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 داري ألانقيادية نهقائد ا انقدرات وادلواصفات
 يف جامعة جكريث وبغداد

 
 المدرس المساعد

 الناصريمكي  لطيف غازي
 مركز البحوث النفسية. جامعة بغداد /

 
 اخلالصة

تعد القيادة الفعالة مقوما أساسيا لبقاء المؤسسػة اإلداريػة والعمميػة ونجا، ػاذ ولػذلؾ 
واسػػعا بػػيف العممػػاء السػػموكيف ودممػػاء اإلدارةذ  ف القيػػادة  فقػػد أ،تػػؿ اػػذا الموتػػوع ااتمامػػا

تعد الم،رؾ ا ساسي واإلدارة الفادمة في ت،قيػؽ أاػداؼ أي مؤسسػة مػف المؤسسػات وبنػاء 
   .المستقبؿ الوادد  دتائ ا

وتعد القيادة شكؿ مف اشكاؿ التفادؿ ا جتمػادي بػيف القائػد ومجمودػ  مػف ا فػراد 
دنػد شػ ص معػيفذ أي اف القائػد يقػـو بسػموؾ لممسػاددة دمػ  بمػوغ ،يث تبرز سمة القيادة 

ال ػػدؼ وت،ريػػػؾ الجمادػػة ن،ػػػو اػػذخ ا اػػػداؼ مػػػف  ػػتؿ دمميػػػة التفادػػؿ ا جتمػػػادي بػػػيف 
ا دتػاء وال،فػػاظ دمػ  تماسػػؾ الجمادػة وتيسػػير ا مػور با اتجػػاخ اليػ،ي ذ واكػػذا يمكػػف 

ويمكف النظػر الي ػا كسػمة ش يػية النظر ال  القيادة كدور اجتمادي أو وظيفة اجتماديةذ 
وموجػػ  دائمػػا وليسػػت  أو دمميػػة سػػموكيةذ والقيػػادة اػػي دمميػػة تفادػػؿ أجتمػػادي نشػػط ومػػؤثر

مجرد مركز مرموؽ أو مكانة أو قوةذ واكذا نجد اف القائد او أي ش ص يقود جمادة مػف 
 ا فػػػراد ومػػػؤثر فػػػي سػػػموك ـ ويوجػػػ  دمم ػػػـذ أي انػػػ  يكػػػوف بػػػؤرة لسػػػموؾ ادتػػػاء الجمادػػػة
ويكػػوف الشػػ ص المركػػزي فػػي الجمادػػةذ وينبػػج مػػف دا ػػؿ الجمادػػة بيػػورة تمقائيػػة وتكػػوف 

دبػػػػػػػد الم ػػػػػػػديذ )مسػػػػػػػبوق  بعمميػػػػػػػة تنػػػػػػػافس مػػػػػػػف قبػػػػػػػؿ دػػػػػػػدد مػػػػػػػف أدتػػػػػػػاء الجمادػػػػػػػة. 
 (.55ذص6211

 إل  : ادفت الدراسة ال،اليةوقد 
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 التعرؼ دم  قياس مستوى القدرات القيادية لمقائد اإلداري. .6
ات ػػا اإل،يػػائية فػػي مسػػتوى القػػدرات القياديػػة وفقػػا لمتغيػػر التعػػرؼ دمػػ  الفػػروؽ ودا .9

 الت،ييؿ الدراسي(. -الجنس -)العمر

وفقػػا  اميت ػػا النسػػبيةذ وقػػد ذالتعػػرؼ دمػػ  القػػدرات والموايػػفات القياديػػة لمقائػػد اإلداري .5
ا  تبار التاني لمعرفة دالة الفروؽ بػيف متوسػط )أست دـ البا،ث الوسائؿ اإل،يائية 

وا  تبػػػػار التػػػػاني لعينتػػػػيف  ذاد العينػػػػة دمػػػػ  المقيػػػػاس ودرجػػػػات ـ الفرتػػػػيةدرجػػػػات أفػػػػر 
 مستقمتيفذوت،ميؿ التبايف ا ،ادي وكذلؾ النسبة المئوية  امية الفقرة.

 وفؽ ا تي :ال،الي  نتائج الب،ثوقد جاءت 
فػػي جامعػػة تكريػػت  لمقائػػد اإلداريوالموايػػفات قيػػاس القػػدرات فػػي وجػػود مسػػتوى دػػاؿ  .6

 .(03ذ0دند مستوى دالة ) ذدوجامعة بغدا
الت،يػػػيؿ الدراسػػػي( دمػػػ  مقيػػػاس  -الجػػػنس –العمػػػر )دػػػدـ وجػػػود فػػػروؽ بػػػيف متغيػػػر  .9

 .القدرات القيادية لمقائد اإلداري

لديػ  )،يػث جػاءت الفقػرة  ا امية النسبية لمفقػرات العميػا والفقػرات الػدنيا وفقػا لتسمسػم اذ -5
يتيػػػؼ )فقػػرةلدرجػػة ا ولػػ ذ أمػػا فيمػػا ي ػػص القػػدرة دمػػ  إقنػػاع او ػػريف والتػػ ثير فػػي ـ( با

لديػ  القػدرة دمػ  أسػتيعاب ) فقػرة بمنطؽ سميـ ولبؽ( فقد جاءت بالمرتبة الثانيةذ وقػد جػاءت
وج ات نظر او ريف( بالمرتبة الثالثة وفقا  اميت ا النسبية ويوا إل  الفقػرة ا  يػرة التػي 

 الش يػػي(ذ فقػػد جػػاءت بنسػػب  ( )لديػػ  قػػدرة الم،افظػػة دمػػ  مظ ػػرخ51جػػاءت بالتسمسػػؿ )
 وفقا  راء دينة الب،ث. (6.166)
 

 انفصم األول
 همية انبحث واحلاجة انيهأ

جتماع بدراسة مف ـو القيادة كظػاارة أجتماديػة تفػرض ت ثيراػا دمػ   أاتـ دمماء ا
الجمادة التي تظ ػر بين ػا لالقائػدل الػذي يقػـو الجمادػة ن،ػو ت،قيػؽ أاػداف ا التػي تػؤمف ب ػا 

تمبيػة    ثقت ػا وت ييػداا مػا داـ بمقػدورخيمن،ػالجمادة ،وؿ قائداا و  إلي ا وبذلؾ تمتؼ وتسع 
جتمػػاع  جتماديػػة والنفسػػية وقػػد ذاػػب دممػػاء ا واد ػػا الماديػػة وانأ،اجات ػػا دمػػ  ا ػػتتؼ 
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انسػػانية التػػي  داريػػة وا فػػي السػػموكيات ا ادارة الػػ  دراسػػة اػػذخ الظػػاارة الجديػػدة وب،ثػػو  وا
 (63ذص9001دا ؿ المؤسسات. )دبد ال اديذ  ذت تتبمور ا

،تػؿ اػػذا أد القيػادة الفعالػػ  مقومػا أساسػيا لبقػػاء المؤسسػة ونجا، ػاذ ولػػذلؾ فقػد تعػو 
مػػف الدراسػػات دارةذ ودمػ  الػػرغـ  الموتػوع أاتمامػػا واسػػعا بػيف العممػػاء السػػموكيف ودممػػاء ا

فتػؿ أ  أتفػاؽ دػاـ دمػ  نػ  لػـ يػتـ التويػؿ الػأ  ال ائمة التي ب،ثت في موتوع القيادةذ ا
تعريػػػؼ ل ػػػػاذ ومػػػج ذلػػػػؾذ فػػػػ ف معظػػػـ تعريفات ػػػػا تركػػػز دمػػػػ  أن ػػػػا دمميػػػة ممارسػػػػ  التػػػػ ثير 

 .(6ص ذ9001 يجابي دم  او ريف. )ال طيبذ ا
سػػاس وا دارة الفادمػػ  فػػي ت،قيػػؽ أاػػداؼ أي مؤسسػػة مػػف  الم،ػػرؾ اوتعػػد القيػػادة 

أـ سياسيةذ وذلؾ لمػدور الم ػـ الػذي ـ اقتيادية أـ دسكرية أالمؤسسات سواء كانت تربوية 
نسػاف وبنػاء مسػتقبم ـذ وجعػؿ  ت،تم  القيادة في تماسؾ الجمادة وبنائ ا فػي تنظػيـ سػموؾ ا

مػػاـذ ب دتباراػػا توجي ػػا االػػ  دائ ػػـ اكثػػر فادميػػة ومسػػاام  فػػي دفػػج ،ركػػة التعػػوؽ والبنػػاء أ
مػػػ  ت،قيػػػؽ أاػػػداؼ لسػػػموؾ ا فػػػراد ن،ػػػو ت،قيػػػؽ ال ػػػدؼ المنشػػػودذ ويعتمػػػد نجػػػاح القيػػػادة د

المجتمػػج واغراتػػ  ومػػا يمتمػػؾ القائػػد مػػف قػػدرات ت،فػػز العػػامميف معػػ  بعػػد بػػث روح النشػػاط 
وبػػػث روح ال،مػػػاس  فػػػي ـ والم،افظػػػة دمػػػ  رو، ػػػـ المعنويػػػة وتنميػػػة ،ػػػب العمػػػؿ والتعػػػاوف

سػػتفادة مػػف  براتػػ  وكفاءتػػ  الش يػػية  مػػف  ػػتؿ ا ذبػػدفع ـ ن،ػػو ت،قيػػؽ أاػػداؼ المؤسسػػة
مكانػػػات الماديػػػة والبشػػػرية. )دبػػػد  جتماديػػػة والسػػػموكية وتفزراػػػا فػػػي توجيػػػ  ا والعمميػػػة وا
 .(91ص ذ6211 الم ديذ

فػراد  جتمػادي بػيف القائػد ومجمودػ  مػف ا وتعد القيادة شكؿ مف اشكاؿ التفادؿ ا
دمػ  بمػوغ  ،يث تبرز سمة القيادة دنػد شػ ص معػيفذ أي اف القائػد يقػـو بسػموؾ لممسػاددة

جتمػػػادي بػػػيف  ادػػة ن،ػػػو اػػذخ ا اػػػداؼ مػػػف  ػػتؿ دمميػػػة التفادػػؿ اال ػػدؼ وت،ريػػػؾ الجم
تجػػاخ اليػػ،ي ذ واكػػذا يمكػػف  وال،فػػاظ دمػػ  تماسػػؾ الجمادػػة وتيسػػير ا مػػور با دتػػاء ا

كدور اجتمادي أو وظيفة اجتماديةذ ويمكف النظػر الي ػا كسػمة ش يػية النظر ال  القيادة 
دائمػػا وليسػػت  وموجػػ ادي نشػػط ومؤثر جتمػػأأو دمميػػة سػػموكيةذ والقيػػادة اػػي دمميػػة تفادػػؿ 

مجرد مركز مرموؽ أو مكانة أو قوةذ واكذا نجد اف القائد او أي ش ص يقود جمادة مػف 
وجػػػ  دمم ػػػـذ أي انػػػ  يكػػػوف بػػػؤرة لسػػػموؾ ادتػػػاء الجمادػػػة يك ـ و ا فػػػراد ومػػػؤثر فػػػي سػػػمو 
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ويكػػوف الشػػ ص المركػػزي فػػي الجمادػػةذ وينبػػج مػػف دا ػػؿ الجمادػػة بيػػورة تمقائيػػة وتكػػوف 
ذ الم ػػػديدبػػػد )نزيػػػ  دمي ػػػا مػػػف قبػػػؿ دػػػدد مػػػف أدتػػػاء الجمادػػػة. مسػػػبوق  بعمميػػػة تنػػػافس 

 (.55ص ذ6211
الفػرد أو الجمادػة تجػاخ ت،قيػؽ  ف القيادة اي القدرة دمػ  التػ ثير دمػ  مػا يقػـو بػ أ

ال ػػدؼ المنشػػودذ وقػػد تطػػورت التعػػاريؼ وتغيػػرت بػػدء مػػف التعريػػؼ الػػذي كػػاف ينػػادي بػػ ف 
غيراػا ائػدل ل القػدرة دمػ  التػ ثيرل اذا القيػادة مثػؿ الش ص القويعرؼ ة ل بالفطر الا نساف قائد

كتسػػاب ا مػػف  ػػتؿ البػػرامج التدريبيػػة المناسػػبةذ وبعبػػارة ا ػػرى دنػػدما أمػػف الم ػػارات يمكػػف 
يػػدقاء او الػػزمتء فػػي العمػػؿ لجمػػج التبردػػات مػػثت لمسػػاددة  يبػػادر تنظػػيـ مجمودػػة مػػف ا

،ػػد   ػػريفذ او لتج يػػز ،فمػػة بسػػيطة  سػػبوع مػػج ا ة ادطمػػة ن ايػػالم،تػػاجيفذ أو لقتػػاء 
نػػػت بمظ ػػػر القائػػػدذ دنػػػدما ي بػػػرؾ رئيسػػػؾ برغبتػػػ  أالػػػزمتءذ فػػػي اػػػذخ ال،ػػػاات سػػػتظ ر 

ت،ػدد بمناقشتؾ ا،قا في بعض المشاريج العالقةذ ف و يظ ر كقائدذ إمػا فػي المنػزؿ دنػدما 
ؾ تظ ػػر كقائػػدذ النقطػػة نػػت بػػذل العمػػؿ الػػذي سػػيقـو بػػ  طفمػػؾذ ومتػػ  وكيػػؼ سػػيقـو بػػ ذ ف

لمػدى و قيػادي سػتمارس القيػادة أداري أو أالرئيسة انا اي سواء كنػت فػي منيػب اشػرافي 
 (.63ص ذ9006السيدذ ) ما وبنوع ما.
جتمػػػػادي الرئيسػػػػي الػػػػذي يقػػػػـو بػػػػ  فػػػػرد معػػػػيف  ف مف ػػػػـو القيػػػػادة يعنػػػػي الػػػػدور اأ

ور بػالقوة والقػػدرة دمػ  التػػ ثير فػراد الجمادػػةذ ويتسػـ اػذا الػػدأتفادمػ  مػػج  أثنػػاءالقائػد( )يسػم 
 (.63ص ذ9006  ريف وتوجي  سموك ـ في سبيؿ بموغ ادؼ الجمادة )السيدذ في ا

فػػػػرد فػػػػي الجمادػػػػة يعػػػػزز فػػػػي سػػػػموك ذ ولػػػػ  دورخ  Leaderو الػػػػزديـ أف القائػػػػد أ
قػػدر مػػف يمثم ػػا وي،ػػرؾ في ػػا فادميت ػػاذ ويبمػػور ااػػداف اذ ويوج  ػػا أ دتبػػارخاالمركػػزي في ػػاذ ب

التػػي ب ػػا تؤكػػد الجمادػػة ذاتيت ػػا وت،ػػافظ دمػػ  كينونت ػػا وتماسػػك اذ ويسػػتمـز وجػػود الوج ػػ  
 headshipايػ  ويشػارك  فػي توج اتػ ذ وتقػـو الرئاسػة أيوجد لػ  مػف يتابعػ  دمػ  ر ف أالقائد 

مثػؿذ   تبػار او التعيػيف ا ن ا باأيؿ في القيادة  ف اأدم  التعيف مف السمطةذ مف ،يف 
 اقتنػػاعتشػػارة والمشػػاركة فػػي ات ػػاذ القػػرارات بػػيف القائػػد واتبادػػ  ودمػػ  س وتقػػـو دمػػ  مبػػدا ا

اػداؼ  الجميج بما يقررون  ورتااـ دن ذ دف ف ـ وبيػيرة بابعػادخ ومراقبتػ  ن،ػو ت،قيػؽ ا
ب،يػث ف يكػوف دمػ  مسػتوى دقمػي ومعرفػي أالمرسومةذ والقائد فػي مجػاات الفكػر يتوجػب 
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و أف كػػػاف قيايػػػػا اوف فيػػػ  الرائػػػد لجمادتػػػ  ويكػػػ و ذاؾ بطابعػػػ أقػػػد يطبػػػج اػػػذا المجػػػاؿ 
ف ذكػاءخ كػاف قريبػا أ  كػاف الػذكاء شػرطا لمقائػد ا وافذ منظراو أدالما و أو شادرا اميورا 

قػػػػػدر دمػػػػ  التوايػػػػػؿ مع ػػػػـ والت،ػػػػػدث الػػػػػي ـ  مػػػػن ـ فكريػػػػػا ودقميػػػػا ونفسػػػػػياذ فانػػػػ  يكػػػػػوف ا
مػػػور وتقػػػػديرا أللا كثػػػر من ػػػ ،ػػػواؿ ا وم ػػػاطبت ـ بالمغػػػة التػػػي يف مون ػػػاذ واػػػو مػػػػف كػػػؿ ا

انفعاليػة  ا اليػفاتدراكا لمتطمبات المواقؼ وتنبوا بالمستقبؿذ والقائػد دمومػا لػ  ألمظروؼ و 
ف أتبػػاعذ و  نظػػار وتجعمػػ  مػػدار ،ػػديث ا جتماديػػة التػػي تمفػػت اليػػة ا والعقميػػة والنفسػػية وا

س والثقػػة رادة وتػػبط الػػنف نفعػػاؿ وقػػوة الش يػػية والتػػزاف واليكػػوف دمػػ  درجػػة داليػػة مػػف ا
فكػار الكثيػػرة الػ  مرؤسػػي   جتماديػة فانػ  يكػػوف قػادرا دمػػ  تويػيؿ ا النا،يػػة ا في ػاذ ومػف

ذا كػاف القائػد أالجميػج بػذا مػف نفسػ  و ايػة كثر أومف النا،ية السياسية مثت يكوف القائد 
ف يكػػوف القائػػد دمػػ  مسػػتوى دػػاؿ مػػف قػػوة أدبػػد النايػػرذ ويشػػترط الػػزديـ انػػديذ و كغزديمػػا 

 الػػوافمػػف كػػؿ  رامت،ػػر دمػػ ذ  نػػا ا و قػػوة اأمػػف تكامػػؿ الش يػػية تعػػد  والثقػػة بػػالنفسان ا
 ال،نفػػيذ) جتماديػػة لمبػػاداة اذاتػػ  وقػػادرا دمػػ  ا ت كيػػدالقمػػؽ والتػػوترات العيػػبيةذ ميػػاا الػػ  

 (.553ذ ص 6223
 المطموبػػػة لمرجػػػؿ القيػػػادي لقػػػدراتاتمامػػػا كبيػػػرا باأدارة ال،ػػػديث يبػػػدي  أف دمػػػـ ا

نتػػاج والنوديػػة الجيػػدةذ  واثاراػػا فػػي رفػػج مسػتويات اـ العمػػؿ الجمػػادي ودور القيػادة وبمفػااي
دت بالعديػػػػد مػػػػف أدمػػػػاؿ  دارة اأسػػػػاليب فػػػػي ا يػػػػرة نظريػػػػات و  ونػػػػة ا لقػػػػد ظ ػػػػرت فػػػػي ا
القياديػػػة  قػػػدراتدارت ػػػا ومػػػف اليػػػفات والاسػػػموب أف تعيػػػد النظػػػر فػػػي أالمؤسسػػػات الكبيػػػرة 

دارة ومن ػا  لقيادية كما جاءت ب ا الدراسػات ال،ديثػة لعمػـ االمطموبة توفراا في الش يية ا
فكػػػار والتيػػػورات  الرؤيػػػة الواتػػػ،ة لم ػػػدؼذ القػػػدرة دمػػػ  نقػػػؿ يػػػورة ال ػػػدؼذ أي نقػػػؿ ا
 الم ػارات المطموبػة فػيلمناسذ والقدرة دم  ايجاد الجو العاـ الذي ينسجـ مج ال دؼذ ومػف 

التكامػػػؿ فػػػي جتمػػػاديذ  والطمػػػوحذ التفادػػػؿ ابتكػػػار والمثػػػابرة  القائػػػد اػػػي المبػػػادرة وا ذلػػػؾ
الش يػػيةذالت طيط الجيػػد والتنظػػيـذ التقبػػؿ المتبػػادؿ بػػيف القائػػد والجمادػػةذ التوافػػؽ النفسػػي 

 ص(. ذ9001)دبد ال اديذ  دتـ اتماـ با جتماديذ ا وا
القياديػػة الواجػػب توفراػػا فػػي القائػػد  والموايػػفات ولغػػرض وتػػج الم ػػارات والقػػدرات

 -:مكاف تقسيم ا ال  مايمي  ن  باأب طار م،دد ووات  نقوؿ داري  ا



 القدرات والموايفات القيادية لمقائد ا داري في جامعة تكريت وبغداد
 ـ. ـ. لطيؼ غازي مكي النايري

361 

داري  دراؾ الػوادي لػدى القائػد ا اأف : ويقيػد ب ػا جتماعيةةألوالميارات ا القدرات .6
قتيػادية التػي تسػود  اػداؼ اا تجااػات السياسػية و  جتمادية وا في ف ـ التقاليد ا

 دارية كمجمودات وافراد. ا والمجتمج ومقدار ما تفرت  مف ت ثيرات دم  البيئة
الذانيػة والسػموكية اثنػاء  تجااػات : ويقيػد ب ػا مجمػوع االقدرات والميارات الذاتيةة .9

مػػػف ترتفػػػج لديػػػ  درجػػػة  ػػػرذ تػػػمن ـ أو  ،ػػػيف ف اػػػذخ القػػػدرات تتبػػػايف بػػػيفاالعمػػػؿذ و 
التفكيػػػر المنطقػػػػي والعقتنػػػػي ومػػػػن ـ مػػػػف يمتمػػػؾ القػػػػدرة دمػػػػ  التمييػػػػز السػػػػريج بػػػػيف 

سػتنتاج ومػن ـ مػف يمتػاز بعمػؽ  بػدائؿ المفروتػة ومػف اػو سػريج امجمودة مػف ال
 التفكير ونفاذ البييرة.

