وفن لربط الواقع مع المستقبل من خالل وضوح      الرؤية المستقبلية ووضع احتماالت لتجاوزها، وهذا يتطلب قدرة وفن لربط الواقع مع المستقبل من خالل وضوح      الرؤية 

 ،  ، NNoonnuuss,,11999922  ((RRaawwoollllee,,22001100::33))))حوله، كون الرؤية هي الصورة الذهنية المثالية للمستقبل المرغوب فيه (حوله، كون الرؤية هي الصورة الذهنية المثالية للمستقبل المرغوب فيه (
وهي كما وردت في قاموس اكسفورد (القدرة على التفكير بالمستقبل بخيال واسع وحكمة)، فهي اذن كما يشير كل وهي كما وردت في قاموس اكسفورد (القدرة على التفكير بالمستقبل بخيال واسع وحكمة)، فهي اذن كما يشير كل 

) العنصر الرئيس في الهام العاملين باتجاه االداء المثالي ) العنصر الرئيس في الهام العاملين باتجاه االداء المثالي BBaauumm,,eett..aall,,11999988,,  KKiirrkkppaattrriicckk,,eett..aall,,  22000033من(من(
) . ) . CCoogglliisseerr,,&&    BBrriigghhaamm,,  22000044::  777733والسلوكيات الموجهة نحو الهدف واالداء التنظيمي (والسلوكيات الموجهة نحو الهدف واالداء التنظيمي (

   فالرؤية ضرورية كضرورة نجمة الشمال للرحالة، التي لم تكن النجمة هدفهم في يوم من االيام بقدر ما هي دليل    فالرؤية ضرورية كضرورة نجمة الشمال للرحالة، التي لم تكن النجمة هدفهم في يوم من االيام بقدر ما هي دليل 
يعتمدون عليه في رحلتهم عبر الصحاري، ولتصبح الرؤية بذلك نقطة التوجه التي تقود حركة القائد والمنظمة في يعتمدون عليه في رحلتهم عبر الصحاري، ولتصبح الرؤية بذلك نقطة التوجه التي تقود حركة القائد والمنظمة في 

 )، وباعتبار ان الرؤية بمثابة همزة الوصل  )، وباعتبار ان الرؤية بمثابة همزة الوصل HHiinntteerrhhuubbeerr,,  PPoopppp,,  11999922::  110066االتجاه المقصود حسبما يذكر (االتجاه المقصود حسبما يذكر (
بين بعدي (االفكار المثالية، والواقع المادي)، فانه يقع على قائدها دور ال ينحسر في صياغتها فقط، بل ترجمتها بين بعدي (االفكار المثالية، والواقع المادي)، فانه يقع على قائدها دور ال ينحسر في صياغتها فقط، بل ترجمتها 

بوضوح وايصالها وتوفير الوسائل الداعمة لتطبيقها، وهذا يتطلب قدرة متميزة وخصائص تعتمد على البناء المعرفي بوضوح وايصالها وتوفير الوسائل الداعمة لتطبيقها، وهذا يتطلب قدرة متميزة وخصائص تعتمد على البناء المعرفي 



 2013مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة  العدد الرابع و الثالثون 
 
 

99 
 

للقائد الذي يمكنه من وضع رؤية بطريقة عقالنية وموضوعية او حدسية غير موضوعية، بعيدا عن العفوية للقائد الذي يمكنه من وضع رؤية بطريقة عقالنية وموضوعية او حدسية غير موضوعية، بعيدا عن العفوية 
والصدفة، تلك الرؤية التي تتناسب مع الواقع . والصدفة، تلك الرؤية التي تتناسب مع الواقع . 

   ومن هنا جاءت المفاهيم لتصف القيادة الرؤيوية عبر وصف القائد الرؤيوي باعتباره صاحب الرؤية فيعرفها    ومن هنا جاءت المفاهيم لتصف القيادة الرؤيوية عبر وصف القائد الرؤيوي باعتباره صاحب الرؤية فيعرفها 
)، او انه )، او انه SShheerrmmeerrhhoorrnn&&  OOssbboorrnn,,11997799::  332299(الشخص الذي يدير مع وجـود احساس واضح بالمستقبل ) ((الشخص الذي يدير مع وجـود احساس واضح بالمستقبل ) (

(القائد الذي يجلب الى الموقف احساسا واضحا ومقنعا في المستقبل وعلى االخرين فهم وادراك الفعاليات المطلوبة (القائد الذي يجلب الى الموقف احساسا واضحا ومقنعا في المستقبل وعلى االخرين فهم وادراك الفعاليات المطلوبة 
)، )، 4646: : 20082008) (محمد علي، ) (محمد علي، MMccCCuuddddyy,,22000044,,  wwwwww22..uunnaa,,eedduuللوصول الى تحقيق الهدف بنجاح)(للوصول الى تحقيق الهدف بنجاح)(

  ((((BBaauumm,,  LLoocckkee&&  KKiirrkkppaattrriicckk,,  11999988فالقيادة الرؤيوية بذلك اذن (رؤية القائد الفعلية التي توجه سلوكه)فالقيادة الرؤيوية بذلك اذن (رؤية القائد الفعلية التي توجه سلوكه)
((KKaannttaabbuuttrr,,  AAvveerryy,,  22000066::  5577 ( (

   في حين يعتبر البعض للقيادة الرؤيوية كقدرة محددة في القائد، فيعرفها (القدرة على خلق رؤيا واقعية قابلة     في حين يعتبر البعض للقيادة الرؤيوية كقدرة محددة في القائد، فيعرفها (القدرة على خلق رؤيا واقعية قابلة  
)، او (القدرة )، او (القدرة CChhaann,,  CChhiinn  &&  LLaamm,,  22000066::  11لالنجاز، والتي تمكن للمنظمة من ان تحسن وضعها القائم)  (لالنجاز، والتي تمكن للمنظمة من ان تحسن وضعها القائم)  (

  ((NNaannuuss,,11999922,,SSaasshhkkiinn,,11998888على خلق رؤية واقعية وجذابة ومقبولة لمستقبل المنظمة او الوحدة التنظيميــة) (على خلق رؤية واقعية وجذابة ومقبولة لمستقبل المنظمة او الوحدة التنظيميــة) (
((EElleennkkoovv,,eett..aall  ,,  22000055::666688 القدرة على خلق وايصال وجهة نظر لحالة مرغوبة توضح الوضع) باعتبارها (القدرة على خلق وايصال وجهة نظر لحالة مرغوبة توضح الوضع ) ، باعتبارها ، (

  ).   ). KKaatthhlleeeenn,,  eett  aall,,  22000033::1166القائم وتقنع االخرين بضرورة االلتزام بها وذلك لمستقبل افضــل) (القائم وتقنع االخرين بضرورة االلتزام بها وذلك لمستقبل افضــل) (
)  على انها (العملية التي يمكن للقائد من )  على انها (العملية التي يمكن للقائد من KKaannttaabbuuttrraa,,22000066::3333   اما القيادة الرؤيوية كعملية فقد عرفها(   اما القيادة الرؤيوية كعملية فقد عرفها(

خاللها ان يصيغ رؤية، ويوصلها للعاملين الذين يشتركون معه حولها ويصبحون مرتبطين بها عاطفيا ويستعملونها خاللها ان يصيغ رؤية، ويوصلها للعاملين الذين يشتركون معه حولها ويصبحون مرتبطين بها عاطفيا ويستعملونها 
لتوجيه عملياتهم اليومية التي تسهم في تحقيق الرؤية)، بذلك تصبح (عملية تنظيمية واجتماعية وحضارية بخطوات لتوجيه عملياتهم اليومية التي تسهم في تحقيق الرؤية)، بذلك تصبح (عملية تنظيمية واجتماعية وحضارية بخطوات 

  ,,WWeellllss&&  MMootttt,,  22000066متميزة كتصوير للحالة المستقبلية المرغوبة واسلوب التبليغ للتابعين وعملية تنفيذ للرؤية) (متميزة كتصوير للحالة المستقبلية المرغوبة واسلوب التبليغ للتابعين وعملية تنفيذ للرؤية) (
wwwwww..jjaayyggaarryy..ccoomm ،4646: : 20082008) (محمد علي، ) (محمد علي . ( . (

وبناءا على ما تقدم من مفاهيم نستنتج ان القيادة الرؤيوية تتطلب مجموعة من الخصائص وعدد من االدوار النجاح وبناءا على ما تقدم من مفاهيم نستنتج ان القيادة الرؤيوية تتطلب مجموعة من الخصائص وعدد من االدوار النجاح 
رؤة هذا النمط من القيادةوهذا ما سيبينه البحث الحقا. رؤة هذا النمط من القيادةوهذا ما سيبينه البحث الحقا. 

  
. ادوار القيادة الرؤيوية: . ادوار القيادة الرؤيوية: 22

  ال يتحدد دور القائد في هذا النموذج من القيادة في صياغة ووضع الرؤية فقط،  بل في ادوار عدة                  ال يتحدد دور القائد في هذا النموذج من القيادة في صياغة ووضع الرؤية فقط،  بل في ادوار عدة                
  ,,UUkkkkoo) () (22)  في المخطط ()  في المخطط (WWeessttllyy&&  MMiinnttzzbbeerrgg,,  11998899تمثل اساس عملية القيادة الرؤيوية والتي يجسدها (تمثل اساس عملية القيادة الرؤيوية والتي يجسدها (

eett..aall,,  22000077::  4400 اذ يؤكد الباحثان على ان القيادة الرؤيوية هي ديناميكية تتضمن ثالث مراحل، والتي يمكن )، اذ يؤكد الباحثان على ان القيادة الرؤيوية هي ديناميكية تتضمن ثالث مراحل، والتي يمكن ،(
من خالله ان نحدد ثالث ادوار للقائد الرؤيوي ( وضع الرؤية، ايصالها، تمكين العاملين عليها عبر تحفيزهم من خالله ان نحدد ثالث ادوار للقائد الرؤيوي ( وضع الرؤية، ايصالها، تمكين العاملين عليها عبر تحفيزهم 

  ((MMoonnttggoommeerryy&&  GGrroowwee,,  22000033لتطبيقها) هذا اضافة الى توفير متطلبات دعم نجاح تطبيق الرؤية كاالتي: (لتطبيقها) هذا اضافة الى توفير متطلبات دعم نجاح تطبيق الرؤية كاالتي: (
((wwwwww,,  aaddvvaanncciinnggwwoommeenn..ccoomm ( (

التشكيل: وضع صورة للمستقبل المنشود للمنظمة . التشكيل: وضع صورة للمستقبل المنشود للمنظمة . 
  المشاركة: ايصال الرؤية .المشاركة: ايصال الرؤية .

التمكين: ليتمكن المرؤوسين من وضع الرؤية موضع التطبيق . التمكين: ليتمكن المرؤوسين من وضع الرؤية موضع التطبيق . 
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) ادوار القيادة الرؤيوية 3مخطط (
 
 

 
 
 
 
 

 
Source: Westly. F& Mintzberg. H, 1989, . Visionary leadership and strategic 
management. Strategic Management Journal 10, 17–32 (Special Issue: Strategic Leaders 
and Leadership).     

 ) الذي يشير الى انه حالما يطور القائد الرؤية  ) الذي يشير الى انه حالما يطور القائد الرؤية KKaannttaabbuuttrraa,,  22000088::  6600--6611   ان ما ذكر انفا يتفق مع راي (   ان ما ذكر انفا يتفق مع راي (
المناسبة، يجب عليه ايصال هذه الرؤية الى االتباع وتحفيزهم لالهتمام بها وترتيب المنظمة، وهذا يتم عبر عدة المناسبة، يجب عليه ايصال هذه الرؤية الى االتباع وتحفيزهم لالهتمام بها وترتيب المنظمة، وهذا يتم عبر عدة 

ادوار وكاالتي : ادوار وكاالتي : 
. الدور االتصالي : يسعى القائد الى ان يوصل الرؤية للعاملين معه لتشجيع التغيير وتوسيع الدعم، باعتبار ان . الدور االتصالي : يسعى القائد الى ان يوصل الرؤية للعاملين معه لتشجيع التغيير وتوسيع الدعم، باعتبار ان 11

  ,,AAvveerryy,,  22000044;;  BBaassss,,  11998855;;  ((BBeennnniiss  aanndd  NNaannuussايصال الرؤية هو مفتاح التطبيق الناجح لها(ايصال الرؤية هو مفتاح التطبيق الناجح لها(
11998855;;CCoonnggeerr  &&  KKaannuunnggoo,,  11998877 وهذا يتم عبر طرق مختلفة بحيث تصل اليهم وتستحوذ على ) ، وهذا يتم عبر طرق مختلفة بحيث تصل اليهم وتستحوذ على ، (

)، عبر االتصال الشخصي واظهار الجدارة بالثقة )، عبر االتصال الشخصي واظهار الجدارة بالثقة SSaasshhkkiinn  ,,11998855قلوبهم وتدفعهم للتدخل في تنفيذ الرؤية (قلوبهم وتدفعهم للتدخل في تنفيذ الرؤية (
واالحترام، وتحمل المخاطرة. واالحترام، وتحمل المخاطرة. 

