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للقیادات الجامعیة ودوره في تطویر العمل  اإلداريالسلوك 
ومدراء الوحدات  األقسامالجامعي من وجھة نظر رؤساء 
  اإلداریة

   
  جامعة دیالى / كلیة التربیة األساسیة                                      معن لطیف كشكول سلمان. د.م
  
  

  الفصل األول
 

  :مشكلة البحث 
لعدید من االداریین والباحثین الى اعتبار القیادة جوھر العملیـة االداریــة ، تنب6ع لقد ذھب ا     

اھمیتھا من اھمیة الدور الذي تؤدیــة في المؤسسة االداریة لما لھا من تاثیر في جمیع جوان6ب 
العملیــة االداریــــة ویتوقف نجاح االدارة في تحقیق اھ6دافھا عل6ى ق6ـدرات القائ6د وخصائص6ھ 

فالقائد كما یراه الباحثون ھو ذلك الشخص ال6ذي . كاناتھ في توجیھ العمل ورعایة العاملین وام
یتمكن من تقدیـــم العون والمساعـدة للعاملین معھ ، وبكلمة اخرى ، ان القائــد او القیادة تعن6ي 

بل6ون یق) ھم المرؤوسین ( واخرین ) ھــو القائـــــد ( وجود عالقــة مباشرة بین شخص یوجھ 
وعلیھ فأن االدارة تفرض نفس6ھا م6ـن . بشكل طواعي التوجیھ من اجل بلوغ اغراض معینـــة 

خالل دورھا الریادي والفعال في تطویر العمل الجامعي ، كما یتحدد س6لوك القائــ6ـد الج6امعي 
وعلى القائد الج6امعي . ونجاحھ من خالل قدرتھ على تحویل رؤیة المستقبل الى واقع ملموس 

كم6ا الیج6ب ان . یتفاعل مع القائمین على رسالة الجامعة دون ان یفقد مكانــــھ في المقدمة ان 
. من موقعـــھ المتقدم حتى یراه االخرون ویتمكنوا م6ن اتباعـــــ6ـھ . یغالي في سلوكھ االداري 

ئل والقائـــد العصري ھـو الذي الیتوقف ع6ن اش6باع نفســ6ـھ بالس6لوك االداري المث6الي والوس6ا
. الحدیثـــة والمتطورة في العالم ، واذا توقفت الرغبـــة في التعلیم توقفت المقدرة عل6ى القی6ادة 

                                                                                                    ) ٢٩٣ -٢٩١، ص ١٩٩٨ابراھیم ، ( 
لجامعیــة تجاه العمـــــل والعاملیــن مبني عل6ى ســ6ـوء االس6تغالل ان تطلعات القیـــادات ا     

والسیطرة على القائمین على رسالـــة الجامعــ6ـة م6ن رؤس6اء اقس6ام وتدریس6ین وع6املین فیھ6ا 
ومعاملتھم كادوات انتاج دون مراع6اة الح6والھم النفسیــ6ـة والص6حیة واالجتماعی6ـة والمادیــ6ـة 

لعلمیــة وتطلعاتھم نحو المستقبل ، فان النتیج6ة المتوقعـــ6ـة ف6ي الم6دى واحتیاجاتھم ورغباتھم ا
البعید ھي انعدام الفعالیــة في العمل االداري ، السیما وان مقدرة الع6املین عل6ى تحم6ل ھـــ6ـذا 

لقـــ6ـد . النوع من السلوك االداري تحفز على بعض اشكال التمرد الوظیفي اما سرا او عالنیة 
نضع القائمین على رسالة الجامعة على راس قائمة اھتمامات االدارة العلی6ا دون  ان االوان ان

التشكیك في قدراتھم او تصید اخطائھم او المغاالة في الرقابـة واالشراف علیھم او التش6دد ف6ي 
تطبیق االنظمة او القوانیــن واللوائح علیھم دونما اي اعتبارات انسانیـــة ، كذلك فانــ6ـھ یج6ب 

صبح رسالـة الجامعــة ومبادئھا االرشادیـــة ھ6ي المح6دد ال6رئیس للس6لوكیات االداریــــ6ـة ان ت
. ، وذلك حتى الیفاجيء القائمون على ھـــذه الرسالــة بقرارات وسیاس6ات جدی6ـدة ومتناقض6ة 

                                                           )  ١١٥- ١١٠، ص ١٩٩٥عبد الرحمن ، ( 
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وقد الترجع المشاكل االداریة الى قصور في المعرف6ة التقنی6ة او االلم6ام ب6القوانین والل6وائح     
ولكن یمكن ان ترجع بالدرجة االول6ى . او الخبرة او طاقة وذكاء االداري واخالصھ في عملھ 

، وعــــ6ـدم الى عدم مقدرة االدارة على بناء العالقات االنسانیــة والمحافظـة علیھ6ا وص6یانتھا 
مقدرتھ على االتصال باالخرین وصعوبـــة التفاعل معھم وتفھم قیمھم ومعتقداتھم التي تح6رك 

ولالسف فان الق6ائمین . فضال عن سوء ادارة احتیاحاتھم ورغباتھم المھنیة والثقافیة . سلوكھم 
 الت6ي ) لجامدة ا( على ادارة مؤسسات الجامعة قـــد غلب علیھم بعض اسالیب االدارة التقلیدیة 

رئ6یس القس6م او عمی6د ( الترتقي الى التطور والحداثــة ، والتي ینصب اھتمام القائ6د الج6امعي 
عل6ى الش6كل ف6ي رس6الة الجامع6ة دون ) الكلیة او رئیس الجامع6ة او م6دراء الوح6دات االداری6ة 

لس6لوك االداري وغالب6ا م6ا یص6طبغ ا. االھتمام بمضمون ھــذه الرسالـــ6ـة او القائمیـ6ـن علیھ6ا 
باالستعجال وعدم الثقة وفقدان الصبر واھم6ال مب6دأ المكس6ب للجمی6ع ال6ذي یعتب6ر اھ6م مواثی6ق 

 )                                     ١٢-١١، ص ١٩٩٦ابراھیم ، . ( العمل الجماعي 
ان ھن6اك مش6كالت كثی6رة تعی6ق العم6ل االداري )  ١٩٨١لطف6ي ، ( وقــد اظھ6رت دراس6ة      

وتخفیض الروح المعنویــ6ـة وم6ن ھــ6ـذه المش6كالت س6وء معاملـ6ـة االدارة ، وان رف6ع ال6روح 
المعنویة یعتمد على اسس معین6ـة م6ن اھمھ6ا ثب6ات ص6الحیة القی6ادات االداری6ة وم6دى الثقـــ6ـة 

وان دیمقراطی6ة القی6ادة ت6دعم العالق6ات االنس6انیة . المتبادلة والتعاون ب6ین الق6ادة والمرؤسس6ین 
 )                                        ٢٢٨-٢٢٧، ص ١٩٨١لطفي ، . ( لطیبة ا

ف66ي بحثھ66ا الموس66وم نم66ط الس66لوك االداري لرؤس66اء )  ١٩٩٨التمیم66ي ، ( ولق66د توص66لت       
االقس6ام العلمی66ة ف6ي كلی66ات الجامع6ة المستنص66ریة م66ن وجھ6ة نظ66ر التدریس6ین ، ال66ى ان ال66نمط 

ري لرؤساء االقس6ام العلمی6ة ض6من مج6ال االتص6االت ھ6و ال6نمط الح6ر السائد في السلوك االدا
كة رالذي یاتي بالمرتبة االولى ، ثم النمط الدیمقراطي ، وال6نمط  االوت6وقراطي ، ونم6ط المش6ا

                              )   ٨٩، ص ١٩٩٨التمیمي ، . ( في المرتبة االخیرة 
الى ان اعتماد مش6رفي ) فلیشمان وھایس ( ل كل من ومن نتائج البحوث االخرى فقد توص    

عمال االنتاج على النمط المتسلط في االشـــراف واھمالھم للعالقات االنسانیــة ادى ال6ى كث6رة 
شكاوى المروؤسین وارتفاع معدالت غیابھـــم ، اضافـــة الى ان  معدل دورات العاملین ك6ان 

                                                                       ) ١٧، ص١٩٧٩،  الغمري. ( سالیب االوتوقراطیة یرتفع كلما ازداد اللجوء الى استخدام اال
ونتیجة لھ6ذه الدراس6ات واالبح6اث ف6ان جامع6ة دی6الى مطالب6ة ان تك6ون ف6ي مقدم6ة المؤسس6ات 

اعیة في تق6دیم الحل6ول والب6دائل التربویة من خالل انشطتھا التربویة والثقافیة والعلمیة واالجتم
التي تعاني منھا القیادات الجامعیــة المتمثلة برؤســاء االقسام ومدراء الوحدات االداریـــة ف6ي 
سلوكھم االداري ، رغم الظروف الصعبة التي یعیشھا العراق تحت ظل االح6تالل الغاش6م ف6ال 

ادارتھا وقدرتھا على خلـــ6ـق قی6ادات  بد ان تنھض الجامعــة بقیادة جدیدة تعتمـد على نوعیـــة
 جامعیــة فاعلة لھا الـقدرة على حل المشكالت والمعوقات التي افرزتھا ھذه الحالة الصعبــة 

كیف تـ6ـدار جامعتن6ا ؟ ھ6ل ت6دار برؤیـــ6ـة : وتظھر مشكلة البحث من خالل السؤال االتي      
ركة المجتمع ام ھن6اك اس6لوبا اخ6ر ت6دار المستقبل وتحدیاتــھ وخطورة رسالة الجامعــة على ح

                                                                  بھ لمصلحة قصیرة االجل تجعل من العملیــة التعلیمیــة عبثا على التنمیــة الدیمقراطیة ؟ 
اوراق نــ6ـدوات  وتبرز مشكلـــة البحث نتیجــة لعوامل كثیرة كان م6ن اھمھ6ا م6ا شخص6تھ     

                                     :ومؤتمرات التعلیم العالي من مشكالت تعاني منھا القیادة الجامعیة في المرحلة الراھنة ھي 
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وجود فوارق نوعیـ6ـة قائم6ة ب6ین الس6لوك االداري للقی6ادات الجامعی6ة وب6ین ادائھ6ا االداري  -١
(  .تط6ورات االداریـ6ـة الحدیثـــ6ـةداریــ6ـة بم6ا یتوائــ6ـم والوقــدرتھا عل6ى تط6ویر المھم6ات اال

 )  ١٥١، ص ١٩٨٧وزارة التعلیم العالي ، 
 دم دق66ة ادل66ة العم66ل والوص66ف الش66املض66عف االلم66ام الت66ام بوظ66ائف االدارة الجامعی66ة وع66 -٢

ال66دقیق للمھم66ات االداری66ة ، فض66ال ع66ن ع66دم وض66وح االھ66داف وض66عف االدراك ب66ان االدارة 
)                                                                            ٩٢، ص١٩٨٩اصالح التعلیم العالي ، . ( معیة ھي جزء من االدارة العامــــة الجا

عـــدم ترجمـــة وثائق الم6ؤتمرات الت6ي شخص6ت واق6ع التعل6یم الع6الي واعط6ت تص6ورات  -٣
ات وخطط بعیــ6ـدة او قص6یرة االمــ6ـد ، ب6ل بقی6ت وثائـ6ـق ومقترحات للنھوض بـــھ الى سیاس

الغراض االسترشـــاد واالستدالل ولم تتحول الى تفاصیل وخطط وب6رامج تعكــ6ـس الواقــ6ـع 
                                              )  ٩\٢-١،  ١٩٩٢ندوة النھوض بالتعلیم العالي ، . ( المشخص واحتیاجات المستقبل 

ان میدان القـــــ6ـادة الجامعیـ6ـة حت6ى االن ل6م یحض6ى ب6الكثیر م6ن الدراسـ6ـة والتاص6یل ، وان  
التجارب الفردیة والممارسات الخاصة واحیانا الخاطئة ھي التي تس6یطر احیان6ا عل6ى القیــ6ـادة 

لتربوي القیادي لھو من اھــــم االس6باب ف6ي ض6عف الجامعیة ، وان ضعف التاھیل والتاصیل ا
القیادات الجامعیة في كثیر من المواقع التربویة ومنھا مؤسسات الجامعة   ، ولھذا نج6د الكثی6ر 

ان تنظ6یم . من التذمر والسخط واالستیاء من العاملیـــن والمحیطـین وال6زمالء والمراجعیــ6ـن 
ا فیم66ا یھ66م ویفیـــ66ـد ك66ل ذل66ك للقائـ66ـد االداري الوق66ت والجھ66د وحفض66ھما م66ن الض66یاع وص66رفھ

                              )  ١، ص٢٠٠٠العبد اللطیف ، . ( تفوقا وتالقا وتمیزا في العمل الجامعي 
وفضال عما تقــدم یرى الباحث ان السلوك االداري للقیادات الجامعیـــة في ظل الظ6روف      

لھا تؤدي دورھا بش6كل ی6ؤثر عل6ى تط6ویر العم6ل الج6امعي مم6ا التي سبقت االشارة  االستنائیة
یترك اثـــــارا سلبیــة في مخرجاتھا وھذا قـد یؤدي الى عرقلة مسیرة الجامعـــة في مواكبــ6ـة 
التطورات العلمیة والتكنلوجیة مما یؤثر على خطط التنمیة العام6ة وتنفی6ذھا مم6ا 6处دفع الباح6ث 

یس6ھم ف6ـي  لعل6ھسس6ات الجامعــ6ـة وقیاداتھ6ا حرصا منــھ عل6ى مؤللقیام بھذا البحث المتواضع 
                               .تطویر العمل الجامعي للقیادات الجامعیة في جامعة دیالى 

  
  :اھمیة البحث 

ت االدارة التربویــة مكانة متمیزة ، واھمیة متزایدة في العصر الراھن وبخاص6ة فـ6ـي تبوأ    
تقدمة ، لما قدمتـــــھ وما زالت تقدمــھ من انج6ازات ف6ي مج6ال النش6اطات الت6ي المجتمعات الم