والت،مؿ ونكػراف الػذات والرغبػة بالتتػ،ية كػؿ اػذخ  اليبرف يتمتج القائد بم ارات أ .5
 .ثمثؿ قدرات ذاتية لمقيادي ااداري الفعاؿ

دارة  داريػة وفنػوف ا وتعني الف ـ الوادي والمػدرؾ لواقػج العمميػة ا: دارية القدرات ا .5
 ذالعائميػةدارة  وتطبيقات ا العمميةذ وتسود العالـ اليـو ثتثة انػواع مػف اادارة اػي )ا

يػػػػب،ت تشػػػػكؿ أفالم ػػػػارات القياديػػػػة المطموبػػػػة  ذالم نيػػػػة(دارة  دارة السياسػػػػيةذا ا
تنتػج و  ذمف التينج في  مػؽ اػذخ المر،مػة تطرارية في المرا،ؿ المتقدمةأ،اجة 

كاديميػػػة(ذ تعبيػػػرا دػػػف ،اجػػػات المجتمػػػج الفعميػػػة التػػػي  داريػػػة وا )ا ة الم نيػػػةدار  ا
سػتتـ أالػ   اريػيف المػااريف دغفال ا ن ائيا فال،واجز التي تعرقؿ ويوؿ اأايمكف 

دارات ستزوؿ ،تما وتيب  ال،اجة الو،يدة اي ال،اجػة الػ   المراكز القيادية في ا
 .التػػروريةسػػتقامة  نكػػراف الػػذات و،ػػب العمػػؿ واالعمػػـ والكفػػاءة والوفػػاء والنزااػػة و 

   (.61-55ص ذ9001 دبد ال اديذ)
إذا القيػػػػادة اإلداريػػػػة اػػػػي فػػػػف التعامػػػػؿ مػػػػج النػػػػاسذ ويتمثػػػػؿ اػػػػذا الفػػػػف بالنشػػػػػاط 
واإلشػػراؼ الػػذي يمارسػػ  شػػ ص معػػيف مػػج او ػػريفذ ب سػػاليب متطػػورة وي ػػدؼ إلػػ  ت،قيػػؽ 

فيسػػػع  العػػػامميف معػػػػ  ودػػػف طػػػػريق ـ  غايػػػات م،ػػػددةذ والقائػػػػد اػػػو الػػػذي يػػػػتقف ذلػػػؾ الفػػػػف
تيػػاؿ ب ػػـ وتػػوجي  ـ الػػ  ت،قيػػؽ ا اػػداؼ المنشػػودةذ والقيػػادة اإلداريػػة اػػي مسػػؤولية  وبا

تتوزع في الدولة بدءا بالرئيس ا دم  واو رئيس الجم ورية في النظػاـ الرئاسػي ا دمػ  أو 
القيػػادة اإلداريػػة  المجمػػس الػػوطني لمػػوزراء أو المجمػػس الػػوطني فػػي البرلمػػافذ الكػػؿ يمػػارس
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بػػؿ  وا كاديميػػة فػػي نطػػاؽ وزارات ػػـ وا تقتيػػر القيػػادة اإلداريػػة دمػػ  ذوي العينػػة السياسػػيةذ
 ذ9005 )المجػػػػػػذوبذ تشػػػػػػمؿ المػػػػػػوظفيف العمػػػػػػومييف الػػػػػػذيف يعممػػػػػػوف فػػػػػػي  دمػػػػػػة الدولػػػػػػة

 (.515ص
ويزيػػد مػػف أاميػػة الموتػػوع و طورتػػ  دور القيػػادة فػػي العمػػؿ اإلداري وا كػػاديمي 

الم ارات المطموبة لمش ص القيػادي التػي يمكػف مزاولت ػا مػف قبػؿ دنايػر إداريػة مج توفر 
دتماد دم   برة ال براء ا جانب البعيديف دف امـو البيئة العراقيػة وقيم ػا  وفنيةذ وليس ا

وجعػػػؿ اإلدارة  وتقاليػػػدااذ وينبغػػػي اإلطػػػتع دمػػػ  المعمومػػػات والتجػػػارب الم مػػػة ل  ػػػريفذ
فػػػوءة التػػػي تتػػػػوفر في ػػػا م ػػػارات داليػػػػة فػػػي النػػػوا،ي الش يػػػػية تعتمػػػد دمػػػ  العنايػػػػر الك

قتيػػػػػاديةذ وجعػػػػؿ الشػػػػػ ص المناسػػػػػب فػػػػػي المكػػػػػاف  جتماديػػػػة والسياسػػػػػية والنفسػػػػػية وا وا
ف ا داء يػػػػرتبط بنوديػػػػة القيػػػػادة وأفتػػػػؿ أداء اػػػػو مػػػػا يكػػػػوف فػػػػي ظػػػػؿ القيػػػػادة  المناسػػػػبذ 

تػػطتع بم ػػاـ  ا قػػدر دمػػ  ا الم تػػارة مػػف قبػػؿ ا تبػػاع الناتػػجيف والػػواديف تجعػػؿ القائػػد
القياديةذ أما القيادة الفوتوية يسوء في ا ا داءذ وتمثػؿ مشػكمة الدراسػة بعػدـ وجػود دراسػات 
دممية لمم ارات القيادية المطموبة التي يمكف أف يمتمك ا القادة اإلداريػوف فػي العراؽذوكػذلؾ 

يػوف فػي المؤسسػات العراقيػة وجود إ،سػاس دػاـ يشػكؾ بالكفايػات المتػوفرة لػدى القػادة اإلدار 
لعػػػدـ إطتد ػػػـ دمػػػ  أسػػػرار القيػػػادة اإلداريػػػة نتيجػػػة دػػػدـ تػػػوفر أدوات قيػػػاس متئمػػػة ت،ػػػدد 
متطمبات الدور الوظيفي ل ؤاء القادةذ وال،اجة ال  القائد اإلداري الكفوء الذي يسػادد دمػ  

 ايػة فػي اػذا مثؿ لمجمؿ المشاكؿ بشكؿ منتظـ ومبرمج ومتكامؿ وفقػا لقدراتػ  ال ال،ؿ ا
 المجاؿ والتي تعطي نتائج مثمرة تيب في ت،قيؽ ا اداؼ المرسومة.

 
  :أىداف الدراسة 

 ت دؼ الدراسة ال،الية ال :
التعػػرؼ دمػػ  مسػػتوى القػػدرات والموايػػفات القياديػػة المفتػػمة لمقائػػد اإلداري مػػف  .6

  تؿ المقياس المعدّ ل ذا الغرض.
 )العمر(. ا لمتغيرمستوى القدرات القيادية وفق التعرؼ دم  .9

 )الجنس(. مستوى القدرات القيادية وفقا لمتغير التعرؼ دم  .5
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التعػرؼ دمػػ  الفػروؽ وداات ػػا اإل،يػػائية فػي مسػػتوى القػدرات القياديػػة المفتػػمة  .5
 .  )الت،ييؿ الدراسي( وفقا لمتغير

التعػػػرؼ دمػػػ  القػػػدرات والموايػػػفات القياديػػػة المفتػػػمة لمقائػػػد اإلداري الكفػػػوء وفقػػػا  .3
 ت ا النسبية. امي

 
 يتحدد البحث الحالي بمايمي : حدود البحث: *
 .في جامعة تكريت وجامعة بغدادوالطمبة التدريسييف الجامعييف وا دارييف  -6
 الذكور وا ناث. -9
 .9001داـ/  -5
 

 :تحديد المصطمحات 
سػػتجابة مػػا أو إمكانيػػة أ(ذ واػػي و،ػػدة سػػموكية تقابػػؿ 6255) : درف ػػا توسػػوفالقةةدرة .6

 (.66ص ذ6253 داء ما )يال ذدم  أ

 ذ6221 )الػػػوقفيذ. : واػػػي نزدػػػة ثابتػػػة نسػػػبيا توجػػػ  سػػػموؾ الفػػػرد وتيػػػرفات اليػػػفة  .9
 (.32ص

: واػػي الف ػػـ الػػوادي والمػػدرؾ لواقػػج العمميػػة اإلداريػػة وفنػػوف اإلدارة الميةةارات ااداريةةة .5
 (.613ص ذ6215 )مرسيذ. وتطبيقات ا العممية

جػؿ القيػاـ بالعمػؿ أر ااجتمػادي فػي او ػريف مػف : اي قػدرة الفػرد دمػ  التػ ثيالقيادة .5
 (.665ص ذ6213 )،امدذ. وتنفيذ أاداؼ م،ددة

(: اػػػي دمميػػػة التػػػ ثير فػػػي أنشػػػطة الجمادػػػة إلدػػػداد 6230) درف ػػػا سػػػتوجد بػػػؿو 
 (.599ذ ص6213ال دؼ وال،يوؿ دمي .)ابو النيؿذ

ينقمػ  (: اي نشاط دينامي يؤثر في الج از اإلداري ،يػث 6225) ودرف ا الطويؿ
 (.901ص ذ6225 الطويؿذ. )يتاتيكية الراكدة إل  ال،الة الدينامية المت،ركة مف ال،الة ا
 

 Ability toleadre ship: القدرة القيادية. 6
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تػػافة إلػػ   با المكتسػػبسػػت داـ المعرفػػة والسػػموؾ أ(: اػػي 6211)  ػػا بتػػوؿتدرف
ص  ذ6211 رنػػػسذكت. )التبيػػػر فػػػي تقػػػدير ال،اجػػػات وتػػػوفير القيػػػادة فػػػي موقػػػؼ معػػػيف

93.) 
(: اػػو الشػػ ص الػػذي يقػػود جمادػػة مػػف ا فػػراد 6255: درفػػ  زاػػراف)القائةةد ااداري .3

 (.912ص  ذ6255)زارافذ . ويؤثر في سموك ـ ويوج  دمم ـ
(: اػػو اإلنسػػاف الػػذي يوجػػ  ج ػػودخ وج ػػود او ػػريف 9001) ودرفػػ  دبػػد ال ػػادي

داريػة والسػمات والقػدرات مػف اجػؿ ن،و ت،قيؽ ا اداؼ المتفؽ دمي ا مستعمت العمميػات اإل
 (.61ص  ذ9001 دبد ال اديذ.) مثؿ في إدارة العمؿ توظيف اذ ا
 

 لػػ  قػػوة التػػ ثير دمػػ  معينػػة و : اػػو الشػػ ص الػػذي يقػػود جمادػة التعريةةف النظةةري لمقائةةد
   ا ن،و ادؼ ما ويسع  إل  ت،قيق .يوجتسموؾ اذخ الجمادة و 

 سموكيات او ريف مف  ػتؿ إ،ػداث دتقػة : اي الت ثير دمالتعريف النظري لمقيادة  
ن،ػو اػدؼ مشػترؾ  بيف ش ص ما وجمادة معينةذ ب،يث يػتمكف بقػوة إرادتػ  وبيػيرت 

 يسع  إل  ت،قيق .

 اػػي كػػؿ مػػا يمتػػاز بػػ  الػػرئيس أو القائػػد أو المػػدير التعريةةف ااجرائةةي لمقةةدرة القياديةةة :
كس اذا الػدور بفعػؿ مف قدرات وموايفات و يائص تساددخ دم  أجراء دور ما ينع

تػػػطتد  بم امػػػ  ومسػػػؤوليات  أسػػػموك  مػػػف  ػػػتؿ السػػػمطة التػػػي يمارسػػػ ا فػػػي سػػػياؽ 
سػتجابة دينػة الب،ػث مػف المجتمػج الجػامعي دمػ  مقيػاس لمقائػد أيتمثؿ فػي ذ و الوظيفية

سػػتجابات ـ أاإلداري الكفػػوءذ معبػػريف دن ػػا بالدرجػػة الكميػػة التػػي ي،يػػموف دمي ػػا نتيجػػة 
 اس.الفعمية دم  المقي

 اإلطار اننظري
 .مفيوم القيادة اادارية وسمات القائد الناجح 
  الالزم توفرىا في القائد ااداري. والمواصفاتالقدرات و 

 .الدراسات السابقة 

 .مناقشة الدراسات 
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 :مفيوم القيادة األدارية وسمات القائد األداري الناجح

أسػاس السػمات والقػدرات ست دـ اذا المد ؿ لمتعبير دف مفاايـ القيادة ودمػ  ألقد 
التي يمتمك ا القادة الناج،وفذ ففي تػوء مػا يممكػوف مػف موااػب وممكػات وقػدرات  ايػةذ 

ادتباراػػا  فمكػػا ؿ،ػػاوؿ البػػا،ثوف والم،ممػػوف التويػػؿ إلػػ  مجمودػػة مػػف اليػػفات التػػي بػػا
 سػتغناء دن ػاذ دناير اامة مػف دنايػر القيػادة وتعػد سػمات أساسػية ايمكػف  ي قائػد ا

 (.61-65ذ ص 9001ل اديذ دبد ا)
إذا اإلدارة دمػػػـ متطػػػورذ أتػػػ  بمبتكػػػرات كثيػػػرة لتسػػػ يؿ الت،ركػػػات الدا ميػػػة تػػػمف  

سػػػتغتؿ لمطاقػػػات وبػػػ ر ص أالمؤسسػػػة ال،كوميػػػةذ أو ا اميػػػةذ أي الويػػػوؿ إلػػػ  أقيػػػ  
قامة العتقات ال ارجية بالجم ور واإلدارات ا  ػرى دمػ  أسػاس مػف أو  بسط التشكيتتذ وا 

سػتفادة مػف توسػيج أسػاليب اإلدارة ال،ديثػة  ا فالمقابؿ وت،ييؿ تعاون ذ وباامكا ،يازة ثقة
جتماديػػة أا  ػػص أسػػاليب إدارة ا ج ػػزة المت ييػػةذ فػػاإلدارة اػػي دمميػػة إنسػػانية   ودمػػ

تتناسؽ في ا ج ود العامميف في المؤسسػةذ كػ فراد وجمادػات لت،قيػؽ ا اػداؼ التػي انشػئت ا 
مكانػػات الماديػػػة والبشػػرية والفنيػػػة ألسػػػت داـ ممكػػف لأ ن ػػالتوطي جػػػؿ ت،قيق ػػااالمؤسسػػة مػػف 

قػػربيف  المتا،ػة فػػي المؤسسػػةذ فالشػ ص اإلداري اػػو اإلنسػػاف الػػذي يوجػ  ج ػػودخ وج ػػود ا
بغيػػة ت،قيػػؽ ا اػػداؼ المتفػػؽ دمي ػػاذ مسػػتعمت العمميػػات اإلداريػػة والم ػػارات اإلداريػػة مػػج 

دوار معينػة ل ػـ  في  العامموف ،سػب وظػائف ـ بػ مثؿ لمقدرات واإلمكانياتذ يقـو التوظيؼ ا
فػػي إطػػار موقػػج كػػؿ مػػن ـ تػػمف ال يكػػؿ التنظيمػػيذ والواجبػػات الوظيفيػػة الم،ػػددة لػػ  فػػي 

أبعػػػػػاد العمميػػػػػة )المؤسسػػػػػةذ ويمكننػػػػػا أف نم ػػػػػص مجمودػػػػػة تعريفػػػػػات لػػػػػ دارةذ فيمػػػػػا يسػػػػػم 
 دارة واي:دارية(ذ التي تمثؿ كؿ من ا مجمودة مف أنماط السموؾ المطموب في اإل ا
: واػػي أنمػػاط مػػف السػػموؾ يمارسػػ ا المػػدير أو الػػرئيس ا دمػػ  فػػي العمميةةات ااداريةةة .6

جميػػػػػػػج مؤسسػػػػػػػات الدولػػػػػػػة بغػػػػػػػض النظػػػػػػػر دػػػػػػػف نوديت ػػػػػػػا و،جم ػػػػػػػاذ ويشػػػػػػػمؿ ذلػػػػػػػؾ 
 الت طيط_ التنظيـ_ والتوجي  واإلشراؼ_ والرقابة_ والتنفيذ _ وتقويـ ا داء(.)دمميات
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بيػػورة م تمفػػة فػػي  يػػة مػػف السػػموؾ تمػػارس: واػػي أنمػػاط مت يالوظةةائف ااداريةةة .9
المؤسسػػػات الم تمفػػػة ،سػػػب نوديت ػػػا و،جم ػػػا وتشػػػمؿ بالمؤسسػػػات اليػػػنادية بشػػػكؿ 

  اص.

: ينظػر إلػ  اػذا البعػد إلػ  كػوف العمميػة اإلداريػة دمػ  تحميل المشةكالت واتاةاذ القةرار .5
معروفػة فػي ت اذ القرارات التي يتبج في ا اإلداري ال طوات الأأن ا سمسمة مف المواقؼ و 

ت،ميػػؿ المشػػكمة_ وت،ديػػػد )ت ػػاذ القػػػرارات واػػي دمومػػا تتيػػؼ بػػػػ أت،ميػػؿ المشػػكتت و 
والعمميػػػػات  ذبػػػػدائؿ ال،مػػػػوؿ_ تقيػػػػيـ البػػػػدائؿ_ وتقػػػػويـ نتػػػػائج التنفيػػػػذ_ ومراجعػػػػة النتػػػػائج

 اإلدارية ال مسة اي:

واػي الوظيفػة اإلداريػة التػي ت ػتـ بتوقػج المسػتقبؿ وت،ديػد أفتػؿ السػبؿ  الت طيط: . أ
 جاز ا اداؼ التنظيمية.إلن

 تيػػػار وتعيػػػيف وتػػػدريب ووتػػػج الشػػػ ص المناسػػػب فػػػي المكػػػاف أواػػػي  التنظػػػيـ: . ب
 المناسب.