. الدور التحفيزي : اذ يتوجب على القائد تحفيز المرؤوسين على تطبيق الرؤية، وهذا يتطلب توفر مهارات . الدور التحفيزي : اذ يتوجب على القائد تحفيز المرؤوسين على تطبيق الرؤية، وهذا يتطلب توفر مهارات 22
 ) ، كما  ) ، كما MMaacciiaarriieellllaa,,22000066اجتماعية لدى القائد، والثقة والتركيز على النتائج، وظروف لتنظيمية اخرى (اجتماعية لدى القائد، والثقة والتركيز على النتائج، وظروف لتنظيمية اخرى (

يتطلب تحسين المكافات والتعويضات والحوافز، وتصميم العمل، والتوقعات العالية لالداء، والقرارات يتطلب تحسين المكافات والتعويضات والحوافز، وتصميم العمل، والتوقعات العالية لالداء، والقرارات 
الصحيحة.  الصحيحة.  

  ,,KKoouuzzeess  &&  PPoossnneerr,,  11998877;;  LLoocckkee. الدور التنظيمي : يخطط القائد للنظم التنظيمية الداعمة للرؤيا ( . الدور التنظيمي : يخطط القائد للنظم التنظيمية الداعمة للرؤيا ( 33
eettaall..,,  11999911;;  NNaannuuss,,  11999922 كنظام التوظيف، والتركيز على الفرق، تقييم االداء، تصميم العمل، فهو   (كنظام التوظيف، والتركيز على الفرق، تقييم االداء، تصميم العمل، فهو)  

يوفر البنى التحتية المناسبة لرؤياه ويعدلهم.  يوفر البنى التحتية المناسبة لرؤياه ويعدلهم.  
)، الذي  )، الذي  44   هذا وقد حاول عدد من الباحثين تشخيص عدد من ادوار القيادة الرؤيوية والموضحة في الجدول (   هذا وقد حاول عدد من الباحثين تشخيص عدد من ادوار القيادة الرؤيوية والموضحة في الجدول (

عكس اتفاق وجهات النظر حول وجود ثالث ادوار للقيادة الرؤيوية الى جانب الدور االساسي المتمثل في صياغة عكس اتفاق وجهات النظر حول وجود ثالث ادوار للقيادة الرؤيوية الى جانب الدور االساسي المتمثل في صياغة 
الرؤية وكانت هذه االدوار( ايصال الرؤية، تطبيق الرؤية، وتخفير المرؤوسين على تنفيذها) وهي تشكل ادوار الرؤية وكانت هذه االدوار( ايصال الرؤية، تطبيق الرؤية، وتخفير المرؤوسين على تنفيذها) وهي تشكل ادوار 

عملياتية للقيادة الرؤيوية ال يمكن تجاهلها تمكن من الوصول الى الرؤية وصناعة التغيير المنظمة .  عملياتية للقيادة الرؤيوية ال يمكن تجاهلها تمكن من الوصول الى الرؤية وصناعة التغيير المنظمة .  

 اتصال
 

 الرؤية
 االداء

 القياس

 الفكرة

 التمكين

 التصرف
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) ادوار القيادة الرؤيوية وفقا لوجهة نظر بعض الباحثين ) ادوار القيادة الرؤيوية وفقا لوجهة نظر بعض الباحثين 44جدول (جدول (

المصدر المصدر  السنة السنة   االدواراالدوار   الباحثالباحث

WWaallddmmaann,,  
eett..aall  ,,  22000066::  

882277  

تحسين االحساس بالمهمة او الغرض، وضع رؤيا ملهمة تحسين االحساس بالمهمة او الغرض، وضع رؤيا ملهمة 
تتحدى الوضع الراهن، اظهار التصميم على انجاز تتحدى الوضع الراهن، اظهار التصميم على انجاز 

الهدف او التعبير عنه . الهدف او التعبير عنه . 
22000066  WWaallddmmaann,,  

eett..aall  

SSeekkiigguucchhii,,  
22000055::  8811  

ايصال الرؤية، تطبيق الرؤية عبر نماذج المهام، ايصال الرؤية، تطبيق الرؤية عبر نماذج المهام، 
واظهار اسلوب االتصال المؤثر . واظهار اسلوب االتصال المؤثر .  19961996  KKiirrkkppaattrriicckk&&  

LLoocckkee  
TTwweellvveess,,22000011::44   ينير الرؤية للمجموعة بشكل مثير وذي معنى، يوضح ينير الرؤية للمجموعة بشكل مثير وذي معنى، يوضح

الرؤية بطريقة مقنعة بحيث تصبح مشتركة، يغرس الرؤية بطريقة مقنعة بحيث تصبح مشتركة، يغرس 
الرؤية في الهياكل والعمليات التنظيمية ويرسخها الرؤية في الهياكل والعمليات التنظيمية ويرسخها 

بالذهن، يصنع القرارات الالزمة يوم بيوم. بالذهن، يصنع القرارات الالزمة يوم بيوم. 

11998866  SSttaarrrraatttt  

KKaannttaabbuuttrraa    
22000066::  4422,,  
22000088::  6600  

يصيغ االسترتيجيات والخطط لتحقيق الرؤية، يوصل يصيغ االسترتيجيات والخطط لتحقيق الرؤية، يوصل 
الرؤية لتشجيع التغيير والدعم الواسع للرؤية، ترتيب الرؤية لتشجيع التغيير والدعم الواسع للرؤية، ترتيب 

االفراد والنظم الداعمة لتتناسب مع الرؤية، تمكين االفراد والنظم الداعمة لتتناسب مع الرؤية، تمكين 
اللمرؤوسين من التصرف بما يتناسب مع الرؤيا الجديدة، اللمرؤوسين من التصرف بما يتناسب مع الرؤيا الجديدة، 

تحفيز المرؤوسين لزيادة الرغبة للوصول اليها. تحفيز المرؤوسين لزيادة الرغبة للوصول اليها. 

20062006  
22000088  KKaannttaabbuuttrraa  

  
. خصائص القيادة الرؤيوية : . خصائص القيادة الرؤيوية : 33

  اكد اغلب الباحثين على ان للقيادة الرؤيوية مجموعة خصائص، يمكن اجمالها في االتي :    اكد اغلب الباحثين على ان للقيادة الرؤيوية مجموعة خصائص، يمكن اجمالها في االتي :  
      hhttttpp::////wwwwww..lleeaaddeerrsshhiipptteexxttbbooookk..oorrgg//VViissiioonnaarryy__LLeeaaddeerrsshhiipp__TThheeoorriieess    
  CCoonnggeerr  &&KKaannuunnggoo,,  11998888)). شعور عميق بالغرض الشخصي، مصحوب بالثقة العالية بالنفس. (. شعور عميق بالغرض الشخصي، مصحوب بالثقة العالية بالنفس. (11
) ) HHooffffmmaann  &&  FFrroosstt,,  22000066. رغبة قوية في تحمل المسؤولية بعيدا عن التفرد او التسلط.  (. رغبة قوية في تحمل المسؤولية بعيدا عن التفرد او التسلط.  (22
  ,,SShhaammiirr  &&  HHoouussee)، ومهارات اتصال شفهية جيدة ()، ومهارات اتصال شفهية جيدة (HHooffffmmaann  &&  FFrroosstt,,  22000066. حضور اجتماعي قوي (. حضور اجتماعي قوي (33

). ). CCoonnggeerr  &&  KKaannuunnoo,,  11999988)،   سلوك غير تقليدي ()،   سلوك غير تقليدي (11998899
) ، ولديه قدرة على التاثير في االخرين ) ، ولديه قدرة على التاثير في االخرين CCoonnggeerr  &&  KKaannuunnoo,,  11999988. حساس اتجاه كيفية شعور االخرين(. حساس اتجاه كيفية شعور االخرين(44

). ). AAcchhuuaa  &&  LLuussssiieerr,,  22000044عبر القوة العالقاتية (عبر القوة العالقاتية (
). ). DDuuBBrriinn,,  22000022. االستعداد للمخاطرة الشخصية وتقديم التضحيات لتحقيق رؤياهم (. االستعداد للمخاطرة الشخصية وتقديم التضحيات لتحقيق رؤياهم (55

)  فيرى ان قادة هذا النموذج من القيادة هم عاطفيون اتجاه رؤياهم التي تؤثر في مخرجات )  فيرى ان قادة هذا النموذج من القيادة هم عاطفيون اتجاه رؤياهم التي تؤثر في مخرجات KKootttteerr,,  11999966   اما(    اما( 
) انهم يظهرون شغف عالي نحو الرؤية التي يضعونها ) انهم يظهرون شغف عالي نحو الرؤية التي يضعونها NNaannuuss,,11999922االتباع واداء المنظمة ككل، واكد  (االتباع واداء المنظمة ككل، واكد  (

ويجدولون اعمالهم على امل تحفيز االخرين لدعمها، ويجعل هؤالء القادة الرؤية المشتركة الهامية، العتقادهم بانهم ويجدولون اعمالهم على امل تحفيز االخرين لدعمها، ويجعل هؤالء القادة الرؤية المشتركة الهامية، العتقادهم بانهم 
) انهم يتصرفون بثبات مع ) انهم يتصرفون بثبات مع KKoouuzzeess&&  PPoossnneerr,,  11999955سيظهرون او يصنعونه بعض التغيير، كما اكد كل من ( سيظهرون او يصنعونه بعض التغيير، كما اكد كل من ( 

)  وهذا يعكس نزاهة )  وهذا يعكس نزاهة BBeennnniiss,,  11998844,,  CCoonnggeerr&&  KKoonnuunngg,,  11998888))  ((KKaannttaabbuuttrraa,,22001111::  4488رؤياهم (رؤياهم (
القائد وهي مسالة مهمة الن االتباع يميزون بسرعة الى اي مدى يدعم القائد الرؤية بعقله وقلبه. القائد وهي مسالة مهمة الن االتباع يميزون بسرعة الى اي مدى يدعم القائد الرؤية بعقله وقلبه. 

  ) لتشخيص اثنان من خصائص القيادة الرؤيوية   ) لتشخيص اثنان من خصائص القيادة الرؤيوية WWeessttlleeyy&&  MMiinniissttbbrreegg,,  11998899   في حين ذهب كل من (   في حين ذهب كل من (
) ) CChhaannddpprraappaalleerrtt  &&  SSuuwwaannnnaappiirroomm,,  22001100::  22كاالتي : (كاالتي : (
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. القدرة العقلية البارزة مثل (الخيال، االلهام، الفطنة، البصيرة، الحكمة، .......) . القدرة العقلية البارزة مثل (الخيال، االلهام، الفطنة، البصيرة، الحكمة، .......) 11
. مصدر العقل الذي يشير الى مجموعة الديناميات النفسية واالجتماعية مثل ( االستقراء، االستنتاج، ....) . مصدر العقل الذي يشير الى مجموعة الديناميات النفسية واالجتماعية مثل ( االستقراء، االستنتاج، ....) 22

)  مجموعة خصائص للقيادة الرؤيوية تمثلت  في (قيادة قادرة على )  مجموعة خصائص للقيادة الرؤيوية تمثلت  في (قيادة قادرة على SStteepphheenn  &&MMaarrkk  ,,  11999933::  1100   وميز (   وميز (
ايصال ما تريد ،موثوق بها ،مركزة ، مخاطرة،  ممكنة، محترمة، ذات ثقافة، قيادة من االسفل الى االعلى، قيادة ايصال ما تريد ،موثوق بها ،مركزة ، مخاطرة،  ممكنة، محترمة، ذات ثقافة، قيادة من االسفل الى االعلى، قيادة 

) لتعريف ثالث خصائص  شخصية ) لتعريف ثالث خصائص  شخصية SSaasshhkkiinn,,11999955على المدى الطويل، قيادة تنظيمية )، في حين ذهب (على المدى الطويل، قيادة تنظيمية )، في حين ذهب (
) (بناء الثقافة، والمبدئية) ) (بناء الثقافة، والمبدئية) SScchheeiinn,,  11999933لقائدها تمثلت هي (الثقة بالنفس، الحاجة للقوة، الرؤية بذاتها)، واضاف (لقائدها تمثلت هي (الثقة بالنفس، الحاجة للقوة، الرؤية بذاتها)، واضاف (