یمارسھا االنــسان ، وما تقـوم بـــھ من مھمات لتحقیق اھـداف المجتم6ع ، ل6ذا تعنـــ6ـي االدارة 
تنظیم النشاط الجماعي لالفراد العاملین لتحقیق اھداف مح6ددة وتعن6ي  –التربویة بمعناھا العام 

عملیة التاثیر في نشاطات االفــــراد وسلوكھم لتحقیق اھداف معینــ6ـة ،  –دة بمعناھا العام القیا
اوس6ع م6ن مفھ6وم االدارة ، وان الس6لوك القی6ادي اوس6ع  –في جوھره  –حیث ان مفھوم القیادة 

 –وعلی6ھ ف6ان القی6ادة غی6ر االدارة ، وان القی6ادة بمفھومھ6ا الع6ام . واشمل من الس6لوك االداري 
  )  ٧٦، ص ١٩٨٠كنعان ، . ( غیر القیادة االداریة 

ان التنظیمات االداریـ6ـة ف6ي ) ١٩٨٩التمیمي ، ( في رسالــــة ) ١٩٨٥( ویشیر القبـــاني      
الجامعة التعد كونھا تنظیمات اجتماعیــــة تتمیز بالتفاعل والتشابك بین عناص6رھا وجزئیاتھ6ا 

ریة في صمیمھا مشكالت انسانیة تتعلق بطبیع6ة الس6لوك ، ومن ھنا فان طبیعة المشكالت االدا
وانماط التفاعل والعالقات بین االفـراد او في ضوء االھداف والدوافع واالتجاھات الت6ي ت6ؤثر 

  )  ١٩، ص١٩٨٩التمیمي ، ) (  ٣٥-٣٣، ص ١٩٨٥القباني ، . ( على السلوك االداري 
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ادة ج66اء نتیج6ة لت66وافر الوس6ائل االداری66ة ان التط6ور الس6ریع والم66ذھل ف6ي مج66ال االدارة والقی6 
الحدیثة ، وحسن االداء ، وجودة العطاء مما اعطى للقائد االداري فرصة كبیرة التخاذ الق6رار 

ان یسخر الوق6ت الك6افي للتفكی6ر والمش6اورة ) هللا سبحانھ وتعالى (المناسب والصائب اذا اراد 
صحاء امناء تتوافــر فیھــم القــدرة والقــــ6ـدوة لذا یجب علینا اختیار رجاال اكفاء ن. والمداولة 

والدرایة والخبرة الكافیة ، والتاھیل الجید والدقیق لتولي مسؤولیــة القی6ـادة الجامعی6ة ، ویك6ون 
ھذا القائد في سره وسیره قدوة لھم جمیعا بالضبط والربط واالمانة واالخالص وقـــــوة ال6دین 

المقصد ھـذا ولقد ثبت بما الیــدع مجاال للشـ6ـك ل6دى التربوییــ6ـن والیقیــــن وسالمــة القصد و
. المجیدین في القیادة ان القـدوة الحسنـــة ھي افضل وانبل الوسائل جمیعا واقربھا الى النج6اح 

  ) ١، ص ٢٠٠٠العبد اللطیف ، ( 
علی6ھ مختل6ف ان القیادة الجامعیــة تشكل محورا مھما ترتكـــ6ـز )  Fred,1979( ویقول       

النشاطات في المنظمات العامــــة والخاصة على حد سواء ، وفي ظل تنامي المنظمات وكب6ر 
حجمھا وتشعب اعمالھا وتعقدھا وتنوع العالقات الداخلیة وتش6ابكھا وتاثرھ6ا بالبیئ6ة الخارجی6ة 
 من مؤثرات سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة ، لھي امور تستدعي مواصلة البح6ث واالس6تمرار

في اصدار التغیر والتطویر في افراد اوسلوك الجماعــة وتنسیق جھودھــ6ـم وت6وجیھھم لبل6وغ 
وج6ود : الغایات المنشودة ، ویتجلى مفھوم القیادة الجامعیة في ثالثـــة عناص6ر اساسیــ6ـة ھ6ي 

ثیر مجموعة من االفراد یعملون في تنظیم معین وقائــــد في افراد الجماعـــة قـ6ـادرا عل6ى الت6ا
                   . ف6666ي س6666لوكھم وت6666وجیھھم ، وھن6666اك ھـ6666ـدف مش6666ترك تس6666عى الجماعـ6666ـة ال6666ى تحقیقــ6666ـھ 

 )Fred, 1979, PP.11-12(  
ان كل تنظیــم جماعي یحت6اج ال6ى قیـ6ـادة اداریـــ6ـة ناجحـــ6ـة ) ١٩٨٥المصري ( ویرى       

فـھ المرسومـــة وھ6ـذه ھ6ي وظیفـ6ـة قــــادرة ومقتدرة لتوجیــھ التنظیم وتحقیق اغراضھ واھدا
القائــد االداري المرتبط باحكام التنظیم ووسائل التعبئــة والقـوة البشریــة لتحقیق االھــــ6ـداف 
المشروعة لذلك التنظیم لتنفیذ السیاســة العامـة التي ترسمھا السلطة المختصة الیة ادارة عل6ى 

لتنظیم عندما یشترك في اداء العمل او النش6اط اكث6ر وجود تنظیم دقیــق وتظھل الحاجـــة الى ا
من سخص واحد ، اذ تبدو حاجة كل شخص الى التعاون مع الغیر لتحقیق االھداف المش6تركة 

  ) ٤٦، ص ١٩٨٥المصري . ( 
الى القیادة الجامعیــة من الزاویـة النفسیـة على انھا فن تع6دیل ) ١٩٨٤زھران ، ( وینظر      

في حین ینظر علماء االجتماع بانھا ظاھرة اجتماعیـة . االتجاه المرغوب  السلوك وتوجیھ في
فالوجود المشترك لشخصین او اكثر یولـد الحاجة ال6ى . تستوجبھا ظروف المجتمع ومتطلباتھ 

ضبط العالقات وتنظیمھا في اثناء التفاعل المستمر بینھم ، فیتولى احدھم القیادة بش6كل دائ6م او 
الساس تعد القیادة نوعا من انواع التفاعل االجتماعي الذي یتم بین القائـ6ـد مؤقت ، وعلى ھذا ا

وسین ، وھي نوع من السلوك الذي یمارسـھ القائــد االداري لمساعـدة الجماعـــة الت6ي ؤوالمر
یتولى قیادتھا ، وتحریكھا باتجاه تحقیق االھداف ، وتحسین عملیـــة التفاع6ل االجتم6اعي الت6ي 

اعضاء الجماعــة ، والحفاظ على تماسكھا وتیس6یر الم6وارد الض6رورة لھـــ6ـا بم6ا تحدث بیــن 
  )    ٣٢٣، ص ١٩٨٤زھران ، . ( یضمن انجاز االھداف المطلوبة 

  
   
ان نجاح اي عمل یتوقف عل6ى نج6اح القی6ادات الجامعیـــ6ـة )  ١٩٧٤ابو العـــزم ، ( ویـــرى  

تمد بدوره على ما یتمتع بھ القائـــد االداري من س6مات وفاعلیتھا في ادارة الجامعــة ، وھذا یع
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شخصیة وقــدرات ومھارات ، فقــد اتجھت كل الجھود في الفكـ6ـر االداري لتحدی6د خص6ائص 
القیادة االداریة الناجحة في الجامعة ، ووضع معاییر ثابتة یمكن على اساس6ھا اختب6ار القـــ6ـادة 

بكفاءة وفاعلیة ، ومن ھنا اص6بحت مش6كلة اختب6ار الق6ادة االداریین القادریین على اداء دورھم 
االداریین واعدادھـم وتطویرھــم ، من اھم ما تعني بھ الدول الحدیثـ6ـة عل6ى اخ6تالف انظمتھ6ا 

ولم یكن حــل ھـذه المشكلة یسیرا ، نظرا لصعوبـــة تحدید المتطلب6ات الجوھریـ6ـة للقیــ6ـادة ...
لكون ھذه المتطلبات تختلف من وظیفة الى اخرى ، وم6ن فت6رة االداریة الناجحة من ناحیة ، و

  ) ٥٥، ص ١٩٧٤ابو العزم ، ( زمنیة الى اخرى ومن موقف الخر التنظیم 
وتعب6ر ع6ن عالق6ة )  Dynamic( فالقیادة الجامعیة اذن ھي عملیة تتمیز بفاعلیة مستمرة      

ین ال6رئیس والم6رؤوس وھي العالقــة ب)  Man- to-Man. Relationship( شخص باخر 
ان یؤثر على سلوك االفــــراد وتاثیر مباش6ر كم6ا وان6ھ ) القائد ( وبھذه العملیة یمكن للرئیس . 

الضروریـــ6ـة )  Feeback( تقـ6ـدیم المعلوم6ات ) العاملین ) ( للمرؤوسین ( بواسطتھا یمكن 
یـــة في تغییر ظروف العم6ل للقرارات القائد ، وتعود دینامیكیة القیادة بشكل عام الى االستمرا

الجامعي وتـــدعوا الى تغیر متواصل في خططھ وسیاساتھ من ناحیــة والى طبیعـ6ـة العنص6ر 
االنساني المتغیر باستمرار من حیث سلوك الفرد ومقدراتھ ومشاعره واحاسیسھ ، االمر ال6ذي 

را حتمیا ل6ذا یمكــ6ـن یجعل التعدیل المستمر في عالقاتھ مع رؤسائھ ومرؤوسیــھ وزمالئــھ ام
قـدرة الفــرد في التاثیر على شخص او مجموعـــة اش6خاص وت6وجیھھم " تعریف القیادة بانھا 

وارشادھم من اجل كسب تعاونھم وحفزھم على العمل الجماعي باعلى درجة من الكفایــة ف6ي 
  )  Rensis Likert, 1981 ,P. 3" ( سبیل تحقیق االھداف الموضوعیة 

الق66ول ان ت66اثیر العم66ل القی66ادي یس66یر ف66ي اتج66اھین متعاكس66ین ، فالقائ66د ی66ؤثر عل66ى ویمك66ن     
اتباعھ ویتاثر بھم مما یؤدي الى تعدیل سلوكھم وتص6رفاتھم ، ویالح6ظ م6ن الدراس6ات العلمی6ة 
العدی66دة ان العم66ل االداري اذا ك66رر فان66ھ یت66رك اث66را كبی66را ف66ي س66لوك المرؤس66یین وع66اداتھم ، 

القائد یعمل تفسیر الخطط والسیاسات التي تضعھا االدارة الرس6میة وب6ذلك  حیث ان ما یقوم بھ
لذا فان السلوك والدور ال6ذي یؤدی6ھ . یصبح مثاال یقتدى بھ المرؤسیین في سلوكھم واتجاھاتھم 

الفرد في التاثیر عل6ى س6لوك االخ6رین ، یس6اعد عل6ى توجی6ھ الع6املین وحف6زھم عل6ى مواص6لة 
  ) ٤١٤، ص ١٩٧٦، علیش . ( العمل الجامعي 

. ان السعي الى تحقیق ھدف جماعي ھو مسؤولیـة الجماعــة كلھا ولیس قائــدھا الرس6مي      
فالقائد عضو یشارك االعضاء االخرین مسؤولیة الجماعة ، ودوره الرئیسي ھ6و ییس6ر س6لوك 

دوار الت6ي الـدور لالخرین بالرغــم من انھ یـــؤدي ھـو نفســھ ادوارا اخرى ویتوقف تن6وع اال
، وطبیعــ6ـة العم6ل  الجماعيشخصیتھ ، وبناء الموقف : یؤدیھا القائـــد على عدة عوامل منھا 

وان نجاح الدور قد ینطبق على القائد ال6دیمقراطي ..الجماعي وادوار االعضاء االخرین ، الخ 
ع بالمھ6ام الذي یشرك مرؤسیھ بالسلطة مما یتیح للقائـــد الدیمقراطي الوقت والجھد لالض6طال

القیادیة الھامة وھي مشاركة من شانھا ان تستثیر الوعي الجماعي والتعاون المتب6ادل ، فض6ال 
عن تحقیقھا لزیادة انتاج الجماعة ، ، مما یؤلد نوع من السلوك التعاوني بین القائد ومرؤوس6یھ 

مع6اییر للعب الدور ، ومن الحقائق الھامة على وجھ الخصوص ، ان معاییر الجماع6ـة تص6بح 
یفرضھا ھو على نفسھ ، وتصبح ارادة الجماعـــة ارادتھ ھو ، فقیم سلوكھ ف6ي ض6وء توقع6ات 

وقــــ6ـد ق6ام . لذا فان اتجاھات الفرد تتاثر تاثرا كبیرا بدوره في بناء الجماعــة . دور الجماعة 
وقــ6ـد ) بارس6ونز ونیوك6ب  ولیبرم6ان ( بدراسة ھذا الموضوع عدد من الباحثین في مق6دمتھم 
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.              اسھمت نظریـــــة الدور في الكثیر من البحوث والدراسات ومنھا موض6وع ادوار القیــــ6ـادة 
  )  ٩٢٣-٩٢٢، ص ١٩٧٠ملكیة ، ( 

فالقیادة الجامعیة ھي محور العملیة االداریة ، وتتبع اھمیتھ6ا م6ن كونھ6ا ت6ؤدي دورا ف6اعال     
لتجعلھا اكثر فاعلیة تجاه تحقیق اھدافھا ، ل6ذا یع6د موض6وع في كل جوانب العملیــــة االداریة 

االدارة الجامعیة من ادق مواضیع االدارة التربویــــة ، لكفاءة عناص6رھا وتب6این تخصص6اتھم 
واعتزازھم بمواقفھم ، وھي تستمد قوتھا من دورھا ، وطبیعـــــة الدور القیادي الذي تق6وم ب6ھ 

  )  ١٨، ص ١٩٨٤الیاس ، . ( اف المجتمع وطموحاتھ الجامعة في تخقیق اھدافھا واھد
تمثل اھداف الجامعة حجر الزاویة للعمل االداري ، ونقطة انطالق لتصور مس6تقبل مرئ6ي     

