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 يحيى زكخيا عبج الفتاح فحساوي   
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إقخار

نتيجة  انيوأ شيل درجة الساجدتيخ،جامعة القجس لأنيا قجمت إلى ىحه الخسالة، معج  ،ناأقخ أ

ؼ جدء مشيا، لع خسالة، أو أف ىحه الوأ حيثسا ورد، ة باستثشاء ما تست اإلشارة إليوبحاثي الخاصأ

 .خخلشيل درجة عميا ألؼ جامعة أو معيج آيقجـ 

............

التػقيع: 

فحساوؼ  عبجالفتاح يحيى زكخيا الصالب: سعا

 10/12/2018التاريخ:



 ب 

خ وعخفانشك

ؼ مكششي مغ إنجاز ىحه الجراسة هلل كسا يشبغي لجالؿ وجيو وعطيع سمصانو، أشكخه وأحسجه الح الحسج

وأتػجو بالذكخ إلى في البجاية أتقجـ بخالز الذكخ والتقجيخ إلى كل مغ أسيع فى إنجاح ىحه الجراسة 

بالحكخ معيج التشسية السدتجامة  سثمة بأعزاء ىيئتيا األكاديسية والعامميغ فييا، وأخزجامعة القجس م

، مسثال بسجيخه الجكتػر عدمي األشخش، والجكتػر عبج الػىاب الرّباغ، والجكتػر أحسج حخز هللا

 السعيج كافة.واألساتحة األفاضل والعامميغ في 

وأتقجـ بأسسى آيات الذكخ والعخفاف والتقجيخ لمجكتػر الفاضل سعجؼ الكخند لتذخفي بإشخافو عمى 

 .دراستي

كسا أتقجـ بخالز الذكخ لألساتحة األفاضل السحكسيغ الحيغ أفادوني بسالحطاتيع واقتخاحاتيع في 

تػزيعيا وتفخيغيا  تحكيع االستبانة، وكل مغ ساعجني مغ مػضفي السحكسة الجستػرية العميا في

 .سئمتيا بكل مػضػعية وصجؽ ما أدػ إلى إنجاح ىح العسلواإلجابة عمى أ

الذكخ لسعالي رئيذ السحكسة الجستػرية أ.د. دمحم الحاج قاسع لتػصياتو بتدييل كسا أتقجـ بخالز 

 عسل ىحه الجراسة عغ السحكسة الجستػرية العميا.

.وأوالدؼ لسدانجتي ودعسيع السدتسخزوجتي لعائمتي و  وال يفػتشي تقجيع الذكخ

يحيى زكخيا عبج الفتاح فحساوي 



 ج 

فهخس السحتؽيات

فحةرقػ الرالبيانالخقػ
ىجاءاإل .1
أإقخار.2
بشكخ وعخفاف.3
طمرصمحات الجراسة.4
ؿممخز الجراسة.5
فبالمغة اإلنجميدية ممخز الجراسة.6

الفرل الول
اإلطار العام خمفية الجراسة و 

1السقجمة1.1
3مبخرات الجراسة2.1
4مذكمة الجراسة 3.1
4أىسية الجراسة4.1

5ىسية العمسيةاأل1.4.1
5األىسية التصبيقية2.4.1
5األىسية الشطخية3.4.1

6أىجاؼ الجراسة5.1
7أسئمة الجراسة6.1
7فخضيات الجراسة7.1
8حجود الجراسة8.1
9نسػذج الجراسة9.1

10متغيخات الجراسة  10.1
11ىيكمة الجراسة11.1



 د 

الفرل الثامني 
 ومجتسع الجراسة والجراسات الدابقة اإلطار الشعخي 

اإلداريةالسبحث الول: القيادة  1.2
12تسييج1.1.2
13اإلداريةالقيادة 2.1.2

13تعخيف القيادة1.2.1.2
15مرادر تأثيخ القيادة2.2.1.2
17اإلداريةتعخيف القيادة 3.2.1.2
18اإلداريةأىسية القيادة 4.2.1.2
18اإلدارةبيغ القيادة و  الؼ ماختاال5.2.1.2
20اإلداريةالقيادة  أنساط6.2.1.2
24اإلداريةالقيادة  أنساطميدات وعيػب 7.2.1.2
26وجية نطخ الباحث8.2.1.2

السبحث الثامني: فخق العسل 2.2
28تسييج1.2.2
29مفيػـ فخؽ العسل2.2.2

30تعخيف فخؽ العسل1.2.2.2
31بيغ فخؽ العسل وجساعات العسل الفخؽ  2.2.2.2
36أىسية فخؽ العسل3.2.2.2
38بشاء فخؽ العسل4.2.2.2
41مخاحل تصػر فخؽ العسل 5.2.2.2
43تسكيغ فخؽ العسل6.2.2.2
47تجاىات تسكيغ فخؽ العسلا7.2.2.2
51إشار تسكيغ فخؽ العسل8.2.2.2
51وجية نطخ الباحث9.2.2.2

ث الثالث: السحكسة الجستؽرية العمياالسبح 3.2
53تسييج1.3.2
54 ىجاؼ السحكسة الجستػرية العميارؤية ورسالة وأ  2.3.2
55 اإلشار القانػني الحؼ يحكع عسل السحكسة الجستػرية العميا 3.3.2



 ه 

58ىيكمية السحكسة الجستػرية العميا4.3.2
خالصة السبحث الثالث

الجراسات الدابقةالسبحث الخابع:  4.2
60العخبيةالجراسات 1.4.2
68جشبيةالجراسات األ2.4.2
73التعقيب عمى الجراسات الدابقة3.4.2

الفرل الثالث
مشهجية الجراسة وإجخاءاتها

77مشيج الجراسة1.3
78شخؽ جسع البيانات2.3
79مجتسع الجراسة3.3
82أداة الجراسة4.3
86الجراسةصجؽ أداة 5.3
93داة الجراسةأثبات 6.3
96ختبار التػزيع الصبيعيا7.3
98أساليب السعالجة اإلحرائية8.3

الفرل الخابع
منتائج الجراسة

100مقجمة
101 مدتػيات اختبار وتحميل فخضيات وأسئمة الجراسة 1.4
120ختبار أسئمة الجراسةا2.4
144ختبار فخضيات الجراسةا3.4

الفرل الخامذ
الشتائج والتؽصيات

147تسييج
147الشتائج1.5
157التػصيات2.5
158تػصيات لجراسات مدتقبمية3.5



 و 

158خالصة الفرل4.5
السرادر والسخاجع

159السرادر العخبيةأوال
159الكتب.1
162الجراسات العخبية.2

165جشبيةالسرادر األثانيا
165جشبيةالجراسات األو  الكتب.1

166السػاقع االلكتخونيةثالثا

فهخس الججاول

رقػ الرفحةالبيانالخقػ
13تعخيفات القيادة (1.2ججوؿ )
19والقيادة اإلدارةوضائف  (2.2ججوؿ )
34 فخوقات بيغ فخؽ العسل وجساعات العسل (3.2ججوؿ )
35معاييخ فخؽ العسل ومجسػعات العسل (4.2ججوؿ )
55 غايات السحكسة وأىجافيا االستخاتيجية والفخعية (5.2ججوؿ )
79 ا لمستغيخات الجيسغخافيةتػزيع مفخدات الجراسة تبعً  (1.3ججوؿ )
83األقداـ الخئيدة ألداة الجراسة (2.3ججوؿ )
القيادية والجرجة  نساطتداؽ الجاخمي لألقيع معامالت صجؽ اال (3.3ججوؿ )

الكمية
88

تداؽ الجاخمي لتسكيغ فخؽ العسل والجرجة قيع معامالت صجؽ اال (4.3ؿ )ججو 
الكمية

91

لفا عمى أبعاد ار معامل الثبات بصخيقة كخونباخ أنتائج اختب (5.3ججوؿ )
القيادية وعمى الجرجة الكمية نساطاأل

95

ار معامل الثبات بصخيقة كخونباخ ألفا عمى أبعاد تسكيغ نتائج اختب (6.3ججوؿ )
فخؽ العسل وعمى الجرجة الكمية

96

97 (Sample  K-S 1-اختبار التػزيع الصبيعي) (7.3ججوؿ )
101تقجيخات مقياس ليكخت الخساسي (1.4ججوؿ )



 ز 

الستػسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية واألىسية الشدبية  (2.4ججوؿ )
والشدبة السئػية لسدتػػ القيادة األوتػقخاشية

103

الستػسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية واألىسية الشدبية  (3.4ججوؿ )
 والشدبة السئػية لسدتػػ القيادة الجيسقخاشية

106

الستػسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية واألىسية الشدبية  (4.4ججوؿ )
والشدبة السئػية لسدتػػ القيادة الحخة

109

حخافات السعيارية والشدبة السئػية الستػسصات الحدابية واالن (5.4ججوؿ )
يةفي السحكسة الجستػر  اإلداريةالقيادة  أنساطالتقجيخية ألبعاد 

112

الستػسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية واألىسية الشدبية  (6.4ججوؿ )
والشدبة السئػية لسدتػػ التسكيغ الشفدي

115

عيارية واألىسية الشدبية الستػسصات الحدابية واالنحخافات الس (7.4ججوؿ )
 والشدبة السئػية لسدتػػ التسكيغ االترالي

118

الستػسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية والشدبة السئػية  (8.4ججوؿ )
التقجيخية ألبعاد مدتػػ التسكيغ في السحكسة الجستػرية

124

ة ومدتػػ القياد أنساطمرفػفة معامل ارتباط بيخسػف لمعالقة بيغ  (9.4ججوؿ )
التسكيغ في السحكسة الجستػرية العميا

126

128 نتائج اختبار تحميل االنحجار الستعجد لسعامالت االنحجار (10.4ججوؿ )
القيادة في السحكسة  نساطأل األحادؼنتائج اختبار تحميل التبايغ  (11.4ججوؿ )

ا لستغيخ العسخالجستػرية العميا تبعً 
130

القيادة في السحكسة  نساطأل األحادؼبار تحميل التبايغ تنتائج اخ (12.4ججوؿ )
ا لستغيخ السؤىل العمسيالجستػرية العميا تبعً 

132

القيادة  نساط" ألIndependent Sample T-testنتائج اختبار " (13.4ججوؿ )
ا لستغيخ شبيعة العسلفي السحكسة الجستػرية العميا تبعً 

134

القيادة في السحكسة  نساطأل األحادؼالتبايغ  لنتائج اختبار تحمي (14.4ججوؿ )
ا لستغيخ عجد سشػات الخبخة العسميةالجستػرية العميا تبعً 

135

القيادة في السحكسة  نساطأل األحادؼنتائج اختبار تحميل التبايغ  (15.4ججوؿ )
ا لستغيخ عجد السذاركات في فخؽ العسلالجستػرية العميا تبعً 

137

درجة تسكيغ فخؽ العسل في  األحادؼاختبار تحميل التبايغ  نتائج (16.4ججوؿ )
ا لستغيخ العسخالسحكسة الجستػرية العميا تبعً 

139



 ح 

درجة تسكيغ فخؽ العسل في  األحادؼنتائج اختبار تحميل التبايغ  (17.4ججوؿ )
ا لستغيخ السؤىل العمسيالسحكسة الجستػرية العميا تبعً 

140

"درجة تسكيغ Independent Sample T-test"نتائج اختبار  (18.4ججوؿ )
ا لستغيخ شبيعة العسلفخؽ العسل في السحكسة الجستػرية العميا تبعً 

141

درجة تسكيغ فخؽ العسل في  األحادؼنتائج اختبار تحميل التبايغ  (19.4ججوؿ )
ا لستغيخ عجد سشػات الخبخة العسميةالسحكسة الجستػرية العميا تبعً 

142

درجة تسكيغ فخؽ العسل في  األحادؼاختبار تحميل التبايغ نتائج  (20.4ججوؿ )
ا لستغيخ عجد السذاركات في فخؽ السحكسة الجستػرية العميا تبعً 

 العسل

143

( لمسقارنات البعجية بيغ الستػسصات الحدابية في LSDختبار )ا (21.4ججوؿ )
د ا لستغيخ عجدرجة تسكيغ فخؽ العسل مغ وجية نطخ العامميغ تبعً 

السذاركات في فخؽ العسل

144

قائسة الشكال

رقػ الرفحةالبيانالخقػ
12نسػذج الجراسة(1:1شكل )
33 خرائز فخؽ العسل وجساعات العسل (1.2شكل )
58الييكل التشطيسي لمسحكسة الجستػرية العميا (2.2شكل )

فهخس السالحق 

رقػ الرفحةالسمحقالخقػ
السمحق رقع 

(1)
168 ة بأسساء السحكسيغ الحيغ حكسػا أداة الجراسةقائس

السمحق رقع 
(2)

169نسػذج االستبانة

السمحق رقع 
(3)

178اإلداريةمجاخل ونطخيات القيادة 



 ط 

مرطمحات الجراسة:

خخيغ بحيث يجعميع يقبمػف قيادتو شػاعية قجرة تأثيخ شخز ما عمى اآل               : القيادة

ما يتيح لو القجرة عمى عتخافيع التمقائي بقيسة القائج، ػني الودوف التداـ قان

(.2010قيادتيع الجساعية بالذكل الحؼ يخيجه )قشجيل، 

مخؤوسيو  عمىعخفيا "كػنتد وادونيل" بأنيا عسمية التأثيخ التي يقػـ بيا السجيخ      : اإلداريةالقيادة 

ء الشذاط التعاوني، أما بجيػدىع في أدا اإلسياـ الفَعاؿإلقشاعيع وحثيع عمى 

"ففشخ وبخوسثػس" فقاؿ إنيا نػع مغ الخوح السعشػية والسدؤولية التي تتجدج 

في السجيخ وتعسل عمى تػحيج جيػد مخؤوسيو لتحقيق األىجاؼ السصمػبة، 

(. 104، ص 2014دكارنة، وتتجاوز مرالحيع الػانية ) ال

ي مسارسة عسمية التأثيخ في مػضفيو مغ خالؿ ىي أسمػب القائج وشخيقتو ف     : القيادية منسا ال 

القيادية السختمفة ) الشسط األوتػقخاشي والشسط الجيسقخاشي والشسط   نساطاأل

الحخ(، كسا أنيا أسمػب القائج في نطختو لمقيادة مغ خالؿ الترشيف ) قيادة 

(.2010  وقيادة غيخ رسسية( ) قشجيل،رسسية 

بيشيع تجسعيع  اػػفيم ةػػمتكامم راتاػػمي ػػػدجوب ػػدوف يتمي ػػخادألفا غػػم ةػػعومجم         : فخق العسل

 ـبيني فيما لمعمؿ رؾمشت خؿدم ودجو لىإ ضافةإ ،كةرشتػػم ػػجاؼىأ

 ؿػػػلييكا ؿػػػخدا ىاؤشاػػػنإ ـتػػػي تاػػػجماعنو:" أه ػ عخفوآخخوف  ،دحوا رضغو

 ؿػػلتفاعوا ؽسيػػػلتنا ػػػبمطتت ػػػجدةمح ةػػػميمأو  ػػػجؼى ػػػقلتحقي يػػػيمظلتنا

 ػػحهى ػػقتحقي ػػغع فليؤوسػػم ؾاػػىنأف  اػػكم ػػق،يرلفا ءضاػػعأ فيػػب ؿػػلتكاموا



 ي 

 ) ػػخاراتلقا ذاػػتخا يػػف ػػقيرلمف فيػػلتمكا ػػغم ارً كبي اػػجرً قيتحسمػف  ػػجاؼألىا

 .(9ص ،2017بيجة، 

خالليا لمعامميغ بالسذاركة في السعمػمات ىي تمظ العسمية التي يدسح مغ    : تسكيؼ فخق العسل

وفي التجريب والتشسية والتخصيط والخقابة عمى مياـ وضائفيع بغية الػصػؿ 

يق األىجاؼ الفخدية والتشطيسية إلى الشتائج اإليجابية في العسل وتحق

في (، والتسكيغ ىػ انتقاؿ سمصة اتخاذ القخار لمسػضفيغ 2014 ،الدكارنة)

السؤسدة لالستجابة برػرة مباشخة لصمبات العسالء األولى في الرفػؼ 

يع واحتياجاتيع مع التخمي عغ الشسػذج التقميجؼ لمقيادة ) خيخؼ، تومذكال

2013.)

) قانػف السحكسة الجستػرية ،ىيئة قزائية مدتقمة قائسة بحاتيا في فمدصيغ   : السحكسة الجستؽرية

(.1( ص 1، مادة )2006العميا وتعجيالتو، 

:فات اإلجخائية لمجراسةالتعخي

تع اعتساد التعخيف اإلجخائي الخاص بالستغيخ السدتقل ) الشسط القيادؼ ( 

جة الخبخة الدابقة لمباحث إضافة والستغيخ التابع ) تسكيغ فخؽ العسل ( نتي

 :مسحكسة الجستػرية العميال دراستولى شبيعة إ

ف ( لمتأثيخ و العميا ) الستشفح اإلداريةسدتػيات ىع مغ يسارسػف مياميع في ال        : اإلداريةالقيادة 

عمى السخؤوسيغ لتحقيق أىجاؼ السحكسة الجستػرية العميا.



 ن 

تحقق أىجاؼ  يف لمقياـ بالسياـ والسدؤوليات التػ ف الحاليػ سو ىع السخؤ       : تسكيؼ فخق العسل

السحكسة الجستػرية العميا وفخؽ العسل الشابعة مغ الييكل التشطيسي 

 السحكسة الجستػرية العميا. يف السذكمة فوالمجا

دارؼ والقانػني سحكسة الجستػرية العميا بذقيو اإلساسي لمىػ البشاء األ        : الهيكل التشعيسي

 والقانػنية. اإلداريةبشاء عميو يتع تحجيج إجخاءات العسل والرالحيات و 

يبيغ السياـ الحؼ  العاـ غلشسػذج السعتسج مغ ديػاف السػضفي: ىػ ابطاقات الؽصف الؽظيفي

والعسمية الالزمة  ةغ مع تحجيج السؤىالت العمسيوالسدؤوليات لمسػضفي

.لذغل الػضيفة



 ل 

 السمخص

في تسكيغ فخؽ العسل لجػ السحكسة الجستػرية  وتأثيخىاالقيادة  أنساطالجراسة إلى التعخؼ عمى  ىجفت    

القيادة الستسثمة بالشسط األوتػقخاشي لمقيادة، والشسط  أنساطاد أبع ت الجراسةالعميا في فمدصيغ، حيث تشاول

الجيسقخاشي لمقيادة، والشسط الحخ لمقيادة، وتشاوؿ أبعاد تسكيغ فخؽ العسل الستسثمة بالتسكيغ الشفدي 

)التحفيدؼ(، والتسكيغ االترالي. ولتحقيق أىجاؼ ىحه الجراسة استخجـ الباحث السشيج الػصفي، 

اة لجسع البيانات وعخضيا وتحميميا لغخض اإلجابة عمى تداؤالت الجراسة، وقج تكػنت واالستبانة كأد

االستبانة مغ ثالثة أقداـ، القدع األوؿ شسل الستغيخات الجيسغخافية )العسخ، والسؤىل العمسي، وشبيعة 

والثالث العسل، وعجد سشػات الخبخة العسمية، وعجد السذاركات في فخؽ العسل(، وشسل القدساف الثاني 

( فقخة مػزعة عمى خسدة محاور شبقت عمى مجتسع الجراسة، وقج أجخيت العسميات اإلحرائية 48)

الالزمة باستخخاج التكخارات والشدب السئػية وفًقا لمستغيخات الجيسغخافية والستػسصات الحدابية واالنحخافات 

ومعامل ارتباط One Sample T test) السعيارية لكل فقخة مغ فقخات االستبانة، واستخجـ اختبار )

(، وتحميل االنحجار البديط، وتحميل التبايغ Cronbach Alphaبيخسػف ومعامل الثبات كخونباخ ألفا )

( وذلظ باستخجاـ بخنامج الخـز اإلحرائية ) IndependentSample T-test، واختبار )األحادؼ

SPSS  .) 

، ونفحت في السحكسة 2018وتسػز  2017ف األوؿ أجخيت ىحه الجراسة في الفتخة الػاقعة بيغ كانػ    

( 42وزع )استخجـ الباحث أسمػب الحرخ الذامل لمسعمػمات مغ أفخاد السجتسع حيث الجستػرية العميا، و 

( استبانة، 42استبانة عمى السبحػثيغ، وبعج إتساـ عسمية جسع البيانات وصمت حريمة الجسع إلى )

يسا لمتحميل اإلحرائي لتربح عيشة الجراسة التي أجخؼ التحميل استبعجت مشيا استبانتاف لعجـ صالحيت

%( مغ عيشة البحث.95( استبانة بػاقع )40اإلحرائي عمييا )



 م 
 

أضيخت الشتائج أف نسط القيادة الدائج في السحكسة الجستػرية العميا ىػ نسط القيادة الجيسقخاشية وبأىسية 

ومغ ثع نسط القيادة الحخة، كحلظ أضيخت الشتائج أف %( يميو نسط القيادة األوتػقخاشية 77.8ندبية )

%(، وأضيخت 87.6مدتػػ تسكيغ فخؽ العسل في السحكسة الجستػرية العميا كبيخ جًجا بأىسية ندبية )

( بيغ نسط القيادة  α≤ 0.05أيًزا وجػد عالقة شخدية ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ معشػية )

كسا أضيخت نتائج الجراسة سة الجستػرية العميا في فمدصيغ، سحكالجيسقخاشية وتسكيغ فخؽ العسل في ال

ولكشيا  ( ودرجة تسكيغ فخؽ العسلالحخو الجيسقخاشي القيادية ) نساطاألعكدية بيغ ضعيفة عالقة وجػد 

، كحلظ أضيخت أنو ال تػجج فخوؽ ذات داللة ( α≤ 0.05عشج مدتػػ معشػية ) حرائياً إغيخ دالة 

القيادية تبعًا لستغيخات الجراسة الجيسغخافية وال تػجج  نساط( لأل α≤ 0.05ػية )إحرائية عشج مدتػػ معش

فخوؽ لتسكيغ فخؽ العسل تبعًا لمستغيخات الجيسغخافية في السحكسة الجستػرية العميا في فمدصيغ باستثشاء 

 يخ تابع(.وتسكيغ فخؽ العسل )متغ في فخؽ العسل )متغيخ ديسغخافي( وجػد فخؽ وحيج بيغ عجد السذاركات
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“ Leadership styles and their impact on empowering teams “ 

( Case study : The Supreme Constitutional Court ) 

Prepared By : Yahya Zakareya Abdell Fattah Fahmawi 

Supervisor : Dr. Sadi Kronz 

Abstract 

this study aimed to identify  the leadership styles and their impact on team building in the 

Supreme Constitutional Court in Palestine. The researcher discussed the dimensions of 

the leadership styles  which represented by the autocratic style of leadership, the 

democratic style of leadership, and the free style for leadership and also discussed 

dimensions of empowering the teams of psychological( motivational( and 

Communication Empowerment, In order to achieve the objectives of this thesis, the 

researcher used the descriptive method and the questionnaire as a tool for collecting , 

presenting and analyzing the data for the purpose of answering the questions of the study. 

The questionnaire consisted of three sections, The first section included variables (age, 

scientific qualification, years of work experience The number of participants in the work 

teams), second and third section included (48) paragraphs divided into five themes , 

which were applied to the study society. The statistic were carried out by extracting the 

frequencies and percentages according to the demographic variables, the arithmetic 

averages and the standard deviations for each of the paragraphs of the questionnaire. The 

use of (one sample T test) and the Pearson correlation test, and the (Cronbach alpha), 

Simple Regression Analysis, Mono-Variance Analysis and (Independent Sample T-test ) 

using the statistical package for the social Sciences program (SPSS). 

This study was conducted on December 2017 until July 2018 and was carried out in the 

Supreme Constitutional Court. The researcher used the method of comprehensive 

inventory of information from the community members. 42 questionnaires were 

distributed to the respondents ,after the completion of the data collection process, the 

collection reached(42)questions, two were not valid for statistical analysis to become the 

sample of the study, which was conducted statistical analysis of (40 )questionnaire by( 

95%  )of the sample. 



 س 
 

The results showed that the prevailing  styles of leadership in the Supreme Constitutional 

Court is the democratic leadership style(77.8% )followed by the autocratic leadership and 

then free leadership style. The results also showed that the level of empowerment of the 

task forces in the Supreme Constitutional Court is very high and the relative importance 

is(87.6 %). The results showed that there was a statistically significant correlation 

between the democratic leadership style and the empowerment of the teams in the 

Supreme Constitutional Court in Palestine and the positive correlation between the 

Statistical significance at a significant level (α ≤0.05) between the democratic style  in the 

empowerment of the work teams "in the Supreme Constitutional Court in Palestine "and 

positive correlation between democratic and free style in team work . The results also 

showed that there are no statistically significant differences significant level(α ≤0.05) of 

leadership styles according to the variables of the demographic study, and there are not 

differences to enable the work teams according to the demographic variables in the 

Supreme Constitutional Court in Palestine except for the existence of an only difference 

between the number of participants in the work teams (demographic variable) and enable 

teams (dependent variable). 

The study concluded with a set of conclusions, the most important of which are the 

differences in favor of the category, the number of participation in the work teams is less 

and more influential in the level of empowerment due to the recent participation in the 

work teams of the Supreme Constitutional Court. It can be inferred that the degree of 

influence was greater on the professional and psychological level than others because the 

other categories Participation in task forces more than three times showed answers with a 

lower level of empowerment. 
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 رل الول الف

 
  خمفية الجراسة واإلطار العام

 السقجمة    1.1

ف الدمػؾ البذخؼ مػضع الجراسات إأشخىا السشطسة حتى أيامشا ىحه ف وجػد مشح أف عخفت البذخية

مغ ىحه السخاحل تجخؼ  ةكل مخحم يالعسل، وف ـأ ةالسجرس ـالسشدؿ أ يواألبحاث السختمفة سػاء أكانت ف

تو مغ خالؿ فحز القػانيغ وأنطسة العسل والقػاعج واآلليات واألساليب التي دراستو والتعخؼ عمى مكشػنا

 تحكع العالقات وتػجييا.

إف اىتساـ السجرسة الدمػكية بجراسة سمػؾ الفخد والجساعة أثشاء العسل مغ أجل زيادة اإلنتاجية دفعشا إلى  

مغ أىسية الجور الحؼ  اإلدارةندانية في االىتساـ بالعالقات اإلندانية في العسل، وتأتي أىسية العالقات اإل

"فالعاممػف ىع دعامة السشطسات التي يعسمػف فييا وىع معيار  يزصمع بو العشرخ البذخؼ في السشطسة،

 (.2013شيخة،  بػأ) نجاحيا"

تعتسج نطخية العالقات اإلندانية في تحميميا عمى أف العالقات اإلندانية بيغ العامميغ في التشطيع ىي 

تؤكج أف االىتساـ بالعالقات و نطخيتيا لمتشطيع  يوتبش اإلدارةالحؼ يجب أف تختكد عميو دراسة  األساس

يسثل أحج السقػمات األساسية لشجاح القادة اإلدارييغ، ومغ ىشا ارتبصت  اإلدارةاإلندانية في مجاؿ 

 (.2014 رنة، لإلدارة الحجيثة. )الدكاالعالقات اإلندانية بالقيادة وأصبحت مغ الدسات البارزة 

في السشطسات والسؤسدات العامة والخاصة لسا ليا  ميًسادوًرا  اإلداريةوفي مػضػعشا ىحا تمعب القيادة 

مغ دور يشعكذ سمًبا أو إيجاًبا عمى عسل السؤسدة وتصػرىا ونسػىا واستجامتيا، ويشطخ لمقائج كػنو 
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عمى أدائيع ورفع روحيع السعشػية بسا السدؤوؿ عغ تػحيج جيػد العامميغ وتكاتفيع وتحفيدىع ما يؤثخ 

 ومعطع العرػر تشاولت ىحه القزية؟  اإلداريةيحقق أىجاؼ السؤسدة، فكيف ال نيتع بسػضػع القيادة 

"القيادة تعشي القجرة عمى التأثيخ في اآلخخيغ في سمػكيع وأفعاليع واتجاىاتيع لمعسل بخغبة وجج لتحقيق 

 (.2014ف معيشة " )الدكارنة، أىجاؼ السشطسة في إشار ضخوؼ أو مػاق

في السحكسة الجستػرية العميا عغ السؤسدات األخخػ بػجػد الكادر القزائي بجانب  اإلداريةتتسيد القيادة 

الكادر اإلدارؼ، وىحا يكدب الجراسة أىسية خاصة في تحجيج األسمػب القيادؼ السشاسب الػاجب اتباعو و 

ارتباط ذلظ بالتدمدل اإلدارؼ في حاؿ العسل عمى تحقيق تصبيقو في مخاحل العسل السختمفة، ومجػ 

ليا تأثيخ كبيخ خاصة عشجما  اإلداريةأىجاؼ قج تكػف ذات شابع إدارؼ وقانػني في الػقت ذاتو، فالقيادة 

القيادة وتسكيغ فخؽ العسل، ويسكغ اعتبارىا أنيا الشذاط الحؼ يسارسو القائج اإلدارؼ  أنساطيتع الخبط بيغ 

تخاذ القخارات وإصجارىا، وإصجار األوامخ واإلشخاؼ اإلدارؼ عمى اآلخخيغ باستخجاـ الدمصة في مجاؿ ا

 القانػنية الخسسية أو عغ شخيق مرادر القػة األخخػ في التأثيخ واالستسالة بقرج تحقيق ىجؼ معيغ.

اء أكاف في وأثخىا في تسكيغ فخؽ العسل سػ  اإلداريةوما يكدب السػضػع أىسيتو أنو يتعمق بالقيادة  

يتخكد  يألف السحكسة الجستػرية العميا مغ أىع السؤسدات الت ؛يغ التحفيدؼ أـ التسكيغ االتراليالتسك

رية العميا رقع التحقق مغ دستػرية القػانيغ والتذخيعات بشاء عمى أحكاـ قانػف السحكسة الجستػ  فيعسميا 

 .ـ 2006( لدشة 3)
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 مبخرات الجراسة:   2.1

 ت التالية:فقج بخزت السبخرا

 . والقانػنية اإلداريةوحجاثة الكػادر حجاثة تأسيذ السحكسة الجستػرية العميا ووالدة مؤسدة حجيثة،  .1

وجػد ىيكل تشطيسي معتسج ولكغ بحاجة إلى تعجيل كي يتالءـ مع قانػف السحكسة الجستػرية العميا؛  .2

 سل مختمفة.نطًخا لػجػد كادر إدارؼ وقانػني ولكل مشيسا تدمدل إدارؼ وشخيقة ع

العامة في الزفة القيادة وتسكيغ فخؽ العسل في السؤسدات  أنساط قمة األدبيات التي اىتست بسػضػع  .3

   ، وأوؿ دراسة متخررة عغ السحكسة الجستػرية العميا في فمدصيغ.الغخبية

وأولػياتيا الخغبة في عسل خاّلؽ لخجمة الجسعية العامة لمسحكسة الجستػرية العميا في معخفة احتياجاتيا  .4

في تشطيع العالقة بيغ ىحه الكػادر لتحقيق األىجاؼ إضافة إلى إعصائيع تػصيات بشاء عمييا يتع 

 تعجيل األنطسة الجاخمية والييكل التشطيسي الحالي.