) . ) . LLllooyydd&&  GGeeoorrggee,,  11999966::  33كخصائص اخرى للقيادة الرؤيوية(كخصائص اخرى للقيادة الرؤيوية(
) فانه قد شخص مجموعة من المهارات المطلوبة في القائد الرؤيوي، التي نرى انها ) فانه قد شخص مجموعة من المهارات المطلوبة في القائد الرؤيوي، التي نرى انها RRoobbbbiinnss,,  11999988   اما (   اما (

تمثل خصائص مهمة البد من اخذها بنظر االعتبار في تمييز القادة الرؤيويين عن االخرين، وتمثلت في (القدرة تمثل خصائص مهمة البد من اخذها بنظر االعتبار في تمييز القادة الرؤيويين عن االخرين، وتمثلت في (القدرة 
على توضيح الرؤية لالخرين، القدرة على ابالغ الرؤية ليس شفهيا فحسب ولكن من خالل السلوك، القدرة على على توضيح الرؤية لالخرين، القدرة على ابالغ الرؤية ليس شفهيا فحسب ولكن من خالل السلوك، القدرة على 

). ). DDeerreeLLii,,  22000033::  2244تمديد الرؤية الى سياقات القيادة المختلفة كالنشاطات)  (تمديد الرؤية الى سياقات القيادة المختلفة كالنشاطات)  (
) عدد من خصائص القائد باعتبارها عوامل            ) عدد من خصائص القائد باعتبارها عوامل            SSaasshhkkiinn  &&SSaasshhkkiinn,,  22000033::  3355   في حين بين كل من (   في حين بين كل من (

مهمة تقود سلوكياته نحو االستقرار وكانت (قيادة واثقة، مركزة على االتباع، مبدئية ، ذات رؤية                    مهمة تقود سلوكياته نحو االستقرار وكانت (قيادة واثقة، مركزة على االتباع، مبدئية ، ذات رؤية                    
))GGaabbrriieell,,  22000088::  2222)كما ويشير()،كما ويشير،(MMoonnttggoommeerryy  &&  GGrroowwee,,  22000033               التعاونية، االبتكار) الى (التعاونية، االبتكار               )  الى  (

واالبداع، الوعي الشعوري، االلهام، الديناميكية ، المغامرة، التصرف والتركيز على كيفية التصرف) كخصائص واالبداع، الوعي الشعوري، االلهام، الديناميكية ، المغامرة، التصرف والتركيز على كيفية التصرف) كخصائص 
). ). ..aaddvvaanncciinnggwwoommeenn..ccoomm  wwwwwwللقائد الرؤيوي(  للقائد الرؤيوي(  

 في  في WWeessttlleeyy   ومما تقدم نالحظ ان بعض الباحثين حدد ابعاد الرؤية انطالقا من العوامل الفكرية والعقلية مثل    ومما تقدم نالحظ ان بعض الباحثين حدد ابعاد الرؤية انطالقا من العوامل الفكرية والعقلية مثل 
، ، RRoobbbbiinnssحين يركز البعض االخر على الجوانب االنفعالية لدى القائد وميله للتعاون، او الجوانب العالئقية مثل حين يركز البعض االخر على الجوانب االنفعالية لدى القائد وميله للتعاون، او الجوانب العالئقية مثل 

لتستمد الرؤية الحقيقية والفعالة جذورها من هذه االبعاد الثالثة (العقلية، االنفعالية، والعالئقية)، وهذ ما يعطي لتستمد الرؤية الحقيقية والفعالة جذورها من هذه االبعاد الثالثة (العقلية، االنفعالية، والعالئقية)، وهذ ما يعطي 
لمفهوم الرؤية اهمية اكبر في العمل االداري ومن ثم نجاح القائ في عملية القيادة االدارية للمرؤوسين.   لمفهوم الرؤية اهمية اكبر في العمل االداري ومن ثم نجاح القائ في عملية القيادة االدارية للمرؤوسين.   

  
  المحور الثالث:الجانب العملي للبحث:المحور الثالث:الجانب العملي للبحث:

اوال: تشخيص ووصف متغيرات البحث في المنظمة المبحوثة: اوال: تشخيص ووصف متغيرات البحث في المنظمة المبحوثة: 
   سيتم في هذا المحور تشخيص واقع كل من اساليب ادارة االنطباع وادوار القيادة الرؤيوية.    سيتم في هذا المحور تشخيص واقع كل من اساليب ادارة االنطباع وادوار القيادة الرؤيوية. 

.  تشخيص ووصف واقع اساليب ادارة االنطباع في المنظمة المبحوثة : .  تشخيص ووصف واقع اساليب ادارة االنطباع في المنظمة المبحوثة : 11  
   تضم اساليب ادارة االنطباع ثالثة ( تعزيز الذات، التظليل، والحضوة) وهي متغيرات االستجابه (المستقل). وقد    تضم اساليب ادارة االنطباع ثالثة ( تعزيز الذات، التظليل، والحضوة) وهي متغيرات االستجابه (المستقل). وقد 

) التي تمثل كل مجموعة منها اسلوبا من اساليب ادارة االنطباع، ) التي تمثل كل مجموعة منها اسلوبا من اساليب ادارة االنطباع، 2727--11تم قياس هذا المتغير من خالل الفقرات (تم قياس هذا المتغير من خالل الفقرات (
ومن ثم فان االجابة عن هذه المقاييس الفرعية تعكس اتجاهات عينة البحث ومدى تشخيصها لمستويات اساليب ومن ثم فان االجابة عن هذه المقاييس الفرعية تعكس اتجاهات عينة البحث ومدى تشخيصها لمستويات اساليب 

ادارة االنطباع. ادارة االنطباع. 
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) التي غطت ) التي غطت 99 تظهر قيم الوسط الحسابي واالنحراف المعياري الجابة عينة البحث على الفقرات ( تظهر قيم الوسط الحسابي واالنحراف المعياري الجابة عينة البحث على الفقرات ( ا. تعزيز الذات: ا. تعزيز الذات:
) التي كانت اعلى الوسط ) التي كانت اعلى الوسط 5544..33) ادناه، انه حقق وسطا حسابيا بلغ () ادناه، انه حقق وسطا حسابيا بلغ (55اسلوب تعزيز الذات والمبينة في الجدول (اسلوب تعزيز الذات والمبينة في الجدول (

)، عكس متوسط تطبيق القادة في وزارة النقل لهذا االسلوب في محاول لخلق انطباع مرغوب فيه )، عكس متوسط تطبيق القادة في وزارة النقل لهذا االسلوب في محاول لخلق انطباع مرغوب فيه 33الفرضي البالغ (الفرضي البالغ (
)، اذ اكدت اتفاق )، اذ اكدت اتفاق 6644..00  عنهم لدى المرؤوسين في المنظمة المبحوثة، وقد عززت قيمة االنحراف المعياري بلغ (عنهم لدى المرؤوسين في المنظمة المبحوثة، وقد عززت قيمة االنحراف المعياري بلغ (

  اراء للعينة على تبني القادة المذكورين لهذا االسلوب.اراء للعينة على تبني القادة المذكورين لهذا االسلوب.
  

) قيم الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لبعد تعزيز الذات على وفق اتجاهات العينة ) قيم الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لبعد تعزيز الذات على وفق اتجاهات العينة 55الجدول (الجدول (

االنحراف االنحراف   الوسط الحسابيالوسط الحسابيالفـــقرات الفـــقرات ت ت 
  المعياريالمعياري

  1100..11  7799..33  يظهر نفسه ليكون ذو قيمة للمنظمة .يظهر نفسه ليكون ذو قيمة للمنظمة .  11
  3311..11  6611..33  يسعى الى ان يتلمس االخرين مواهبه وموهالته .يسعى الى ان يتلمس االخرين مواهبه وموهالته .  22
  1144..11  1144..33  يحاول تضخيم حجم الحدث االيجابي المسؤول عن حدوثه.يحاول تضخيم حجم الحدث االيجابي المسؤول عن حدوثه.  33
  1188..11  1188..33  يبعد نفسه عن االحداث السلبية وان كان جزء منها.يبعد نفسه عن االحداث السلبية وان كان جزء منها.  44
  1100..11  4433..33  يقلل من حدة وقع الحدث السلبي المسؤول عن حدوثه.يقلل من حدة وقع الحدث السلبي المسؤول عن حدوثه.  55
  3366..11  3322..33  يتكلم بفخر عن انجازاته الماضية .يتكلم بفخر عن انجازاته الماضية .  66
  1155..11  9933..33  يتميز بكونه على دراية تامة بما يفعله ومبررات ذلك .يتميز بكونه على دراية تامة بما يفعله ومبررات ذلك .  77
  2200..11  4466..33  يتجاوز قواعد العمل لزيادة سرعة العمل وكفاءته.يتجاوز قواعد العمل لزيادة سرعة العمل وكفاءته.  88
  3344..11  9966..33  يسعى لقول الحقيقة دائما .يسعى لقول الحقيقة دائما .  99

  6644..00  5544..33  المجموعالمجموع

  
)، ليعكس ذلك )، ليعكس ذلك 9966..33) اعلى وسط حسابي بلغ () اعلى وسط حسابي بلغ (99   اما على مستوى األوساط الحسابية للفقرات، فقد سجلت الفقرة (   اما على مستوى األوساط الحسابية للفقرات، فقد سجلت الفقرة (

سعي القادة لقولهم الدائم للحقيقة في محاولة لتكوين انطباع جيد عنهم، بالرغم من ان هذه الحقيقة قد تكون نسبية سعي القادة لقولهم الدائم للحقيقة في محاولة لتكوين انطباع جيد عنهم، بالرغم من ان هذه الحقيقة قد تكون نسبية 
) ضعف االنسجام في اجابات العينه عن ) ضعف االنسجام في اجابات العينه عن 3344..11في بعض االحيان، اذ عكست قيمة االنحراف المعياري والبالغة (في بعض االحيان، اذ عكست قيمة االنحراف المعياري والبالغة (

) ) 1144..33) ادنى وسطا حسابي بلغ () ادنى وسطا حسابي بلغ (33المقياس، بمعنى عدم اتفاق جميع العاملين في هذا المجال، فيما سجلت الفقرة (المقياس، بمعنى عدم اتفاق جميع العاملين في هذا المجال، فيما سجلت الفقرة (
)، اكد اتفاق العينة نوعا ما على انخفاض مستوى تضخيم القادة لحجم الحدث االيجابي )، اكد اتفاق العينة نوعا ما على انخفاض مستوى تضخيم القادة لحجم الحدث االيجابي 1144..11وانحراف معياري (وانحراف معياري (

) ) 99المسؤولين عن حدوثه ليظهورا قدراتهم على ادارة االحداث خاصة االيجابية منها، وهذا ما عزز نتائج الفقرة (المسؤولين عن حدوثه ليظهورا قدراتهم على ادارة االحداث خاصة االيجابية منها، وهذا ما عزز نتائج الفقرة (
اعاله وان كان ذلك نسبيا.  اعاله وان كان ذلك نسبيا.  

) فقرات، جاءت نتائج التحليل االحصائي ) فقرات، جاءت نتائج التحليل االحصائي 99غطى هذا اسلوب التظليل كاحد اساليب ادارة االنطباع (غطى هذا اسلوب التظليل كاحد اساليب ادارة االنطباع (ب. التظليل: ب. التظليل: 
) ادناه لتظهر قيم الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لها، اذ اوضحت اإلجابات الخاصة ) ادناه لتظهر قيم الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لها، اذ اوضحت اإلجابات الخاصة 66والمبينة في الجدول (والمبينة في الجدول (

) على التوالي، ) على التوالي، 1188..44) و() و(2299..44) قد سجلتا اعلى وسطا حسابيا بلغ () قد سجلتا اعلى وسطا حسابيا بلغ (14،1314،13) ان الفقرة () ان الفقرة (1818--1010على الفقرات (على الفقرات (
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)، التي اكدت على  سعي القادة لثبيت االنطباعات االيجابية عنه من )، التي اكدت على  سعي القادة لثبيت االنطباعات االيجابية عنه من 33وهي قيمة اعلى من الوسط الفرضي البالغ (وهي قيمة اعلى من الوسط الفرضي البالغ (
) ) 1155..11خالل احترام العاملين واالخالص لهم وخصوصا كبار السن، وان اشارت قيمة االنحراف معياري البالغة (خالل احترام العاملين واالخالص لهم وخصوصا كبار السن، وان اشارت قيمة االنحراف معياري البالغة (

) بانحراف ) بانحراف 3.213.21) ادنى وسطا حسابي بلغ () ادنى وسطا حسابي بلغ (11،1711،17الى ضعف اتفاق العينة على ذلك، في حين سجلت الفقرتين (الى ضعف اتفاق العينة على ذلك، في حين سجلت الفقرتين (
) على التوالي، التي اكدت اتفاق بسيط بين العينة على اتجاه القادة في الوزارة المعينة ) على التوالي، التي اكدت اتفاق بسيط بين العينة على اتجاه القادة في الوزارة المعينة 1.391.39)( )( 1.131.13معياري بلغ (معياري بلغ (

بالبحث الى البوح بكل ما يمكن ان يعين المرؤوسين على انجاز العمل وتجنب اخفاء اي من االمور التي ربما بالبحث الى البوح بكل ما يمكن ان يعين المرؤوسين على انجاز العمل وتجنب اخفاء اي من االمور التي ربما 
تفيدهم، وعدم اهتمامه باالنطباعات التي ستتشكل حوله نتيجة لسلوكياته. تفيدهم، وعدم اهتمامه باالنطباعات التي ستتشكل حوله نتيجة لسلوكياته. 