للتعلیم ، كما ان دقة اختیار االھداف وتحدیدھا ووضوحھا یشكل في الع6ادة خط6وة حاس6مة ف6ي 
نھا تحقیـــق االھــ6ـداف ، ولك6ي تــ6ـؤدي تحدید الستراتیجیات والسیاسات والخطط التي من شا

الجامعات وظائفھا كما ینبغي كان البد ان توطر كل جامعــــة نفسھا باھـــداف عام6ة واخ6رى 
خاصة تشتق جمیعھا من فلسفــــة المجتمع الذي تنتمي الیة ھـذه الجامعة او تلك ، بحی6ث تمث6ل 

ان الوظائف الرئیسة التي ت6ؤدي الجامعـــ6ـة تلك الفلسفة االطار المرجعي لتلك االھداف ، لذا ف
من خالل خدماتھا ورسالتھا ، والتي نالت الموافقة باالجماع من المختص6ین ف6ي مج6ال التعل6یم 

  ) ٦٨، ص ١٩٩٤االشقر ،. ( التعلیم ، والبحث العلمي ، وخدمة المجتمع : العالي ھي 
ان تح6رص عل6ى تحقی6ق ھــ6ـذه ان جامعـ6ـة دی6الى ھ6ي احـــ6ـدى ھ6ذه الجامع6ات الت6ي یج6ب    

االھداف وتطبیقھا باسلوب علم6ي یت6وائم والتط6ورات الت6ي تش6ھدھا الجامع6ات االخ6رى ، وان 
تقوم بدورفعال في تقدم وتطور المجتمع ، وان تس6ھم بجدی6ة ف6ي ح6ل مش6كالتھا االجتماعیـــ6ـة 

 مش6كالت الكثی6رة الت6يد م6ا بس6بب الواالقتصادیة والثقافیة القائمة االانھا اخفقت في ذلك الى ح
ھا ان تتوجھ نحو المس6تقبل فـ6ـي تواجھھا ، وضعف اجھزتھا االداریــــة ، لذا یصبح لزاما علی

ع تصوراتھا ورسم سیاساتھا المستقبلیـة وبناء استراتیجیتھا لمواجھ6ة متطلبات6ھ ف6ي ض6وء وض
یتطلب م6ن لذا فان االمر . التغیرات الثقافیة والعلمیة التي تشھدھا الجامعات العربیة والعالمیة 

نشاطاتھا العلمیة والثقافیة باقام6ة الن6دوات والمحاض6رات الثقافی6ة ،  جامعة دیالى ان تتوسع في
ولك6ي تقـــ6ـوم . والبرامج الھادفــة ، وتقویم االستشارات العلمیـــة الى زمیالتھا من الجامعات 

ـــة بمواصفات خاصة ، اذ اش6ارت بمھامھا بفاعلیة ونجاح فھي بحاجة الى قیادة تربویة جامعی
الى ضرورة اختیار تلك القیادات من الذیـ6ـن یتص6فون بم6ؤھالت )  ١٩٨٦شیحھ ، ( دراســـة 

علمیة واداریة ، وتتوافر فیھم صفات القدوة الصالحة المؤمنــة برسالة الجامع6ة ولھ6ا القــ6ـدرة 
بناء عالقات انسانیة سلیمة معھ6م  على التفاعل الحي واالیجابي مع العاملین فیھا والقادرة على

  )   ١٦٤، ص ١٩٨٦شیحھ ، . ( النجاح وتطویر العمل الجامعي 
فالقیادة التربویة الجامعیة تتمثل على مستوى الكلیات بعمدائھا من جانب ورؤساء االقس6ام      

دة العلمیة ومدراء الوحدات االداریة من جانب اخر فرئیس القسم یعد عنص6را اساس6یا ف6ي القی6ا
من خالل قیامــ6ـھ . التربویة الجامعیة ، ویقوم بدور فاعــل ومؤثر في بناء الكلیـــة وتطویرھا 

بعملیات تخطیط العمل وتنظیمـــھ ، وخلق التعاون بین العاملیـــن من طلبـــة وتدریسییــن ف6ي 
ة التربویـ6ـة ، قسمھ ، ورئیـس القـسم یمثل الوحدة االســـاسیـة ، ویقع علیھ عبء نجاح العملیــ

فھـو مسؤول عن التدریسین والطلبـــة ، والعاملیـــن االخ6رین مع6ھ ، ویقـ6ـوم بخل6ق الظ6روف 
المالئمـــــة التي تساعــد على النمو المھني والشخصي بین العاملین وتحفزھــــم عل6ى تط6ویر 

ھم ، وبم6ا یتالئـــ6ـم العمل الجامعي ویزید من كفایــــة العاملیــن ، ویحقق لھم حاجاتھم ورغبات
وامكانات الكلیــة واحتیاجاتھـــــا ، وھــو المسؤول المباشـــر امام القیــــادي التربوي االعل6ى 
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المتمثل بعمید الكلیــــة عن سیر العملیـــة التربویـــة في مؤسستھ التربویــ6ـة الت6ي ینتم6ي الیھ6ا 
  )  ٢٢-٢١، ص ١٩٩٤عباس ، . ( 
ات االداریــة في الجامعـــة ، فھم یؤدون دورا اساسیا في العمل الج6امعي اما مدیري الوحد    

وتطویره ، ولھم قوة التاثیر في سلوك العاملین لما یمتلكوه من عالقات انسانیـــة حمیم6ة بی6نھم 
وبین العاملین معھم ، حیث ان مدراء الوحدات االداریة ینظمون االعم6ال االداری6ة ویقومن6ون 

ین ادائھم وتطویر عملھم من خالل عملیة التفاعل فیما بی6نھم الت6ي تحك6م العم6ل بواجباتھم لتحس
والسیطرة علیة اي تحدید سلوك االفراد او الجماعة في اتخاذ الق6رارات او التعبی6ر ع6ن ال6راي 
واالتصال اي تبادل المعلومات بینھم وبین القائد االداري لتحقیق الجھد واالنج6از ، ل6ذا فـــ6ـان 

  )  ٣٦، ص ١٩٨٢نواف ، . ( عة الیمكن ان تعمل بدون توجیھ ھذه الجما
لذا فھم بحاجة الى رئیس قسم یكون قادر على الت6اثیر بھ6م ، وتس6خیر طاق6اتھم لالس6ھام ف6ي     

تطویر العمل الجامعي فیجب علیھ ان یكون على وعي وادراك ومعرفة واسعة لطبیع6ة العم6ل 
مثل بھ فالبد ان یتصف بجوان6ب رئیس6ة للق6درة عل6ى الجامعي ، ولكي یحقق الدور القیادي المت

القیادة الجامعیة والمتمثلة بالموضوعیة حیث تفي قـدرة القائــد عل6ى رؤی6ة االش6یاء م6ن وجھ6ة 
نظر عامـــــة اكثر منھا شخصیة وكذلك قدرتــھ على اصدار القرارات ب6دون تاثیــ6ـر عوام6ل 

القدرة على استخدام السلطة اي قدرت6ھ عل6ى خارجیة التتصل بالموضوع نفسھ ، وان تكون لھ 
فض6ال . اصدار االوامر بطریقة صحیحة وفي الموقف المناسب كاس6اس ھ6ام للقی6ادة االیجابی6ة 

عن مدى ما یتمیز بھ من مرونة كافیــة تمكنـــھ من تغیر الخطط وتطویرھا اذا لزم االم6ر ف6ي 
القــسم بوصفـ6ـھ قائــ6ـد عل6ى فھـ6ـم  وكذلك یمكن ان تقـول مدى قــدرة رئیس. الوقت المناسب 

دینامیات الجماعة والقوى التي تحكمھا وكذلك قدرتھ على فھم افكار االخرین وتفھم ع6واطفھم 
  )  ٤-٣، ص ١٩٨٤مرسي ، . ( ودوافعھم ومعرفة حاجاتھم 

ع6املین ان القائــد الجامعي الذي یعتمد اسلوبا قیادیا مھتما بالعمل ، غالبا ما تك6ون عالقتــ6ـھ بال
في نطاق ما یؤدونھ من واجبات واعمال ، فھو یربط قیمـــة العاملین بالعمل الذي یقوم6ون ب6ھ 
ویعتقد انھ بؤثر في االخرین بالتزامھ وحرصھ على العمل وقیامھ بالعملیات االداری6ة المتمثل6ة 

رص ، ام6ا بالتخطیط والتوجیھ والتقویم والمتابعــــة العمال االخرین ، واستخدامھ السلطة بح6
العاملون فغالبا مایكون ادائھم االعمال في ظل ظروف غیر مســتقرة ، ومـــن الدراسات التي 

  و )  Kohoury, 1981( اخذت ھذا المنحى في تصنیف االسلوب القیادي كل من دراســـــة 
 )Johnson, 1982  ( و )Tomi,1985  ( و )Piordan, 1987  ( و )Scott,1988 (  
  ) ٢٣، ص ١٩٩٤عباس ، ( 

لذا فان جامعــة دیالى مطالبـــة ان تكون لھا رؤیـــة واضحة تتخذ في ضوئھا االج6راءات      
المناسبة لھا على ان تتســـــم ھـذه االجراءات بالشمولیـة العلمیـــة واالجتماعیـــة والمرونــ6ـة 

ـدم التوجھ الى التقلی6د ونق6ل والتوازن بین متطلبات التنمیـة البشریـة والتنمیـة االقتصادیـة وعــ
التجارب الجاھزة من الجامعات ، فضال عن محاولة صیانة اف6اق مستقبلیــ6ـة تاخـ6ـذ بالحس6بان 

ان استجابــ6ـة الجامعــ6ـة . مالئمة انشطتھا المختلفة لدور التعلیم العالي ومكانتــھ ف6ي المجتم6ع 
رتھا وھیاكلھا وبیئتھا االكادیمیــ6ـة ومالءمتھا تحتاج الى عنصر الجودة العلمیة في مستوى ادا

وبرامجھا وطلبتھا ، وھذا الیحقق االبالتطور الذاتي للعمل الجامعي سواء للتعلیم العالي بوج6ھ 
وقــــد اولت وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي اھتمام6ا خاص6ا . عام والجامعة بوجھ خاص 

ـن البحوث والدراس6ات العلمیـــ6ـة بھ6دف للجامعات من خالل مؤتمراتھا وندواتھا ، فضال عـــ
تطویرھا وجعلھا قـــادرة على استیعاب التغیرات الحاصلة في مختلف المیادیــ6ـن وصیانــــ6ـة 
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استراتیجیات علمیة لتحقیق اھدافھا فعقدت خمســـة مؤتمرات بھذا الــــشان كانت في االع6وام   
م66ؤتمرات مص66ادر مھم66ة لوض66ع وتع66د ھ66ذه ال ) ١٩٩٢، ١٩٨٩ ،١٩٨٧،  ١٩٨١، ١٩٧١( 

وناقش6ت ھـ6ـذه . استراتیجیات علمی6ة ورس6م سیاس6ات عام6ة وتخط6یط بعی6د االمــ6ـد للجامع6ات 
المؤتمرات انشطـــــة ومشكالت التعلیم العالي ومؤسساتـــ6ـھ بش6كل تفص6یلي ، وكان6ت االدارة 

وزارة التعلیـــ666ـم ( . الجامعیـــ666ـة تاخ666ذ حی666زا مناسبـــ666ـا ف666ي بع666ض ھـــ666ـذه المؤتمـــــ666ـرات 
  )  ٩، ص١٩٩٨الماشي ، ) ( ٩٩، ص ١٩٨٧العالـــي ، 

  : وفي ضوء ما تقدم فان اھمیة ھذا البحث تكمن فیما یاتي      
اھمیة موض6وع القی6ادة الجامعی6ة بوص6فھا القی6ادة التربوی6ة الت6ي ت6ؤثر عل6ى س6لوك رؤس6اء  -١

.                                                          لعمل الجامعي في الجامعة االقسام ومدراء الوحدات االداریة ودورھم في تطویر ا
ابراز دور الجامعة بوصفھا معلما حضاریا متق6دما ف6ي المجتم6ع ینبغ6ي ان تلعب6ھ لمواجھ6ة  -٢

  . المتغیرات والمفاجئات التي سیحملھا المستقبل 
االس6تفادة م6ن التوص6یات الت6ي ی6تمخض عنھ6ا یمكن لوزارة التعلیم العالي والبح6ث العلم6ي  -٣

ھ66ذا البح66ث ف66ي اتخ66اذ االج66راءات المناس66بة لتط66ویر القی66ادات الجامعی66ة وتح66دیثھا بم66ا یت66وائم 
  . عاصرة في المجالین التربوي واالداري مواالتجاھات ال

یس66ھم البح66ث الح66الي ف66ي مس66اعدة رؤس66اء االقس66ام وم66دراء الوح66دات االداری66ة وتبص66یرھم  -٤
  . لتعرف واالطالع على ما تراه القیادات الجامعیة من وسائل لتطویر سلوكھم االداري على ا

اھمیة مرحلة الدراسة الجامعیة بكونھا المصدر التي ترف6د س6وق العم6ل بالمالك6ات العلمی6ة  -٥
  . الحدیثة التي تساعد على بناء الھیكل التنظیمي للدولة 

  
  اھداف البحث  
  :ابة عن االسئلة االتیةلالج  یھدف البحث الحالي 

ع السلوك االداري للقی6ادات الجامعی6ة ودوره ف6ي تط6ویر العم6ل الج6امعي التعرف على واق -١
  .الوحدات االداریة في جامعة دیالىمن وجھة رؤساء االقسام ومدراء 

  .  العلميالمؤھل ، سنوات الخدمة : ھل توجد فروق ذات داللة أحصائیھ وفق متغیرات  -٢
  
  حث   حدود الب 
البحث الحالي على رؤساء االقسام ومدراء الوحدات االداری6ة ف6ي جامع6ة دی6الى للع6ام  یقتصر 

٢٠٠٩ – ٢٠٠٨   
   
  تحدید المصطلحات  

أن المصطلحات التي یحتاج الباح6ث ال6ى تحدی6دھا لغ6رض وض6ع تعریف6ات اجرائی6ة لھ6ل  -أ
  : تناسب وطبیعة ھذا البحث ھي 