( في دراستو دور مسارسة إدارة فخؽ العسل في تحديغ مدتػػ 2016تػصية الباحث )حسيج، األخح ب .5

وأثخىا في تسكيغ فخؽ العسل عمى أدائيا  اإلداريةدراسة عغ نسط القيادة  األداء، الحؼ اقتخح إعجاد

 ومياميا.
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 مذكمة الجراسة:  3.1

كسا دلت التجخبة التاريخية دوًرا ميًسا في حدغ سيخ وفاعمية عسل السؤسدات  اإلداريةإف لمقيادة 

ؼ واإلدارؼ، ي عسميا القيادالحكػمية، وقج قصعت السؤسدات الحكػمية الفمدصيشية شػًشا ال بأس بو ف

 ،ؼ في تسكيغ فخؽ العسل في السؤسدةإشكاليات مصخوحة تخز دور الشسط القيادوثسة دروس وعبخ و 

ولسا كانت السحكسة الجستػرية الفمدصيشية مؤسدة حجيثة العيج فإف البحث في دور الشسط القيادؼ في 

لفحز كسا ىػ إلى االجداـ، أمخ بحاجة ساتيا تسكيغ فخؽ العسل فيو السيدة لتفعيل أدائيا وحسل مي

خمفيتيع العسمية في السؤسدات  تي تأتي مغخة مػضفي السحكسة الجستػرية الالستفادة مغ خبإلى ابحاجة 

العامة والخاصة عمى ىحا الرعيج، وىػ ما تحاوؿ ىحه الجراسة اإلجابة عميو نطًخا لػجػد ىيكل تشطيسي 

يات في الييكل التشطيسي السعتسج ، ونطًخا لػجػد إشكالاإلدارية يجسع بيغ الػضائف القانػنية والػضائف

سشحاوؿ تجشب ىحه السذكالت مغ خالؿ تسكيغ فخؽ العسل وتذكيميا وأىسيتيا في ىحه السخحمة، ومغ ىشا 

ا في تسكيؼ فخق العسل تأثيخهة و يالقياد منسا ما هي ال جاءت الجراسة لإلجابة عمى الدؤاؿ التالي: 

 لسحكسة الجستؽرية العميا( ؟دراسة حالة: ا)

 أهسية الجراسة: 4.1

في تسكيغ  وتأثيخىا اإلداريةالقيادة  أنساطمػضػع غ خالؿ تشاوليا بالبحث والتحميل تشبع أىسية الجراسة م

حجيثة التأسيذ قانػنية رتباشيا بسؤسدة اما يديج ىحه األىسية في السحكسة الجستػرية العميا، و فخؽ العسل 

أىسية الفئة السدتيجفة وىع و الجغخافية وىي دولة فمدصيغ،  ةأىسيتيا مغ أىسية السشصقوالبشاء، كسا تبخز 

 .(2018-2017إلى الفتخة الدمانية وىي ) ةضافإالسحكسة الجستػرية العميا،  ػمػضف
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 الهسية العمسية: 1.4.1

سل )السعشػؼ ؽ العالقيادية بأبعادىا السختمفة وأىسية تسكيغ فخ  نساطتبخز أىسية الجراسة مغ أىسية األ

يع فييا الجراسة مغ إضافة السعخفة إلى الباحثيغ في الصخيقة السشاسبة لتسكيغ فخؽ واالترالي( التي ستد

العسل وتعاوف الكادر اإلدارؼ مع الكادر القانػني بالصخؽ غيخ السباشخة  وغيخ الخسسية مغ واقع الييكل 

ية والسحمية ومخاكد البحث العمسي، كسا أف تػصيات التشطيسي والػصف الػضيفي، ما سيثخؼ السكتبة العخب

 ىحه الجراسة ستتيح السجاؿ آلفاؽ عمسية ججيجة.

 الهسية التطبيقية: 2.4.1

تبخز األىسية التصبيقية في لفت نطخ السدؤوليغ وأصحاب القخار  في السحكسة الجستػرية العميا إلى ما 

 يمي:

  يا.في مصبقة نساطلدائجة في السحكسة الجستػرية وأؼ األالقيادية ا نساطتدميط الزػء عمى  ماىية األ .1

تدميط الزػء عمى أىع أبعاد تسكيغ فخؽ العسل )السعشػؼ واالترالي( ومدتػػ التصبيق في السحكسة  .2

 الجستػرية العميا.

 تػضيح شبيعة الييكل التشطيسي ومجػ مالءمتو لقانػف السحكسة الجستػرية العميا.  .3

 القيادية وتسكيغ فخؽ العسل. نساطغ األتػضيح شبيعة العالقة بي .4

 الهسية الشعخية: 3.4.1

 .العميا في فمدصيغعمى السحكسة الجستػرية  ؼ تعتبخ ىحه الجراسة األولى التي تجخ 
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 أهجاف الجراسة: 5.1

وأف ، يوإللى ما يربػ إالباحث حتى يرل  ةمجتسع عجة أىجاؼتتحقق ب يتحقق اليجؼ العاـ مغ الجراسة 

في تسكيغ فخؽ العسل في السؤسدات الحكػمية  وتأثيخىاالقيادية  نساطعخفة األاليجؼ العاـ ىػ مىحا 

 أنساطالفمدصيشية، وكحالة دراسية السحكسة الجستػرية العميا، وذلظ مغ خالؿ تفديخ عالقة االرتباط بيغ 

ؼ الخئيذ بأبعاده السختمفة وتسكيغ فخؽ العسل بأبعاده السختمفة أيًزا، ويشبثق عغ اليج اإلداريةالقيادة 

 األىجاؼ الفخعية التالية:

 .فمدصيغ فيالسحكسة الجستػرية العميا  فيالتعخؼ عمى نسط القيادة الدائج  .1

 .فمدصيغ فيسة الجستػرية العميا كالسح فيالتعخؼ عمى مدتػػ تسكيغ فخؽ العسل  .2

  .فمدصيغ فيالسحكسة الجستػرية العميا  فيتسكيغ فخؽ العسل  فيالقيادية  نساطاأل تأثيخالتعخؼ عمى  .3

ا لمستغيخات القيادية تبعً  نساطراء السبحػثيغ لألآفي حرائية إالتعخؼ عمى وجػد فخوؽ ذات داللة  .4

 (.السؤىل العمسي، شبيعة الػضيفة، الخبخة العسمية، السذاركات بفخؽ العسل ،: )الفئة العسخيةالجيسغخافية

ا لمستغيخات لتسكيغ فخؽ العسل تبعً  غراء السبحػثيآفي حرائية إوجػد فخوؽ ذات داللة التعخؼ عمى  .5

 .السؤىل العمسي، شبيعة الػضيفة، الخبخة العسمية، السذاركات بفخؽ العسل( ،: )الفئة العسخيةالجيسغخافية
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 أسئمة الجراسة: 6.1

 ما نسط القيادة الدائج في السحكسة الجستػرية العميا في فمدصيغ؟ .1

 ة العميا في فمدصيغ؟ما درجة تسكيغ فخؽ العسل في السحكسة الجستػري .2

القيادية بجاللة أبعادىا في تسكيغ فخؽ العسل " في  نساطػجج عالقة ذو داللة إحرائية لألىل ت .3

 السحكسة الجستػرية العميا في فمدصيغ ؟

بعادىا في تسكيغ فخؽ العسل " في  أالقيادية بجاللة  نساطذو داللة إحرائية لأل تأثيخىل يػجج  .4

 في فمدصيغ؟ السحكسة الجستػرية العميا

القيادية في السحكسة الجستػرية العميا في فمدصيغ تبعًا لستغيخات  نساطىل تػجج فخوؽ معشػية لأل .5

السؤىل العمسي، شبيعة الػضيفة، الخبخة العسمية، السذاركات بفخؽ  ،الجراسة الجيسغخافية: )الفئة العسخية

 العسل( ؟

السحكسة الجستػرية العميا في فمدصيغ تبعًا ىل تػجج فخوؽ معشػية في درجة تسكيغ فخؽ العسل في  .6

السؤىل العمسي، شبيعة الػضيفة، الخبخة العسمية،  ،اسة الجيسغخافية: )الفئة العسخيةلستغيخات الجر 

 السذاركات بفخؽ العسل( ؟

 فخضيات الجراسة:  7.1

 نساطلأل( α≤0.05ذو داللة إحرائية عشج مدتػػ معشػية ) عالقةػجج تال   :ة الولىالفخضية الخئيد

 .في فمدصيغ السحكسة الجستػرية العميافي تسكيغ فخؽ العسل " في  بجاللة معاييخىا القيادية

 نساطلأل (  α≤ 0.05ذو داللة إحرائية عشج مدتػػ معشػية ) تأثيخال يػجج   :ثامنيةالفخضية الخئيدة ال

  .يغالقيادية في تسكيغ فخؽ العسل " في السحكسة الجستػرية العميا في فمدص
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 (    α≤ 0.05ال تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ معشػية ) :لثةالفخضية الخئيدة الثا

) العسخ،  القيادية في السحكسة الجستػرية العميا في فمدصيغ تبعًا لستغيخات الجراسة الجيسغخافية نساطلأل

 ركات بفخؽ العسل(.السؤىل العمسي، شبيعة الػضيفة، عجد سشػات الخبخة العسمية، عجد السذا

في  ( α≤ 0.05ػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ معشػية )تال :  خابعةة الالفخضية الخئيد

) العسخ، درجة تسكيغ فخؽ العسل في السحكسة الجستػرية العميا في فمدصيغ تبعًا لمستغيخات الجيسغخافية 

 ، عجد السذاركات بفخؽ العسل(.السؤىل العمسي، شبيعة الػضيفة، عجد سشػات الخبخة العسمية

 حجود الجراسة:  8.1

o شبقت ىحه الجراسة عمى السحكسة الجستػرية العميا الحجود السكانية : 

o (2017/2018كاديسي  )فخدات ىحه الجراسة خالؿ العاـ األالحجود الدمانية: شبقت م 

o الجستػرية العميا  السحكسة يالحجود البذخية ) الفئة السبحػثة (: شبقت ىحه الجراسة عمى مػضف 

o  تسكيغ  يفوأثخىا  اإلداريةالقيادة  أنساطعمى تشاوؿ مػضػع  سةد السػضػعية: اقترخت ىحه الجراالحجو

 فخؽ العسل. 
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 منسؽذج الجراسة:   9.1

 

 

 

 

 

 إعجاد الباحث لصبيعة العالقة بيغ الستغيخات*

 

أنماط 
 المٌادة

النمط 
 الدٌممراطً

النمط 
 االوتولراطً

 النمط الحر

تمكٌن 
فرق 
 العمل

) التمكٌن االتصالً 
العمل الجماعً ، 

وضوح األهداف ،  
االتصاالت والمعلومات 
، الحوافز والدوافع ، 

( التطوٌر واإلبداع   

التمكٌن المعنوي 
المعنى ، المقدرة ، )

 حرٌة التصرف 
 والتأثٌر)

المتغٌرات الدٌمغرافٌة 

) العمر ، المؤهل 

العلمً ، طبٌعة العمل 

،سنوات الخبرة  

 هل ٌوجد تأثٌر

؟ رتباطهل ٌوجد ا  

؟ هل ٌوجد إرتباط  
 المتغٌر المستقل 

 المتغٌر التابع
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 متغيخات الجراسة: 10.1

وىي أسمػب القائج وشخيقتو في مسارسة عسمية التأثيخ في مػضفيو مغ  ،دةالقيا أنساطالستغيخ السدتقل: 

، 2010وتػقخاشي والشسط الجيسقخاشي والشسط الحخ(، ) قشجيل، القيادية السختمفة )الشسط األ  نساطخالؿ األ

 ( وعخفت كسا يمي: 39ص 

ف دوف مشاقذة ويقبمػف ػ ؤوسالسخ يقبميا و  كميا : وىػ القائج الحؼ يتخح القخارات اليامةتؽقخاطيأو قائج  .1

 .جخاءاتو برخامةإراءه وأىجافو ويتبعػف آفكاره و أ

وىحا القائج يقتخح وال  ،داء وضائفيعأ: وفي ىحا األسمػب يذجع القائج مخؤوسيو عمى قائج ديسقخاطي .2

  .رضاء مخؤوسيو ويذاركيع في صشاعة القخارإيأمخ ويعتسج عمى 

ويتصمب ىحا  ،سػضفيغ عمى تشفيح العجيج مغ وضائف القائج: يذجع ىحا األسمػب الالقائج التخاسمي .3

ا شخافً إشخافو إنو يدسح لمسػضفيغ بالقياـ بالعسل ولكغ تحت إاألسمػب ميارة تشطيسية قػية حيث 

سشجت إلى أذا إف ،بديصا، ويحتاج القائج الحؼ يدتخجـ ىحا األسمػب إلى تشسية التقييع الذخري الفعاؿ

كج مغ مياراتيع وخبخاتيع التي تؤىميع لمقياـ بيحه أبج مغ الت ال ةت ججيجالسخؤوسيغ مدؤولية قخارا

 السياـ والسدؤوليات.

ىػ العامل الحؼ يتزسغ تأثيخًا قػيًا في فاعمية السؤسدة واإلبجاع،  ،تسكيؼ فخق العسلالستغيخ التابع: 

والستغيخات البيئية، ومغ ىشا  نتاجية والسخونة وزيادة درجة االستجابة تجاه الستصمباتعسل عمى زيادة اإليف

يجب دعع رسالة السؤسدة بالقيع األساسية التي تؤمغ بيا السؤسدة، فتتزسغ ىحه الخصػة مشح العامميغ 

 مغعصاء الثقة الالزمة لفخؽ العسل والعامميغ لتسكيشيع إ داء السياـ مغ خالؿ أحيدًا ومتدعًا لمقياـ بالعسل و 

(، 16، ص2010 ،كسا ذكختيا دراسة )الجعبخؼ  عجةساليب أشكاؿ و أاتخاذ القخارات، ولمتسكيغ جػانب و 
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 : لوىحه االتجاىات لمتسكيغ في بيئة العس

سفل وتتذارؾ بيا السدتػيات العميا مع أعمى إلى أ والسقرػد بو العسمية التي تتع مغ  :االتجاه االترالي

تراالت والسعمػمات، الاو وضػح األىجاؼ، و العسل الجساعي، بوحجدىا الباحث  ،السدتػيات الجنيا

 .التصػيخ واإلبجاعو الحػافد والجوافع، و 

االتجاه التحفيدؼ: يخكد عمى اتجاه العامميغ نحػ التسكيغ، ويطيخ جميا في الكفاية والثقة في القجرة عمى 

أداء السياـ والتأثيخ وحخية االختيار والذعػر بسعشى العسل، حيث إف أبعاد التسكيغ التحفيدؼ األربعة ىي: 

 السعشى، والسقجرة، واالستقاللية، والػتأثيخ.

 هيكمة الجراسة:  11.1

، مبخرات الجراسةو مقجمة، ( شار العاـاإلوؿ )الفرل األ شسللى خسدة فرػؿ بحيث إتع تقديع الجراسة 

حجود الجراسة، و فخضيات الجراسة، و ، سئمة الجراسةأو ىجاؼ الجراسة، أ و أىسية الجراسة، و مذكمة الجراسة، و 

شار أما الفرل الثاني )اإل ىيكمية الجراسة،و ، التعخيفات اإلجخائيةو ، متغيخات الجراسةو ج الجراسة، نساذو 

 ،السحكسة الجستػرية العمياو ، فخؽ العسلو ، اإلداريةالقيادة " :لى أربعة مباحثإسو تع تقديفالشطخؼ( 

عغ "تحميل البيانات ل الخابع الفر وتحجث ،"نسػذج ومشيجية الجراسة"الفرل الثالث و  ،"والجراسات الدابقة

ات، التػصيو ومشاقذتيا، ذسل ممخز الشتائج ي" و ةالخاتس" خيخالخامذ واأل الفرلواختبار الفخضيات"، و 

 .مقتخحات لجراسات مدتقبميةو 
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 الفرل الثامني 

 

 اإلطار الشعخي ومجتسع الجراسة والجراسات الدابقة

السبحث بيشسا يتشاوؿ  ،اإلداريةمػضػع القيادة  األوؿالسبحث سيتشاوؿ الفرل أربعة مباحث،  يتزسغ ىحا

السحكسة الجستػرية العميا، والسبحث الخابع واألخيخ الجراسات ف الثالث السبحثما أ ،الثاني فخؽ العسل

 .الدابقة

 اإلداريةالسبحث الول : القيادة  1.2

 تسهيج  1.1.2

اء ، ومغ ىشا يسكششا إعصاإلدارةفي ميجاف  السيسة القيادة الحجيثة مغ أكثخ السػاضيع إدارةيات أساستعج 

التي ىي قيادة مجسػعة مغ مغ خالؿ معخفة السقرػد بالقيادة  ممخز شامل عغ ىحا السػضػع

وبعج ذلظ  ،إنتاجية السؤسدة فيشخاص، ومغ ثع سشبحث مرادر تأثيخ القيادة وكيف تؤثخ األ

كسا  ياونطخيات اإلداريةمجاخل القيادة  إلىأف نحىب  إلىوأىسيتيا  اإلداريةسشدتعخض تعخيف القيادة 

معخفة إلى حتى نرل  كمو ذلظو  ،اإلدارةتػضيح اختالفات القيادة عغ ف والكتاب مع ػ شخحيا الباحث

حتى يدتصيع القارغ معخفة مدايا كل نسط  بكل تفاصيميا االقيادية ودراستيا بعسق وتػضيحي نساطاأل

 .اإلداريةية نطخ الباحث بسػضػع القيادة ف نختع بػجأإلى  ،عشج تصبيقة وعيػبو قيادؼ
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 اإلداريةالقيادة   2.1.2

ات مغ ىحا القخف وساد يمغ الثالثيش أفي ضل الشطخيات الحجيثة بج اإلداريةف التصػر التاريخي لمقيادة إ 

، وحاولت بسا قجمتو مغ أفكار تالفي العيػب واالنتقادات التي وجيت إلى الشطخيات اتيحتى الخسديش

ونقصة  اإلداريةسيكية فخكدت اىتساميا عمى دراسة العشرخ البذخؼ الحؼ يعتبخ عساد العسمية الكال

انصالقيا والسحػر األساسي لمدمػؾ التشطيسي، والشطخ لمتشطيع اإلدارؼ باعتباره نطاًما مفتػًحا حيث تشذأ 

 (.2014)الدكارنة،  بيشو وبيغ البيئة السحيصة بو عالقات تبادلية يشعكذ أثخىا عمى الدمػؾ التشطيسي

  تعخيف القيادة  1.2.1.2

ا أف القيادة دارييغ والباحثيغ فأصبح واضحً اب واإللقيادة مغ مختمف الكتّ اتعجدت التعاريف الستعمقة ب لقج 

جل الشجاح أخخيغ لمتأثيخ عمييع مغ نيا فغ التعامل مع اآلأخخيغ، كسا ثيخ القائج عمى اآلأىي عسمية ػت

 .خجػةىجاؼ السوتحقيق األ

 :ىسيا عمى الشحػ التاليأ يػرد الباحث  عجة وبخزت لمقيادة تعخيفات

 ( تعخيفات القيادة1.2ججول )

 السخجع التعخيف الخقع
قجرة تأثيخ شخز ما عمى اآلخخيغ بحيث يجعميع يقبمػف  .1

قيادتو شػاعية ودوف التداـ قانػني العتخافيع التمقائي بقيسة 
قيادتيع الجساعية بالذكل  القائج، ما يتيح لو القجرة عمى

 الحؼ يخيجه

 (.2010)قشجيل، 

 
 

ىي قجرة الفخد عمى التأثيخ عمى شخز أو جساعة  .2
وتػجيييع وإرشادىع لشيل تعاونيع وحفدىع عمى العسل 

 (.2014دكارنة، ال)
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بأعمى درجة مغ الكفاية مغ أجل تحقيق األىجاؼ 
 السخسػمة

سجسػعة السخؤوسيغ القجرة عمى ضساف األنذصة السخغػبة ل .3
 بذكل شػعي دوف إكخاه.

 & Alfredالفخيج وبيتي ) 
Beatty) 

 
الدسة التي تسيد سمػؾ الفخد )القائج( وبػاسصتيا يػجو  .4

 األفخاد وأنذصتيع وفق الجيػد التشطيسية.
 .B.I ) بخمنارد تذدتخ

Chester) 
القائج يعخض الصخيق مغ خالؿ السثاؿ الحؼ يقجمو، أف ال  .5

 .األفخاد وبجال مغ ذلظ ىػ يجحبيع لحلظيجفع 
 (Terryتيخؼ )

ىي القجرة عمى إيقاظ الخغبة في اآلخخيغ لستابعة اليجؼ  .6
 .السذتخؾ وتحقيقو

 (R.T.Livingstonليفشجدتػف ) 

ىي العالقة بيغ الفخد والجساعة حػؿ اىتساـ مذتخؾ  .7
 .والترخؼ بصخيقة مػجية ومػحجة يقـػ بيا القائج

عمـػ االجتساعية مػسػعة ال
(Ency. Of the Social 

Science) 
ىػ الحؼ يحخؾ الشاس نحػ أىجاؼ محجدة تخز تمظ  .8

 السجسػعة أو الجولة
 (.2003)الدػيجاف، باشخاحيل، )

 
 

 : وبشاء عمى التعاريف الدابقة يسكغ استشتاج مجسػعة مغ الخرائز الستعمقة بالقيادة مشيا

 .خ مغ سمػكيعيشخاص لمتغيى مجسػعة مغ األسمية تأثيخ شخز عمىي ع القيادة .1

 .ا بصخؽ مختمفةىجاؼ السخسػمة مدبقً تيجؼ الى تحقيق األ القيادة .2

  .تداعج عمى االبتكار والتصػيخ وتغييخ نسط العسل القيادة .3
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 مرادر تأثيخ القيادة  2.2.1.2

 يلشا مغ معخفة السرادر التحتى ندتصيع تصبيق القيادة ال بج و نتاجية السؤسدة إتحجث القيادة تأثيخًا في 

ف يتستع بيا القيادؼ لكي يؤثخ في مخؤوسيو وسياسة مؤسدتو، وغالبًا ما يكػف مرجر القيادة نابعًا أيجب 

و الفخد تسشحو الدمصة لفخض ىيسشتو وقػتو وقجرتو عمى االستسالة والتأثيخ، أا لمقائج قػة تذكل دافعً مغ 

 (:103، ص2013سسية( عمى الشحػ التالي )الػيذي، فترشف مرادر القػة لمقيادة )الدمصة الخ 

سفل ويكػف مرجرىا السخكد الخسسي ألى إعمى أ و الدمصة مغ أتشداب ىحه القػة :  الدمطة القامنؽمنية .1

 .دارؼ الحؼ يحتمو الفخد في التشطيع اإل

عميو  ىجاؼ السخجػة لمسؤسدة سيعػدف قيامو بػاجباتو وتحقيق األأحيث يتػقع الفخد :  ةأقؽة السكاف .2

ف ىحه القػة قائسة عمى تػقعات الفخد بسا سيمقاه مغ إو معشػية مغ رئيدو، وبالتالي فأبسكافأة مادية 

كسل وجو أمكافأة ميسا كاف نػعيا ما دامت قائسة عمى تحفيده وتذجيعو عمى قيامو بعسمو عمى 

 .خئيدةو الأىجاؼ السؤسدة سػاء الفخعية أ وانعكاس ذلظ عمى شسػحو الذخري وعمى تحقيق 

داء واجباتو سيتختب عميو نػع أف تقريخه بأحداسو إتقػـ ىحه القػة عمى تػقعات الفخد و : كخاهقؽة اإل  .3

ف اتخاذ الخئيذ وسائل العقاب كسا ىػ الثػاب في أو السعشػؼ مغ رئيدو، بسعشى أمغ العقاب السادؼ 

الػسائل التي يخاىا  دواستشفا قػة السكافأة يكػف دافعًا لجػ الفخد لمقياـ بػاجباتو وبحؿ قرارػ جيجه

 .و اتكاؿأو تمكؤ أنجاز ميامو وتقجيع مقتخحاتو التصػيخية دوف تقاعذ مالئسة إل

و السشرب أىحه القػة عمى ممكات الفخد ذاتو وميداتو الذخرية بعيجًا عغ الػضيفة تعتسج : ثيخأقؽة الت .4

 :ه، ومغ مطاىخ ىحه القػةأ الحؼ يتبػ 
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و ميارات فيوربسا تتػافخ  ،حيث يستمظ الفخد ميدات تسيده عغ غيخه: القؽة الفشية ) التخرص ( . أ

يستمكيا الفخد  يو تخررية ال تتػافخ في غيخه مرجرىا الخبخة والسيارة والسعخفة التأوميدات فشية 

 .فخاد كالصبيب والسيشجسويتسيد بيا عغ غيخه مغ األ

عجاب عشج إ نطار و أجعمو محط قج يكػف لجػ الفخد ميدات وصفات لريقة بذخرو ت: عجابقؽة اإل . ب

 .مخؤوسيو تجحبيع لوعشج خخيغ و اآل

تػقعات السػاء تمظ الذخرية الستعمقة بذخز القائج و  ،ىار ويخػ الباحث مغ خالؿ دراسة القيادة ومراد 

ه، ضخورة أ و السشرب الحؼ يتبػ أو تمظ التي نبعت مغ الدمصة القانػنية التي مشحت لو بدبب الػضيفة أ

ليات االنجماج وربط العالقات الحيػية آثخ مباشخ في التأثيخ والتأثخ و أة الفعالة لسا ليا مغ التعخض لمقياد

ة القائج عمى وقجر  (Leadership Sense) ندانية داخل السؤسدة، فيي تمظ الستعمقة بحذ القيادةواإل

ليو وتعاممو إسػكمة مغ القيادة كل في مػقعو وميامو ال االعامميغ فيكػف كل واحج مشيع جدءً  عمىخ يالتأث

جساليا بالحجيث عغ سسات القائج ذاتو وما يتفخع إما سساتيا فيسكغ أ(، 2012 خخيغ )نجع،مع زمالئو واآل

 :عغ ذلظ التغييخ الحاصل في سمػؾ الجساعة عمى الشحػ التالي

التغييخ  حجاثإالقجرة عمى التصػيخ وزيادة روح التعاوف، ومداعجة السؤسدة في : سسات القائج الفًعال -

و مشو أىجاؼ سػاء بالشدبة لو قشاع العامميغ وتحفيدىع، وقجرة القائج عمى تػضيح الخؤيا واألإمغ خالؿ 

داء القجرة عمى التشطيع والتػجيو والتحفيد والخقابة، وتحجيج معاييخ األبكسا يتسيد القائج الفاعل لسخؤوسيو، 

ت لعسمو يتسيد بالذفافية يحقق مغ خاللو جخاءاإو وضع دليل أبػضع نطاـ ججيج  والفعاؿ ومؤشخات

 (.2010 ،)قشجيل السداءلة والتقييع والستابعة
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شباع حاجاتيع إمغ  يعككل تعسل عمى تسكيش يعيخات في سمػكيفخاد الجساعة تبخز تغأنتيجة لتػجيو القائج 

ق روح الفخيق في وخم (2014 ،الجساعة ) الدكارنة ييخ القائج ففالقيادة الفعالة وسيمة تأث ،لى قيادتوإ

 .نتاجية وانتطاـ العسل وديسػمتوالعسل وتحديغ اإل

 اإلداريةتعخيف القيادة    3.2.1.2

ىجاؼ الذخكة أ جل تحقيق أنيا القجرة عمى التأثيخ في العامميغ مغ أدارؼ بتعخؼ القيادة وفق التعخيف اإل

 (.2012 )نجع،

كسا لمقيادة  اإلداريةادة القيتشفرع عخاىا عشيا، ف المتفخعة عغ القيادة و  اإلداريةف القيادة أويخػ الباحث 

 :تعخيفات يتع ذكخىا عمى الشحػ التالي

تسكشو مغ التأثيخ عمى  يو القػة والسيارة التأنػاع الدمصة أمجػ قجرة السجيخ عمى استخجاـ ما لجيو مغ ىي 

ترل يػجييع و يسيو و حفد مخؤو يفالسجيخ   مخؤوسيو وكدب ثقتيع في ضػء مقتزيات السػقف ومتصمباتو،

ىجاؼ تسكشيع مغ القياـ بالعسل في السؤسدة عمى أكسل وجو لتحقيق األ يبيع، ويقجـ االتجاه والخؤيا الت

دارؼ في مجاؿ وىي الشذاط الحؼ يسارسو القائج اإل (،2010 السحجدة بأقرى فعالية مسكشة ) قشجيل،

خخيغ باستخجاـ الدمصة الخسسية وعغ عمى اآلدارؼ شخاؼ اإلوامخ واإلصجار األإو  هصجار إاتخاذ القخار و 

القجرة عمى تػجيو سمػؾ وىي  (،2014 ،ثيخ واالستسالة بقرج تحقيق ىجؼ معيغ ) الدكارنةأشخيق الت

يجاد تفاعل متبادؿ بيغ القائج ومخؤوسيو يؤثخ فييع ويتأثخ إجساعة معيشة لتحقيق ىجؼ مذتخؾ مغ خالؿ 

 (.2014 ،وح الفخيق الػاحج ) البصايشةل بخ بيع ويذجعيع عمى التعاوف والعس
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 اإلداريةأهسية القيادة   4.2.1.2

 :فيبعجما تع ذكخه بذأف تعخيفيا  اإلداريةىسية القيادة أ تجسل 

 كسا أنيانتاجية، لى زيادة فعالية العامميغ ومغ ثع زيادة اإلإتحقيق التفاعل وتشسية روح الفخيق ما يؤدؼ  .1

 ،عزاء الجساعةأ بيغ كل  والتػاصل ي وتشديقو وضساف االتراؿتداعج عمى تشطيع الدمػؾ الجساع

   .الرخاعات تخسع إستخاتيجية السؤسدة وتقملو 

، وتعسل عمى تجعيع وترػراتيا السدتقبمية وتػجياتياتعج حمقة الػصل بيغ العامميغ وخصط السؤسدة  .2

 تيعوتشسي األفخاد في السؤسدة والديصخة عمى مذكالت العسل وحميا، وتجريب الشتائج اإليجابية

 ىجاؼ. تحقيق األ والعسل عمى، وتصػيخىع

ختمف تجرجيع ميسا الى قائج ذاتي في مػقعو إا عمى التحػؿ يكػف قادرً لتسكيغ كل واحج مغ العامميغ  .3

 الػضيفي أو مدتػاه فى الييكل التشطيسي.