 تجاخ أاداؼ المؤسسة. : واي ت،فيز الموظفيف بالتوجي  . ت

: وتعػػػد الوظيفػػػة اإلداريػػػة ا  يػػػرة أي مراقبػػػة أداء المؤسسػػػة وت،ديػػػد مػػػا إذا لرقابػػػةا . ث
 ىي: طوات العممية الرقابية األربعةاومن أىم  ذكانت ،قيقة أاداف ا أـ ا

 .إدداد معايير ا داء 
 .متابعة ا داء الفعمي 

 .متابعة ت،قيؽ ا داء 

 (.63-65ذص6001)الغناـذ  ن،رافات. تي،ي  ا 
نػدفاع ن،ػو  ومف يفات القائد اإلداري النػاج  فػي العمػؿذ يتميػز بقػدرة اإلقنػاع وا

ؿذ إيمانػػ  بسياسػػة وأاػػداؼ المؤسسػػة التػػي العمػػؿذ ،سػػف ال،ػػظذ القػػدرة والرغبػػة ونجػػاح العمػػ
يعمػػػؿ في ػػػاذ القابميػػػة دمػػػ  التجػػػدد واإلبػػػداع مػػػف  ػػػتؿ وتػػػج ال طػػػط والبػػػرامج المتنودػػػةذ 
شػػعاراـ بػػ اميت ـ وقيمػػت ـ فػػي  النظػػر لممرؤوسػػيف دمػػ  أن ػػـ يعممػػوف معػػ  ويعممػػوف دنػػدخ وا 

ة العامػة دومػا إنجاز العمؿذ ت،رير نفس  مف ا نانية والميال  الش يػيةذ وتػج الميػم،
 (.1ص ذ9005المجذوبذ .)فوؽ ميم،ت  ال اية
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جتماديػػػػة تفػػػػرض ت ثيراػػػػا دمػػػػ  أجتمػػػػاع بدراسػػػػة القيػػػػادة تظػػػػاارة  اػػػػتـ دممػػػػاء اأ
الجمادػػة التػػػي تظ ػػػر بين مػػاذ ويقػػػود القائػػػد الجمادػػة ن،ػػػو ت،قيػػػؽ أاػػداف ا التػػػي تػػػؤمف ب ػػػا 

ت ػا وت ييػداا مػا داـ بمقػدورخ وتسع  لت،قيق اذ وبذلؾ تمتفت الجمادة ،وؿ قائػداا وتمن،ػ  ثق
 ذ9001 دبػد ال ػاديذ) جتماديػة والنفسػية.  ػتتؼ أنواد ػا الماديػة واأتمبية ،اجات ا دم  

 (.63ص 
ف القائػػػد اإلداري يتكػػػوف وا يولػػػد ف ػػػو يتكػػػوف دبػػػر سػػػنوات ويكتسػػػب أثنػػػاء ذلػػػؾ أ

سػاب اػذخ القػدرات كتأالقدرات والم ارات التي تؤام  مركػز قيػادي فػي القيػادة اإلداريػةذ ويػتـ 
كتسػػػاب اػػػذخ القػػػدرات أو اوالم ػػػارات التػػػي تؤامػػػ  مركػػػز قيػػػادي فػػػي القيػػػادة اإلداريػػػةذ ويػػػتـ 

الم ارات أما بواسطة دمؿ من جي وبرامج تنفذ اذا الغرض مػف قبػؿ ج ػة مركزيػة مسػؤولة 
أو دػػػف طريػػػؽ العمػػػؿ التمقػػػائي والعفػػػوي بيػػػورة فرديػػػةذ وقػػػد دلػػػت تجػػػارب الػػػدوؿ المتقدمػػػة 

مكان ػػػػا  ة أف النمػػػػو التمقػػػػائي لمقيػػػػادات اإلداريػػػػة أيػػػػب  دمميػػػػة غيػػػػر مجديػػػػة لػػػػيس بوالناميػػػػ
،جػػػـ  أف،تياجػػػات المتزايػػػدة ل ػػػذا المسػػػتوى مػػػف الكػػػادر اإلداري باإلتػػػافة إلػػػ  ا مواج ػػػة 

كبػػر فػػي ظػػؿ أ،تتل ػػا مػػف قبػػؿ القائػػد اإلداري والعممػػي أيػػب  أالقػػدرات والم ػػارات الواجػػب 
تسػػاع ،جػػـ العائمػػة الكبيػػرة وتعقػػد العتقػػات أيػػادية الكبيػػرة و تنػػامي دػػدد المشػػرودات ااقت

تسػادا وقبػوا لمقػوانيف أالينادية دا م ا وب ذا تيب  يػفة الم نػة والعمػؿ ا كػاديمي أكثػر 
 (.56ص ذ9001 دبد ال اديذ) ا ساسية التي ت،كـ اإلدارة في م تمؼ الدوؿ

ذ يتركػػػػػػز 6250-6110لقػػػػػػد نشػػػػػػ ت ،ركػػػػػػة اإلدارة العمميػػػػػػة وتػػػػػػمف السػػػػػػنوات 
اتمامات ا دم  الجوانب العمؿ وتنميط ا دماؿ وت،ديػد ا وقػات القياسػية إلنجازاػا وددػت أ

القيادة( وتدريب ـ دم  طػرؽ اإلشػراؼ الفعػاؿ التػي تتػي  ل ػـ مراقبػة ) ال،ركة إل  اااتماـ بػ
ري ا دمػػاؿ والت كيػػد مػػف إنجػػازاـ ا دمػػاؿ با وقػػات القياسػػية المثبتػػةذ ودنػػدما أيػػدر )انػػ

اتمامػػ  منيػػبا دمػػ  اإلدارة ووتػػج أذ كػػاف 6261فػػايوؿ( كتابػػ  اإلدارة اليػػنادية والعامػػة 
والقيػػادة  اإلداريقوادػػد لمعمػػؿ اإلداري فجػػاء بالمبػػادئ ا ربعػػة دشػػر التػػي تتػػمنت السػػموؾ 

إلػ  التعمػؽ فػي دراسػة ،اجػات  برااػاـ ماسػمو(أ) اإلداريةذ وقد دفج الب،ث في دواقػج العمػؿ
كتشػػػاؼ نظريػػػة )سذص( و،فػػػز )رنػػػيس أ)دوجتسػػػماكريجور( الػػػ   ج أيتػػػااإلنسػػػافذ ودفػػػ

( فتػػرة 6216-6111ليكػػرت( الب،ػػث فػػي القيػػادة وأنمػػاط القيػػادةذ وقػػد اشػػتغؿ شسػػتر برنػػارد)
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سػػـ )قوادػػد اإلدارة  كتابػػا ب 6251مػػف الزمػػاف رئيسػػا لشػػركة نيػػو جيرسػػي قبػػؿ أوا ػػر دػػاـ 
دتبػػػر أجتماديػػػة  ي تنظػػػيـ إداريذ و  ة واالتنفيذيػػػة( وقػػػد أكػػػد دمػػػ  أاميػػػة الجوانػػػب النفسػػػي

جتمادي يتطمب درجات دالية مف التعػاوف مػف قبػؿ القيػادات اإلداريػة مػج أالمؤسسة كنظاـ 
سػػت داـ القائػػد اإلداري لسػػمطات  الرسػػمية و،قػػ  فػػي إيػػدار ا وامػػر أالعػػامميف وليسػػت فقػػط 

 ػذ موتػوع أفيػزذ وقػد قتيػادية دور ثػانوي فػي الت، وفرض العقوبات وقػاؿ بػ ف لمعوامػؿ ا
كتػػاب اورددي تيػػد ب سػػـ ل  6253القيػػادة وأنمػػاط القيػػادة ،يػػزا م مػػا فػػي اإلدارة ويػػدر دػػاـ 

دارة المشػػروداتذ وأيػػدر  فػػف القيػػادةل الػػذي أكػػد فيػػ  دمػػ  المبػػادئ ا ساسػػية فػػي القيػػادة وا 
ل ا نمػػاط ال،ديثػػة فػػي اإلدارةل ونشػػر البا،ثػػاف روبػػرت  الػػدكتور رنػػيس ليكػػرت كتابػػ  الموسػػـو

 تػػػػاننيـو ودارف شػػػػمدف دراسػػػػت ما المعنويػػػػةل كيػػػػؼ ت تػػػػار الػػػػنمط القيػػػػاديل )دبػػػػد ال ػػػػاديذ
 (.33-91ص  ذ9001

لقػػد أتتػػ  لنػػا أف ا سػػموب القيػػادي المثػػالي اػػو الػػذي يتفػػؽ مػػج توقعػػات وأمػػاني 
و بػػرات جماديػػة معينػػة فػػي ظػػروؼ معينػػةذ واف القيػػادة اليػػال،ة اػػي القيػػادة النابعػػة مػػف 

ف ممارسػػة القيػػادة تتطمػػب أف يكػػوف القائػػد قػادرا دمػػ  إدارة وقتػػ  ولديػػ  القػػدرة دمػػ  أالواقػجذ و 
ت ػاذ القػرارات أالت ثير في القدرة دم  رؤية التنظيـ الذي يقػودخذ كمػا تكػوف لديػ  القػدرة دمػ  

المناسػبةذ ولعػػؿ مػػف أاػػـ واجبػػات القائػػد أف يكػػوف قػػدوة ،سػػنة لمجمادػػة يمتػػـز مػػج نفسػػ  قبػػؿ 
ف يت،مػػ  بػػال مؽ أاليػػ،ي  بمػػا يتطمبػػ  دممػػ  مػػف يػػبر وأمانػػة وتتػػ،يةذ و غيػػرخ بالسػػموؾ 

ف يكػػوف متف مػػا  اػػداؼ المؤسسػػةذ ومػػف أاػػـ أسػػتقامةذ و  ف يتيػػؼ بالتواتػػج واأالكػػريـ و 
قتنػػػػاع ب اػػػػداؼ  ا)اادتبػػػػارات التػػػػي تجعػػػػؿ القائػػػػد أف يكػػػػوف يػػػػال،ا لعمميػػػػة القيػػػػادة اػػػػي 

و الجمػػػػودذف ـ العوامػػػػؿ البيئيػػػػة والسياسػػػػية التطمػػػػج إلػػػػ  ا مػػػػاـ ودػػػػدـ الركػػػػود أ -المؤسسػػػػة
جتماديػػػة لممؤسسػػػةذ التعػػػرؼ دمػػػ  ت،مػػػؿ المسػػػؤوليةذ إدطػػػاء المرؤوسػػػيف  قتيػػػادية وا وا

قػػدرا كبيػػرا مػػف ال،ريػػة فػػي وتػػج  طػػة العمػػؿ وت،ديػػد ا اػػداؼذ العمػػؿ دمػػ  ال،فػػاظ فػػي 
دي إلػ  نتػائج تماسؾ الجمادةذ أامية العمػؿ ،ػوؿ القيػادة المتمركػزة ،ػوؿ الجمادػة ممػا يػؤ 

،تػػراـ فػػي دتقػات العمػػؿذ العمػػؿ دمػػ  تػػماف  أفتػؿذ العمػػؿ دمػػ  إظ ػػار الػود والف ػػـ وا
ال،الػػػة النفسػػػيةذ اإليػػػغاء إلػػػ  العػػػامميفذ التقبػػػؿ المتبػػػادؿ مػػػج المرؤوسػػػيفذ إتبػػػاع المػػػن ج 
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اتماـ ب فراد الجمادة والدفاع دف ميال، ـ بعػد التوفيػؽ بػيف  العممي في ات اذ القراراتذ ا
 (.61ص ذ9006)السيد  يم،ة العمؿ وميم،ة ا فرادم

وقػػد ،ػػدد دممػػاء الػػنفس ودممػػاء اإلدارة العديػػد مػػف اليػػفات المميػػزة لمقيػػادة الفعالػػة 
ا يماف بقػدرة الشػ ص دمػ  القيػادة و،بػ  لمعمػؿذ الش يػية القويػةذ اإل ػتص فػي ) ومن ا

طػػػرح اوراء وا فكػػػارذ  انفعػػػالي والنتػػػج فػػػي تزاف ا ات،قيػػػؽ أاػػػداؼ المؤسسػػػةذ التمتػػػج بػػػ
جػؿ اليػال  أال،ماس والرغبػة فػي العمػؿذ المبػادرةذ ال،ػـز مػج الثقػة بػالنفسذ التتػ،ية مػف 

القػػػػدرة دمػػػػ  الت طػػػػيط والتنظػػػػيـ والتوجيػػػػ   ذتيػػػػاؿ والت اطػػػػب سػػػػت داـ م ػػػػارات اأالعػػػػاـذ 
 (.1-6ص  ذ9001 ال،رذ) والرقابة وتشكيؿ فرؽ العمؿ وتقويـ ا داء(

يػػػزت اػػػذخ الفتػػػرة بظ ػػػور دراسػػػات دديػػػدة وأب،ػػػاث تػػػتكمـ دػػػف تم 6230وفػػػي دػػػاـ 
اتمامػػػػا متزايػػػدا إلػػػػ  العمػػػػؿ أأنمػػػاط القيػػػػادة وأ ػػػرى تػػػػتكمـ دػػػف القائػػػػد اإلداري الػػػػذي يوجػػػ  

اتمامػػا متزايػػدا إلػػ  العػػامميف والعتقػػات اإلنسػػانية فػػي العمػػؿ والنػػوع أواإلنتػػاج وا  ػػر يوجػػ  
العػػػامميف والعمػػػؿ بػػػنفس الوقػػػتذ ثػػػـ جػػػاءت نػػػيف أي الػػػذي ي ػػػتـ با ثالثالػػػث اػػػو وسػػػط بػػػيف 

دراسات )بمبؾ وموتوف( المػذاف قػدما مػا سػمي بالميػفوفة اإلداريػة التػي تقػـو دمػ  تيػنيؼ 
والقيػػادي فػػي المؤسسػػةذ وقػػد كػػاف البا،ػػث )شػػارؿ بايػػاج( واػػو رياتػػي ولػػد  اإلداريالسػػموؾ 
ا قػػػاـ بدراسػػػة . أوؿ البػػػا،ثيف فػػػي اإلدارة العمميػػػةذ دنػػػدم6126ذ وتػػػوفي دػػػاـ 6529دػػػاـ 

 ذ9001 كتسػػاب الم ػػارة وزيػػادة اإلنتػػاج. )دبػػد ال ػػاديذأالوقػػت وأوتػػ  أاميتػػ  فػػي سػػردة 
 (.53-56ص 

وتعػػد دراسػػة القيػػادة اإلداريػػػة مػػف أقػػدـ المػػدا ؿ لمتعبيػػػر دػػف مفػػاايـ القيػػادة دمػػػ  
أساس السمات والميػزات التػي يمتمك ػا القػادة النػاج،وفذ فػي تػوء مػا يمتمكػوف مػف موااػب 

يمكػف  ي  ات وسمات التي تعد دناير اامة مػف دنايػر القيػادة وسػمات أساسػية اوقدر 
سػتغناء دن ػاذ وفػي دراسػة ميدانيػة أنجػزت ،ػديثا قنػوات  مسػة وأربعػوف قائػدا إداريػا  قائد ا

أمكػف التويػػؿ إلػ  وتػػج قائمػة ت،تػػوي دمػ   مسػػة دشػر سػػمة مػف سػػمات القائػػد اإلداري 
نفػاذ البيػيرةذ الفادميػةذ اإلقػداـذ الم ػارة  سػتقامةذ مبػادرةذ االقػدرة دمػ  التميػزذ ال)وكما يمي

ثبات المشادرذ منيؼ مج او ريفذ طموحذ يكػرس نفسػ   ذفي العتقات اإلنسانيةذ ال،سـ
لمعمػػؿذ موتػػوديذ ومتعػػاوف مػػج او ػػريفذ القػػوةذ الرغبػػة فػػي العمػػؿذ المثػػابرةذ التيػػميـذ 
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القسوة في الوقػت المناسػب.)دبد  ذارة ال،ماسجريءذ القدرة دم  إث المعرفة ب ،واؿ السوؽذ
 (.61ص ذ9001 ال اديذ

والنظريػػات فػػي القػػادة كثيػػرة وتتركػػز معظػػـ الب،ػػوث فػػي القائػػد وموايػػفات ذ وكػػذلؾ 
بادتبػارخ الم،ػرؾ ا وؿ لمجمادػةذ أمػا  دالدراسات المتقدمة تولي جّؿ دنايت ػا لش يػية القائػ

مسػػتوى دقمػػي ومعرفػػي ب،يػػث قػػد يطبػػج اػػذا القائػد فػػي مجػػاؿ الفكػػر يتوجػػب أف يكػػوف دمػػ  
ن  فػي القيػادة  جتمادية ف المجاؿ أو ذاؾ بطابع  ويكوف في  الرائد لجمادت ذ ومف النا،ية ا

السياسية مثت يكػوف القائػد أكثػر الجميػج بػذا مػف نفسػ ذ و ايػة إذا كػاف اػذا القائػد زديمػا 
القػػومي ويتػػيؼ ب نػػ  رجػػؿ  سػػـ نظريػػة البطػػؿ الػػذي يسػػمي النظريػػة ب مت )دبػػد النايػػر( 

سياسػػة تتمثػػؿ فيػػ  لأرادة ا مػػةل وتت كػػد ب ػػا ش يػػيت ا وتوج  ػػا الػػذي فيػػ  ت،قيػػؽ ميػػال، ا 
العمياذ لربما يتمثؿ ج د الرجؿ العظيـ أو البطػؿ القػومي فيمػا بػيف مػف مؤسسػات تنظػيـ ب ػا 

أو  نػػػ  رجػػػؿ المؤسسػػػاتأ أمػػور الجمادػػػةذ وقػػػد نطمػػػؽ دميػػػ  اسػػػـ رجػػػؿ الدولػػػة أو قػػػد تقػػػوؿ 
اػو فػرؽ فػي الػتعمـ والدرايػةذ إا  ،نؾالباني لنظاـذ أما الفرؽ بيف القائد المواوب والقائد الم

أف الش يية شرط في ال،التيف في القيادة ل ا مؤاتت ا  ايػة وموايػفات فػي الش يػية 
تقانػ ذ وتػرتبط بنظريػة الش يػية فػي القيػادة  تؤاؿ يا،ب ا لتمقي العمـ القيػادي وممارسػت  وا 

وتقػـو دمػ  افتػراض أف التػاري  مػف يػنج ذ (theory great manة الرجػؿ العظػيـ )نظريػ
ف مػف النػاس مػف يكػوف ل ػـ أف الفرد وليس الفكرة او الذي يػدفج ،ركػة التػ ري ذ و أا فرادذ و 

موايفات ش يية غير دادية تجعم ـ ا قدر دم  ت،مؿ التبعات غير العادية فػي مرا،ػؿ 
ـذ ويطمػػػػؽ دمػػػػي ـ كػػػػذلؾلالم،وريوفل أي الػػػػذيف لػػػػـ يت،ػػػػوؿ سػػػػتثنائية مػػػػف تػػػػواري  جمادػػػػات أ

المسار التاري يذ واف اؤاء أبطاؿ قوميػوف فػاف بعػض العممػاء يسػم  باسػـ نظريػة البطػؿ 
 (.551-553ص  ذ6223 (.ذ)ال،نفيذNational-hero theare) القومي

انب ػػا وانػػاؾ العديػػد مػػف النظريػػات القياديػػة فػػي اإلدارة التػػي تناولػػت القيػػادة مػػف جو 
 المتعددة ومف اذخ النظريات اي :

 نظرية التأثير عمى المرؤوسين .1
وتتعمػػػؽ با سػػػباب أو ا سػػػاليب التػػػي تمكػػػف القػػػادة مػػػف التػػػ ثير دمػػػ  المرؤوسػػػيفذ 

السػػمات القياديػػة مثػػؿ القػػوة )بغػػض النظػػر دمػػ  فعاليتػػ ذ ومػػف اػػذخ السػػمات القياديػػة اػػي 
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التػػػودد لممرؤوسػػػيف -التبريػػػر المنطقػػػي -رال،ػػػـز واليػػػب -القػػػدوة ال،سػػػنة -الجسػػػدية والػػػذكاء
 والثناء دمي ـ(.