   Administrative  Behaviorالسلوك االداري  -١
         University Leader Shipالقیاة الجامعیة  -٢
                                 Roleالدور              -٣
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   اإلداريالسلوك : اوالً  
  
ھ6و ) ١٩٨٩، التمیم6ي ( ف6ي رس6الة )  Hellriegel and ClcoumI, 1979  (عرف6ھ  -أ

االھتمام على االفراد ف6ي المنظم6ة وعل6ى الس6مات  ي ف التطبیقیة التي تركز مجموعة المبادئ
 Hellrieged and. (والعملی66ات التنظیمی666ة وعل666ى االنم666اط االداری666ة وادارة التغی666رات 

Slcoum , 1979 , P 41  ( ،) ٢٩ص،  ١٩٨٩، التمیمي(  
الت66ي  كاف6ةالعناص6ر والمتغی66رات  ب6ینبان66ھ حص6یلة التفاع66ل )  ١٩٨٤، زھ6ران ( عرف6ھ  -ب  

قدرات وحاجات القائ6د االداري  :المتغیرات ھي والقیادي وھي ي طبیعة العمل االداريتؤثر ف
ص ،١٩٨٤،زھ66ران . (ومتطلب66ات الظ66روف او الموق66ف، وحاج66ات المرؤوس66ین، وشخص66یتھ

٣٠ (   
بش6كل غیرمباش6ر لالعم6ال  ان تلمس6ھ ط ال6ذي یمك6ن ابأنھ النش) ١٩٩٩،  الحسنیة(عرفھ  -ج 

الت66ي ) المادی66ة والبش66ریة والمعنوی66ة ( الوس66ائل االداري باس66تخدام والواجب66ات الت66ي یق66وم بھ66ا 
  ) ١٤٥ص، ١٩٩٩، االحسنیة . ( وضعت تحت تصرفھم لتحقیق االھداف 

  
  التعریف االجرائي للسلوك االداري  

ع66ن القائ66د  رھ66و مجموع66ة النش66اطات واالفع66ال والتص66رفات والق66رارات الت66ي تص66د
بھا وف6ق م6ا یح6دده  الق6انون ل6ھ م6ن س6لطات مة التي یرتبط موقعھ داخل المنظ كاناالداري ایاً 

یلتزم بتنفیذھا ویحترمھا ویستوعبھا ویعمل على زیادة درجة فاعلیتھا لتطویر العم6ل الج6امعي 
  .كما یراھا رؤساء االقسام ومدراء الوحدات االداریة في الجامعة 

  
  القیادة الجامعیة  -٢ 
 علمی666ةدة الجامعی666ة بأنھ666ا عملی66ة تحكمھ666ا اس666س القی66ا) (( Fiedler , 1976( تعری66ف  -أ

           )) . المالئ666م وال666ذي ینس666جم م666ع ط666رف مع666ین وبموجبھ666ا یمك666ن اس666تخدام الس666لوك القی666ادي 
 )Fiedler , 1976 , P . ll  (  
بانھا عملیة توجیھ وتأثیر في االخرین أو ھي عملیة تفاعلی6ة )  ١٩٨٩، محمود ( وعرفھا  -ب
واالداری66ین لتحقی66ق اھ66داف معین66ة یتغل66ب علیھ66ا المفھ66وم ق66وم بھ66ا الق66ادة أوعملی66ة س66لوكیة ی، 

  )  ٢٣٤ص،  ١٩٨٩، محمود . ( االجتماعي 
الشخص666یة الت666ي ی666تم تص666میمھا للت666أثیرعلى  مجموع666ة الس666لوكیات) ١٩٩٤،درة(یعرفھ666ا  -ج

          . تع6اونھم م6ن اج6ل تط6ویر العم6ل وتحقی6ق االھ6داف  ة االفراد الع6املین ف6ي المنظم6ة ف6ي كیفی6
  )  ٣٣٩ص،  ١٩٩٤، الدرة ة واخرون ( 
  
  التعریف االجرائي للقیادة الجامعیة  

ھي قدرة القائد في التأثیر على االخرین باعتباره العنصر الرئیس المؤثر في اعم6ال  
وقابلیاتھ في التأثیر على معرف6ھ التص6رفات لس6لوك ونشاطات المرؤوسین ویظھر ذلك قدراتھ 

  .  انجاز االعمال المطلوبھ بغیة تحقیق االھداف المرؤوسین نحو 
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  الدور  -٣ 
ھ66و مجموع66ة م66ن انم66اط الس66لوك او االنش66طة او االفع66ال  )  ١٩٧٥، الحك66اك (تعری66ف –أ  

بھ66ا م66ن یش66غل ذل66ك   المرتبط66ة بمتطلب66ات مرك66ز اجتم66اعي او وظیف66ي مح66دد یج66ب ان یق66وم
  ) ٢٠١ص ١٩٧٥،الحكاك . ( المركز 

السلوك الت6ي تحق6ق م6ا  بأطرھو مجموعة من االنشطة المرتبطة ) ١٩٨٤،مرسي ( ھعرف -ب
ویترت6ب عل6ى االدوار امكانی6ة التنب6وء بس6لوك الف6رد ف6ي المواق6ف  ھو متوقع في مواقف معینة

  )  ٨٣ص، ١٩٨٤، مرسي . (المختلفة 
رفات الت6ي ینتظ6ر ان یق6وم بھ6ا ھو مجموع6ة م6ن االنش6طة والتص6) ١٩٩١، حمزة (عرفة  -ج

  ) .١١٠ص، ١٩٩١، حمزه . (المنظمة  ل مركز وظیفي معین داخل من یشغ
  
  

  الفصل الثاني
  
  االطار النظري  -أ
ع66ن الس66لوك االداري للقی66ادات الجامعی66ة ودوره ف66ي تط66ویر  س66یقوم الباح66ث بع66رض م66وجز 

  العمل الجامعي في ضوء اھداف البحث 
  

  السلوك االداري 
طویل6ة م6ن الممارس6ات االداریـ6ـة ف6ي المؤسس6ات لقـــد تطور الفكر االداري خالل س6نوات    

االداریة المختلفة ، واسھمت دراسات وبحوث عـــدد كبیر من المفكریـــن والعلم6اء ف6ي اث6راء 
المعرفة االداریة ووضع نماذج ونظریات ومب6ادىء تفس6ر االدارة كظ6اھرة اجتماعی6ة الت6ي ل6م 

سب بوص6فھ احــ6ـد العوام6ل االساسیـــ6ـة تغفل العنصر البشري النھا لم تضعھ في المكان المنا
  )  ٩، ص١٩٧٨الدوري واالعرجي ، . ( المؤثرة في العمل االداري ایا كان نوعھ 

الس6لوك " وطورھا في كتاب6ھ المعن6ون ) Barnard(الى افكار ) Simon, 1958(  واستند    
ع6ادل ھ6و ال6ذي وضم ذلك نظریة التع6ادل التنظیم6ي وطبق6ا لھ6ذا ف6ان الت ١٩٤٧عام " االداري 

یضمن للمنظمة بقاءھا ، ویعكس التعامل نجاح المنظمة في تقدیم مكافات العضائھا بم6ا یكف6ي 
  ) Simon,1958, P. 47,48. ( لدفعھم لتقدیم اسھاماتھم المستمرة في المنظمة 

وكان من ابرز اھتمامات مفكري المدرسة السلوكیة ف6ي االدارة اتخ6اذ الق6رارات باعتب6ار ذل6ك 
لجوھر االداري وقد تباینت عملیــة اتخاذ القرارات عب6ر ال6زمن م6ن خـــ6ـالل الس6لوك مجسما 

االداري سواء كان ذلك الســلوك رشیدا عقالنیا بصورة كاملة ام انھ یمل6ك جانب6ا مح6ددا مــ6ـن 
ان عملیة ایخ6اذ الق6رارات تمث6ل جوھـ6ـر الجھ6از )  Simon( من ھنا یرى . الرشد والعقالنیة 

كلیا واجرائیا اذ قال ان عملیة اتخاذ الق6رار ھ6ي قل6ب االدارة ، واعتب6ر ذل6ك بمثاب6ة االداري ھی
  ) ١، ص ٢٠٠٨سالم ، . ( النظریة االولى ودعا الى بناء الفكر االداري علیھا 

من ابرز انصار الحركة االنس6انیة ف6ي نظریت6ھ )   Douglas McGregor( ویعتبر           
فلسفة ماكریغور على االفتراض بان كل مدیر ل6ھ فلسفـــ6ـة خاص6ة  وتقوم" الفلسفة االداریة " 

تؤثر على سلوكھ وتصبغ تصرفاتھ بصبغــة معینـــة وھــي عامــال اساس6یا ف6ي تحدی6د س6لوكھ 
  )     ٥٦، ص ١٩٨٠السلمي ، ( االداري 
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ھ6ور والتــزال مستمرة وتمیــــزة بظ ١٩٥٠حیث جاءت فكرة الســلوك االداري بعد عام      
دراسات عدیدة وابحاث تتكلم عن انماط القیادة واخرى تتكلم عن القــ6ـائد االداري ال6ذي یوج6ھ 
اھتماما متزایدا الى العمل واالنتــــاج واالخـــر الذي یوجــھ اھتماما متزایـ6ـدا ال6ى العامـــ6ـلي 

ثن6ین اي ال6ذي یھ6تم والعالقات االنسانیــــة في العمل والنوع الثالـــث ال6ذي ھـ6ـو وس6ط ب6ین اال
بالعاملیـــن والعالقات االنسانیــة في نفـس الوقت الذي تھم فیــــھ بالعمل واالنتاج ، ث6م ج6اءت 

اللذان قدما ما یسمى بالمصفوفــــة االداریة التي تقـ6ـوم عل6ى تص6نیف ) بلیك ومؤمن ( دراسة 
االنسانیـــة وتتب6این درج6ات  السلوك االداري القیادي في المنظمة في اطار االھتمام بالعالقات

  )  ٤٢، ص ١٩٨٧النمر ، . (االھتمام على كل من البعدین االفقي والراسي 
ل6الدارة   Behavioral Pproachظھر المـــ6ـدخل الس6لوكي )  ١٩٦٥( وفي بدایــة عام      

نس6اني الذي قدم منطقا متمیزا في العمل االداري من خالل تاكیــده على االنسان او السلوك اال
بوصفھ العامـــل الرئیس المحدد لكفــ6ـاءة االدارة وق6درتھا عل6ى تحقی6ق االھــ6ـداف المرس6ومة 
لھا ، واعتمــد ھــذا المدخل على علـــوم انسانیــة عدیدة في محاولـــة لفھم الســ6ـلوك االداري 

لین ، لت6تمكن االدارة وتفسیره ، واالستفادة من ھـــذا التفسیر في التنبوء بالسلوك المتوقع للع6ام
.                              م66ن اتخــ66ـذ الق66رارات الرشیـ66ـدة ف66ي حــ66ـل المشكـ66ـالت الت66ي تواجھھ66ا لتحقی66ق اھـدافھـ66ـا 

  )  ١٠، ص ١٩٧١علي السلمي ، ( 
ل6الدارة  Behavior approachظھر الم6دخل السـ6ـلوكي )  ١٩٦٥( وفي بـــدایة عـــــام     

قا متمیزا في العمل االداري من خالل تاكی6ده عل6ى االنس6ان او الس6لوك االنس6اني الذي قدم منط
بوصفھ العامل الرئیــس المحدد لكفـــاءة االدارة وقـدرتھا عل6ى تحقی6ق االھـ6ـداف المرسومـ6ـھ 
لھا ، واعتمد ھذا المدخل على علوم انسانیـــة ع6ـدیدة ف6ي محاولـــــ6ـة لفھ6م الســ6ـلوك االداري 

ه ، واالستفادة من ھــذا التفسـیر في التنبـوء بالســ6ـلوك المتوق6ع للعاملیــ6ـن ، لتتمكــ6ـن وتفسیر
.    االدارة من اتخاذ القرارات الرشــــیدة في حـ6ـل المش6كالت الت6ي توجھھ6ا لتحقیـ6ـق اھــ6ـدافھا 

    ) ١٠، ص ١٩٧١علي السلمي ، ( 
یرات واقعیــ6ـة للسـ6ـلوك االنس6اني واالداري لقــد حاولت النظریات السـلوكیــة اعطاء تفس6    

، واالعتراف بالجوانب السلبیـــة واالیجابیــة لك6ل م6ن س6لوك االفـ6ـراد واالدارة ، الستخــ6ـدام 
: ومــن رواد المدرســـة الســلوكیـــ6ـة ك6ل م6ـن . كل الطاقات السلوكیـــة للنـــاس في اعمالھم 

 )Chrisargyris   ( و )Mcgregor  (   و )Douglas    ( و )RensisLikert          (
ال666ذین )  Herbert Simon( و )  Barnard( و )  Herzberg( و )  Maslow   (و 

اسھموا في توسیع فكرة النظ6ام المفت6وح ال6ذي یش6مل البیئ6ة الداخلی6ة للعم6ل ، وعالق6ة الع6املین 
، فض66ال ع66ن الم66وارد البش66ریة والبیئ66ة المحیط66ة بالمنظم66ة واثرھ66ا ف66ي كف66اءة العم66ل االداري 

( وق66د ج66اءت حرك66ة العالق66ات االنس66انیة وال66ذي یع66د ، ادی66ة والھیك66ل التنظیم66ي للمؤسس66ة والم
Elton Mayo  (ة العالقات االنس6انیة ال6ذي ل6ھ االث6ر ف6ي لف6ت انتب6اه المھتم6ین احد رواد حرك

في المیدان االداري الى اھمی6ة الس6لوك االداري ف6ي العم6ل االداري ودور العالق6ات االنس6انیة 
ل66ذا حـ66ـددت ھ66ـذه الحركـ66ـة اھـ66ـم ، ف66ي العم66ل وتاثیرھ66ا االیج66ابي ف66ي دف66ع عملی66ة االنت66اج

  :                               لوك االداري بما یاتـــي المتغیرات التي تؤثــــر في الســـ
 Communicationواالتـــــ6666ـصال   Leadershipوالقیـــ6666ـادة   Groupsالمجموعـــ666ـات 