 اإلدارةاالختالف ما بيؼ القيادة و   5.2.1.2

، وقج اإلدارةيجاد العالقة بيغ القيادة و إبج لشا مغ  ال اإلدارةلقيادة و بيغ ا قبل الحجيث عغ االختالؼ ما

ف أفسشيع مغ اعتبخ  راء حػؿ ذلظ، واختمفت اآلاإلدارةحاوؿ العجيج مغ الباحثيغ التفخيق بيغ القيادة و 

 .جدء مغ كػف الفخد قياديا فعاال اإلدارةف إخخوف يقػلػف آا فعاال، و القيادة جدء مغ كػف الفخد مجيخً 

الخصط إلى فعل ناجح فكار إلى خصط بيشسا القيادة تحػؿ تحػؿ األ اإلدارةف إوبالتالي يسكغ القػؿ 

فيي عسمية مدتسخة، ومشيع مغ يخػ  اإلدارةما أف القيادة وليجة السػقف إومشيع مغ قاؿ  ،(2000)حساـ، 

يخ الفعاؿ ىػ الحؼ يجيخ ف السجأ(، ومشيع مغ يخػ 2014البصايشة ، و )الدعبي  اإلدارةف القيادة ىي أ
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ما القائج فييتع بتحجيج أوالتشديق  شخاؼ والتػجيوالعسميات الجاخمية لمسؤسدة مغ خالؿ قيامة بعسميات اإل

 (.2013 ،السؤسدة وىػ الحؼ يعجؿ ىحا االتجاه استجابة لمستغيخات البيئية )خيخؼ  هاتجا

 في كتابو (  Peter G. Northouse ) عشياوالقيادة كسا تحجث  اإلدارةجساؿ نقاط التسييد بيغ إويسكغ 

 ( Leadership p.12  ) مدتقيا مغ كتاب ( J. P. Kotter, 1990 ) بسا يمي : 

 والقيادة اإلدارة( وظائف 2.2ججول )

 والقيادة اإلدارةوظائف 

 القيادة اإلدارة

 منتاج التغييخ والحخكةإ شخافمنتاج الشعام واإلإ

 التخطيط والسيدامنية 
 عسالأ وضع ججاول -
 وضع ججاول زمشية -
 تخطيط السؽارد -

 تأسيذ االتجاه 
 خمق رؤية -
 تؽضيح الرؽرة الكبيخة -
 وضع استخاتيجيات -

 التشعيػ والسؽظفيؼ 

 تؽفخ الهيكل -

 جعل التؽصيف الؽظيفي -

 جخاءاتوضع القؽاعج واإل -

 فخادمة الءمال 

 هجافتؽاصل ال -

 لى االلتدامإتدعى  -

 بشاء الفخق واالختالفات -
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قائع عمى كيفية إدارة السؤسدة وتػجيو التعميسات واستخجاـ  اإلدارةأف االختالؼ بيغ القيادة و  ويتزح 

واستسالة السخؤوسيغ والتأثيخ عمييع  ىجاؼالسمكات الذخرية لتحقيق األالدمصات واستثسار السؤىالت و 

عساؿ أتقػـ ب اإلدارة، بيشسا بجاعدارتيا بسا يدسح بالتصػر واإلإزمات و وقجرة القائج عمى الترخؼ وقت األ

عساؿ وتحقيق الخصط التي يخسسيا عمى األ اإلدارةكثخ تشفيحًا مغ وضع السقتخحات والحمػؿ بحيث تعسل أ

 .دارتياإالقادة، وتحخص عمى انتطاـ العسل في السؤسدة و 

 اإلداريةالقيادة  أمنسا  6.2.1.2 

ثخه في تحجيج أخخيغ و ثيخ عمى اآلأالت فيالقائج  أسمػبا الختالؼ نطخً  ةىسية كبيخ أ القيادية  نساطتحتل األ

سباب مشيا خخػ ألأل مة في السؤسدة، حيث يختمف الشسط القيادؼ مغ مؤسدةءكثخ مالالشسط القيادؼ األ

نطسة حيانا تؤثخ األأاالستخاتيجية لمسؤسدة، و  ىجاؼجاثة السؤسدة ومشيا ما يتعمق باألما يتعمق بح

ا لتعجد ونطخً  .والقػانيغ الشاضسة لسؤسدة ما في تحجيج الشسط الػاجب اتباعو وتقمجه في ىحه السؤسدة

سؤسدة والشسط الجساليا مغ خالؿ إاحثيغ يسكغ القيادية مغ العمساء والب نساطفي األبحثت  التيالجراسات 

 -: القيادؼ الستبع بيا عمى الشحػ التالي

 تكالسذطخة وحل الالدي 

 تطؽيخ الحؽافد -

 ةقتؽليج حمؽل خاّل  -

 جخاءات ترحيحيةإاتخاذ  -

  لهامالجافع واإل 

 لهام وتشذيطإ -

 تسكيؼ الخؤية -

 ةتمبية االحتياجات غيخ السمبا -
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 ( 37، ص2010، ) قشجيل في السسمكة الدعػديةالسؤسدة العامة لمتجريب التقشي والسيشي حجدت  -

  :كسا يمي نساطاأل

 ،و التخاجعأعجـ السخاجعة ؼ واتخاذ القخار، و أانفخاد القائج بالخ  : Dictatorial القيادة الجكتاتؽرية .1

 .رىاب والخػؼ واتباع التعميساتيغ الخئيذ والسخؤوس مبشية عمى اإلوالعالقة ب

التخصيط و  ىجاؼفي وضع األىحا الشػع يذارؾ مخؤوسيو  : Democratic القيادة الجيسقخاطية .2

 .ات االتراؿ بيشيعوتدػد العالقات الصيبة، وقشػ  عمى األفخادالسدؤوليات تػزع والتشفيح والتقػيع، كسا 

وتداوؿ القيادة ىشا عغ شخيق االتراؿ السباشخ بيغ القائج ومخؤوسيو : Presonal القيادة الذخرية .3

 .ا الشػع شائع ويستاز بالبداشة والفاعميةحوى ،ا بيغ القائج ومخؤوسيوويرل التػجيو والتحفيد شخريً 

لعالقة السباشخة بيغ القائج ومخؤوسيو، الشػع مغ القيادة با اتسيد ىحي : Parently بؽيةالقيادة ال .4

، لكغ يؤخح عمييا صعػبة تشسية تيعورفاىي التابعيغ األفخادويتزح ىشا مجػ االىتساـ مغ القائج بخاحة 

بػية عمى استسخارية الخجمات األ سمػبويعتسج نجاح ىحا األ ،نفديعأواعتسادىع عمى  يعالجساعة واستقالل

 .يقجميا القائج لسخؤوسيو التي

 .يذبو ىحا الشػع مغ القيادة الشػع الجيكتاتػرؼ  :Autocratic تؽقخاطية الستدمطةلقيادة ال ا .5

 .وىحه القيادة تتع مغ خالؿ التشطيع غيخ الخسسي داخل السؤسدة :Informal القيادة غيخ الخسسية .6

في  )38ص ، 2010 كل مغ تيرفا جيخميجيغ وبيتخ شافيخ ) قشجيل، اإلداريةالقيادة  أنساطوقج حجد 

  :ىينػاع أثالثة 

ف دوف مشاقذة ويقبمػف ػ السخؤوسيقبميا : وىػ القائج الحؼ يتخح كل القخارات اليامة و تؽقخاطيأقائج  .1

 .جخاءاتو برخامةإو ويتبعػف أىجافراءه و آفكاره و أ
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يقتخح وال يأمخ  فيػ ،داء وضائفيعأسمػب يذجع القائج مخؤوسيو عمى ىحا األ في: و قائج ديسقخاطي .2

  .صشاعة القخار فيرضاء مخؤوسيو ويذاركيع إعمى ويعتسج 

ويتصمب ىحا  ،السػضفيغ عمى تشفيح العجيج مغ وضائف القائج سمػب: يذجع ىحا األالقائج التخاسمي .3

شخافا بديصا، إ شخافوإولكغ تحت  نو يدسح لمسػضفيغ بالقياـ بالعسلإسمػب ميارة تشطيسية قػية حيث األ

السخؤوسيغ  إلىسشجت أذا إتشسية التقييع الذخري الفعاؿ ف إلى سمػباأل ويحتاج القائج الحؼ يدتخجـ ىحا

 تؤىميع لمقياـ بيحه السياـ التيكج مغ مياراتيع وخبخاتيع أبج مغ الت فال ةمدؤولية قخارات ججيج

 .والسدؤوليات

، 2010قشجيل، يف القيادة مغ وجية نطخ الكاتب )راء الكتاب والباحثيغ يسكغ ترشآوبالتالي ومغ خالؿ 

 : يغ رئيديغ ىسافي ضػء معيار  ( 38ص

مػضفيو، وعمى  فيثيخ أمسارسة عسمية الت في أسمؽب القائج وطخيقته أساسترشيف القائج عمى  .1

 : إلىساليب القيادة أأساس ىحا السعيار صشفت 

 .تػقخاشيةالقيادة األ •

 .القيادة الجيسقخاشية •

  .ةو التخاسميأو غيخ السػجية أالقيادة السشصمقة  •

 : إلىصشفت القيادة  ساسوعمى ىحا األ ترشيف القادة عمى أساس منعختهػ لمقيادة .2

 Formal Leadership  قيادة رسسية •



23 
 

 Informal Leadership  قيادة غيخ رسسية •

( نتجت مغ 2014، ( )الدكارنة1995قيادية مختمفة )الفياض، أنساطوقج تشاولت العجيج مغ الشطخيات 

 : شخرية القائج ىي فيخة تفاعل العػامل السؤث

 .ا عمى حقنو دائسً أالسذاركة ويخػ  ـمخكدية الدمصة ويؤمغ بعج وتؽقخاطيال  .1

 .ا عمى حقنو ليذ دائسً أييتع بالسذاركة وفخؽ العسل ويخػ يفػض الدمصة و  الجيسقخاطي .2

 .ذا شمب مشو ذلظإال إلكامل لفخيق العسل دوف تجخل مشو الدمصة السفػضة با مطمق العشان .3

 : فقج وردت عمى الشحػ التالي (66، ص2014، الشطخية الدمػكية )الدكارنة فيالقيادة  أنساط ماأ

 .كثخ مغ الدمصةأ ويعتسج عمى العالقات الجيجة داخل العسل وخارج الشسط السدامنج .1

 .نو يحتفع بجوره كقائجأال إفي الدمصة وصشع القخار يؤمغ بالسذاركة  الشسط السذارك .2

ف يحجد ليع بػضػح أقرى جيج بعج أفي مخؤوسيو ويتػقع مشيع بحؿ خ الثقة نجاز يطيباإل السؽجه .3

 .السصمػبة ىجاؼاأل

 .داءعساؿ ووضع ججاوؿ زمشية لألعمى التخصيط والتشطيع وتخريز األ يخكد جخائياإل .4

 نساطف الباحث سيقترخ عمى األإراء الكتاب والباحثيغ فآا الختالؼ القيادية تبعً  نساطاألا الختالؼ ونطخً 

كسا مغ  ،و حخة (أوتػقخاشي، ديسقخاشي، مشصمقة أو وشخيقتو ) سمػبا ألترشيف القائج تبعً  فيالقيادية 

 (. القيادية مغ مشصمق نطختيع لمقيادة ) رسسية، غيخ رسسية نساطالسسكغ االستعانة باأل
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 (43-41، ص 2010)قشجيل،  هاوعيؽب اإلداريةالقيادة  أمنسا ميدات   7.2.1.2

يجؼ القادة أبيغ  التي ةوتػقخاشية مغ حيث استخجاـ الدمصفقج قدست القيادة األ :وتؽقخاطيةادة ال القيوال: أ

 : بجرجات متفاوتة كسا يمي

  و الستحكػأالستدمط  وتؽقخاطيالقائج ال  .1

يدتسع  ال، شالقاإحج غيخه يفػض سمصاتو أل ال، لشقجاالسؤسدة وعجـ تقبمو  إدارة فيالحـد واالنزباط )

مغ القيادات  ةوامخ الرادر في قيادتو عمى التعميسات واأليعتسج ، وحل السذكالت فيء السخؤوسيغ راآإلى 

 (.العميا

 وتؽقخاطي العادلالقائج ال  .2

تعاممو مع مخؤوسيو  فيرقيق ، تعاممو مع مخؤوسيو فيقل قدػة ألكشو يعتبخ  ةيتفق مع القيادة الستدمص)

يكافئ ، قشاعيع والتعاوف معيعإكدب رضا مػضفيو عغ شخيق  يحاوؿ، دائوأفي نفدو وشخيقة  ةولجيو ثق

ف يذارؾ السخؤوسيغ معو أيحاوؿ ، و العسل عغ شخيق الحػافد والعقػبات فيالستفػؽ ويجازؼ الستكاسل 

 (.بعس القخارات حتى يخفف مغ معارضتيع لو في

 وتؽقخاطي المبقالقائج ال  .3

حداس اقتو في تعاممو مع مخؤوسيو ويخمق لجييع اإلنو يتسيد بحدغ لبأال إوتػقخاشي أنو أسمػب أرغع )

قل درجات الدمػؾ أيعتبخ ىحا الشسط ، تخاذ القخار حتى لػ لع يذاركػاابالسذاركة في السدؤولية و 

 .(ا مغ الدمػؾ الجيسقخاشياقتخابً  كثخأوتػقخاشي تدمصا و األ
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 ثامنيا: القيادة الجيسقخاطية

القخار  يكػف قشاع واالمتشاع و إلقػـ عمى حخية االختيار وااحتخاـ شخرية الفخد كسا ت أساستقػـ عمى 

 :ويتسيد بسا يمي ،غبيةا لألدائسً الشيائي 

 يداعج عمى زيادة السبادرات، التشفيح فيتديج درجة الحساس ، حػاؿفي معطع األ ةاتخاذ قخارات سميس)

 .(ىجاؼإلى األواالبتكار والػصػؿ 

  و التخاسميةأ و غيخ السؽجهةأثالثا: القيادة السشطمقة 

ما يذاء حيث تبجو  فعلمغ سمصة القائج وقج تكػف فػضػية كػنيا تقػـ عمى تخؾ الفخد يىي قيادة متحخرة 

 :يمي وتتسيد بسا ،نيا غيخ مػجػدةأوك

، نتاجيتيعإالسخؤوسيغ فتقل العسل مغ  فيالالمباالة و ، انعجاـ سيصختو عمى السخؤوسيغ وىشا تشعجـ القيادة

 نو الإحيث  يعتبخ ىحا الشسط مغ القيادة غيخ مجج  و ، نتاج مشخفسإالية و وح معشػية عيتختب عمييا ر و 

 .يدائيع السيشأمدتػػ العامميغ خبخات وميارات ججيجة تخفع يكدب 

ػجج قيادة ت نو الإيتفق الباحث مع القػؿ  ياالقيادية سالفة الحكخ وعيػب نساطاألضيار مسيدات إبعج 

 عصيفي ضل الطخوؼ الدميسة قج يحياف و ففي بعس األ ،ة بذكل دائعوتػقخاشية وحخ أديسقخاشية و 

يغ سمػبوقج يكػف استخجاـ األ ،تفذل أوما ناجحة ومؤثخة إنتائج مغايخة  خجاـ القيادة الجيسقخاشيةاست

ا عشجما وتػقخاشيً أا مػقف ترخفً  فيف القائج يترخؼ أفزل بسعشى "في ضل ىحه الطخوؼ ىػ األخخيغ اآل

مػقف  فيو  ،خخ قج يترخؼ ديسقخاشيا عشجما يدتذيخ مغ معوآفي مػقف ا الزما، و فعل شيئً ا يمخً أيػجو 

 (.2010، خصة عسل يدمكيا )العجسيخؤوسيو حج مأإلى ا عشجما يػجو ثالث قج يترخؼ تخاسميً 
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  وجهة منعخ الباحث  8.2.1.2

 ا،ميدات وعيػبً  ؼقيادف لكل نسط أ ياأنساشو  ياونطخيات اإلداريةيتزح بعج استعخاض مجاخل القيادة 

لحجاثة تأسيذ السحكسة ا نطخً و  ،الحخو وتػقخاشي واأل القيادية السختارة مغ الباحث الجيسقخاشي نساطواأل

سيبحث  يومغ الػاقع العسم ،ةفي ىحه السخحمة ميس نساطف دراسة ىحه األوالقانػنية فإ اإلداريةوكػادرىا 

باختالؼ  نساطـ تصبيق األأمفيج  لخجمة الحكػميةات في اواحج عمى مخ الدشػ  ؼىل تصبيق نسط قياد

 ؼاستخجاـ نسط قياد يل يؤدؼالسحكسة الجستػرية العميا فنطًخا لحجاثة تأسيذ و  ؟مخاحل تصػر السؤسدات

و أ ؼسيذ والعسل نسط قيادألكل مخحمة مغ مخاحل التأنو يػجج ـ أ ىجاؼواحج إلى فذل في تحقيق األ

ثيخ أوتػقخاشي سيكػف لو تسيذ فيل استخجاـ الشسط األأولى لمتمة األوبالتالي سيتع بحث السخح ؟كثخأ

ىع الحخية السصمقة في صياغة ؤ عصاإ يسكغ  الو ف مػضفي السحكسة حجيثي التعييغ يجابي في البجاية ألإ

ف يتع تفريمو مغ أيجب  ةعساؿ في ىحه السخحمف كاف تشفيح األإكسا سيتع بحث  ؟والقخارات ىجاؼاأل

بأقرخ الصخؽ  ىجاؼليا وتحقيق األ ةتشفيح لتتع السسارسة الرحيحالقائج وتػضيح آلية و الأالسدؤوؿ 

ف يكػف ىشاؾ عسمية تجريب أف كاف مغ خالؿ عسمية التشفيح يجب إوبكفاءة وفاعمية، كحلظ سيتع البحث 

لعسل ضافة إلى تػضيح شخيقة اإنطسة والقػانيغ السعسػؿ بيا في السؤسدات الحكػمية لمسػضفيغ عمى األ

كاف سيديج تحقيق  ذاإجخاءات العسل إنطسة الجاخمية ودليل نطسة مغ خالؿ األفي تشفيح ىحه القػانيغ واأل

استخجاـ األسمػب الجيسقخاشي  ، ومغ ثع سيتع بحثءدااألوما يخافق ذلظ مغ عسمية تصػيخ  ةالشتائج السخجػ 

وبعس الحخية في تشفيح  وصياغتيا خاراتفي السذاركة في صشع الق ايجابيً إ اجانبً  يفي القيادة الحؼ يعص

داء أعمى  ةجخاءات العسل ومقجر إصبح لجييع دراية ومعخفة بالقػانيغ و أف السػضفيغ وامخ والتعميسات ألاأل

عصاء بعس إ ف أكسا  ،تحقيقيا ؼ السشػ  ىجاؼوتكػنت لجييع معخفة بصبيعة األ ةالعسل بصخقو الرحيح
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 الدابقفي العسل الحكػمي  تيعيغ الحكػمييغ الحيغ لجييع خبخ الرالحيات في ىحه السخحمة يكػف لمسػضف

يل ف ،وىحه الرالحيات تتصابق مع مؤىالتيع وخبخاتيع الدابقة ةججيج الجستػرية ولكغ بيئة عسل السحكسة

سيكػف لو  ىوسع لمسػضفيغ القجامأمسارسة القيادة الجيسقخاشية بذكل محجود لمسػضفيغ الججد وبذكل 

ويتع  اميسً  ااستخجاـ أسمػب القيادة الحخة مصمبً يربح ل بعج مخور فتخة مغ الدمغ وى ؟يجابيإتأثيخ 

 ؟مػر الخوتيشية العاديةاستخجامو بذكل محجود ومغ مشصمق الخقابة والستابعة وفي األ

ا السحكسة الجستػرية ونػعيتيا نطخً  ػفي كع الخبخات الستخاكسة التي يتستع بيا مػضف اف ىشاؾ اختالفً أوبسا 

مشيع مغ يتستع بالخبخات الحكػمية ومشيع مغ يتستع بالخبخات في  فا ألوال ومػضفييا ثانيً أجاثة السحكسة لح

فخؽ العسل في السحكسة تسكيغ فزل باأل الشسط القيادؼسيحاوؿ الباحث ربط  ،الذخكات الخاصة

ا يؤثخ عمى م، الجستػرية مغ خالؿ دمج السػضفيغ بفخؽ عسل مختمفة الخبخات ومختمفة في التعييغ

ف يجرس الباحث فخؽ العسل في السبحث أىسية أ  ييعشو  ،مياراتيع وتبادؿ الخبخات مغ خالؿ ىحه الفخؽ 

ومجػ انعكاس ذلظ عمى تشسية السؤسدة وديسػمتيا ومجػ تصػر مخاحل فخؽ العسل،  ابعادىأالالحق و 

واستطيار العيػب  ،ف وججت وانعكاس ذلظ عمى السؤسدةإخيخًا البحث في مجػ تسكيغ فخؽ العسل أو 

 .ف وججت ووضع السقتخحات والتػصيات بالخرػصإتيا انومك اإلدارية
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 السبحث الثامني : فخق العسل 2.2

 تسهيج   1.2.2

ؼ مؤسدة عمى مجػ قبػؿ األفخاد والجساعات ىحا التغييخ أحجاث التغييخ والتصػيخ في إتتػقف عسمية 

األفخاد مغ واقع الجوافع واالتجاىات والخبخات التي نجاح السؤسدة، وغالبًا ما يترخؼ إوتعاونيع في 

خح ف تحخص السؤسدة عمى األأؼ عسمية تغييخ، لحلظ يفتخض أتعكذ الخرائز الديكػلػجية ليع تجاه 

ف تدتخجـ في أنيا يجب إو تصػيخ؛ حيث أؼ تغييخ أبعيغ االعتبار ىحه الخرائز في تػجييا نحػ 

 .وتخاعي ضخوؼ ىؤالء األفخاد وتشطخ في سمػكياتيع السختمفةاستخاتيجيتيا لتغييخ مختمف الجػانب، 

إحجاث التغييخ وبشاء إلى فخادىا ىحا التغييخ فيتبمػر لجييع الجافع أف يتبشى أوقج تمجأ السؤسدة إلى 

فخاد سذ تشطيسية تخاعي التشػع الفكخؼ والديكػلػجي والعمسي والعسمي لألأمؤسدتيع وتصػيخىا وفق 

فكار األفخاد ومخاعاة جػانبيع أىشا يأتي الحجيث عغ فخؽ العسل وآليات الجمج بيغ  العامميغ فييا. مغ

ف فخؽ العسل تعسل عمى تحقيق إوالتصػيخ التشطيسي؛ حيث  دارؼ الحاتية في إحجاث التغييخ والبشاء اإل

نذصة أ مفيػـ السدؤولية الجساعية والتخمز مغ الصابع الفخدؼ والتػجو إلى الصابع الجساعي، فيشطخ إلى

دائيع نحػ أيجابي في العالقات بيغ األفخاد بيجؼ رفع ثيخ اإلأنيا شخيقة لمتأبشاء فخيق العسل عمى 

فزل الصخؽ والدبل أالسؤسدة ب أىجاؼفزل وتػحيج جيػدىع نحػ السياـ السػكمة إلييع لمػصػؿ إلى األ

 (.2012السسكشة )عبج الخحيع، 

وتعخيفيا إلى أف نرل إلى الفخوؽ بيغ فخؽ العسل وسشتشاوؿ في ىحا السبحث مفيػـ فخؽ العسل 

ف نرل بالقارغ إلى السخاحل أإلى  ئياوجساعات العسل، وبعج ذلظ سشػضح أىسية فخؽ العسل وكيفية بشا

التي تصػرت بيا فخؽ العسل عمى مخ العرػر، وكل ذلظ يفيجنا في معخفة العػامل الخئيدة لتسكيغ فخؽ 
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شار واضح السعالع وىػ إشار إف يكػف في أبج  وكل ذلظ ال ،السختمفة العسل مغ خالؿ اتجاىات التسكيغ

 تسكيغ فخؽ العسل.

 مفهؽم فخق العسل  2.2.2

وتأديتيا  دارؼ باعتبار مفيـػ فخؽ العسل مغ السفاىيع السيسة في تدييخ السؤسدة وتصػيخىا التشطيسي واإل

ف إ؛ حيث اإلداريةفي التأثيخ عمى القيادة  ضيار جػانبيا وفعاليتياإ، و ياأىجافمياميا سعيًا وراء تحقيق 

نجاز العسل إأسمػب القيادة في فخؽ العسل وكيفية بحؿ السػضفيغ قرارػ جيجىع لمتخكيد عمى الشتائج و 

ف يكػف في بعس ألغ يكػف فعااًل في كل السػاقف، فيجب  اإلدارةف االستعانة بأسمػب واحج في أتطيخ 

و أزمات ًا متذجدًا خالؿ فتخات األإداريلطخوؼ، وقج يكػف أسمػبًا وقات أسمػبًا مخنًا حدب تغيخ ااأل

فزل بيغ االىتساـ بالعسل والسػضفيغ بسا يزسغ جب مخاعاة التػازف األتالزغط الذجيج، مع ذلظ 

 جل ديسػمة السؤسدة وقياميا بشذاشاتيا بكل كفاءة ونذاط )ماكخيث وبايتذ،أاستخاتيجية جيجة مغ 

2015.) 

فزل إلدارة السؤسدة سيحجد األسمػب األ بالتحفيدمغ التجريب  واحتياجاتو لفخيقاجيخ القائج وعميو، فإف تق

ففي تعارض احتياجات  ،و فخد في السؤسدةأمرمحة السجسػعة مى السجػ البعيج ولسرمحتيا وليذ ع

ف ألظ بعكذ ذشجل الفخيق وبالتالي يبسا يصػع السرالح ألو  وفزل لأالفخيق سيتع اتخاذ القخار بسا ىػ 

 .(2015، كبخ )ماكخيث وبايتذتتخح القخارات وفقًا لمسرمحة األ
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 ق العسلتعخيف فخ  1.2.2.2

فيخػ كػر أف فخيق العسل "نطاـ اجتساعي وتقشي فخؽ العسل، تػضيح معشى حاوؿ تتعجدت التعاريف التي 

بجوره "أف الفخيق ( Johnsonىادؼ ومشفتح في حالة تجاذب بيغ التغييخ واالستقخار". ويخػ جػندػف )

بيجؼ تحقيق أىجاؼ محجدة". ويقػؿ  مغ العالقات السشطسة بيغ األشخاصىػ عبارة عغ مجسػعة 

(" إف الفخيق ىػ مجسػعة صغيخة مغ األفخاد يمتدمػف بالػصػؿ  Cothezi & Smithكاتديشباؾ وسسيث )

ػجبيا مدؤوليغ بذكل اعتساد مقاربة يجعمػف أنفديع بسمذتخكة، وتحقيق أىجاؼ األداء و  إلى غاية

 ،تعخيفو بثالثة عشاصخ ىي: القجرة متبادؿ". ويقرج باألداء عسػمًا الغاية مغ العسل ضسغ فخيق، ويسكغ

وضائف العالقة بيغ القجرة والتحفيد وبيئة العسل  أحجويشطخ ألداء فخيق العسل ك ،والتحفيد ،بيئة العسلو 

ف يػػلتمكػػغ ام ارً كبي اػػجرً قػػجاؼ يتحسمػف ألىػػحه اىػػق تحقي ػػغعف ليؤوسػػمؾ اػػىنأف ا ػػكم، )2001 كاستكا،)

 .(2017 بيجة،ػػخارات" )لقذ ااػػتخاي ػػفػػق يرلمف

نيا: "مجسػعة بأقج عخؼ فخؽ العسل  MAXON فأنخػ  اإلدارةوبالخجػع إلى السؤلفيغ والذخاح في عمع 

السجسػعة نحػ يف د ركل ف نمء الذعػر باالنتساو  ،ؾمشرتالخرائز التالية: ىجؼ هلا اد رألفا نم

، بيجة، )متفقػف عمى قيع وعادات لتشطيع الدمػكيات في السجسػعةو  ،لةدعمل متباـ مياو ،السجسػعة

2017.) 

ػف مغ خالؿ داريالتي يشتيجيا قادة السؤسدة اإل اإلداريةويخػ الباحث أف فخيق العسل وسيمة مغ الػسائل 

الستثسار خبخاتيع وكفاءتيع  دارؼ وفق ىيكميا التشطيسي واإل مجسػعة مغ األفخاد العامميغ في السؤسدة

 .نتاجياإالعسمية والعمسية كػحجة مشدجسة لمسداىسة في تصػيخ السؤسدة ورفع كفاءة 
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، إذ قج تعاني السؤسدات مغ عجـ وجػد روح اإلداريةا في العسمية كسا يعتبخ عسل الفخيق عامال أساسيً 

لسشفعة والفائجة، وأحيانا تكػف السذكمة في غياب التعاوف بيغ أعزاء الفخيق الحؼ يعػد عمى السؤسدة با

 يجاد الخوح التعاونية وروح الفخيق مغ خالؿ تذكيل فخؽ إعمى  اإلداريةالفخيق، لحلظ تحخص التشطيسات 

 (.2009 وأخخوف، )الذيابي  عجة

 الفخق بيؼ فخق العسل وجساعات العسل  2.2.2.2

ف؛ االشاحية العسمية والدمػكية مختمفف، ولكشيسا مغ اىحيغ السفيػميغ متخادفقج يبجو لمػىمة األولى أف   

عزاء ليع أىجاؼ تتسثل في اشتخاكيع في السعمػمات واتخاذ القخارات أ ذلظ أف جساعات العسل تتكػف مغ 

 كػف اليجؼ ىػ الالزمة والزخورية لسداعجتيع في أداء واجباتيع الػضيفية، أما عسل الفخيق فإنو يختمف

حجاث تغييخ بيا، فتبتعج أىجافيا وتتجشب األىجاؼ إعامة تتعمق بتصػيخ السؤسدة و  أىجاؼمحاولة إنجاز 

 الييإتصمع ذاتيا وتألىجاؼ االخاصة باألفخاد، فيتبمػر ىجؼ عاـ ىػ ىجؼ الفخيق ككتمة واحجة تربػ إلى 

 .بعيغ واحجة وفكخ مشدجع متآلف

باط ادارة السؤسدة باىجافيا والخؤػ مغ تذكيل وتكػيغ حيث شبيعة ارت نجلماعة ما نعؽ رلفاختتمف و

، 2017، بيجةالفخيق او الجساعة، ويحكخ عمى ذلظ الشقاط التالية لتبياف الفػارؽ بيغ كال السفيػميغ )

 (:11ص

مؤسدة، ماالعميا النتطاـ  اإلدارةستصمبات تحجدىا لالستجابة السصمػب مغ الجساعة ا عادة ما يكػف  .1

 نجة مدرتتيح هلا نيا لعامة فإيا اأىجافدارة إلد أف تحجد ارفبمج؛ نفسويجيخ لعمل ا قيربينما ف
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 ىجاؼف الجساعة تعسل عمى األأ، بسعشى يايف عممف تتجخل أدوف مياميا ألداء نة تكمفيا ورملا

 .العامة لمسؤسدة ىجاؼالعامة لمسؤسدة في حيغ تعسل فخؽ العسل عمى االلتداـ الكمي باأل

محرمة  داءألا يكػف فقط، بيشسا في الفخيق ه حؼ أدااللعمل ا نع دؤواليكػف العزػ مجلماعة في ا .2

 .قيرجلماعي لمفداء األدؼ وارلفداء الأل

 ىجاؼالحؼ أداه ومجػ السداىسة في تحقيق األلعمل ا نعفقط  يكػف كل عزػ مدؤوالجلماعة ايف  .3

نتائج داء وألا نعمدؤواًل نفسو ء يعج عضااأل نمعزػ كل ف فإ قيرلفاما يف ، أاو تدببيأالجساعية 

يق يكػف تكػيشو ف ىجؼ الفخ إ، فكسا ذكخنا سابقًا فحدبدؼ فرلفاألداء اعمى وليذ ككل  قيرلفا

 .العامة الخئيدة ىجاؼاإلنجاز وتحقيق األ إلىكفخد واحج يتصمع  وتحقيقو

ؾ مشرتاـ زلتيكػف لجييع افء الفخيق عضاأما ، أغاية مشرتكةأو مصمحة قج تخبصيع جلماعة ء اعضاأ .4

ؿ حتالبالعمل متعمقا ا قيرفيكػف اليجؼ مغ ما دة عافخيقيع، و أىجاؼ قلتحقي رملستمالدعي ل

ؽ رلفوالذكل التالي يبيغ ا ،الفخيق أىجاؼ نمذلظ غري ت أو ملنتجاحيث جػدة ا نموؿ ألا زكرملا

 .لعملا قيرفوجلماعة ابني 
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 ( خرائص فخق العسل وجساعات العسل1.2شكل )

 الخرائز                                                             الجساعة                                لعسل ؽ افخ      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

ف االختالؼ بيغ أغ يخوف يدتفيزة بذأف فخؽ العسل والجساعات تبيغ أف ىشاؾ آخخ ومغ خالؿ دراسة م

 (: 345-344ص، 2011، )جالب عجة زوايا الجساعة يكسغ فيو الفخيق 

بيشسػا يعتسػج فػي الفخيق عمى كػأفخاد،  ألعزاء: يعتسج األداء في الجساعة عمػى أداء االداء .1

 .سيامات الفخدية وناتج التفاعل الجساعي الستشاغعاإل

فرٌك والتناغم بٌن ال األداء المعتمد الفرد

فراد الفرٌكأ  

المسؤولٌة عن  الفرد

 النواتج تعتمد على

تضامن بٌن 

 فراد الفرٌكأ

اهداف مشتركةأ  

 

ن بـوفراد مهتماأل فراد أتضامن بٌن  

 الفرٌك

اإلدارةتعلٌمات  ن وبٌفراد مستجاأل توجهات ذاتٌة 

لى إ  
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خؾ ، بيشسػػا يجسػػع أعزػػاء الفخيق التداـ مذتاإلدارةػاء الجساعػػة بيػػجؼ تحػػجده : ييػػتع أعزػالهــجف .2

  .اإلدارةببمػغ غاية يحجدىا الفخيق عمى ضػء الخسالة التي تحجدىا 

بذػكل مشػتطع،  اإلدارةولة عغ مصالب تحػجدىا ؤ : في الجساعة تكػف مدمنتاجالسدؤولية عؼ اإل  .3

لة رسػػا اإلدارة وتكػػف السحاسػبة عػغ الشتػائج مدػؤولية فخديػة، أمػا بالشدػبة لفخيػق العسػل فحالسػػػا تحػػػجد

دوف تػػػجخل ممسػس، وتكػف السدؤولية بالفخيق فخدية داء السيسػػػة صيػػػو مخونػػػة كافيػػػة ألعالفخيػػق ت

  .وجساعية

دراؾ الحجع واالختيار والقيادة واإل :ىي ،معاييخ ةذف الفخؽ بيغ الفخيق والسجسػعة يكػف مغ خالؿ ستإ

 :غيتيوىي مػضحة بالججوليغ اآل والشسط والخوح السعشػية

 ( فخوقات بيؼ فخق العسل وجساعات العسل3.2ججول )

 جساعة العسل فخق العسل البيان

 ليا ىيكل تشطيسي ثابت. ليذ ليا ىيكل تشطيسي ثابت الييكل التشطيسي

 ال تتستع بالجيسقخاشية. تتستع بالجيسقخاشية الجيسقخاشية

و أجية مذكمة يتع تكػيشيا لسػا الفتخة الدمشية

 نجاز ميسةإ

 ع تكػيشيا بذكل دائع.يت

 *إعجاد الباحث.
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 ( معاييخ فخق العسل ومجسؽعات العسل4.2ججول )

  إعجاد الباحث*

يتعمق بحاجة  مغ واعد قائع ييكل تشطيسي فتذكيمياوبالشطخ إلى الججوليغ نخػ أف فخؽ العسل ال تتأثخ ب

لى حل العقبات ووضع افيع وتجاربيع ومؤىالتيع وصػاًل إشيأفخاد بسختمف تشػعاتيع و السؤسدة إلشخاؾ األ

مغ صالحيات ومدؤوليات مؤداه مجػ  لى ما تتستع بو الفخؽ إأسذ لمتصػيخ والشيػض بالسؤسدة، إضافة 

 تسكيغ الفخيق ومشحو الثقة بعيجا عغ الرخاعات التي قج تؤثخ في عسل الجساعة كسا ىػإدراؾ القيادة 

والتشطيسية ومخكدية القخار السشبثق  اإلداريةالحاؿ بجساعات العسل الستأثخة في الييكل التشطيسي والتخاتبية 

 عغ القائج.