  
  ) قيم الوسط الحسابي واالنحراف المعياري السلوب التظليل على وفق اتجاهات العينة) قيم الوسط الحسابي واالنحراف المعياري السلوب التظليل على وفق اتجاهات العينة66الجدول (الجدول (

الوسط الوسط   الفــقراتالفــقرات  تت
  االنحراف المعيارياالنحراف المعياري  الحسابيالحسابي

  4488..11  7711..33  يعتذرعن اخطائه تجاه االخرين .يعتذرعن اخطائه تجاه االخرين .  1010
  1133..11  2211..33  ال يتحدث عن االشياء التي هو على دراية بها فقط .ال يتحدث عن االشياء التي هو على دراية بها فقط .  1111
  3377..11  8899..33  يلتزم بتعهداته امام موظفيه حتى لو كان على حساب نفسهيلتزم بتعهداته امام موظفيه حتى لو كان على حساب نفسه  1212
  1155..11  1188..44  يظهر اخالصه للعاملين معه. يظهر اخالصه للعاملين معه.   1313
  1155..11  2299..44  يظهر االحترام للعاملين وخصوصا كبار السن منهم. يظهر االحترام للعاملين وخصوصا كبار السن منهم.   1414
  1155..11  9933..33  يسيطرعلى اعصابه مهما بلغت شدة الناقشات مع العاملينيسيطرعلى اعصابه مهما بلغت شدة الناقشات مع العاملين  1515
  4444..11  3399..33  لدية االستعداد العالن اخطائه امام االخرين .لدية االستعداد العالن اخطائه امام االخرين .  1616
  3399..11  2211..33  اليهتم  بمعرفة انطباعات العاملين عنه . اليهتم  بمعرفة انطباعات العاملين عنه .   1717
  4422..11  3366..33  تكون انطباعاته عن العاملين صحيحة في الغالب .  تكون انطباعاته عن العاملين صحيحة في الغالب .    1818

  6644..00  5544..33  المجموع المجموع 

      
) وهي قيمة اعلى من الوسط الحسابي الفرضي، مما ) وهي قيمة اعلى من الوسط الحسابي الفرضي، مما 6699..33    فيما بلغ الوسط الحسابي العام اسلوب التظليل (    فيما بلغ الوسط الحسابي العام اسلوب التظليل (

يؤشر تطبيق قادة وزارة النقل السلوب التظليل في سلوكياتهم اليومية لتعزيز ما سيشكله للمرؤوسين من االنطباعات يؤشر تطبيق قادة وزارة النقل السلوب التظليل في سلوكياتهم اليومية لتعزيز ما سيشكله للمرؤوسين من االنطباعات 
) حيث تشير الى اتفاق االجابات على ) حيث تشير الى اتفاق االجابات على 9900..00االيجابية نحوهم، واثبتت قيمة االنحراف المعياري هذه النتيجة اذ بلغ (االيجابية نحوهم، واثبتت قيمة االنحراف المعياري هذه النتيجة اذ بلغ (

هذه النتائج وقلة تشتتها. هذه النتائج وقلة تشتتها. 
  

  تعكس قيم االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات التي كونت هذا االسلوب والذي تم قياسه   تعكس قيم االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات التي كونت هذا االسلوب والذي تم قياسه ج. الحضوة :ج. الحضوة :
) سجلت اعلى قيمة ) سجلت اعلى قيمة 2020) ادناه، ان الفقرة () ادناه، ان الفقرة (77) والظاهرة في الجدول () والظاهرة في الجدول (2727--1919بالفقرات التسعة التي اخذت تسلسل (بالفقرات التسعة التي اخذت تسلسل (

) على مقياس ليكرت الخماسي، وهي قيمة عالية تؤكد على ان من بين اهم متطلبات ) على مقياس ليكرت الخماسي، وهي قيمة عالية تؤكد على ان من بين اهم متطلبات 0044..44للوسط الحسابي بلغ (للوسط الحسابي بلغ (
تحقيق االنطباع الجيد للقائد لدى العاملين هو تقديم المساعدة لهم حتى وان لم يطلبوا ذلك، بالرغم من التشتت تحقيق االنطباع الجيد للقائد لدى العاملين هو تقديم المساعدة لهم حتى وان لم يطلبوا ذلك، بالرغم من التشتت 

) وهي قيمة عالية، اال ان ذلك ال ينفي ) وهي قيمة عالية، اال ان ذلك ال ينفي 2266..11العالي الجابات العينة، اذ بلغت قيمة االنحارف المعياري لهذه الفقرة (العالي الجابات العينة، اذ بلغت قيمة االنحارف المعياري لهذه الفقرة (
  سعي القادة الى تقديم ما يمكن من مساعدة للمرؤوسن نسبيا.سعي القادة الى تقديم ما يمكن من مساعدة للمرؤوسن نسبيا.
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) ) 4433..22)، اذ بلغ الوسط الحسابي لها ()، اذ بلغ الوسط الحسابي لها (2626    اما الفقرة التي حصلت على اقل وسط حسابي فكانت الفقرة (    اما الفقرة التي حصلت على اقل وسط حسابي فكانت الفقرة (
)، وهذا ما يشير الى اتفاق عينة البحث على ان القائد االداري اليلجا الى تقليد )، وهذا ما يشير الى اتفاق عينة البحث على ان القائد االداري اليلجا الى تقليد 0033..11بانحراف معياري قدره (بانحراف معياري قدره (

سلوكيات االخرين وطرق تعاملهم، ايا كانت بل لديه سلوكياته الخاصه التي تترك االنطباع االيجابي عنه وتمييزه سلوكيات االخرين وطرق تعاملهم، ايا كانت بل لديه سلوكياته الخاصه التي تترك االنطباع االيجابي عنه وتمييزه 
عن االخرين وهذا ما يدعم شخصيته المتميزة وتفرده بسلوكيات معينة، وربما ينمحه ذلك كارزمة خاصة تجعله اكثر عن االخرين وهذا ما يدعم شخصيته المتميزة وتفرده بسلوكيات معينة، وربما ينمحه ذلك كارزمة خاصة تجعله اكثر 

جاذبية تزيد من التزام المرؤوسين ووالئهم له. جاذبية تزيد من التزام المرؤوسين ووالئهم له. 
  

) قيم الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لبعد الحضوة على وفق اتجاهات العينة ) قيم الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لبعد الحضوة على وفق اتجاهات العينة 77  الجدول (  الجدول (

االنحراف االنحراف   الوسط الحسابيالوسط الحسابيالفـــقرات الفـــقرات ت ت 
  المعياريالمعياري

  2299..11  9966..33  يمتدح جهود العاملين وانجازاتهم.يمتدح جهود العاملين وانجازاتهم.  1919
  2266..11  0044..44  يعرض المساعدة للعاملين وان لم يطلبوا ذلك .يعرض المساعدة للعاملين وان لم يطلبوا ذلك .  2020

  2233..11  7755..33  يقضي وقت كبير باالستماع لمشاكل العاملين .يقضي وقت كبير باالستماع لمشاكل العاملين .  2121
  3399..11  4433..33  يجامل العاملين ويقدم االطراء لهم .يجامل العاملين ويقدم االطراء لهم .  2222

  3311..11  3399..33  يهتم بالحياة الشخصية للعاملين معه .يهتم بالحياة الشخصية للعاملين معه .  2323
  2233..11  4433..33  يقدر الظروف الشخصية للموظفين ليترك انطباع بانه ودي.يقدر الظروف الشخصية للموظفين ليترك انطباع بانه ودي.  2424

  2233..11  5577..33  يظهر اتفاقه مع افكار العاملين ومعتقداتهم .يظهر اتفاقه مع افكار العاملين ومعتقداتهم .  2525

  0033..11  4433..22  يقلد سلوكيات االخرين وطرق تعاملهم .يقلد سلوكيات االخرين وطرق تعاملهم .  2626
يسعى الى ترك انطباع عنه لدى العاملين بانه شخصية مميزة يسعى الى ترك انطباع عنه لدى العاملين بانه شخصية مميزة   2727

  ولطيفة من خالل االشادة بانجازاتهمولطيفة من خالل االشادة بانجازاتهم
33..3322  11..2277  

  8855..00  4488..33  المجموع المجموع 

  
) قيم الوسط الحسابي واالنحراف المعياري الساليب ادارة االنطباع واألهمية النسبية له، ) قيم الوسط الحسابي واالنحراف المعياري الساليب ادارة االنطباع واألهمية النسبية له، 88  ويلخص الجدول(  ويلخص الجدول(

باالعتماد على نسب معامل االختالف، اذ يتضح لنا ان اجمالي اساليب ادارة االنطباع حصلت على وسط حسابي باالعتماد على نسب معامل االختالف، اذ يتضح لنا ان اجمالي اساليب ادارة االنطباع حصلت على وسط حسابي 
)، وهو اعلى من قيمة الوسط الفرضي بقليل، مما يدل على ان هناك مستوى مقبول من تطبيقات )، وهو اعلى من قيمة الوسط الفرضي بقليل، مما يدل على ان هناك مستوى مقبول من تطبيقات 5577..33بلغ (بلغ (

اساليب ادارة االنطباع في المنظمة المبحوثة، ولو انها ليست بمستويات عاليه، وتعزز قيمة االنحراف المعياري اساليب ادارة االنطباع في المنظمة المبحوثة، ولو انها ليست بمستويات عاليه، وتعزز قيمة االنحراف المعياري 
 اهمية هذه النتيجة، اذ  تبين انخفاض التشتت في اجابات العينة على فقرات مقياس  اهمية هذه النتيجة، اذ  تبين انخفاض التشتت في اجابات العينة على فقرات مقياس ((5577..00))المنخفضة والبالغة المنخفضة والبالغة 
  ادارة االنطباع ككل.ادارة االنطباع ككل.
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) قيم الوسط الحسابي واألنحراف المعياري الساليب ادارة االنطباع واألهمية النسبية لها ) قيم الوسط الحسابي واألنحراف المعياري الساليب ادارة االنطباع واألهمية النسبية لها 88جدول(جدول(
 باالستناد الى معامل األختالف  باالستناد الى معامل األختالف 

  األبعــــاداألبعــــاد  تت
الوسط الوسط 

الحسابي   الحسابي   
MMeeaann  

األنحراف األنحراف 
المعياريالمعياري   

SS..DD  

معامل معامل 
  األختالفاألختالف

CC..VV  
األهمية األهمية 
النسبيةالنسبية   

  11  0077..1188%%  6644..00  5544..33  تعزيز الذاتتعزيز الذات  11
  22  3399..2244%%  9900..00  6699..33  تظليل النفستظليل النفس  22
  33  4422..2244%%  8855..00  4488..33  الحضوةالحضوة  33

    5577..00  5577..33  اجمالي الساليب ادارة االنطباعاجمالي الساليب ادارة االنطباع
      

  اما على مستوى االساليب الثالثة الدارة االنطباع، فان قيم معامل االختالف اظهرت ان اسلوب تعزيز الذات قد   اما على مستوى االساليب الثالثة الدارة االنطباع، فان قيم معامل االختالف اظهرت ان اسلوب تعزيز الذات قد   
)، مما يدل على انه االكثر تجانسا ومالئمه واهمية من )، مما يدل على انه االكثر تجانسا ومالئمه واهمية من 0077..1188%%حصل على ادنى نسبة معامل اختالف وهي (حصل على ادنى نسبة معامل اختالف وهي (