ومن المف6اھیم الت6ي رك6زت علیھ6ا حرك6ة العالقـ6ـات االنسانیـــ6ـة  Participationوالمشاركة 
لرؤوســـاء االدارییــن على االسـ6ـس الص6حیحة ف6ي تدریب القـــادة المشرفیـــن على العمل وا



  معن لطیف كشكول. د.م                    ٢٠٠٩نیسان لسنة . مجلة الفتح . العدد التاسع والثالثون 
 

 

. التعامل مع االعضاء العاملین باسلوب یتسم بالســلوك االداري والطابع االنس6اني ف6ي العم6ل 
  ) ٨٠-٧٩، ص ١٩٨٢الغمري ، ( 
  

  العوامل المؤثرة على السلوك االداري
ف66راد ف66ي یتف66ق معظ66م الب66احثیین ب66ان ھن66اك عوام66ل ت66ؤثر عل66ى الس66لوك االداري لال

وق6د ن6ال التع6رف . المنظمات والمؤسسات بما فیھا من عوامل شخصیة وعوامل بیئیة مختلف6ة 
بص6ورة على ھذه العوامل الت6ي ت6ؤثر عل6ى الس6لوك االداري بص6ورة عام6ة والس6لوك القی6ادي 

 ١٩٨٢،س6الم(حیث اشار ،ر من االھتمام لعدد كبیر من الدراسین والباحثیین خاصة قسطاً واف
عالق6ة ن ھناك مجموعة من العوامل الم6ؤثرة عل6ى الس6لوك االداري للم6دیر وھ6ي ذات الى ا) 

وك6ذلك الج6نس م6ن العوام6ل ،واالعداد والت6دریب،والخبرة،والسن،مباشرة بشخصیتھ فالسمات 
  ) ٩٢ص،١٩٨٢،سالم.(المباشرة التي تؤثر على الممارسات االداریة في العمل 

الشخص666یة االداري یت666اثر بالعوام666ل ان الس666لوك )  ١٩٩٠،مزع666ل واخ666رون(وب666ین 
والمس66توى ،والمس66ؤولیة،وال66ذكاء،ك66العمر والج66نس والنش66اة االجتماعی66ة واالت66زان االنفع66الي 

وك6666ذلك المرك6666ز ال6666وظیفي للم6666دیر ف6666ي ،وس6666نوات الخدم6666ة والت6666دریب ،والخب6666رة، العلم6666ي
  )١٦٤-١٦٣ص، ١٩٩٠،مزعل واخرون.(التنظیم

والس6مات والعوام6ل النفس6یة والعاطفی6ة ان للصفات الشخص6یة )  otto,1975(وذكر 
لھا اثر واضح على السلوك االداري وعلى المھام التي یقوم بھا االداري ف6ي اداء وظیفت6ھ وان 

ت6666666اثیر عل6666666ى والس6666666لوك االت6666666زان االنفع6666666الي واالص6666666الة والحیوی6666666ة ھ6666666ي الس6666666مات 
  ) otto,1975,pp.32-37.(االداري

)  ١٩٨٢،عبی6دات(السلوك االداري فی6رى اما بالنسبة للعوامل البیئیة التي تؤثر على 
وك66ذلك ، ان ھن66اك متغی66رات كثی66رة منھ66ا العوام66ل االجتماعی66ة والثقافی66ة والسیاس66یة والفنی66ة 

كم66ا ،ال66ذي یع66یش فی66ھ المب66اديء والق66یم والمث66ل الت66ي تحك66م س66لوك الف66رد وت66اثره ف66ي المجتم66ع 
دیني ال6ذي یعم6ل ف6ي محیط6ھ یالحظ ان مستوى االداء والسلوك یتاثر الى حد كبی6ر باالط6ار ال6

وبذلك یرتبط احداث التغییر في السلوك االداري في كثیر من الشعوب ارتباطاً وثیقاً بالناحی6ة ،
  ) ٩٨-٩٥ص، ١٩٨٢،عبیدات.( البیئیة السائدة فیھ
ف66ي دراس66تھ ح66ول العوام66ل البیئی66ة الم66ؤثرة عل66ى الس66لوك )  john,1970(ویش66یر 

بالس66لوك االداري للم66دراء واالنج66از ف66ي العم66ل مث66ل  االداري ب66ان ھن66اك عوام66ل لھ66ا عالق66ة
ونوعی6ة االج6راءات المتبع6ة للعم6ل ، وجو العم6ل ،الھیكلیة او البناء التكویني للمنظمة وحجمھا

  ) John,1970,pp.385-414.(فة الى متغیرات اخرى عدیدةفي المنظمة باالضا
یر التنظیم6ات االداری6ة ان للسلوكیات االداریة للمدراء دوراً كبی6راً ف6ي تح6دیث وتط6و

ف6ان عملی6ة اختی6ار رؤس6اء االقس6ام وم6دراء ،ویمكن اعتبارھا من اھم عناصر العم6ل االداري 
وك6ذلك ،الوحدات االداریة لھ االثر الكبیر في التاثیر عل6ى س6لوكیات االف6راد داخ6ل المنظم6ات 
س6666لوك ت6666ؤثر عوام6666ل ال6666نظم والبیئی6666ة والعوام6666ل االقتص6666ادیة والساس6666یة وغیرھ6666ا عل6666ى ال

حی66ث اش66ار العدی66د م66ن الب66احثیین ال66ى ت66اثر الس66لوك االداري بالعوام66ل االقتص66ادیة ،االداري
فھ6666666و محص6666666لة للتفاع6666666ل ب6666666ین االدارة وال6666666نظم والبیئی6666666ة ،واالجتماعی6666666ة والساس6666666یة 

  ) ١٠٥ص، ١٩٨١،القاضي.(والمجتمع
وف66ي ض66وء م66ا تق66دم یتض66ح ان للعوام66ل الشخص66یة والبیئی66ة والوظیفی66ة بم66ا ف66ي ذل66ك 

امل االدارة والتنظیم والبیئیة والمجتمع كالعادات والتقالید والقیم والدین لھا اث6ر واض6ح ف6ي عو
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تحدی66د الس66لوك االداري ف66ي الجامع66ة بم66ا فیھ66ا م66ن رؤس66اء االقس66ام العلمی66ة وم66دراء الوح66دات 
االداریة في الكلیات والمعاھد وم6ا لھ6م م6ن م6ؤھالت وص6فات ت6ؤثر عل6ى العالق6ة بی6نھم وب6ین 

الھیئات التدریسیة وھذه العالقة التي لھا دور في تط6ویر العم6ل الج6امعي ف6ي الجامع6ة اعضاء 
  .من اجل رفع كفاءة االداء وتحقیق االھداف المنشودة في ادارة الجامعة

  
  :الدراسات السابقة  -ب

ان اطالع الباحث على بعض الدراسات العراقیة والعربیة واالجنبی6ة الت6ي تخ6ص الس6لوك      
والقیادة التربویة ذات العالقة والقربیة من البحث یعد غایة في االھمیة بقصد االنتف6اع  االداري

منھا في منھجیــة البحث او في اجراءتھ العلمیة ووسائلھ االحصائیة او في بعض النت6ائج الت6ي 
السلوك االداري للمشرفیـ6ـن االختصاص6یین ) "  ١٩٨٩التمیمي ، ( فدراســـة . توصلت الیھا 

ھـدفت الدراســة التعرف عل6ى الس6لوك االداري " ارییـــن كما یراه المدیرون والمعاونون االد
للمشرف االختصاصي االداري ، وھل توجد فروق ذات داللة احصائیة بین م6ایراه الم6دیرون 

م6دیرا وم6دیره ، وعینـــ6ـة ) ١٣٤( والمدیرات في السلوك االداري ، وقد بلغت عینـــة البحث 
ام6ا الوسائـــــ6ـل . فردا ، واستخدم االستبیان اداة لتحقیق اھـ6ـداف البح6ث )  ٢٦٨(  المعاونیین

االحصائیـــة فقد استخدم معامل ارتباط بیرسون ، الوسط المرجح ، الوزن المئوي ، االختب6ار 
واظھ6رت بع6ض النت6ائج منھ6ا . التائي لعینتین مستقلتیــــن ، وتحلیل التباین من الدرجة االولى 

ووج6ود فـ6ـروق ذات . ن وصف السلوك االداري من قبـــــل العینــــة جاء عالیا بشكل عام ا: 
.  داللة احصائیــــة في وص6ف الم6دیرات للســ6ـلوك االداري للمش6رف االختصاص6ي االداري 

  )   ١٠-٨، ص ١٩٨٩التمیمي ، ( 
ـلوك االداري لـــ6ـدى التي ھـدفت للكشف عن انماط السـ6)  ١٩٩٢فروقــھ ، ( اما دراسة       

عمداء ورؤساء االقسام في كلیات الجامعة االردنیة وعالقتھا برضا اعضاءھیئة التدریس عن 
فـردا یمثل6ون مختل6ف الكلی6ات العلمیـــ6ـة )  ١٨٣( وتكون مجتمع البحث من . العمل الجامعي 

سـ6ـلوك االداري لــ6ـدى واالنسانیــة ، واستخدمت في الدراســـة اداتان االولى استبانــة لنمط ال
واستخدمت وس6ائل . القیادات الجامعیة والثانیة استبانة رضا اعضاء ھیئة التدریس عن العمل 

واظھرت النتائج ب6ان انم6اط الســ6ـلوك . احصائیة كتحلیل التبایــــن الثالثي واختبارات شفیـــھ 
  : االداري للعمداء ورؤساء االقسام اربعة انماط وھي 

  . اھتمام كبیر بالعمل واھتمام قلیل باعضاء ھیئة التدریس  –الول النمط ا -١
  . اھتمام كبیر باعضاء ھیئة التدریس واھتمام قلیل بالعمل  –النمط الثاني  -٢
  . اھتمام قلیل بالعمل واھتمام قلیل باعضاء ھیئة التدریس  –النمط الثالث  -٣
                          .  ر بالھیئ6666666ة التدریس6666666یةاھتم6666666ام كبی6666666ر بالعم6666666ل واھتم6666666ام كبی6666666 -ال6666666نمط الراب6666666ع  -٤
  ) ط  -، ص ح ١٩٩٢فروقھ ، ( 
التي ھــدفت الى تحدید االسالیب القیادی6ـة )  ١٩٩٤المغیدي وال ناجي ، ( وجاءت دراســة    

لعمداء الكلیات بجامعة الملك فیصل بالمنطقة الشرقیة من المملكھ العربیة السعودیة من وجھة 
عم6داء كلی6ات )  ٦( ء االقسام العلمیـة والعمداء انفسھم ، تالفت عینـــة البحث من نظر رؤوسا

لب6ول  LEADرئیـس قســم علمي ، واستخدم استبیان وصف فاعلیـــة وتكی6ف القائ6د ) ٤٢( و
ھیرسي ولینت بالنجارد ، واستخدم تحلیل التباین واالختبار التائي ومربع كاي ف6ي معالجـــ6ـة 

ان العم6داء یس6تخدمون اس6لوب : ئیا ، وتوصلت الدراسة الى بعض النتائج منھا البیانات احصا
المش66اركة ف66ي اغل66ب االحی66ان لرؤس66اء االقس66ام ویس66تخدمون مرون66ة متدرج66ة م66ن االس66لوب  
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المغی66دي . ( القی6ادي ، والتوج66د ف66روق ذات دالل66ة احص66ائیة ف6ي متغی66ر التخص66ص ف66ي العم66ل 
  ) ١٩٦ -١٩٤، ص ١٩٩٤وال ناجي ، 

قیـ6ـاس كفــ6ـاءة االداء االداري الج6امعي ، ھ6دفت ) "  ١٩٩٧یحی6ى ،( وتناولت دراسـ6ـة       
الدراســة الى بنـــاء مقیاس لقیـــاس كفــاءة االداء االداري الج6امعي وتطبیقــــ6ـھ ف6ي ج6امعتي 
المستنصریـة وصنعاء ، وتـــم تطبیق المقیاس على الج6امعیین م6ن خـ6ـالل اس6تمارات خاص6ة 

ف6ردا وتم6ت معالج6ة )   ١٣٠(ع البیانات عن االداء االداري ،  وقد اشتملت عینة الدراس6ة لجم
البیانات احصائیا بواسطـة الحقیبـــة االحصائیــة ، اظھرت النتـائــج ان ھن6اك ضعفـــ6ـا فــ6ـي 

                 .مستـ66ـوى االداء االداري لرؤوســ66ـاء االقســ66ـام عل66ى مس66توى الجامعتیـــ66ـن المذكورتیـــ66ـن 
  ) ٦٧-٦٥، ص ١٩٩٧یحیى ، ( 

التي ھدفت الى التعرف على نم6ط الس6لوك االداري )  ١٩٩٨التمیمي ، ( واجریت دراسة      
السائد لرؤساء االقــسام العلمیــة كما یراه تدریسوا كلیات الجامعة المستنصریة وتكونت عین6ة 

ي جرى اختبارھم بطریقــة عشوائیـ6ـة رئیس قسم علم)  ٣٨( تدریسي و )  ٢٠٠( البحث من 
وقام الباحث ببناء مقیاس للكشف عن السلوك االداري السائد لرؤساء االقسام العلمیة وتك6ون . 