 

 السجسؽعة الفخيق السعيار

 متػسط وكبيخ. محجود الحجع

ضيق وصغيخ ويكػف االختيار  مػسع حدب الخبخات والسيارات الستػفخة. االختيار
 معشػؼ.

 فخدية مذتخكة القيادة

 التخكيد عمى القائج خفةتبادؿ فيع السع اإلدراؾ

 التصابق التمقائي التعاوني )انتذار الجور( الشسط

. تفاعل ديشاميكي الخوح السعشػية  السزايقة الجساعية لمخرـػ
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ف إف فخؽ العسل أكثخ شسػاًل واتداعًا وعسػمية مغ جساعات العسل حيث فإؼ الباحث أومغ وجية ر  ،ذفإ

سؤسدة تختبط بالقجرة عمى انتقاء األفخاد عامة ضسغ استخاتيجية ال أىجاؼاألولى تعسل عمى تحقيق 

ووفق  ،الشفدية والجيشاميكيةكافة؛ والتصػر عمى األصعجة  بجاعواستثسار ممكاتيع وتسكيغ ىحا الفخيق مغ اإل

الخاصة وفي  ىجاؼفي تمظ السؤسدة بيشسا جساعات العسل تعسل عمى االىتساـ باأل اإلداريةرؤية القيادة 

مغ تذكيميا يشرب في تحقيق ىجؼ معيغ يتعمق  اإلدارةساليا وما ارتأتو عأ حجود ضيقة قج يكػف مآؿ 

 ة.ا عغ أغخاض شخريبالسؤسدة ككل بعيجً 

 أهسية فخق العسل 3.2.2.2

ما يجعل التخكيد مشربًا عمى ىحه تيجياتيا؛ ابسرمحة السؤسدة وتصػيخىا واستخ  لأىسية فخؽ العستختبط 

(  135ص، 2013الجاعية لتذكيميا، فيخػ )عبج ربو،  سباباالشالع عمى أىع األو ؽ وبشائيا الفخ 

  الىتساـ بفخؽ العسل ىػلسباب ىع األأ ف أ( ب187-186ص ، 2010، حسػد)و

 .نتاجية أو تصػيخ الخجمة وجػدتيا، وتخفيس التكمفة والػقت وحل السذكالتزيادة اإل .1

 زق العمل تتميرن فإ، حيث جساع في الخأؼ والقخارراء واإلاوف وتعجد اآلتحديغ عسمية االتراؿ والتع .2

شكيالت اإلدارية ػالت نسسة مؤيف ًاقع املتصخأ استجابة لممتغريات اليت  رًنة فيي أكثربامل

 .األحيان نمكثيخ د يف مػعمييا اجليغمب اليت التقميجية 

الستشػعة جساعيًا في زيادة القجرات اإلبجاعية بجسع الخبخات والتجارب لالستفادة مغ القجرات الفعمية  .3

ف العسل ضسغ إس العػارض الجانبية لمتخرز، حيث ما يديع في التخمز مغ بع، فخيق واحج

ياراتو فخيق يقمل مغ الختابة وربسا يقزي عمييا ويتصمب ذلظ مغ الفخد العسل عمى تصػيخ ذاتو وم

لى وجيات إمع زمالئو بحيث يتعخؼ خخيغ، فخبسا تتغيخ شخيقة تعاشيو وقجراتو في التعاشي مع اآل
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حدغ التعامل مع زمالئو  فأدراكًا إفاقو وتبدط فكخه ليربح أكثخ انفتاحًا و آع نطخ أخخػ تػس

 نجاز. ضخورؼ لإل

 –انبيا في بعس جػ  –بعس العػارض نمتخمز اآلثار السمبية لموبفخؽ العسل يسكغ مػاجية 

ية يجابإف يكػف أكثخ أمخ ما يتصمب مغ العامل ل ىحا األف فخيق العسل يقمإكالختابة والخوتيغ؛ حيث 

عمى  فاؽ لجيو، وىحا سيشعكذتػسع اآلتمجاركو العسمية و  عمى تصػيخ ذاتو ومياراتو ويػسعويعسل 

س يف نفسو رًح رًبالتايل تنغحدع لجيو ميارات االتراؿ والتػاصل ششخيقة تعاشيو مع زمالئو، فت

 (.2004 الكخيع،  عبجنتاجيتيا. )وإدائو وتشعكذ عمى السؤسدة أالتي تؤثخ في العمل اجلماعي 

، حيث تكالمغ الحساس لجػ األفخاد لحل السذ رفع الخوح السعشػية والخضا الػضيفي وخمق نػع .4

 .في أداء الفخيق وبالتالي أداء السؤسدة وح العسل الجساعي ليكػف ليا دور إيجابيتشغخس في الفخد ر 

ية في وتكدب ميارات ترشع تغيخات جحر  ائف الستعجدة لتػفخ الخبخاتتكػيغ فخؽ العسل مغ الػض .5

ف إذا ما قيل إتصػرىا ونسػىا بذكل مصخد، فتعسل فخؽ العسل عمى التعميع الفعاؿ و سياسات السؤسدة 

جعل ما يت الستشػعة لمعامميغ في السؤسدة فخؽ العسل تستاز بالسخونة والخبخات الستشػعة مغ الخمفيا

جييا مغ خالؿ قادريغ عمى مػاجية ضخوؼ العسل في السؤسدة وتح وأفخادهفخيق العسل  أعزاء

مخ الحؼ األ نجاز السياـ بفعالية وكفاءةإؼ مياراتيع وكفاءتيع، وبالتالي االستفادة مغ مػاىبيع باختال

ديادة ندبة التحفيد لمعامميغ وتسكيشيع مغ خالؿ جسعيع في فخيق عسل لف تدشح الفخصة أيداىع في 

 .متكامل

الىتساـ بالفخيق مػاجية السؤسدة محجودية إلى اسباب الجاعية يخػ آخخوف أف مغ أىع العػامل واألو  .6

أكثخ فعالية ونجاعة  يدتجعي جيػدًا مذتخكة لػضع حمػؿما ل التشطيسي لمتحجيات ومجابيتيا؛ الييك
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لتحميل يقجمو أن في حل السذكالت في وقت زمشي قميل، وبالتالي يربح دور فخيق العسل بسا يسكشو 

لسعمػمات الى تسكغ الفخؽ مغ تػفيخ إ( إضافة 2004عبجالكخيع، ،)ؿ هلاواح احلمرًاقتالسذكالت 

الشػاحي الستعمقة بالعسل وآليات العسل في السؤسدة بسا يسكغ االستفادة مشو في تصػيخ  الجقيقة عغ

 .رؤية السؤسدة وأىجافيا العامة

 بشاء فخيق العسل  4.2.2.2

فخاد أيجاد إجل أػف مغ داريإلالتي يقػـ عمييا القادة وا صعػبة مػرأكثخ األيعج بشاء فخيق العسل مغ 

يعسمػف كفخيق وتػفيخ احتياجاتيع، والبحث عغ وجػد ىجؼ مذتخؾ لجييع والذعػر باليػية واالنتساء إلى 

  .السؤسدة

خكة تجسعيع لو بعشاية لسجسػعة مغ األفخاد ليع روابط مذت امخصصً  اوتعتبخ عسمية بشاء فخؽ العسل حجثً 

التي يتع بيا أداء العسل، لحلظ فاليجؼ  تحديغ الصخؽ والسشيجية ظ بيجؼوذل ،األىجاؼ داخل السؤسدة

الجساعة وحجة متساسكة ومتجاندة تتسيد بالفاعمية جعل مغ األخح باألساليب الجيجة لبشاء فخؽ العسل 

ىجاؼ األلتكػف في األخيخ جساعة مشجمجة ممتدمة بالعسل عمى تحقيق  ألعزاءوالتفاعل السثسخ بيغ ا

ف يؤدوا أ ئوعزاأ يجب عمى ؼ فخيق عسل أنجاح إجل أنو مغ إفقج قاؿ ميخديث بيميغ  ،التي تع تحجيجىا

 :(2015، 90) ماكخيث وبايتذ، ص  ةدوار اآلتياأل

ىػ مغ يزع ججوؿ العسل ويتدع باليجوء والثقة ويتحسل مدؤولية تحقيق التػازف  :الخئيذ أو السشدق .1

 .لمفخيق

تكػف غيخ لفخيق وىػ شخرية مشفتحة ومدتعجة رات اليخ عمى قخاأثالت إلىىػ مغ ييجؼ  :السحفد .2

 .محبػبة إذا تصمب العسل ذلظ
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 .فكار ويصػر شخقا مبتكخة لحل السذكالتىػ مغ يػلج األ :السفكخ أو السبتكخ .3

ىػ شخرية تحميمية نديية ومػضػعية لكشو قج يدعج زمالءه بالفخيق مغ خالؿ  :السخاقب أو السقيػ .4

 .ما يػجيو مغ نقج

الفخيق بدبب في زعاج لدمالئو دبب اإليفعاؿ وربسا ألى إفكار ػ مغ يعسل بكج لتحػيل األى :السشفح .5

 .لحمػؿ الػسطإلى اعجـ ميمو 

غالبًا ما يكػف شخرية ماكخة وجحابة ويبحث عغ السػارد الالزمة ويدتكذف ما يشػؼ  :مجيخ السؽارد .6

 .عميو السشافدػف 

ؼ أيجسع الفخيق معًا ويداعج عمى حل خ؛ فيػ شخرية اجتساعية ويقطة الزسي :العزؽ االجتساعي .7

 .و عالقات العسل الخاصة بالفخيقأمػر تتعمق بالعالقات الذخرية أ

 .ىػ الذخز الحؼ يتسع العسل :السشجد .8

ويشصمق ىحا األسمػب مغ تخكيد الدمػؾ التشطيسي عمى جساعات العسل بجاًل مغ الفخد، فيدتيجؼ زيادة 

ليتع التخكيد عمى  قات العسل وتػضيح أدوار العامميغحديغ عالفعالية جساعات العسل عغ شخيق ت

الدمػؾ التشطيسي في فخؽ العسل بجال مغ الفخد، واستيجاؼ زيادة فعالية الفخؽ عغ شخيق تحديغ عالقات 

العسل وتػضيح أدوار العامميغ، ويسكغ أف يأخح شكل الفخيق مجسػعة زمالء في العسل أو أؼ جساعة 

نو ال يذتخط تكػيغ أبسعشى (، 2008الجسيمي، ) ف تتذكل مغ الدمالء في العسلأأخخػ ليذ بالزخورة 

نسا قج يتع اتباع أسمػب يقرج بو إعمى العامميغ في السؤسدة، و  افخادىأواقترار  وتذكيميا فخؽ العسل

البحث عغ خبخات مبخمجة لسداعجة أعزاء الفخيق عمى تحجيج أىجافيع، وتحديغ سبل االتراؿ فيسا 

ويقرج بيحا األسمػب تحديغ الصخؽ (. 2007، )ماىخحتى يتكػف فخيق عسل متجانذ وفعاؿ بيشيع 
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تجعل الجساعة وحجة التي والسشيجية التي يتع بيا أداء العسل، واألخح باألساليب الجيجة لبشاء فخؽ العسل 

عة مشجمجة جسا شيايةلتكػف في ال ألعزاءمتساسكة ومتجاندة تتسيد بالفاعمية والتفاعل السثسخ بيغ ا

 (.2004عبج الكخيع، ) ىجاؼ التي تع تحجيجىااألممتدمة بالعسل عمى تحقيق 

و أكثخ حدب احتياج السؤسدة أفخؽ اآلتية، ولخبسا تجسع اثشتيغ وتتذكل فخؽ العسل مغ أحج أنػاع ال

  :واليجؼ السبتغى مشو

وميع مغ أجداء  فخاد يتخرز كل مشيع بجدء معيغأىي الفخؽ السكػنة مغ  فخق العسل الجائسة .1

 .تػزيع السياـ والسدؤوليات أسمػبالعسل، ويستمظ أفخاده الحخية في كيفية تشفيح العسل و 

أنيا ال تترف  نيا تترف برفة الخسسية إالأتمظ الفخؽ التي عمى الخغع مغ  فخق العسل السؤقتة  .2

 .سيسةإلنجاز ميسة محجدة، ويتع ترفيتيا فػر انتياء ال تشذأيا نإبرفة الجواـ، حيث 

ىع أىع عشاصخ التصػيخ التشطيسي؛ ألنيع جػىخ مؤسدات العسل وأىع عشاصخه،  الكفاءة والفخاد ذو  .3

شخرياتيع، ودوافعيع،  أنساطويسكغ تصػيخ أفخاد السؤسدة عغ شخيق تفيع وإدراؾ احتياجاتيع و 

ثع العسل  تيع، واتجاىاتيع ومػاقفيع، وفخص مذاركتيع في صشع القخارات وحل السذكالت، ومغاوقجر 

 .ياعمى تصػيخىا لتتالءـ مع متصمبات السؤسدة وأىجاف
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 مخاحل تطؽر فخق العسل ومنسؽها  5.2.2.2 

دراسة السخاحل التي تتصػر  اليو بذأف تذكيل فخؽ العسل كاف حخيً إشارة مغ خالؿ ما تقجـ دراستو واإل  

فخاد أحج أالسؤسدة حتى لػ تع تغييخ  بيا فخؽ العسل وتذكيميا، وكيفية استسخار ىحه الفخؽ وديسػمتيا في

ف فخؽ العسل تبجأ إو ف أؼ تغييخ يصخأ عمى الفخيق يكػف لو مجلػالتو وانعكاساتو، إىحا الفخيق، حيث 

غييخ أؼ فخد مغ أعزائيا ال سيسا ث أؼ تغييخ في تكػيشيا وتجنسا عشجما يحإدورتيا ليذ مغ تكػيشيا و 

تؤثخ في نزجيا فخؽ العسل بسخاحل تصػيخية وتمقائية متعجدة سخ ، وتذا مذ ىحا التغييخ رئيذ الفخيقإ

قفد عمى السعيقات التي وال تكالكار والقجرة عمى التغمب عمى السذندجاـ في تخاود األفواكتساؿ الخؤػ واال

-120 ، ص2007( )مرصفى، 361 ص ،2011 عساؿ الفخيق، فيتفق كل مغ)جالب،أ قج تػاجو 

 :تيةالسخاحل اآلف فخؽ العسل تسخ في عمى أ( 121

 :(Forming Stage) التكؽيؼ والتذكيل .1

العالقات التبادلية، وفي ىحه  مغ خالؿوتخسيخيا ؼ واألنذصة التي يقػـ بيا األىجا يحاوؿ الفخيق تحجيج 

ف تكػف ىحه أىحه السخحمة ال تكػف قج وشجت عالقات الثقة بيغ أعزاء الفخيق وبالتالي يسكغ و ثشاء األ

نيا مخحمة أفخاد الفخيق الػاحج، كسا تعخؼ بأوتػشيج العالقات اإلندانية بيغ  لمتعارؼالسخحمة ىي مخحمة 

ىجاؼ السشذػدة مغ سمية التي يجب اتباعيا لتحقيق األجذ نبس؛ تسييجًا لػضع الخصط واآلليات الع

خيق الفنيا تعتسج كميًا عمى القائج في كيفية تذكيل أومسا ىػ مالحع بذأف ىحه السخحمة تكػيغ الفخيق، 

 .ىجاؼ التي يخجػىا مغ ىحا الفخيقوما ىػ السخاد مشو وما ىي األ
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  :(Storming Stage) مخحمة العرف .2

ع مغ يؤيج، ومشيع مغ يختمف مع ومشي الفخيق فسشيع مغ يعارض وجية نطخ عزاءأ تطيخ الخالفات بيغ 

ئسة عمى كثخة السجاوالت ة عمى اعتبارات شخرية قايخخ حػؿ تػزيع السياـ، وقج تكػف الخالفات مبشاآل

دخاؿ إإلى دوار داخل الفخيق، ومغ ىشا قج ُيمجأ والسفاوضات حػؿ تقديع السياـ واألوالحػارات والشقاشات 

 ،والحج مغ الشقاشات ،تقميل حجع السعارضاتو  ،دوارداخل الفخيق وتقديع األت زالة الرخاعاالقائج إل

يجابيات إتبجأ السعارضة باالضسحالؿ وتبخز تالي ووضع سبل التشديق واالندجاـ داخل الفخيق، وبال

 .العسل بالفخيق كػحجة واحجة متساسكة مغ خالؿ التعاوف والعسل الجؤوب

  (Norming Stage) مخحمة السعيارية .3

معاييخ العسل وتػزيع السياـ  وضعالفخيق  أعزاء الفخيق ويبجأ يدداد الشزج في ىحه السخحمة لجػ 

السخجػة ومغ ثع يبجأ عسل الفخيق بانتطاـ وفق السعاييخ  ىجاؼحجد القيع واأل، وتتألعزاءدوار بيغ اواأل

 .وأىجافبة لتحقيق التي يخاىا مشاس

  (Performing Stage)ءمخحمة الدا .4

تعتبخ ىحه السخحمة مخحمة العسل واإلنتاجية لمفخيق فيتدع بالتساسظ إلى درجة عالية جًجا وتطيخ مالمح 

، وتربح العالقات في ىحه السخحمة بيغ أعزاء الفخيق ثابتة ومدتقخة اءألعزالتآلف والتعاوف بيغ ا

و مخحمة السعيارية. وما يسيد ىحه السخحمة أىجاؼ مخجػة وار لكل عزػ استسخارًا لسا بجأتوتتزح األد

ضسغ ىيكل محجد ومدؤوليات وصالحيات ومياـ مػزعة بيغ أعزاء الفخيق، وبالتالي التخكيد عمى حل 

خاذ القخارات، ويكػف دور القائج في ىحه السخحمة دور السذجع أو السحفد إلضيار قجرات السذكالت وات
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الفخيق عمى أداء ميامو وتػفيخ اإلمكانات الالزمة لتحقيق ذلظ انصالقًا إلى تسكيغ الفخيق مغ القياـ بعسمو 

 .ائوفي العسل وبث الثقة في نفػس أعزومشحو صالحيات أكثخ ومخونة 

 ؼ فخق العسلتسكي  6.2.2.2  

مخ وغالبا ما يحتاج األ ،ئجهاىسيتو وفػ أب اإلداريةيساف القيادة إف يتع التسكيغ لفخؽ العسل دوف أال يسكغ 

ومياراتيع لحل السذكالت ومػاجية السػاقف ومشحيع الفخص  ئياعزاأ إلى تشسية فخؽ العسل ورفع قجرات 

سكغ يساليب والصخؽ التي وتصػيخ األ جب تشسية السياراتتؿ التحجؼ، وفي ضػء ذلظ ػ لمسبادرة وقب

، واتخاذ Problem solving  االستعانة بيا ومشيا تشسية السيارات مغ خالؿ تشسية ميارة حل السذكالت

، Leadership Skills  ، والسيارات القياديةPlanning  ، والتخصيطDecision Making  القخارات

لمتعامل  ..Teaching Skills ىا مغ السيارات الفشية، وغيخ Team skills وميارات بشاء الفخيق الشاجح

 ىع العػامل الشفدية والبيئية والتشطيسية والثقافيةأ ضافة إلى إاؿ مع تحجيات البيئة الستججدة باستسخار، عالف

 (. 299، ص2014)الدكارنة، 

ػ العامل ( إلى أف التسكيغ ى  Shelton  ،2002)  شار بعس السؤلفيغ والكتاب والذخاح ومشيعأوقج 

نتاجية والسخونة وزيادة درجة عسل عمى زيادة اإلي، فبجاعالحؼ يتزسغ تأثيخًا قػيًا في فاعمية السؤسدة واإل

االستجابة تجاه الستصمبات والستغيخات البيئية، ومغ ىشا يجب دعع رسالة السؤسدة بالقيع األساسية التي 

داء السياـ وذلظ مغ أدًا ومتدعًا لمقياـ بالعسل و تؤمغ بيا السؤسدة، فتتزسغ ىحه الخصػة مشح العامميغ حي

 .اتخاذ القخارات مغ عصاء الثقة الالزمة لفخؽ العسل والعامميغ لتسكيشيعإ خالؿ 
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ولكي يكتب لعسمية التسكيغ الشجاح ال بج أف يػلييا قادة السؤسدة االىتساـ والتفكيخ الكافييغ، وربط بخنامج 

( أف اليجؼ مغ عسمية التسكيغ ىػ استحجاث  2005) ممحع،  ػ ويخ  يا،التسكيغ بأىجاؼ السؤسدة وقيس

قػة عسل قػية ومسكشة ولجييا قجرة إلنتاج خجمات وسمع تفػؽ تػقعات السدتيمظ الجاخمي والخارجي، 

والقيسة الجػىخية ىي تحقيق رغبات السدتيمظ الجاخمي والخارجي والتعخؼ إلييا، والتخكيد عمى صانع 

حجاث الػعي لجيو نحػ تحقيق ىجؼ السؤسدة، وذلظ بإشالؽ شاقات اإلبجاع الخجمة أو الدمعة، واست

واالبتكار لجيو وعجـ ربصو بالدياسات واإلجخاءات السقيجة غيخ السخنة، وتػفيخ القيادة الساىخة لتػجييو 

ر، وتحفيده واالتراؿ معو، حيث تعج القػػ العاممة قػػ ميشية محتخفة ولجييا قجرات جسة لإلبجاع واالبتكا

 يبسا يتفق مع السعاييخ الستعارؼ عمييا بل وتحديشيا، وى ياوىي قادرة عمى مػازنة مسارساتيا وتقييس

بحاجة إلى محيط ثقافي محفد يػفخ الثقة واألماف والذعػر بالخضا الػضيفي واالنتساء والػالء الحقيقي 

 .لمسؤسدة

مسؤسدة، وما تحتػيو مغ قيع عميا وتقاليج وتتفاعل عسمية التسكيغ مع عشرخ آخخ ىػ الثقافة التشطيسية ل 

ثخ مباشخ ورئيذ في عسمية التسكيغ، وىحه العسمية تبجأ مغ مخحمة تكػيغ الفخيق أمؤسداتية، تمظ التي ليا 

السشاسب لتسكيشو واالستسخار بتعديد قجراتو مغ خالؿ التػجيو واإلرشاد والتجريب وإعادة التجريب، وتقػيع 

 .كدابياإوتشتيي بالتصػيخ الػضيفي وتبادؿ الخبخات و  ،األداء إلعادة التسكيغ

ف عسمية تشفيح بخنامج لتسكيغ فخؽ العسل ليذ بالعسمية الديمة، وإنسا ىػ عسمية متذابكة في عشاصخىا إ 

متجاخمة في مكػناتيا وأبعادىا ويعتسج نجاحيا بالجرجة األولى عمى الثقة في األفخاد، فقادة السؤسدة  

تباع أساليب وسمػكيات تذجع عمى تسكيغ فخؽ العسل كتفػيس ادوار التقميجية و بحاجة لتغييخ األ

 .ية ججيجةإبجاعشخح أفكار عمى السدؤوليات، وتعديد قجرات السخؤوسيغ عمى التفكيخ بسفخدىع، وتذجيعيع 



45 
 

مميغ وتتأثخ فخؽ العسل بالثقافة التشطيسية، أؼ الثقافة التي تذكل مجسػعة مغ االعتقادات السذتخكة لمعا

يا أو شكمتيا تيا واكتذفتال مجسػعة مغ السبادغ األساسية التي اختخعإفي السؤسدة، فيحه الثقافة ما ىي 

في السؤسدة والتأقمع مع محيصيا الخارجي،  تجساعة معيشة، يقرج بيا التعخؼ عمى حل بعس السذكال

جسػعة مغ السيدات التي تتسيد بيا ف الثقافة التشطيسية تسثل مإوبالتالي ف ؛واالندجاـ أو التكامل الجاخمي

السؤسدة عغ باقي السؤسدات األخخػ، وتؤثخ ىحه السيدات تأثيخًا كبيخًا عمى سمػؾ األفخاد بذكل عاـ 

يػجو سمػؾ األفخاد أثشاء العسل، كتبّشي  ص في السؤسدة، فتكػف اإلشار الحؼوعمى فخؽ العسل بذكل خا

ثخ وتؤثخ في أىجافيا ومدؤولياتيا كالخزػع أاألخخػ تتالسؤسدة قيسًا خاصة تستاز بيا عغ السؤسدة 

حدب الخجمات والسػاد  -دتيمكيغ والسػاششيغسنطسة، واالىتساـ بالعسالء والسخاجعيغ واللمقػانيغ واأل

وتحديغ الفاعمية والكفاءة، ما يشعكذ عمى الذكل الحؼ  -اإلنتاجية التي تقجميا والذخائح السعشية بيا

والغاية السبتغاة جخاء تكػيشو وصػال  وػف لمسؤسدة مغ تذكيل فخيق العسل وتكػيشدارياإلليو القيادة و إتخمي 

عجىا أ جميا بخاحة وثقة وتحفيده ضسغ بخامج تسكيغ التي شكل أل ىجاؼإلى تسكيشو مغ القياـ بسيامو واأل

 .تشفيحية لمسؤسدة أىجاؼالقادة ضسغ البخامج االستخاتيجية لمسؤسدة وقيسيا وليذ ضسغ 

ؼ أف السقرػد بالتسكيغ ىػ رفع قجرات العامميغ في السؤسدة عمى اتخاذ القخارات ذاتيًا دوف فإالتالي وب

الػضيفي لمعامميغ لمقياـ  ختػفيخ الطخوؼ والسشا ، بيشسا يقرج باليجؼ مغ التسكيغاإلدارةتػجييات مغ 

بالتالي فإف مرصمح التسكيغ غ الجيػد دائسا، و يبسدؤولياتيع وواجباتيع بأقرى شاقاتيع سعيًا وراء تحد

األخخػ، وإنو يعشي أكثخ مغ مجخد تفػيس،  اإلداريةيتزسغ عسمية مذاركة اتخاذ القخار مع السدتػيات 

كثخ أعساؿ خارج حجود وضيفتو بحيث تعسل السؤسدة بذكل أفزل و ولية عغ األؤ فالسػضف يذعخ بالسد

 (.432، 2014فاعمية )الشػيقة، 
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جة بالشدبة لمسؤسدة؛ حيث يعسل تسكيغ فخؽ العسل عمى تشسية شخيقة التفكيخ ويحقق التسكيغ فػائج عجي

تصػيخ قجراتيع و  ،مػروالتحكع بدماـ األ ،ساليبيع التقميجيةأوتغييخ  دارييغوالقادة اإل يخيغلجػ السج

ت لمتخكيد في الذؤوف االستخاتيجية ووضع الخؤػ وصياغة الخسالة والغاياليع ػقت التاحة إية، و بجاعاإل

كثخ أ اإلدارةما بالشدبة لفخؽ العسل فتربح أ(، 2014جل )الدكارنة، بعيجة السجػ ورسع الخصط شػيمة األ

وتدتفيج مغ مجاالت األفخاد  يعا وتتسكغ مغ تحديغ استخجاـ السػارد واألفخاد وتػضيفا ونجاحً حساسً 

مجادىع إوتعيجىع بالسدؤوليات و عزاء فخؽ العسل أ ، كسا يعسل التسكيغ عمى زيادة التداـ األفخاد يعوخبخات

مجاد بالصاقة والسقجرة ية واالبتكارية واإلبجاعبسا يشسي قجراتيع، فيصمق العشاف لتفعيل السعخفة والقجرات اإل

 .عمى استسخارية العسل بشذاط وىسة مشجفعة دائساً 

 :عمى الشحػ التالي عسمية التسكيغف تجشييا السؤسدة جخاء تشفيحىا أعجد السدايا والفػائج التي يسكغ وتت

 .بجاعية واالبتكاريةفي السؤسدة بسا يصػر القجرات اإل فخاد العامميغزيادة تجريب األ .1