وجهة نظر العينة مقارنة باالساليب االخرى، وتعكس هذه النتيجة حالة االهتمام بتعزيز الذات كونها االكثر اثر في وجهة نظر العينة مقارنة باالساليب االخرى، وتعكس هذه النتيجة حالة االهتمام بتعزيز الذات كونها االكثر اثر في 
ترك انطباعات مناسبة للقائد لدى المرؤوسين في المنظمة المبحوثة، فيما احتل اسلوب تظليل النفس المرتبة الثانية ترك انطباعات مناسبة للقائد لدى المرؤوسين في المنظمة المبحوثة، فيما احتل اسلوب تظليل النفس المرتبة الثانية 
من حيث االهمية، ولياتي فيما اسلوب الحضوة في المتبة االخيرة، اذ حصل على اعلى نسبة معامل اختالف وهي من حيث االهمية، ولياتي فيما اسلوب الحضوة في المتبة االخيرة، اذ حصل على اعلى نسبة معامل اختالف وهي 

)، مما يدل على انه االقل تجانسا ومالئمه واهمية من وجهة نظر عينة البحث. )، مما يدل على انه االقل تجانسا ومالئمه واهمية من وجهة نظر عينة البحث. 4422..%%2244((

. تشخيص ووصف واقع القيادة الرؤيوية في المنظمة المبحوثة. . تشخيص ووصف واقع القيادة الرؤيوية في المنظمة المبحوثة. 22
   تضم ادوار القيادة الرؤيوية وهي المتغير االستجابي (التابع) ثالثة ابعاد وهي (ايصال الرؤية، تطبيق الرؤية،    تضم ادوار القيادة الرؤيوية وهي المتغير االستجابي (التابع) ثالثة ابعاد وهي (ايصال الرؤية، تطبيق الرؤية، 

) والتي تغطي كل ) والتي تغطي كل 5454- - 2828) فقرة اخذت التسلسالت () فقرة اخذت التسلسالت (2727تحفيز العاملين)، وقد تم قياس هذا المتغير من خالل (تحفيز العاملين)، وقد تم قياس هذا المتغير من خالل (
مجموعة منها دورا من ادوار القيادة الرؤيوية، ومن ثم فان اإلجابة عن هذه فقرات االستبانة ستعكس اتجاهات عينة مجموعة منها دورا من ادوار القيادة الرؤيوية، ومن ثم فان اإلجابة عن هذه فقرات االستبانة ستعكس اتجاهات عينة 

  البحث ومدى تشخيصها لمستويات تلك االدوار وعلى النحو االتي:البحث ومدى تشخيصها لمستويات تلك االدوار وعلى النحو االتي:
  

أ. ايصال الرؤية: أ. ايصال الرؤية: 
) ادناه قيم الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ألجابات العينه عن فقرات الدور االول للقيادة ) ادناه قيم الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ألجابات العينه عن فقرات الدور االول للقيادة 99   يعكس الجدول (   يعكس الجدول (

) على مقياس ليكرت الخماسي وبانحراف معياري ) على مقياس ليكرت الخماسي وبانحراف معياري 9955..33الرؤيوية (ايصال الرؤية)، اذ بلغ الوسط الحسابي العام له (الرؤيوية (ايصال الرؤية)، اذ بلغ الوسط الحسابي العام له (
)، ليعكس ذلك انخفاض تشتت اجابات العينة المبحوثة، ويدلل على قدرة القيادات االدارية على ايصال )، ليعكس ذلك انخفاض تشتت اجابات العينة المبحوثة، ويدلل على قدرة القيادات االدارية على ايصال 9944..00بلغ (بلغ (

رؤاهم الى العاملين. رؤاهم الى العاملين. 
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) قيم الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدور ايصال الرؤية على وفق اتجاهات العينة ) قيم الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدور ايصال الرؤية على وفق اتجاهات العينة 99الجدول رقم (الجدول رقم (

االنحراف االنحراف   الوسط الحسابيالوسط الحسابيالفــقرات الفــقرات ت ت 
  المعياريالمعياري

  1111..11  2255..44  يتصرف بطريقة مؤثرة تشجع استيعاب متطلبات تحقيق الرؤية.يتصرف بطريقة مؤثرة تشجع استيعاب متطلبات تحقيق الرؤية.  2828
  0088..11  0077..44  يحدد نوع االتصال تماشيا مع رؤية المنظمة .يحدد نوع االتصال تماشيا مع رؤية المنظمة .  2929
  0044..11  1144..44  يمتلك قناعة عالية بالرؤية.يمتلك قناعة عالية بالرؤية.  3030
  1177..11  8866..33  يوصل الرؤية المشتركة المستقبلية الى االخرين بشكل فعال .يوصل الرؤية المشتركة المستقبلية الى االخرين بشكل فعال .  3131
  1155..11  8822..33  ينقل شغفه بالرؤية بجدارة .ينقل شغفه بالرؤية بجدارة .  3232
  1122..11  0000..44  يمتلك القدرة على التعبير عن الرؤية.يمتلك القدرة على التعبير عن الرؤية.  3333
  2200..11  9966..33  يقدم االمثلة والبراهين لتوضيح االفكار المجردة في الرؤية .يقدم االمثلة والبراهين لتوضيح االفكار المجردة في الرؤية .  3434
  2233..11  8866..33  يستمع الراء االخرين ويناقشها للتاكد من وضوح الرؤية .يستمع الراء االخرين ويناقشها للتاكد من وضوح الرؤية .  3535

  9944..00  9955..33المجموع المجموع 
      

) على مساحة المقياس ) على مساحة المقياس 2255..44) اعلى وسط حسابي بلغ () اعلى وسط حسابي بلغ (2828  اما على صعيد الفقرات فقد سجلت الفقرة (  اما على صعيد الفقرات فقد سجلت الفقرة (
)، وهذا  يشير الى ان تصرفات القادة االداريين في المنظمة المبحوثة لم تكن )، وهذا  يشير الى ان تصرفات القادة االداريين في المنظمة المبحوثة لم تكن 1111..11وباالنحراف المعياري البالغ (وباالنحراف المعياري البالغ (

بالمستوى المطلوب من التاثير بحث تسهم في تشجع استيعاب متطلبات تحقيق الرؤية وبالتالي فان هناك ضعفا بالمستوى المطلوب من التاثير بحث تسهم في تشجع استيعاب متطلبات تحقيق الرؤية وبالتالي فان هناك ضعفا 
نسبيا في مستوى ايصال الرؤية لهم ايصال الرؤية للمرؤوسين، وقد اكد ذلك ضعف االنسجام في اجابات العينه نسبيا في مستوى ايصال الرؤية لهم ايصال الرؤية للمرؤوسين، وقد اكد ذلك ضعف االنسجام في اجابات العينه 

)، اما ادنى وسط حسابيا فقد )، اما ادنى وسط حسابيا فقد 33على هذه الفقرة بالرغم من ان قيمة الوسط الحسابي اعلى من الوسط الفرضي البالغ (على هذه الفقرة بالرغم من ان قيمة الوسط الحسابي اعلى من الوسط الفرضي البالغ (
) التي تعكس قدرة القائد النسبية على تقديم رؤية تحاكي الراهن للمنظمة ) التي تعكس قدرة القائد النسبية على تقديم رؤية تحاكي الراهن للمنظمة 3333) حصلت عليه الفقرة () حصلت عليه الفقرة (6611..33بلغ (بلغ (

المبحوثة، وهذا ما اكده االتفاق الضعيف لعنية البحث في االجابة على هذه الفقرة اذ بلغت قيمة االنحراف المعياري المبحوثة، وهذا ما اكده االتفاق الضعيف لعنية البحث في االجابة على هذه الفقرة اذ بلغت قيمة االنحراف المعياري 
  ).).1166..11للفقرة (للفقرة (

  
ب. تطبيق الرؤية: ب. تطبيق الرؤية: 

) وهو اعلى من ) وهو اعلى من 9922..33) في ادناه ان هذا الدور للقيادة الرؤيوية سجل وسطا حسابيا بلغ () في ادناه ان هذا الدور للقيادة الرؤيوية سجل وسطا حسابيا بلغ (1010   يبين الجدول رقم (   يبين الجدول رقم (
) عكس اتفاق اجابات العينة على نجاح القائد االداري ) عكس اتفاق اجابات العينة على نجاح القائد االداري 0000..11)، وبانحراف معياري قدره ()، وبانحراف معياري قدره (33الوسط الفرضي البالغ (الوسط الفرضي البالغ (

في المنظمة المبحوثة في دوره المتمثل بتطبيق الرؤية، وتعد هذه النتيجة عامال ايجابيا يساعد على نجاح باقي في المنظمة المبحوثة في دوره المتمثل بتطبيق الرؤية، وتعد هذه النتيجة عامال ايجابيا يساعد على نجاح باقي 
ادوار القيادة الرؤيوية. ادوار القيادة الرؤيوية. 

) اعلى وسطا حسابيا بلغ ) اعلى وسطا حسابيا بلغ 4141  اما على صعيد الفقرات المكونة لدور تطبيق الرؤية، فقد سجلت الفقرة الفقرة (  اما على صعيد الفقرات المكونة لدور تطبيق الرؤية، فقد سجلت الفقرة الفقرة (
)، لنستنتج من ذلك ان للحقائق المؤكدة والملموسة التي يقدمها القائد )، لنستنتج من ذلك ان للحقائق المؤكدة والملموسة التي يقدمها القائد 1199..11) وبانحراف معياري قدره () وبانحراف معياري قدره (1111..44((

االداري حول الرؤية دورا مهم في تشجيع العاملين على دعم تطبيق تلك الرؤية، كما وسجلت كال من االداري حول الرؤية دورا مهم في تشجيع العاملين على دعم تطبيق تلك الرؤية، كما وسجلت كال من 
) على ) على 3388..11) و() و(2244..11) وبانحراف معياري بلغ () وبانحراف معياري بلغ (0077..44) على اعلى ثاني وسط حسابي بلغ () على اعلى ثاني وسط حسابي بلغ (43،3943،39الفقرتين(الفقرتين(

التوالي، ويعد هذا عامال ايجابيا ومن متطلبات العمل القيادي الجيد، حيث اليمكن تطبيق رؤيا القائد االداري بشكل التوالي، ويعد هذا عامال ايجابيا ومن متطلبات العمل القيادي الجيد، حيث اليمكن تطبيق رؤيا القائد االداري بشكل 
فعال دون دراسة وتحليل قدرات العاملين للوقوف على مدى توافقها مع هيكل عمل الرؤية، فضال عن ان التطبيق فعال دون دراسة وتحليل قدرات العاملين للوقوف على مدى توافقها مع هيكل عمل الرؤية، فضال عن ان التطبيق 
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السليم عادة ما يتطلب تنسيق جيد للعمل يعتمد على التعاون الذي يشجع القائد على االلتزام به، فيما كانت للفقرة السليم عادة ما يتطلب تنسيق جيد للعمل يعتمد على التعاون الذي يشجع القائد على االلتزام به، فيما كانت للفقرة 
) اكدت اتفاق نسبي للعينة على المساهمة الفعالة ) اكدت اتفاق نسبي للعينة على المساهمة الفعالة 1.061.06) بانحراف معياري () بانحراف معياري (3.793.79) ادنى وسط حسابي بلغ () ادنى وسط حسابي بلغ (4242((

  القائد في نجاح الرؤية من خالل التوضيحات التي يقدمها حول التوقعات العالية المتعلقة بتطبيقها.القائد في نجاح الرؤية من خالل التوضيحات التي يقدمها حول التوقعات العالية المتعلقة بتطبيقها.
  

