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الحرية االدارية هي امكانية التفكير والتعبير واتخاذ القرارات في ظل اطار يحقق للفرد 
استقالليته وامكانية النضوج بتحديد وممارسة الواجبات والمسؤوليات وبتحديد عالقات الرئيس 
بالمرؤوس وااللتزام بالحدود المتاحة من الحرية الفردية التي تنتهي عند بدء حرية االخرين، 

وبذلك يكون تحقيق الحرية مرتبط بمفهوم تحقيق االلتزام، فالحرية هي لياقة تحمل المسؤولية وان 
منح الرئيس الحرية في العمل للمرؤوس تؤشر مدى ثقته به والتي تدل استجابته لهذه الثقة على 

شعوره البناء لتحمل المسؤولية.  
كما ان النجاح االداري مرهون بمهارات المدير ومرتبط باالستقرار النفسي للشخصية 

االدارية اذ اليمكن ان يتولى منصب مدير اداري شخصية تفتقر الى صفة التواصل مع االخرين، 
او شخصية عاجزة عن ابتكار اساليب جديدة للتواصل مع االخرين في محيط العمل، وغير قادر 

على ايجاد حلول للمشاكل في الحياة العملية بشكل حر. 
من خالل ماذكرناه انفا فأن هذه الدراسة تهتم بقياس اثر الممارسات االدارية في المجاالت 

التنظيمية المختلفة ( الوظائف االدارية، التركيب التنظيمي، القيادة، ادارة الموارد البشرية، 
االتصاالت وبناء العالقات االنسانية، الفاعلية التنظيمية، ادارة المعرفة، التعلم، الثقافة التنظيمية، 

المعلومات، التكنلوجيا) وتنمية مهارات المدير الشخصية ( قوة في اتخاذ القرارات، مهارة في 
ادارة الصراع، مهارات االتصال وادارة االفراد، االحتراف، الطموح الى منصب اعلى، مهارات 

في ادارة الوقت).  
بهدف بيان دور الحرية االدارية وممارستها داخل المنظمة في الوظائف االدارية والتخصصية 

بتعزيز مهارات وقدارات الشخصية االدارية للمدير.  
) مدير من مدراء المديرية 40واعتمدت الدراسة اسلوب استمارة االستبانة والموزعة على (

العامة للتربية/ الرصافة الثانية. عينة البحث ألجل اختبار الفرضيات، خرجت الباحثة بعد ذلك 
بمجموعة من االستنتاجات والتوصيات وهي ضرورية لمزاولة نشاط المديرية العامة للتربية.  

 

 خالصةال
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ABSTRACT 
           The administrative freedom expresses thinking skill and decisions 
making under a sanitary organizational climate , employee , the individual 
freedom commitment under the available boundaries that ends up with the 
beginning of the others freedom . Thus , achieving freedom is related to the 
concept of commitment achieving . Freedom is respectability and 
responsibility , so giving work freedom to the employee by the employer 
refers to his confidence of him and the employee responds towards this 
confidence refers to his constructive feeling of responsibility. 
         The administrative success is subjected to the manager's skills and 
related to the psychological stability of administrative personality. The 
administrative position can't be occupied by a person who lacks of 
communication quality with the others or has an impotent personality to 
innovate new methods of communication through work environment , and 
incapable of freely problems solution in the practical life.  
          From this point , the study consideration arises of the subject of the 
research which is the measurement of administrative practices impact into 
various organizational areas (  administrative jobs , organizational structure 
, leadership , human resources management , communication and human 
relationships  construction , organizational acting , management of 
knowledge , learning ,   organizational culture , information , and 
technology )  as well as , the development of personal  manager's skills ( 
power of decisions making , conflict management , communication and 
personnel management , profession , ambition of getting a higher position , 
time management ).  
        The research aims at clarifying the administrative freedom and its 
practices through the organization at specialized and administrative jobs by 
confirming the skills and abilities of administrative personality for the 
manager. 
         the study depends on questionnaire method that is distributed on (40) 
managers from Educational Public Directorate / Al-Risafa,second which is 
the sample of the research for assumptions test. The researcher has ended 
up with group of conclusions  and recommendations which are important to 
the activity practices of Educational Public Directorate. 
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 :  ةــــــمقدمال
يعد موضوع الحرية مرادف لوجود االنسان منذ اول لحظة للخليقة، اذ اكد هللا سبحانه وتعالى 

هذا الموضوع منذ وضع ادم عليه السالم في موضع االختبار واتخاذ القرار واستمرت وتيرة 
الحياة عبر التاريخ لتؤكد موضوع الحرية التي دخلت في تنظيم جميع امور الحياة االجتماعية 
واالقتصادية واالدارية.......الخ، وجاء االسالم ليعزز حرية االدارة في التفكير والسلوك التي 

اصبحت مرادف لاليمان الحقيقي وان هذه الحرية تدخل في كل تفاصيل ودقائق االمور الحياتية.  
ومن مهمات المديرين الناجحين ايجاد حلول للمشاكل اليومية التي تواجه زمالئهم في العمل، 

ولكن من الضروري ايضا ان التتحول مهماتهم االدارية الى مكاتب لفك االشتباكات بين الموظفين 
فقط، فالغرض االساسي في مهمته يجب ان يكون مساعدة االخرين على النجاح في حياتهم 

العملية، وتطوير قدراتهم، وان تدبر الوقت بما يخدم النظمة وحازمة في اتخاذ القرارات الصائبة 
وهي منظمة طموحة دائما، وان ينهض ويصل بها الى افضل مستوى تتطبع من خالله التميز  

عليه من الضروري ان توجه المنظمات جل اهتمامها نحو دراسة التوجهات االدارية وتهيأه 
المناخات االزمة لبنائها، واهم مستلزمات هذه المناخات توافر الحرية االدارية وتمتع المدراء بها، 
الن المدراء هم من يحملون فلسفة المنظمة االدارية ضمن المحددات البيئية الداخلية والخارجية، 

والبد ان يكون المدراء على مستوى عال من المعارف والمهارات والخبرات الالزمة لمعالجة 
المعضالت، واليتحقق هذا المستوى الراقي من دون حرية يمتلكها المدراء.  

تم تحديد واختبار موضوع البحث نظرا لغياب الحرية االدارية لدى المدير وامكانية 
ممارستها فكريا وسلوكيا السباب سلطوية وسياسية متعددة ولفترة طويلة من الزمن اضف الى عدم 

وضوح المفهوم الحقيقي للحرية االدارية وابعادها ومجاالتها لدى افراد عينة البحث ودارت 
فرضيات البحث في ايجاد االجابات الناجحة لتساؤالت البحث ومشكلته ومن خالل اثبات ان نجاح 

المنظمة وتميزها يتحقق من خالل تمتع مدرائها بحرية ادارية في جميع ممارساتها وفي جميع 
الظروف. 

وقد اعتمد البحث االسلوبين النظري والتطبيقي في تحقق اجابات البحث، وتم اختيار 
المديرية العامة للتربية/ الرصافة الثانية في بغداد موقعا الجراء معالجات البحث وكذلك فلقد 

اخترنا عينة البحث منها، وفي الجانب النظري تم االعتماد على الكتب والدوريات العلمية المتاحة 
ووضع مجموعة من التساؤالت وتصميم انموذج مقترح للبحث يوضح من خالله العالقات 

التأثيرية بين متغيرات البحث، والتي تمت صياغة فرضيات البحث في ضوء هذا االنموذج التي 
 لتحليل بيانات SPSSاختبرت على وفق ادوات احصائية معينة وبأستخدام االسلوب االحصائي 

استبانة البحث.  
وتضمن البحث اربعة محاور، تمثل المحور االول بمنهجية علمية فيما تمثل المحور الثاني 

بتأطير مفاهيمي اما المحور الثالث هو االطار التحليلي للبحث واخيرا المحور الرابع االستنتاجات 
والتوصيات وكان من اهم هذه االستنتاجات.  
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انخفاض مستوى ممارسة الحرية االدارية في المجاالت االتية ( الوظائف االدارية/  -۱
القيادة/ ادارة الموارد البشرية/ االتصاالت وبناء العالقات االنسانية/ الفاعليةالتنظيمية/ 

ادارة المعرفة)  
ارتفاع مستوى امتالك المهارات الشخصية للمدير في ( قوة باتخاذ القرار/ مهارة في  -۲

 االتصال وادارة الموارد البشرية/ الطموح الى منصب اعلى/ االحتراف) 
يوجد تأثير ذو داللة معنوية لمجاالت ممارسة الحرية االدارية ( الوظائف االدارية/  -۳

التركيب الوظيفي/ القيادة/ ادارة الموارد البشرية/ االتصاالت وبناء العالقات االنسانية/ 
ادارة المعرفة/ التعلم/ التكنلوجيا) في تنمية المهارات الشخصية للمدير( قوة في اتخاذ 

القرار/ مهارة في ادارة الصراع/ مهارة في االتصال وادارة الموارد البشرية/ االحتراف/ 
 الطموح الى منصب اعلى).

 

 المحور االول/ منهجية البحث
اوال: مشكلة البحث  

لقد استدعت االسباب االتية الختيار موضوع البحث الذي يعالج مشكلة غياب الحرية االدارية 
لدى المدير مما يؤثر على مهاراته الشخصية وامكانية ممارسة تلك الحرية فكريا وسلوكيا السباب 
سلطوية وسياسية متعددة ولفترة طويلة من الزمن اضف الى عدم وضوح المفهوم الحقيقي للحرية 
االدارية وابعادها ومجاالتها لدى افراد عينية البحث.  وتمت صياغة عدد من التساؤالت للمشكلة 

المراد معالجتها وهي:  
) 1(التساؤل الرئيسي 

ماهو مستوى ممارسة الحرية االدارية ( الوظائف االدارية/ التركيب الوظيفي/ القيادة/ الموارد 
البشرية/ االتصاالت وبناء العالقات االنسانية/ المعرفة/ الثقافة/ المعلومات/ التكنلوجيا) من قبل 

عينة البحث . 
  )2(التساؤل الرئيسي 

ماهو مستوى امتالك المهارات الشخصية للمدير ( قوة في اتخاذ القرار/ مهارة في ادارة 
الصراع/ مهارة في االتصال وادارة الموارد البشرية/ االحتراف/ الطموح الى منصب اعلى) من 

قبل عينة البحث . 
  )3(التساؤل الرئيسي 

) لمجاالت ممارسة الحرية االدارية 0.05هل يوجد تأثير ذو داللة معنوية بمستوى( 
(الوظائف االدارية/ التركيب الوظيفي/ القيادة/ الموارد البشرية/ االتصاالت وبناء العالقات 

االنسانية/ المعرفة/ الثقافة/ المعلومات/التكنلوجيا) في تعزيز المهارات الشخصية للمدير( قوة في 
اتخاذ القرارات/ مهارة في ادارة الصراع/ مهارة في االتصال وادارة الموارد البشرية/ االحتراف/ 

الطموح الى منصب اعلى).  
ثانيا: أهمية واهداف البحث  

يستمد البحث اهميته من المتغيرات التي يدرسها، اضف الى دقة متغيري البحث وحساسيتها 
في حياة المنظمة، والتعرف على االبعاد االساسة لمجاالت الحرية االدارية وتأثيرها في تنمية 

مهارات المدير الشخصية . ومن هذه االهمية تنبع االهداف االتية : 
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مواصلة الجهد البحثي من خالل تطوير االرث الفكري وتراكمه في مجال الحرية االدارية  -۱
ومهارات وقدرات الشخصية للمدير . 

تحديد مستويات وجود او عدم وجود متغيرات البحث ومدى التمتع بها وممارستها في  -۲
المنظمات المتنوعة.  

 تعميق وترسيخ مفاهيم متغيرات البحث وتأخيرها نظريا وواقعيا . -۳
وضح البحث اثر مفاهيم ممارسة الحرية االدارية في تنمية مستوى قدرات ومهارات  -٤

 والخبرات الشخصية لدى المدراء .
تسعى الباحثة الى تحقيق االهداف اعاله لالرتقاء بمستوى البحث وتحقق الغرض الذي اجرى 

 من اجله .
ثالثا: انموذج البحث المقترح: 

          المتغير المستقل                                                              المتغير التابع 
                                                         تاثير 
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رابعا: فرضيات البحث  
تمثل االجابة عن التساؤالت التي عرضت في مشكلة البحث بمثابة فرضيات وسوف تتم 

عملية اثبات هذه الفرضيات او عدم اثباتها، أي صحة االجابات او عدم صحتها من خالل اتمام 
اجراءات التحليل والمعالجات االحصائية لها.  