 نظرية النمو القيادي: .9
وتيػػؼ اػػذخ النظريػػة نمػػط القائػػد الػػذي ينشػػ  دػػف مجمودػػة توج ػػات القائػػد وبنػػاءا 
دم  اذخ النظريات مج مرؤوسي  بمجػرد أف يعػرؼ نمطػ  القيػادي والػذي قػد يكػوف فعػاا أو 

 غير فعاؿ ومف اذخ النظريات اي :
سػػتئثار القائػػد بعمميػػة يػػنج القػػرار وانػػاؾ العديػػد أسػػت داـ السػػمطةذ أي مػػدى أمػػاط أن .6

 مف النماذج اي :
 ومف اذخ ا نماط اي : نموذج وايت وليبت . أ

 (وتوقراطي ا) السمطوي. 
 .النمط المشارؾ 

 .النمط المتسيب 

 أف )ويشػمؿ دمػ   (نظرية الاط المستمر في القيةادةويسم  بػ ) موذج تنبنوم وسمثن
أف يت ػػػػذ القػػػػرار لو،ػػػػدخذ أف يستشػػػػير  -ذ القػػػػرار بشػػػػكؿ أوامػػػػر دمػػػػ  المرؤوسػػػػيفيت ػػػػ

المرؤوسػػيف بشػػ ف القػػرار وقػػػد ينفػػذ بعػػض اقترا،ػػات ـذ مناقشػػػة القػػرار بجػػو ديمقراطػػػيذ 
يعطػػي ال،ريػػة الكاممػػة لممرؤوسػػيف بشػػ ف ات ػػاذ  ذويت ػػذ القػػرار بنػػاءا دمػػ  رأي ا غمبيػػة
 القرار ،يث يت ذوف القرار ب نفس ـ.

 : ،يث قسـ القيادة ال  أربج فئات اي :وذج ليكرتنم . ب

o ت اذ القرار ثـ يت ذخ بنفس .أي،اور المرؤوسيف بموتوع    -المتسمط النفعي 
o يت ذ القرار ويمـز المرؤوسيف بتنفيذخ. -ستغتلي  المتسمط ا 

o  يػػتـ مشػػاركة المرؤوسػػيف فػػي يػػنج القػػرار الػػذي يت ػػذ با غمبيػػةذ  -الجمػػادي المشػػارؾ
ف اإلدارة الوسػػػط  اػػػي الفيػػػؿ  دتقػػػادخ بفادميػػػةذ وذلػػػؾ  سػػػموب القيػػػادي ويفتػػػؿ ا 

بيف اإلدارة ومجاؿ ينج القرار في القيادةذ وقد أثبتت الدراسػات بػ ف انػاؾ دتقػة قويػة 
بيف سموؾ القائد وقدرات  القيادية ومف أنػواع السػموؾ التػي تػـ دراسػت ا موازنػة القائػد بػيف 

ء م ػاـ العمػؿذ والقائػد المعنػي بالنػاس أي )الفريػؽ( يتسػـ ااتمام  ب دتاء الفريؽ وبػ دا
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،تػراـ داليػة مع ػـ وييػنج الرا،ػة والرفاايػة وي،تػػـر أبػالود وي،تػـر وينمػي إقامػة دتقػة 
أرائ ػػـ ومشػػادراـذ أمػػا القائػػد المعنػػي بالعمػػؿ اػػو القائػػد الػػذي يميػػؿ إلػػ  اااتمػػاـ بػػ داء 

وامػػرذ وتوتػػج مواديػػد اانت ػػاء وأنشػػطة العمػػؿذ وي،ػػرص دمػػ  إدطػػاء التعميمػػات وا 
مػػف الم ػػاـذ ويقػػدـ دراسػػات تفيػػيمية لمػػا يجػػب أف يكػػوف دميػػ  أنشػػطة أدتػػاء الفريػػؽ 
الوا،ػػػدذ وقػػػد وجػػػدت الدراسػػػات أف أداء ا فتػػػؿ لفريػػػؽ العمػػػؿ الػػػذي تتيػػػؼ قيادت ػػػا 
بالعنايػػة بػػالفريؽ النػػاج  ليسػػت لػػ  موايػػػفات مطمقػػةذ ولكػػف نجػػاح القائػػد يقػػدر بمػػػدى 

 ا نمػاط القياديػةالتعامؿ مج المواقؼ الم تمفػة مػج اػؤاء ا فػرادذ ومػف أاػـ قدرت  دم  
 في العمؿ اي:

لدي  قدر قميؿ مف الثقػة فػي قػدرات ا دتػاءذ يعتقػد أف الثػواب المػادي و،ػدخ  المستبد:.  6
 الذي ي،فز الناس ن،و العمؿذ ييدر ا وامر وتنفذ مف دوف نقاش.

نطبػػػاع ب نػػػ  ديمقراطػػػي يت ػػػذ قراراتػػػ  او ػػػريفذ يعطػػػي : يسػػػتمج  راء ا. المسػػػتبد الطيػػػب9
 بشكؿ فردي دائما.

دتػػػاءخ  ت ػػػاذ القػػػرارات وفقػػػا لميػػػال،  يشػػػرح ا: يشػػػرؾ ا دتػػػاء  فػػػي  الػػػديمقراطي.  5
 ا سباب الموجبة لمقرارات التي يت ذااذ يثني أو ينقد او ريف بموتودية.

بت،ديػػػد أي اػػػدؼ  تبادػػػ  قميػػػؿ  ـيقػػػو  : ثقتػػػ  فػػػي قدراتػػػ  القياديػػػة متوسػػػطة االميبرالػػػي.  5
نظريػػػػات القيػػػػادة اإلداريػػػػة بتعػػػػدد الب،ػػػػث فػػػػي  توقػػػػد تتعػػػػدد ذتيػػػػاؿ بػػػػاو ريف وأرائ ػػػػـ ا

دتمػػػػد البا،ػػػػث دمػػػػ  نظريػػػػة السػػػػمات أسػػػػيكولوجية القيػػػػادة والموايػػػػفات المفتػػػػمة لمقائػػػػدذ و 
 كإطار نظري يستند دمي  ومف اذخ النظريات ا  رى اي:

   the Greal man theory :نظرية الرجل العظيم .6
وقػػػد تعتبػػػر مػػػف النظريػػػات القديمػػػة ا ولػػػ  التػػػي تفسػػػر مف ػػػـو القيػػػادة دمػػػ  أسػػػس 

جتماديػػة تت،قػػؽ دػػف طريػػؽ أفػػراد ذوي قػػدرا  وراثيػػةذ ،يػػث تؤكػػد أف التغيػػرات فػػي ال،يػػاة ا
وموااػػػب دظيمػػػةذ و يػػػائص دبقريػػػة غيػػػر داديػػػة تجعػػػؿ مػػػن ـ قػػػادة أيػػػا كانػػػت المواقػػػؼ 

 (.616ذص6229)الشي ذ ي يواج ون ا.جتمادية الت ا
 : situational theory النظرية الموقفية .9
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،يػػث تسػػتند اػػذخ النظريػػة إلػػ  وج ػػة النظػػر البيئيػػةذففي اػػذخ النظريػػة يظ ػػر القائػػد 
ست داـ م اراتػ  وت،قيػؽ مطام،ػ ذ فكفػاءة الشػ ص إلمكانياتػ   إذا ت ي ت ل  الظروؼ   إ

ركػز القيػادي دوف تػوافر الظػروؼ والمواقػؼ المناسػبة و،داا في التويؿ إلػ  الم خا تسادد
ذ أف القائػػػػد النػػػػاج  اػػػػو الػػػػذي يسػػػػتطيج التوافػػػػؽ مػػػػج 6251لػػػػذلؾذ ويػػػػرى سػػػػويد فمػػػػدورانؾذ

الظػػػروؼ الموقفيػػػةذ فمكػػػي ي،قػػػؽ القائػػػد النجػػػاح فػػػي القيػػػادة ابػػػد أف يت،قػػػؽ التفادػػػؿ بػػػيف 
 1ذص(.9005)المجذوبذدناير الموقؼ وسمات القائد.

 
 :Interaction theory: لتفاعميةالنظرية ا.5

جتمػػادي بػػيف القائػػد  نػػرى اػػذخ النظريػػة أف القيػػادة الناج،ػػة ترتكػػز دمػػ  التفادػػؿ ا
جتماديػػػػة التػػػػي تػػػػربط ـ ببعتػػػػ ـ الػػػػبعض وفػػػػي ظػػػػؿ  وا دتػػػػاء فػػػػي إطػػػػار العتقػػػػات ا

الظػػػروؼ ومواقػػػؼ معينػػػة متا،ػػػةذ فالقيػػػادة تظ ػػػر دنػػػدما تتكػػػوف الجمادػػػة ويبػػػرز دور كػػػؿ 
ذ واػو الػذي 6215ذي إطار دممية التفادؿ ااجتماديذ والقائد كمػا يػرى مردػيدتويت ا ف

يػػػنج  فػػػي التعبيػػػر دػػػف ،اجػػػات وأاػػػداؼ الجمادػػػة مػػػف  ػػػتؿ تفادمػػػ  مػػػج تابعيػػػ  وت،قيػػػؽ 
ويمكػػف توتػػي  العتقػػة المتبادلػػة بػػيف القائػػد والموقػػؼ وأدتػػاء  ذأاػػداف ـ و،ػػؿ مشػػكتت ـ

 الجمادة في الشكؿ ا تي: 
 

 اصائص الموقف*      ئداصائص القا* 
 * تتغير بتغير الموقؼ      . نمط القيادة 6
   .القدرة دم  الم مة الموكمة الي 9
 .الذكاء والفطنة5
 القدرة دم  التكيؼ..5
  الدافج ل نجاز..3
 .العمر الزمني ل 1
 اصائص أعضاء الجماعة *       ....ال.العوامؿ الش يية والجسمية مثؿ الطوؿ5

 التت،مال،اجة إل   التدريبذ ل برةذالقدرةذ ا
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 ااستقتؿذ المعتقدات
 .دف القيادةذ إدراؾ القائد

 (.619ذ ص6229)الشي ذ 
 
 نظرية ااشباع::  4

تشير إل  قدرة القائػد فػي التيػرؼ دمػ  إشػباع ال،اجػات ا ساسػية لمجمادػة التػي 
جميعػػا  ن ػػا وسػػيمة يقوداػػاذولـ نجػػد التػػ ثير الكػػافي مػػف القػػدرة دمػػ  ا دتػػاء المرؤوسػػيف 

 (.5ص ذ9005 المجذوبذ) وليست غاية ب،د ذات ا
 

 : Functional theory النظرية الوظيفية .3
تػػرى اػػذخ النظريػػة أف القيػػادة ليسػػت  ايػػة أو يػػفة لمفػػرد ولكن ػػا بالدرجػػة ا ولػػ  
يػػػفة لمجمادػػػةذ وتعػػػد مجمودػػػة مػػػف الوظػػػائؼ ابػػػد لمجمادػػػة مػػػف القيػػػاـ ب ػػػا فػػػي ظػػػروؼ 

 ا وكيفيػػػة إرسػػػاؿ كػػػؿ دتػػػو مػػػف أدتػػػاءااذ ومػػػف أاػػػـ ددػػػاة اػػػذخ النظريػػػة لت،قيػػػؽ أاػػػداف
(ذ فالنظريػػػػة الوظيفيػػػػة تػػػػرى أف سػػػػمات القائػػػػد التػػػػرورية Lippit)(ذ وليبيػػػػتcatellكاتػػػػؿ)

 لفادمية دمؿ الجمادة تتغير وت تمؼ ،سب  يائص الجمادة.
 :   Compensation theory نظرية التعويض. 1

 كف أف يقـو بدوريف في أف وا،د واما :ترى اذخ النظرية أف القائد يم
القياـ بإنجاز م مة معينة مثؿ يعمؿ دم  تنظيـ الجمادة وت،قيػؽ أاػداف ا بػ دم  قػدرة  .6

 مف الكفاءة.
جػػػؿ رفػػػج الػػػروح المعنويػػػة لمجمادػػػة أجتمػػػادي ونفسػػػي ،يػػػث يتػػػد ؿ مػػػف أالقيػػػاـ بػػػدور  .9

 ل اوت،قيؽ ،دة التوتر الذي يثيرخ في الجمادة إلدادة الثقة بالنفس 

 (.956-950ذص 9006الزدبيذ) 
 

 :  نظرية السمات .1
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دتمػػد دمي ػػا البا،ػػث كإطػػار نظػػري لدراسػػت  أمػػف أاػػـ النظريػػات فػػي القيػػادة والتػػي 
اتمػػت الب،ػػػوث المبكػػرة دػػػف القيػػػادة بدراسػػة سػػػمات ش يػػية القائػػػد ومميزاتػػػ  أ ال،اليػػة وقػػػد

ات أوؿ ا مػػر دمػػ  أف جتماديػػةذ لقػػد قامػػت نظريػػة السػػم نفعاليػػة واا الجسػػمية والعقميػػة و 
القيادة سمة مو،دة يتميز ب ا القادة أينمػا وجػدوا بيػرؼ النظػر دػف نػوع القائػد أو الموقػؼذ 
فالقػػػادة يمتمكػػػوف اػػػذخ السػػػمات والقػػػدرات والموايػػػفات بػػػالوادة ممػػػا يجعم ػػػـ ي تمفػػػوف دػػػف 

أ ػر ف يكػوف قػادة إداريػيف أو فػي أي مجػاؿ  غيراـ مف ا تبػاعذ تػؤام ـ فػي الوقػت نفسػ  
بعد أف تتوفر دػدد مػف السػمات مثػؿ الػذكاء والفطنػة وت،مػؿ المسػؤولية والمشػاركة والمثػابرة 
 ذوالمبػػػػادرة ااجتماديػػػػة والمكانػػػػة ااجتماديػػػػة وااقتيػػػػادية واادتمػػػػاد دمػػػػ  الػػػػنفس... الػػػػ 

ويت،ظ أف السمات وال يائص والقػدرات التػي تميػز القائػد اإلداري أو العممػي أو الرئاسػي 
ف جمادػػػػة   ػػػػرى ،سػػػػب وظيفت ػػػػا أو تتغيػػػػر اػػػػذخ الوظيفػػػػة نتيجػػػػة لمظػػػػروؼ ت تمػػػػؼ بػػػػي

جتماديػػة التػػي تمػػر ب ػػا الجمادػػةذ واف أاميػػة اػػذخ السػػمات أو القػػدرات تتغيػػر دمػػ  مػػر  ا
 : ىذه السمات والقدرات ىيومن أىم الزمف بالنسبة لمجمادة 

اط : مثػػػػؿ ،سػػػػف ال نػػػػداـ أو رشػػػػاقة النظػػػػر أو ال،يويػػػػة والنشػػػػالسةةةةمات الشاصةةةةية .6
 جؿ متابعة أاداؼ الجمادة أيا كاف نود ا.أوالدافعية ازمة مف 

،ػػد العوامػػؿ الم مػػة فػػي القيػػادةذ أ: يعػػد الػػذكاء والفطنػػة السةةمات العقميةةة والمعرفيةةة .9
ذلػػػؾ أف القائػػػػد يظ ػػػػر دنػػػػدما تجابػػػػ  الجمادػػػة بمشػػػػكمة تتطمػػػػب ال،ػػػػؿذ وتػػػػرى اػػػػو 

ا زاد الفػرؽ بػيف نسػبة (ذ أف نمط القيادة لف ينش  بػؿ سػوؼ ين ػار إذ6259لنجورت)
نقطة بيفة دامة بيف الجمادػاتذ والعمػؿ دمػ  تػوفر  50ذكاء القائد وا تباع دف 

الثػػػػراء المعرفػػػػي وسػػػػعة ا فػػػػؽذ وبعػػػػد النظػػػػرذ ونفػػػػاذ البيػػػػيرة والقػػػػدرة دمػػػػ  التنبػػػػؤ 
سػػػػتعداد ل ػػػػاذ و،سػػػػف التيػػػػرؼ وسػػػػعة اإلدراؾذ والتفكيػػػػر والطتقػػػػة  بالمفاجػػػػفت وا

 نفعالي. ت اذ القرارات ال،كيمةذ والنتج اأالمفظيةذ والسردة في 

: لقػػػد لػػػو،ظ  مػػػف  ػػػتؿ بعػػػض الدراسػػػات الم تمفػػػة أف القػػػادة نفعاليةةةةأل السةةةمات ا .5
نفعالي وقوة اإلدارة والثقة بالنفس والقػدرة دمػ  المبػادرةذ  يتيفوف بالثبات والنتج ا

ة النػاس (ذ أف القػادة الكبػار يتميػزوف بالثقػة بػالنفس وبمعرفػ6211كما وجػد مػوكس)
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سػػػتئثار بإدجػػػاب او ػػػريف والرغبػػػة فػػػي أف تتسػػػمط دمػػػي ـ  والميػػػؿ إلػػػ  السػػػيطرة وا
 ا تواء.

: بينت الدراسات أف القػادة يتسػموف أكثػر مػف ا تبػاع السمات االجتماعية والنفسية .5
بالتعػػاوف وتشػػجيج التعػػاوف بػػيف ا دتػػاء  والقػػدرة دمػػ  التعامػػؿ مػػج الجمادػػةذ كمػػا 

تبػػػاعذ واقػػػدر دمػػػ   سػػػتنباطية وروح الفكااػػػة والمػػػرح مػػػف ا أف القائػػػد إميػػػؿ إلػػػ  ا
يجػػػابي فػػػي  دتػػػاء ومرادػػػاة مشػػػادراـذ الميػػػؿ لممشػػػاركة واإلسػػػ اـ اا ،تفػػػاظ ب ا

ف بعػض السػمات أالنشاط اإلجمالي ودمػ   مػؽ روح معنويػة داليػة فػي الجمادػةذ و 
ات بيػػػػورة مثػػػؿ قػػػوة العزيمػػػة واإلرادة والمثػػػابرة مػػػػف السػػػمات التػػػي تقػػػدراا الجمادػػػ

  اية إذا كانت اذخ الجمادات قد اقت سابقا فشت ودناء في مواج ة مشاكم ا.