  ) قيم الوسط الحسابي واالنحراف المعياري دور تطبيق الرؤية على وفق اتجاهات العينة) قيم الوسط الحسابي واالنحراف المعياري دور تطبيق الرؤية على وفق اتجاهات العينة1010  الجدول (  الجدول (

االنحراف االنحراف   الوسط الحسابيالوسط الحسابي  الفقراتالفقرات  تت
  المعياريالمعياري

  2211..11  8822..33  يمنح العاملين الصالحيات التي يحتاجونها النجاز متطلباتهم.يمنح العاملين الصالحيات التي يحتاجونها النجاز متطلباتهم.  3636
  0077..11  8866..33  يتاكد من ان العاملين يمتلكون اهداف واضحة وذات تحدي.يتاكد من ان العاملين يمتلكون اهداف واضحة وذات تحدي.  3737
  2200..11  8866..33  يتاكد من امتالكنا متطلبات تحقيق الرؤية .يتاكد من امتالكنا متطلبات تحقيق الرؤية .  3838
  2244..11  0077..44  يقدر مستوى قدرات العاملين وترابطها مع هيكل عمل الرؤية.يقدر مستوى قدرات العاملين وترابطها مع هيكل عمل الرؤية.  3939
  1133..11  9966..33  يقوم بدور الميسر والمساعد لنقل الرؤية.يقوم بدور الميسر والمساعد لنقل الرؤية.  4040
  1199..11  1111..44  يشجع العاملين على دعم روياه بحقائق مؤكدة وملموسة.يشجع العاملين على دعم روياه بحقائق مؤكدة وملموسة.  4141
  0066..11  7799..33  يوضح التوقعات العالية المرتبطة بالرؤية لكل العاملين .يوضح التوقعات العالية المرتبطة بالرؤية لكل العاملين .  4242
  3388..11  0077..44  يشجع التنسيق الفعال بالعمل عبر التعاون مع االخرين .يشجع التنسيق الفعال بالعمل عبر التعاون مع االخرين .  4343

  0000..11  9922..33  المجموعالمجموع
  

ج. تحفيز العاملين : ج. تحفيز العاملين : 
) ) 1111) فقرات المبينة في الجدول () فقرات المبينة في الجدول (1010تبين قيمة الوسط الحسابي العام للدور الثالث للقيادة الرؤيوية الذي غطته (تبين قيمة الوسط الحسابي العام للدور الثالث للقيادة الرؤيوية الذي غطته (        

)، وجود درجة مناسبة من التحفيز المطلوب لتطبيق الرؤية بالرغم )، وجود درجة مناسبة من التحفيز المطلوب لتطبيق الرؤية بالرغم 1111..11) وبانحراف معياري () وبانحراف معياري (9944..33ادناه، والبالغ  (ادناه، والبالغ  (
من عدم اتفاق عينة البحث على هذه االجابة وتشتتها، وهذا ما اكدته قيم الوسط الحسابي التي سجلتها فقرات هذا من عدم اتفاق عينة البحث على هذه االجابة وتشتتها، وهذا ما اكدته قيم الوسط الحسابي التي سجلتها فقرات هذا 

)، مما يشير ان ايمان القائد بالرؤية وضرورة )، مما يشير ان ايمان القائد بالرؤية وضرورة 0000..44)، اعلى وسط حسابي بلغ ()، اعلى وسط حسابي بلغ (51،5251،52الدور، اذ حققت الفقرتين (الدور، اذ حققت الفقرتين (
العمل الفرقي لتحقيها قد انعكس بشكل ايجابي على ايمان المرؤوسين بامكانية التغلب على اي مشكلة تواجه مسيرة العمل الفرقي لتحقيها قد انعكس بشكل ايجابي على ايمان المرؤوسين بامكانية التغلب على اي مشكلة تواجه مسيرة 
عملهم، خاصة اذا ما عملوا بشكل جماعي على حلها، وان دور القائد ال يتوقف عند ذلك فالتقييم الجيد والمستمر عملهم، خاصة اذا ما عملوا بشكل جماعي على حلها، وان دور القائد ال يتوقف عند ذلك فالتقييم الجيد والمستمر 

لعمليات التعليم والتدريب ونتائجه يعد حافز اضافيا مهم لتحقيق الرؤيا. لعمليات التعليم والتدريب ونتائجه يعد حافز اضافيا مهم لتحقيق الرؤيا. 
) والذي كان اعلى من الوسط الفرضي البالغ ) والذي كان اعلى من الوسط الفرضي البالغ 6688..33) فقد حصلت على ادنى وسط حسابي بلغ () فقد حصلت على ادنى وسط حسابي بلغ (5050   اما الفقرة (   اما الفقرة (

)، ليؤكد هذا ان المرؤوسين يواجهون بعض الصعوبة عند محاولتهم تصحيح األخطاء اثناء العمل اليومي، وذلك )، ليؤكد هذا ان المرؤوسين يواجهون بعض الصعوبة عند محاولتهم تصحيح األخطاء اثناء العمل اليومي، وذلك 33((
بسبب محدودية الصالحيات الممنوحة لهم في هذا المجال.  بسبب محدودية الصالحيات الممنوحة لهم في هذا المجال.  
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) قيم الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدور تحفيز العاملين على وفق اتجاهات العينة ) قيم الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدور تحفيز العاملين على وفق اتجاهات العينة 1111الجدول (الجدول (

الوسط الوسط الفقرات الفقرات ت ت 
  الحسابيالحسابي

االنحراف االنحراف 
  المعياريالمعياري

  4466..11  9933..33  يخلق فرص النجاح لجميع العاملين و بعدالةيخلق فرص النجاح لجميع العاملين و بعدالة  1919
  4499..11  8899..33  يشجعنا على ابداء افكارنا وارئنا بحرية.يشجعنا على ابداء افكارنا وارئنا بحرية.  2020
  4433..11  8866..33  يغرس في العاملين الفخر بارتباطهم بالمنظمة .يغرس في العاملين الفخر بارتباطهم بالمنظمة .  2121
  3388..11  0077..44  يشجع التنسيق الفعال بالعمل عبر التعاون مع االخرين .يشجع التنسيق الفعال بالعمل عبر التعاون مع االخرين .  2222
  0099..11  3322..44  يساعد العاملين للتعلم من اخطائهم .يساعد العاملين للتعلم من اخطائهم .  2233
  2211..11  9933..33  يشعر الجميع بحرية مناقشة وتبادل األفكار .يشعر الجميع بحرية مناقشة وتبادل األفكار .  2244
  1155..11  6688..33  يمتلك العاملين صالحية تصحيح االخطاء عند وقوعها .يمتلك العاملين صالحية تصحيح االخطاء عند وقوعها .  2255

يجعلنا نؤمن بامكانية التغلب على اي مشكلة في هذه المنظمة  اذا يجعلنا نؤمن بامكانية التغلب على اي مشكلة في هذه المنظمة  اذا   2266
  3333..11  0000..44  ما عملنا كفريقما عملنا كفريق

  1122..11  0000..44  يقيّم نتائج التعليم والتدريب على نحو جيد.يقيّم نتائج التعليم والتدريب على نحو جيد.  2277

  2222..11  8899..33  يمتلك تصميم عالي على تحقيق الرؤية .يمتلك تصميم عالي على تحقيق الرؤية .  2288

  1111..11  9944..33المجموع المجموع 

        
) قيم الوسط الحسابي واالنحراف المعياري الجمالي ادوار القيادة الرؤيوية واألهمية ) قيم الوسط الحسابي واالنحراف المعياري الجمالي ادوار القيادة الرؤيوية واألهمية 1212    ويلخص الجدول (    ويلخص الجدول (

النـــسبية لها التي يضطلع بها ىالقائد لحقيق الرؤية باالعتماد على نسب معامل االختالف، اذ يتضح ان اجمالي النـــسبية لها التي يضطلع بها ىالقائد لحقيق الرؤية باالعتماد على نسب معامل االختالف، اذ يتضح ان اجمالي 
)، وهي اعلى من قيمة الوسط الفرضي، مما يدل )، وهي اعلى من قيمة الوسط الفرضي، مما يدل 9944..33ادوار القيادة الرؤيوية قد حصل على وسط حسابي بلغ (ادوار القيادة الرؤيوية قد حصل على وسط حسابي بلغ (

على وجود مجال مناسب لتطبيق ادوار القيادة الرؤيوية في المنظمة المبحوثة، وان لم يكن بمستوى الطموح، وتعزز على وجود مجال مناسب لتطبيق ادوار القيادة الرؤيوية في المنظمة المبحوثة، وان لم يكن بمستوى الطموح، وتعزز 
 هذه النتيجة، اذ تعكس انخفاض التشتت في اجابات العينة  هذه النتيجة، اذ تعكس انخفاض التشتت في اجابات العينة ((9944..00))قيمة االنحراف المعياري المنخفضة والبالغة قيمة االنحراف المعياري المنخفضة والبالغة 

على الفقرات التي تغطي اساليب القيادة الرؤيوية. على الفقرات التي تغطي اساليب القيادة الرؤيوية. 
        

 ) قيم الوسط الحسابي واألنحراف المعياري الدوار القيادة الرؤيوية واألهمية النسبية لها  ) قيم الوسط الحسابي واألنحراف المعياري الدوار القيادة الرؤيوية واألهمية النسبية لها 1212 جدول ( جدول (
 باالستـناد الى معامل األختالف  باالستـناد الى معامل األختالف 

  األبعــــاداألبعــــاد  تت
الوسط الوسط 

الحسابي   الحسابي   
MMeeaann  

األنحراف األنحراف 
المعياريالمعياري   

SS..DD  

معامل معامل 
  األختالفاألختالف

CC..VV  
األهمية األهمية 
النسبيةالنسبية   

  11  7799..2233%%  9944..00  9955..33  ايصال الرؤيةايصال الرؤية  11

  22  5511..2255%%  0000..11  9922..33  تطبيق الرؤيةتطبيق الرؤية  22

  33  1177..2288%%  1111..11  9944..33  تحفيز العاملينتحفيز العاملين  33

    9988..00  9944..33  اجمالي ادوار القيادة الرؤيويةاجمالي ادوار القيادة الرؤيوية
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  اما على مستوى االدوار الثالثة للقيادة الرؤيوية، فان قيم معامل االختالف اظهرت ان دور ايصال الرؤية قد   اما على مستوى االدوار الثالثة للقيادة الرؤيوية، فان قيم معامل االختالف اظهرت ان دور ايصال الرؤية قد 
) مما يدل على انه االكثر تجانسا ومالئمه واهمية من ) مما يدل على انه االكثر تجانسا ومالئمه واهمية من 7799..2233%%حصل على ادنى نسبة معامل اختالف وهي (حصل على ادنى نسبة معامل اختالف وهي (

وجهة نظر العينه مقارنة بادوار القيادة الرؤيوية االخرى المشخصة، على الرغم من ان هذا الدور قد حصل على وجهة نظر العينه مقارنة بادوار القيادة الرؤيوية االخرى المشخصة، على الرغم من ان هذا الدور قد حصل على 
اقل قيمة وسط حسابي والسبب يعود الى انخفاض قيمة االنحراف المعياري له، وتعكس هذه النتيجة حالة اهتمام اقل قيمة وسط حسابي والسبب يعود الى انخفاض قيمة االنحراف المعياري له، وتعكس هذه النتيجة حالة اهتمام 

القائد االداري الواسع بايصال الرؤية، والتي اخذت  النصيب األكبر من أهتمام العاملين في المنظمة المبحوثة، فيما القائد االداري الواسع بايصال الرؤية، والتي اخذت  النصيب األكبر من أهتمام العاملين في المنظمة المبحوثة، فيما 
احتل دور تطبيق الرؤية المرتبة الثانية، اما دور تحفيز العاملين فقد جاء بالمرتبة االخيرة من حيث االهمية. احتل دور تطبيق الرؤية المرتبة الثانية، اما دور تحفيز العاملين فقد جاء بالمرتبة االخيرة من حيث االهمية. 

  
ثانيا :تحليل عالقات االرتباط بين متغيرات البحث : ثانيا :تحليل عالقات االرتباط بين متغيرات البحث : 

   يهدف هذه الفقرة الى اختبار الفرضية االولى والتي نصت على" وجود عالقة ارتباط موجبة وذات داللة معنوية    يهدف هذه الفقرة الى اختبار الفرضية االولى والتي نصت على" وجود عالقة ارتباط موجبة وذات داللة معنوية 
بين اساليب ادارة االنطباع وادوار القيادة الرؤيوية ". بين اساليب ادارة االنطباع وادوار القيادة الرؤيوية ". 

) مصفوفة عالقات ارتباط سبيرمان بين اساليب ادارة االنطباع كمتغير تفسيري (مستقل) ) مصفوفة عالقات ارتباط سبيرمان بين اساليب ادارة االنطباع كمتغير تفسيري (مستقل) 1313    اذ يوضح الجدول (    اذ يوضح الجدول (
وادوار القيادة الرؤيوية كمتغير استجابي (تابع)، اذ لم تؤشر اية عالقة ذات داللة معنوية بين تعزيز الذات كاسلوب وادوار القيادة الرؤيوية كمتغير استجابي (تابع)، اذ لم تؤشر اية عالقة ذات داللة معنوية بين تعزيز الذات كاسلوب 
من اساليب الدارة االنطباع وادوار القيادة الرؤيوية الثالثة، وهذه النتيجه تعكس ضعف اسلوب تعزيز الذات المبني من اساليب الدارة االنطباع وادوار القيادة الرؤيوية الثالثة، وهذه النتيجه تعكس ضعف اسلوب تعزيز الذات المبني 

على استحضار السلوكيات عبر مجموعة صفات الكفاءة بدل صفات الجاذبية بالنسبة للقيادة الرؤيوية. على استحضار السلوكيات عبر مجموعة صفات الكفاءة بدل صفات الجاذبية بالنسبة للقيادة الرؤيوية. 
        