الفرضية الرئيسية االولى  
تتوقع الباحثة انخفاض مستوى ممارسة الحرية االدارية في المجاالت التنظيمية (الوظائف 

االدارية/ االدارة االستراتيجية توجيه االفراد/ المتابعة والرقابة/ اتخاذ القرارات/ التركيب 
الوظيفي/ القيادة/ ادارة الموارد البشرية / االتصاالت وبناء العالقات االنسانية/ الفاعلية التنظيمية/ 

ادارة المعرفة/ التعلم الثقافة التنظيمية/ المعلومات/ التكنلوجيا) من قبل عينة البحث . 
الفرضية الرئيسية الثانية  

تتوقع الباحثة ارتفاع مستوى المهارات الشخصية للمدير( قوة في اتخاذ القرار/ مهارة في 
ادارة الصراع/ مهارة في االتصال وادارة الموارد البشرية/ االحتراف/ الطموح في منصب اعلى/ 

مهارة في ادارة الوقت) من قبل عينة البحث  
الفرضية الرئيسية الثالثة  

) لمجاالت ممارسة الحرية االدارية (الوظائف 0.05يوجد تأثير ذو داللة معنوية بمستوى ( 
االدارية/ التركيب الوظيفي/ القيادة/ الموارد البشرية/ االتصاالت وبناء العالقات االنسانية، 

الفاعلية التنظيمية، ادارة المعرفة، التعلم، الثقافة التنظيمية، المعلومات، التكنلوجيا) في تعزيز 
المهارات الشخصية للمدير ( قوة في اتخاذ القرار/ مهارة في ادارة الصراع/ مهارة في االتصال 

وادارة الموارد البشرية/ االحتراف/ الطموح الى منصب اعلى) . 
خامسا: متغيرات البحث وطرائق قياسها  

البد من تحديد متغيرات البحث المعتمدة في صياغة الفرضيات وهي : 
- الحرية االدارية: القدرة على التصرف واتخاذ القرار بحرية دون قيود وتدخالت ومؤثرات 1

خارجية على ان اليكون في تصرفه اعتداء على المنظمة او االفراد او التجمع.  
مجاالت الحرية االدارية: وهي تعبر عن ممارسات الحرية االدارية ومجاالتها في االبعاد 

التنظيمية تشمل هذه االبعاد ما يأتي (الوظائف االدارية، التركيب التنظيمي، القيادة، ادارة الموارد 
البشرية، االتصاالت وبناء العالقات االنسانية، الفاعلية التنظيمية، ادارة المعرفة، الثقافة التنظيمية، 

) في اعداد االستبانة الخاصة 2007،117المعلومات، التنكنلوجيا) تم اعتماد مقياس ( الزبيدي،
، امتلك بشكل كبير)  6، 5، 4، 3، 2بمجاالت الحرية وكان المقياس كاالتي (ال امتلك اطالقا، 

- مهارات الشخصية االدارية  2
هو اعتماد خيار واحد من مجموعة من خيارات، وكلما تعددت اوال: قوة في اتخاذ القرار: 

الخيارات لدى متخذ القرار كان اتخاذه لقرار أفضل النه انطلق من قرأته لهذه الخيارات وبحث 
عن اكثرها ايجابية واقلها سلبية . 
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هي تلك االدارة الجيدة التي تستطيع منع ظهور أي صراع مهما ثانيا: مهارة في ادارة الصراع:
كانت طبيعته ومهما كان مستواه في المنظمة سواء كان ذلك على صعيد االفراد او الجماعات او 
المنظمة ككل، الن الصراع الينجم عنه سوى االحباط، وضياع الموارد واالرباك، والتأخير في 

تحقيق االهداف، وروح العداء وعدم التعاون، وهي جميعها اثار سلبية على االنتاج او المخرجات.  
والمقصود هو تمتع المدير ببصيرة نافذة عن ثالثا: مهارة في االتصال وادارة الموارد البشرية:

التعامل مع االخرين والمعرفة بسلوكياتهم وخاصة العاملين معه والتعامل معهم من منطلق حاالتهم 
مع اضافة كامل اللباقة واالحترام المتبادل الرائهم وافكارهم ورفض مااليتناسب بطريقة 

دبلوماسية مع شدة بدون عنف.  
 هو قدرة المدير على اكتساب أي مهارة جديدة لديه القدرة الفائقة على التحرك رابعا: االحتراف:

وتغير مساره الوظيفي.  
هو االنسان الطموح يفكر بتطوير نفسه ويضع امامه اهدافا خامسا: الطموح الى منصب اعلى :

معينة ويفكر كيف يحقق هذه االهداف ويستخدم طرقا عدة يجتهد ويبذل الحلول لتحقيقها . 
 هو المدير الذي يعلم كيفية ادارة وقته واستخدام كافة وقته والتميز سادسا: مهارة ادارة الوقت:

طاقاته اثناء العمل بما يخدم مصلحة العمل مع استغالل الوقت بما يخدم ذلك وعدم اضاعته في 
االمور الشخصية.  

ويتم تصميم االستبانة الخاصة لمتغير مهارات الشخصية من قبل الباحثة بالنظر لعدم وجود 
 4 ،3 ،2استبانة تحوي المتغيرات موضوع البحث وكان مقياس االستبانة كاالتي (الاتفق اطالقا،

 ،اتغق بشدة).  6 ،5،
- ادوات البحث  3

اوال: ادوات جمع البيانات  
سجالت والوثائق الرسمية: اذ تمت عملية االستعانة بالسجالت والوثائق الرسمية بهدف  -۱

التعرف على الهيكل التنظيمي للمديرية وحصر وتحديد عدد اقسامها وفروعها وبالتالي تحديد 
عدد مدراء االقسام والفروع في المديرية وعينة البحث  

المصادر النظرية: لجأت الباحثة الى الكتب والمجالت والدوريات وشبكة المعلومات الدولية  -۲
(االنترنيت) للحصول على البيانات والمعلومات الخاصة بالجانب النظري  

االستبانة: ان االداة االساسية في جمع البيانات والمعلومات هي االستبانة التي تتم من خاللها  -۳
 .فيمكن متغيرات البحث، ويتم توزيع االستبانة على افراد عينة البحث 

 ثانيا: ادوات تحليل البيانات 
لقد اعتمدت الباحثة في عمليات تحليل البيانات ذات العالقة بمتغيرات البحث لعدد من الوسائل 

االحصائية بهدف اختبار فرضيات البحث وصوال الى تحقيق اهدافه وهذه الوسائل هي:  
الوسط الحسابي من اجل تحديد مستوى استجابة افراد العينة لفترات االستبانة .  -۱
االنحراف المعياري بهدف قياس تشتت قيم االستجابة عن اوساطها الحسابية .  -۲
لتحديد تأثير المتغيرات  Simple Liner Regressionمعامل االنحدار الخطي البسيط  -۳

 فيما بينها.
.  SPSSوقد نفذت االدوات االحصائية المذكورة في الحزمة االحصائية الجاهزة 
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 المحور الثاني/ تاطير مفاهيمي
  Freedom Manageridاوال: الحرية االدارية 

    - مفهوم الحرية االدارية1
) على انها شروط وقيود البدايات الحرة HORNBY,1970عرفت الحرية حسب قاموس (

) .على انها تحديد ووضع حدود التحرر والتخلص من Oxford,2000:171وحسب قاموس (
القيود. والحرية تعني ايضا حالة العقل الذي هو ليس في صراع او تضارب العقل الذي لديه 

السالمة والكمال وهي تصف اسلوبا اجتماعيا يعيش فيه الرجال والنساء االحرار ويتعاون احداهما 
مع االخر، الن عقولهم حرة من الصراع، وان عالقتهم مع االخرين تميل وكذلك فقد عدها حالة 

).  Shapper,2001:1من الذهن، يجب على كل منا اكتشافها النفسنا. (
كما انها حق كل فرد في ان يقوم بالتفكير بحرية وبمنأى عن المؤثرات، وان يقول بعد ذلك 
رأيه بصراحة، وان يقوم باعتناق المبدأ او المعتقد الذي يهديه تفكيره اليه بأعتباره عين الحقيقة 

).  2003:151(الطعيمات،
) من انها قدرة االنسان على التفكير بدون خوف اوقيود 46: 2007واخيرا عبرت( الزبيدي، 

كحق من حقوقه التي منحها هللا تعالى له عندما وهبه العقل وذلك بعد التدبر وبناءا على مقدار 
معرفته العامة والخاصة، ومن ثم التصرف بموجب هذا التفكير وفق االلتزامات االجتماعية 

والمدنية واالدارية تجاه حقوق االخرين وحرياتهم ووفق تحمل مسؤليات هذا التفكير وهذا 
التصرف بموجب اتخاذ القرارات التي يفترض ان تكون صائبة الستخدام المعرفة والفكر في 

اتخاذها للمجالين العام والخاص ( االداري ).  
ومن كل ماسبق يمكن للباحثة ان تحدد مفهوم الحرية االدارة من انها القدرة على التصرف 

بملئ االرادة واالختيار لقدرته على اتخاذ القرار بحرية دون قيود وتدخالت او مؤثرات خارجية 
 على ان اليكون في تصرفه اعتداء على المنظمة او االفراد او المجتمع. 

 
- مجاالت ممارسة الحرية االدارية:- 2

 توجد عدة مجاالت داخل البناء التنظيمي يمارس فيها االفراد الحرية االدارية ، وُتَعززمثل 
هكذا ممارسة فيما لو مورست بشكلها الصحيح في خلق او تعزيز كل من االقتدار الشخصـي 
والقدرة التمكينية (التمكين) لدى هؤالء االفراد لألبداع واالبتكار في كل تلك المجاالت أو في 

)  55:2007بعضها او في احداها .(الزبيدي،
 وهي تتضمن ما يأتي :-  اوالً :- الوظائف االدارية :-

 –االستراتيجية:-  1
ان عمليات تصميم  وتنفيذ ومتابعة االسترايتجية تتعلق اوال واخيراً بعمليات المسح البيئي 

الداخلي والخارجي بهدف تحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات وذلك ال يتم اال على 
وفق تواجد مناخات الحرية االدارية في البحث عن المعلومات وفي االستعانة بالخبرات الخارجية 

و الداخلية كاألستشاريين والخبراء ، واالستفادة من ذلك في تصميم االسترايتجية التي تضمن 
 تكيف مقابلة نقاط القوة والضعف تلك في المنظمة مع الفرص والتهديدات البيئية.

 – توجيه االفراد:- 2  
  يعمل اي مدير في اية منظمة على لعب دور المرشد والُمَوجه والمراقب للمرؤوسين 

وذلك بأتجاه تحقيق اهدافها ، ومن هنا فأن التوجيه يحتم وجود عمليات التفاعل واالتصال بين 
الطرفين وبروز الدور القيادي للمدير وذلك لضمان تدعيم السلوكيات الصحيحة وتعديل 
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السلوكيات الخاطئة ، وهذا ال يتحقق ما لم تتوافرالحرية االدارية في بناء العالقات االنسانية 
الرسمية وغير الرسمية داخل البناء التنظيمي وفي تصميم وتطبيق انظمة الثواب والعقاب وانظمة 

 المتابعة واالشراف على وفق مناخ القبول من قبل المرؤوسين.
 ان الدراسات الحديثة في هذا المجال تتجه نحو التركيز على شرح و توضيح كل من 

االهداف الرئيسة والفرعية وطريقة تحقيقها للمرؤوسين ، ونحو َفِسح مساحات من حرية 
التصرف والمبادرة واالبتكار وأثبات الذات لتحقيقها بحسب السلوك المرغوب به بشرط عدم 

 االخالل بالقواعد العامة للمنظمة .
 
 – أتخاذ القرارات:-  3

تتطلب عملية أتخاذ القرار الصائب والدقيق تحقيق للمدير كل من حرية الحصول على 
المعلومات وجمعها وحرية تقييم البدائل ودراستها واختيار االفضل منها بما يحقق اهداف 

المنظمة، ومن المعلوم ان درجات الحريات هذه تتفاوت على وفق انواع القرارات من الروتينية 
الى غير الروتينية ومن قرارات التأكد الى عدم التأكد ، ويمثل نمط القرارات المرنة صورة 
واضحة على حرية المشاركة في عمليةأتخاذ القرارات وحرية تعديلها ، كما تحقق النظرية 

الموقفية افضل صيغ الحرية االدارية في هذا المجال اذال تتقيد بحالة مثالية ، وأنما تتغيرعلى وفق 
الظروف المتغيرة والقيود المتنوعة . ومن االساليب التي تثبت ممارسة الحرية االدارية في هذا 

المجال هو أسلوب عصف االفكار واسلوب التفتيق الجماعي لألفكار، بما يحققان من حرية 
 المشاركة والتعبير وأبداء االراء وطرح البدائل ومناقشتها للوصوًل الى البديل االفضل .