 (.991ذص9006الزدبيذ)

 

يت،ظ أف السمات وال يائص والقدرات التػي تميػز القائػد ت تمػؼ مػف جمادػة إلػ  
جتماديػػػة التػػي تمػػر ب ػػػا  أ ػػرى ،سػػب وظيفت ػػػا أو تعتبػػر اػػذخ الوظيفػػػة نتيجػػة الظػػروؼ ا

القائػػػػد لػػػػيس ش يػػػػا يتيػػػػؼ بمجمودػػػػة يػػػػفات م،ػػػػددة وثابتػػػػة مػػػػف السػػػػمات الجمادػػػػةذ و 
الش يػػػية إذ تشػػػير نتػػػائج الدراسػػػات والب،ػػػوث إلػػػ  انػػػ  لػػػيس انػػػاؾ سػػػمة دامػػػة أو دائػػػؿ 

 ذ9000 )،ػػػػافظذ مو،ػػػػدة تفسػػػػر القيػػػػادة دمػػػػ  أسػػػػاس سػػػػمات معينػػػػة فػػػػي كػػػػؿ المجػػػػاات
 (.623ص
 

 اندراسات انسابقة
دراسات السابقة التي تتعمؽ بم،تػوى الموتػوع تناولت الدراسات ال،الية ددد مف ال

 -واي:
سػػػػتبياف  سػػػػت داـ ا : دراسػػػػة تقويميػػػػة لألسػػػػموب القيػػػػادي  ب8978 دراسةةةةة األزىةةةةري . 6

 ( قائد إداري وتربوي.601والمقابتت في القاارة دم  دينة مكونة مف )

ؽ وظ رت النتائج إل  أف القيػادة الناج،ػة اػي التػي تسػتطيج ممارسػة م مػة التنسػي
نمػػػػا ا سػػػػموب القيػػػػادي النػػػػاج  مػػػػج المشػػػػاركة بػػػػيف القائػػػػد  بػػػػيف ا تيػػػػاات المتشػػػػابكةذ وا 
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والعػػامميف فػػي ات ػػاذ القػػرارات العامػػةذ وكػػذلؾ التنسػػيؽ والمؤادمػػة فػػي إشػػباع ال،اجػػات لػػدى 
نتمػػاء إلػػ  المؤسسػػة دنػػد جميػػج  العػػامميف وت،قيػػؽ ميػػال  العمػػؿذ كػػذلؾ تقويػػ  الشػػعور با

 .دتػػػػراؼ بمج ػػػػوداـ وتشػػػػجيع ـ وح المعنويػػػػة لمعػػػػامميف مػػػػف  ػػػػتؿ االعػػػػامميفذ ورفػػػػج الػػػػر 
 (.63ص ذ6211)ا زاريذ 

القيػػادة والمنػػاخ التنظيمػػي فػػي الوايػػات المت،ػػدة ا مريكيػػةذ وقػػد  :8988دراسةةة لتةةوين . 9
ظ ػػرت النتػػػائج والتػػػي  متػػمون ا مػػػؤداة أف أسػػػاليب القيػػػادة الم تمفػػة يمكػػػف أف تػػػؤدي إلػػػ  

ومػػف  يػػائص اػػذا المنػػاخ  انػػ  مسػػتقر وثابػػت إلػػ  ،ػػد كبيػػرذ كمػػا  منػػاخ تنظيمػػي متميػػزذ
أتتػػ  أيتػػا مػػف  ػػتؿ الدراسػػة أف المنػػاخ التنظيمػػي لػػ  تػػ ثرخ دمػػ  المػػواطنيف فػػي العمػػؿ 

 (.63ص ذ6212 ذالميطف ) .اإلداري واإلنجاز والرتا دند العامميف في المؤسسة
داريػة فػي القطػاع العػاـ : ادفت إلػ  الكشػؼ دػف فعاليػة القيػادة اإل8994دراسة غزال  .5

واإلنتػاجي وال ػدمي فػي سػورياذ طبقػت الدراسػػة دمػ  دمػاؿ ورؤسػاء ا قسػاـ واسػػت داـ 
البا،ػػث ااسػػتبانة والمقابمػػة مػػف  ػػتؿ الزيػػارات الميدانيػػة لمعمػػاؿ فػػي المؤسسػػاتذ وقػػد 
بينػػت الدراسػػة مػػف  ػػتؿ نتائج ػػا أف تواجػػد اػػذخ القيػػادة تػػعيؼ رغػػـ ظ وراػػا بشػػكؿ 

قطاع اإلنتاجيذ وأن ا لـ ت  ذ دوراا بشكؿ فعػاؿذ وظ ػرت رغبػة العػامميف أفتؿ في ال
سػتقرار فػي العمػؿذ تػاميف لمسػتقبؿ  لمعمؿ تمف اذخ المؤسساتذ لعػدة أسػباب من ػا ا

 (.61ذص6211مف ،يث راتب التقادد)دبد ال اديذ

: فادميػػػة الممارسػػػات ا كاديميػػة  دتػػػاء ايئػػة التػػػدريس فػػػي 8984) دراسةةة موسةةةى .5
الجامعػػات الفمسػػطينيةذ،يث اػػدفت الدراسػػة إلػػ  الكشػػؼ دػػف مػػدى قيػػاـ دتػػو ايئػػة 
التػػدريس الجػػامعي بالممارسػػات ا كاديميػػة سػػواء مػػا كػػاف يتعمػػؽ من ػػا بت طػػيط العمميػػة 

ذ أو تقػػػػويـ العمميػػػػة التعميميػػػػة قبػػػػؿ التػػػػدريسذ أو تطبيػػػػؽ العمميػػػػة التعميميػػػػة فػػػػي أثنائػػػػ 
التعميميػػػة بعػػػدخذ اػػػذا الػػػ  جانػػػب النشػػػاطات ا كاديميػػػة أ ػػػرى مثػػػؿ القيػػػاـ با ب،ػػػاثذ 
و،تور المؤتمرات والندواتذ ،يػث طبػؽ البا،ػث  دراسػت  دمػ  دينػة طبقيػة دشػوائية 

( دتػػػوا 652مػػػف أدتػػػاء ايئػػػة التػػػدريس مػػػف الجامعػػػات الفمسػػػطينيةذ مكونػػػة مػػػف )
( فقػػػرة قاسػػػت فادميػػػة الممارسػػػات ا كاديميػػػة قبػػػؿ 51) مسػػػت دما اسػػػتبانة مكونػػػة مػػػف

التػػػػدريس وفػػػػي أثنائػػػػ  وبعػػػػدخ تويػػػػمت الدراسػػػػة إلػػػػ  أف دتػػػػو ايئػػػػة التػػػػدريس يقػػػػـو 



 مجمة جامعة تكريت لمعمـو اإلنسانية
 (9002) كانوف الثاني(                   6(                 العدد )61المجمد )

353 

% ف دم  كانت في معظم ػا ممارسػات 20بالممارسات ا كاديمية بدرجة  داليةذ واف 
الممارسػػات  أكاديميػػة تتعمػػؽ بتطبيػػؽ العمميػػة التعميميػػة فػػي أثنػػاء التػػدريسذ فػػي ،ػػيف أف

ا كاديمية المتبقية كانت في معظم ػا ممارسػات تتعمػؽ بت طػيط العمميػة التعميميػة قبػؿ 
 (.1ذص6215موس ذ)التدريس وتقويم ا بعدخ

: ت،ميػػػؿ مقػػػارف لسػػػموؾ القائػػػد فػػػي الجامعػػػة  ومػػػديري م تمػػػؼ 8988دراسةةةة كةةةوري  .3
لنظػر مػف نسػجاـ وج ػات اامستويات المدارسذ ادفت الدراسة إل  التعػرؼ دمػ  مػدى 

ست داـ استبياف ويػؼ السػموؾ القيػاديذ وتػـ توزيعػ  دمػ  دينػة مػف  السموؾ القيادي ب
( رئػػػيس قسػػػـ دممػػػي فػػػي الجامعػػػةذ ومػػػف أاػػػـ النتػػػائج التػػػي تويػػػمت إلي ػػػا 90بين ػػػا )

دبػد .)الدراسة أف اناؾ فرؽ بيف وج ػات النظػر ،ػوؿ سػموؾ المػدير كقائػد إداري نػاج 
 (.55ذ ص 6215رب ذ

: اػدفت الدراسػة إلػ  قيػاس القػدرة دمػ  القيػادة لرؤسػاء 8988آاةرون دراسة ميدي و  .1
ا قسػػػاـ العمميػػػة فػػػي جامعػػػة بغػػػدادذ و ترمػػػي اػػػذخ الدراسػػػة إلػػػ  اإلجابػػػة دمػػػ  ا سػػػئمة 

 آاتية:

 ما مستوى القدرة دم  القيادة لرؤساء ا قساـ العممية في كميات جامعة بغداد. .6
يػة لرؤسػاء ا قسػاـ العمميػة فػي كميػات جامعػة بغػداد . ما مستوى القدرة دمػ  القيػادة التربو 9

 مبادئ ااتياؿ(. ذالموتوديةذ است داـ السمطةذ المرونةذ ف ـ او ريف)تبعا لممجاات 
. اػػؿ انػػاؾ فػػروؽ ذات دالػػة إ،يػػائية فػػي القػػدرة دمػػ  القيػػادة التربويػػة مػػف قبػػؿ رؤسػػاء 5

 ا قساـ العممية تبعا لممتغيرات اوتية:
 (.العمميةإلنسانيةذ )ا أ. الكمية

 )أستاذذ أستاذ مساددذ مدرس(. ب. المقب العممي
 )الدكتوراخذ الماجستير(. الش ادات العممية

 سنوات وأكثر(. 3قؿ مف أ) ت. المدة في رئاسة القسـ
 سنوات وأكثر(. 60)اقؿ مف  ث. مدة ال دمة الجامعية

بغػداد مػوزديف ( رئيس قسـ مف كميات جامعػة 50شتممت دينة الب،ث دم  )أوقد 
 تبػار القيػادة التربويػة أسػت داـ البا،ػث أ( إنسػانيةذ و 5( دممية و)3( كمية وبواقج)69دم  )



 القدرات والموايفات القيادية لمقائد ا داري في جامعة تكريت وبغداد
 ـ. ـ. لطيؼ غازي مكي النايري

351 

 تبػػػار موتػػػودي مقػػػنف لقيػػػاس القػػػدرة دمػػػ  أذ واػػػو 6251الػػػذي أدػػػدخ م،مػػػد منيػػػر دػػػاـ 
 -ست داـ البا،ث الوسائؿ اإل،يائية اوتية:أ( فقرة و 30القيادةذ ويتكوف مف )

 سػػت راج مسػػتوى القػػدرة دمػػ  القيػػادة التربويػػة بشػػكؿ دػػاـ تبعػػا  ة المتوسػػطات ال،سػػابي
  تبار. لمجاات ا

 ستعمؿ البا،ث طريؽ ت،ميؿ التبايف لمعرفة الفروؽ ذات الدالة اإل،يػائية فػي القػدرة أ
 تبػػػار وااػػػـ مػػػا تويػػػؿ إليػػػ  مػػػف  دمػػػ  القيػػػادة التربويػػػة وتبعػػػا لممتغيػػػرات ال ايػػػة با

 نتائج:

 تبػار القػدرة دمػ  القيػادة التربويػة دمػ  أف السػمات اػي التػي أفػي ،يمت دينة الب،ػث  -
ا نمػاط السػموكية التػي يمارسػ ا القائػد فػي  دت،دد أو تش ص مف او القائد إا أن ػا ا ت،ػد

م،اولت  لمت ثير في أدمػاؿ المرؤوسػيف ودميػ  فػ ف التركيػز دمػ  السػمات الش يػية فقػط ا 
 (.99ذص6221العرفيذ.)قؼ القياديما يقـو ب  الفرد فعت في المو  ريظ 
 .ا ساليب القيادية لمديري المدارس المتوسطة الناج،ة :8987 دراسة سافر  .5

 * أاداؼ الب،ث: معرفة ا سموب القيادي الناج  لمدير المدرسة.
( معممػػا ومعممػػة أي 20( مػػديرا ومػػديرةذ و )61* دينػػة الب،ػػث: تكونػػت دينػػة الب،ػػث مػػف )

 درسة.( معمميف لكؿ م3بمعدؿ )
 * إجراءات الب،ث: تركزت إجراءات الب،ث دم  م،اور رئيسية اي :

 يجابي في دتقة المدير مج او ريف في المواقؼ الم تمفة  تقويـ الجانب ا -
 تقويـ المدير لميت،يات التي ي ول ا ل  منيب . -
 :نتائج الب،ث: تويؿ الب،ث إل  ددة نتائج 
رؽ متعػػددة فػػي المواقػػؼ غيػػر المتئمػػة ويميمػػوف سػػتعماؿ طػػأإلػػ   فأف المػػديريف يمجػػ  و  .6

 ال  أسموب العمؿ دائما.
 أف رأي المعمميف با سموب القيادي لممديريف يميؿ إل  ال،ياد في الظروؼ اليعبة. .9

 ستعماؿ ا سموب الموقفي بشكؿ وات .أأكثر المديريف يميموف ال   .5

ادر دمػ  الموازنػة فػي دم  الرغـ مػف نجػاح اغمػب المػديريف إا أف اغمػب ـ كػاف غيػر قػ .5
 (.661ذ ص9006 )دميذ تيوراـ بيف أسموب ـ القيادي ومتطمبات العمؿ.
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القيػػػػادة الفادمػػػػة ودتقت ػػػػا بال يػػػػائص الش يػػػػية وسػػػػموؾ  :8987 دراسةةةةة نبةةةةدلي  .1
 العتقات الش يية وأسموب القيادة:

 :أاداؼ الب،ث: ادؼ الب،ث إل  ما يمي 
 العتقات الش يية. توتي  العتقة بيف ال يائص الش يية وسموؾ .6
بتدائيػػة ومػػف ثػػـ  ت،ديػػد العتقػػة بػػيف أسػػموب القيػػادة وفادميػػة القائػػد لمػػديري المػػدارس ا .9

 إجراء الدراسة في الوايات المت،دة في جامعة دايو منؾ.
 ( مػػديرا وأدتػػاء ال يئػػة التدريسػػية فػػي المػػدارس 50دينػػة الب،ػػث: تكونػػت العينػػة مػػف )

 بتدائية. ا
  :البا،ث ا دوات اوتية في الب،ث: ست دـأأداة الب،ث 

 ستبانة لويؼ فادمية القائد كما يراخ المدير نفس  وما تراخ ال يئة التعميمية.أ -
( لتقػػديـ  يػػائص الش يػػية لمػػديريفذ وقػػد تويػػؿ إلػػ  p f 16)مقيػػاس الش يػػية  -

 النتائج التالية:

 يادة.ليس اناؾ دتقة ذات دالة إ،يائية بيف ا ساليب القيادة وفادمية الق .6
 .ترابط بيف  يائص الش يية لممديريف وفادمية القيادة دا يوج .9

 ذدمػػ ) توجػد دتقػة ذات دالػة إ،يػائية بػيف تمػػؾ العتقػات لممػديريف وفادميػة القيػادة. .5
 (.661ذ ص9006

 
 مناقشة الدراسات السابقة

سػػتطاع البا،ػػث أف يسػػجؿ بعػػض ابعػػد اإلطػػتع دمػػ  مجمػػؿ الدراسػػات السػػابقةذ  
 ،وؿ مناقشة الدراسات السابقة وفؽ ا تي:المت،ظات 

قتيػػرت بعػػض الدراسػػات السػػابقة دمػػ  دػػدد معػػيف مػػف المتغيػػرات التػػي ت ػػص القيػػادة أ .6
( تقػػويـ ا سػػموب 6251)زاػػري والقػػدرات والسػػمات وال يػػائص الكفػػوءةذ مثػػؿ دراسػػة ا

(: 6225) ودراسػة غػزاؿ ذ(ذ القيػادة  والمنػاخ التنظيمػي6212) القياديذ ودراسة لتػويف
( فادميػة 6223الكشؼ دػف فعاليػة القيػادة اإلداريػة فػي القطػاع العػاـذ ودراسػة موسػ  )

( 6216الممارسػػات  ا كاديميػػة  دتػػاء ايئػػة التػػدريس فػػي الجامعػػاتذ دراسػػة كػػوري)
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(: قيػػػاس 6211ت،ميػػػؿ مقػػػارف لسػػػموؾ القائػػػد فػػػي الجامعػػػةذ ودراسػػػة م ػػػدي وآ ػػػروف )
(: 6215لعمميػة فػي جامعػػة بغػدادذ ودراسػة سػػامز)القػدرة دمػ  القيػادة لرؤسػػاء ا قسػاـ ا

،ػػػػػوؿ ا سػػػػػاليب القياديػػػػػة لمػػػػػديري المػػػػػداري المتوسػػػػػطة الناج،ػػػػػةذ وسػػػػػموؾ العتقػػػػػات 
الش يية وأسموب القيادةذ ،يػث تراو،ػت اػذخ الدراسػات بػيف إيجػاد العتقػة بػيف القيػادة 

ات ومتغيػػػػرات أ ػػػػرىذ فػػػػي ،ػػػػيف دراسػػػػات أ ػػػػرى تناولػػػػت التقػػػػويـ أو فادميػػػػة الممارسػػػػ
ا كاديمية أو ت،ميػؿ مقػارف لسػموؾ القائػد فػي الجامعػةذ أو قيػاس القػدرة دمػ  القيػادة أو 
ا سػاليب القيػػادةذ أمػػا الدراسػػة ال،اليػػة فقػػد افتقػرت دمػػ  القيػػادة أو ا سػػاليب القيػػادة أمػػا 
الدراسة ال،الية افتقرت دم  دراسة القػدرات والموايػفات القياديػة لمقائػد اإلداري الكػؼء 

 جامعة.في ال

( فػػردا 61-952)سػػت دمت الدراسػػات السػػابقة دينػػات م تمفػػة تتػػراوح إدػػداداا مػػا بػػيف أ .9
( قائػػدا 601) (6251اازاػػريذ )وكانػػت تتػػراوح مػػا بػػيف أجػػواء الجامعػػات مثػػؿ دراسػػة 

( 6216) ( دتػػػواذ ودراسػػػة كػػػوري952( ،يػػػث بمغػػػت العينػػػة )6223دراسػػػة موسػػػ )
( 6211عةذ أما دراسػة م ػدي وآ ػروف )( رئيس قسـ دممي في الجام90بمغت دينت ا)

( كميػةذ 69( رئيس قسـ مف كميات جامعػة بغػداد مػوزديف دمػ  )50) فقد بمغت دينت ا
( معممػػا 20( مػػديرا أو مػػديرة )61(ذ فقػػد بمغػػت دينت ػػا مػػف )6215أمػػا دراسػػة سػػامز)

( فقػػػد بمغػػػت 6215) ( معممػػػيف لكػػػؿ مدرسػػػةذ أمػػػا دراسػػػة نيػػػدلي3ومعممػػػة أي بمعػػػدؿ )
( مػػديرا وأدتػػاء ال يئػػة التدريسػػيةذ أمػػا الدراسػػة ال،اليػػة فقػػد بمغػػت دينت ػػا 50دينت ػػا )

الػػدكتوراخ والماجسػػتير( )( فػػردا مػػف مجتمػػج الجامعػػة مػػف ،ممػػة الشػػ ادات العميػػا10مػف )
وطػػػتب جػػػامعييف كمػػػا ينظػػػروف إلػػػ  القػػػدرات والموايػػػفات القياديػػػة فػػػي  سوالبكػػػالوريو 

 ة.القائد اإلداري الكؼء دا ؿ ،يز الجامع

سػػت دمت الدراسػػات السػػابقة  الػػذكر طرقػػا م تمفػػة فػػي المعالجػػات اإل،يػػائية فػػي أوقػػد  .5
إيجػاد العتقػػة أو الفادميػػة أو الكشػؼ أو ا سػػاليب القياديػػة الم تمفػة مثػػؿ دراسػػة م ػػدي 

سػػت راج مسػػػتوى القػػدرة مػػػج القيػػادة التربويػػػة  ( المتوسػػطات ال،سػػػابية 6211وآ ػػروف)
ة الفػػروؽ ذات الدالػػة اإل،يػػائية فػػي القػػدرة دمػػ  القيػػادةذ وكػػذلؾ ت،ميػػؿ التبػػايف لمعرفػػ

سػػت دمت أ( ا تبػػار الثػػانيذ أمػػا الدراسػػة ال،اليػػة فقػػد 6215سػػت دمت دراسػػة نيػػدلي)أو 
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 تبػػار الثػػاني لمعرفػػة دالػػة الفػػروؽ بػػيف متوسػػط درجػػات  الوسػػائؿ اإل،يػػائية مثػػؿ ا
الفػروؽ بػيف متوسػط درجػات  أفراد العينة دم  القيػاس ودرجػات ـ الفرتػية لمعرفػة دالػة

 تبػار الثػاني لعينتػيف مسػتقمتيفذ  أفراد العينة دم  القياس ودرجػات ـ الفرتػية وكػذلؾ ا
سػت راج أاميػة الفقػرة النسػبية  وت،ميؿ التبايف ا ،ػاديذ باإلتػافة إلػ  النسػبة المئويػة 

 غمبيػػػة المجيبػػػيف دمػػػ  القيػػػاسذ أمػػػا ب يػػػوص بعػػػض الدراسػػػات السػػػابقة لػػػـ تػػػذكر 
 ػػػتتؼ فػػي الوسػػػائؿ اإل،يػػػائية يرجػػػج سػػػبب  إلػػػ   لوسػػائؿ اإل،يػػػائية في ػػػاذ واػػػذا اا
  تتؼ الدراسات في المن جية وبناء ا اداؼ وييغة البيانات التي تتعامؿ مع ا.أ