  ) يبين قيم معامل ارتباط سبيرمان بين اساليب ادارة االنطباع وادوار القيادة الرؤيوية) يبين قيم معامل ارتباط سبيرمان بين اساليب ادارة االنطباع وادوار القيادة الرؤيوية1313جدول(جدول(

  تت
المتغير التابعالمتغير التابع   
    

المتغير المستقل          المتغير المستقل               

ايصال الرؤيةايصال الرؤية تطبيق الرؤيةتطبيق الرؤية   تحفيز تحفيز   
العاملينالعاملين   

اجمالي ادوار اجمالي ادوار 
  القيادة الرؤيويةالقيادة الرؤيوية

  0.0330.033  --0.0660.066  --0.0420.042  0.1000.100  تعزيز الذاتتعزيز الذات  11
  0.8000.800****  0.8470.847****  0.7340.734****  0.6930.693****  تظليل النفستظليل النفس  22
  0.5350.535****  0.4960.496****  0.5080.508****  0.4730.473**  الحضوةالحضوة  33

  0.6800.680****  0.6470.647****  0.6320.632****  0.6190.619****  اجمالي اساليب ادارة االنطباعاجمالي اساليب ادارة االنطباع

  0.010.01         (**) معنوية بمستوى          (**) معنوية بمستوى 
  0.050.05            (*) معنوية بمستوى             (*) معنوية بمستوى 

 فيما ارتبط اسلوب التظليل بعالقات ارتباط موجبه وذات داللة معنوية مع ادوار القيادة الرؤيوية الثالثة، فعلى  فيما ارتبط اسلوب التظليل بعالقات ارتباط موجبه وذات داللة معنوية مع ادوار القيادة الرؤيوية الثالثة، فعلى           
) وهي ) وهي 0.8470.847مستوى الدور االول كانت اقوى عالقة بين التظليل وتحفيز العاملين، اذ بلغت قيمة معامل االرتباط (مستوى الدور االول كانت اقوى عالقة بين التظليل وتحفيز العاملين، اذ بلغت قيمة معامل االرتباط (

)، وهذا يدل ان القائد يمكن ان يعزز االنطباع االيجابي عنه من خالل اثاره )، وهذا يدل ان القائد يمكن ان يعزز االنطباع االيجابي عنه من خالل اثاره 0.010.01ذات داللة معنويه عند مستوى(ذات داللة معنويه عند مستوى(
العاطفة وبشكل ايجابي من اجل تحفيز العاملين. في حين بلغت قيمة معامل االرتباط بين التظليل وتطبيق الرؤية العاطفة وبشكل ايجابي من اجل تحفيز العاملين. في حين بلغت قيمة معامل االرتباط بين التظليل وتطبيق الرؤية 

)، اما العالقة مع ايصال الرؤية فكانت اقل العالقات )، اما العالقة مع ايصال الرؤية فكانت اقل العالقات 0.010.01) وهي ذات داللة معنوية عند مستوى () وهي ذات داللة معنوية عند مستوى (0.7340.734((
)، اما على )، اما على 0.010.01) اال انها دالة معنوياً عند مستوى () اال انها دالة معنوياً عند مستوى (0.6930.693االيجابية مع التظليل، اذ بلغت قيمة معامل االرتباط (االيجابية مع التظليل، اذ بلغت قيمة معامل االرتباط (
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) وهي ) وهي 0.8000.800المستوى األجمالي حقق اسلوب التظليل عالقه ارتباط موجبه مع اجمالي القيادة الرؤيوية   بلغت (المستوى األجمالي حقق اسلوب التظليل عالقه ارتباط موجبه مع اجمالي القيادة الرؤيوية   بلغت (
) لتصبح العالقة بذلك  ذات مؤشرا قوية. ) لتصبح العالقة بذلك  ذات مؤشرا قوية. 0.010.01دالة معنوياً عند مستوى (دالة معنوياً عند مستوى (

   اما اسلوب الحضوة فقد ارتبط بعالقات ايجابية وذات داللة معنوية مع ادوار القيادة الرؤيوية، اذ كانت جميعها    اما اسلوب الحضوة فقد ارتبط بعالقات ايجابية وذات داللة معنوية مع ادوار القيادة الرؤيوية، اذ كانت جميعها 
)، اقوى عالقة ارتباط كانت تلك التي ربطت بين الحضوة ودور تطبيق الرؤيا، اذ )، اقوى عالقة ارتباط كانت تلك التي ربطت بين الحضوة ودور تطبيق الرؤيا، اذ 0.010.01دالة معنوية عند مستوى(دالة معنوية عند مستوى(

)، كما ارتبط اسلوب الحضوة بعالقة ارتباط موجبة ومعنوية مع اجمالي )، كما ارتبط اسلوب الحضوة بعالقة ارتباط موجبة ومعنوية مع اجمالي 0.5080.508بلغت قيمة معامل االرتباط بينهما(بلغت قيمة معامل االرتباط بينهما(
 ) وهو مؤشر لعالقة موجبة، لتعكس هذه  ) وهو مؤشر لعالقة موجبة، لتعكس هذه 0.5350.535متغير القيادة الرؤيوية فقد بلغت قيمة معامل االرتباط بينهما (متغير القيادة الرؤيوية فقد بلغت قيمة معامل االرتباط بينهما (

النتيجه اهمية اسلوب الحضوة بالنسبة للقيادة الرؤيوية ودورها في تحقيق ادوار القيادة الرؤيوية المتمثلة في(ايصال النتيجه اهمية اسلوب الحضوة بالنسبة للقيادة الرؤيوية ودورها في تحقيق ادوار القيادة الرؤيوية المتمثلة في(ايصال 
الرؤيا، وتطبيقها، وتحفيز العاملين) . الرؤيا، وتطبيقها، وتحفيز العاملين) . 

  
   اما على مستوى اجمالي اساليب ادارة االنطباع يتبين لنا وجود عالقات ارتباط بين اجمالي االساليب وادوار    اما على مستوى اجمالي اساليب ادارة االنطباع يتبين لنا وجود عالقات ارتباط بين اجمالي االساليب وادوار 

القيادة الرؤيوية (ايصال الرؤية وتطبيق الرؤية وتحفيز العاملين )، فقد كانت جميع العالقات موجبة ومعنوية واقوى القيادة الرؤيوية (ايصال الرؤية وتطبيق الرؤية وتحفيز العاملين )، فقد كانت جميع العالقات موجبة ومعنوية واقوى 
) ) 0.6470.647عالقة كانت بين اساليب ادارة االنطباع ودور تحفيز العاملين، اذ بلغت قيمة معامل االرتباط بينهما(عالقة كانت بين اساليب ادارة االنطباع ودور تحفيز العاملين، اذ بلغت قيمة معامل االرتباط بينهما(
  لتعكس هذه النتيجة اهمية اساليب ادارة االنطباع في تحقيق دور القائد الرؤيوي في تحفيز العاملين.لتعكس هذه النتيجة اهمية اساليب ادارة االنطباع في تحقيق دور القائد الرؤيوي في تحفيز العاملين.

   وعلى المستوى االجمالي للعالقة بين اجمالي كل من اساليب االنطباع وادوار القيادة الرؤيوية، فقد بلغ قيمة    وعلى المستوى االجمالي للعالقة بين اجمالي كل من اساليب االنطباع وادوار القيادة الرؤيوية، فقد بلغ قيمة 
)، )، 0.010.01) وهو مؤشر لعالقة ارتباط موجبة كانت ذات داللة معنوية عند مستوى() وهو مؤشر لعالقة ارتباط موجبة كانت ذات داللة معنوية عند مستوى(0.6800.680معامل االرتباط بينهما(معامل االرتباط بينهما(

وتدل هذه العالقات على ان مهارة تطبيق اساليب ادارة االنطباع تكتسب اهمية كبيرة بالنسبة للقائد الرؤيوي هو وتدل هذه العالقات على ان مهارة تطبيق اساليب ادارة االنطباع تكتسب اهمية كبيرة بالنسبة للقائد الرؤيوي هو 
يحاول تحقيق ادواره المتمثلة في ايصالها وتطبيق وتحفيز العاملين، وينعكس ذلك ايجابيا على اداءهم ولتظهر حالة يحاول تحقيق ادواره المتمثلة في ايصالها وتطبيق وتحفيز العاملين، وينعكس ذلك ايجابيا على اداءهم ولتظهر حالة 

) نالحظ ) نالحظ 1313التكامل والتفاعل بين اساليب دارة االنطباع وادوار القيادة الرؤيوية بشكل عام، اذ بالرجوع الى الجدول (التكامل والتفاعل بين اساليب دارة االنطباع وادوار القيادة الرؤيوية بشكل عام، اذ بالرجوع الى الجدول (
%) من اجمالي %) من اجمالي 7575) عالقه وهي تشكل مانسبته () عالقه وهي تشكل مانسبته (1616)عالقة ارتباط دالة معنويا من مجموع ()عالقة ارتباط دالة معنويا من مجموع (1212ان هناك (ان هناك (

العالقات بين ادارة االنطباع واساليبها والقيادة الرؤيوية وادوارها ، وهذا يقودنا الى قبول فرضيه البحث االولى. العالقات بين ادارة االنطباع واساليبها والقيادة الرؤيوية وادوارها ، وهذا يقودنا الى قبول فرضيه البحث االولى. 
  

ثالثا.تحليل عالقات التاثير بين متغيرات البحث: ثالثا.تحليل عالقات التاثير بين متغيرات البحث: 
 تهدف هذه الفقرة إلى اختبار فرضية البحث الثانية التي تنص على" تؤثر اساليب ادارة االتطباع تاثيرا موجبا  تهدف هذه الفقرة إلى اختبار فرضية البحث الثانية التي تنص على" تؤثر اساليب ادارة االتطباع تاثيرا موجبا     

) نتائج تحليل االنحدار باستعمال معامل األنحدار ) نتائج تحليل االنحدار باستعمال معامل األنحدار 1414وبداللة معنوية في ادوار القيادة الرؤيوية، اذ يوضح الجدول (وبداللة معنوية في ادوار القيادة الرؤيوية، اذ يوضح الجدول (
 بين المتغير التفسيري اساليب ادارة االنطباع كمتغير تفسيري وادوار القيادة  بين المتغير التفسيري اساليب ادارة االنطباع كمتغير تفسيري وادوار القيادة   SSiimmppllee  rreeggrreessssiioonnالبسيط البسيط 

الرؤيوية كمتغير استجابة، فعلى مستوى االساليب كال على حده احتل التظليل المرتبة االولى في قوة تاثيره في الرؤيوية كمتغير استجابة، فعلى مستوى االساليب كال على حده احتل التظليل المرتبة االولى في قوة تاثيره في 
)، وهي اكبر من قيمتها الجدولية )، وهي اكبر من قيمتها الجدولية 47.4147.41) المحسوبة البالغة () المحسوبة البالغة (FFادوار القيادة الرؤيوية، اذ بلغت قيمة قيمة(ادوار القيادة الرؤيوية، اذ بلغت قيمة قيمة(

)، أي ان اسلوب التظليل )، أي ان اسلوب التظليل %%64.464.4)، وقد بلغت قيمة معامل التحديد()، وقد بلغت قيمة معامل التحديد(0.010.01) تحت مستوى داللة () تحت مستوى داللة (007.27.2والبالغة(والبالغة(
)، )، 0.800.80) الذي بلغ () الذي بلغ (ββ)، من االختالفات الحاصلة في ادوار القيادة الرؤيوية، أما معامل ()، من االختالفات الحاصلة في ادوار القيادة الرؤيوية، أما معامل (%%64.464.4يفسر ما نسبته (يفسر ما نسبته (

فيشير إلى ان التغيير في التظليل بمقدار وحدة واحدة، سيؤدي إلى احداث تغيير في ادوار القيادة الرؤيوية فيشير إلى ان التغيير في التظليل بمقدار وحدة واحدة، سيؤدي إلى احداث تغيير في ادوار القيادة الرؤيوية 
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)، وهو مؤشر لتأثير إيجابي من خالل االشارة الموجبة، أي ان االنطباع المتاتي من اتباع اسلوب )، وهو مؤشر لتأثير إيجابي من خالل االشارة الموجبة، أي ان االنطباع المتاتي من اتباع اسلوب %%8080بمقدار(بمقدار(
التظليل يساهم بدرجه كبيره في تعزيز ادوار القيادة الرؤيوية لعينة البحث. التظليل يساهم بدرجه كبيره في تعزيز ادوار القيادة الرؤيوية لعينة البحث. 