 
 – المتابعة و الرقابة: - 4

 ان العنوان المذكورانفا يورد الى اذهاننا مباشرة المفهوم النقيض للحرية االدارية، ولكن لو 
عدنا وأستذكرنا ان مفهوم الحرية االدارية يعبر عن مسؤؤلية والتزام وأداء حقوق مقابل كسب 
حقوق الدركنا مدى التوائم المنطقي بين مفهوم الحرية االدارية ومفهوم المتابعة والرقابة الذي 

يركز على مدى تحقيق اهداف المنظمة ، واالهداف هنا تعني حقوق المنظمة المطلوبة من 
 العاملين مقابل الحقوق المادية والمعنوية التي منحتها اياهم.

ان الرقابة ضرورية للمنظمة ويمكن ان تتوضح ممارسة الحرية االدارية و تتجسد في هذا 
المجال في حرية تحديد نطاق االشراف و المشرفين وتحديد معايير االداء بما يتناسب مع قابليات 

االفراد و بيئة المنظمة و في تصميم تقارير االداء و تحديد المسؤولين عنها واخيراً في حرية 
تحديد اجراءات التصحيح الالزمة في حاالت الخلل في تنفيذ الخطة وتحقيق االهداف، وحرية 

 ابداء االراء عن تعديل الخطط او تغيير طرائق االداء او تعديل المعاييـر واالهداف .
 

ثانياً :- التركيب التنظيمي :-  
 ان عمليات تصميم التركيب التنظيمي تتأثر وتؤثر بكل من البيئة الداخليــة ، والبيئة 

الخارجية ، ولهذا فأن حرية التعرف على متغيرات البيئتين تساعد في الوصول الى تحديد نوع 
التصميم المتبع في هيكل المنظمة وتحديد نوع العالقات الالزمة ألتباع هذا التصميم وتحديد نوع 

التكنولوجيا المناسبة لـــــه وأمكانية تغييرها أو تعديلها بما يتناسب مع متغيرات البيئة وتحديد 
حجم الهيكل وخطوط تقسيم العـــــمل وتوزيع الصالحيات والمسؤوليات الالزمة للنهوض بأداء 

العمل . 



 2010 الرابع والعشرونمجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة  العدد 
 
 

  

 ويجسد أنموذج التركيب العضوي ممارسة الحرية االدارية بشكل واضح ألنه يتميز 
بالمرونة االدارية العالية بخالف التركيب الميكانيكي الذي يتصف بمرونة أقل لثبات بيئته نسبياً ، 
وهذا ما يؤكد انه كلما اتجهنا في تصميم التركيب التنظيمي نحو االنموذج العضوي كلما مورست 
الحرية االدارية بشكل اكبر فهو عادًة مايكون مستوياً والصالحية فيه غير مركزية ويجعل االفراد 
على تماس مع متغيرات البيئة بصورة مستمرة. وبناًء على هذا و ذاك تتحقق الحرية في تفويض 

الصالحيات وفي اجراء االتصاالت و المشاركة بأتخاذ القرارات وحرية التعديل والتعاون بين 
االدارات واالفراد وحرية تعدد االدوار وتنمية المهارات وتحقيق االستقاللية الذاتية في تحديد 

 . George,1996)االستجابة المطلوبة زمانياً ومكانياً للتغيرات البيئية وهـذا ما أكده (
 

ثالثاً :- القيادة :-  
ان اعلى تجسيد لممارسة الحرية االدارية يتوضح من خالل اتباع انموذج او نمط القيادة  

الموقفية القائمة على تأثير الظروف المحيطة في مواقف وممارسات القائد الفكرية والسلوكية 
 ) حين َعرف القيادة بانها " عملية تؤطر بأسس علمية ومواقف Fiedlerوهذا ما ركزعليه (

محددة يتم على وفقها اختيار واتباع السلوك القيادي المنسجم مع ظرف وحالة معينة ". 
 ) ، وهذا ما يؤكد حرية اختيار السلوك المناسب بحسب الموقف وظروفه ، كما ان 2005(عطا،

هناك النمط الديموقراطي القائم على حرية التفاعل بين الفرد والجماعة ، وبين اعضاء الجماعة 
نفسها ، والنمط االستبدادي ، ونقيضه النمط الفوضوي او الحر، الذي يمنح الفرد والجماعة 

 ).    (Lewin, 1939الحرية الكاملة في اتخاذ القرارات وتحديد السلوكيات 
 

رابعا:ـ ادارة الموارد البشرية:ـ  
) حرية أدارة الموارد البشرية في أختيار آليات التطوير المعتمدة  1999     وأكد (اللوزي ،

الفرادها والتي يجب ان تتضمن انظمة تعليم مبدعة ومرنة متصفة بحرية التفكير والعمل 
االكاديمي، وكذلك حرية تحديد آليات التخطيط لعمليات االختيار والتعيين واختيار برامج التدريب 
المستندة الى عامل الثقة االيجابية التي هي اساس تخويل الصالحيات ومنح الحريات،وأخيرا فأنه 
من الضروري ان تمارس حرية تحديد الحوافز واالجور وأنظمة المكافآت والثواب والعقاب في 

هذا المجال وذلك في اطار تحقيق أهداف المنظمة ، ومما يجدر بنا ان نتذكره ضرورة تمتع ادارة 
الموارد البشرية بالحرية االدارية في تحقيق ميزات أضافية لالفراد مثل الضمان االجتماعي 

والخدمات االجتماعية والصحية والثقافية وخدمات االمن والسالمة الصناعية وتنظيم النشاطات 
النقابية وتكوين عالقات العمل الجيدة والهادفة الى تحقيق االهداف وتحسين المناخ 

)  1989التنظيمي.(هاشم،
     واخيرا فأن المدخل االستراتيجي الدارة الموارد البشرية يعد خير أنموذج يوفر مستلزمات 
ممارسة الحرية االدارية،اذ يفترض مشاركة االفراد في تخطيط وصياغة االستراتيجية ويمنح 
صالحيات متفاوتة نسبيا لمسؤول هذه االدارة،كما يشركهم جميعا في عمليات أتخاذ القرارات 

ويحقق التعاون والتكامل بين هذه االدارة واالدارات االخرى وينسق جميع أنشطتها 
 )،وكذلك يحقق الحرية االدارية كل من المداخل التكيفي والتطويري واالندماجي 2002(العايدي،

 في جوانب مختلفة احيانا ومتطابقة احيانا أخرى.
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خامسا:ـ االتصاالت وبناء العالقات االنسانية:ـ 
أن أساس بناء العالقــــــات االنسانية هو عمليات االتصال والتفاعل االجتماعي بين 

االفراد،علما أنه تزداد الحاجة الى االتصاالت كلما توسع حجم المنظمة وأصبحت ذات مستويات 
متعددة ،اذ  يزداد طول التدرج الهرمي ويبتعد مستوى االدارة العليا عن مستوى االدارة الدنيا 

وتزداد حلقات التوصيل بين تلك المستويات ،وهذا بالطبع يؤدي الى ضرورة تخويل الصالحيات 
ومنح الحريات في أتخاذ القرارات وممارسة التصرفات االدارية،وتتفرع حريات االتصال 

االداري الى حرية تحديد قنوات االتصال الرسمية وغير الرسمية وأتجاهاته االفقية 
والعمودية،الداخلية والخارجية منها، وحرية تحديد لغة االتصال واالدوات والوسائل المستعملة 
بين أطراف االتصال،وحرية تطوير المهارات الفكرية واالدراكية واالخالقية في سبيل ضمان 

 سالمة عملية االتصال شكال ومضمونا.
 

سادسا:ـالفاعلية التنظيمية:ـ 
 تعرف الفاعلية التنظيمية حديثا بـ "أنها كيفية تصميم المنظمة لمناخ تحقيق االهداف، فهي 

)،فتعد بذلك Cherrington,2001تحتاج الى قياس أنجازها ومعرفة كونه سيئا كان ام حسنا".( 
فاعلية المنظمة مقياسا لدرجة نجاحها في تحقيق اهدافها وأداء مهامها،وترتبط تلك الفاعلية بتحقيق 

االبتكار واالبداع والقضاء على الصراعات وأدارتها بشكل صحيح وتعزيز حالة االنتماء 
الوظيفي.ان الفاعلية التنظيمية تتحقق في مناخ تنظيمي ذي خصائص مميزة اليمكن ان تتوافر 

 مالم يتم االعتماد على تهيأة مناخ من الحرية االدارية
 

 سابعا:ـ ادارة المعرفة:ـ 
ان عمليات المعرفة تمارس في جميع مستويات المنظمة ولكن بصيغ مختلفة بحسب 

متطلبات أداء المهام وعلى وفق التنسيق والمشاركة بين جميع تلك المستويات وكل ماذكرناه يدل 
على حرية المشاركة في أتمام وظائف ادارة المعرفة داخليا وخارجيا. 

       ومن الجدير بالذكر ان االدارة التمنح الحرية لالفراد اال اذا كانت على ثقة عالية من ان 
هؤالء االفراد يمتلكون المعرفة الكافية الداء المهام في مجاالت منحهم تلك الحرية وتلك الثقة الن 

ادارة المعرفة بشكلها الصحيح تقوم على اساس الثقة المتبادلة وااللتزام بين المنظمة وعامليها.  
    وهذا يعني ان الممارسات المعرفية تتطلب توافر االرادة الحرة التي هي ارقى مستويات 

 ممارسة الحرية االدارية.
 

 ثامنا:ـ التعلم:ـ
      يعد التعلم احد محددات السلوك،ودعائم بناء الشخصية وتطوير الخبرات والمهارات وتكوين 

المعرفة وتحقيق التطويروالتحسين،اذ يؤدي التعلم بالفرد الى معرفة كيفية التعامل مع االخرين 
وكيفية التعامل مع رؤسائه وكيفية تحقيق التقدم في عمله. ان تحقيق االهداف المتوخاة من عملية 
التعلم تستوجب توفير الحرية االدارية في تحديد الحاجة الى التعلم ومجاله ومقداره،ومايعزز ذلك 

وجهة النظر الحديثة ازاء مفهوم التعلم التي تعده عملية معرفية قائمة على اساس ان االفراد هم 
)،وهذا Wood,1980عناصر واعية وفعالة في اختيار وتحديد الطريقة التي يتعلمون بها ( 

 المدخل لدراسة التعلم يعرف بالمدخل المعرفي الوجداني للتعلم.
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تاسعا:ـ الثقافة التنظيمية:ـ 
      تعّد الثقافة التنظيمية جزء من الثقافة المجتمعية التي تمثل مجموع ثقافات االفراد (الثقافة 
الفردية)، وهي التي توجه الممارسات السلوكية في حياتهم العامة والتنظيمية بطريقة شعورية 

والشعورية من خالل منح الحرية في ممارسة العادات والتقاليد واستعمال اللغة والرموزبما يتالئم 
مع الثقافة التنظيمية التي تبنى على اساس تراكم نتاجات االفعال المستندة الى الماضي لتعد قيما 

وموجهات للسلوك واالفعال المستقبلية. 
ان الحرية االدارية تمارس في هذا المجال من خالل تحقيق التكيف الخارجي والتكامل 

الداخلي،اذ ان الثقافة تتيح مساحة معينة امام االفراد من اجل خلق حالة التالئم المطلوبة داخليا 
وخارجيا، وذلك من خالل توفير مناخ المشاركة بين الفرد والجماعة والمنظمة، وهذا بالطبع يعد 

وجه من اوجه الحرية االدارية للمشاركة في استعمال القيم والمعاني والرموز واالتجاهات 
والقناعات والمعتقدات الخاصة بالمنظمة، وهذا مااتفق عليه كل من 

)Chusmir,1987 ، ( 1998)،(الكبيسي،( Daft,2001، العطية)2003) و.( 
 

عاشراً : ـ المعلومات : ـ  
 تعّد المعلومات واحدة من المصادر المؤسسة لقوة المنظمة المتميزة ، فمدى توافرها 

للمنظمة يتيح امامها حرية التغيير واتخاذ القرارت التطويرية لمواكبة تطورات البيئية الداخلية 
والخارجية ، فكلما زادت المعلومات المتاحة كماً ونوعاً ، كبرت مساحات ممارسة الحرية 
االدارية المتاحة لالفراد في جميع مجاالت المنظمة وانشطتها ، وبالتالي زيادة قدرتهم على 

استثمار الموارد المتنوعة فيها وزيادة قدراتهم التنبئية المستقبلية ، هذا باالضافة لما تحققه من 
معرفة للفرد والجماعة تقلل من حالة عدم التاكد ، فهي بذلك تحقق حرية التنبؤ بالمستقبل وحرية 

تحديد بدائل اكثر وبالتالي حرية المقارنة بين تلك البدائل التخاذ القرار الختيار االفضل منها 
.ولكي تتم عملية الحصول على المعلومات بشكل جيد ، فانه البد من توافر الحرية االدارية في 
عمليات االتصال وتبادل المعلومات وحرية تحديد نوع وكمية ووقت ومصادر الحصول عليها 

 واساليب خزنها واسترجاعها وتناقلها .
 