سػػػػػتبانات م تمفػػػػػة مثػػػػػؿ دراسػػػػػة أسػػػػػت دمت الدراسػػػػػات السػػػػػابقة مقػػػػػاييس وا تبػػػػػارات و أ .5
ابتت فػػػي مدينػػػة القػػػاارةذ أمػػػا دراسػػػة سػػػت دمت ااسػػػتبياف والمقػػػأ(ذ و 6251-)اازاػػػري
سػػت دمت ااسػػتبانة والمقابمػػة مػػف  ػػتؿ الزيػػارات الميدانيػػة لمعمػػاؿ ا( فقػػد 6225)غػػزؿذ

( 51سػػػت دمت اسػػػتبانة مكونػػػة مػػػف )أ( 6223فػػػي المؤسسػػػاتذ وكػػػذلؾ دراسػػػة موسػػػ )
 فقػػػػرة قاسػػػػت فادميػػػػة الممارسػػػػات ا كاديميػػػػة قبػػػػؿ التػػػػدريس وبعػػػػدخذ أمػػػػا دراسػػػػة كػػػػوري

سػػػتبياف ويػػؼ السػػػموؾ القيػػػادي لمقائػػد اإلداري النػػػاج ذ أمػػػا أسػػػت دمت افقػػد ( 6216)
ا تبػػػار موتػػػودي مقػػػنف( لقيػػػاس )ب يػػػوص دراسػػػة م ػػػدي وآ ػػػروف فقػػػد اسػػػت دمت 

سػػت دمت ا( فقػػد 6215( فقػػرةذ أمػػا دراسػػة نبػػدلي)30القػػدرة دمػػ  القيػػادة ويتكػػوف مػػف )
وكػػذلؾ  ذراخ ال يئػػة التدريسػػيةاسػتبانة لويػػؼ فادميػػة القائػػد كمػػا يػػراخ المػػدير نفسػػ  ومػػا تػػ

. لتقديـ  يائص الش يية لممػديريفذ أمػا الدراسػة ال،اليػة (pf 16) مقياس الش يية
لمقدرات والموايفات القيادية لمقائد اإلداري الكفػوء ويتكػوف  قاـ البا،ث ببناء مقياسفقد 
س أ ػر ا دتمػاد دمػ  مقيػا ( فقرةذ وقػد تميػزت الدراسػة ال،اليػة بالبنػاء بػدا ا51مف )
مػػػج العينػػػة التػػػي طبػػػؽ البا،ػػػث دمي ػػػاذ بػػػدا بتوجيػػػ  دػػػدد مػػػف ا سػػػئمة ويػػػياغة  ـيتسػػػ

الفقرات بعػد ترتيب ػا مػف ،يػث ا ولويػة ل ػا وأاميت ػا النسػبيةذ بعػد أف تػـ درتػ ا دمػ  
 تيػػػاصذ وتػػػـ إجػػػراء ال ػػػدؼ الظػػػااري والثبػػػات  دينػػػة مػػػف ال بػػػراء الم،كمػػػيف فػػػي ا

 يق  دم  العينة. تبار ثـ تطبا بطريقة إدادة 

 النتائج: تويمت بعض الدراسات السابقة إل  ددد مف النتائج مف أام ا: .3
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( فقد تويمت إل  أف القيادة الناج،ة اي التي تستطيج ممارسػة 6251)دراسة اازاري .6
نمػػا ا سػػموب النػػاج  مػػج المشػػاركة بػػيف  م مػػة التنسػػيؽ بػػيف ااتيػػاات المتشػػابكةذ وا 

 القرارات. القائد والعامميف في ات اذ
( فقد تويمت إل  أف أساليب القيادة الم تمفػة يمكػف أف تػؤدي إلػ  6216)دراسة لتويف .9

 مناخ تنظيمي متميزذ ومف  يائص اذا المناخ ان  مستقر وثابت إل  ،د كبير.

( فقػػػد تويػػػمت إلػػػ  أف دتػػػو ايئػػػة التػػػدريس يقػػػـو بالممارسػػػات 6223دراسػػػة موسػػػ ) .5
ادم  كانػػت معظم ػػا ممارسػػات أكاديميػػة تتعمػػؽ % فػػ20ا كاديميػػة بدرجػػة داليػػةذ واف 

 بتطبيؽ العممية التعميمية أثناء التدريس.

( فقد تويػمت إلػ  أف انػاؾ فػرؽ بػيف وج ػات النظػر ،ػوؿ سػموؾ 6216دراسة كوري) .5
 المدير كقائد إداري ناج .

( فقػػػػد تويػػػػمت إلػػػػ  أف السػػػػمات اػػػػي التػػػػي ت،ػػػػدد أو 6211دراسػػػػة م ػػػػدي وآ ػػػػروف) .3
ا نمػػػػاط السػػػػموكية التػػػػي  دإلداري الكفػػػػوءذ إا إن ػػػػا ا ت،ػػػػدتشػػػػ ص مػػػػف اػػػػو القائػػػػد ا

فػػػي إيجػػػاد المرؤوسػػػيفذ ودميػػػ  فػػػ ف التركيػػػز دمػػػ   لمتػػػ ثيريمارسػػػ ا القائػػػد فػػػي م،اولتػػػ  
 ما يقـو ب  الفرد فعت في الموقؼ القيادي. رالسمات الش يية فقد ا يظ 

 ( فقد تويمت إل  نتائج ددة من ا:6215دراسة سافر) .1
 يمجئوف إل  استعماؿ طرؽ متعددة في المواقؼ غير المتئمة. أف المديريف . أ

أف تػػ ني العػػامميف با سػػموب القيػػادي لممػػديريف يميػػؿ إلػػ  ال،يػػاد فػػي الظػػروؼ  . ب
 اليعبة.

 ستعماؿ ا سموب الموقفي بشكؿ وات .أأكثر المديريف يميموف إل   . ت

غػػـ ظ وراػػا   ( فقػػد تويػػمت إلػػ  أف تواجػػد اػػذخ القيػػادات تػػعيؼ ر 6225دراسػػة غػػزاؿ ) .5
 بشكؿ وات  وأفتؿ في القطاع اإلنتاجي وأن ا لـ ت  ذ دوراا بشكؿ فعاؿ.

( فقػػد تويػػمت الػػ  دػػدـ وجػػود دتقػػة ذات دالػػة إ،يػػائية بػػيف 6215) دراسػػة نبػػدلي .1
القياديػػػػة وفادميػػػػة القيػػػػادةذ وا يوجػػػػد تػػػػرابط بػػػػيف  يػػػػائص الش يػػػػية لممػػػػديريف  ا سػػػػاليب

دتقػة ذات دالػة إ،يػائية بػيف سػموؾ العتقػات لممػديريف  دجػوفادمية القيادةذ وكػذلؾ ا تو 
 وفعالية القيادة.
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أمػػػا ب يػػػوص الدراسػػػة ال،اليػػػة فقػػػد تويػػػمت مػػػف  ػػػتؿ أاػػػداف ا إلػػػ  جممػػػة مػػػف  
 النتائج الم مة مف أام ا:

ممػا يػدؿ دمػ  وجػود مسػتوى دػاؿ لقيػاس  (0و03). وجود دالػة إ،يػائية دنػد مسػتوى 6
 ادية لمقائد اإلداري الكفوء.القدرات والموايفات القي

 .ددـ وجود فروؽ بيف متغير العمر دم  مقياس القدرات القيادية لمقائد اإلداري الكفوء.9
دػػػدـ وجػػػود فػػػروؽ ذات دالػػػة إ،يػػػائية بػػػيف مقيػػػاس القػػػدرات القياديػػػة وفقػػػا لمتغيػػػر  .5

 الجنس ،سب دينة الب،ث.
ياديػػة المفتػػػمة وفقػػػا دػػدـ وجػػػود فػػروؽ ذات دالػػػة إ،يػػػائية بػػيف مقيػػػاس القػػػدرات الق .5

 لمتغير )الت،ييؿ الدراسي( لعينة الب،ث.

التعػػرؼ دمػػ  ا اميػػة النسػػبية لفقػػرات مقيػػاس القػػدرات والموايػػفات القياديػػة المفتػػمة  .3
 لمقائد اإلداري الكفوء ،يث ظ ر النتائج وفقا  اميت ا وفؽ ا تي :

ـ( بالدرجػة ا ولػ ذ لدي  القدرة دم  إقناع او ريف والت ثير في )،يث جاءت الفقرة 
لديػ  )يتيؼ بمنطػؽ سػميـ ولبػؽ( فقػد جػاءت بالمرتبػة الثانيػةذ وقػد جػاءت )أما فيما ي ص 

القػدرة دمػ  اسػػتيعاب وج ػات نظػػر او ػريف( بالمرتبػة الثالثػػة وفقػا  اميت ػػا النسػبية ويػػوا 
( )لديػػػػػ  قػػػػػدرة الم،افظػػػػػة دمػػػػػ  مظ ػػػػػرخ 51إلػػػػػ  الفقػػػػػرة ا  يػػػػػرة التػػػػػي جػػػػػاءت بالتسمسػػػػػؿ )

 وفقا  راء دينة الب،ث. 1,811))فقد جاءت بنسب    ذ يي(الش
 

 انفصم انثانث
 .إجراءات البحث 

 .أوال مجتمع البحث 
 .ثانيا : عينة البحث 

 .ثالثا: أداة البحث 

 رابعا: الوسائل ااحصائية 

 
 إجراءات البحث 
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 لغرض ت،ديد أاداؼ الب،ػث ال،ػاليذ كػاف ابػد مػف ت،ديػد مجتمػج الب،ػث ال،ػالي
  تبػػار دينػػة مناسػػبة تمثػػؿ المجتمػػج ا يػػميذ والعمػػؿأذ و جامعػػة بغػػداد( –ريػػت )جامعػػة تك

لػػـ يجػػد  بعػد الب،ػػث والتقيػػي دن ػػاو  ذدمػ  بنػػاء أداة لمقيػػاس أو ال،يػػوؿ دمي ػػا إذا تػػوفرت
 تباراػاذ ومػف أتتسـ باليدؽ والثبات والموتػوديةذ يػتـ تطبيق ػا دمػ  العينػة التػي تػـ  ذأداة
ية المناسػػػبة لت،ميػػػػؿ بيانػػػات اػػػذا الب،ػػػث ومعالجػػػة النتػػػػائج سػػػت داـ الوسػػػائؿ اإل،يػػػائأثػػػـ 

 ستعراض اذخ اإلجراءات وفؽ ا تي:أالن ائية وقد يتـ 
  /(ستطالعيةألالدراسة ا) عينة البحثثانيا 

o ( فردا مف مجتمػج 10 تيار دينة الب،ث والتي تتكوف مف ) قاـ البا،ث ب
ذ لغرض إدػداد والجدوؿ في أدناخ يوت  ذلؾ ذالجامعةذ بطريقة دشوائية

فقػػػرات )اإلدارة( والتػػػػي سػػػػيتـ تطبيق ػػػػا فػػػػي الدراسػػػػة ال،اليػػػػة مػػػػف مجتمػػػػج 
 الجامعة وفؽ ااتي:

 ( يوت  ذلؾل6ل الجدوؿ رقـ )
مجتمج الب،ث 

 ا يمي
 المجموع ددد التدريسييف والطمبة 

 ا ناث الذكور
10 56 52 10 

 
ددد أفراداا وكاف بغداد(ذ –كريت  تيار العينة بطريقة دشوائية مف مجتمج الجامعة )تأتـ 
 ذمف التدريسييف وا دارييف والطمبة في م تمؼ الكميات لكت الجامعتييف فردال (10)

 -(ذيوت  ذلؾ بشكؿ تفييمي وفؽ ا تي:9والجدوؿ رقـ )
 المجموع ااناث الذكور عينة مجتمع البحث

 56 61 63 سبكالوريو 
 3 9 5 دبمـو

 61 1 60 ماجستير
 1 5 5 دكتوراخ 
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 61 2 2 طالب جامعي
 10 52 56 المجموع

 
 تيار اذخ العينػة اػو التعػرؼ دمػ  مػدى ال،يػوؿ دمػ  الفقػرات أمف  الغرضأف  

مكانيػة اإلجابػة دمي ػاذ بعػد أف تػـ توزيػج الفقػرات دمػ  ذال اية بالمقياس ووتوح الفقرات وا 
وقػػد اظ ػػر أف التطبيػػؽ  اإلدارةذ فػػي تػػوء أراء الم،كمػػيف ومػػوافقت ـ دمػػ  تعميمػػات اإلدارةذ

ف كافػة التعميمػات كانػت واتػ،ة ،يػث لػـ ألمفقرات كانت واتػ،ة ومف ومػة  فػراد العينػةذ و 
 يبدي أي فرد تساؤؿ ،ول ا.

 
  / أداة البحثثالثا: 

وفػؽ  القياديػة مقػدراتلقػاـ البا،ػث ببنػاء أداة ذلغرض ت،قيؽ أاداؼ الب،ث   
دمميػػػة بنػػػاء أي مقيػػػاس أو أداة تعد (ذ6252)الفذالبا،ػػػثألي ػػػا أشػػػار التػػػي ال طػػػوات 

 يجب أف تمر بعدة  طوات أساسية اي:
 الت طيط لألداة. .6
 يياغة فقرات ا داة. .9

 يت،ية الفقرات. .5

 إجراء ت،ميؿ الفقرات. .5

 است راج اليدؽ والثبات لألداة. .3

(allen,1979,pp111-118) 
 

 اطوات بناء األداة: 
سػتطتدية  دمي ػا  ػتؿ الدراسػة ا الت طيط لألداة: تـ ت،ديد فقرات ا داة وال،يػوؿ .6

الجػامعييف فػي ا قسػاـ العمميػة واإلداريػةذ  فالتي تـ تطبيق ا دمػ  دينػة مػف التدريسػيي
التػػي تػػـ جمع ػػا مػػف بعػػض ا دبيػػات السػػابقة كػػذلؾ وفػػي تػػوء التعػػرؼ الػػذي تبنػػاخ 
البا،ػػػث ودميػػػػ  فػػػػ ف ا داة لػػػػـ ت،ػػػدد مجػػػػاات متنودػػػػة ولكػػػػف شػػػمؿ دمػػػػ  دػػػػدد مػػػػف 
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عػػػػد أف تعػػػػذر ال،يػػػػوؿ دمػػػػ  مقيػػػػاس جػػػػااز لقيػػػػاس دمميػػػػة ل الم ػػػػارات الفقػػػػراتذ ب
 دتمد البا،ث دم  بناء ا داة ل ذا الغرض.أالقياديةل في مجاؿ الجامعةذ وقد 

 :صياغة الفقرات .9
لغرض ال،يوؿ دم  فقرات موتودية تشمؿ كافة فقرات ا داةذ تػـ توجيػ  سػؤاؿ 

اذ بعد أف تمػت مراجعػة كافػة ا دبيػات ( فرد10ستطتدي إل  دينة الب،ث البالغ ددداا )أ
( فقػػرة  داة ل 51والدراسػات السػابقة التػي ت ػػص الموتػوع وبنػاءا دمػ  مػػا تقػدـ تػـ وتػج )

 القػػدرات اإلداريػػة(ذ رودػػي فػػي يػػياغت اذ أف تكػػوف بيػػيغة واتػػ،ة  وقابمػػة لتفسػػير وا،ػػدذ
 (.655ص  ذ6212 أبو دتـذ)

قػػد وتػػعت أمػػاـ كػػؿ فقػػرة بػػدائؿ سػػتجابة ،ػػوؿ الفقػػراتذ ف أمػػا ب يػػوص بػػدائؿ ا
إطتقػػػا(. وأدطيػػػت  ؽذ ا تنطبػػػؽلػػػيذ ا تنطبػػػ يتنطبػػػؽ كثيػػػراذ تنطبػػػؽ قمػػػيتذ ا رأ) واػػػي

 (.6-3الدرجات )
 
  البا،ػػث أف تكػػوف التعميمػػات ال ايػػة بػػا داة واتػػ،ة وسػػ مة  دػػيرو  :األداةتعميمةةات

بػػػار  تأكمػػػا أكػػػد دمػػػ  تػػػرورة  ذبعػػػد أف تػػػـ درتػػػ ا دمػػػ  لجنػػػة مػػػف الم،كمػػػيف جػػػدا
سػػتمارة المناسػػبة الػػذي يعبػػر دػػف رأيػػ  ال ػػاص بػػ  وطريقػػة تيػػرف   المسػػتجيب لبػػديؿ ا
سػػػتجابت  سػػػوؼ لػػػف يطمػػػج دمي ػػػا غيػػػر البا،ػػػث فقػػػطذ  غػػػراض أف أأثنػػػاء الموقػػػؼذ و 

ا مانػػػػة العمميػػػػةذ ودػػػػدـ ذكػػػػر اسػػػػـ ب يػػػػوص المجيبػػػػيف دمػػػػ  ا داةذ وقػػػػد تتػػػػمنت 
 الجنسذ العمر(. ذالت،ييؿ الدراسي)التعميمات 

 :صالحية الفقرات .5
( فقػػرةذ درتػػػت 30) ةالقػػػدرات القياديػػة( والبالغػػػ)بعػػد أف تػػـ أدػػػداد  فقػػرات ا داة 

دمػػػ  مجمودػػػة مػػػف ال بػػػراء فػػػي التربيػػػة ودمػػػـ الػػػنفس واإلدارةذ وقػػػد تيػػػدرت ا يػػػف،ة مػػػف 
%( لت،ديػػػد يػػػت،ية 10) التعميمػػػات ال ايػػػة باإلجابػػػة دمي ػػػاذ وتػػػـ ادتمػػػاد نسػػػبة اتفػػػاؽ

)القػػػدرات القياديػػػة(ذ كمػػػا  ( فقػػػرة مػػػف ا داة9سػػػتبعاد )أذا المؤشػػػر تػػػـ الفقػػػرةذ وفػػػي تػػػوء اػػػ
أجريت بعػض التعػديتت دمػ  يػياغة  بعػض الفقػرات فػي تػوء مت،ظػات لجنػة ال بػراء 

 ( فقرة بيورت ا الن ائية.51الم تييفذ وأيب  ددد فقرات ا داة)
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 :تحميل الفقرات .4

( فػػػػردا تدريسػػػػيا فػػػػي العمػػػػؿ 10) سػػػػتبانة دمػػػػ  افػػػػراد العينػػػػة البػػػػالغ بعػػػد تطبيػػػػؽ ا
سػػتمارةذ ،يػػث اسػػت راج الدرجػػة الكميػػة لكػػؿ اسػػتمارات و  ا كػػاديمي واإلداريذ تػػـ تيػػ،ي  ا

%( العميػػا 95 ػػذ نسػػبة )أمػػف أدمػػ  درجػػة( )اوطػػ  درجػػة( و )سػػتمارات تنازليػػا اػػذخ ا رتبػػت
لفقػرة  طػوة ستمارات  لتكوف  لدينا مجمودة مف الفقػراتذ وتعػد دمميػة ت،ميػؿ ا والدنيا في ا

إلػ  أف ال ػدؼ مػف اػذا ا جػراء اػو اإلبقػاء  (Ebelأساسية في بناء ا داة نسبة إل  العالـ)
 دم  الفقرات الجيدة في أي أداة دممية.

 :صدق وثبات االداة .5
 -: Faeevalidityأ. اليدؽ الظااري

تـ الت،قؽ مف اليدؽ الظااريذ بعد درض ا داة قبؿ تطبيق ا دم  دينة أو 
)الم،كميف( في التربية ودمـ النفس واإلدارةذ لم،كـ دم  مدى  ف ال براءمجمودة م

 (.Allen,1979,Pabيت،ية قياس اليفة أو الم ارة المراد قياس ا.)
 