فقرة وقد تم التاكد من صدق المقیاس وثباتـــھ واستخدمت وس6ائل احصائیـ6ـة منھ6ا )  ٤٥( من 
اظھرت اھم النت6ائج ان ال6نمط الس6ائد و. مربع كاي ، معامل ارتباط بیرسون ، والنسبھ المئویة 

للسلوك االداري لرؤوساء االقـــسام ھو النمط الدیمقراطي ، وھناك فــرق في نمط الـــ6ـسلوك 
االداري لرؤساء االقسام العلمیة وفقا لمتغیر التحصیل الدراسي واللقب العلمي ، كم6ا اظھ6رت 

ات الكلیة والج6نس ومــ6ـدة الخدمــ6ـة النتائج الى عدم وجود فروق في نمط السلوك وفقا لمتغیر
  )  ٩٠-٨٩، ص ١٩٩٨التمیمي ، . ( الجامعیة ومدة رئاسة القسم العلمي 

التي ھـدفـت للتعرف عل6ى نمــ6ـط السـ6ـلوك االداري )  ٢٠٠٤الناصر ، ( وبینت دراســة      
س6یین وم6دى لرؤساء االقسام العلمیـــة في جامعة بغداد والتعرف على مستوى معنویات التدری

عضو ھیئـــة ت6دریس واختی6رت بطریقــــ6ـة )  ٤٠٢( وقد تكونت العینـــة من . العالقة بینھما 
عشوائیة ، وتم بناء اداتي البحث االولى لقیاس السلوك االداري لرؤساء االقسام والمكون6ة م6ن 

) ٢٧( م6ن  فقرة ، والثانیة لقیاس الروح المعنویة عند اعضاء ھیئة الت6دریس والمكون6ة) ٤٢( 
فقرة ، بعد عرضھا على محكمین من العلوم التربویــة والنفسیــــة للتاكد من صدقھا وثباتھ6ا ، 

ان المستوى العام عالي نسبیا ، كما اظھ6رت وج6ود دالل6ـة . واظھرت بعض النتائج من اھمھا 
م وظھر كذلك ع6د. معنویة للسلوك االداري لمتغیر التخصص ولصالح التخصصات االنسانیة 

  )٤٢-٤٠، ص ٢٠٠٤الناصر ، . ( وجود داللة احصائیة للسلوك االداري حسب الجنس 
التي ھدفت الى تحلیل السلوك القیادي السائـــ6ـد )  ٢٠٠٤العامري ، ( وتمخضت دراســة      

مدیر مركز ش6باب )  ١٨( لدى بعض مدراء مراكز الشباب في العراق ، وتكونت العینــة من 
ان والمقابلــة كاداة للبحث ، اما الوسائل االحص6ائیة الت6ي اس6تخدمھا الباح6ث ، واستخدم االستبی

وتوصلت الدراسة الى بعض النت6ائج . فھي الوسط الحسابي ، االنحراف المعیاري ، التبایــــن 
ظھور وجھات نظر مختلفـــة في الســـلوك القیادي لمدراء مراكز الشباب ف6ي اس6تخدام : منھا 

نة في تعامل القائــد ، واتخاذ القرارات ، والقــدوة عل6ى فھ6م الن6اس ، والق6درة والمرو. السلطة 
  ) ي -، ص ح ٢٠٠٤العامري ،. ( على االتصال ، والموضوعیة 

فحص جوان6ب مخت6ارة م6ن الس6لوك لرؤس6اء )  Engbretson, 1986( وتناولت دراسة       
فضال عن تحلیل العالقة بین ) ایمونك و( االقسام العلمیة في كلیات المجتمع المحلي في والیة 

) ٣١( السلوك القیادي لرؤساء االقسام العلمیة والسلوك القیادي لالداریین ، وتالفت العینة م6ن 
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اداري واستخدم معامل ارتب6اط بیرس6ون ، واالختب6ار الت6ائي ، واالنح6دار )  ٣٣(رئیس قسم و 
، وجود عالقــ6ـة ذات دالل6ة احص6ائیة ب6ین المتعدد ، ومن النتائج التي توصلت الیھا الدراســـة 

الس66لوك االداري لرؤس66اء االقس66ام العلمیـــ66ـة ف66ي الكلی66ات ، ف66ي ح66ین ل66م تظھ66ر عالقـــ66ـة ب66ین 
  )Engbretson ,1986 p. 3255. ( السلوك القیادي لرؤساء االقسام العلمیة واالداریین 

ف ع6ن اراء التدریسییــ6ـن التي ھدفت الى الكشWorcester, 1993  (6( واشارت دراسة     
اداری6ا ) ١٥٢( واالداریین حول العملیات االداریـــة بالجامعة ، تالف6ت عینـ6ـة الدراســـ6ـة م6ن 

تدریسیا اختیرو بالطریقة العشوائیة البسیطھ ، وقد اعتم6دت الدراس6ة االس6تبانة اداة ) ٣٧٢( و 
س6ائل احصائیــ6ـة لقی6اس الف6روق رئیسیة ، وتم استخدام مربع كاي وتحلیل التبایــن االح6ادي و

واظھرت النتائـــج وجـــود اختالفـــــ6ـات معنویــ6ـة بیــ6ـن اراء . المعنویـــة الراء المستفتیـــن
التدریسیـین واالدارییـــن وعل6ى االخ6ص فیمـــ6ـا یتعلــ6ـق بالتقویــ6ـم واالتص6ال كعملیــــــ6ـات 

      )        Worcester, 19993, pz32(اداریة   
  
  

  الفصل الثالث
  

والوس6ائل ،ووصف اداة البح6ث یتضمن اجراءات البحث اختبارعینة البحث االساسیة
  . االحصائیة المستخدمة

   
  :المجتمع االصلي  

یش666مل المجتم666ع االص666لي للبح666ث رؤس666اء االقس666ام العلمی666ة واالنس666انیة والمع666اونین  
  االداریین ومدراء الوحدات 

م6نھم ) ١٠٥(حی6ث بل6غ ع6ددھم ، قی6ادات الجامعی6ة ف6ي جامع6ة دی6الى االداریة الذین یمثل6ون ال 
  رئیس قسم ) ٤٦(
. مدیر وح6ده اداری6ة ) ٥٠(و، معاونیین اداریین ) ٩(و، من بینھم مدراء االقسام في الجامعة  

  والتي زود بھا 
  .الباحث من شؤون التدریسین بالجامعة  
   
  عینة البحث االساسیة  
ض ئیة البس66یطة م66ن المجتم66ع االص66لي بغ66ساس66یة بالطریق66ة العش66وارت عین66ة البح66ث االاختی66 

  النظر عن جنسھم بلغت
مدیر وحدة ) ٤٠(كما بلغت عینة الوحدات االدایة ،معاونیین أداریین ) ٩(رئیس قسم و) ٣١( 

  اداریة في الجامعة 
  .بین ذلك ) ١(والجدول . والكلیات التابعة لھا  
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  )١(جدول 
نة البحث االساسیة من رؤساء االقسام والمعاونین االداریین ومدراء بین توزیع افراد عی

                .جامعة دیالى  الوحدات االداریة في
عینة البحث   المجتمع االصلي  العینة نوع  ت

  ساسیةالا
  النسبة المئویة

  %٧٥,٣٨  ٣١  ٤٦  رؤساء االقسام  -١

  %٢٥,١١  ٩  ٩  المعاونین االداریین  -٢

ت مدراء الوحدا  -٣
  االداریة

٥٠  ٤٠  ٥٠ %  

  % ١٠٠  ٨٠  ١٠٥  مج  

كم66ا ت66م تحدی66د متغی66رات البح66ث مث66ل المؤھ66ل العلم66ي والتخص66ص لك66ل م66ن رؤس66اء  
                       االقسام العلمیة والمعانین ومدراء                                                                                             

. ة البح66ث الوح66دات االداری66ة م66ن خ66الل المعلوم66ات الت66ي زود بھ66ا الباح66ث م66ن اف66راد عین66 
  .بین ذلك) ٢(والجدول 

  
  )٢(جدول 

  یبین توزیع افراد العینة حسب المؤھل العلمي والمنصب االداري
  العدد  المنصب  العدد  المؤھل العلمي  ت
  ٣١  یس قسمرئ  ٢٠  دكتوراه  -١
  ٩  معاون عمید اداري  ٣٢  ماجستیر  -٢
  ٤٠  مدیر وحده اداریة  ٢٨  بكالوریوس  -٣

  ٨٠  مج  ٨٠  مج  
  
  اداة البحث  
م6ا ان البح6ث بو، من المعروف أن تحدید االداة یتم حسب طبیعة البحث ومس6تلزماتة    

  الحالي یھدف الى التعرف 
ال6ذي یمك6ن ، س6تخدام االس6تبیان اداة للبح6ث على الس6لوك االداري للقی6ادات الجامعی6ة فق6د ت6م ا 

  االعتماد علیھ في 
ویؤك6666666666د اس6666666666تخداوه م6666666666ن ع6666666666دة ب6666666666احثین م6666666666نھم ،وص6666666666ف الس6666666666لوك االداري 
  ، التمیمي(و،)١٩٩٢،وفروقة(و،١٩٨٩،التمیمي(
وق66666666د اس66666666تخدم الباح66666666ث االس66666666تبیان ال66666666ذي اعدت66666666ھ ،)٢٠٠٤،الناص66666666ر(و، )١٩٩٨ 
  وقد ) ١٢٧-١٢٥ص،١٩٩٢،فروقة(
ق66ام وق66د  . الس66لوك االداري لرؤس66اء االقس66ام ف66ي الجامع66ة االردنی66ة  تب66ینة فق66ر) ٢٧(تض66من  

فق6رات بع6د اطالع6ھ عل6ى االدبی6ات ) ١٠(البیئ6ة العراقی6ة باض6افة  الباحث بتطویر االداة لتالئم
  . فقرة ) ٣٧(اصبحت االداة تحتوي على لذا . والدراسات السابقة

  
  



  معن لطیف كشكول. د.م                    ٢٠٠٩نیسان لسنة . مجلة الفتح . العدد التاسع والثالثون 
 

 

                                                                                                                صدق االداة   
  * اج صدق االداة عرضت فقرات االستبیان على لجن6ة م6ن المحكم6ینلفرض استخر 

  ي اختصاص التربیة وعلمف
 غةاص6یدیل لبعض6ھم التع6 لتقری6ر ص6الحیة الفق6رات واقت6رحالنفس واالدارة التربی6ة  

وت6م ح6ذف ، فق6رة )٣٥(فقرات لغویاً فكانت النتیجة تأییدھم للفق6رات الص6الحة وع6ددھابعض ال
فق6رات لع6دم مالئمتھ6ا لطبیع6ة العم6ل االداري ف6ي جامع6ة ) ٢(الفقرات غیر الصالحة وع6ددھا 

. فق6رة ) ٣٥(وق6د اس6تقر االس6تبیان عل6ى ، وقد قام الباحث باجراء التعدیالت المطلوبة ، دیالى 
%) ٨٠(واق6ل م6ن ، للفق6رات الص6الحة   الخب6راء ف6اكثر م6ن%) ٨٠(احث موافق6ة اذا عتبر الب

: ام كل فقرة تقیس الس6لوك االداري وھ6ي قام  الباحث بوضع خمسة بدائل ام ثم، غیر صالحة 
ال اواف6ق ، ال اواف6ق  ،اواف6ق بدرج6ة متوس6طة ،اوافق بدرج6ة كبی6رة ،وافق بدرجة كبیرة جداً ا

) ٥(بدرج66ة كبی66رة ج66داً  اواف66ق  الب66دیلاذ ان ، ب66دیل درج66ة مح66ددة  وق66د اعط66ي لك66ل . اطالق66اً 
، درج6ة ) ٢(والاواف6ق ،درج6ات) ٣(درجات وبدرجة متوس6طة) ٤( و بدرجة كبیرة ، درجات

  . درجة ) ١(الأوافق اطالقاً 
  

  ثبات االداة 
ف6رداً بواق6ع ) ٢٠(فقد تم تطبیق االداة على عین6ة بلغ6ت،رض استخراج ثبات االداةلغ 

م66ن م66دراء الوح66دات االداری66ة خ66ارج عین66ة  )١٠(و ض66منھم المع66اونینس66ام برؤس66اء اق )١٠(
ث6م اس6تخدم طریق6ة االختب6ار واع6ادة ، یتوزع6ون عل6ى الجامع6ة والكلی6ات التابع6ة لھ6ا ، البح6ث 

وبع6د االنتھ6اء م6ن االجاب6ة عل6ى االداة للفق6رات ، ولم6دة اس6بوعین ) Test-Retest( االختبار 
ة ت6م تحلی6ل اس6تجابات اف6راد عین6ة الثب6ات باس6تخدام معام6ل ارتب6اط بیرس6ون فقر) ٣٥(البالغة  

فض6ال  ،لذا تعد قیمة ھذا المعام6ل مؤش6را جی6دا للثب6ات) ٨٩,٠(وجد ان معامل الثبات یساوي  
ال66داخلي ب66ین جزئ66ي االداة بطریق66ة التجزئ66ة النص66فیة لحس66اب  االتس66اقع66ن اس66یخدام طریق66ة 

ون بیرس6(وقد استخدم معامل ارتباط ، ائیا الى نصفین متساووین تم تقسیم االداة عشو،  الثبات
ك6ان ف) ٢٣١ص،١٩٨٥،ع6ودة.(براون  –بمعادلة سبیرمان  بین جزئي االداة وتم تصحیحیھ) 
وبھ6ذا اص6بحت االداة ج6اھزة للتطبی6ق ،  للثب6اتوتعد قیمة ھذا المعامل مؤش6راً جی6داً ) ٨٧,٠( 

  . النھائي 
  تطبیق االداة 

 ١٥/٤/٢٠٠٨یة االداة قام الباح6ث بتطبی6ق االداة عل6ى عین6ة البح6ث ف6ي حمن صال بعد التأكد 
ح6ث ث6م فح6ص اس6تجابات العین6ة وبع6د جم6ع اس6تمارات الب ٢٠/٥/٢٠٠٨وانتھ6ى التطبی6ق ف6ي 

الوحدات االداری6ة ق6د تم6ت اج6ابتھم عل6ى جمی6ع  ان رؤساء االقسام والمعاونین ومدراء ھروظ
  .    ضاع االستمارات كافة للتحلیل االحصائي وبذلك تم اخ، فقرات االستبیان 

                                                 
  لجنة المحكمین    *
  كلیة التربیة االساسیة ، جامعة دیالى ، اختصاص تربیة وعلم النفس ، لیث كریم حمد السامرائي . د -أ -١ 
  كلیة التربیة االساسیة ، جامعة دیالى ، اختصاص تربیة وعلم النفس ، مھند عبد الستار النعیمي . د-أ -٢ 
  كلیة التربیة االساسیة ، جامعة دیالى ، اختصاص االدارة التربویة ، مجبل علوان الماشي . د. م -أ -٣ 