 .ىجافياأ دياسات العامة لمسؤسدة وتحجيج في رسع ال اإلدارةمداىسة العامميغ لسذاركة  .2

 .تػثيق العالقات بيغ العامميغ .3

وحدغ ضشيع بسؤسدتيع مغ  ييعماف لجة واأللسؤسدة وتػليج الذعػر بالثقزيادة رضا العامميغ في ا .4

 .خالؿ السكافآت التحفيدية والتذجيعية ليع

 .دابيا وتبادؿ السعخفةتالخبخات واك الكفاءة مغ خالؿ التجريب وتبادؿ تشسية .5

 (2014والعامميغ )الدكارنة،  اإلدارةقميل الرخاع والشداع فيسا بيغ ت .6

داـ ىشاؾ مذاركة في صشع القخار وصالحيات مسشػحة  والتصػيخ ماالعامميغ والخؤساء التغييخ  تقبل .7

 .باتخاذ القخارات



47 
 

 .يةجتغيخات الخار سحدغ ديسػمتيا ومخونة عسميا مع التشسية السؤسدة و   .8

 تجاهات تسكيؼ فخق العسل :ا  7.2.2.2

مغ تجاىات تسكيغ فخؽ العسل لسا في ذلظ اف تحجثشا عغ تسكيغ فخؽ العسل ال بج مغ االىتساـ بأبعج 

، 2010 ،ساليب كسا ذكختيا دراسة )الجعبخؼ أشكاؿ و أولمتسكيغ جػانب عجة ولو  ،سية خاصة لمباحثىأ 

(، وىحه االتجاىات لمتسكيغ في بيئة العسل: االتجاه االترالي والسقرػد بو العسمية التي تتع مغ 16ص

الحاتية،  اإلدارةة، فخؽ ثخاء الػضيفإسفل وتتذارؾ بيا السدتػيات العميا مع السدتػيات الجنيا )أعمى إلى أ 

واالتجاه التحفيدؼ الحؼ يخكد عمى اتجاه العامميغ نحػ التسكيغ ويطيخ جميا في  ،استقاللية فخؽ العسل(

ف أبعاد إداء السياـ والتأثيخ وحخية االختيار والذعػر بسعشى العسل، حيث أفي القجرة عمى والثقة  الكفاية

 السقجرة، االستقاللية والػتأثيخ( ربعة ىي ) السعشى، التسكيغ التحفيدؼ األ

، (  Spreizer )(   1995ودراسة )    (   Thomas and Velthouse )( 1990حدب نسػذج )

حجىا سيزعف الذعػر بالتسكيغ بذكل أوضعف  ،ربعة تذكل مجتسعة مفيػـ التسكيغبعاد األوىحه األ

 : ( 314-313ص  2014بعاد ) الدكارنة ، وفيسا يأتي تػضيح ىحه األ، عاـ

 أوال : التسكيؼ الشفدي ) التحفيدي(

و أ الفخد و السياـ التي يتع الحكع عمييا مغ خالؿ معاييخأيتع بقيع اليجؼ ي  (  Meaning ) السعشى .1

ف السياـ أ ه، ويذسل إعصاء معشى لمعسل مقارنة بيغ متصمبات العسل ومعتقجات الفخد كاعتقادهفكار أ

 .ة تؤدؼ إلى رسالة ذات قيسةالتي يقـػ بيا ذات قيسة وىحه القيس
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ؼ درجة يسكغ أو ما يدسى بالكفاءة الحاتية ) الكفاية ( ويقرج بيا إلى أ ( Competence ) السقجرة .2

دائو أنجاز عشج نذصة بسيارة عالية عشجما يقػـ بالسحاولة، فالكفاية شعػر الفخد باإللمفخد أداء تمظ األ

 .(داء السياـ بذكل جيج)أحداس بالكفاية يتزسغ اإلوالذعػر  ،أنذصة السياـ التي اختارىا بسيارة

 فات الفخدتتزسغ السدؤولية السدببة لترخ  ( choice )  رادة والترخؼوحخية اإل االستقاللية .3

دائيا بصخيقة تبجو أف يذعخ الفخد بالفخصة في اختيار السياـ ذات السعشى لو و أؼ أ ،االختيارو 

الذخري مغ  وحداس بأنو قادر عمى استخجاـ حكسر واإلبحخية االختيا امالئسة، وىحا يػلج شعػرً 

 .لسيسةاخالؿ تفيسو 

والسقرػد بو التأثيخ الحدي أو اإلدراكي أؼ الجرجة التي يشطخ لمدمػؾ عمى أنو  ( Impact ) ثيخأالت .4

يسكغ أف يعسل اختالفا فيسا يتعمق بإنجاز اليجؼ أو السيسة التي بجورىا تحجث التأثيخ السقرػد في 

 لفخد.بيئة ا

ف مذاعخ الفخد ورغباتو تسكشو مغ تذكيل دور عسمو إذ إا فعاال، ربعة تعكذ تػجيً بعاد األف ىحه األإ

 نب التحفيدؼ ) الشفدي ( لمتسكيغ.وسياقو وىحا يعتسج عمى الجا

 بعاد التسكيؼ االترالي ثامنيا: أ

 مي :اعتسج عمييا الباحث بالتفريل كسا ي التياوؿ أبعاد التسكيغ االترالي ششتس

 العسل الجساعي : .1

في ىسيتو أ لتصبيق التسكيغ و مجاؿ التسكيغ عمى مكانة العسل الجساعي  فيبيات دتجسع الجراسات واأل

ة يتفاعمػف مع بعزيع لجرجة نو جدء ميع مغ ميسات السشطسات، والجساعأل دارؼ التصػيخ والتحديغ اإل

يزا، أفي الدمػؾ الفخدؼ السشطسة و داء أويؤثخ سمػؾ الجساعات عمى  ،ولتحقيق ىجؼ مذتخؾ ةممحػض
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عزاء الفخيق يذتخكػف أ ف أسيد باالستسخارية، كسا نيا تتوقرجنا ىشا بالعسل الجساعي ىػ فخؽ العسل أل

فزل مغ أحتى الشياية، فسعخفة فخيق العسل العسل مشح البجاية و  في رسع الخصط وتشفيحىا وإدارةجسيعا 

 وغيخىا. التخصيطلعسل و داء اأفي و  تكالمعخفة الفخد عمى حل السذ

 الحؽافد والجوافع : .2

، فالحػافد ىي مجسػعة الطخوؼ شباعالتي تع بسػجبيا اإلداة و األأالحافد ىػ عبارة عغ وسيمة إشباع، 

شباعيا عغ شخيق العسل، وتقدع إإلى يدعػف  التي األفخادجػ العسل وتذبع رغبات  فيتتػفخ  التي

تذبع  التي: مجسػعة الحػافد ويقرج بالحػافد السادية ،يةحػافد معشػ و حػافد مادية  إلىالحػافد 

ادة التقجيخ شخاء والتذجيع وشييي اإلف احتياجات العامميغ السادية فقط دوف غيخىا، أما الحػافد السعشػية

 .التسكيغ فيداىع يجساعة االىتساـ بالحػافد السادية والسعشػية لمفخد ولمفولػحة الذخؼ، لحا 

إلى ثخ عمى سمػكو فتجفعو ؤ داخمية تشبع مغ داخل الفخد وت ،الشفذ البذخية فيياء يي أشفما الجوافع أ

في الفخد ف تثار أوىحه الجوافع يجب  ،شباع لمحاجاتإإلى وعشج تحقيقيا تتحػؿ  أىجاؼو أتحقيق ىجؼ 

 .( 31، ص 2010 ،. )الجعبخؼ  بجاعفي التصػيخ واإلالعسل واالستسخارية  فينجاز جل اإلأمغ 

 بجاع :واإل التطؽيخ .3

اإلبجاع ىػ القجرة عمى جسع السعمػمات أو مذاركتيا بصخؽ تصػيخ أفكار ججيجة، فيػ تصػيخ األفكار 

االبتكارية التي تعكذ الحاجات السجركة، وتأتي بالفخص في السشطسة وتعتبخ الخصػة األولى لالبتكار، 

فكار السشتجة عمى مدتػػ الفخد ألػ الصػيل، فاالبتكار يذيخ إلى اوتداىع في نجاح السشطسة عمى السج

بيشسا يذيخ اإلبجاع إلى التشفيح الشاجح ليحه السشتجات عمى السدتػػ التشطيسي، وبالتالي فإف االبتكار يخكد 

 عمى تػليج نتائج ابتكارية بػاسصة العامميغ وليذ عمى تشفيحه.
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 هجاف :وضؽح ال .4

سشًيا، كسا قج يكػف صخيًحا، لحا فإف معخفة اليجؼ ىػ إنجاز شيء في السدتقبل، ويكػف افتخاضيا أو ض

الفخد األىجاؼ التي سيرل إلييا في بجاية الصخيق تداعجه عمى الػصػؿ بأقرخ الصخؽ وأقل جيج 

وتكمفة، وعشجما تكػف األىجاؼ واضحة ومحجدة فإف تحقيقيا يكػف أكثخ سيػلة ويسكغ أيًزا معخفة 

لمخقابة عمى أعساؿ الفخد والجساعة ككل، ومغ خالؿ  االنحخاؼ في حاؿ لع تتحقق، ما يعشي أنيا شخيق

 ىحه األىجاؼ يتع وضع خصة لمتشفيح مغ خالؿ السخخجات واألنذصة وتشفيح السياـ.

 االتراالت والسعمؽمات .5

يعخؼ االتراؿ بأنو قشاة بيغ فخديغ أو أكثخ مغ أجل زيادة الفيع وتبادؿ وجيات الشطخ، ولكي يدتصيع 

أفزل لمسشطسة فإنيع يحتاجػف إلى معمػمات عغ وضائفيع والسشطسة ككل، لحا  السخؤوسػف اتخاذ قخارات

يجب أف يتػفخ لمسػضفيغ السسكشيغ فخصة الػصػؿ إلى السعمػمات التي تداعجىع عمى فيع كيف أف 

وضائفيع وفخؽ العسل التي يذتخكػف فييا تقجـ مداىسة لشجاح السشطسة، فكمسا تػفخت معمػمات لمسخؤوسيغ 

 (.325، ص 2014أداء عسميع زادت مداىستيع ) سكارنة،  عغ شخيقة

في التسكيغ  ةساليب السدتخجمومغ وجية نطخؼ كباحث بسػضػع تسكيغ فخؽ العسل وىػ أسمػب مغ األ

فديتع ربط الجانب الشفدي مع الجانب التحفيدؼ بحلظ لكي نرل إلى معخفة ىل ىشاؾ تسكيغ لفخؽ العسل 

لحا ىشاؾ عشاصخ  ؟ـ يتع تذكيل فخؽ العسل وال تيتع بشتائج ىحا التذكيلأفي السحكسة الجستػرية العميا 

 .خحىا بعيغ االعتبار عشج التحميلأيجب  ةميس
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 طار تسكيؼ فخق العسلإ  8.2.2.2

في  اإلداريةحجاث تحػؿ استخاتيجي وفكخؼ لجػ القيادة إؼ مؤسدة إلى أيحتاج تسكيغ فخؽ العسل في 

جية يسكغ تقبميا لتعسل عمى االنجماج والسذاركة ما بيغ العامميغ والقادة السؤسدة، واعتساد ثقافة تجري

يا السخجػة، ويخػ )الدكارنة، أىجافنجاح العسمية السؤسداتية وتحقيق السؤسدة إف ذلظ يؤدؼ إلى بأيسانًا إ

ثانية: عجاد والتييئة، السخحمة المخحمة اإل :ولىاأل ،سخ بثالث مخاحليف تشفيح بخنامج التسكيغ أ( 2014

لتشفيح كميا ف ىحه السخاحل الثالثة بخصػاتيا أمخحمة التشفيح، السخحمة الثالثة: مخحمة الستابعة، ويخػ الباحث 

شالعيع إو  ىجاؼيا ومذاركة العامميغ بيحه األأىجافعسمية التسكيغ قائسة عمى مجػ صياغة السؤسدة 

نو جدء مغ السشطػمة التي تقـػ أمل لذعػر العا ؛يا وخصصيا االستخاتيجيةأىجافعمى رؤػ السؤسدة و 

نو أيا، وىحا بجوره يؤدؼ إلى شعػر العامل أىجافىسية في صياغة رؤػ السؤسدة و أ عمييا السؤسدة وليا 

فكاره عمى محسل الجج وشعػره أجدء مغ ثقافة السؤسدة ومحػر تكػيغ ىحه الثقافة التشطيسية حيشسا تؤخح 

داء ؼ معمػمة يبتغييا ألأمشحو الثقة وتستعو بحخية الػصػؿ إلى فكاره مغ خالؿ أف القادة يؤمشػف بو وبأ

خح روح أالسؤسدة ب هف يكػنػا قادة ليحأ يعمكانإف بأماف و ا عمى الذعػر باأليجابً إميامو، ما يشعكذ 

 ؼ مذكمة قج تػاجو السؤسدة.ػضع الحمػؿ أللالسبادرة 

 وجهة منعخ الباحث  9.2.2.2

بج لشا مغ  عغ جساعات العسل كاف ال ىسيتيا واختالفياأ بيا و  بعج استعخاض فخؽ العسل والتعخيف

ففي السحكسة الجستػرية  ،ليو وىػ تسكيغ فخؽ العسلإاالىتساـ بسخاحل تصػرىا لكي نرل إلى ما نربػ 

ا لمشجاحات بج مشو نطخً  مخ الأ ةف االىتساـ بفخؽ العسل في ىحه السخحمإالعميا وكػنيا حجيثة التأسيذ ف

يا فخؽ العسل ومعخفة الطخوؼ التي مخت بيا خالؿ عالسؤسدات السحمية والجولية عشج تذجيالتي حققتيا 
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مشح نذأتيا  وسيذ ومعاصخة مخاحمألسحكسة الجستػرية العميا فتخة التافي  يسشػات عسميا، ومغ شبيعة عسم

ذكيل فخؽ العسل ىػ لسخحمة الثانية بعج تاوالقانػني في السحكسة كاف اختيارؼ  دارؼ بشاء الكادر اإلأثشاء و 

في تحقيق  -ةولػ بجرجة بديص -ساىعكي أ حلظاالىتساـ بتسكيغ ىحه الفخؽ ومعخفة الطخوؼ السشاسبة ل

 ا لرعػبة العسل في الييكل التشطيسي الحالي كػنو الونطخً  ،جميا السحكسةأت مغ ئنذأالتي  ىجاؼاأل

ف الخخوج مغ إف افخدؼ وليذ جساعيً  تأسيدو واعتساده كاف بعسل حيث إفذكمو الحالي ب ىجاؼيحقق األ

ا حاليً نصمق عمييا شبيعة العالقات الخسسية إلى العالقات غيخ الخسسية كاف مغ خالؿ فخؽ العسل التي 

بعاد التي ىع األأ ف إ، وبشاء عمى ذلظ ف"اإلداريةالمجاف السذكمة بالقخارات "في السحكسة الجستػرية مدسى 

سعشػؼ والتسكيغ االترالي لفخؽ العسل، وحدب وجية نطخ الباحث لفتت انتباىي كباحث ىػ التسكيغ ال

يحقق  ف التسكيغ الشفدي لػ تػفخ في ضل غياب التسكيغ االترالي اليكفي أل ف االىتساـ ببعج واحج الإف

ف اىتساـ الباحث بأبعاد التسكيغ يداعج ويػفخ الػقت والجيج لتحقيق فإوالعكذ صحيح، لحا  ىجاؼاأل

 .ىجاؼاأل
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 السبحث الثالث: السحكسة الجستؽرية العميا 3.2

 تسهيج   1.3.2

، وتست السرادقة 2003يعػد تأسيذ السحكسة الجستػرية العميا إلى القانػف األساسي السعجؿ لدشة  أوال:

، وحسل اسع قانػف السحكسة الجستػرية العميا 17/02/2006عمى قانػف السحكسة الجستػرية وإقخاره بتاريخ 

(.وأصجر رئيذ دولة فمدصيغ مخسػما 62السشذػر في الجخيجة الخسسية عجد ) 2006( لدشة 3رقع )

بذأف تذكيل السحكسة الجستػرية العميا، والحؼ بسػجبو تذكمت أوؿ ىيئة  2016( لدشة 57رئاسيا رقع )

وتعجيالتو  2006( لدشة 3قزائية مدتقمة غيخ قابمة لمعدؿ، تسارس اختراصاتيا بسػجب قانػف رقع )

رساء انػف األساسي والتجرج القانػني إلولتكػف سمصة خارج كل الدمصات، ىادفة إلى سسػ الق 2017عاـ 

 قػاعج دولة القانػف.

تتألف السحكسة الجستػرية مغ رئيذ ونائب لو وعجد ال يقل عغ سبعة قزاة في التذكيل األوؿ  ثامنيًا:

ء عمى تشديب الجسعية العامة، وتكػف مجة ليا،  وُيعّيغ ثالثة قزاة كل سشتْيغ بقخار مغ رئيذ الجولة بشا

 السحكسة كافة.  ألعزاءالعزػية ست سشػات غيخ قابمة لمتججيج 

القزائية قج تشاولت تشػعًا في ولسا كانت السحكسة الجستػرية العميا تتسيد بسياـ جميمة، فإف الييئة 

اءة القزائية والحقػقية والشداىة شياؼ والذخائح القانػنية لزساف الحيجة والتجخد، ومسغ يتستعػف بالكفاأل

 السحكسة الجسع بيغ ميشتيع القزائية وأؼ ميشة أخخػ. ألعزاءحيث ال يجػز 

 غمبية.خاراتيا باألقل وترجر قألتعقج الييئة القزائية جمداتيا مغ رئيذ وستة مغ قزاتيا عمى ا ثالثًا:
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 رؤية ورسالة وأهجاف السحكسة الجستؽرية العميا 2.3.2

 نحػ دولة القانػف وسسػ القانػف األساسي الفمدصيشي.لجستؽرية العميارؤية السحكسة ا : 

 ىيئة قزائية مدتقمة قائسة بحاتيا تعسل عمى تخسيخ مبادغ القانػف العميا رسالة السحكسة الجستؽرية :

األساسي وحساية الحقػؽ والحخيات، وتكخيذ مبادغ األمغ القانػني في السجتسع الفمدصيشي، 

 .ووتسكيش القانػني واإلدارؼ  واستثسار الكادر

 حخاسة القانػف األساسي الفمدصيشي  : يكسغ اليجؼ الخئيذ لمسحكسة الجستػرية فيالهجف الخئيذ

 وتجديج مبجأ القانػف لبشاء الػشغ والسػاشغ.

  :الهجاف الفخعية اآلتية 

 تحقيق دولة ديسقخاشية تتستع بالسذخوعية الجستػرية والذخعية القانػنية. -1

 عمى سيادة القانػف.التأكيج  -2

 عجـ السداس بحقػؽ اإلنداف. -3

ما ورد في الخصة الػششية فإنشا نمتـد بالدياسات العامة ليحه الخصة، حيث تع إعجاد وانصالقًا مغ احتخامشا 

مجمذ  صادؽ عمييا( و 2022- 2017ة لقصاع العجالة )ىحه الخصة بشاًء عمى االستخاتيجية الػششي

غايات السحكسة الجستػرية  ي إعجاد خصة استخاتيجية ذات شابع دستػرؼ يحققالػزراء، عمسا بأنشا نخغب ف

 ورد في الخصة االستخاتيجية الػششية السحكػرة أعاله. ما ، والتالي يسثلالعميا
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 ( غايات السحكسة وأهجافها االستخاتيجية والهجاف الفخعية5.2ججول )

 ةأهجافها الفخعي أهجافها االستخاتيجية غايات السحكسة

السحكسة الجستػرية  -1

مكانيات لجييا اإل

والقجرات الالزمة لمقياـ 

بػاجباتيا بكفاءة 

 وفعالية

بيئة تقاضي مدتجيبة وبشية 

تحتية مالئسة تديل وصػؿ 

السػاششيغ لخجمات التقاضي 

 ومتػافقة مع السعاييخ الجولية.

تجييد وتأثيث مبشى لمسحكسة الجستػرية  -

 العميا

 السحكسة الجستػريةبشاء وتأىيل قجرات شاقع  -

تشفيح بخامج وأنذصة لتعخيف الجسيػر  -

 بالسحكسة الجستػرية وأىسيتيا.

القػانيغ والتذخيعات   -2

 جسيعيا الفمدصيشية

تتػافق مع الجستػر 

 الفمدصيشي

قصاع عجؿ واضح األدوار 

والرالحيات ومتدق ومتشاغع 

وفق القػانيغ واألنطسة 

 السعسػؿ بيا.

 رية القػانيغ.الخقابة القزائية عمى دستػ  -

 دارؼ.تحقيق االستقالؿ السالي واإل -

  2022-2017إعجاد الباحث مغ واقع اإلستخاتيجية الػششية 

 اإلطار القامنؽمني الحي يحكػ عسل السحكسة الجستؽرية العميا  3.3.2

شار القانػني الحؼ يحكع عسل السحكسة وتعجيالتو ىػ اإل 2006عاـ م( ل3قانػف السحكسة الجستػرية رقع )

دصيشية ونحكخ بعس مجاالت لى القػانيغ واألنطسة السعسػؿ بيا فى الجولة الفمإرية العميا، إضافة الجستػ 

 :بحيث تختز السحكسة الجستػرية العميا دوف غيخىا بسا يمي صاالخترا

أسسى تذخيع  ؿ الشطخ في مجػ مصابقة التذخيعاتالخقابة الجستػرية عمى القػانيغ واألنطسة مغ خال أوال: 

  .انػف األساسيوىػ الق
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 .ساسيأ. تفديخ نرػص القانػف األ ثامنيًا:

 .ب. تفديخ الشرػص التذخيعية

 .ج. الفرل في تشازع االختراص بيغ الدمصات

ذات  اإلداريةبيغ الجيات القزائية أو بيغ الجيات القزائية والييئة  الفرل في تشازع االختراص ثالثًا:

  .االختراص القزائي

حجىسا مغ جية  قزائية أئيْيغ نيائيْيغ متشاقزْيغ؛ صادر داع عمى تشفيح حكسْيغ قزاالفرل في الش رابًعا:

 .أو جية ذات اختراص قزائي واآلخخ مغ جية أخخػ مشيا

( 37/ج( مغ السادة )1البت في الصعغ بفقجاف رئيذ الجولة األىمية القانػنية وفقا ألحكاـ البشج ) خامًدا:

، ويعتبخ قخارىا نافحا مغ تاريخ مرادقة السجمذ التذخيعي 2003اسي السعجؿ لدشة سمغ القانػف األ

   .عميو بأغمبية ثمثي عجد أعزائو

 لسحكسة الجستؽرية العمياإلى اطخق المجؽء  1.3.3.2

 :حجػ الصخؽ اآلتيةإسة الخقابة القزائية الجستػرية بتتػلى السحكسة الجستػرية العميا مسار 

تزخر متى انتيكت حقػقو الجستػرية وتقجـ الجعػػ : ويقيسيا الذخز السالجعؽى الصمية السباشخة .1

ـ   ميشة السحاماة عغ عذخ سشػات، أو بػاسصة الشائب العاـ أو ال تقل مجة خبختو ومسارستو  بػاسصة محا

 .أحج مداعجيو مسثال عغ مؤسدات الجولة

رية نز حجػ السحاكع بعجـ دستػ إرػـ أثشاء الشطخ في الجعػػ أماـ : قج يجفع أحج الخالجفع الفخعي .2

في قانػف أو مخسػـ أو الئحة أو نطاـ، ورأت السحكسة أف الجفع ججؼ فتؤجل الشطخ في الجعػػ ويحجد 
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( يػمًا لخفع دعػػ بحلظ أماـ السحكسة الجستػرية، فإف لع تخفع 60)ػ لسغ أثار الجفع ميعاد ال يتجاوز ال

  .الجعػػ في السعياد السحجد اعتبخ الجفع كأف لع يكغ

ما تشطخ إحجػ السحاكع بإحجػ الجعاوػ وتخاءػ ليا أف في الشز التذخيعي السعخوض عشج اإلحالة: .3

أماميا والالـز لمفرل في الشداع عجـ دستػرية نز في قانػف أو مخسػـ أو الئحة أو نطاـ يتع وقف 

 .الشطخ في الجعػػ وإحالة األوراؽ بغيخ رسػـ إلى السحكسة الجستػرية العميا

تشاقر السحكسة الجستػرية العميا نداعًا معخوضًا عمييا، وأثشاء الديخ في  يكػف ذلظ عشجما الترجي: .4

بالشداع فميا أف تترجػ مغ تمقاء نفديا وتثيخ عجـ  غيخ دستػرؼ مترال االشداع تبيغ ليا أف ىشاؾ نًر 

 .دستػرية الشز السترل بالشداع السعخوض عمييا حدب األصػؿ

ية العميا بتقجيع شمب التفديخ مغ وزيخ العجؿ بشاء عمى شمب يتع المجػء إلى السحكسة الجستػر  التفديخ: .5

رئيذ الجولة ورئيذ مجمذ الػزراء ورئيذ السجمذ التذخيعي أو رئيذ مجمذ القزاء األعمى أو مسغ 

انتيكت حقػقو الجستػرية لتفديخ نز في القانػف األساسي أو تفديخ نز تذخيعي إذا أثار خالفًا في 

 .ىسية ما يقتزي تفديخىاالتصبيق، وكاف ليا مغ األ

وتعج أحكاـ السحكسة الجستػرية العميا وقخاراتيا نيائية وغيخ قابمة لمصعغ، ممدمة لجسيع سمصات الجولة 

 ولمكافة، وتشذخ في الجخيجة الخسسية.
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 هيكمية السحكسة الجستؽرية العميا 4.3.2

 

 ( الهيكل التشعيسي لمسحكسة الجستؽرية العميا2.2شكل )

 
 احث مغ واقع بيانات السحكسة الجستػرية العمياإعجاد الب *
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 اإلداريةالذؤون السالية و   5.3.2

 تكػف لمسحكسة مػازنة سشػية مدتقمة تعج وفًقا لألسذ التي تعج بيا السػازنة العامة.. 1

يتػلى رئيذ السحكسة إعجاد مذخوع السػازنة لتقجيسو إلى الجية السخترة بعج بحثو وإقخاره مغ . 2

السدائل الستعمقة بتشفيح  كػف رئيذ السحكسة مدؤواًل عغلعامة لمسحكسة باألغمبية السصمقة، ويالجسعية ا

 السػازنة وفًقا لمػائح الرادرة بسػجب ىحا القانػف.

ة، ) قانػف السحكسة تدخؼ عمى مػازنة السحكسة والحداب الختامي أحكاـ قانػف السػازنة العام. 3

 ((.48الجستػرية العميا، مادة ) 

يكػف لمسحكسة أميغ عاـ، ورئيذ قمع، وعجد كاؼ  مغ السػضفيغ واإلدارييغ العامميغ، ويكػف لخئيذ  .4

قانػف السحكسة  ) السحكسة ووزيخ العجؿ سمصة اإلشخاؼ عمييع، كل في حجود اختراصو القانػني

 .  ((49الجستػرية، مادة )

ىجاؼ، ورسع الخصة االستخاتيجية لة واألوالخسا ةفي صياغة الخؤي يذارؾ . يكػف لخئيذ السحكسة ديػاف5

تشطيع بخيج رئيذ السحكسة وعخضو عمى رئيذ و  ،صعمى مدتػػ السحكسة ضسغ نصاؽ االخترا

 يق مع الجيات السختمفة داخلالديارات والجػالت الخاصة بخئيذ السحكسة بالتشد عجادوإ ، السحكسة

 طيسي لمسحكسة (.) الييكل التش حدب تػجييات رئيذ السحكسةوخارجيا السحكسة 
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 : الجراسات الدابقةالسبحث الخابع 4.2

  تقجيػ  

تسكيغ فخؽ  يوأثخىا ف اإلداريةالقيادة  أنساطتع البحث في العجيج مغ السرادر التي تبحث في مػضػع  

 .جشبيةالفمدصيشية والعخبية واأل ،بيغ السقاالت والجراسات الدابقة العسل، وتشػعت

 :عخبيةدراسات   1.4.2

جامعة الدؽدان  داري بجاع اإلفخق العسل وعالقتها باإل" :( بعشؽان2017يؽسف، صفاء، )دراسة  .1

 .ا"لمعمؽم والتكشؽلؽجي

ىجفت الجارسة إلى تػضيح مفيػمي فخؽ العسل واإلبجاع اإلدارؼ واختبار أثخ فخؽ العسل عمى اإلبجاع 

دابقة في بشاء نسػذج الجراسة اإلدارؼ، واعتسجت الجارسة عمى نطخية التبادؿ االجتساعي والجراسات ال

الحؼ مغ خاللو تست صياغة فخضيات الجراسة، وتتسثل الفخضية الخئيدة في أف ىشاؾ عالقة بيغ فخؽ 

العسل واإلبجاع اإلدارؼ، واستخجمت الجراسة السشيج الػصفي التحميمي، وتسثل مجتسعيا في العامميغ 

التجارية الدػدانية حيث تع االعتساد عمى  الػسصى والجنيا في بعس السرارؼ اإلداريةبالسدتػيات 

أسمػب العيشة غيخ االحتسالية )السيدخة(، وتػصمت الجراسة إلى نتائج عجيجة مشيا وجػد عالقة بيغ فخؽ 

العسل واإلبجاع اإلدارؼ، وضعف في مشح الحػافد السادية والسعشػية لمسبجعيغ، وضعف في تػجيو 

غيخ السدتقل فخؽ العسل بأبعاده: القيادة، والبيئة االجتساعية والبيئة االىتساـ بتكػيغ فخؽ العسل، وكاف الست

 التشطيسية، أما الستغيخ التابع فكاف اإلبجاع اإلدارؼ بأبعاده: السخونة، والسخاشخة، وحل السذكالت.
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هجاف االستخاتيجية تحقيق ال يف هتسكيؼ العامميؼ ودور  : "( بعشؽان 2016دراسة ) السمفؽح ، .2

 . "غدةبسالمية إللمجامعة ا

عتسجت الباحثة ا يا االستخاتيجية، و أىجافتحقيق  فيمعخفة واقع تسكيغ العامميغ ودوره  إلىىجفت الجراسة 

داة لجسع البيانات، وكاف مجتسع الجراسة بعيشة أوكانت السقابمة واالستبانة  ،عمى السشيج الػصفي التحميمي

وتع تحقيق  ةكانت متػسصفما الشتائج أ، %90 وكانت ندبة االستخداد ا،مػضفً  1065صل أمغ  320

تفػيس الجامعة االستخاتيجية بجرجة كبيخة، وكاف الستغيخ السدتقل تسكيغ العامميغ بأبعاده ) أىجاؼ

 ىجاؼاألفما الستغيخ التابع أ ،بشاء فخؽ العسل(و تحفيد السػضفيغ، و االتراؿ الفعاؿ، و التجريب، و ، الدمصة

(، ةوسشػات الخجم ،السدسى الػضيفيو السؤىل العمسي، و ، الجشذلجيسغخافية )الستغيخات او  ،االستخاتيجية

وصت بزخورة استثسار التسكيغ لتحقيق أ، و ةأىجاؼ الجامعتحقيق و ، دارؼ بعاد التسكيغ اإلأتمتـد الجامعة ب

 .عساؿاختيار الصخيقة لمقياـ باأل فيمشح العامميغ الحخية و ، ىجاؼاأل

القيادية  منسا أثخ ال  :"( بعشؽان2016، و بؽلعخواي ، صالح الجيؼالحكيػ  دراسة ) ريسؽش، عبج  .3