احدى عشر:ـ التكنولوجيا:ـ 
         ان التكنولوجيا تحقق حرية الحصول على المعرفة وحرية أختيار اساليب العمل ومعداته 
وتحديد المستويات والعالقات التنظيمية وتحسين مناخ العمل من خالل تحسين الظروف المادية 
(ضوء،حرارة،....الخ) وتحسين كفاءة العمل للمنظمة على وفق أختيارها للتقنيات الحديثة التي 

تحقق السرعة وتقلل الهدر بالجهود واالنتاج والوقت،كما ان التطور باستعمال التكنولوجيا يحقق 
حرية التنافس مع المنظمات االخرى وحرية مواكبة التطورات والتغيرات البيئية.وهناك نماذج 
مختلفة من التكنولوجيا المتبعة في المنظمات تحقق حرية أختيار الهياكل التنظيمية التي تتناسب 
معها،فمثال يحتاج أنموذج التكنولوجيا المكثف (االعتمادية المتبادلة بين اجزائه)الى نظام أنتاج 

 حسب الطلب.     
 
- المناخ التنظيمي المناسب لممارسة الحرية االدارية  3

يمتلك المدراء والقادة دور بارز في االستعداد لتوفير بيئة الحرية، فالسؤال المهم هنا هو ماهي 
افضل طريقة لتطوير المدراء والقادة، وكيف يمكن اعدادهم بأفضل وجه للحرية. ان ذلك يتم من 

) &Martin,1958,p:75) klinخالل مايأتي :- 
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معالجة حالة عدم الكفاءة من خالل فسح المجال لجعل االفراد يعيشون حالة التجربة  .۱
والخطأ، أي يجب ان يكونوا االفراد احرارا الرتكاب االخطاء وبنفس الوقت تتم عملية 

تحديد االنظمة الالزمة لتحقيق االقتدار.  
اجراء تنقالت الفكر وذلك من خالل تغيير االدوار في منح الحرية الى المرؤوسين من قبل  .۲

الرؤوساء وتفويض السلطة لفتح باب التطوير حيث يمكن ضمان الحرية للقلة الذين 
يكتشفون اشياء عظيمة واعطاؤها وتزويدها او نقلها الى الكثرة، حيث ان مركزية السلطة 

هي من اكبر تهديدات الحرية.  
خلق مناخ التنافس، فعندما تتوافر الحرية تتزايد حالة التنافس في ظل غياب حالة المتابعة  .۳

والرقابة، حيث تعد غريزة التنافس قوية فيما بين التنفيذيين ولكن من البديهي انها تتناقص 
في حالة وجود ضغوط قوية من االعلى، وذلك مع الحفاظ على المناخ االخالقي الذي 

 اليحول التنافس الى صراع سلبي او عدائي. 
 

 - مستلزمات ممارسة الحرية االدارية: - 4
ان عملية منح الحرية من قبل الرئيس تعطي داللة واضحة على مقدار الثقة بالمرؤوس، 

وبالمقابل فأن االستجابة لهذه الثقة هو شعور بالمسؤولية التي تنمو طبيعيا من خالل االقرار 
المتبادل بينهما وبذلك يتحقق شعور لدى االفراد بالحرية يختلف عن الشعور ازاء السلطة.  

واليمكن ان توصف عملية منح حرية الفكر والسلوك على انها غياب لسلطة رئيس العمل او 
اعتبارها مسألة نسبية، فالحدود التي يستطيع ان يكون فيها المرؤوس حرا من التدخل هي ذات 

الحدود التي يكون فيها الرئيس حرا، والذي يجب ان يكون صاحب رغبة لخلق وتأمين واقع حر 
فعلي وذلك عن طريق تبني سلوك رفع اليد عن االخرين وعن طريق تأمين عدم تصادم الحريات 
وضمان عالقة تنظيمية منظمة وتوفير نظام اتصاالت جيد التاحة كا المعرفة الضرورية لصناعة 

القرار وقبله التفكير به باالتجاهات الصحيحة ومن ثم اصدار السلوك المالئم. واخيرا فانه يمكن 
تلخيص مستلزمات ادارة الحرية كما يأتي :-  

( klin & Martin,1958,p:4)  
 سلوكا معينا من جانب الرئيس تجاه مرؤوسيه.  -۱
تطوير نظام شامل للقوانين واالنظمة.   -۲
 ادامة نظام مالئم لالتصاالت والمعلومات.  -۳
 نمطا كامال وفريدا من المتابعة.  -٤
 مناخا منسجما ومتالئما مع الحرية.  -٥
 

 Administrative Personalityثانيا: الشخصية االدارية 
 Personality Concept:مفهوم الشخصية 1

 "الشخصية Barnouwوردت مفاهيم متعددة للشخصية منها مفهوم االنثروبولوجي النفسي 
هي تنظيم ثابت لدرجة ما للقوى الداخلية للفرد، وترتبط تلك القوى بكل مركب من االتجاهات 
والقيم والنماذج الثابتة بعض الشيء والخاصة باالدراك الحسي، والتي تفسر –لدرجة ما ثبات 

) 156: 1995 وعرفها (الجزراوي، المدهون،(Barnauw,1963:8)السلوك للفرد" 
"بمجموعة الصفات الفسيولوجية والسيكولوجية والعقائية التي يتميز بها فردا ما عن االخر والتي 

ورثها او اكتسبها و تعلمها في ضوء خبراته المتراكمة منذ طفولته، اذ تظهر هذه الصفات لدى 
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الفرد على شكل انماط سلوكية اثناء تفاعله مع االخرين او مع المواقف ويساعدنا بالتالي على 
اصدار احكام على هذا الفرد تلخص سلوكه السالف وتساعدنا على التكهن بسلوكه المستقبلي". 

والشخصية "تنظيم ديناميكي لالنظمة النفسية للفرد والتي تحدد طريقة تعامله وتكيفه مع البيئة 
 ( :Robbiens, 1999: 424)التي يعيش فيها" 

مما سبق ذكره ترى الباحثة ان الشخضية هي كاالتي: 
تميز – كل فرد شخصيته الفريدة والتي تميزه عن غيره، مما يتمتع به من سمات  -۱

وخصائص تخالف غيره/تماما كالبصمة التي هي لالصابع. 
حركية- بالرغم من تلك الصعوبة في التعرف على السمات والصفات الشخصية لكل فرد،  -۲

اال ان ما يزيد من شدة الصعوبة وتعقد االمر انها تعتبر حركية متغيرة وال تكاد تستقر 
على حال واحد. 

الشمول والتكامل-الشخصية تمثل كال شامال ومتكامال لسائر سمات وخصائص الفرد  -۳
البيولوجية والنفسية والعقلية والروحية، والتي تتفاعل معا في نسق فريد ومعقد ويشمل 

 وحدة متكاملة توثر بتشكيل سلوك الفرد في المواقف المختلفة.
 

 :مفهوم الشخصية االدارية 2
صاحب الشخصية االدارية يضع الخطط المرحلية ويؤسس الهياكل التنظيمية ويصمم خطوط 
االنتاج، عندما تتوسع الشركة ويزداد عدد الموظفين وتتعدد االنشطة ، هنا ياتي دور المدير الذي 
يستطيع التعامل مع هذه التعقيدات بكفاءة، المدير شخصية تخطط وتنظيم حبا في التخطيط ورغبة 

في التنظيم، فهذه الشخصية تعشق النظام والتخطيط المرحلي، وعندما تصل الشركة الى درجة 
 معينة من التعقيد والضخامة، يتراجع الجميع ويتقدم ذو الشخصية االدارية ليقود الجميع.

 
 :مهارات الشخصية االدارية3

) 1997يتميز المدير ذو الشخصية االدارية وفقا لوجهة نظر عدد من الباحثين منهم (مايز،
(David & Andrzej,1997) و (Brown,2002) ،بمهارات متعددة 2006 و (الغنام  .(

منها على سبيل الذكر ال الحصر المرونة وسعة االفق، القدرة على ضبط النفس عن اللزوم، القدرة 
على االبتكار، ان تتسم عالقته مع زمالئه ورؤسائه و مرؤوسيه بالكمال والتعاون، االلمام الكامل 

بالعالقات االنسانية وعالقات العمل، مهارة في ادارة الصراع، االحتراف، االلمام الكامل باالنظمة 
واللوائح المنظمية للعمل، القدرة على اكتشاف االخطاء، وتقبل النقد البناء، قوة في اتخاذ القرارات، 
مهارة في االتصال وادارة الوقت، المحافظة على سرية العمل، البحث عن االفكار الجديدة، توخي 

العدالة في مواجهة مرؤوسيه، تجنب االنانية وحب الذات، واعطاء الفرصة لمرؤوسيه البراز 
مواهبهم وقدراتهم. 

ارتات الباحثة بقياس متغيرات مهارات الشخصية االدارية باالتي (قوة في اتخاذ القرار/ 
مهارة في ادارة الصراع، مهارة في االتصال وادارة الموارد البشرية، االحتراف، الطموح الى 

منصب اعلى، مهارة في ادارة الوقت). 
من اجل الحفاظ على حدود البحث وعدم االتساع والسيطرة على النتائج، واالتي بيان 

لمفاهيمها: 
 Power of decision-Making-قوة في اتخاذ القرار 1

تعد مهارة اتخاذ القرار من اهم المهارات في حياة االنسان على مستواه الشخصي والمنظمي 
وان درجة نجاح او فشل اي منظمة تتوقف على نوعية و جودة القرارات التي يتم اتخاذها ومدى 
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مالئمتها للموقف، ويمكن القول ان جوهر عمل الي مدير هو اتخاذ القرارات والتي تعرف االخيرة 
بانها "اعتماد خيار واحد من مجموعة من خيارات، وكلما تعددت الخيارات لدى متخذ القرار كان 
اتخاذه للقرار افضل النه انطلق من قراءته لهذه الخيارات وبحث عن اكثرها ايجابية واقلها سلبية، 

) 85: 2004واتخاذ القرار هي عملية رشيدة بعيدة كل البعد عن العواطف (القريوتي ومبارك، 
يتميز المدير صاحب الشخصية االدارية بالهدوء واالتزان في معالجة االمور والرزانة 

والتعقل عند اتخاذ القرارات وقدرته على اتخاذ قرارات سريعة في المواقف العاجلة دون تردد، اذ 
عندما يتطلب االمر اتخاذ قرار حاسم فانه يدرك بعدم جدوى االستماع الكامل الى االخرين قبل 

). 24: 1997القيام بخطواته، فانه مستقل في التفكير واليمانع اتخاذ القرارات بنفسه (مايز، 
اذا هو صاحب شخصية تخطيطية يلجا الى القرارات الموقفية والحاسمة اذا تطلب منه الموقف 

ذلك. 
 Skill of conflict Managing-مهارة في ادارة الصراع 2

يمكن اعطاء مفهوم للصراع بانه "سلوك يقوم به بعض اعضاء التنظيم بشكل يتعارض 
. (Robbins,1990: 270)مع سلوك االخرين في التنظيم" 

 يعرفه بانه "العملية التي تبدأ عندما يشعر فرد (او جماعة) معينة بنوع من Bwownاما 
. :Brown,2002)) 1االحباط نتيجة تجاوز احد االفراد او (الجماعات) االخرين لحقوق االول"

اذا افترضنا وجود صراع بين اقطاب شركة ما للحصول على منصب معين اي (السباب 
شخصية) او الصراع على الموارد التنظيمية او تعارض االهداف، فان فرصة الشخصية االدارية 
في الفوز تكون اكبر بكثير من منافسيه بسبب تمتع المدير بالقدرة على ادارته، فهو يضع الخطط 

- اللجوء الى القوانين واالجراءات 1ويدرسها بدقة ويعتمد اساليب اساسية لمعالجتها من خالل 
-التفاوض والذي 4- تعيين مسؤول اتصال بين االدارات 3-االحتكام الى االدارة العليا 2التنظيمية 

) 24: 1997يكون على نوعان (التفاوض غير المتكافيء، التفاوض التعاوني). (مايز،
(Brown,2002,1) .