) ) FF، إذ كانت قيمة قيمة (، إذ كانت قيمة قيمة ( ادوار القيادة الرؤيوية ادوار القيادة الرؤيوية   وجاء اسلوب الحضوة بالمرتبة الثانية من حيث اهمية التاثير في   وجاء اسلوب الحضوة بالمرتبة الثانية من حيث اهمية التاثير في
) بلغت قيمة معامل التحديد ) بلغت قيمة معامل التحديد 0.010.01)، وهي اكبر من قيمتها الجدولية تحت مستوى داللة ()، وهي اكبر من قيمتها الجدولية تحت مستوى داللة (20.5520.55المحسوبة (المحسوبة (

%) من التذبذب الحاصل في مستوى ادوار القيادة %) من التذبذب الحاصل في مستوى ادوار القيادة 44.344.3%) الذي يبين أن الحضوة تفسر ما نسبته  (%) الذي يبين أن الحضوة تفسر ما نسبته  (44.344.3((
) إلى أن مستوى تطبيق اسلوب الحضوة بمقدار وحده واحدة، ) إلى أن مستوى تطبيق اسلوب الحضوة بمقدار وحده واحدة، 0.660.66) والبالغة () والبالغة (ββالرؤيوية وتشير قيمة معامل (الرؤيوية وتشير قيمة معامل (

%)، ويتضح مما تقدم ان اسلوب الحضوة  كاحد %)، ويتضح مما تقدم ان اسلوب الحضوة  كاحد 6666يؤدي إلى احداث تغيير في ادوار القيادة الرؤيوية بمقدار(يؤدي إلى احداث تغيير في ادوار القيادة الرؤيوية بمقدار(
اساليب ادارة االنطباع  يساهم بدرجة مهمة في تطبيق ادوار القائد الرؤيوي، في حين  احتل اسلوب تعزيز الذات اساليب ادارة االنطباع  يساهم بدرجة مهمة في تطبيق ادوار القائد الرؤيوي، في حين  احتل اسلوب تعزيز الذات 
المرتبة االخيره في تاثيره في ادوار القيادة الرؤيوية، اذ كان تاثيره ضعيفا على الرغم من كونه ذات داللة معنوية، المرتبة االخيره في تاثيره في ادوار القيادة الرؤيوية، اذ كان تاثيره ضعيفا على الرغم من كونه ذات داللة معنوية، 

) وهذه النتيجة تاتي منسجمة مع ماتم ) وهذه النتيجة تاتي منسجمة مع ماتم ββوهذا ما يمكن مالحظته من خالل قيمة معامل التحديد وقيمة معامل (وهذا ما يمكن مالحظته من خالل قيمة معامل التحديد وقيمة معامل (
  التوصل الية من نتائج في تحليل عالقات االرتباط.التوصل الية من نتائج في تحليل عالقات االرتباط.

  
) نتائج االنحدار الخطي البسيط لتأثير اساليب ادارة االنطباع في ادوار القيادة الرؤيوية   ) نتائج االنحدار الخطي البسيط لتأثير اساليب ادارة االنطباع في ادوار القيادة الرؤيوية   1414جدول(جدول(

  تت
معامل معامل   المتغيرات المستقلةالمتغيرات المستقلة

  ββبيتا بيتا 
RR22)) ( (

معامل معامل 
  التحديدالتحديد

النسبة النسبة 
المئوية لقوة المئوية لقوة 

  التاثيرالتاثير

مرتبة مرتبة 
أولويات أولويات 

  التأثيرالتأثير

قيمة قيمة 
))FFالمحسوبة)المحسوبة(  

  77..1188  33  0033..66  %%0707  0.080.08  تعزيز الذاتتعزيز الذات  11

  4411..4477  11  7733..5555  %%66..6644  0.800.80  تظليل النفستظليل النفس  22

  5555..2200  22  2222..3388   % %33..4444  0.660.66  الحضوةالحضوة  33

  0055..2288      %%99..5511  0.720.72اجمالي اساليب ادارة االنطباع اجمالي اساليب ادارة االنطباع 
  4.234.23)=)=2626) ودرجة حرية () ودرجة حرية (0.050.05 الجدولية تحت مستوى داللة( الجدولية تحت مستوى داللة(FFقيمة قيمة 
  7.727.72)=)=2626) ودرجة حرية () ودرجة حرية (0.010.01 الجدولية تحت مستوى داللة( الجدولية تحت مستوى داللة(FFقيمة قيمة 

  
 على مستوى اجمالي المتغيرات فقد تبين ان اساليب ادارة االنطباع تؤثر تاثيرا معنويا مهما في ادوار القيادة  على مستوى اجمالي المتغيرات فقد تبين ان اساليب ادارة االنطباع تؤثر تاثيرا معنويا مهما في ادوار القيادة  اما اما    

)، والتي هي اكبر من قيمتها الجدولية تحت مستوى )، والتي هي اكبر من قيمتها الجدولية تحت مستوى 0055..2288) المحسوبة () المحسوبة (FFفقد بلغت قيمة (فقد بلغت قيمة (الرؤيوية بشكل عام، الرؤيوية بشكل عام، 
 %) من التذبذب الحاصل في  %) من التذبذب الحاصل في 51.951.9) ، ومن قيمة معامل التحديد، والذي يعني أنه يفسر ما نسبته () ، ومن قيمة معامل التحديد، والذي يعني أنه يفسر ما نسبته (0.010.01داللة (داللة (

) والذي يعني أن اساليب ادارة االنطباع مجتمعة بمقدار وحدة واحدة ) والذي يعني أن اساليب ادارة االنطباع مجتمعة بمقدار وحدة واحدة ββالقيادة الرؤيوية، ومن خالل قيمة معامل (القيادة الرؤيوية، ومن خالل قيمة معامل (
) في اجمالي ادوار القيادة الرؤيوية، والنتائج التي تم التوصل اليها تشير الى ان منحى ) في اجمالي ادوار القيادة الرؤيوية، والنتائج التي تم التوصل اليها تشير الى ان منحى 0.700.70يحدث تغيرا مقدارة (يحدث تغيرا مقدارة (

االنحدار جيد لوصف العالقة اساليب ادارة االنطباع وادوار القيادة الرؤيوية، وبالتالي فان توفر مهارة في تطبيق االنحدار جيد لوصف العالقة اساليب ادارة االنطباع وادوار القيادة الرؤيوية، وبالتالي فان توفر مهارة في تطبيق 
اساليب ادارة االنطباع في المنظمة المبحوثة تساهم بدرجة كبيرة في تعزيز ادوار القيادة الرؤيوية في مجال ايصال اساليب ادارة االنطباع في المنظمة المبحوثة تساهم بدرجة كبيرة في تعزيز ادوار القيادة الرؤيوية في مجال ايصال 
الرؤية وتطبيقها وتحفيز العاملين، ولتسمح النتائج التي تم التوصل اليها من خالل اسلوب تحليل االنحدار بقبول الرؤية وتطبيقها وتحفيز العاملين، ولتسمح النتائج التي تم التوصل اليها من خالل اسلوب تحليل االنحدار بقبول 

فرضية البحث الثانية. فرضية البحث الثانية. 
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المحور الرابع : االستنتاجات والتوصيات  المحور الرابع : االستنتاجات والتوصيات  
اوال:االستنتاجات اوال:االستنتاجات 

توصل البحث الى مجموعة من االستنتاجات منها مايلي: توصل البحث الى مجموعة من االستنتاجات منها مايلي: 
ضعف امتالك القيادات االدارية موضوعة البحث رؤية متكاملة خاصة بها في العمل حيث ان رؤاها ضعف امتالك القيادات االدارية موضوعة البحث رؤية متكاملة خاصة بها في العمل حيث ان رؤاها   ..11

  بحاجة الى تطوير نسبي.بحاجة الى تطوير نسبي.
وجود امكانية نسبية لدى القيادات االدارية اليصال رؤاهم الى العاملين وتنفيذها وان لم يكن ذلك بدرجة وجود امكانية نسبية لدى القيادات االدارية اليصال رؤاهم الى العاملين وتنفيذها وان لم يكن ذلك بدرجة   ..22

  عالية.عالية.
  الضعف النسبي لعملية تحفيز العاملين، حيث ان التحفيز موجود ولكن بصورة غير مرضية.الضعف النسبي لعملية تحفيز العاملين، حيث ان التحفيز موجود ولكن بصورة غير مرضية.  ..33
يسعى القادة االداريون موضوعي البحث الى تعزيز ذواتهم امام العاملين من خالل آليات مقنعة مثل قول يسعى القادة االداريون موضوعي البحث الى تعزيز ذواتهم امام العاملين من خالل آليات مقنعة مثل قول   ..44

  الحقيقة او امتالك المعرفة التامة بالعمل.الحقيقة او امتالك المعرفة التامة بالعمل.
وجود حاجة العادة صياغة القادة االدارين لرؤاهم بحيث تحاكي الواقع الذي يعملون فيه، حيث ان رؤاهم وجود حاجة العادة صياغة القادة االدارين لرؤاهم بحيث تحاكي الواقع الذي يعملون فيه، حيث ان رؤاهم   ..55

  هي واقعية ولكن ليست بالمستوى العالي.هي واقعية ولكن ليست بالمستوى العالي.
  يمتلك  القادة االدارين موضوعي البحث انطباع جيد نسبيا لدى العاملين وان لم يكن بمستوى الطموح.يمتلك  القادة االدارين موضوعي البحث انطباع جيد نسبيا لدى العاملين وان لم يكن بمستوى الطموح.  ..66
قلة الصالحيات الممنوحة للعاملين لتصحيح االخطاء التي يرتكبونها في عملهم اليومي واالستفادة من قلة الصالحيات الممنوحة للعاملين لتصحيح االخطاء التي يرتكبونها في عملهم اليومي واالستفادة من   ..77

  اخطائهم.اخطائهم.
يسعى القادة االداريون الى تضخيم االحداث االيجابية التي يحققونها في العمل وذلك لزيادة االنطباع يسعى القادة االداريون الى تضخيم االحداث االيجابية التي يحققونها في العمل وذلك لزيادة االنطباع   ..88

االيجابي عنهم لدى العاملين. االيجابي عنهم لدى العاملين. 
ثانيا:التوصيات ثانيا:التوصيات 

انفتاح المنظمات العامة العراقية عموما على المؤسسات االكاديمية العراقية لمتابعة احدث التطورات انفتاح المنظمات العامة العراقية عموما على المؤسسات االكاديمية العراقية لمتابعة احدث التطورات   ..11
العلمية الحديثة في حقل االدارة عموما واالدارة العامة خصوصآ.وذلك من خالل االستشارات والبحوث العلمية الحديثة في حقل االدارة عموما واالدارة العامة خصوصآ.وذلك من خالل االستشارات والبحوث 
المشتركة وخصوصأ في مجال تعميق الرؤية الستراتيجية للقيادات االدارية في العراق وبما يساهم في المشتركة وخصوصأ في مجال تعميق الرؤية الستراتيجية للقيادات االدارية في العراق وبما يساهم في 

  تعزيز االنطباعات االيجابية عنهم لدى مروؤسيهم.تعزيز االنطباعات االيجابية عنهم لدى مروؤسيهم.
تعزيز وتطوير الرؤية التي يمتلكها القادة االداريون وذلك من خالل عقد حلقات نقاشية مع زمالئهم حول تعزيز وتطوير الرؤية التي يمتلكها القادة االداريون وذلك من خالل عقد حلقات نقاشية مع زمالئهم حول   ..22

  موضوع، والبحث عن افكار جديدة تستند عليها رؤاهم الجديدة.موضوع، والبحث عن افكار جديدة تستند عليها رؤاهم الجديدة.
اعادة النظر المستمرة في نظم الحوافز للعاملين وبما يضمن رضاهم عنها ومشاركتهم في وضعها لكي اعادة النظر المستمرة في نظم الحوافز للعاملين وبما يضمن رضاهم عنها ومشاركتهم في وضعها لكي   ..33

  تضمن انسجامآ اكثر من القيادات االدارية والمرؤوسين. ونحفيز الجميع للعمل بصورة فعالة.تضمن انسجامآ اكثر من القيادات االدارية والمرؤوسين. ونحفيز الجميع للعمل بصورة فعالة.
اعادة النظر المستمرة في الصالحيات الممنوحة للعاملين وبما يساعدهم على معالجة االخطاء التي اعادة النظر المستمرة في الصالحيات الممنوحة للعاملين وبما يساعدهم على معالجة االخطاء التي   ..44

يرتكبونها اثناء العمل دون الرجوع الى رؤوساهم ويسهم في معالجة االخطاء بصورة اسرع وفي موقع يرتكبونها اثناء العمل دون الرجوع الى رؤوساهم ويسهم في معالجة االخطاء بصورة اسرع وفي موقع 
  العمل.العمل.

االستفادة من المعطيات النفسية والسلوكية وبما يساعدهم على تحسين انطباعات العاملين وبالتنسيق مع االستفادة من المعطيات النفسية والسلوكية وبما يساعدهم على تحسين انطباعات العاملين وبالتنسيق مع   ..55
مراكز البحوث المتخصصة.  مراكز البحوث المتخصصة.  
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جامعة بغداد-كلية االدارة جامعة بغداد-كلية االدارة 

واالقتصاد واالقتصاد 
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