 ."جفخيقية لمدجاحالة الذخكة ال دراسة –بجاعي لمسخؤوسيؼ عمى الدمؽك اإل

وكاف السشيج الػصفي  ،ي لمسخؤوسيغبجاعالقيادية عمى الدمػؾ اإل نساطثخ األأإلى معخفة ىجفت الجراسة 

 افخدً  25فخاد العيشة أـ الباحثاف االستسارة، وكاف عجد البيانات فاستخج داة جسعأما أ ،ىػ الستبع يالتحميم

 نساطوكاف الستغيخ السدتقل األ ،بجاعإلاالذخكة ومجػ تذجيعيا في إلى واقع القيادة جل الػصػؿ أمغ 

 ،خةالخبو ، الجشذو وكانت الستغيخات الجيسغخافية العسخ،  ،يبجاعالدمػؾ اإلفما الستغيخ التابع أ ،القيادية

فخاد السؤسدة يتستعػف بخرائز أف الشسط الجيسقخاشي ىػ الدائج و أوكانت الشتائج  ،والسدتػػ العمسي

 .بجاعف القيادة تذجع اإلأالعالقة بيغ الستغيخات تطيخ ية، و إبجاع
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عمى سمؽك السؽاطشة  اإلداريةالقيادة  أمنسا تأثيخ  :"( بعشؽان 2016دراسة ) طحطؽح، عالية  .4

 ". العديد بججة سة تطبيقية عمى مؽظفات جامعة السمغ عبجالتشعيسية / درا

نسط القيادة و )نسط القيادة الجيسقخاشي،  اإلداريةالقيادة  أنساطثيخ أإلى التعخؼ عمى تىجفت الجراسة 

واعتسجت الباحثة عمى االستبانة  ،نسط القيادة الحخة( عمى سمػؾ السػاششة التشطيسيةو ، وتػقخاشياأل

وكانت الشتائج تفػؽ  ،(278بعيشة ) ة( مػضف1142ف مجتسع الجراسة مغ ) وتكػ  ،اناتلجسع البي أسمػبك

عمى  ةثيخ لمقيادة الحخ أوتػقخاشي مع وجػد تيميو الشسط الحخ ومغ ثع الشسط األنسط القيادة الجيسقخاشية 

جػد فخوؽ إلى و وتػصمت  ،وتػقخاشي والجيسقخاشيشسط القيادة األسمػؾ السػاششة التشطيسية وشبو غياب ل

لمستغيخات الذخرية )العسخ،  ػ وسمػؾ السػاششة تعد  اإلداريةالقيادة  أنساطتجاه حرائية إذات داللة 

جخاءات ترحيحية إ، واتخاذ وصت بتعديد الشسط الجيسقخاشيأو  (.عجد سشػات الخبخةو السؤىل العمسي، و 

 . التصػيخ والجورات التجريبيةو ادية، زيادة الحػافد السعشػية والسو وتػقخاشية والحخة، دة األلسسارسة القيا

عمى أداء العامميؼ في السؤسدة  اإلداريةتأثيخ القيادة : "بعشؽان ( 2015، كيخد)دراسة  .5

  ".االقترادية، دراسة حالة مؤسدة سؽمنمغاز، مجيخية التؽزيع بالغؽا 

باحث السشيج الػصفي داء العامميغ واستخجـ الأعمى  اإلداريةثيخ القيادة أمعخفة ت إلىىجفت الجراسة 

ا لكبخ حجع السجتسع، وتسثمت الجراسة بالستغيخات داة الجراسة السدح بالعيشة نطخً أ وكانت ،التحميمي

فكاف وارتبصت بشسط اإلشخاؼ وبشاء فخؽ العسل والتحفيد، أما الستغيخ التابع  ،اإلداريةالسدتقمة القيادة 

، وكانت األدوات الستبعة في البحث مغ خالؿ العيشة ، واعتسج البحث عمى السشيج الػصفياألداء الػضيفي

ستبياف، كسا أثبتت الجراسة وجػد عالقة شخدية إيجابية بيغ الشسط الجيسقخاشي واألداء في تػزيع اال

 .الػضيفي والتحفيد واألداء الػضيفي عمى اختالؼ الستغيخات الجيسغخافية
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ؼ داري مبجاع اإللعسل ودورها في تشسية اإلاء فخق اواقع بشبعشؽان : " (2014، بؽ جخبؽعأ)دراسة  .6

كمية  –قرى جشؽبية  جامعة الالسحافعات ال -قتراد الؽطشي الوجهة منعخ العامميؼ في وزارة ا

 ". اإلدارةبخمنامج القيادة و  –اسات العمياالجر 

وجية ىجفت ىحه الجراسة إلى التعخؼ عمى واقع بشاء فخؽ العسل ودورىا في تشسية اإلبجاع اإلدارؼ مغ 

نطخ العامميغ في وزارة االقتراد الػششي في السحافطات الجشػبية، وقج استخجمت الجراسة السشيج 

الػصفي التحميمي كػنو يتشاسب مع مػضػع الجراسة، وتسثل مجتسع الجراسة بالعامميغ في وزارة االقتراد 

عمى السػضفيغ البالغ  الػششي في السحافطات الجشػبية، وكانت االستبانة أداة جسع البيانات ووزعت

مػضًفا ومػضفة. ىشاؾ دور لفخؽ العسل في تشسية اإلبجاع اإلدارؼ ودور لمعشرخ الفشي لفخؽ  237عجدىع 

العسل في تشسية اإلبجاع اإلدارؼ، ويػجج دور لشسط قيادة فخؽ العسل في تشسية اإلبجاع اإلدارؼ، وكاف 

الفشي، ونسط القيادة، وسمػكيات أعزاء الفخيق،  الستغيخ السدتقل "بشاء فخؽ العسل" بأبعاده )العشرخ

والبيئة االجتساعية والبيئة التشطيسية(، أما الستغيخ التابع فاإلبجاع اإلدارؼ، يػجج دور لشسط قيادة فخؽ 

العسل في تشسية اإلبجاع، ويػجج دور لمبيئة االجتساعية في تشسية اإلبجاع، وال يػجج دور لمبيئة التشطيسية، 

فخوؽ بيغ متػسصات استجابات السبحػثيغ في دور فخؽ العسل في التشسية عمى الستغيخات وليذ ىشاؾ 

 الجيسغخافية.
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ا بتحقيق الهجاف استخاتيجية تسكيؼ السؽارد البذخية وعالقته : "( بعشؽان 2014دراسة ) قجيح ،  .7

 .ة"سالمية فى قطاع غد البشؽك اإل ياالستخاتيجية ف

االستخاتيجية،  ىجاؼفي تحقيق األى استخاتيجية تسكيغ السػارد البذخية التعخؼ عم إلىىجفت الجراسة 

 ،فخؽ العسلو االستقاللية، و الحخية، و السذاركة بالسعمػمات،  :عاد تسكيغ السػارد البذخية ىيأبف أوذكخت 

 (.االستخاتيجية ىجاؼـ الستغيخ التابع )األأوىي الستغيخات السدتقمة  ،والقػة التشطيسية

ثبتت وجػد فأما الشتائج أداة جسع البيانات، أ في التحميمي وكانت االستبانةباحثة السشيج الػصاستخجمت ال

ػجج عالقة وتاالستخاتيجية واستخاتيجية تسكيغ السػارد البذخية،  ىجاؼحرائية بيغ األإعالقة ذات داللة 

والحخية واالستقاللية،  ىجاؼبيغ األ أيًزا عالقة وىشاؾ، االستخاتيجية والسذاركة بالسعمػمات ىجاؼبيغ األ

تعجيل نطاـ الحػافد و وتسكيغ السػارد البذخية، مصمػب زيادة العسل بخوح الفخيق،  ىجاؼعالقة بيغ األو 

 .االعتساد عمى الخوح الجساعيةو ت، آوالسكاف

 زهخجامعة ال  –داري وعالقته بفاعمية فخق العسل التسكيؼ اإلبعشؽان : " ( 2013، )عفامنةدراسة  .8

 ".غدةب

ىجفت ىحه الجراسة إلى التعخؼ عمى العالقة بيغ التسكيغ اإلدارؼ بأبعاده الخسدة )االتراؿ ومذاركة 

السعمػمات، وبشاء فخؽ العسل، والتأثيخ، وحفد العامميغ، والقػة( وفاعمية فخؽ العسل، ومدتػػ تصبيق كل 

حث السشيج الػصفي التحميمي، مشيسا في السؤسدات األىمية الجولية العاممة في قصاع غدة، واستخجـ البا

وتكػف مجتسع الجراسة مغ العامميغ في السؤسدات األىمية الجولية التي تعسل في قصاع غدة ويبمغ إجسالي 

( مؤسدات، وكانت أداة الجراسة ىي االستبانة بػاقع  7( مؤسدة، واختار الباحث عيشة مغ ) 65عجدىا )

دتػػ التسكيغ اإلدارؼ في السؤسدات األىمية الجولية ( استبانة، فكاف م236( مبحػث واستخجعت )300)
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%، وكحلظ فإف فاعمية فخؽ العسل كاف مدتػاىا مختفعًا بشدبة 81العاممة في قصاع غدة مختفعًا بشدبة 

%، وأضيخت الشتائج تفاوتا في مػافقة عيشة الجراسة وجػد األبعاد الخسدة، وكذفت الجراسة عغ وجػد 80

لسبحػثيغ حػؿ عالقة التسكيغ اإلدارؼ بفاعمية فخؽ العسل تعدػ لستغيخ "العسخ" فخوؽ في معجؿ استجابة ا

مع وجػد عالقة شخدية بيغ التسكيغ اإلدارؼ وفاعمية فخؽ العسل، وكاف الستغيخ السدتقل التسكيغ اإلدارؼ 

أما الستغيخ بأبعاده )االتراؿ ومذاركة السعمػمات، وبشاء فخؽ العسل، والتأثيخ، وحفد العامميغ، والقػة(، 

 إعادة الشطخ بشطاـ الحػافد، وزيادة اندياب السعمػمات.و التابع فكاف فاعمية فخؽ العسل، 

أثخ القيادة في بشاء فخيق العسل الشاجح : "بعشؽان  (2013، رجاء ، والدايح ، مندخيؼخشؽر) دراسة .9

  ". BATISUD "   في مؤسدة البشاء لمجشؽب والجشؽب الكبيخ

وناجح في  ءأف ىشاؾ تأثيًخا لمقيادة الفعالة عمى بشاء فخيق عسل كف إلىلجراسة خمز البحث في ىحه ا

السؤسدة الػششية لبشاء الجشػب والجشػب الكبيخ، وقمة في ميارات التحفيد والتخصيط وإجادة التفاعل مع 

ي فخؽ العسل، وال بج لمقيادة أف تتحمى بسيارات وفشػف لتداىع في تأسيذ فخؽ العسل الشاجح، وتػص

 .يا التي تدعى إليياأىجافالجراسة بتفعيل القيادة في السؤسدات كميا مغ أجل التحديغ مغ أدائيا وتحقيق 

ستبانة والسقابمة الذخرية حميمي، واألدوات السدتعسمة ىي االاستخجـ الباحث في ىحه الجراسة السشيج الت

تغيخ التابع: فخؽ العسل الس ، أماتمفةسخالستغيخ السدتقل: القيادة بأبعادىا مغ ميارات وفشػنيا ال حيث إف

ا لمقيادة ف ىشاؾ تأثيخً إلى أوخمرت  .الستغيخات الجيسغخافية: الجشذ، والعسخ، والسؤىل العمسي، و بسياراتو

يػجج ارتباط بيغ ميارات القيادة و ، كميا السؤسدات فيتفعيل القيادة و بشاء فخؽ العسل،  فيالفعالة 

العسل عمى تعديد ، و ىجاؼمع األ ىالقجرة عمى بشاء فخؽ العسل بسا يتساشامتالؾ و وميارات فخؽ العسل، 

 .زيادة االىتساـ بحخية الترخؼو ىسية فخؽ العسل، أشاع السؤسدة بوإقميارات فخؽ العسل، 
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: بعشؽان( Zaersabet ،Ahangaran ، Goudarzvand Chegini  ،2013دراسة ) .10

 ".السشعسات الججيجة يلتسكيؼ والشسط القيادي ف"ا

القيادة التحػيمية، السػجية ) بعاده السختمفةأأسمػب القيادة كستغيخ مدتقل بمعخفة  إلىىجفت ىحه الجراسة 

مدتػػ الجساعة، ده )بعاأفي تسكيغ السػضفيغ كستغيخ تابع بنحػ العالقات والسػجية نحػ السياـ( 

مى الخغع مغ زيادة االىتساـ بتسكيغ السؤسدة الججيجة، وع في( بجاعالتسكيغ الشفدي واإلو التسكيغ الييكمي، و 

، وبحثت ىحه في السذاريع القائسة قميل ودراكإو ىسية ذلظ أ ف فيع أال إفي السشطسة مذكمة التػضيف 

واالبتكار لمعامميغ يكػف  بجاعزيادة اإلإف و  ة،الجراسة العالقة بيغ نسط القيادة والتسكيغ والستغيخات الػسيص

 .و البيئةأكيغ الشفدي وتسكيغ السشاخ والتس مغ خالؿ التسكيغ الييكمي

ثخ ذلظ عمى أومغ ثع  يثخوا عمى التسكيغ الشفدي مغ خالؿ التسكيغ الييكمأف القادة أضيخت الشتائج أو 

 . السذاريع بفاعمية إدارةيجابية وكبيخة مع إف ىشاؾ عالقة أ، و بجاعاإل

ثيخ ذلغ عمى أداري وتمجى مسارسة التسكيؼ اإل : ( بعشؽان2012 هيثػ، دراسة ) العطار ، .11

 ة.سالمية بغد زهخ واإلجامعتي ال  يدراسة مقارمنة لؽجهات منعخ العامميؼ ف –بجاع العامميؼ إ

لجػ العامميغ في كل  دارؼ اإل بجاعومدتػػ اإل دارؼ ىجفت الجراسة إلى التعخؼ عمى مدتػػ التسكيغ اإل

صحاب أالجراسة مغ فئة السػضفيغ وتكػف مجتسع  ،زىخ في قصاع غدةسالمية وجامعة األمغ الجامعة اإل

% ، وكاف الستغيخ السدتقل )التسكيغ  75االستخداد  وكانت ندبة ،(266شخافية وعجدىع )السشاصب اإل

وحفد العامميغ( والستغيخ  ،االتراؿ الفعاؿو التجريب، و فخؽ العسل، و بعاده )تفػيس الدمصة، أ( بدارؼ اإل

تخكيد و الصالقة الفكخية، و صالة، األو السخونة، و ذكالت، بعاده )حل السأاإلدارؼ( ب بجاعالسدتقل )اإل
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شذخ ثقافة التسكيغ اإلدارؼ مغ خالؿ تعديد ب، وأوصت الجراسة (والقجرة عمى التحميل والخبط ،االنتباه

   .ة العامميغأمكافو صل واالتراؿ، االتػ و االىتساـ بالعسل الجساعي، و أبعاده والقيع التي تحث عميو، 

القيادية وعالقتها بسدتؽيات التسكيؼ مؼ وجهة  منسا ال :" ( بعشؽان 2008، دراسة ) الجسيمي  .12

 ".منعخ مؽظفي مجمذ الذؽرى 

لػصفي القيادية وعالقتيا بسدتػيات التسكيغ واستخجـ الباحث السشيج ا نساطمعخفة األ إلىىجفت الجراسة 

وكاف الستغيخ  ،الػثائقي(خائي )إلى السجخل االستقضافة إداة لجسع البيانات أوكانت االستبانة  ،التحميمي

الشسط االستخاتيجي و ، الشسط السذارؾو الشسط التحػيمي،  :بعادىياأب اإلداريةالقيادة  أنساطالسدتقل ىػ 

السعمػمات،  إلىالػصػؿ و ، يخيغسيػلة تػاصل العامميغ مع السج :بعادهأب غالتسكيوالستغيخ التابع ىػ 

اتخاذ القخار،  فيشخاؾ اإلو ، ةتذجيع السػضفيغ عمى السبادر و ت، تصػيخ السياراو ، ودعسيافكار تذجيع األو 

 .عساؿنجاز األمثل إلسمػب األاختيار األ فيالحخية و 

وجػد عالقة ذات داللة و ضيخت تػفخ الشسط القيادؼ التحػيمي والسذارؾ واالستخاتيجي لجػ السدؤوليغ، أو 

زيادة التفػيس، و عمى تػفيخ نطاـ حػافد، العسل و القيادية ومدتػيات التسكيغ،  نساطحرائية بيغ األإ

 .التذجيع عمى اتخاذ القخاراتو حل مذكالت السػضفيغ، و 
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 :دراسات أجشبية 1.4.2

 Gadirajurrett, Harshitha; Srinivasan, Raj; Stevens, Jake; and Gina, Nehal ،

(2018), "The Impact of Leadership on Team Performance". Student projects in 

engineering and technology". 

 أداء الفخيق ىثيخ القيادة عمأت

العجيج مغ السقاالت والكتب السخررة الستكذاؼ  فيمفيػـ القيادة ىػ مفيػـ نػقر عمى نصاؽ واسع 

تأثيخ القيادة عمى أداء  وبحثت الجراسة. ووديشاميكيات ئوداأوتأثيخىا عمى بشاء الفخيق و  ياالقيادة وتقييس

القيادة السختمفة، مع التخكيد عمى فكخة القيادة التحػيمية مغ خالؿ  أنساطوتقييسو مغ خالؿ عجسة الفخيق 

ألنيا  تياوقػ القيادة ىحه  أنساطتحجيج خرائز ى لإسشدعى و ، ج مغ السقاالت والسقاالت الرحفيةالعجي

لتحػيمية مع الفعالية، جخيت ىحه الجراسة لفيع رابصة القيادة اأو  .أداء الفخؽ داخل السؤسدة إلىتذيخ 

 ،عذخ فخؽ بذكل عذػائي تسبع شخكات بخمجيات كعيشة واستخجم تواختيخ  ،ضافي والخضاالجيج اإلو 

 ،عزاء الفخؽ وشمب مشيع تقييع قائج فخيقيعأ االستبانة لجسيع  وزعتو  ،ا( مذاركً 262ؼ ما مجسػعة )أ

الجيج  :بعادأ ةداء الفخيق مغ خالؿ ثالثأ تقيذ التيجابة عمى االستبانة الثانية شمب مشيع اإل ةالسخ  فيو 

 :بعادهأداء الفخيق بأ والستغيخ التابع ،السدتقل القيادة التحػيمية، والستغيخ الفعالية، والخضاو ، ضافياإل

أسمػب قيادة واحج يؤثخ عمى نو عمى الخغع مغ وجػد أ إلىوتػصمت  ا،والخض ،ضافيالجيج اإلو الفعالية، 

العسل ما يديج وبالتالي خمق الفخص ليع  ،تباعوأجرات ق فيضيار ثقة القائج إب نو يجأال إداء الفخيق أ

لعامميغ مغ خالؿ تػضيح اليجؼ اثخ عمى التسكيغ لفخيق العسل و ؤ وكل ذلظ ي ،ضافي والفعالية والخضااإل

 .السباشخشخاؼ ت واإلآدوار والسكافوتػزيع األ
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 Anita MM Liu  ،Richard Fellows  ،Steve Rowlinson   ،Martin Morgan Tuuli )2012( , 

"Empowering the project team : impact of leadership style and team context".  

 القيادة وسياؽ الفخيق أسمػبتسكيغ فخيق السذخوع: تأثيخ 

فدية القيادة وسياؽ الفخيق عمى ترػرات التسكيغ البشيػية والش أسمػبدراسة تأثيخ  إلىتيجؼ ىحه الػرقة 

لذخز بذكل ى الإالقيادة السػجو  أسمػببيغ  ف ىشاؾ عالقةأوافتخضت الجراسة  ،في فخؽ السذخوع

شيػؼ بالتسكيغ الو ، وعالقة سمبية بيغ القيادة السػجية لمسيسة كل مغ التسكيغ البشيػؼ والشفديو يجابي إ

 . لسدتذاريغ والسقاوليغلسؤسدات البشاء وا امػازيً  ااستخجـ الباحثػف مدح استبياف كسيً و  .والشفدي

يجابي وممحػظ بالتسكيغ الشفدي لمسقاوليغ عمى عكذ إ كانت القيادة السػجية بالسياـ مختبصة بذكل

ىسية بالتسكيغ الشفدي لفخؽ أ يجابي وذؼ إسختبصة بذكل فشخاص ما القيادة السػجية لألأ ،االستذارييغ

 .العسل واالستذارييغ عمى عكذ السقاوليغ

 Linjuan Rita Men( 2010 )، " Measuring the Impact of Leadership Style and 

Employee Empowerment on Perceived, Organizational Reputation ", University of 

Miami 

 (الدسعة التشطيسية) دراكوإالقيادة وتسكيغ السػضف و  أسمػبثخ أقياس 

 العالقات العامة والفعالية مغ مشطػر داخمػي عمػى وجػوتبحث الجراسة الحالية تأثيخ القيادة التشطيسية عمى 

، وتسكػػػيغ السػضػػػف، وترػػػػر السػػػػضفيغ لمدػػػسعة سػػػمػباأل: يبشػػػي الػػػخوابط بػػػيغ القيػػػادة مػػػغ خػػػالؿ التحجيػػػج

 .التشطيسية
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واسػتخجـ الباحػث السػشيج ، معخفة تأثيخ القيادة التشطيسيػة عمػى تسكػيغ السػضػف إلىىجفت الجراسة الحالية و 

داة لجسػع البيانػات ولكػغ مػغ خػالؿ االنتخنػت أانت شخيقػة السدػح الكسػي مػغ خػالؿ االسػتبانة وك ،التحميمي

مػا الستغيػخ التػابع أ ،( مػضف، وكاف الستغيػخ السدػتقل القيػادة التشطيسيػة700تسع الجراسة )جبحيث شسل م

السقػجرة، و السعشػى،  بعػادهأحيػث قرػج بالكفػاءة التسكػيغ الشفدػي ب ،بعاده الكفاءة والديصخةأتسكيغ العامميغ بف

 ،والسعمػمػػػػات ،بعػػػػاده البشيػػػػة التحتيػػػػةأب دارؼ قرػػػػج بيػػػػا التسكػػػػيغ اإلفمػػػػا الدػػػػيصخة أ ،ثيخأوالتػػػػ ،االسػػػػتقالليةو 

كذػػفت الجراسػػة أف القيػػادة ف القيػػادة وتسكػػيغ السػضػػ أسػػمػبفيسػػا يتعمػػق بػػالخبط بػػيغ و خ. والتصػػػي ،والحػػػافد

، وبالتػػالي فػػإف القػػادة دارؼ التسكػػيغ اإل بسعشػػى آخػػخ ،يصخةا بذػػعػر السػػػضفيغ بالدػػالتحػيميػػة مختبصػػة إيجابًيػػ

ضيػػخت أالتحػػػيمييغ ىػػع أكثػػخ مػػغ يفػػػض الدػػمصة لمسػػػضفيغ ويذػػخكيع فػػي صػػشع القػػخار مػػغ السعػػامالت، و 

التسكػيغ )ىسيػة مػغ الذػعػر بالكفػاءة أ كثػخ أدارؼ( بػجور ف شعػر السػػضفيغ بالدػيصخة )التسكػيغ اإلأالجراسة 

 (.الشفدي

 Leadership and Teamwork: The Effects of Leadership and Job Satisfaction on 

Team Citizenship , Seokhwa Yun (Seoul National University) , Jonathan Cox 

(Houston, TX) , Henry P. Sims, Jr. , Sabrina Salam (University of Maryland) ( 

2007 ). 

 فخيق السػاششة ادة والخضا الػضيفي عمىثار القيآالقيادة والعسل الجساعي: 

ثيخ القيادة عمى سمػؾ أدمػؾ السػاششة مغ خالؿ فخؽ العسل، وما ىػ تب القيادةبحثت ىحه الجراسة عالقة 

، والخضا وليا سمػكيات القائجأ ،شخؽ  وتع جسع البيانات بثالث ،السػاششة مغ خالؿ الخضا الػضيفي

 . تحػيمية بالتسكيغوعالقة القيادة ال ،الػضيفي لمعامميغ
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، وافتخضت ف تسكيغ القائج يذجع العامميغ عمى العسل بذكل مدتقلألوركدت الجراسة عمى تسكيغ القائج 

 .ا بالخضا الػضيفييجابيً إا ف تعديد القيادة يختبط ارتباشً أ

اسة يشة حيث شسل مجتسع الجر بحاث السيجانية وبصخيقة العفي ىحه الجراسة مغ خالؿ األالبيانات  تجسع

السكخه،  :بعادىاأالقيادة ب أنساطبحيث شسمت االستبانة ، ( مغ القادة73مغ السخؤوسيغ و ) (526)

  .بعادهأاشتسل عمى الخضا الػضيفي بفما القدع الثاني أ ،السسكغو التحػيمي، و السعامل، و ، السػجوو 

جل أى تسكيغ القيادة مغ ثع العسل عم القيادة التحػيمية ومغ أسمػبضيخت الشتائج والتػصيات استخجاـ أو 

 .وكل ذلظ يعدز الخضا الػضيفي ،كثخ فاعميةأجعل السجسػعة 

o Laura A. Hambley, Thomas A. O’Neill, Theresa J.B. Kline (2006). Virtual team 

leadership:" The effects of leadership style and communication medium on team 

interaction styles and out comes" . 

في آثار أساليب القيادة التحػيمية ووسائل االتراؿ عمى الفخيق وأساليب التفاعل  الجراسةبحثت ىحه 

 .والشتائج

ف الفخؽ تتػاصل مغ خالؿ إحجػ الصخؽ الثالث التالية: )أ( وجيًا لػجو، )ب( االتراؿ أوضحت أو 

يادة التحػيمية والعسميات لع تؤثخ عمى الفخيق أف أساليب الق إلىأشارت الشتائج و  ،السخئي، أو )ج( الجردشة

في أساليب التفاعل أو الشتائج وأف متػسط درجة التفاعل البّشاء كاف أعمى في وجيا لػجو مغ فخؽ الفيجيػ 

وأف الفخؽ العاممة في  ،وفخؽ الجردشة، ولكغ ليذ أعمى بكثيخ في االتراؿ السخئي مغ فخؽ الجردشة

سبيل تحقيق أداء مياـ أعمى مغ أولئظ الحيغ يتػاصمػف  فيلع تفعل ذلظ وسائل االتراؿ األكثخ ثخاء 

مغ األدلة عمى أف وسائل االتراؿ ليا تأثيخات ميسة  امديجً  ىحه الشتائج تقجـ .عبخ الػسائط األقل ثخاءً 
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ولى يميو عبخ األ ةالسختب فيف التػاصل وجيا لػجو أ يما يعش، عمى أساليب التفاعل الجساعي والتساسظ

  .لفيجيػ ومغ ثع الجردشةا

وجيا لػجو وعقج السؤتسخات عبخ الفيجيػ مغ  أسمػبمتػسط درجات تساسظ الفخيق أعمى في  ف، كاوأخيًخا

 فخؽ الجردشة، ولكغ ليذ أعمى بكثيخ في وجيا لػجو مغ فخؽ مؤتسخات الفيجيػ.

o Kurtzberg, T. R. (2000) ،” Creative styles and teamwork: Effects of coordination 

and conflict on group outcomes. Dissertation Abstracts International Section A: 

Humanities and Social Sciences". 

عغ كيفية ترسيع الفخؽ  يعخؼ الكثيخ والاإلبجاعية،  تدتخجـ الفخؽ عادة لحل السذكالت وإنجاز السياـ

مغ دراسة ميجانية ودراسة تجخيبية يفتخض ىحا البحث كيفية  ألداء إبجاعي وعالي الجػدة، وباستخجاـ كل

افتخضت الخسالة أف مديًجا مغ اإلبجاع الفخدؼ و  دمج األفخاد السبجعيغ وغيخ السبجعيغ لمقياـ بعسل جساعي

سيؤدؼ إلى مديج مغ اإلبجاع الجساعي، لكغ ذلظ سيأتي عمى حداب صعػبة في التشديق وصخاع أكبخ، 

ا كاف مغ الستػقع أف تذارؾ فخؽ اإلبجاع العالية في مديج مغ السياـ والعالقة وصخاع وبذكل أكثخ تحجيجً 

العسميات، وكاف مغ الستػقع أف يكػف لتعارض السياـ تأثيخات مفيجة لإلبجاع وجػدة اإلنتاج الجساعي، وأف 

ع أف تدداد يكػف الرخاع حػؿ العالقة والعالقات ضاًرا بكل جػانب أداء السجسػعة، وكحلظ مغ الستػق

جػدة إنتاج الفخيق مع زيادة مدتػيات اإلبجاع الفخدؼ إلى أف تقػض قزايا الرخاع والتشديق واألداء 

مغ الرخاع حيث ارتبط نداع السيسة ارتباًشا إيجابًيا  ألنػاع الثالثافخضيات العسمية الأكجت و الفعاؿ، 

 الفخيق وتسيل اإلبجاع والجػدة عمى مدتػػ بباإلبجاع الفخدؼ، بيشسا ارتبصت العالقة والعسمية بذكل سمبي 

الفخؽ مع مجسػعة كبيخة مغ األساليب اإلبجاعية الفخدية إلى اإلبالغ عغ نتائج أقل ورضا أقل مغ نطخائيع 
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وقج استخجمت الجراسة الثانية  .ضارة عمى التشػع في ىحا البعج اىشاؾ آثارً  أفاألكثخ تجاندا، ما يذيخ إلى 

حز الحالة الخاصة لفخؽ التفاوض، وأنذئت الفخؽ لتسثيل ندبة عالية، وندبة ترسيًسا تجخيبًيا لف

مشخفزة، ومدتػيات مختمصة مغ األفخاد السبجعيغ، وأضيخت الشتائج أف الفخؽ ذات السدتػيات السختمصة 

ع مغ األفخاد السبجعيغ تفػقت عمى الفخؽ الستجاندة، وعمى الشقيس مغ نتائج الجراسة األولى بجا أف التشػ 

في ىحا البعج يداعج الفخؽ في جيػدىا اإلبجاعية، وقج يثيخ التشػع اإلحباط لجػ الفخيق لكشو قج يداعج 

 الجيػد اإلبجاعية عمى الخغع مغ ذلظ، ويشاقر اآلثار والتفديخات السحتسمة.