مما سبق نجد ان مدير الشخصية االدارية هو الشخص المناسب الحتكام وامتصاص 
الصراعات التنظيمية والذي يتمكن من تحويل الجوانب اواالثار السلبية الناشئة من الصراعات الى 

ظواهر تعود بالفائدة للشركة من خالل خلق المنافسة الشرعية والتي تقود المنظمة نحو النجاح 
والنمو. 

-مهارة في االتصال وادارة الموارد البشرية 3
Skill of communication and human resources of management 

تشمل مهارات اصدار االوامر حيث يصدر المدير اوامره لمرؤوسيه بمهارة فهو ال يكتفي 
باعطاء االوامر، بل يبلور الخطة الالزمة للتنفيذ ويقدم المعلومات الكافية لالداء، يستطيع المدير 

التعامل مع نفسية الموظفين واتباع اساليب التمكين والتحفيز، فالمدير يراعي كل شيء وياخذ كل 
 التفاصيل باالعتبار.

وكذلك مهارة تلقي االوامر حيث يحترم المدير من هم اعلى منه ويقدر قراراتهم ذلك النه 
يتمتع بنفس الطموح للمنصب ويحترم من يشغله، ويريد من االخرين ان يقدروه عندما يشغله لذلك 

فهو اليستاء من معاملتهم الجافة احيانا، بل يغزو هذا لمسؤوليتهم الثقيلة، ويتوافق المدير مع كل 
االنماط االدارية  ويستطيع العمل معها بكفاءة بل ان معظم الشخصيات االدارية ترتاح للعمل مع 

) 24: 1997المدير، النه يتعامل مع الجميع باسس علمية ونفسية سليمة (مايز، 
وترى الباحثة ان العديد من المدراء يخطئون باعتبار شخصيته تتقن اصدار االوامر 

والتعليمات وتوزيع الصالحيات على االخرين فقط دون اتباعها، ويمكن لشخصية المدير االداري 
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التصرف كما يشاء وهذه بالطبع مفاهيم خاطئة، والبد من معرفة المدير ان اول شخص مطالب 
بااللتزام بالتعليمات وتنفيذ الصالحيات هو نفسه واليمكنه التصرف كيفما يشاء اذا هناك قاعدة 

يجب معرفتها وهي "فوق كل مدير مدير اخر" حتى صاحب العمل نفسه هو عليه ايضا مدير وهم 
 عمالء السوق او المساهمين في المنظمة.

 
 Professionalism- االحتراف 4

تستطيع الشخصية االدارية اكتساب اية مهارة جديدة ولديها قدرة فائقة على التحرك وتغيير 
مسارها الوظيفي، فقدرات التخطيط واالبتكار التي تتمتع بها هذه الشخصية ال تقف عند حد 

الشريحة التي تعمل بها، بل تمتد الى تخطيط المستقبل، تقضي الشخصية االدارية وقتا كبيرا في 
تدريب نفسها على اكتساب المهارات الالزمة لالدارة، فهي تتميز بالرغبة في التعلم كما تشترك 

الشخصية االدارية في دوريات ادارة االعمال العالمية، وتحرص على حضور الندوات والدورات 
).نستخلص مما سبق ان المدير ذو الشخصية 25: 1997التدريبية الموجهة للمديرين (مايز، 

االدارية هو من يفكر بتطوير نفسه ويضع امامه اهدافا معينة، ويفكر كيف يحقق هذه االهداف 
 ويستخدم طرقا عدة ويجتهد ويبذل الحلول لتحقيقها.

 Looking for a higher position-الطموح الى منصب اعلى 5
ترى الشخصية االدارية الشركة على انها مجموعة من المستويات االدارية ذات التسلسل 

الهرمي، ويستطيع صاحبها اتخاذ الخطوات الالزمة للتقدم التدريجي الى اعلى المناصب االداري. 
االنسان الطموح هو من يفكر بتطوير نفسه ويضع امامه اهدافا معينة ويفكر كيف يحقق هذه 

االهداف ويستخدم طرقا عدة يجتهد ويبذل الحلول لتحقيقها. 
ويتطلب الطموح تواجد مبدأ ايجابي في حياة االنسان ويعرف المبدأ بانه الطريق او النهج 

الذي تنتهجه في سيرك وتنقلك بين محطات حياتك المختلفة واحيانا تكون كالخطوط الحمراء التي 
) 2005:2تقف عندها اية تنازالت طمعا في تحقيق هدف ما.(الشراري، 

ويرى المدير ذو الشخصية االدارية الشركة على انها مجموعة من المستويات االدارية ذات 
التسلسل الهرمي، يستطيع صاحبها اتخاذ الخطوات الالزمة للتقدم التدريجي الى اعلى المناصب 

).خيرا فان مدير الشخصية االدارية وهو شخص طموح سعي الى 26: 1997االدارية (مايز، 
تحقيق الطموحات ويضع لها اهدافا يسعى الى تحقيقها وينمي المهارات بنفسه ويستفيد ممن هم 

 اكثر منه خبرة وان كانوا اقل منه تعليما وادنى شهادة، فالخبرةالعمليةهي االهم بالنسبة له.
 Skill of Time managing-مهارة ادارة الوقت 6

يستثمر المدير صاحب الشخصية االدارية وقته افضل استثمار، فهو على النقيض من 
العصامي والعبقري يؤمن بضرورة وفائدة وضع الجداول الزمنية، يخصص المدير جزء من وقته 

للعمل وجرء لحياته الخاصة واسرته، ثم يقسم اوقات العمل بين فترات للتنفيذ و فترات للتفكير 
وفترات للتدريب واكتساب المهارات الجيدة، يمكننا القول انه يحقق نوعا من التوازن بين حياته 

). 26: 1972وعمله، على النقيض من اقرانه من االنماط االدارية االخرى (مايز 
ويركز المدير صاحب الشخصية االدارية بكيفية ادارة اوقاتهم و استخدام كافة اوقاتهم وتسخير 

طاقاتهم اثناء العمل بما يخدم مصلحة العمل مع استغالل الوقت بما يخدم ذلك وعدم اضاعته في 
االمور الشخصية. ومن الفوائد التي من الممكن تحقيقها من خالل االدارة الجديدة للوقت هي: 
انجاز االهداف واالحكام الشخصية،تحسين نوعية العمل،قضاء وقت مع العائلة، تحقيق نتائج 

افضل في العمل، زيادة سرعة انجاز العمل، تقليل عدد االخطاء الممكن ارتكابها  (الغنام، 
2006:1.( 
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 المحور الثالث/ االطار التحليلي
مستوى متغيرات البحث في المديرية العامة للتربية حول مجاالت ممارسة الحرية االدارية  
تهدف هذه الفقرة الى عرض االراء بأستخدام بعض اساليب االحصاء الوصفي لمتغيرات البحث 

والمتمثلة باالوساط الحسابية للمتغيرات والمحاور لكل سؤال من اسئلة االستبانة بغية تحديد 
مستوى كل منها، واالنحراف المعياري لتشخيص مديات تشتت القيم عن اوساطها الحسابية لكل 

سؤال . 
) االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية من وجهة نظر مدراء 1يظهر الجدول رقم (

) على وفق 4المديرية اذ عكس الجدول وسطا حسابيا عاما اقل من الوسط الحسابي المعياري (
اجابات مديري ورؤساء اقسام مديرية التربة لتحقيق نتائج تدل على حققة مستوى ممارستهم لهذا 

المتغير في تلك المجاالت، وقد اظهرت  النتائج وفق مايلي:  
 وتشمل:  اوال: الوظائف االدارية

) وهو اقل 3.03االدارة االستراتيجية: حققت هذه الفقرة وسط حسابي عام جزئي مقداره ( -
)، وبقيم اوساط حسابة تتراوح 1.12) وبأنحراف معياري قدره (4من الوسط المعياري (
- اجراء عمليات التحليل البيني لتحديد نقاط القوة X3) للفقرة (4بين اعلى قيمة تمثل (

- تحديد اهداف المديرية) وبأنحراف معياري X1والضعف الداخلية) واقل قيمة للفقرة (
2.15 . 

) وهو اقل 3.17توجيه االفراد: حازت هذه الفقرة على وسط حسابي عام جزئي بقيمة ( -
- تشكيل X9) وحققت الفقرة (1.26) وانحراف معياري قدرة (4من الوسط المعياري (

) وبانحراف معياري 4.13اللجان وفرق العمل) على أعلى قيمة وسط حسابي وهي (
) 2.16– تحديد برامج تدعيم السلوك الصحيح). وهي ( X8) واقل قيمة للفقرة (1.51(

 ). 1.72بأنحراف (
 )1جدول رقم (

الوسط الحسابي المرجع واالنحراف المعياري لمجاالت ممارسة الحرية االدارية وفقا الراء مدراء 
     N=40مديرية التربية افراد العينة                                                   

رمز المؤشر في  متغيرات البحث
 استمارة االستبانة

الوسط 
الحسابي 

 المرجع

االنحراف 
 المعياري

اوال/الوظائف االدارية 
- تحديد اهداف الوزارة.  1
- أجراء عمليات المسح لتحديد الفرص و التهديدات الخارجية 2
– اجراء عمليات التحليل البيئي لتحديد نقاط القوة و الضعف  3

 الداخلية.
 - وضع االستراتيجيات و صياغتها.4
 - متابعة و تنفيذ االستراتيجية5

 
X1  
X2  
X3  
X4  
X5  

 
2.37  
3.21  
4.00  
2.45 
3.16 

 
2.15 
0.52 
0.12 
2.11 
0.23 

 1.12 3.03 الوسط العام الجزئي
توجيه االفراد 

- تطبيق انظمة الثواب و العقاب 6
- تحديد اسلوب التعامل مع االفراد.   7 
 - تحديد برامج تدعيم السلوك الصحيح.8
 - تشكيل اللجان و فرق العمل.9

X6  
X7  
X8  
X9  

2.66  
3.75  
2.16 
4.13 

2.61 
2.35  
1.72  
1.51 
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رمز المؤشر في  متغيرات البحث
 استمارة االستبانة

الوسط 
الحسابي 

 المرجع

االنحراف 
 المعياري

اتخاذ القرارات 
- جمع المعلومات و تحليلها و استخدامها في تحديد البدائل 10

الممكنة. 
- مقارنة البدائل مع بعضها و أختيار بديل محدد دون غيره.  11
- المشاركة في تطوير الحلول البديلة.  12
- استخدام الرشد (المنطق و الحقائق) في اتخاذ القرارات. 13
- مناقشة القرارات مع الجهات العليا. 14
 - متابعة تنفيذ البديل المختار.15

 1.26 3.17 الوسط العام الجزئي
X10  
X11  
X12  
X13  
X14  
X15  

3.71  
3.69  
2.51  
2.63  
3.88  
3.91  

0.12  
0.76  
1.56  
1.23  
1.76  
1.51 

 
المتابعة والرقابة 

- تحديد المقاييس المستخدمة في قياس االداء.  16
- عملية مقارنة االنجاز الفعلي باالنجاز المخطط له. 17
- تصميم التقارير الخاصة باالداء. 18
 – تحديد االنحرافات و معالجتها. 19
 - تنفيذ الخطة.20

 0.91 3.38 الوسط العام الجزئي
X16  
X17  
X18  
X19  
X20  

4.25  
4.56  
3.41  
3.75  

4.4  

2.22  
2.24  
1.87  
1.89  
1.65  

 1.26 4.09 الوسط العام الجزئي
 الوسط العام الكلي للوظائف

 
3.41 1.19 

ثانيا: التركيب التنظيمي 
- تصميم التركيب و الهيكل التنظيمي. 21
- تحديد نطاق االشراف. 22
 -تقسيم العمل و توزيعه. 23
 - ممارسة التفويض االداري.24

 
X21  
X22  
X23  
X24  

 
4.66  
4.35  
4.51  
3.12  

 

 1.81 4.16 الوسط العام
 ثالثا: القيادة

- اختيار اسلوب التأثير باألخرين.  25
اختيار اساليب خلق روح التعاون.  26-

- تدعيم أخالقيات العمل. 27
 - االلتزام برؤوية الوزارة.28

 
X25  
X26  
X27  
X28  

 
3.61  
2.82  
3.78  
2.71 

 
1.61  
1.89  
2.23  
2.04 

 1.82 3.23 الوسط العام
 رابعا: ادارة الموارد البشرية

- تحديد عبء و قوة العمل.  29
- استقطاب الكفاءات النادرة. 30
- تصميم اسس و برامج التطوير و التنمية االدارية. 31
- تنسيب و نقل االفراد. 32
 - اثراء الوظائف بالتنويع. 33
- تنظيم و عقد اتفاقيات التبادل الثقافي. 34
  -عقد الندوات و المؤتمرات محليآ و دوليآ.35

 
X29  
X30  
X31  
X32  
X33  
X34  
X35 

 
4.62  
2.64  
4.81  
3.71  
3.80  
2.73  
2.13 

 
1.65  
2.09  
2.01  
2.22  
1.72  
2.09  
1.69 

 1.99 3.49 الوسط العام 
 :- خامسا: االتصاالت و بناء العالقات االنسانية

- االتصال و بناء العالقات مع المنظمات االخرى. 36
 

X36  
X37  

 
2.05  
1.10  

 
1.43  
1.87  
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رمز المؤشر في  متغيرات البحث
 استمارة االستبانة

الوسط 
الحسابي 

 المرجع

االنحراف 
 المعياري

- تحديد اهداف عملية االتصال  37
 - تحديد طرق وو سائل االتصال 38
- تكوين الجماعات و تنويع اعضائها.  39

خلق المنافسة السليمة بين اعضاء بأتجاه تحقيق االهداف 40-
- تحديد ادوات و لغة االتصال.  41
 - تدعيم الثقافة من خالل عملية االتصال. 42
 - تحديد مضمون رسائل االتصال.43

X38  
X39  
X40  
X41  
X42  
X43 

4.25  
2.19  
4.75  
3.75  
4.27  
2.55 

0.50  
0.96  
0.99  
0.52  
1.63  
2.13  

 1.06 3.11 الوسط العام
 سادسا: الفاعليه التنظيمية:-

- تهيئة المناخ التنظيمي الالزم لتوليد االفكار المبدعة و 44
المبتكرة. 