  .كلیة التربیة ، لمستنصریة الجامعة ا،اختصاص التربیة وعلم النفس ، صالح مھدي صالح . د. م -أ -٤  
  كلیة التربیة االساسیة، جامعة دیالى ، اختصاص علم  التربوي ، ، بشرى عناد مبالرك . د.م.أ -٥  
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  الوسائل االحصائیھ
  

  )   ٢٣١ص، ١٩٨٥، عوده ( معامل ارتباط بیرسون الیجاد الثبات  -١
الیجاد داللة الفرق بین متوس6ط درج6ات العین6ة والمتوس6ط  التأئي  لعینة واحدةاالختبار  -٢

 ) . ٢٦٠ص، ١٩٧٧،  البیاتي(النظري لمقیاس السلوك االداري 
االنح66راف المعی66اري للتع66رف عل66ى دالل66ة الف66روق ف66ي الس66لوك و الحس66ابي لمتوس66طا -٣

، ي رالكن66د(المؤھ66ل العلم66ي ، س66نوات الخدم66ة ف66ي الوظیف66ة : االداري وفق66اً لمتغی66رات 
 ) ١٠٥،  ١٠٤ص ، ١٩٨٥

  )   ٢٣١ص، ١٩٨٥، عوده .   ( براون لتصحیح االداة  – معادلة سبیرمان -٤
  
  

  الفصل الرابع
  
  ج ومناقشتھا عرض النتائ 

  : سیتم عرض نتائج البحث ومناقشتھا وفقاً لماجاء باھداف البحث وبالشكل االتي  
التع66رف عل66ى الس66لوك االداري للقی66ادات الجامعی66ة ودوره ف66ي (لالجاب66ة ع66ن االھ66دف االول  

م6ن وجھ6ة نظ6ر رؤس6اء االقس6ام وم6دراء الوح6دات تط6ویر العم6ل الج6امعي ف6ي جامع6ة دی6الى 
  )االداریة 

ری6ة اس6تخدم الباح6ث سلوك االداري لرؤساء االقس6ام وم6دراء الوح6دات االدالقیاس ال 
ي لعین66ة واح66دة الیج66اد دالل66ة الف66رق ب66ین متوس66ط درج66ات العین66ة والمتوس66ط  االختب66ار الت66ائ

البح6ث وبلغ متوسط درج6ات اف6راد عین6ة ،درجة ) ١٠٥(حیث بلغ المتوسط النظري ،النظري 
والف666رق دال احص666ائیاً ألن القیم666ة التائی666ة ) ٩٩,٧٥(درهوب666انحراف معی666اري ق666) ٨٥,١٤٠(

وبدرج66ة ) ٠٥,٠(عن66د مس66توى دالل66ة ) ٩٨,١(اكب66ر م66ن القیم66ة الجدولی66ة ) ٦٢,٨(المحس66وبة 
  .یوضح ذلك ) ٣(والجدول ) ١٢٨(حریة 

  
  )٣(جدول 

بین اجابات افراد العینة باستخدام االختبار التائي الیجاد داللة الفرق بین متوسط درجات 
  .استبیانة السلوك االداري  لعینة والمتوسط النظري لفقراتا

    
  متوسط 

  العینة  
  االنحراف 
  المعیاري

  المتوسط 
  النظري 

  القیمة التائیة
  المحسوبة 

  التائیةالقیمة 
  الجدولیة  

  درجة  
  الحریة

  نستوى 
  الداللة

٠٥,٠  ٧٩  ٩٨,١     ٦٢,٨      ١٠٥   ٩٩,٧٥  ٨٥,١٤٠  
                                                                                                                                                  

 المتمثل66ةوت66دل ھ66ذه النت66ائج عل66ى ان واق66ع الس66لوك االداري ل66دى القی66ادات الجامعی66ة    
حی6ث اتس6م  بالعالق6ات االنس6انیة الت6ي ، ایجابیاً برؤساء االقسام ومدراء الوحدات االدریة كان 

یس66ودھا التفاع66ل االیج66ابي م66ن خ66الل ادراك قیم66ة العم66ل الجم66اعي الت66ي تحص66ل ب66ین القائ66د 
قص66د الجامع66ة وتنس66یق جھ66ودھم وافك66ارھم بواعض66اء الجماع66ة لتوجی66ة س66لوك الع66املین ف66ي 
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ھ6ا االداري اذ قدرة وكفایة ھذه العناص6ر ف6ي مج6ال عملفضالً عن ، الوصول الى ھدف محدد 
نتیج6ة لخبراتھ6ا المتراكم6ة ف6ي ، انھا تتمثل بالسلطات والصالحیات الالزمة لتنفیذ مسؤولیاتھا 

ھ66ذا المج66ال وق66درتھا عل66ى الت66أثیر ف66ي الع66املین أي ق66درة رؤس66اء االقس66ام وم66دراء الوح66دات 
م6رتبط   وھ6ذا االم6ر، االداریة على حثھم وتحفیزھم واقن6اعھم عل6ى القی6ام بالس6لوك المرغ6وب 

عل66ى س66لوك االخ66رین ف66ي  للت66اثیروالت66ي تؤھل66ة  یمتلكھ66ابشخص66یة القائ66د والخص66ائص الت66ي 
  )٢٠٣ص، ١٩٩١،حمزة .(وشعورھم بالعمل وتماسكھم لتحقیق االھداف المنشودة حرصھم

 ٢٠٠٤، دراسة الناص6ر(و، ) ٩١ص،  ١٩ ٨٩، التمیمي(دراسة مع نتیجة  النتیجةوتتفق ھذه 
  ) ٤٢-٤٠ص  ،

ھ6ل توج6د ف6روق ذات دالل6ة احص6ائیة وف6ق (یتعلق باالجابة عل6ى الھ6دف الث6اني  اما فیما
  المؤھل العلمي ،مدة الخدمة  :متغیرات 

  
  مدة الخدمة   - أ

لتحقیق ھذا الھدف قام الباحث بایجاد داللة الفرق بین درجات عینة الموظفین الذین تزی6د 
س6نوات فأق6ل عل6ى ) ١٠( وال6ذین تق6ل م6دة خ6دمتھم ع6نسنوات ف6اكثر ) ١٠(مدة خدمتھم عن 

مقیاس السلوك االداري تم ایجاد المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري ل6درجات الم6وظفین 
حی6ث ، موظف6اً ) ٣٧(وال6ذي ك6ان ع6ددھم ، س6نوات ف6أكثر ) ١٠(التي تزید مدة خدمتھم عل6ى 

درج6ة أم6ا ) ٧٧,٦٨(وب6انحراف معی6اري ق6دره )٦٥,١٣٧(بلغت درجات المتوسط الحس6ابي 
، موظف6اً ) ٤٣(فأق6ل وال6ذي ك6ان ع6ددھم س6نوات ) ١٠(وظفین الذین تقل مدة خدمتھم ع6ن الم

، درج666ة ) ١٧,٥٨(درج666ة وب666انحراف معی666اري ق666دره ) ٤٢,١١٨(بل666غ المتوس666ط الحس666ابي 
م66ة التأئی66ة اكب66ر م66ن القی) ٤٤,٣(والف66رق دال احص66ائیاً ألن القیم66ة التأئی66ة المحس66وبة بلغ66ت 

) ٤(والج66دول ) ٥٨(وبدرج66ة حری66ة ) ٠٥,٠(مس66توى دالل66ة  عن66د) (2الجدولی66ة والت66ي بلغ66ت 
  .      یوضح ذلك 

  
  )٤(جدول 

سنوات والذین تقل مدة ) ١٠(بین الفرق بین درجات الموظفین الذین تزید مدة خدمتھم عن 
  .السلوك االداري  سنوات على مقیاس)١٠(خدمتھم عن

   
  العــــــــــــــــــــــــــــینة

  
  العدد

  المتوسط
  حسابيال

  االنحراف
  المعیاري

  القیمة
التأئیة 

  المحسوبة

  القیمة
  التأئیة

  الجدولیة

  مستوى
  الداللة

  درجة
  الحریة

  الموظفین الذین تزید مدة
  سنوات فاكثر )١٠(خدمتھم عن

٧٧,٦٨  ٦٥,١٣٧  ٣٧    
٣, ٤٤  

  
٢  

  
٠,٠ ٥  

  
٧٨  

  الموظفین الذین تقل مدة 
  سنوات فأقل)١٠(خدمتھم عن

١٧,٥٨  ٤٢,١١٨  ٤٣  

  
ویتضح من النتائج أن وصف عینة الموظفین المتمثلة بالقیادات الجامعیة م6ن رؤس6اء االقس6ام  

لمتغی6ر الخدم6ة ف6ي الوظیف6ة ك6ان ل6ھ االث6ر ف6ي تق6ویم الس66لوك وم6دراء الوح6دات االداری6ة تبع6اً 
كان6ت  س6واء م6دة خ6دمتھم وقد یعني ھذا خضوع الموظفین خ6الل، االداري للقیادات الجامعیة 
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ات والق6وانین والل6وائح ویتعرض6ون ال6ى نف6س م6ؤثرات البیئ66ة كثی6رة ال6ى نف6س التعلیم6او قلیل6ة 
وماتتض66منھ ھ66ذه البیئ66ة م66ن تفاع66ل ی66ومي واتص66ال مس66تمر ب66ین . الجامعی66ة ومتغیراتھ66ا تقریب66اً 

القیادات الجامعیة نتیجة للثقة المتبادلة بی6نھم ومایحملون6ھ م6ن س6لوك اداري ایج6ابي ی6ؤدي ال6ى 
  )١٠ص،١٩٨٩،التمیمي (وتتفق ھذه النتیجة مع دراسة . الجامعي  تطویرعملھم

  
  )ماجستیر فاكثر –بكالوریوس فأقل (المؤھل العلمي  –ب 

ت66م ایج66اد ، الیج66اد دالل66ة الف66روق ف66ي المؤھ66ل العلم66ي عل66ى مقی66اس الس66لوك االداري     
ن عل66ى درج6ات عین6ة الم6وظفین الحاص6لی  المتوس6ط الحس6ابي واالنح6راف المعی6اري لك6ل م66ن

فحین بلغت عینة الموظفین الحاص6لین ، موظفاً ) ٣٢(والذي بلغ ، فأقل ) البكالوریوس(شھادة 
وقد بلغ المتوس6ط الحس6ابي ل6درجات الم6وظفین ، موظفاً ) ٤٨(فاكثر ) الماجستیر(على شھادة 

درج6666ة وب6666انحراف معی6666اري ) ٧٧.١٢٥(فأق6666ل) البك6666الوریوس(ش6666ھادة  الحاص6666لین عل6666ى
ف666اكثر فق666د بل666غ )  الماجس666تیر(ام666ا المتوس666ط الحس666ابي عل666ى ش666ھادة ،درج666ة )٤٩,٥٠(ق666داره

والف66رق دال احص66ائیاً الن . درج66ة ) ٤٣,٣٤(درج66ة وب66انحراف معی66اري مق66داره ) ٢٢,١٣٠(
عن6د )٩٨,٢(اكبر من القیمة التائیة الجدولیة الت6ي بلغ6ت ) ٦٦,٥(القیمة التائیة المحسوبة بلغت 

  . یوضح ذلك )٥(والجدول ) ٧٨(وبدرجة حریة ) ٠٥,٠(مستوى داللة 
  

  )٥(جدول 
فأقل ودرجات ) البكالوریوس(یبین الفرق بین درجات الموظفین الحاصلین على شھادة 

  .فاكثر على مقیاس السلوك االداري )الماجستیر(الموظفین الحاصلین على شھادة 
  المؤھل
  العلمي

  المتوسط  العدد
  الحسابي

  االنحراف
  المعیاري

القیمة 
  التائیة
  وبةالمحس

القیمة 
  التائیة

  الجدولیة

  مستوى
  الداللة

  درجة
  الحریة

  بكالوریوس
  فأقل

٤٩,٥٠  ٧٧,١٢٥  ٣٢    
٦٦,٥  

  

  
٩٨,٢  

  
٠٥,٠  

  
٧٨  

  ماجستیر
  فاكثر

٤٣,٣٤  ٢٢,١٣٠  ٤٨  

  
وتشیر ھذه النتائج ان وصف عینة الموظفین المتمثلة بالقیادات الجامعی6ة م6ن رؤس6اء االقس6ام  

ودھا الج66و االیج66ابي س66ی لمتغی66ر المؤھ66ل العلم66ي ف66ي الوظیف66ة بع66اً وم66دراء الوح66دات االداری66ة ت
ات االداری6ة الت6ي ت6واجبھم نتیجة لالحترام المتبادل فیما بی6نھم ف6ي ت6ذلیل الص6عوبات والمش6كال

لل على ان ھناك وعي وادراك لالداری6ن ال6ذین یتمتع6ون بس6لوك اداري ینس6جم وطبیع6ة   مما ید
ان العالق6ة الدیمقراطی6ة ) ٢٥٩ص،١٩٧٨، س6لیمان ( یق6ول ، العمل االداري الذي یمارس6ونھ 

م6ن خ6الل تص6حیح المس6ار الخ6اطئ للس6لوك االداري ف6ي  دالقائمة بین القیادات الجامعیة تتج6د
ي االدارین للتوجیھات االداریة الحدیثة بما ینس6جم وطبیع6ة العم6ل یصغ العملیة التربویة عندما

ادات الجامعی66ة لتحس666ین الحت666رام المتب66ادل ب66ین القی666وھ66ذا یفس66ر العالق666ة الودی66ة وا. االداري 
 , Engbretson(وتتفق ھذه النتیجة مع دراس6ة . في العمل االداري وتطویرة  مستوى أدائھم

1986 , P. 3255   (  
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  االستنتاجات
  

ان السلوك االداري للقیادات الجامعیة من رؤساء اقسام وم6دراء للوح6دات االداری6ة ی6تم  -١
على تعمیق المضامین التربوی6ة لمجتم6ع الجامع6ة  ابیة حیث یتفقونبصورة عامة باالیج