 :التعقيب عمى الجراسات الدابقة  3.4.2

 تبيؼ لمباحث أن: جشبيةوالبعج االطالع عمى الجراسات الدابقة السحمية والعخبية  •

، واستخجاـ أسمػب العيشة عشج تػزيع يالسشيج الػصفي التحميم يوى ة،السشيجية الستبع وحجتمعطسيا  -

 .وىشاؾ عجد مغ الجراسات استخجمت السقابمة إلى جانب االستبانة ،االستبانة كأداة لجسع البيانات

، ومغ ىحه اتابعً  ا، والتسكيغ متغيخً مدتقال اتغيخً مالقيادية  نساطعجد مغ ىحه الجراسات استخجـ األ -

عغ الباحث بحيث استخجـ  تبعاد الستغيخ السدتقل اختمفأ(  ولكغ 2008الجراسات  ) الجسيمي، مصخ 

وتزسغ الستغيخ التابع التػاصل ما بيغ  ،الشسط االستخاتيجيو الشسط السذارؾ، و الشسط التحػيمي، 

، ةالسبادر و تصػيخ السيارات، و فكار، تذجيع األو ػمات، لسعمإلى االػصػؿ و والعامميغ،  يخيغالسج

(  2013ميخداد  ما دراسة ) فاشسة، جعفخ،أ .نجاز العسلإاختيار أسمػب و السذاركة في القخار، و 

القيادة السػجية نحػ و القيادة السػجية نحػ العالقات، و بعاد الستغيخ السدتقل القيادة التحػيمية، أكانت ف

ما أ .اإلبجاع(و التسكيغ الشفدي، و ، يالتسكيغ الييكمو تزسغ مدتػػ الجساعة، فالتابع ما الستغيخ أ ،السياـ
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 نساطبعاد الستغيخ السدتقل األأكانت ف  ( Anita , Richard , Steve , Martin 2012 ) دراسة

كاف ف ( Linjuan , Rita 2010 ) ما دراسةأ .و البشيػؼ والشفدييوالستغيخ التابع التسكيغ ببعج ،القيادية

و الكفاءة يوالستغيخ التابع التسكيغ ببعج ،ىسيا القيادة التشطيسيةأ الستغيخ السدتقل أسمػب القيادة و 

 .لتسكيغ اإلدارؼ اومحتػيات الديصخة  ،محتػيات الكفاءة التسكيغ الشفديحيث إف  ،والديصخة

ة الباحث بالستغيخ ولكشو اختمف عغ دراس مدتقال االقيادية متغيخً  نساطعجد مغ الجراسات استخجـ األ -

 ي( فكاف الستغيخ السدتقل بشاء فخؽ العسل وجدء أساس 2014بػجخبػع ، يػسف أومشيا دراسة )  ،التابع

-2012ما دراسة ) خشػر، ندخيغ و الدايح ، جابخ أ .الستغيخ التابع اإلبجاع اإلدارؼ و  ،يا نسط القيادةفي

ما أ .الستغيخ التابع فخؽ العسلو  ،رات وفشػف بعاده مياأكاف الستغيخ السدتقل القيادة ولكغ ف( 2013

شخاؼ، نسط اإل :بعادىاأب اإلدارية( فكاف الستغيخ السدتقل القيادة 2015-2014دراسة ) كيخد ، عسار 

الحكيع و  دراسة ) ريسػش ، عبجو  .داء الػضيفيوكاف الستغيخ التابع األ ،التحفيدو بشاء الفخؽ، و 

 ،الجيسقخاشي :بعادىاأالقيادية ب نساطكاف الستغيخ السدتقل األ( 2016-2015بػلعخواؼ ، صالح الجيغ 

( 2016ما دراسة ) شحصػح ، عالية أ .الدمػؾ اإلبجاعيكاف الستغيخ التابع و  ،والحخ ،وتػقخاشيواأل

وكاف الستغيخ التابع  ،وتػقخاشي والحخبعادىا الجيسقخاشي واألأالقيادية ب نساطكاف الستغيخ السدتقل األف

 ياساليبأالقيادة و  أنساطكاف الستغيخ السدتقل  ( Hambley 2006 ) دراسةوفي  .اششةسمػؾ السػ 

  .الستغيخ التابع فخؽ العسلو  ،الجردشةو الفيجيػ، و بعادىا وجيا لػجو، أب

فكاف الستغيخ السدتقل  (  Seokhwa , Jonathan , Henry  Sabrina 2007 ) ما دراسةأ

وكاف الستغيخ التابع سمػؾ  ،السسكغو التحػيمي، و السعامل، و السكخه، و بعادىا السػجو، أالقيادية ب نساطألا
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كاف الستغيخ  ( ( Gadirajurrett , Srinivasan , Stevens , Gina 2018 دراسة وفي .السػاششة

 .داء الفخيقأوالستغيخ التابع  ،ىسيا التحػيميةأ القيادة و  أنساطالسدتقل 

(  2012-2011، كجراسة ) العصار ، ىيثع مدتقال ايخً عجد مغ ىحه الجراسات استخجـ التسكيغ متغ -

االتراؿ و التجريب، و فخؽ العسل، و بعاده تفػيس الدمصة، أب فكاف الستغيخ السدتقل التسكيغ اإلدارؼ 

كاف ف(  2013ما دراسة ) عفانة ، حدغ أ .وكاف الستغيخ التابع اإلبجاع اإلدارؼ  ،حفد العامميغو الفعاؿ، 

حفد و ثيخ، أالتو بشاء فخؽ العسل، و السعمػمات، و االتراؿ،  :بعادهأغ اإلدارؼ بالستغيخ السدتقل التسكي

كاف ف(  2014ماني أما دراسة ) قجيح، أفاعمية فخؽ العسل،  تابعوكاف الستغيخ ال ،القػةو العامميغ، 

فخؽ و االستقاللية، و الحخية، و السذاركة بالسعمػمات،  :بعادهأالستغيخ السدتقل تسكيغ السػارد البذخية ب

(  2016ما دراسة ) السمفػح ، فانغ أ .الستغيخ التابع األىجاؼ االستخاتيجيةو  ،القػة التشطيسيةو العسل، 

تحفيد و تراؿ الفعاؿ، واالالتجريب، و تفػيس الدمصة،  :بعادهأفكاف الستغيخ السدتقل تسكيغ العامميغ ب

ما دراسة ) يػسف ، صفاء أ .تيجيةالستغيخ التابع األىجاؼ االستخاوكاف  ،بشاء فخؽ العسلو العامميغ، 

ؼ أ ،البيئة التشطيسيةو البيئة االجتساعية، و القيادة،  :بعادهأالستغيخ السدتقل فخؽ العسل بف(  2017

الستغيخ ف ( Kurtzberg 2000 ) ما دراسةأ ؼ.اع اإلدار جبوالستغيخ التابع اإل ،خخ التسكيغآبسعشى 

الستغيخ التابع السياـ و  ،لسبجعيغ وغيخ السبجعيغالسدتقل فخؽ العسل وما تزسشو مغ السػضفيغ ا

 .العسمياتو 
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  ت مع ن هحه الجراسات تذابهإجشبية فإتعقيبا عمى ما عخضشاه مؼ دراسات سابقة محمية وعخبية و

 :فيسا يمي هواختمفت مع الباحث

لجراسات وىشا اختمفت دراسة الباحث عغ ا ،قاـ الباحث بالسدح الذامل لسجتسع الجراسة )دراسة حالة( .1

 .الدابقة

الجراسة  توىشا تذابي ،سئمة الجراسةأجابة عمى لإلوالسشيج الػصفي التحميمي  الباحث االستبانة استخجـ .2

 .مع معطع الجراسات الدابقة

 ،في دراستو وتػقخاشي والحخالجيسقخاشي واأل :بعادىاأالقيادية ب نساطالباحث الستغيخ السدتقل األ اعتسج .3

 .بعزيا اآلخخجراسات واختمفت مع مع بعس ال توىشا تذابي

حخية و السقجرة، و التسكيغ الشفدي )السعشى،  :ويالباحث الستغيخ التابع تسكيغ فخؽ العسل ببعج اعتسج .4

االتراؿ والسعمػمات، و وضػح األىجاؼ، و والتسكيغ االترالي )العسل الجساعي،  (الترخؼ والتأثيخ

تمفت دراسة الباحث عغ الجراسات الدابقة في اعتبار وىشا اخ ،التصػيخ واإلبجاع(و الحػافد والجوافع، و 

 .بعاد التسكيغ اختمفتأف أضافة إلى إ اتابعً  االتسكيغ متغيخً 

اختمفت الجراسة عغ الجراسات الدابقة فى دراسة السحكسة الجستػرية العميا وتكاد تكػف أوؿ دراسة عغ  .5

 محكسة دستػرية في الػشغ العخبي.
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 الفرل الثالث

 

 لجراسة وإجخاءاتهامشهجية ا

 وشخؽ  السدتخجمة الجراسة أدوات وكحلظ الجراسة، مجتسع وأفخاد الجراسة لسشيج وصفاً  الفرل ىحا يتشاوؿ

 الجراسة أدوات تقشيغ الباحث في قاـ بيا التي لإلجخاءات وصفاً نسػذج الجراسة و  يتزسغ كسا إعجادىا،

 وصفي يم وفيسا الجراسة، تحميلي ف احث عميياالب اعتسج التي اإلحرائية األساليب وأخيخاً  وتصبيقيا،

 :الدابقة لمعشاصخ

   :مشهج الجراسة   1.3

لتحقيق أىجاؼ الجراسة وفي ضػء شبيعة الجراسات والبيانات السخاد الحرػؿ عمييا استخجـ الباحث 

خات نو يػفخ بيانات مفرمة عغ متغيإع ىحا السشيج الجراسة الحالية مغ حيث ئإذ يالالسشيج الػصفي، 

يرف ىحا السشيج ما ىػ كائغ فكسا يقجـ تفديخًا واقعيًا لمعػامل السختبصة بسػضػع الجراسة،  الجراسة،

ويفدخه ويحجد الطخوؼ والعالقات بيغ الػقائع، كسا يتزسغ تفديخًا لمبيانات والسعمػمات الستحرل عمييا 

ىحا السشيج مغ خالؿ  (. ونفح الباحث139ص، 2009وآخخوف،  )الشعيسي .بيجؼ استخالص الشتائج

، كسا أنو يبحث حاضخ لألفخاد السدتجػبيغ في الجراسةوصف متغيخات الجراسة والخرائز الجيسغخافية 

الحػادث واألشياء ميسا كاف نػعيا أو مجاليا لغخض فيع ىحا الحاضخ وتػجيو مدتقبمو بالتحجيث 

 )ممحع، .نية تبشييا لتصػيخ الحاضخوالترحيح والتحجيج أو باقتخاح بجائل أخخػ لتجخبتيا وتقخيخ إمكا

 .(353ص ،2002
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( وىحا السدتػػ يعتبخ في نطخ 0.05وقج تع تحجيج ندبة الجاللة التي تعبخ عغ درجة الثقة ليحه الجراسة بػ)

( ، 2002 )ممحع،. (GAOالباحثيغ الحيغ يدتخجمػنو جيجًا وىػ معتسج مغ مكتب السحاسبة األمخيكي )

% وندبة عجـ 95تداوؼ  انو لػ أجخيت الجراسة مخات عجيجة فإف ندبة نتائجيومعامل الثقة ىحا يعشي أ

 . %5تذابييا 

 طخق جسع البيامنات:   2.3

، وىػ مشيج قائع عمى اإلجخاءات البحثية التي تعتسج جسع التحميمي اعتسجت الجراسة عمى السشيج الػصفي

حل الجراسة، كسا اعتسجت أسمػب الجراسة البيانات الالزمة مغ مجسػعة السبحػثيغ السختبصيغ بالطاىخة م

 السيجانية، ولجسع البيانات الالزمة لتحقيق غخض الجراسة اعتسجت الجراسة عمى مرجريغ: 

 واًل: السرادر الثامنؽيةأ

وتتسثل في الكتب والسخاجع العخبية واألجشبية ذات العالقة والجوريات والسقاالت والتقاريخ واألبحاث 

وكاف اليجؼ مشيا  ،تي تشاولت مػضػع الجراسة والبحث في مػاقع االنتخنت السختمفةوالجراسات الدابقة ال

 تغصية الجانب الشطخؼ لمجراسة.

 ثامنيًا: السرادر الولية

تع االعتساد عمى االستبانة السصػرة كأداة رئيدة لمجراسة لسعالجة الجانب التحميمي لسػضػع الجراسة حيث 

وقج روعي فييا  ،تعكذ أىجاؼ الجراسة وأسئمتيا وتخجـ فخضياتيا اشتسمت عمى عجد مغ العبارات التي

خساسي األبعاد حدب بة لمسفحػصيغ بحدب مقياس ليكخت الجقة والػضػح والتجانذ وكانت االستجا

 حيانا، نادرا، أبجادائسا، غالبا، أ التجرج اآلتي:
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 مجتسع الجراسة: 3.3

الجستػرية العميا  الحيغ يعسمػف في السحكسة نػنييغالسػضفيغ اإلدارييغ والقا تكػف مجتسع الجراسة مغ

( مػضًفا، وذلظ باالستشاد إلى بيانات اإلحرائيات لمسػارد البذخية التي حرل عمييا 42الػػػػػػػػػػػبالغ عجدىع )

 الباحث مغ إدارة السػارد البذخية في السحكسة.

تفزي  سعيًا لمػصػؿ إلى معمػمات دقيقةعغ أسئمة الجراسة اعتسج الباحث أفخاد السجتسع جسيعيع لإلجابة 

 .إلى نتائج واقعية في التذخيز والتحميل والتفديخ وصياغة التػصيات

( استبانة عمى 42) وزعوقج أسمػب الحرخ الذامل لمسعمػمات مغ أفخاد السجتسع  استخجـ الباحث

مشيا  تنة استبعج( استبا42) إلى وبعج إتساـ عسمية جسع البيانات وصمت حريمة الجسع السبحػثيغ،

التحميل اإلحرائي  أجخؼ ا لمتحميل اإلحرائي لتربح عيشة الجراسة التي سبدبب عجـ صالحيتي تافاستبان

الجراسة تبعًا لمستغيخات  مفخدات( في الرفحة التالية يبيغ تػزيع  1)  والججوؿ ،( استبانة40عمييا )

 غخافية:ػ الجيس

 مستغيخات الجيسغخافيةتبعًا ل مفخدات الجراسةتؽزيع (: 1.3ججول )

 الشدبة السئؽية% التكخار الترشيف الستغيخ

 العسخ بالدشؽات

 7.5 3 سشة 25أقل مؼ 

 85 34 سشة 45إلى أقل مؼ  25مؼ 

 7.5 3 سشة فأكثخ 45

 35.0 14 دبمؽم فأقل السؤهل العمسي



80 
 

 52.5 21 بكالؽريؽس

 12.5 5 دراسات عميا

 طبيعة العسل
 87.5 35 إداري 

 12.5 5 منؽمنيقا

عجد سشؽات الخبخة 

 العسمية

 52.5 21 سشؽات 5أقل مؼ 

 30.0 12 سشؽات 10إلى أقل مؼ  5مؼ 

 17.5 7 سشؽات فأكثخ 10

عجد السذاركات في 

 فخق العسل )المجان(

 65 26 مخات 3أقل مؼ 

 7.5 3 مخات 5إلى أقل مؼ  3مؼ 

 27.5 11 مخات فأكثخ 5مؼ 

 % 100 40 السجسؽع

 

 اآلتي: (1.3)بيؼ مؼ الججول يت

  :(  7.5سشة بمغت ) 25أعسارىع أقل مغ  غيحيالحع أف ندبة عجد األفخاد الالعسخ بالدشؽات%

سشة  45%( أما الحيغ أعسارىع  85سشة كانت )  45إلى أقل مغ  25الحيغ تتخاوح أعسارىع بيغ و 

بشدبة سشة  45إلى أقل مغ  25بيغ  ما ويدتجؿ مغ الشدبة العالية لمفئة ،%( 7.5فأكثخ فقج كانت )

عمى حجاثة السحكسة الجستػرية العميا وحاجتيا الستقصاب فئة عسخية ما بيغ صغيخة  %( 85) 
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ومتػسصة لالستفادة مغ قجراتيع، أو يسكغ أف يدتجؿ عمى تفزيل العامميغ لمتعاقج في ىحه السخحمة 

 العسخية، وىحا يجؿ عمى أف مجتسع الجراسة فتي.

 أما ندبة %(  35يحسمػف شيادة الجبمػـ فأقل بمغت ) غيحال فخاداأل يالحع أف ندبةلعمسي: السؤهل ا

يحسمػف الجراسات  غيحأما ندبة األفخاد ال%(  52.5يحسمػف شيادة البكالػريػس فبمغت ) غيحاألفخاد ال

القانػني %(، ويدتجؿ بحلظ عمى أف مػضفي السحكسة الجستػرية العميا في الذق  12.5العميا فبمغت )

واإلدارؼ ىع مسغ يحسمػف مؤىالت عمسية، ما يعشي أف السحكسة الجستػرية حجيثة التأسيذ تتبشى 

الشيج القائع عمى تػضيف السػضفيغ الحيغ يحسمػف مؤىالت عمسية تشاسب شبيعة الػضائف القانػنية 

أف العامميغ في  الالزمة حدب الخصة االستخاتيجية والػصف الػضيفي، ويعكذ مؤشخًا عمى اإلداريةو 

 ف بجرجات عمسية جيجة.ػ السحكسة الجستػرية مؤىم

  :يعسمػف  (12.5تو )ندبيعسمػف بػضائف إدارية، بيشسا ما  (87.5تو )ندبما يالحع أنو طبيعة العسل

أكبخ مغ الحيغ يعسمػف بالػضائف  اإلداريةبػضائف قانػنية، وىحا يعشي أف الحيغ يعسمػف بالػضائف 

حكسة الجستػرية العميا، ما يدتجؿ عمى أىسية العسل اإلدارؼ في أؼ مؤسدة حتى في القانػنية في الس

سػاء السالية أو السػارد  اإلداريةالسؤسدات القانػنية حيث إف الػضائف القانػنية تدتعيغ بالجػانب 

 البذخية أو االستذارات وغيخىا لزساف نتائج تحقق الكفاءة في التذخيعات واألداء.

 5أقل مغ عجد سشػات الخبخة لجييع  الحيغ تبمغ فخاديالحع أف ندبة األخبخة العسمية: عجد سشؽات ال 

إلى أقل مغ  5عجد سشػات الخبخة لجييع مغ  الحيغ تبمغ فخادندبة األ أما %( 52.5بمغت ) شػاتس

سشػات  10عجد سشػات الخبخة لجييع  الحيغ تبمغ فخادندبة عجد األ بيشسا %( 30بمغت )سشػات ف 10

، يدتجؿ بالشتائج الدابقة عمى حجاثة السحكسة الجستػرية العميا وحاجتيا %( 17.5بمغت )كثخ ففأ
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الستقصاب السػضفيغ الحيغ لجييع سشػات خبخة متشػعة وخاصة مغ حجيثي الخبخات في سػؽ العسل 

 ة.ستقصبت مغ السؤسدات الحكػميالكي تحقق التػازف بيغ الخبخات الػضيفية واألداء، وأف الخبخات 

  :الحيغ بمغت مذاركاتيع في فخؽ العسل أقل  فخاديالحع أف ندبة األعجد السذاركات في فخق العسل

إلى أقل  3الحيغ بمغت مذاركاتيع في فخؽ العسل مغ  فخادندبة األ أما %( 65)مخات كانت  3مغ 

مخات  5غ الحيغ بمغت مذاركاتيع في فخؽ العسل م فخادندبة األ، بيشسا %( 7.5)مخات فكانت  5مغ 

(، تجؿ الشتيجة عمى اىتساـ السحكسة الجستػرية العميا بتأىيل كادرىا الػضيفي % 27.5)فأكثخ فبمغت 

 .عمى السدتػيات كافة

 أداة الجراسة:  4.3

الجراسة عمى ما استخجـ في الجراسات الدابقة مغ أدوات ومقاييذ تشاوؿ  أداة الباحث في إعجاده  اعتسج

والستغيخ التابع مثل مدتػيات التسكيغ  اإلداريةالقيادة  أنساطخ السدتقل ومتغيخ الستغي فييا متغيخات مثل

 2013) فاشسة ، جعفخ ،ميخداد (، 2008ودرجات تسكيغ فخؽ العسل ومشيا دراسات، )الجسيمي، مصخ، 

 )،(Linjuan , Rita 2010) ،Anita , Richard , Steve , Martin 2012 )  ) ،شحصػح( ،

السدتخجـ  السقياسوقج تع تصػيخ (،  2016(، ) السمفػح، فاتغ، 2014قجيح، أماني،  (، )2016عالية، 

، مدتػيات التسكيغ في السحكسة الجستػرية العميا وتأثيخالقيادية  نساطليالئع شبيعة األ في ىحه الجراسات

ف لفقخات أخخػ استفاد الباحث مغ ىحه الجراسات وأدواتيا في صياغة الفقخات والتعجيل والتكيي وبذكل عاـ

لبشاء بقية فقخات في تسكيغ فخؽ العسل  وتأثيخىاالقيادية  نساطباألوالبحث في اإلشار الشطخؼ الستعمق 

وقج تكػنت االستبانة مغ ثالثة أقداـ كسا ىػ مػضح  محل الجراسة،شبيعة الحالة داة بسا يشدجع مع األ

 .(2.3)في الججوؿ 
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 راسةالقدام الخئيدة لداة الج(: 2.3ججول )

 عجد الفقخات عشؽان القدػ رقػ القدػ

 5 البيامنات الذخرية والؽظيفية الجيسغخافية الول

 21 القيادية منسا ال  الثامني

 27 تسكيؼ فخق العسل الثالث

 

حيث  وقج تزسغ بعس الخرائز الذخرية والػضيفية الجيسغخافية ألفخاد عيشة الجراسة،القدػ الول: 

، شبيعة الػضيفة، عجد سشػات الخبخة العسمية، ، السؤىل العمسيالعسخىي: )ل ىحا القدع ست فقخات شس

 (.عجد السذاركات في فخؽ العسل

سل ىحا ش(، وقج اإلداريةالقيادة  أنساطتزسغ الفقخات التي تقيذ أبعاد الستغيخ السدتقل ) :القدػ الثامني

 :أبعاد، وىي كسا يمي ثالثة( فقخة مػزعة عمى 21) القدع

 امة بذكل مشفخد، تتسثل في سمػؾ القائج الحؼ يتخح كل القخارات الي: القيادة الوتؽقخاطيةل: البعج الو

جخاءاتو برخامة، ويتكػف مغ إراءه وأىجافو ويتبعػف آف دوف مشاقذة ويقبمػف أفكاره و ػ ويقبميا السخؤوس

 .ات( فقخ 7)
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  :جع مخؤوسيو عمى أداء وضائفيع سمػؾ القائج الحؼ يذ فيوتتسثل البعج الثامني: القيادة الجيسقخاطية

وامخ ويعسل عمى إرضاء مخؤوسيو ويذاركيع مغ خالؿ تقجيع االقتخاحات وليذ مغ خالؿ تػجيو األ

 .ات( فقخ 7صشاعة القخار، ويتكػف مغ ) في

 سمػؾ القائج الحؼ يذجع السػضفيغ  فيوتتسثل و التخاسمية (: أثالث: القيادة الحخة ) السشطمقة البعج ال

ا، ا بديصً شخافً إشخافو إالعجيج مغ وضائفو ويدسح ليع بتشفيح عسميع بحخية تامة، ولكغ تحت  عمى تشفيح

 ( فقخات.7ويتكػف مغ )

(، وقج اشتسل ىحا القدع عمى درجة التسكيغتزسغ الفقخات التي تقيذ الستغيخ التابع )القدػ الثالث: 

ي، تقيذ مدتػػ التسكيغ لجػ العامميغ ترالسيغ: التسكيغ الشفدي والتسكيغ االلى قدإمقدسة  ( فقخة27)

 غ في السحكسة الجستػرية العميا.ياإلدارييغ والقانػني

  وحخية  الكفاية والثقة في القجرة عمى أداء السياـ والتأثيخ السقرػد بو: التسكيؼ الشفدي: ولال البعج

 .ات( فقخ 7كػف مغ )، حخية الترخؼ والتأثيخ(، ويت، السقجرة) السعشى والذعػر بسعشى العسل االختيار

  تتع مغ أعمى إلى أسفل وتتذارؾ بيا  التيالسقرػد بو العسمية ترالي: البعج الثامني: التسكيؼ اال

: أبعاد التسكيغ .العميا بتسكيغ فخؽ العسل اإلدارةوىػ اىتساـ  ،السدتػيات العميا مع السدتػيات الجنيا

التصػيخ واإلبجاع، و الحػافد والجوافع، و  والسعمػمات، واالتراالتوضػح األىجاؼ، و العسل الجساعي، 

 .ة( فقخ 20ويتكػف مغ )
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  وقج تست صياغة فقخات االستبانة لتكػف االستجابة لمسفحػصيغ وشخيقة الترحيح بحدب مقياس

بالسػافقة حدب  لمفقخات بعاد، حيث تكػف استجابة السبحػث( خساسي األLikert Scaleليكخت )

 التجرج اآلتي: 

 بجاأ منادرا يــــامناحأ  غالبا  دائسا

5 4 3 2 1 

 وقج تػ اتباع الخطؽات اآلتية لبشاء أداة الجراسة:

عمى عجد مغ الجراسات الدابقة والسشاىج واألدوات السدتخجمة فييا، والشتائج اشمع الباحث  .1

 .ليياإوالتػصيات التي تع التػصل 

دتػػ تأثيخىا في درجات القيادية وعالقتيا وم نساطاستذار الباحث الستخرريغ في مػضػع األ .2

ج وأح الجامعات ومسارسي مػضػع الجراسة في الػاقع العسمي تسكيغ فخؽ العسل مغ أساتحة

 وذلظ لتحجيج مجاالت االستبانة وأبعادىا. الستخرريغ في التحميل اإلحرائي

يا تبار مجػ مالءمتوعخضيا عمى السذخؼ مغ أجل اخ داة )االستبانة( برػرتيا األوليةتع إعجاد األ .3

 ا لسالحطاتو.وتع تعجيميا وفقً  مػضػع الجراسة

تع عخض االستبانة عمى مجسػعة مغ السحكسيغ مغ أساتحة الجامعات الفمدصيشية والستخرريغ في  .4

 ( يبيغ قائسة السحكسيغ.1( محكسيغ، والسمحق رقع )10السػضػع، وبمغ عجدىع )
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و اإلضافة أو نقميا إلى مجاؿ في ضػء آراء السحكسيغ تع تعجيل بعس الفقخات مغ حيث الححؼ أ .5

( فقخة مػزعة عمى مجاالت االستبانة 48آخخ، لتدتقخ االستبانة برػرتيا الشيائية حيث تزسشت )

 (.2كسا ىػ مبيغ في السمحق رقع )

 تع عخض االستبانة بذكميا الشيائي عمى مجقق لغػؼ لمتأكج مغ سالمتيا لغػيًا. .6

" ثع "غالبا( درجات، 5" وُتعصى ) دائساباستجابة "  الباحث مقياس ليكخت الخساسي، يبجأ استخجـ .7

" وُتعصى درجتيغ، ويشتيي ب "  نادرا( درجات، ثع " 3" وُتعصى ) حياناأ( درجات، ثع " 4وُتعصى )

 " وتعصى درجة واحجة فقط. اأبجً 

 :صجق الداة: 5.3

حرائي، وكحلظ وضػح يقرج برجؽ األداة شسػليا العشاصخ التي يجب تػفخىا إلجخاء عسمية التحميل اإل

بيجؼ التحقق مغ صحة أداة الجراسة وتػخي الجقة في فقخاتيا، بحيث تكػف مفيػمة لكل مغ يدتخجميا، و 

حيث  مغ االختبارات القبمية لقياس مجػ صجقيا وثباتيا ةسجسػعلداة األ أخزعت تحريل البيانات فقج

 أجخػ الباحث اختبارات الرجؽ التالية:

 "الرجق العاهخي"واًل: صجق السحكسيؼ أ

شخيقة الرجؽ الطاىخؼ بأسمػب صجؽ السحكسيغ حيث وزع السقياس  تملمتحقق مغ صجؽ األداة استخج

، اإلدارةفمدفة إدارة األعساؿ، و ( مغ السحكسيغ الستخرريغ في مجاالت 10في صػرتو السبجئية عمى )

( بيجؼ التأكج مغ 1رقع ) ىع في السمحقؤ ، ومشاىج البحث العمسي السػضحة أسساالتشسية السدتجامةو 

مشاسبة االستبانة لسا أعجت لو، وسالمة صياغة الفقخات وانتساء كل مشيا لمبعج الحؼ وضعت فيو، وقج 
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لى أف االستبانة تتستع إ% وىػ ما يذيخ 85بمغت ندبة االتفاؽ بيغ السحكسيغ عمى عبارات االستبانة 

االستبانة بشفدو وبحزػره لمخد عمى  عز ػ يوقج حخص الباحث عمى أف ، (1992 ،)عػدة برجؽ مقبػؿ

 توقج عجل ،ليياإاستفدارات السبحػثيغ وتػضيحيا، ما زاد في االشسئشاف لرحة الشتائج التي تع التػصل 

 بعس الفقخات قبل أف تػضع في شكميا الشيائي.

 وقج شسمت التعجيالت ما يمي: 

 ححؼ بعس العبارات التي اترفت بالتكخار. .1

 عبارات لتربح أكثخ وضػحًا.إعادة صياغة بعس ال .2

 .سئمة لكي تتشاسب مع العشػاف وترفو وتعخفوبارات فى األتػحيج الع .3

ضافة التعجيل في فقخاتو بسا يتزسغ اإل سبق فقج استقخ الخأؼ عمى السقياس بعج إجخاء وبشاء عمى ما

 (.2) عادة الرياغة، السمحق رقعإ والححؼ و 

 ثامنيًا: صجق االتداق الجاخمي 

 االستبانة مع السجاؿ الحؼ تشتسي إليو، حيث تداؽ الجاخمي مجػ اتداؽ كل فقخة مغ فقخات يقرج باال

( بيغ كل فقخة مغ الفقخات مع البعج الػاردة Pearson Correlationستخجاـ معامل ارتباط بيخسػف )ا

ى قياس ليو، بسعشى أف كل فقخة تيجؼ إلإفقخات في قياس البعج الحؼ تشتسي إلضيار مجػ اتداؽ ال فيو

، حيث تعكذ معامالت االرتباط صجؽ التكػيغ نفدو البعجفقخات األخخػ في السفيػـ نفدو الحؼ تقيدو ال

 ، وفيسا يمي تػضيح ذلظ:لمبعج
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 :في السحكسة الجستؽرية العميا: صجق االتداق الجاخمي/ أمنسا  القيادة اإلدارية أوال 

في  اإلدارية القيادة أمنسا بعاد متغيخ أ قيػ معامالت صجق االتداق الجاخمي لفقخات(: 3.3ججول )

 والجرجة الكمية لمبعج الؽاردة فيه السحكسة الجستؽرية العميا

معامل  الفقخات رقػ الفقخة

 االرتبا 

مدتؽى 

 الجاللة

Sig. 