 - نشر االفكار المبدعة و المبتكرة.  45
- تحديد وتحقيق معايير االنتماء 46
- اشاعة روح التعاون بين االفراد. 47
- ادارة الصراعات بين االفراد و االدوار. 48
- تحديد ما يمكن تغييره و تطويره. 49
  - تحديد مستلزمات التغيير و التطوير.50
 

 
X44  
X45  
X46  
X47  
X48  
X49  
X50  

 
2.25  
1.14  
2.10  

4.8  
4.27  

2.6  
3.89 

 
1.43  
0.87  
0.96  
1.88  

1  
0.88  
1.64 

 1.61 3.00 الوسط العام

 سابعا: ادارة المعرفة :-
- تحديد نوع المعرفة المطلوبة.  51

- تحديد مصادر الحصول على المعرفة.  52 
- توليد المعرفة و خلقها.   53
- خزن و استرجاع و صيانة المعرفة. 54
 - نشر و توزيع المعرفة.55
- تطبيق و تطوير المعرفة.  56
- تحقيق االستغالل االمثل لرأس المال الفكري و المعرفي 57

المتاح. 
- استقطاب االفضل من رأس المال الفكري.  58
 - تقليد و محاكاة معارف المنظمات االخرى.59
 - االحتفاظ بأجزاء من المعرفة و نقل اجزاء اخرى منها 60

 في عمليات بيع و شراء المعارف االخرى.

 
X51  
X52  
X53  
X54  
X55  
X56  
X57  
X58  
X59  
X60 

 
3.99  
2.18  
3.31  
2.21  
2.11  
2.62  
3.71  
4.81  
2.55  
3.27 

 
2.31  
1.04  
0.22  
0.91  
0.50  
1.20  
0.15  
0.67  
1.36  
1.64 

 1.67 3.07 الوسط العام

ثامنا:التعلم :- 
- اختيار موضوع التعلم.    61
- اختياروسيلة و طريقة التعلم. 62
- اختيار شخص المعلم. 63
- تحديد مكان و زمان التعلم. 64
- االستعانة بمنظمات التعلم ومحاولة التعلم من تجارب و 65

خبرات االخرين.  
- اتباع اسلوب التجربة و الخطأ في التعلم.  66
  - قبول بعض برامج التعلم و رفض البعض االخر.67
 - تنمية ظاهرة االستبصار لرفع مستوى التعلم.68

 
X61  
X62  
X63  
X64  
X65  
X66  
X67  
X68  

 
4.27  
4.22  
4.31  
4.18  

4.5  
4.98  
4.75  
4.79 

 
1.64  
0.67  
0.87  
1.50  
1.71  
1.03  
1.28  
0.87  

 1.76 4.46 الوسط العام
    تاسعا:الثقافة التنظيمية :-
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رمز المؤشر في  متغيرات البحث
 استمارة االستبانة

الوسط 
الحسابي 

 المرجع

االنحراف 
 المعياري

- ممارسة القيم و المعتقدات و الطقوس و العادات و التقاليد. 69
- التكيف مع البيئة الخارجية لتكوين الثقافة التنظيمية. 70
- التكامل في البيئة الداخلية لتكوين الثقافة التنظيمية. 71
- أثبات الذات و الهوية الوظيفية.  72
- االستجابة بطريقة متسقة مع الميول و االتجاهات. 73
- أستخدام اللغة المرغوب بها و العبارات المجازية و 74

الطرائف و النكت و االلعاب كرموز لبناء الثقافة من خالل 
التأثير العاطفي و المحبة بين االفراد . 

 - معارضة االخرين في سلوكياتهم الخاطئة و معالجتها75

X69  
X70  
X71  
X72  
X73  
X74  
X75 

4.7  
4.79  
3.27  
4.22  
3.21  
4.83  
3.18 

1.29  
1.03  
1.60  
1.64  
1.28  
0.91  
0.72 

 1.32 4.02 الوسط العام 
عاشرا:المعلومات :- 

- القيام بعمليات التنقيب و البحث عن المعلومات. 76
- تحديد مصادر المعلومات. 77
- تسخير المعلومات و تشغيلها. 78
- نقل و خزن و استرجاع و صيانة المعلومات.   79
- تحديد انسيابية و نشر المعلومات في الوقت المناسب.    80
  - بناء قواعد المعلومات.81
- تصميم أنظمة التبادل المعلوماتي. 82
-تحديد المعلومات التي يفصح عنها. 83
-تحديد المعلومات التي يتم االحتفاظ بها. 84
 - التعامل مع بيوت الخبرة و بيع المعلومات.85

 
X76  
X77  
X78  
X79  
X80  
X81  
X82 
X83  
X84  
X85  

 
4.41  

4.6  
4.31  

4.8  
4.22  
3.81  
3.27  

4.4  
4.5  

3.79 

 
0.16  
0.25  
0.21  
0.91  
0.87  
1.64  
1.60 
1.36  
2.26  
1.03 

 1.31 4.21 الوسط العام
الحادي عشر:التكنولوجيا :- 

- تحديد أساليب تقنيات المعلومات و التكنولجيا الحديثة. 86
- تطبيق و عقد صفقات الحصول على االجهزة و المعدات 87

الحديثة. 
- أستعمال االنترنيت و الحاسوب في اي وقت. 88
- أختيار برامج التطوير و التدريب لخلق مهارات أستعمال 89

 التكولوجيا الحديثة.

 
X86  
X87  
X88  
X89 

 
4.31  
4.21  
4.82  
4.22 

 
1.50  
1.29  
1.37  
2.61 

 1.22 4.39 الوسط العام

الوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام الجمالي مجاالت ممارسة 
 الحرية االدارية

3.68 0.61 

 
) وهو اقل من 3.38- اتخاذ القرارات: اما هذه الفقرة فقد حققت وسطا حسابيا عاما جزئيا بقيمة (

)، وقيم اوساط حسابية تتراوح بين اعلى 0.91) وانحراف معياري قدره (4الوسط المعياري (
) 1.76- مناقشة القرارات مع الجهات العليا). وبأنحراف معياري (X14 ) للفقرة ( 3.91قيمة(

 ). 1.56- المشاركة في تطوير الحلول البديلة) بانحراف معياري (X12) للفقرة (2.51واقل قيمة (
) وهو اعلى من 4.09- المتابعة والرقابة:حققت هذه الوظيفة وسط حسابي عام جزئي بقيمة (

) واقترنت اعلى قيمة للوسط الحسابي هنا 1.26) وانحراف معياري قدره (4الوسط المعياري (
) بانحراف 4.56- عملية مقارنة االنجاز الفعلي باالنجاز المخطط له). وهي (X17بالفقرة ( 
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) 3.41- تصميم التقارير الخاصة باالداء). وهي (X18). واقل قيمة (للفقرة 2.24معياري (
 ). 1.87بانحراف (

 
) 4) اعلى من الوسط المعياري(4.16 حقق وسطا حسابيا عاما قدره (ثانيا:- التركيب التنظيمي :

) للفقرة 4.66) وبقيم اوساط حسابية تتراوح بين اعلى قيمة وهي (1.81وانحراف معياري (
)X21) 3.12) واقل قيمة هي (1.81- تصميم التركيب والهيكل التنظيمي) بانحراف معياري (

 ) 2.04- ممارسة التفويض االداري) بانحراف معياري (X24للفقرة (
 

) 4) وهو اقل من الوسط المعياري(3.23 حقق وسطا حسابيا عاما مقداره (ثالثا:- القيادة :
- تدعيم X27) وبقيم اوساط حسابية تتراوح بين اعلى قيمة للفقرة 1.82وانحراف معياري (

) وباقل قيمة للوسط الحسابي 2.23) بانحراف معياري (3.78اخالقيات العمل بوسط حسابي(
 ) 2.04- االلتزام برؤوية المديرية) بانحراف معياري قدره (X28) للفقرة (2.71(
 

) وهي اقل من 3.49 حازت على تحقيق وسط حسابي عام بقيمة (رابعا:- ادارة الموارد البشرية:
). واقترنت اعلى قيمة للوسط الحسابي هنا بالفقرة 1.99) وانحراف معياري (4الوسط المعياري(

)X31) وبانحراف معياري 4.81- تصميم اسس وبرامج التطوير والتنمية االدارية) وهي (
- عقد الندوات والمؤتمرات محليا ودوليا). بانحراف X35) للفقرة (2.13) واقل قيمة (2.01(

 ).1.69معياري (
 

) وهي 3.11 حققت وسطا حسابيا عاما مقداره (خامسا: االتصاالت وبناء العالقات االنسانية :-
) وبقيم اوساط حسابية تتراوح بين اعلى 1.06) وانحراف معياري (4اقل من الوسط المعياري(

خلق المنافسة السليمة بين اعضاء الجماعة باتجاه تحقيق االهداف) X40- ) للفقرة (4.75قيمة (
) . 1.87– تحديد اهداف عملية االتصال) بانحراف معياري ( X37) للفقرة ( 1.10واقل قيمة (

 
) وهي اقل من الوسط 3.00 حققت وسطا حسابيا عاما بقيمة (سادسا: الفعالية التنظيمية:-

) وتراوحت قيم االوساط الحسابية الفرعية بين اعلى قيمة 1.61) وانحراف معياري (4الفرضي(
–اشاعة روح التعاون بين االفراد) واقل قيمة  X47) للفقرة (1.88) وانحراف معياري(4.8(
 - نشر االفكار المبعة والمبتكرة) X45) للفقرة (0.87) بانحراف معياري (1.14(
 

) 1.67) وانحراف معياري (3.07حققت وسطا حسابيا عاما بقيمة (سابعا: ادارة المعرفة:-
) للفقرة 0.67) بانحراف معياري(14.8وتراوحت قيم االوساط الحسابية الفرعية بين اعلى قيمة (

)-X58) استقطاب االفضل من رأس المال الفكري) واقل قيمة للفقرة -X55 (نشر وتوزيع المعرفة 
 ). 0.50) وانحراف معياري (2.11بوسط حسابي بلغ (

 
) 4) وهو اعلى من الوسط المعياري (4.46 فلقد حققت وسطا حسابيا عاما (ثامنا: التعلم:-

) 4.98) وتراوحت قيم االوساط الحسابية الفرعية بين اعلى قيمة (1.76وانحراف معياري (
) واقل قيمة 1.03 اتباع اسلوب التجربة والخطأ في التعلم). بانحراف معياري (X66-للفقرة (
 ) 1.50) وانحراف معياري (4.18- تحديد مكان وزمان التعلم) بوسط حسابي (X64للفقرة (
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) وهي اعلى من الوسط المعياري 4.02 حققت قيمة وسط حسابي عام (تاسعا: الثقافة التنظيمية:-
- استخدام X74) واقترنت اعلى قيمة للوسط الحسابي هنا بالفقرة (1.32) وانحراف معياري (4(

اللغة المرغوب بها والعبارات المجازية والطرائف والنكت والالعاب كرموز لبناء الثقافة من 
) بانحراف معياري 4.83خالل التأثير العاطفي والمحبة بين االفراد). اذ بلغ وسطها الحسابي (

- معارضة االخرين في سلوكياتهم الخاطئة ومعالجتها). اذ بلغ X75) واقل قيمة للفقرة (0.91(
 ). 0.72) بانحراف معياري (3.18وسطها الحسابي (