 :. الثبات بطريقة إعادة االاتبارب

 تبار مج نفس  أو  يشير أبو ،طب إل  أف ثبات ا داة يعني ددـ تناقض ا
 (. 52ص ذ6255 )أبو ،طبذ دقت  في القياس

ست رج الثبات أ تبار تقيس المف ـو نفس  وقد  ويت،قؽ الثبات إذا كانت فقرات ا
 تبرتذ ،يث يعد أ تبارذ أي إدادة تطبيؽ ا داة دم  نفس العينة التي  بطريقة إدادة ا

فترة أسبوديف  زلادمزل أف إدادة تطبيؽ ا داة لمتعرؼ دم  مدى ثبات  يجب أف ا يتجاو 
رتباط بيرسوف بيف درجات ا فراد دم  التطبيقييفذ و أذ وبعد ،ساب معامؿ بعد تطبيق 

 (.Adams, 1964, p58) .تعد درجة ثبات داليةذ%(11بمغ معامؿ ثبات ا داة  )
 

 الوسائل ااحصائية: .6
 تـ معالجة البيانات وفؽ الوسائؿ  اإل،يائية التالية:
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رجات  أفراد العينة دم  المقياس اني لمعرفة دالة الفروؽ بيف متوسط دت تبار ال ا .6
 .ودرجات ـ الفرتية

M-=X+ 

- 

~N 

 

 اني لعينتيف مستقمتيف.ت تبار ال ا .9
 ت،ميؿ التبايف ا ،ادي. .5

ست راج أامية الفقرة  غمبية المجيبيف دم   النسبة المئوية  .5
 المقياس.

 
 انفصم انرابع

 عرض النتائج ومناقشتيا: 
o ـ التويؿ إلي ا دم  وفؽ يتتمف اذا الفيؿ درض لمنتائج التي ت

ستنتاجات وأفكار أا اداؼ الم،ددةذ وسيتـ مناقشت ا وما بني دمي ا مف 
 جديدة وتوييات ودم  الن،و ا تي:

 
 :عرض النتائج ومناقشتيا 

لت،قيؽ ال دؼ ا وؿ والمتتمف ل قياس القدرات والموايفات القيادية لمقائد اإلداري 
 تبار الثاني  ست داـ ا بؿ البا،ث ل ذا الغرضذ بالكفوء مف  تؿ المقياس المعد مف ق

 .( في أدناخ6لعينة وا،دةذ كما موت  في الجدوؿ رقـ )
ددد  مقياس

افراد 
 العينة

المتوسط 
 ال،سابي

اان،راؼ 
 المعياري

درجة 
 ال،رجة

مستوى  ةالتائيالقيمة ا
 الدالة

القدرات 
 القيادية

داؿ غير  الجدولية الم،سوبة 52 95و562 965و95 10
دند مستوى   6و13 0و000
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دالة 
 (0و03)

 
ائيػػػػػة الم،سػػػػػوبة تسػػػػػاوي تيظ ػػػػػر مػػػػػف  ػػػػػتؿ الجػػػػػدوؿ فػػػػػي أدػػػػػتخذ أف القيمػػػػػة ال

( وجػػػود 6و13(ذ ،يػػػث أف القيمػػػة الثابتػػػة الجدوليػػػة كانػػػت )52( وبدرجػػػة ،ريػػػ  )0و000)
(ذ دمػػػػػػ  وجػػػػػػود مسػػػػػػتوى دػػػػػػاؿ لقيػػػػػػاس القػػػػػػدرات 0و03دالػػػػػػة إ،يػػػػػػائية دنػػػػػػد مسػػػػػػتوى )

فات القياديػػة لمقائػد اإلداري الكفػػوءذ واػػذا مػا تويػػمت إليػػ  بعػض الدراسػػات السػػابقة والموايػ
 .أتفقت نتائج ا مج الدراسة ال،اليةذ(6215ودراسة نيدلي ) ذ(6211مثؿ م دي وآ روف)

اػػػػؿ توجػػػػد فػػػػروؽ ذات دالػػػػة إ،يػػػػائية فػػػػي مسػػػػتوى  القػػػػدرات القياديػػػػة وفػػػػؽ متغيػػػػر . 9
 ا ،ادي.ست داـ ت،ميؿ التبايف  )العمر(ذ ب

 ( يوت  الفروؽ بيف متغير العمر دم  مقياس القدرات اإلداريةل9ل جدوؿ رقـ )
 الدرجات الفئوية العدد المتوسط اان،راؼ المعياري

 90-63 61 902و000 61و2901
 93-96 95 999و112 65و1095
 50-91 65 965و659 50و2551
 53-56 2 961و111 53و1053
 50-51 5 961و000 61و5259
 53-56 3 965و100 55و5366
 30-51 9 951و300 36و1611

 33-36 5 999و930 1635
 total 10 965و95 95و5626
 
مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوع  ت،ميؿ التبايف

 المربعات
درجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 ال،رية
متوسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط 

 المربعات
القيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

ائيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة فال
 الم،سوبة

القيمػػػػػػػػػػػػػػػػة 
ائيػػػػػػػػػػػػػػػة فال

 الجدولية

 مستوى الدالة
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بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف 
 المجمودات

غيػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  0و309  ائيةفال 319و05 5 5255و91
داؿ ا،يائيا دنػد 

 (0و03مستوى )
دا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 

 المجمودات
  9و11 0و265 163و106 59 55555و1

Total 2352 51956و     
 

فػروؽ  دا توجػ ذسػت داـ ت،ميػؿ التبػايف ا ،ػادي يظ ر مف  ػتؿ الجػدوؿ أدػتخ ب
ي ائيػػػة الم،سػػػوبة تسػػػاو ف( ،يػػػث كانػػػت القيمػػػة ال0و03ذات دالػػػة إ،يػػػائية دنػػػد مسػػػتوى )

ائيػػة ف(ذ ،يػػث أف القيمػػة ال52(ذ وبدرجػػة ،ريػػة )36و161)(ذ بػػان،راؼ معيػػاري 0و265)
(ذ ممػػا يػػدؿ 9و11)ائيػػة الم،سػػوبة وقػػد بمغػػت القيمػػة الجدوليػػة فكبػػر مػػف القيمػػة الأالجدوليػػة 

دمػػ  دػػدـ وجػػود فػػروؽ بػػيف متغيػػر العمػػر دمػػ  مقيػػاس القػػدرات لمقائػػد اإلداري الكفػػوءذ ممػػا 
تػػػرابط أو فػػػروؽ بػػػيف  يػػػائص  د( ،يػػػث تو،ػػػدت ا يوجػػػ6215)يتفػػػؽ مػػػج دراسػػػة نبػػػدلي

بفئػة قػد  رالش يية وفادمية القيادة وفؽ لمتغير العمػرذ ممػا يػدؿ دمػ  أف العمػر ا ين،يػ
يكوف القائد اإلداري شابا أو كبير الم ـ ان  يمتمؾ القدرة والطاقػة والنشػاط وال،يويػة المتميػزة 

 في أداء العمؿ.
،يػػائيا فػػي القػػدرات القياديػػة وفقػػا لمتغيػػػر أؽ التعػػرؼ دمػػ  دالػػة الفػػرو  .5

 . تبار التائي لعينتيف مستقمتيف ست داـ ا لالجنسل ب
 ( يوت  الفروؽ في القدرات القيادية وفقا لمتغير الجنسل5الجدوؿ رقـ ) 

متغير 
 الجنس

اان،راؼ  المتوسط العينة
 المعياري

درجة 
 ال،رية

القيمة 
ائية تال

 الم،سوبة

القيمة 
ائية تال
 لجدوليةا

 مستوى الدالة

غير داؿ  0و21 0و115 51 93و561 996و153 50 الذكور
ا،يائيا دند 
مستوى دالة 

 (0و03)
    51 95و565 969و153 50 ااناث
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 ائيػػػػػة الم،سػػػػػوبة تسػػػػػاويتيظ ػػػػػر مػػػػػف  ػػػػػتؿ الجػػػػػدوؿ فػػػػػي أدػػػػػتخذ أف القيمػػػػػة ال

( ،يػث 51بدرجػة ،ريػة ) (6و21ائية الجدوليػة والتػي تسػاوي )ت( مقارنة بالقيمة ال6و115)
ائيػة الم،سػوبةذ ممػا يػدؿ دمػ  دػدـ وجػود تائيػة الجدوليػة اكبػر مػف القيمػة التكانت القيمػة ال

فػػروؽ بػػيف مقيػػاس القػػدرات القياديػػة تبعػػا لمتغيػػر الجػػنس لعينػػة  مػػف مجتمػػج الجامعػػةذ ممػػا 
نثػػ   ػػتتؼ وج ػػات النظػػر بالنسػػبة  لمقائػػد اإلداري مػػف ،يػػث الػػذكر أو ا أيػػدؿ دمػػ  دػػدـ 

 تبػػارات ـ الش يػػية والكفػػاءة الش يػػية لكػػؿ من ػػا فػػي جعػػؿ العمػػؿ متميػػزا بقدراتػػ    وفقػػا 
 ومميزات  وموااب  الش يية كقائد إداري كفوء.

التعػػرؼ دمػػ  دالػػة الفػػروؽ فػػي مسػػتوى القػػدرات القياديػػة المفتػػمة وفقػػا  .5
 ست داـ ت،ميؿ التبايف ا ،ادي. الت،ييؿ الدراسي( ب) لمتغير

 ( يوت  دالة الفروؽ في مستوى القدرات القيادية المفتمة وفقا لمتغير5رقـ ) ل الجدوؿ
 الت،ييؿ الدراسي(  فراد العينة)

نتغيػػػػػػػػػػر الت،يػػػػػػػػػػيؿ  العينة المتوسط اان،راؼ المعياري
 الدراسي

 طالب جامعي 65 961و1356 90و03501
 بكموريوس 51 961و3000 95و59611
 دبمـو 3 906و0000 66و32556
 ماجستير 69 963و1515 99و12051
  10 965و9530 95و55510

 
مجموع  ت،ميؿ التبايف

 المربعات
درجة 
 ال،رية

المتوسط 
 المربعات

القيمة 
الفائية 
 الم،سوبة

الفيمة 
ائية تال

 الجدولية

 

بيف 
 المجمودات

غير داؿ  9و11 0و215 320و656 5 9510و39
ا،يائيا دند 
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مستوى دالة 
 (0و03)

دا ؿ 
 المجمودات

    169و63 53 53266و59

     52 51956و23 المجموع
 

ف الفػػرؽ بػػيف مقيػػاس   تبػػار ت،ميػػؿ التبػػايف ا ،ػػاديذ بػػأسػػت داـ أظ ػػر مػػف  ػػتؿ 
فػػروؽ دالػػة إ،يػػائيا دنػػد  دالقػػدرات القياديػػة المفتػػمة ومتغيػػر الت،يػػيؿ الدراسػػيذ ا توجػػ

( وبدرجػػػة 0و215) ائيػػػة الم،سػػوبة تسػػاويف(ذ ،يػػػث كانػػت القيمػػة ال0و03مسػػتوى دالػػة )
ائيػػػة الجدوليػػػة ،يػػػث فقػػػؿ مػػػف القيمػػػة الأ( 95و562)ن،راؼ معيػػػاري قػػػدرخ ا( وبػػػ52،ريػػػة )

 (الت،يػػيؿ الدراسػػي)ممػػا يػػدؿ دمػػ  دػػدـ وجػػود فػػروؽ بػػيف متغيػػر  ذ(9و11كانػػت تسػػاوي )
دمػػػ  مقيػػػاس القػػػدرات القياديػػػة المفتػػػمة لمقائػػػد اإلداري  الكفػػػوءذ واػػػذا يتفػػػؽ دمػػػ  دراسػػػة 

 ػػػتتؼ فػػػي وج ػػػات النظػػػر ،ػػػوؿ سػػػموؾ أ،يػػػث تويػػػمت إلػػػ  أف انػػػاؾ ( 6216كػػػوريذ )
القائػػػد اإلداري النػػػاج  مػػػف ،يػػػث الكفػػػاءة والت،يػػػيؿ الدراسػػػي وفقػػػا لشػػػ ادت  العميػػػا و برتػػػ  

سػػػػت داـ النسػػػػبة المئويػػػػة لمقيػػػػاس القػػػػدرات أظ ػػػػر مػػػػف  ػػػػتؿ  ذالعمميػػػػة فػػػػي اػػػػذا المجػػػػاؿ
لديػػػػ  القػػػػدرة دمػػػػ  إقنػػػػاع )ذ أف فقػػػػرة والموايػػػػفات القياديػػػػة المفتػػػػمة لمقائػػػػد اإلداري النػػػػاج 

%( فػي الرتبػة ا ولػ  وفقػا وراء دينػة 9و931)او ريف والت ثير فػي ـ( بنسػبة مئويػة قػدراا 
الب،ث مما يدؿ دم  أف القائد اإلداري  يجب أف يتميز بقدرة دالية مػف اإلقنػاع التػ ثير فػي 

يتيػؼ بمظ ػر )أمػا فقػرة او ريف دند طرح فكرة جديدة ب سموب دبموماسػي وقيػادي ،كػيـذ 
( فػػي المرتبػػة الثانيػػة ممػػا يػػدؿ دمػػ  9و939)سػػميـ ولبػػؽ( فقػػد جػػاءت بنسػػبة مئويػػة قػػدراا 

أقسػػػػاـ القائػػػػد اإلداري بػػػػالمنطؽ السػػػػميـ والقػػػػويـ والبتغػػػػة فػػػػي طػػػػرح ا فكػػػػار أمػػػػاـ أدتػػػػاء 
أمػا المؤسسة بعيدا دف الكممات النائية أو الكممات الجار،ة التي تقمػؿ مػف ج ػود او ػريفذ 

فقػد جػاءت بالمرتبػة الثالثػة بنسػبة  ذلدي  القدرة دم  استيعاب وج ات نظر او ػريف( 0فقرة 
( ممػاؿ يػدؿ دمػ  أف القائػد اإلداري يجػب أف يمتمػؾ قػدرات وموااػب 9و905)مئوية قػدراا 

سػػتيعاب وج ػػات نظػػراـ بعيػػدا دػػف الميػػال  الش يػػية العنيفػػة اتمكنػػ  مػػف ف ػػـ او ػػريف و 
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ي ػػػػتـ بالنشػػػػاطات العمميػػػػة )ة العمػػػػؿ العامػػػػةذ أمػػػػا ب يػػػػوص فقػػػػرة ميػػػػم، ـالتػػػػي ا ت ػػػػد
( بالمرتبػػة الرابعػػة ممػػا يػػدؿ 9و961)وااجتماديػػة شػػ ريا( فقػػد جػػاءت بنسػػبة مئويػػة قػػدراا 

اتمػػاـ المػػدير أو القائػػد اإلداري بكافػػ  النشػػاطات ااجتماديػػة والثقافيػػة والعمميػػة التػػي أدمػػ  
يمتمػػػؾ م ػػػارة ال،ػػػـز فػػػي ،ػػػؿ )وص فقػػػرة تطػػػور دمػػػؿ المؤسسػػػة ن،ػػػو ا فتػػػؿذ أمػػػا ب يػػػ

( بالمرتبة ال امسةذ ممػا يػدؿ 9و595)المشاكؿ العالقة في العمؿ( فقد جاءت بنسبة مئوية 
دم  أاميت ا لكػي يتمتػج ب ػا القائػد اإلداري الكفػوء فػي ،ػؿ ومعالجػة كافػة المشػاكؿ العالقػة 

القيمػة التػي تيػنج دتبػار وج ػات نظػر أدتػاء المؤسسػة وآراءاػـ  في العمؿ ا ػذ بنظػر ا
وبػدوف تػردد مػف اجػؿ  اسب لكػي يتسػـ المسػؤولية ويت،مم ػاذالرجؿ المناسب في المكاف المن

يتمتػج )،ؿ كافػة ا مػور ال امشػية العالقػة بػيف أدتػاء المؤسسػة الم تمػؼ دمي ػاذ أمػا فقػرة 
( ممػػا يػػدؿ دمػػ  أف 9و052)بالشػػجادة فػػي المواقػػؼ ال،اسػػمة( فقػػد جػػاءت بنسػػبة مئويػػة 

اإلداري يجػػػػب أف يتيػػػػؼ بالشػػػػجادة ودػػػػدـ التػػػػردد فػػػػي المواقػػػػؼ ال،اسػػػػمة ويتسػػػػـ   القائػػػػد
بػػالجرأة واإلقػػداـ بعيػػدا دػػف المجػػامتت دمػػ  ،سػػاب ال،ػػؽ وال،قيقػػةذ أمػػا ب يػػوص فقػػرة 

( مػػا يػػدؿ 9و611)يتمتػػج بش يػػية جذابػػة امػػاـ او ػػريف( فقػػد جػػاءت بنسػػبة مئويػػة قػػدراا )
لمظ ر الجذاب وا نيػؽ والمنطػؽ السػميـ والعطػر أف الش يية الجذابة والسا،رة مف  تؿ ا

المميػػػز والكياسػػػة والت،مػػػي باليػػػبر وال،كمػػػة والبيػػػيرة الثاقبػػػة كم ػػػا مػػػف جذابيػػػة الش يػػػية 
لديػػ  قػػدرة الت،ميػػؿ المنطقػػي ووتػػج )لممػػدير أو الػػرئيس أو القائػػد اإلداري الكفػػوءذ أمػػا فقػػرة 

( ممػا يػدؿ دمػ  أف 9و655)ا ا مور في نياب ا اليػ،ي ( فقػد جػاءت بنسػبة مئويػة قػدرا
دتمػاد  القائد اإلداري الكفوء ابػد مػف أف يمتمػؾ قػدرة الت،ميػؿ المنطقػي لألمػور الغامتػة با

دمػػ  ا شػػ اص ذوي السػػمعة الطيبػػةذ وا ػػذ أراء المجػػديف فػػي العمػػؿ والمتميػػزيف والنزاػػاء 
يػػؼ يت)جػػؿ وتػػج ا مػػور العالقػػة وفػػي نيػػاب ا اليػػ،ي ذ وقػػد جػػاءت الفقػػرات مػػف أمػػف 

ييكػػوف واثقػػا مػػف )( إلػػ  فقػػرة 9و619)با مانػػة ويكػػوف قػػدوة ل  ػػريف( بنسػػبة مئويػػة قػػدراا 
( فػػػي مرتبػػػة الوسػػػط وفقػػػا 9و065)نفسػػػ  فػػػي تجػػػاوز اليػػػعاب فقػػػد جػػػاءت بنسػػػبة مئويػػػة 

لتسمسػػػؿ فقػػػرات المقيػػػاس ممػػػا يػػػدؿ دمػػػ  أاميػػػة الثقػػػة بػػػالنفس فػػػي تجػػػاوز ا مػػػور اليػػػعبة 
ط أنظػػار الجميػػج وقػػدوة ،سػػنة ل  ػػريفذ أمػػا ب يػػوص والت،مػػي با مانػػة لكػػي يكػػوف م،ػػ

يسػػػت دـ مبػػػدأ الثػػػواب )الفقػػػرات  التػػػي جػػػاءت فػػػي ن ايػػػة فقػػػرات المقيػػػاس فقػػػد جػػػاءت فقػػػرة 
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( ممػا يػدؿ دمػ  القائػد أف يكػـر 6و215)والعقاب فػي الوقػت المناسػب( بنسػبة مئويػة قػدراا 
ات الم يػػ ة لممنتسػػبيف المجػػديف فػػي العمػػؿ ويثنػػي دمػػي ـ وييػػنج ،ػػدود دقابيػػة تػػمف الفتػػر 