  .وتشجیع العمل الجماعي فیما بینھم مما یؤكد احترام الزمن واستثماره بكفاءة، 
رؤی6تھم  ألن، غیر مدة الخدمة ف6ي الوظیف6ة ھناك اثر واضح لعالقة السلوك االداري بمت -٢

حی6ث ، البن6اء  النق6دوتق6بلھم ، داري في تعمیق اواصر المسؤولیة وق6یم طبیع6ة العم6ل اال
  . یساھم ھذا السلوك بتشجیع المبادرات ویحفز النمو المھني لدیھم 

ألن القی666ادات ، داري بمتغی666ر المؤھ666ل العلم666ي ھن666اك اث666ر واض666ح لعالق666ة الس666لوك اال -٣
العلمی6ة  خصائص6ھمالجامعیة وم6دراء الوح6دات االداری6ة ل6دیھم التفاع6ل واالنس6جام ف6ي 

  .  والمھنیة 
  

  التوصیات
ح6دات االداری6ة استخدام مركز للتطویر االداري لتطویر القی6ادات الجامعی6ة وم6دراء الو -١

وتشرف علیھ الوزراة لتدریبھم على س6لوكیات العم6ل  ة كل جامعةیرتبط مباشرة برئاس
  االداري وتأھیلھم لتطویر العمل االداري  

قس6ام وم6دراء ح6دیث ل6دى رؤس6اء االتنمیة مبدء الشعور بالمسؤولیة وفق س6لوك اداري  - ٢
  . الوحدات االداریة 

بمش6اركة متمثلة بالسلوك االداري الرفیع و اجراء انتخابات دیمقراطیة للقیادات الجامعیة -٣
  لتطویر العمل االداري   التدریسین والعاملین في الكلیة

 رارھم بالعم6لتوفیر الحوافز ل6دى القی6ادات الجامعی6ة بم6ا یع6زز س6لوكھم االداري واس6تم -٤
  . الكلیة  في 

ة التط66ورات التربوی66ة الحدیث66ة وف66ق س66لوكیات ش66جیع القی66ادات الجامعی66ة عل66ى مواكب66ت -٤
  . اداریة لتطویر العمل االداري 

  
  قترحاتمال

  .اجراء دراسة في السلوك االداري في الجامعات والكلیات الجدیدة  -١
 . خرى اجراء دراسة عن عالقة السلوك االداري ببعض المتغیرات اال -٢
ی666ة وم666دى لوجبة للقی666ادات الجامعراس666ة ع666ن الخص666ائص النفس666یة والس666ایكواج666راء د -٣

 .رغبتھم في العمل االداري
س666تخدم فیھ666ا ادوات غی666ر االس666تبیان اج666راء دراس666ة ف666ي تحلی666ل الس666لوك االداري ت -٤

 . المالحظة والمقابلةك
   .عن السلوك االداري للتدریسین في كلیات الجامعة  مماثلةاجراء دراسة  -٥
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  المصادر
مط6ابع  رؤیة في اعداد الق6ادة ف6ي مج6ال العم6ل الدبلوماس6ي) ١٩٩٦.(یحیى عبد الحمید ،ابرھیم -١

  .مصر العربیة جمھوریة ، محافظة اسیوط 
دار التری6ر للطب6ع ،  االدارة العص6ریة وجامع6ة المس6تقبل)١٩٩٨. (یحیى عبد الحمید ، ابراھیم  -٢   

  .  مصر العربیة    جمھوریة، القاھرة، والنشر
الیرم66وك والعل66وم  نم66اط القیادی66ة الس66ائدة ف66ي ج66امعتياال) ١٩٩٨.(وف66اء محم66د عل66ي، االش66قر-٣

، جامعة الیرم6وك ،  رسالة ماجستیر غیر منشورة، والتكنلوجیا كما یراھا اعضاء ھیئ التدریس 
  االردن ، اربد 

  .السعودیة ، الریاض ،  وكیةالعالقات االنسانیة والدراسات السل) ١٩٧٥.(فتوح، ابوالعزم -٤
االحص6اء الوص6في واالس6تداللي ف6ي ) ١٩٧٧.(عبد الجبار توفی6ق وزكری6ا اثناس6یوس ، البیاتي  -٥

  .مؤسسة الثقافة العمالیة مطبعة ،  النفس التربیة وعلم
ین داري للمش6رفین االختصاص6ین االداری6الس6لوك اال) ١٩٨٩.(حیدر عل6ي حی6در ، التمیمي  -٦

جامعة ، كلیة التربیة ابن رشد ، رسالة ماجستیرغیر منشورة ، والمعاونین  كمایراه المدیرین
 . بغداد 

نمط الس6لوك االداري لرؤس6اء االقس6ام العلمی6ة ف6ي كلی6ات الجامع6ة ) ١٩٩٨. (نھاد، التمیمي  -٧
الجامع6ة ، بغ6داد ،  رس6الة ماجس6تیر غی6ر منش6ورة، المستنصریة من وجھة نظ6ر التدریس6ین 

 . المستنصریة 
الطبع66ة ،  الس66لوك االداري والتنظیم66ي والعل66وم الس66لوكیة)١٩٩٩(،س66لیم اب66راھیم ، نیةالحس66 -٨

 عمان مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، االولى 
 .العربیة للطباعة والنشر النھضة  دار،بیروت ، نظریة المنظمة) ١٩٧٥(،حسن ، الحكاك  -٩

دار الحكم66ة ، داريعل66م ال66نفس اال) ١٩٩١.(ك66ریم محم66د وعب66د الك66ریم مس66ن ب66اقر ، حم66زة  -١٠
 .بغداد ،للطباعة والنشر 

 . مطبعة عصام ،بغداد ،  مبادئ االدارة العامة)١٩٧٨(حسین وعاصم االعرجي ، الدوري  -١١
 عمان ،الطبعة االولى ،  الحدیثةاالدارة ): ١٩٩٤.(عبد الباري واخرون ، درة  -١٢
 . ر عین شمس معب، القاھرة ، نظریة المنظمة)١٩٨٤.(محمود ، زھران -١٣
تحوالت البلدان الصناعیة في بدای6ة الق6رن الماض6ي ونش6أة المدرس6ة ) ٢٠٠٨(–م كرا،  سالم -١٤

  ٨/٩/٢٠٠٧في  ٢٠٠٢العدد -الحوار المتمدن، السلوكیة
بعض العوامل الم6وثره عل6ى الس6لوك االداري لم6دیرى وك6الء ) ١٩٨٢.(عبد الحمید ، سالم  -١٥

لب66وث مرك66ز ا، جل66د الس66ادس الم، مجل66ة دراس66ات ف66ي االدارة التربوی66ة، الم66دارس ف66ي قط66ر 
 .حةالدو، جامعة قطر ، التربویة 

، دار المع66ارف ، الق66اھرة ،  العل66وم الس66لوكیة ف66ي التطبی66ق االداري)١٩٧١.(عل66ي ، الس66لمي  -١٦
 .مصر

قس66م ادارة اعم66ال ، جامع66ة االس66كندریة ،  الس66لوك االداري) ١٩٩٨.(حق66ي محم66د ، س66لیمان  -١٧
 . القاھرة ،لمصریة دار الجامعة ا، الناشر ، ة ركلیة التجا

دى كلیات التربیة وعالقتھ ب6الروح حتوزیع السلطة في ا) ١٩٨٦.(عبد المجید تواب ، شیحھ  -١٨
 .القاھرة ،  مجلة دراسات تربویة، المعنویة العضاء الكلیات 

الم66ؤتمر الس66نوي  كت66اب : رج66ل االعم66ال س66مات) ١٩٩٥.(مص66طفى رض66ا، د ال66رحمن عب66 -١٩
 .حد والعشرین االقرن الوالقیادات االداریة في  –الثاني 

تحلی66ل  الس66لوك القی66ادي الس66ائد ل66دى بع66ض م66دراء ،) ٢٠٠٤(ع66دي ك66ریم رحم66ن ،الع66امري -٢٠
  جامعة دیالى –كلیة التربیة الریاضیة ،رسالة ماجستیر غیر منشورة،الشباب في العراق
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،  ینمق6االت م6ع الترب6و، القی6ادة التربوی6ة ) ٢٠٠٠.(عب6د الحل6یم ب6ن اب6راھیم ، العبد اللطی6ف  -٢١
 السعودیة  ١ – ١٦٢العدد  ، الطبعة االولى ، مؤسسة الجزیرة للصحافھ والطباعة والنشر 

نم66ط الس66وك االداري لرؤوس66اء االقس66ام العلمی66ة لجامع66ة بغ66داد ، ) ٢٠٠٤( محم66د،الناص66ر -٢٢
 العراق،جامعة بغداد  –كلیة التربیة ابن رشد ، رسالة دكتوراه غیر منشورة،

الق6یم الم6ؤثرة ف6ي الس6لوك االداري لم6دیر المدرس6ة الثانوی6ة )١٩٨٢(،احمد محم6د ،  عبیدات -٢٣
جامع66ة ،  ملخص66ات رس66ائل ماجس66تیر ف66ي التربی66ة، ف66ي االردن وموق66ع الق66یم االس66المیة منھ66ا

 . الیرموك المجلد الثالث 
 . مكتبة عین شمس ، القاھرة ،  اصول التنظیم واالدارة) ١٩٧٦.(محمد ماھر ، علیش  -٢٤
 .ث في التربی6ة والعل6وم االنس6انیةحاالحصاء للبا) ١٩٨٥.(یل یوسف امد سلمان وخل، عودة  -٢٥

 . دار الفكر ، عمان 
القی66ادة التربوی66ة الجامعی66ة لعم66داء الكلی66ات ورؤس66اء االقس66ام ) ١٩٩٤.(محم66د عل66ي ، عب66اس  -٢٦

 رسالة دكت6وراة غی6ر منش6وره، العلمیة كما یراھا تدریسیو جامعة بغداد وعالقتھا بمعنویاتھم 
 . العراق ، جامعة بغداد ، ربیة بن رشد كلیة الت، 

مجل6ة ، العوامل المح6ددة للس6لوك االداري ف6ي جھ6از االدارة العام6ة )١٩٨١.(د فؤا،القاضي  -٢٧
 .بغداد ، اكتوبر ٤٧العدد ، كلیة االدارة واالقتصاد ، جامعة المستنصریة ،  االدارة العامة

 .الجامعات ، االسكندریة  ( االفراد والسلوك التنظیمي) ١٩٧٩.(ابراھیم ، مري الغ -٢٨
ورؤس66اء االقس66ام ف66ي كلی66ات  انم66اط الس66لوك االداري للعم66داء) ١٩٩٢.(عص66مت ، فروق66ة  -٢٩

 . االردن ، عمان ،  رسالة ماجستیر غیر منشورة، ة االردنیة الجامع
الطبع6ة ،  سالیب التحلیل الحصائيامبادئ االحصاء و) ١٩٨٥(،عبد هللا رمضان ، الكندري  -٣٠

 . منشورات ذات السالسل ، ت الكوی، االولى 
  . دار السالم ، الریاض ،  القیادة االداریة) ١٩٨٠.( كنعان،  نواف-٢٩

اثر العالقات االنسانیة في رفع ،  دراسات في تطویر التعلیم) ١٩٨١.(بركات احمد ، لطفي   -٣٠    
  الریاض، دار المریخ   ،الروح المعنویة للمعلمین 

یة لالدارة الجامعیة في الع6راق ف6ي الق6رن التوقعات المستقبل) ١٩٩٨(.مجبل علوان ، الماشي  -٣١
، جامع6ة بغ6داد ، كلیة التربی6ة اب6ن رش6د ، دكتوراه غیر منشورة  رسالة،  والعشرین الحادي
  .العراق 

مؤسس6ة ش6باب :االس6كندریة ،  االدارة والم6دیر العص6ري) ١٩٨٥.(مد حمد  محا، المصري  -٣٢    
  . لنشر الجامعة للطباعة وا

س6الیب القیادی6ة لعم6داء اال) ١٩٩٤(محم6د عب6د هللا ، الحس6ن ب6ن محم6د وال ن6اجي ، یدي المغ -٣٣    
     . بالمنطقة الشرقیة الملك فیصل الكلیات بجامعة

  .دار السالسل ، الكویت :  ادارة الموارد البشریة) ١٩٨٩.(محمود ھاشم زكي  -٣٤    
  .الریاض ، دار عالم الكتب ،  اختبار القیادة التربویة) ١٩٨٤.(محمد منیر ، مرسي  -٣٥    
س6لوك وفاعلی6ة اثر العوامل الشخص6یة ف6ي ) ١٩٩٠.(فاضل وسمیر عزیز علیوي ، خزعل  -٣٦     

كلی6ة االدارة ، الجامع6ة المستنص6ریة ،  مجل6ة االدارة واالقتص6اد )دراسة مبدایتة (دیرین مال
    .واالقتصاد 

مكتبة النھضة المصریة ، ٣ط،  سایكلوجیة الجماعات والقیادة) ١٩٧٠.(مل س كایون، ملكیة  -٣٧    
  .مصر ، 

االف666اق ،  الم666ؤثر الثال666ث للتعل666یم الع666الي) : ١٩٨٧.(وزارة التعل666یم الع666الي والبح666ث العلم666ي -٣٨    
  . أذار ٢٨ – ٢١بغداد  ، المستقبلیة 

،  ث العلميحندوة النھوض بالتعلیم العالي والب) ١٩٩٢.(ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -٣٩    
  . حزیران  ٢٢، بغداد 
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ایل666ول  ، ص666فر ،  اص666الح التعل666یم ف666ي الع666راق) ١٩٩٢.(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ666ـ  -٤٠    
  . ھـ  ١٤١٠

الطبع6ة ، وظائفھا نظریاتھ6ا ، ھیمھا مفا،  االدارة التربویة والقیادة) ١٩٨٤.(طھ الحاج ، الیاس  -٤١    
          .االقصى   مكتبة، عمان ، االولى 

اطروح6ة دكت6وراة ،  قی6اس كف6اءة االداء االداري الج6امعي) ١٩٩٧.(یحیى منصور بشیر عل6ي  -٤٢    
  . كایة التربیة ، المستنصریة  غیر منشورة الجامعیة
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