 
) 1.31) وانحراف معياري (4.21 كانت قد حققت وسطا حسابيا عاما (عاشرا: المعلومات:-

- تحديد مصادر المعلومات) بانحراف X77واقترنت اعلى قيمة للوسط الحسابي هنا بالفقرة (
- تصميم انظمة التبادل المعلوماتي) بوسط حسابي X82) واقل قيمة للفقرة (0.95معياري( 

 ). 1.03) وانحراف معياري (3.27(
 

) وهو اعلى من الوسط المعياري 4.39 حقق وسط حسابيا عاما قدرة (الحادي عشر: التكنلوجيا:-
- X88) للفقرة (4.82) وقيم اوساط حسابية تتراوح بين اعلى قيمة (1.22) وانحراف معياري (4(

- X87) واقل قيمة للفقرة (1.37استخدام االنترنيت والحاسوب في أي وقت ) بانحراف معياري (
) وانحراف 4.21تطبيق وعقد صفقات الحصول على االجهزة والمعدات الحديثة) بوسط حسابي (

).  1.29معياري (
) المذكور انفا نستطيع ان نستنتج 1ومن خالل تحديد النتائج السابقة على وفق الجدول رقم (

مايأتي:  
انخفاض مستوى ممارسة الحرية االدارية من قبل عينة البحث الغلب المجاالت التنظيمية  -۱

االحدى عشر وهي (الوظائف االدارية، القيادة، ادارة الموارد البشرية، االتصاالت وبناء 
العالقات اانسانية، الفاعلية التنظيمية، ادارة المعرفة) وهذا مايحقق االجابة الرئيسية 

االولى وبشكل جزئي.  
ارتفاع مستوى ممارسة الحرية االدارية من قبل عينة البحث لبعض المجاالت التنظيمية  -۲

االحدى عشرة وهي ( التركيب التنظيمي، التعلم، الثقافة التنظيمية، المعلومات التكنلوجيا) 
وهذا يتناقض مع االجابة الرئيسية االولى وبشكل جزئي.  

 : مستوى متغيرات البحث في المديرية العامة حول مهارات الشخصية االدارية2
) االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية من وجهة نظر المدراء في 2يظهر الجدول رقم (

المديرية اللذين هم بمستوى مدير يعكس الجدول وسطا حسابيا عاما اعلى من الوسط المعياري بلغ 
) وقد شملت المهارات 0.67) وبانسجام عال في االجابات يؤكده االنحراف المعياري (4.04(

االتية: 
أ- قوة في اتخاذ القرارات 

يظهر الجدول المشار اليه اعاله مستوى اعلى من المتوسط الفراد العينة يؤكده الوسط 
) ،اما على مستوى 0.88) وبانحراف معياري عام (4.12الحسابي العام لهذه السمة البالغ (

) من االستبانة تراوحت حولها X3وX2وX1الفقرات فقد تم قياس قوة المدير في اتخاذ القرارات (
 والتي كان مضمونها (اذا كنت غير متاكد (X3)قيم الوسط الحسابي بين اعلى قيمة حققتها الفقرة 

) بانحراف 4.40مما ينبغي عمله ابحث عن المزيد من المعلومات قبل اتخاذ القرار) بلغت (
) وبانحراف معياري بلغ 3.77 على اقل وسط جسابي بلغ ((X2)). وحصلت الفقرة 0.61(
) ومفادها (عندما تحدث ازمة في العمل اركز على المشكلة). 0.32(
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اذ الحظت الباحثة ان مدراء الشركة يتمتعون بقدرات عالية في اتخاذ القرارات الصائبة 
 وفي اوقاتها المناسبة.

 
) 2جدول رقم (

الوسط الحسابي المرجح واالنحراف المعياريلمهارات الشخصية االدارية وفقا الراء المدراء 
 N=40                          العينة   افراد

رمز المؤشر في  متغيرات البحث
 استمارة االستبانة

الوسط الحسابي 
 المرجح

االنحراف 
 المعياري

اوال: قوة في اتخاذ القرارات 
- تتسم قراراتي عادة بالمرونة 1
- عندما تحدث ازمة في العمل اركز على المشكلة 2
- اذا كنت غير متاكد مما ينبغي ابحث عن المزيد من 3

 المعلومات قبل اتخاذ القرار

 
Y1 

  Y2 
Y3          

 
4.21 
3.77 
4.40 

 
0.70 
0.32 
0.61 

 0.88 4.12 االجمالي
ثانيا: مهارة في ادارة الصراع 

- اتحاشى كلما اتمكن الدخول في صراع مع االخرين 4
- توجهي دائما نحو التسوية بين اطراف الصراع. 5
- الجأ الى اعتماد التخطيط المنطقي في حل الصراع 6

 الناشيء بين االفراد.

 
Y4 
Y5 
Y6 

 
4.22 
3.01 
2.81 

 
0.89 
0.78 
0.41 

 0.91 3.34 االجمالي
ثالثا: مهارات االتصال وادارة االفراد 

- افضل ان تكون اتصاالتي باالخرين مباشرة (وجها 1
لوجه) 

- ينفذ الموظفين التعليمات الصادرة من قبلي بكل حرص 2
- ان اراء رئيسي وشخصيته تدفعني العادة النظر 3

 بارائي وتغييرها بقناعة.

 
Y7 
Y8 
Y9 

 
4.81 
3.38 
4.29 

 
0.85 
0.78 
0.75 

 0.88 4.16.  االجمالي

رابعا: االحتراف 
- اشترك في الدورات المختلفة والتي من شانها ان تنمي 1

قدراتي في العمل 
- لدي رغبة شديدة في عقد المؤتمرات والحلقات 2

الدراسية و المشاركة فيها. 
- تستهويني االعمال/ المهام التي بها قدر كبير من 3

 االنشطة المتعددة.

 
Y10 
Y11 
Y12 

 
4.78 
4.04 
4.88 

 
0.96 
0.39 
0.47 

 0.33 4.56 االجمالي

خامسا: الطموح الى منصب عالي 
- من الضروري ان يكون المدير طموحا لديك طموح 1

لالرتقاء بمنصب اعلى 
- هدفي االساس هو ان يكون لي مركز وظيفي ذو سلطة 2
 - ارغب دائما التفوق في مجال وظيفتي3

 
Y13 
Y14 
Y15 

 
4.88 
4.00 
4.60 

 
0.41 
0.29 
0.57 

 0.77 4.56 االجمالي
سادسا: المهارة في ادارة الوقت 

- عندما يكون عنصر الوقت هاما اسير االمور بحسب 1
الخطط واالوليات. 

- انجر االعمال المكلف بها في الوقت المحدد له. 2
 -تصرف الوقت بحكمة3

 
Y16 
Y17 
Y18 

 
3.94 
2.92 
4.00 

 
0.44 
0.21 
0.32 

 0.22 3.62 االجمالي
 0.66 4.04 الوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام الجمالي مهارات الشخصية االدارية
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 ب- مهارة في ادارة الصراع
) 4) وهو اقل من  الوسط الفرضي (-،3.34حققت هذه السمة وسطا حسابيا عاما بلغ (

) االمر الذي يؤشر انخفاض قدرة المدراء 0.91وبتشتت قليل حيث بلغ االنحراف المعياري العام (
 من االستبانة، حققت (X6,X5,X4)في الحد من الصراع ومعالجته وقد قيست بثالث فقرات هي 

 (اتحاشى كلما اتمكن الدخول في صراع مع االخرين) على اعلى وسط حسابي بلغ X4الفقرة 
 (توجهي X5)، وكان اقل وسط حسابي حصلت عليه الفقرة 0.89) وبانحراف قليل بلغ (4.22(

). 0.78) بانحراف معياري (3.01دائما نحو التسوية بين اطراف الصراع) بلغ (
جـ- مهارات االتصال وادارة االفراد 

يتمتع المدراء عينة البحث بمهارة االتصال وادارة االفراد اذ بلغ الوسط الحسابي العام لهذه 
) وعلى صعيد الفقرات 0.88) وبدرجة انسجام اذ بلغ االنحراف المعياري (4.16السمة (

(X9,X8,X7) حصلت الفقرة (X9)) بانحراف 4.81 على اعلى وسط حسابي مرجح بلغ (
) والتي مفادها (ان اراء رئيسي وشخصيته تدفعني العادة التظر بارائي وتغييرها 0.85معياري (

) وهو اقل من الوسط 3.38 فقد حصلت على اقل وسط حسابي بلغ ((X8)بقناعة). اما الفقرة 
) والذي كان مضمونه (ينفذ الموظفين التعليمات الصادرة 0.78الفرضي وبانحراف معياري بلغ (

من قبلي بكل حرص). 
تؤشر النتائج اعاله مهارة المدراء في تلقي االوامر برحابة وكذلك في نجاح االتصاالت 

الشخصية المباشرة يقابلها في ذلك انخفاض استجابة الموظفين لتعليمات المدير. 
ء- االحتراف 

) وسطا حسابيا عاما لهذه السمة اعلى من الوسط الفرضي اذ بلغ 2يعكس الجدول رقم (
) مما يعكس مستوى عال من 0.33) وبتشتت قليل حيث كان االنحراف المعياري (4.56(

االحتراف لدى مدراء الشركة في اشتراك للدورات وعقد للمؤتمرات واالنشطة المتعددة. اما على 
 اعلى وسط حسابي مرجح بلغ X10 فقد حققت الفقرة (X12,X11,X10)صعيد الفقرات 

) والتي كان مفادها (اشترك في الدورات المختلفة والتي من 0.96) وبانحراف معيراي (4.78(
شانها ان تنمي قدرتي في العمل). 

 ايضا اوساطا حسابية مرجحة اعلى من الوسط الفرضي. (X12,X11)وحققت الفقرتين 
هـ- الطموح الى منصب اعلى 

عكست اجابات العينة توافر سمة الطموح الى مناصب االعلى لدى مدراء الشركة اذ كان 
)، وحصلت 0.77) وبانحراف معياري (4.49وسطها الحسابي اعلى من الوسط الفرضي وبلغ (

 اوساطا حسابية مرجحة اعلى من الفرضي وكانت الفقرة (X15,X14,X13)الفقرات الثالث 
(X15)) والذي كان مضمونه 0.57) وبتشتت قليل في االجابات بلغ (4.60 اعالها اذ بلغ ،(

(ارغب دائما التفوق في مجال وظيفي) 
و- مهارة في ادارة الوقت 

) 3.62حققت هذه السمة وسطا حسابيا عاما اقل من الوسط الحسابي الفرضي اذ بغ (
 اذ (X18,X17,X16)) اما على مستوى الفقرات والتي عكستها 0.22بانحراف معياري (

) والتي 0.32) وبتشتت قليل بلغ (4.00 على اعلى وسط حسابي مرجح بلغ (X18احتلت الفقرة 
) 2.92 فقد حصلت على اقل ويط حسابي بلغ (X17تعني (تصرف الوقت بحكمة). اما الفقرة 

) والتي تعني بـ(انجز االعمال المكلف بها في الوقت المحدد له). مما 0.21بانحراف معياري (
يدل ذلك ان مدراء الشركة غير ملتزمين بالوقت المحدد لهم في انجاز مشاريعهم او التزاماتهم 
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االخرى وغير معينين بوضع الخطط واالوليات االساسية لرسم الخارطة الزمنية الصحيحة لسير 
اعمالهم. 

) المذكور انفا نستطيع ان نستنتج مايأتي: 2من خالل تحديد النتائج السابقة على وفق الجدول رقم (
ارتفاع مستوى امتالك المهارات الشخصية للمدير من قبل عينة البحث لكل من ( قوة في  -۱

اتخاذ القرارات، مهارات االتصال وادارة االفراد، االحتراف، الطموح الى منصب اعلى) 
وهذا مايحقق االجابة الرئيسية الثانية وبشكل جزئي  

انخفاض مستوى المهارات الشخصية للمدير من قبل عينة البحث كال من ( مهارة في  -۲
ادارة الصراع، ومهارات في ادارة الوقت ). وهذا ما يتناقض مع االجابة الرئيسية الثانية 

 وبشكل جزئي. 
 

 اختبار فرضية التأثير 
وفق فرضيات البحث التي تمت عملية صياغاتها بموجب توضح احتمال اثبات صحتها اوعدم 

)، Regression  Simple Linerصحتها فلقد استعمل معامل االنحدار الخطي البسيط ( 
لكونها اداة احصائية تساهم في تحليل البيانات الخاصة لتجديد اتجاه التأثير بين متغيرات البحث.  