يػػوفر )بإكمػػاؿ أدمػال ـ تػػمف الفتػػرات الم،ػددة ل ػػـذ أمػػا ب يػوص فقػػرة  فوالػذيف ا ي تمػػو 
( ممػػػػا يػػػػدؿ اف القائػػػػد 6و259ال،مايػػػػة التزمػػػػة  دتػػػػاء المؤسسػػػػة( فقػػػػد جػػػػاءت بنسػػػػبة )

اإلداري الكفػػوء دميػػ  اف ي،مػػي أدتػػاء مؤسسػػة سػػواء كػػانوا مدرسػػيف جػػامعييف أو آ ػػريف 
قيف والمػػاكريف والم ػػادديف الػػذيف يسػػت دموف أسػػاليب ممتويػػة فػػي ال،يػػوؿ دمػػ  مػػف المنػػاف

درجػػات النجػػاح المجانيػػة واف لػػـ تعطػػ  ل ػػـ اسػػت دموا أسػػاليب الت ديػػد والوديػػد فػػت بػػد مػػف 
يقػاف ـ دنػد ،ػدوداـ تػمف تػوابط المؤسسػة الوا،ػدةذ أمػا ب يػوص فقػرة  وتج ،د ل ػـ وا 

داريػػة وفقػػا لمتغيػػر العمػػؿ( فقػػد جػػاءت بنسػػبة مئويػػة لديػػ  القػػدرة دمػػ  أجػػراء التعػػديتت اإل)
(ممػػا يػػدؿ إذا ،ػػدث تمكػػؤ فػػي مجػػاؿ العمػػؿ اإلداري ودػػدـ اإل ػػتص فػػي 6و139)قػػدراا 

تيسػػير ا مػػور اإلداريػػة والقانونيػػة تػػمف التػػوابط الم نيػػة دميػػ  أف يعيػػد النظػػر فػػي إجػػراء 
بػػؿ او ػػريف( فقػػد جػػاءت يتقبػػؿ النقػػد مػػف ق)تمػػؾ التعػػديتت المناسػػبةذ أمػػا ب يػػوص فقػػرة 

( فقػػػد جػػػاءت بالمرتبػػػة الرابعػػػة وا ربعػػػوفذ إذ فػػػت بػػػد لمقائػػػد 6و259بنسػػػبة مئويػػػة قػػػدراا )
اإلداري أف يتقبػػػؿ النقػػػد بػػػروح رياتػػػية مػػػف قبػػػؿ او ػػػريف لسػػػد الثغػػػرات فػػػي العمػػػؿ ودمػػػ  

 النقد يجب أف يكوف ب سموب مؤدب بعيدا  دف التجػاوزات ال مقيػة)او ريف دندما يوج وف 
يشػػرؾ كػػؿ  دتػػو فػػي النشػػاطات الم تمفػػة( فقػػد )دمػػ  القائػػد اإلداريذ أمػػا ب يػػوص فقػػرة 

( فقػد جػاءت فػي المرتبػة ال امسػة وا ربعػوف فػي ن ايػة 6و259)جاءت بنسبة مئوية قدراا 
المقيػػػاس ولكػػػف دمػػػ  القائػػػد أف ي ػػػتـ ب ػػػذا الجانػػػب نظػػػرا  اميتػػػ  فػػػي توزيػػػج المسػػػؤوليات 

المؤسسػػة مػػف اجػػؿ قػػدرات ـ الذاتيػػةذ أمػػا ب يػػوص الفقػػرة والنشػػاطات دمػػ  كافػػة أدتػػاء 
( دمػ  القائػػد اإلداري أف يشػػارؾ فػػي 6و261السادسػة وا ربعػػوف فقػػد جػاءت بنسػػبة مئويػػة )

النشاطات الم تمفة ويشدد أزر أبناء وأدتػاء المؤسسػة اف وجػودخ م ػـ جػدا بالنسػبة إلػي ـ 
ا قبػػؿ ا  يػػرة بنسػػبة مئويػػة قػػدراا مػػف اجػػؿ رفػػج الػػروح المعنويػػة ل ػػـذ وقػػد جػػاءت الفقػػرة مػػ

(ذ دمػػػ  القائػػػد اإلداري أف يػػػتقف م ػػػارات ااتيػػػاؿ  مػػػج او ػػػريف ويعػػػزز ثقػػػت ـ 6و223)
ب نفسػػ ـ ويتجػػػاوز مػػج الجميػػػج مػػف اجػػػؿ الوقػػوؼ دمػػػ  كافػػة ا مػػػور ال،سػػنة والسػػػيئةذ أمػػػا 

ائػد ( والتػي تػنص دمػ  الق6و166)ب يوص الفقرة ا  يرة فقد جاءت بنسػبة مئويػة قػدراا 
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ذ بػػالرغـ مػػف أاميت ػػا  ي (أف يكػػوف لديػػ  قػػدرة الم،افظػػة دمػػ  مظ ػػرخ الش يػػي)اإلداري
قائػػد إداري نػػاج  وكفػػوء ولكػػف جػػاءت بالمرتبػػة ا  يػػرة وفقػػا  راء العينػػةذ ودميػػ  ابػػد مػػف 

اتمػػػػاـ ب ػػػػذخ الفقػػػػرة سػػػػواءا لمقائػػػػد  اإلداري الكفػػػػوء أو أي إنسػػػػاف يريػػػػد ال،يػػػػوؿ دمػػػػ   ا
 والمرموقة.الش يية الجذابة 

 انفصم اخلامس
 8التوصيات .. 
 المقترحات. 

 .االستنتاجات 

 .المصادر 

 
 :التوصيات 

 يويي البا،ث بما يمي : 
 تبػػار والترقيػػة لمقػػادة اإلداريػػيف ورؤسػػاء ا قسػػاـ العمميػػة واإلداريػػة  أدػػادة النظػػر فػػي ا .6

يػػػية ب،يػػث تكػػوف مبنيػػة دمػػػ  قػػدرات وموايػػفات القائػػػد اإلداري الكفػػوء والرغبػػة الش 
 والكفاءة العممية واإلدارية والقانونية.

دتمػػػاد نتػػػائج اػػػذخ الدراسػػػة فػػػي تقػػػويـ كفػػػاءة القػػػادة اإلداريػػػيف الكفػػػوءيف وال،كػػػـ دمػػػ  أ .9
 .أداءاـ الي،ي  وفؽ التوابط الم نية

 تبار رؤسػاء ا قسػاـ كافػة وفقػا لكفػاءت ـ اإلداريػة والتػوابط الم نيػة اإدادة النظر في  .5
 ص المناسػػػب فػػػي المكػػػاف المناسػػػب وبػػػدوف مجػػػامتت دمػػػ  الجديػػػدة التػػػي تتػػػج الشػػػ

 ،ساب العمؿ.
 
 :المقترحات 

 يقترح البا،ث ما يمي: 
 القياـ ب جراء دراسة دم  دينة تشمؿ العراؽ ب كمم . .6
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 ػػػرى فػػػي أالقيػػػاـ بػػػ جراء دراسػػػة لمقػػػدرات القياديػػػة الكفػػػوءة مػػػج متغيػػػرات ش يػػػية  .9
 المجاؿ النفسي واإلداري والقانوني.

 
 يستنتج البا،ث ما يمي:*ات االستنتاج 
مػف القػادة الػبعض أف المجاؿ ا كاديمي والعممي تمف مؤسسات الجامعة العراقية في   .6

أسرار العمؿ اإلداري والقانوني الذي ينيب تػمف ميػم،ة  كتموفاإلدارييف الذيف ا ي
 .ا لجامعي العمؿ

دمػ  او ػريف  تطػوير أنفسػ ـ وأيػب،وا دالػة فاناؾ الكثيػر مػف اإلداريػيف ا يسػتطيعو  .9
 أي،اب الكفاءات العممية الكفوءة.أماـ في وتج ،واجز كبيرة 

رؤسػػاء ا قسػػاـ والعمػػداء فػػي الجامعػػات أدػػادة النظػػر فػػي تغييػػر الػػبعض مػػف ابػػد مػػف  .5
دم  فقرات اذا المقياسذ وتغيير كؿ رئيس قسـ لدي   دمة أكثر مف أربج سػنوات  بناء

 .رة في المجاؿ العممي وا داريأو ايمتمؾ ال بفي ال دمة برئاسة القسـ 

يفتقد الكثير مف القادة اإلدارييف في مؤسسات الدولة إل  البييرة والتػروي وال،كمػة فػي  .5
 معالجة ا مور العالقة و،سم ا بالشكؿ الي،ي .

  ذوؿ ا دمػػ ؤ تكػػريـ القائػػد اإلداري الكفػػوء والنػػاج  فػػي دممػػ  مػػف قبػػؿ المسػػالعمػؿ دمػػ   .3
 إلي ا كافة المسئوليف الذيف يعمموف في قطاع الدولة.  تعد ترورة مم،ة لـ ينتب 

 
 ادلصادر

(:  ا طفػػػػاؿ المتفوقػػػػوف وتػػػػربيت ـذ الجمعيػػػػة الكويتيػػػػة لتقػػػػويـ 6212)أبػػػػو دػػػػتـذ رجػػػػاء .6
 الطفولة العربيةذ الكتاب السنوي.

جتمػاديذ دراسػات دربيػة وداليػة بيػروتذ دار  (: دمػـ الػنفس ا6213يد)عال ذابو النيؿ .9
 ية.الن تة العرب

جتمػػػادي فػػػي ،ياتنػػػا  (: الموسػػػودة النفسػػػية دمػػـ الػػػنفس ا6223)دبػػػد المػػػنعـ ذال،نفػػي .5
 .9اليوميةذ مكتبة مدبوليذ ط

 (: تطوير ومغايرة الكفاءات لمقائد اإلداري.6221ال طيبذ رداح وآ روف) .5
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 .6(: السموؾ التنظيميذ دار ال،كمةذ ط6213،مد )أ،امدذ  .3

نجػػػػاز ا دمػػػػاؿ مػػػػف  ػػػػتؿ او ػػػػريفذ دليػػػػؿ (: القيػػػػادة وا  9001اشػػػػاـ طالػػػػبذ) ذال،ػػػػر .1
 التدريب القياديذ مطبعة دالـ النفسذ القاارة.

جتمػػػػاديذ مكتبػػػػة زاػػػػراء  (: دمػػػػـ الػػػػنفس ا9000،ػػػػافظذ نبيػػػػؿ دبػػػػد الفتػػػػاح وآ ػػػػروف) .5
 الشرؼ القاارة.

 دالـ الكتب. ذجتماديذ القاارة (: دمـ النفس ا6255زارافذ ،امد دبد الستـ) .1

تقػػػػويـ أثػػػػر ا سػػػػموب القيػػػػادي فػػػػي المػػػػدارس الثانويػػػػة دمػػػػ  (: 6211)زاػػػػريذ ا،مػػػػد ا .2
 نتائج ا العامةذ رسالة ماجستيرذ القاارة.

جتمػػػػاديذ كميػػػػة اودابذ دار زاػػػػػراف  (: أسػػػػس دمػػػػـ الػػػػنفس ا9006،مػػػػد)أالزدبػػػػيذ  .60
 ( السعودية.3لمطبادة والنشرذ العدد )

 ماحذ القاارة.ذ دار الس6(: تنمية الم ارات لممديريف الجددذ ط9006دميوةذ)ذالسيد .66

 جتماديذ اإلسكندريةذ دار الفكر العربي. (: دمـ النفس ا6229الشي ذ دبد الستـ) .69

ذ 65(: دمػػػـ الػػػنفس التربػػػويذ مكتبػػػة الن تػػػة الميػػػريةذط6253)،مػػػد زكػػػيأيػػػال ذ  .65
 القاارة.

ذ دار 9(:  اإلدارة التربويػػة والسػػموؾ التنظيمػػيذ ط6213الطويػػؿذ اػػاني دبػػد الػػر،مف) .65
 لنشرذ دماف.وائؿ لمطبادة وا

( 65(: الفكر التربػوي ال،ػديثذ سمسػمة دػالـ المعرفػةذ العػدد )9000،مد ،ميد)أدميذ  .63
 القدرة القيادية إلدارات معااد إدداد المعمميف في العراؽ.

تجااات العمميػة المعايػرة فػي القيػادة التربويػةذ مكتبػة العػرب  (: ا6215دبد الوااب) .61
 بدوؿ ال ميجذ الرياضذ مطبعة الكتب.

(: القػػػدرة دمػػػ  القيػػادة التربويػػػة لرؤسػػػاء ا قسػػػاـ 6211بػػد الم ػػػديذ دبػػػاس وآ ػػروف)د .65
 العممية كميات جامعة بغدادذ مطبعة بغداد.

( القيػػػػػادة اإلداريػػػػػة فػػػػػي تػػػػػوء المػػػػػن ج  العممػػػػػي 9001دبػػػػػد ال ػػػػػاديذ م،مػػػػػد ،سػػػػػف) .61
 والممارسةذ دار الكتب.
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قػػػػػاريونسذ يػػػػػةذ جامعػػػػػة ( : مػػػػػد ؿ إلػػػػػ  اإلدارة التربو 6221دبػػػػػد اا القاسػػػػػـذ)ذالعرفي .62
 .بنغازي

 ذ القاارة.5ط ذ(: الم ارات اإلدارية لرجاؿ ا دماؿ9001الغناـذ الم دي) .90

( السػػػموؾ اإلنسػػػاني فػػػي اإلدارةذ ترجمػػػة ال،ػػػاج اليػػػاس الػػػدار 6211كترنػػػسذ بتػػػوؿذ) .96
 العربية لمتوزيج والنشرذ دماف.

ظيفيػػػػػػػة العامػػػػػػػة (: اإلدارة العامػػػػػػة العمميػػػػػػػة واإلداريػػػػػػة والو 9005المجػػػػػػذوبذ طػػػػػػػارؽذ) .99
واإليتح اإلداريذ كمية ال،قوؽذ جامعة بيروتذ منشػورات الجمبػي ال،قوقيػةذ بيػروتذ 

 طبعة جديدة.

(: اإلدارة التعميميػػػػةذ أيػػػػول ا وتطبيقات ػػػػاذ القػػػػاارة دػػػػالـ 6215م،مػػػػد منيػػػػر) ذمرسػػػػي .95
 الكتب.

ذ طبعػػػة م،دثػػػةذ دار الشػػػروؽ 5( مقدمػػػة فػػػي دمػػػـ الػػػنفسذ ط6211المػػػوقفيذ راتػػػي) .95
 دماف.

(: ال يػػػائص النفسػػػية لمقيػػػادة اإلداريػػػةذ الكويػػػتذ المجمػػػة 6212لميػػػطف ذ تركػػػي )ا .93
 العربية ل دارةذ المجمد الثالث دشرذ العدد ا وؿ.

26. Allen m. s (1979); yen, wendy m;Lntrodaction to measnsre 

theory,cal. Poruia Book coolo. 

 
 ادلالحق

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 .رم / األستاذة المحترمةاألستاذ المحت
 .األخ الفاضل /        األات الفاضمة

 : * معمومات دامة
 .(          )الجنس  -6
 .(           )العمر   -6
 (.            )الت،ييؿ الدراسي  – 2
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 ـ/ أستبياف.

يػػرـو البا،ػػث القيػػاـ بدراسػػة ل القػػدرات والموايػػفات القياديػػة لمقائػػد ا داري لػػدى 
أماـ البديؿ ا مثػؿ لكػؿ  (  مجتمج الجامعة ل يرج  تعاونكـ معنا بوتج دتمة )دينة مف 

فقرة ل ونقيد بالموايفات القيادية اي مجمودة مػف السػموكيات والقػدرات والسػمات القياديػة 
المفتػػػػمة لمقائػػػػد ا داري الكفػػػػوء والتػػػػي تتعمػػػػؽ بػػػػال برة والتػػػػ ثير وأ قنػػػػاع وا تيػػػػاؿ والػػػػذي 

يرجػ  دػػدـ  ذتل ػا التفادػػؿ أيجابيػا مػػج ا  ػريف بغيػػة ت،قيػؽ ا اػػداؼيسػتطيج القائػد مػػف  
 ....مج التقدير.ذكر ا سـ لألمانة العممية

 الفقرات ت
موافق 
 كثيرا

موافق 
 قميال

الرأي 
 لي

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

      لديو قدرة المحافظة عمى مظيره الشاصي 8

      يتعامل مع يا لمواقف بذكاء وفطنة  2

      يكون واثقا من نفسو في تجاوز الصعوبات  3

يتصف باألتزان األنفعالي في المواقف  4
 المحرجة 

     

      يحسن قدرة األستماع واألصغاء ال األارين  5

      يتمتع بالشجاعة في المواقف الحاسمة  6

      يتاذ قراراتو بدون تردد  7

يستادم األساليب الصحيحة لمعرفة  8
 لمتميزين والمغرضين في العمل ا

     

      يتعامل بصدق ووضوح مع األارين  9

      يمتمل قدرات وابرات أدارية وقانونية فائقة  81

يتجنب أسادام أألسموب القسري والمتساىل  88
 مع األارين 

     

يحافظ عمى مواعيد الحضور واألنصراف  82
 لمدوام الرسمي 

     

     الثواب والعقاب في الوقت يستادم مبدأ  83



 القدرات والموايفات القيادية لمقائد ا داري في جامعة تكريت وبغداد
 ـ. ـ. لطيؼ غازي مكي النايري

331 

 المناسب 

      يتقن ميارات أألتصال مع األارين  84

يتعامل مع التظممات الواقعة عمى األارين  85
 بيدوء ويعمل عمى حميا 

     

      يمنح كتب الشكر والمكافأة لمن يستحقيا  86

      لديو القدرة عمى أقناع األارين والتأثير فييم 87

      ف بمنطق سميم ولبق يتص 88

لديو القدرة عمى أستيعاب وجيات نظر  89
 األارين 

     

      يتصف باألمانة ويكون قدوة لألارين  21

      يتمتع بشاصية جذابة أمام األارين  28

لديو قدرة التحميل المنطقي ووضع األمور في  22
 نصابيا الصحيح 

     

       يتقبل النقد من قبل األارين 23

يعمل عمى وضع الاطة بالتعاون مع  24
 األارين 

     

      يعمل عمى تعزيز األداء األداري المتميز  25

لديو القدرة عمى تطبيق القوانين عمى أرض  26
 الواقع 

     

لديو القدرة عمى التقويم الواعي والمنصف  27
 ألداء األارين 

     

العمل  لديو القدرة عمى متابعة مجريات 28
 الكفوء

     

يعمل عمى أثارة الحماس والدافعية لدى  29
 األارين 

     

      يمتمك مواىب متميزة في القيادة الناححة  31

      يتمتع بالطاقة والنشاط  38

      ييتم بالنشاطات العممية واألجتماعية شيريا  32
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يمتمك ميارة الحزم في حل المشاكل العالقة  33
  في العمل

     

      لديو قدرة لتاطيط والتنظيم في العمل  34

يستطيع أن يوضح أفكاره الجديدة أمام  35
 األارين 

     

      لديو القدرة عمى تحويل الفشل الى نجاح  36

يستطيع كشف قدرات األارين ويعمل عمى  37
 تنميتيا 

     

      يمنح العالوات والترقيات لمن يستحقيا  38

متمل ميارة أستشارة األارين قبل البث ي 39
 بقراراتو 

     

      يشرك كل عضو في النشاطات الماتمفة  41

      يوفر الحماية الالزمة ألعضاء المؤسسة  48

يشارك ويحضر في النشاطات األجتماعية  42
 والعممية لممؤسسة 

     

لديو القدرة عبمى أجراء التعديالت األدارية  43
 تضيات العمل وفقا لمق

     

      لديو القدرة عمى أدارة األجتماعات بكفاءة  44

يعمل عمى توضيح التعميمات والقوانيين  45
 لألارين 

     

      يعمل عمى امق الفرص أمام األاريم  45

يتابع تنظيم الممفات واألمور األدارية بشكل  46
 دوري 

     

ي يحرص عمى جعل المنافسة الشريفة ى 47
 األداء األفضل أمام األارين 

     

 