) قيم معامالت االختبار لتأثير متغيرات مجاالت ممارسة الحرية 3يوضح الجدول رقم (
) قيمة ذات الداللة 60االدارية في متغيرات المهارات الشخصية االدارية للمدير وكانت بواقع (

). أي ان 84%) من مجموع القيم البالغ عددها (70) لتشكل نسبة (0.05المعنوية عند مستوى (
) قيمة . 24القيم ذات الداللة غير المعنوية كانت بعدد (

وكان معامل االختبار لمجاالت ممارسة الحرية االدارية في متغيرات المهارات الشخصية 
) الجدولية f) المحسوبة (f باختبار (0.05للمدير قد حقق قيم ذات داللة معنوية عند مستوى 

) ودناها كان لمجال 6.81)، اعاله كان لمجال التركيب التنظيمي وهو (1.47والبالغة (
االتصاالت وبناء العالقات االنسانية اال انه لم يؤشر أي تأشير معنوي لمجاالت ممارسة الحرية 

) على 1.22،1.32) المحسوبة (fاالدارية في كال من الفاعلية التنظيمية والمعلومات اذ حصلت (
التوالي. ويمكن ان نستخلص مايأتي  

- تؤثر مجاالت ممارسة الحرية االدارية ( الوظائف االدارية، التركيب الوظيفي، القيادة، الموارد 1
البشرية، االتصاالت وبناء العالقات االنسانية، ادارة المعرفة، التعلم، التكنلوجيا)  

في تعزيز المهارات الشخصية للمدير ( قوة في اتخاذ القرار، مهارة في ادارة الصراع، مهارة في 
االتصال وادارة الموارد البشرية، االحتراف، الطموح الى منصب اعلى) وبداللة معنوية وهذا 

يتفق مع االجابة الرئيسية الثالثة بشكل جزئي.  
- لم تؤثر مجاالت ممارسة الحرية االدارية ( الثقافة التنظيمية، المعلومات). في تعزيز المهارات 2

الشخصية للمدير ( قوة في اتخاذ القرار، مهارة في ادارة الصراع، مهارة في االتصال وادارة 
الموارد البشرية، االحتراف، الطموح الى منصب اعلى). 
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 االستنتاجات 
 

االستنتاجات النظرية   -أ
تواجدت الحرية والحرية االدارية منذ وجود الخليقة على وجه االرض وخير دليل على  -۱

ذلك هو اعطاء (ادم ) عليه السالم حق االختيار من هللا سبحانه وتعالى في تحديد قراراته.  
هناك مستلزمات على المسؤولون ان يراعوا اتباعها في خلق مناخ الحرية االدارية، وهذه  -۲

المستلزمات تتلخص بالسلوك والقوانين واالنظمة واالتصاالت والمتابعة وتقنية الحرية.  
تكون الشخصية البشرية من تفاعل ثالث عناصر اساسية هي التميز، الحركية، واخيرا  -۳

 الشمول والتكامل. 
 

ب- االستنتاجات التطبيقية  
االستنتاجات الخاصة بمستوى متغيرات البحث في المديرية العامة التربية/ الرصافة الثانية  

-انخفاض مستوى ممارسة الحرية االدارية من قبل عينة البحث الغلب المجاالت التنظيمية وهي 1
(الوظائف االدارية/ القيادة ادارة الموارد البشرية/ االتصاالت وبناء العالقات االنسانية/ الفاعلية 

التنظيمية/ ادارة المعرفة) . 
وتعتقد الباحثة ان هذه النتائج كانت طبيعية ومتوقعة، وذلك نظرا للظروف البيئية الداخلية 

والخارجية والتي الزلت تحكم الوضع الراهن، على وفق مخلفات الفترة الماضية، فضال عن 
ظروف البلد الحالية غير المستقرة وغير االمنية، والتي عيش في ظلها فئات الشعب ككل ومن 

ضمنها افراد عينة البحث، وهي ظروف متصفة بعنصر الخوف الذي يمثل النقيض للحرية 
االدارية في الطرف المعاكس، هذا بالرغم من الكفاءات المتاحة في المديرية والتي تتمتع بالفكر 

الحر واالرادة الحرة، لكن ظروف عدم الحماية اقوى. 
- ان انخفاض مستوى مجاالت ممارسة الحرية االدارية يعني افتقاده اساسا لحرية الفكر 2

والسلوك واذا انخفضت ستعود الى انخفاض كل سلوكه وفكره  . 
- يواجه مدراء المديرية حاالت الالتأكد البيئي بشكل مختلف التنسجم مع تطورات االدارة 3

االدارة الحديثة مما يقودهم الى التأتي وعدم اتخاذ قراراتهم بسرعة فضال عن تميزها بالمرونة. 
- يفتقد مدراء المديرية الى المهارات الخاصة بادارة الصراع والذي قد ينشأ داخ المديرية بين 4

االفراد والعاملين، اذن هو مدير غير فاعل يمارس عمله دون التدخل بشكل ايجابي في شؤون 
االفراد.  

- ارتفاع مستوى امتالك عينة البحث لمهارات الشخصية االدارية للمدير في كل من ( قوة التخاذ 5
 القرار/ مهارات االتصال وادارة الموارد البشرية/ االحتراف/ الطموح الى منصب اعلى). 

وتعتقد الباحثة ان هذه النتيجة تتالئم مع الواقع الحقيقي اذا ان مدراء المديرية يمتلكون القدر 
الكافي من المهارات المختلفة باتخاذ القرار واالتصال وادارة الموارد البشرية واالحتراف في 

العمل والطموح المتغلب على قدرات المدراء والناتجة من الخبرة المتراكمة لديهم في مجال عملهم 
والمستمدة من امكانياتهم ورغبتهم من العمل وانجاح العملية االدارية بالرغم من القيود المفروضة 

والمحبطة المالهم عليه في ضوء هذه النتيجة نوصي الباحثة بضرورة استغالل هذه الخبرات 
 المتراكمة والمهارات التي يمتلكها المدير وتدعيمها بمجاالت ممارسة الحرية االدارية 

- تعتبر ممارسة الحرية االدارية مهارة من المهارات االساسية والتي تؤثر على جميع المهارات 6
الشخصية االخرى ( قوة في اتخاذ القرار/ ادارة الصراع/ مهارات في االتصال....)  
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ولهذا فأن العمل على تهيئة المناخ التنظيمي المناسب لرفع مستوى ممارسة الحرية االدارية 
 يؤدي الى الجودة في ممارسة جميع مهارات الشخصية للمدير. 

 
*االستنتاجات الخاصة باتجاهات التأثير بن متغيرات البحث في المديرية العامة للتربية/ الرصافة 

الثانية  
- تؤثر مجاالت ممارسة الحرية االدارية ( الوظائف االدارية/ التركيب التنظيمي/ القيادة/ 1

الموارد البشرية/ االتصاالت وبناء العالقات االنسانية/ ادارة المعرفة/ التعلم/ التكنلوجيا) في تعزيز 
المهارات الشخصية للمدير ( قوة في اتخاذ القرار/ مهارة في ادارة الصراع/ مهارة في االتصال 

وادارة الموارد البشرية/ االحتراف/ الطموح الى منصب اعلى) وبداللة معنوية . 
ويدل ذلك على ان المدراء عينة البحث تدرك وتقيم اهمية مجاالت ممارسات الحرية االدارية 

 ودورها الفاعل في تعزيز مهارات الشخصية االدارية. 
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 التوصيات 
 
- اهم ركيزة من ممارسات الحرية االدارية وهي حرية التعاون وبناء العالقات االنسانية واجراء 1

االتصاالت وتبادل الخبرات والمهارات، لكي يتحق بذلك الهدف االسمى من جراء مزاولة الحرية 
االدارية اال وهو تحقيق التطوير والتحسين من خالل تعزيز مهارات االقتدار الشخصي.  

- خلق مناخات ثقافة الحرية ونشر اخالقيات الحرية االدارية من جهة وبالمقابل خلق مناخات 2
تقنية الحرية وممارستها واتخاذ القرارات الحرة.  

- عدم وصف الحرية على انها غياب سلطة الرئيس بل هي داللة على مدى ثقة الرئيس 3
بالمرؤوس  

- عد الحرية الفردية هي االساس لممارسة الحريات االخرى من اجتماعية واقتصادية 4
وادارية........الخ.  

- على كل مدير ان يسعى جاهدا لتطوير قدراته وينمي مهاراته في عمله او وظيفته مع التطور 5
البيئي ويضع امامه طموحات واهداف يسعى الى تحقيقها.  

- العمل على وضع ضوابط وشروط الختيار المدراء على اساس موضعي وليس شخصي 6
وتحديد الدرجة العلمية للمدراء حتى تتمكن من اداء دورها على اكمل وجه ومراعات السمات 
الشخصية والميول والقدرات والمهارات عند تعينهم من خالل تكليف لجنة عليا تختص بمقابلة 

لتولي منصب المدير قبل الترشيح له  
- تعزيز الجوانب االيجابية والتي من الممكن الحصول عليها جراء اشتراك المدير في الدورات 7

التدريبية والتنموية والتطويرية وتنظم جدول بالندوات وتوفير شبكة االنترنيت للمدراء للتعرف 
على اخر التطورات في العالم الخارجي  

- تنظيم جلسات واجتماعات ودية بين الرئيس والمرؤوسين تتميز بحرية المناقشة مما تولد 8
االفكار الجديدة.  

- التخلص من مرض رهاب القرار والقضاء على ثقافة الخوف لدى المدير علما انه بالسابق كان 9
الخوف من التهديدات البيئية المتأتية من السلطات العليا والرسمية وحاليا تولدت حالة الخوف من 

ممارسة الحرية االدارية بسبب التهديدات البيئية المتأتية من السلطات الدنيا وغير الرسمية . 
مما تستدعي الضرورة الموائمة من الظروف البيئية الداخلية والخارجية لخلق مناخ ممارسة 

الحرة االدارية . 
- ضرورة الربط بين اساليب التوجيه ومستوى القيادة المفوضة (السلطة الرسمية) اذ كثير من 10

المدراء يفشلون الن لديهم السلطة او القيادة المفوضة من اعلى، وينقصهم اسلوب التوجيه الناجح 
 والذي يؤدي بدوره الى ازدياد االنتاجية واالداء)



 2010 الرابع والعشرونمجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة  العدد 
 
 

  

 
 المصــــــادر

 
 اوال: المصادر العربية

 
- الكتب العربية 

- الجزراوي، ابراهيم/المدهون،موسى "تحليل السلوك التنظيمي" المركز العربي للخدمات 1
). 1995الطالبية، مطبعة جامعة االسراء، عمان، االردن (

- القريوني، موسى قاسم ومبارك، علي خضير "اساسيات االدارة الحديثة" جامعة البلقاء 2
). 2004التطبيقية، كلية عمان الجامعية/ الطبعة االولى، االردن (

- مايز، جون "خالصات كتب المدير ورجال االعمال" اصدار الشركة العربية لالعالم العلمي 3
). 1997(شعاع) القاهرة، العدد العاشر، (

-"حقوق االنسان وحرياته االساسية"، دار الشروق للنشر 2003- الطعيمات، هاني سليمان-4
 والتوزيع-الطبعة االولى-االصدار الثاني-عمان.

 
- االطاريح والرسائل الجامعية 

-الزبيدي، لمياء عبد علي "اثر الفلسفة والحرية االدارية في نقل المعرفة التنظيمية، "دراسة 5
تطبيقية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اطروحة دكتوراه- الجامعة المستنصرية، 

2007. 
 

- االنترنيت 
 2005- الشراري، عبد هللا بن صبيح "الطموح الوظيفي" 6

http://www. brm-group.com 
-الغنام، ابراهيم "مهارات ادارة الوقت" كنانة اونالين/الصندوق المصري لتكنولوجيا المعلومات 7

) 1996واالتصاالت (
http://www.ict found.org.eg 
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ثانيا: المصادر االجنبية 

- Books 
8- Barnouw. V. "culture and personality The Dorsey press" INC., 

Homewood Ilinois (1963). 
9- David, Buchanan & Andrzej, Huczynski, "Organizational behavior an 

Introductory Text. Prentice Hall Europe, third edition, (1997). 
, prentice Hall, 1990. 
10- Robbins, Stephen P. "Management" 6th ed prentice, Hall USA (1999). 
- Periodicals & Internet 
11- Brown, Alex S., PMP IPM A.C" Project Management personality & 

Skill types" http://www alexsbrown .com.2002. 
12- Shaffer, Batler-2001"why Are Afraid to be free"–Lew Rockwell.com- 

south western university school of law-http://www. Lewrockwell.com. 
13- Kline, Bennett E. & Martin, Norman H. – (1958)"Freedom, Authority, 

and Decentralization" – Harverd Busness Review-Vol(36)- No(3) – 
May – June. 
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