   البعج الول:  القيادة الوتؽقخاطية

 *0.00 0.67 ات لجيوػػػػػػػػػيحتفع السدؤوؿ بجسيع الدمص  .1

 *0.00 0.78 باتخاذ القخارات دوف أخح رأؼ السػضفيغ ؤوؿػػػػػيشفخد السد  .2

تتشاوؿ كافة التفاصيل  التييرجر السدؤوؿ األوامخ والتعميسات   .3

 وكيفية تشفيحىا بغس الشطخ عغ قشاعة السػضفيغ بيا

0.85 0.00* 

 *0.00 0.84 يدتخجـ السدؤوؿ أسمػب الزغط والتيجيج لتشفيح العسل  .4

 *0.00 0.86  غ مخكده عمى حداب العسل والسػضفيغييتع السدؤوؿ بتحدي  .5

بحاجات  اىتساموييتع السدؤوؿ بشتائج العسل أكثخ مغ   .6

  السػضفيغ

0.70 0.00* 

 *0.00 0.77 مزيعة لمػقت اآلراءيعتبخ السدؤوؿ أف تبادؿ   .7

   البعج الثامني:  القيادة الجيسقخاطية
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وفقا يفػض السدؤوؿ جدءا مغ صالحياتو لبعس السػضفيغ   .8

 لسدؤولياتيع

0.44 0.00* 

 *0.00 0.50 عسمية صشع واتخاذ القخار فييذارؾ السدؤوؿ السػضفيغ   .9

تشفيح  فيبتكار لسدؤوؿ السػضفيغ عمى اإلبجاع وااليذجع ا  .10

 العسل

0.52 0.00* 

يخاعي السدؤوؿ السػضفيغ الحؼ يعانػف مغ صعػبات   .11

 زىانجاز العسل ويداعجىع عمى تجاو إ فيومذاكل حقيقية 

0.47 0.00* 

 *0.00 0.60 السػضفيغيػازف السدؤوؿ ما بيغ حاجات العسل واحتياجات   .12

لسسارسة  لمسػضفيغيسشح السدؤوؿ درجة كافية مغ الحخية   .13

 يخونيا مالئسة  التيعسميع بالصخيقة 

0.62 0.00* 

صشع  فيدرجة كافية مغ الحخية   لسػضفيويسشح السدؤوؿ   .14

 واتخاذ القخار

0.70 0.00* 

   البعج الثامني: القيادة الحخة )التخاسمية(

 *0.00 0.68 أداء عسميع فيالسقرخيغ  السػضفيغيتداىل السدؤوؿ مع   .15

يتخؾ السدؤوؿ حل مذكالت العسل لمسػضفيغ أنفديع مع   .16

 عصائيع بعس التػجيياتإ 

0.46 0.00* 

 *0.00 0.51 لديخ العسل والسحجدةيفتقج السدؤوؿ لمسشيجية الػاضحة   .17

 *0.00 0.70 نجازىاإتخؾ السدؤوؿ لمسػضفيغ حخية اختيار السياـ وشخؽ ي  .18
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 *0.00 0.75 يفػض السدؤوؿ الرالحيات عمى أوسع نصاؽ  .19

وبعج وقػع  وؿ الحمػؿ بشاء عمى شمب السػضفيغيقجـ السدؤ   .20

 السذكمة

0.62 0.00* 

 *0.00 0.75 مدتؽى متابعة السدؤول لعسل السؽظفيؼ قميمة  .21

 (                 0.05إحرائيًا عشج مدتػػ الجاللة ) االرتباط داؿ* 

أف قيع معامالت االرتباط لفقخات كل بعج مغ أبعاد الستغيخ السدتقل إلى ( 3.3تذيخ نتائج الججوؿ )

القيادية في السحكسة  نساطاأل ا لقياسا ومشاسبً ( كاف مختفعً القيادية في السحكسة الجستػرية العميا نساطاأل)

مع القيادة األوتػقخاشية  ، حيث أشارت الشتائج إلى أف قيع معامالت االرتباط لفقخات بعجلعمياالجستػرية ا

ما يذيخ إلى مشاسبة ىحه  (،0.00( وبجاللة إحرائية )0.86-0.67الجرجة الكمية لمبعج تخاوحت ما بيغ )

نسط القيادة فقخات بعج وتخاوحت قيع معامالت االرتباط ل ،نسط القيادة األوتػقخاشيةالفقخات لقياس وضػح 

(، وذلظ يذيخ إلى مشاسبة ىحه الفقخات 0.00( وبجاللة إحرائية )0.70-0.44ما بيغ ) الجيسقخاشية

مع الجرجة الكمية لمبعج نسط القيادة الحخة لقياس قػاعج البيانات، كسا أف قيع معامالت االرتباط لفقخات بعج 

ما يذيخ إلى مشاسبة ىحه الفقخات لقياس  (،0.00( وبجاللة إحرائية )0.75-0.46تخاوحت ما بيغ )

الجاخمي لفقخات أبعاد الستغيخ السدتقل مغ األداة الحؼ يقيذ  االتداؽوفي ضػء نتائج نسط القيادة الحخة، 

 أنساطفقخات  فإحيث ، لع يتع ححؼ أؼ فقخة مغ تمظ الفقخاتالقيادة في السحكسة الجستػرية العميا  أنساط

وىحا  (0.05تتستع بجرجات صجؽ عاممي مشاسبة عشج مدتػػ الجاللة ) كميا األبعاد ىعم اإلداريةالقيادة 

 قياسو.ى لإدليل عمى صجؽ الفقخات وقجرتيا عمى قياس ما ىجفت 
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  :صجق االتداق الجاخمي/ تسكيؼ فخق العسل لجى السحكسة الجستؽرية العمياثامنيا: 

تسكيؼ فخق العسل في بعاد متغيخ أت قيػ معامالت صجق االتداق الجاخمي لفقخا(: 4.3ججول )

 والجرجة الكمية لمبعج الؽاردة فيه السحكسة الجستؽرية العميا

معامل  الفقخات رقػ الفقخة

 االرتبا 

مدتؽى 
 الجاللة
Sig. 

   ول: التسكيؼ الشفديالبعج ال 

وذات معشى  ةالفخيق ميس فييتزسشيا عسمي  التيالشذاشات   .1

 ةوىادف

0.50 0.00*  

*0.00 0.70 الفخيق ميع ججا بالشدبة لي فيعسمي   .2  

*0.00 0.57 يساف بقجرتي عمى القياـ بعسميإلجؼ   .3  

*0.00 0.59 تتػفخ لجؼ السيارات الزخورية لمقياـ بعسمي  .4  

اختيار البجيل السشاسب لتشفيح عسمي  فيلجؼ الحخية واالستقاللية   .5

 الفخيق في

0.64 0.00*  

*0.00 0.47 دي كيفية القياـ بعسميالقخار بشف اتخاذعمى  القجرةلجؼ   .6  

*0.00 0.67 الشتائج الستحققة لفخيق العسل في التأثيخلجؼ درجة مغ   .7  

   البعج الثامني: التسكيؼ االترالي

*0.00 0.68 بشاء فخؽ العسل فيالعميا اىتسامًا  اإلدارةتػلي   .8  
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*0.00 0.60 اىتسامًا بأعزاء فخيقو يػلى قائج فخيق العسل  .9  

*0.00 0.40 الجورية تداعج فخيق العسل عمى فاعمية األداء اعاتاالجتس  .10  

*0.00 0.48 والتقجيخ بيغ أعزاء فخيق العسل االحتخاـيدػد جػ مغ   .11  

*0.00 0.58 تحقيق أىجاؼ السحكسة وفخيق العسل فيتداىع فخؽ العسل   .12  

داىع باالستخجاـ األمثل لمسػارد وتحدغ تقجـ فخؽ العسل حمػال ت  .13

 ىجاؼنتاجية لتحقيق األمدتػػ اإل

0.67 0.00*  

*0.00 0.84 السحكسة الجستػرية واضحة لفخيق العسل فيالدياسات الستبعة   .14  

السحكسة الجستػرية كافية لتحقيق  فيالدياسات السعسػؿ بيا   .15

 أىجاؼ السحكسة

0.69 0.00*  

*0.00 0.78 العميا السعمػمات الكاممة لفخؽ العسل اإلدارةتػفخ   .16  

ؿ السعمػمات بيغ أعزاء الفخيق بجرجة عالية مغ يتع تباد  .17

 الذفافية

0.73 0.00*  

*0.00 0.77 يتع تدويج أعزاء الفخيق بالسعمػمات الججيجة مغ قبل القائج  .18  

يتدع نطاـ االتراالت بيغ أعزاء فخيق العسل بالفاعمية   .19

 والديػلة

0.70 0.00*  

*0.00 0.58 العميا فخؽ العسل عمى اإلنجاز اإلدارةتكافئ   .20  

 ألعزاء تومكافآيتع ربط اإلنجازات لفخيق العسل بحػافد   .21

 الفخيق

0.58 0.00*  
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*0.00 0.64 داء الفخيقأتحسل السدؤولية لتفعيل  فييستمظ فخيق العسل رغبة   .22  

*0.00 0.77 العميا تجفع فخيق العسل لمقياـ بعسمو بصخيقة أفزل اإلدارةثقة   .23  

لحيغ يتستعػف بالخبخات العسمية العميا السػضفيغ ا اإلدارةتختار   .24

 فخؽ العسل فيمجاؿ عسميع لمعسل  في

0.54 0.00*  

*0.00 0.87 تعديد ثقافة بشاء قجرات فخؽ العسل فيالعميا  اإلدارةتيتع   .25  

*0.00 0.62 فخؽ العسل فييدسح لي بتصبيق وتبشي أفكار ججيجة   .26  

فخؽ  ألعزاءالعميا بتػفيخ بخامج تجريبية خاصة  اإلدارةتيتع   .27

 العسل

0.65 0.00*  

 (                 0.05* االرتبا  دال إحرائيًا عشج مدتؽى الجاللة )

تسكيغ فخؽ العسل لجػ الستغيخ التابع ) أف قيع معامالت االرتباط لفقخاتإلى  (4.3تذيخ نتائج الججوؿ)

جػ السحكسة الجستػرية درجة تسكيغ فخؽ العسل ل( كاف مختفعا ومشاسبا لقياس السحكسة الجستػرية العميا

مع الجرجة الكمية التسكيغ الشفدي  ، حيث أشارت الشتائج إلى أف قيع معامالت االرتباط لفقخات بعجالعميا

ما يذيخ إلى مشاسبة ىحه الفقخات  (،0.00( وبجاللة إحرائية )0.70-0.47لمبعج تخاوحت ما بيغ )

وتخاوحت قيع  ،ي السحكسة الجستػرية العمياالتسكيغ الشفدي لفخؽ العسل لجػ العامميغ ف درجة لقياس

(، 0.00( وبجاللة إحرائية )0.87-0.40ما بيغ ) يالتسكيغ االترالمعامالت االرتباط لفقخات بعج 

لفخؽ العسل لجػ  التسكيغ اإلترالي لجرجة وذلظ يذيخ إلى مشاسبة ىحه الفقخات لقياس قػاعج البيانات

 .العامميغ في السحكسة الجستػرية العميا
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في  تسكيغ فخؽ العسلمغ األداة الحؼ يقيذ  التابعالجاخمي لفقخات أبعاد الستغيخ  االتداؽوفي ضػء نتائج 

تسكيغ فخؽ العسل  أنساطفقخات  فإحيث ، لع يتع ححؼ أؼ فقخة مغ تمظ الفقخات ،السحكسة الجستػرية العميا

 (0.05بة عشج مدتػػ الجاللة )تتستع بجرجات صجؽ عاممي مشاسكميا األبعاد  عمى تراليالشفدي واال

 قياسو.إلى وىحا دليل عمى صجؽ الفقخات وقجرتيا عمى قياس ما ىجفت 

 داة الجراسة:أثبات   6.3

أكثخ مغ مخة تحت  ياج تػزيعيعأ لػ  يايقرج بثبات االستبانة أف تعصي ىحه االستبانة الشتيجة نفد

متقاربة عشج كل مخة تدتخجـ فييا وعجـ  ، أو بعبارة أخخػ أف تعصي قخاءاتيسانفدأالطخوؼ والذخوط 

خالؿ فتخات زمشية معيشة، ألف عجة مخات السدتجػبيغ  ج تػزيعيا عمىيعأ تغييخىا بذكل كبيخ فيسا لػ 

األداة الستحبحبة ال يسكغ االعتساد عمييا وال األخح بشتائجيا، وبالتالي ستكػف نتائج الجراسة غيخ مصسئشة 

 تي:بات استبانة الجراسة باستخجاـ شخؽ عجة عمى الشحػ اآلوقج تحقق الباحث مغ ث ،ومزممة

 (:Consistency)  الثبات بطخيقة االتداق الجاخميواًل: أ

وىحا الشػع مغ الثبات يذيخ إلى قػة االرتباط بيغ الفقخات في أداة الجراسة وذلظ باستخجاـ معادلة كخونباخ 

فخاد مغ فقخة إلى تػافخ االتداؽ في أداء األ( ويعتسج ىحا األسمػب عمى مجػ Cronbach Alphaألفا )

 ( تػضح ذلظ:5.3، ونتائج الججوؿ )كميا فقخات االستبانة أخخػ وإلى
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 منتائج اختبار معامل الثبات بطخيقة كخومنباخ ألفا عمى أبعاد مقياس (:5.3ججول )

 وعمى الجرجة الكمية اإلداريةالقيادة  أمنسا 

 خقيسة الفا كخوبشا عجد الفقخات البعج

 0.89 7 القيادة الوتؽقخاطية

 0.71 7 القيادة الجيسقخاطية

 0.75 7 القيادة الحخة

 0.82 21 الجرجة الكمية لمثبات 

   

مختفعة عمى جسيع  كانت ألفا كخونباخ معامل قيسة ( أف5.3ججوؿ) في السػضحة الشتائج يتزح مغ

( بيشسا بمغت قيسة معامل ألفا لمثبات 0.89-0.71وتخاوحت ما بيغ ) اإلداريةالقيادة  أنساطأبعاد مقياس 

 Sekaran andأف السقياس يتستع بجرجة عالية مغ الثبات، فقج أشار ) وىحا يجؿ ،(0.82الكمي )

Bougie, 2010,184  ) أف قيسة معامل ألفا كخونباخ تعج مقبػلة مغ الشاحية التصبيقية في البحػث إلى

 (.≤ Alpha 0.60ذا كانت )واإلندانية إ اإلداريةالستعمقة بالعمـػ 
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05.0. sig

 تسكيؼ فخق العسلمنتائج اختبار معامل الثبات بطخيقة كخومنباخ ألفا عمى أبعاد  (:6.3ججول )

 وعمى الجرجة الكمية

 قيسة الفا كخوبشاخ عجد الفقخات  البعج 

 0.70 7 التسكيؼ الشفدي

 0.93 20 التسكيؼ االترالي

 0.92 27 الجرجة الكمية لمثبات 

 

أبعاد مختفعة عمى  كانت ألفا كخونباخ معامل قيسة ( أف6.3ججوؿ) في السػضحة الشتائج غيتزح م

( بيشسا بمغت قيسة معامل ألفا لمثبات 0.93-0.70وتخاوحت ما بيغ )كميا  تسكيغ فخؽ العسلمقياس 

 ية.ويرمح إلجخاء الجراسة الحال أف السقياس يتستع بجرجة عالية مغ الثباتوىحا يجؿ  ،(0.92الكمي )

  (Sample K-S-1) سسخمنؽف ( -)اختبار كؽلسجخوف  اختبار التؽزيع الطبيعي :7.3

سسخنػؼ لسعخفة ىل البيانات تتبع التػزيع الصبيعي أـ ال وىػ اختبار  -يدتخجـ اختبار كػلسجخوؼ 

عمسية تذتخط أف يكػف تػزيع البيانات سات الضخورؼ في حالة اختبار الفخضيات ألف معطع االختبار 

انات تتبع التػزيع لسعخفة ىل البي سسخنػؼ -( نتائج اختبار كػلسجخوؼ9.3، ويػضح ججوؿ رقع )ايعيً شب

 اختبارات ال-، وذلظ لتحجيج االختبارات اإلحرائية السشاسبة لكل حالة )اختبارات معمسيةالصبيعي أـ ال

كبخ مغ أتػػ السعشػية لكل مغ أبعاد الجراسة مد معمسية( حيث يتبيغ أف قيسة 

 أف البيانات تتبع التػزيع الصبيعي ويجب استخجاـ االختبارات السعمسية. ( وىحا يجؿ0.05)
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 (Sample  K-S 1-اختبار التؽزيع الطبيعي)(:7.3ججول )

قيسة االختبار  عشؽان السجال البعج السقياس

Z 

مدتؽى 

 السعشؽية

 الشتيجة

 

 

القيادة  أمنسا 

 اإلدارية

 0.410 0.887 القيادة الوتؽقخاطية الول

 

يتبع التؽزيع 

 الطبيعي

 0.337 0.942 القيادة الجيسقخاطية الثامني

 

يتبع التؽزيع 

 الطبيعي

يتبع التؽزيع  0.213 1.058 القيادة الحخة الثالث

 الطبيعي

تسكيؼ فخق 

 العسل

يتبع التؽزيع  0.212 1.061 التسكيؼ الشفدي ولال 

 الطبيعي

يتبع التؽزيع  0.129 1.171 التسكيؼ االترالي الثامني

 الطبيعي
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 أساليب السعالجة اإلحرائية :8.3

التي تع جسعيا مغ مجتسع  قاـ الباحث بتحميل البيانات اؼ الجراسة واإلجابة عمى أسئمتيالتحقيق أىج

وذلظ باستخجاـ األساليب اإلحرائية السالئسة لصبيعة الجراسة، وفيسا يمي مجسػعة األساليب  الجراسة

 ستخجمت في تحميل البيانات:اإلحرائية التي ا

 ي وفقا لسقياس ليكخت الخساسي.لدخاليا إلى الحاسب اآلإتع تخميد البيانات و  .1

 التكخارات والشدب السئػية ألفخاد الجراسة مغ السدتفيجيغ وفق متغيخاتيا الجيسػغخافية. .2

 لجراسة.عمى فقخات أداة ا السبحػثيغ الستػسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية الستجابات .3

لسعخفة الفخؽ بيغ متػسط الفقخة  (One Sample T testلستػسط عيشة واحجة ) tتع استخجاـ اختبار  .4

 (.3والستػسط الحيادؼ )

 االتداؽ الجاخمي لفقخات أداة الجراسة.صجؽ مغ  جرتباط بيخسػف لمتأكامعامل  .5

حداب االتداؽ  جل قياس الثبات مغ خالؿمغ أ (Cronbach's Alphaألفا ) –معادلة كخونباخ  .6

 .الجاخمي لفقخات أداة الجراسة

 الختبار فخضيات الجراسة. لبديطا نحجارتحميل اال .7

 ( لقياس درجة االتداؽ الجاخمي بيغ فقخات أداة الجراسة.Cronbach Alphaمعادلة الفا كخونباخ ) .8

 ( الختبار التػزيع الصبيعي لمبيانات. Sample K-S -1)  سسخنػؼ-اختبار كػلػـ جخوؼ .9
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 (Simple Regressionعامل االنحجار البديط )م  .10

( لفحز الفخضيات الستعمقة  Multiple Analysis of Varianle) األحادؼتحميل التبايغ   .11

 بستغيخات الجراسة الجيسغخافية.

( لمتأكج مغ صجؽ البشاء التكػيشي ألداة  Pearson Correlationمعامل ارتباط بيخسػف )  .12

 الجراسة.

في إجابات " لتػضيح داللة الفخوؽ Independent Sample T-test"بار استخجـ الباحث اخت .13

 يغ مدتقمتيغ. تلستػسط عيشأفخاد الجراسة شبقًا 
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 الفرل الخابع

 

 :منتائج الجراسة

 :مقجمة

القيادية في  منسا ال "  إلى والتعخؼجل الحرػؿ عمى إجابات لتداؤالتيا أا ألىجاؼ الجراسة، ومغ تحقيقً 

أجخػ دارييغ والقانػنييغ، مغ وجية نطخ اإل " عمى درجة تسكيؼ فخق العسل وتأثيخهالجستؽرية السحكسة ا

دارييغ والقانػنييغ العامميغ في السحكسة الجستػرية العميا في إلذ تع استصالع اإىحه الجراسة،  الباحث

 فمدصيغ.

سة التي تع تػضيحيا في مغ خالؿ أداة الجرا تا لتحميل البيانات التي جسعويتزسغ ىحا الفرل عخًض 

الباحث في الفرل األوؿ، وسيتع  صاغياالفرل الدابق، وكحلظ يبيغ اختبار صحة الفخضيات التي 

، تياحرائي لفقخات االستبانة ومشاقذلييا مغ خالؿ التحميل اإلإبخز الشتائج التي تع التػصل أاستعخاض 

مغ خالؿ أداة الجراسة، وفي  تلتي جسعلجات اإلحرائية لمبيانات االباحث السعا أجخػ جل ذلظ أومغ 

 ىحا الفرل سيتع عخض الشتائج التي تػصل إلييا الباحث كسا يمي:نياية 
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 وأسئمتها الجراسة ؽيات اختبار وتحميل فخضياتمدت 1.4 

ت السعيارية واالنحخافا تيا تع استخخاج الستػسصات الحدابيةواختبار فخضيا لإلجابة عمى تداؤالت الجراسة

القيادية الدائجة وتحجيج درجة تسكيغ فخؽ العسل في  نساطلتحجيج األليربح السقياس  ت أداة الجراسةلفقخا

 .مقياس ليكخت الخساسيالسحكسة الجستػرية العميا 

 ( تقجيخات مقياس ليكخت الخساسي1.4ججول )

مقياس ليكخت 

 الخساسي

 الوزان الشدبية الستؽسطات الحدابية

 36 – 20 1.8 – 1 ضعيفة ججاً  1

 52 -36أكثخ مغ  2.6 – 1.8أكثخ مغ  ضعيفة 2

 68 -52أكثخ مغ  3.4 – 2.6أكثخ مغ  متػسصة 3

 84 -68أكثخ مغ  4.2 – 3.4أكثخ مغ  كبيخة  4

 100 -84أكثخ مغ  5 – 4.2أكثخ مغ  كبيخة ججاً  5

 

انة واختبار ( لتحميل فقخات االستبOne Sample T Testلعيشة واحجة )  Tاختبار واستخجـ أيزاً 

السحدػبة  tوكانت قيسة ذا كاف السدتجػبػف يػافقػف عمى محتػاىا، لفخضيات، وتعتبخ الفقخة إيجابية إا
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والػزف الشدبي أكبخ  0.05قل مغ )أو القيسة االحتسالية أ 1.96اوؼ التي تد الججولية tأعمى مغ قيسة 

)أو  1.96-الججولية التي تداوؼ t غ قيسة قل مالسحدػبة أt (، وتعتبخ الفقخة سمبية إذا كانت قيسة 3مغ 

(، وتكػف آراء العيشة في الفقخة محايجة إذا 3قل مغ والػزف الشدبي أ 0.05القيسة االحتسالية أقل مغ 

 (.0.05كانت القيسة االحتسالية ليا أكبخ مغ )

 ول: اختبار أسئمة الجراسة: السطمب ال 2.4

 ول:: الشتائج الستعمقة بإجابة الدؤال ال 1.2.4

 "؟ما منسط القيادة الدائج في السحكسة الجستؽرية العميا في فمدطيؼلإلجابة عمى سؤاؿ الجراسة األوؿ "

 اآلتية:القيادية  نساطمتغيخات األ وتزسغ tاختبار  استخجـ

 القيادة األوتػقخاشية -1

 القيادة الجيسقخاشية -2

 القيادة الحخة -3

 :اإلداريةالقيادية  نساطاألخات وفيسا يمي وصف وتقييع لكل متغيخ مغ متغي

 القيادة الوتؽقخاطية:أوال: 

الستػسصات الحدابية  األوتػقخاشية في السحكسة الجستػرية العميا استخجمتالقيادة  واقعوصف  مغ أجل

كسا ىػ  معشػية كل فقخة وأىسيتيا الشدبية( لمسجسػعة الػاحجة لمتحقق مغ tواالنحخافات السعيارية واختبار )

 (:2.4في الججوؿ رقع )مػضح 
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لسدتؽى  والشدبة السئؽية الستؽسطات الحدابية واالمنحخافات السعيارية والهسية الشدبية(: 2.4ججول )

 القيادة الوتؽقخاطية

دل
دم
الت

 

الستؽسط  الفقخة

 الحدابي

االمنحخاف 

 السعياري 

الشدبة 

 السئؽية

% 

تختيب 

أهسية 

 الفقخة

الهسية 

 الشدبية

يع الدمصػػػػػػػػػات بجس يحتفع السدؤوؿ 1

 لجيو
 متؽسطة 1 64.5 1.21 3.23

يشفخد السدػػػػػؤوؿ  باتخاذ القخارات دوف  2

 أخح رأؼ السػضفيغ
 متؽسطة 3 54.0 1.20 2.70

يرجر السدؤوؿ األوامخ والتعميسات  3

تتشاوؿ كافة التفاصيل وكيفية  التي

تشفيحىا بغس الشطخ عغ قشاعة 

 السػضفيغ بيا

 ضعيفة 5 49.5 1.26 2.48

يدتخجـ السدؤوؿ أسمػب الزغط  4

 والتيجيج لتشفيح العسل
 ضعيفة ججاً  6 35.0 1.06 1.75

ييتع السدؤوؿ بتحديغ مخكده عمى  5

 حداب العسل والسػضفيغ
 ضعيفة ججاً  7 34.5 1.13 1.73

 متؽسطة 2 55.0 1.24 2.75ييتع السدؤوؿ بشتائج العسل أكثخ مغ  6
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 إىتسامو بحاجات السػضفيغ

يعتبخ السدؤوؿ أف تبادؿ األراء  7

 مزيعة لمػقت
 ضعيفة 4 36.5 1.11 1.83

الستؽسط الحدابي واالمنحخاف السعياري العام 

 لمبعج
2.35 0.91 47.0 

 ضعيفة 

في  القيادة األوتػقخاشية( أف الستػسصات الحدابية لفقخات بعج 2.4يتزح مغ خالؿ نتائج الججوؿ )

 ( عمى مقياس ليكخت الخساسي.3.23–1.73بيغ ) خاوحتسة الجستػرية العميا قج تالسحك

، إذ جاءت في القيادة األوتػقخاشيةوىحا يذيخ إلى مدتػيات تتخاوح بيغ متػسصة وضعيفة ججا لشسط  

" بستػسط حدابي بمغ  يحتفع السدؤوؿ بجسيع الدمصػػػػػػػػػات لجيو ( ونريا "1السختبة األولى الفقخة رقع )

، فيسا حرمت الفقخة (0.21تػسصة وانحخاؼ معيارؼ بمغ )% بجرجة م64.5مغت ( وندبة مئػية ب3.23)

" عمى السختبة األخيخة ييتع السدؤوؿ بتحديغ مخكده عمى حداب العسل والسػضفيغ  ( ونريا "5رقع )

ججا وانحخاؼ معيارؼ بمغ  ضعيفة% بجرجة 34.5( وندبة مئػية بمغت 1.73بستػسط حدابي بمغ )

(1.13.) 

( أف التذتت مشخفس في استجابات أفخاد عيشة الجراسة حػؿ 2.4خالؿ نتائج الججوؿ ) ويالحع مغ 

فخاد عيشة الجراسة حػؿ أ، وىػ ما يعكذ مجػ التقارب في وجيات نطخ مدتػػ القيادة األوتػقخاشية

في  شيةالقيادة األوتػقخا، وبذكل عاـ يتبيغ أف مدتػػ تصبيق القيادة األوتػقخاشيةالفقخات الستعمقة ببعج 

( وانحخاؼ 2.35متػسط حدابي عاـ )% و 47ا بشدبة مئػية بمغت ضعيفً  السحكسة الجستػرية العميا كاف

 (.0.91)  معيارؼ عاـ بمغ
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 ما يمي:  ىحه الشتيجة يتزح بشاء عمى و 

 ( ( بجرجة قبػؿ متػسصة، والتي تشز عمى ) يشفخد السدؤوؿ باتخاذ القخارات 1،2،6حطيت الفقخات

ع السدؤوؿ بشتائج العسل أكثخ مغ لسػضفيغ، يحتفع السدؤوؿ بجسيع الدمصات لجيو، ييتدوف أخح رأؼ ا

 .ىتسامو بحاجات السػضفيغ(ا 

 ( اء ر يعتبخ السدؤوؿ أف تبادؿ اآل ( بجرجة قبػؿ ضعيفة، والتي تشز عمى )7،3حطيت الفقخات

وكيفية تشفيحىا بغس  كافةوامخ والتعميسات التي تتشاوؿ التفاصيل مزيعة لمػقت، يرجر السدؤوؿ األ

 .الشطخ عغ قشاعة السػضفيغ بيا(

 ( بجرجة ق4,5حطيت الفقخات )( ييتع السدؤوؿ بتحديغ مخكده بػؿ ضعيفة ججًا، والتي تشز عمى

 .عمى حداب العسل والسػضفيغ، يدتخجـ السدؤوؿ أسمػب الزغط والتيجيج لتشفيح العسل(

تخاوح بيغ ي تػرية وفقا إلجابات السبحػثيغحكسة الجسأف مدتػػ الشسط األوتػقخاشي في الس وتخػ الجراسة

ضيخ بدبب حجاثة تأسيذ السحكسة  ا ما يعشي لمباحث أف السدتػػ الستػسطمتػسط وضعيف ججً 

تخاذ احتفاظ السدؤوؿ " بجسيع الدمصات لجيو، والتفخد بة كػادرىا ما أدػ إلى االجستػرية العميا وحجاث

ما يؤكج (، و 1،2،6، لحا ضيخ السدتػػ الستػسط حدب فقخات الجراسة )القخارات، واالىتساـ بشتائج العسل

واستخجاـ ىتساـ السدؤوؿ بسخكده ليا مدتػػ قبػؿ ضعيف ججا وىي " ا  ( كاف4،5ذلظ أف فقخات الجراسة )

ف فى تصبيق الشسط األوتػقخاشي ػ سمػب الزغط والتيجيج لتشفيح العسل"، وىحا ما أشار إليو الكتاب والباحثأ

التصبيق  ، وأثبت فيروا إليو بالشسط األوتػقخاشي الخيخ الحؼ يكخس القائج فيو معطع وقتو لمعسلوأشا

ة تجعمو أقجر عمى اتخاذ القخار مغ العسمي أف القائج مغ ىحا الصخاز تكػف لجيو معخفة وخبخة واسع
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بتكار نطخا المجاؿ فييا لمسجيػد الذخري وا خاصة عشجما تكػف األعساؿ السخاد إنجازىا المخؤوسيو 

 (.154، ص 2014لعجـ تػافخ الخبخة والسعخفة الكافية لمسػضف )الدكارنة، بالؿ، 

 ثامنيا : القيادة الجيسقخاطية:

الستػسصات الحدابية  تاستخجمفي السحكسة الجستػرية العميا  القيادة الجيسقخاشية واقعمغ أجل وصف 

لمتحقق مغ معشػية كل فقخة وأىسيتيا الشدبية، كسا  ( لمسجسػعة الػاحجةtواالنحخافات السعيارية واختبار )

 :(3.4)ىػ مػضح في الججوؿ رقع 

لسدتؽى  والشدبة السئؽية الستؽسطات الحدابية واالمنحخافات السعيارية والهسية الشدبية(: 3.4ججول )

 جيسقخاطيةالقيادة ال

دل
دم
الت

 

الستؽسط  الفقخة

 الحدابي

االمنحخاف 

 السعياري 

الشدبة 

 السئؽية

% 

تختيب 

أهسية 

 الفقخة

الهسية 

 الشدبية 

1 
يفػض السدؤوؿ جدءا مغ صالحياتو 

 لبعس السػضفيغ وفقا لسدؤولياتيع
 كبيخة 7 70.5 0.88 3.53

2 
عسمية  فييذارؾ السدؤوؿ السػضفيغ 

 صشع واتخاذ القخار
 كبيخة 4 76.5 0.87 3.83

3 
يذجع السدؤوؿ السػضفيغ عمى اإلبجاع 

 لعسلتشفيح ا في واالبتكار
 كبيخة ججاً  1 84.5 0.77 4.23
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4 

يخاعي السدؤوؿ السػضفيغ الحؼ يعانػف 

 فيمغ صعػبات ومذاكل حقيقية 

 نجاز العسل ويداعجىع عمى تجاوزىاإ

 كبيخة ججاً  2 84.5 0.73 4.23

5 
يػازف السدؤوؿ ما بيغ حاجات العسل 

 السػضفيغواحتياجات 
 كبيخة 3 81.0 0.75 4.05

6 

ة كافية مغ الحخية  يسشح السدؤوؿ درج

لسسارسة عسميع بالصخيقة  لمسػضفيغ

 يخونيا مالئسة التي

 كبيخة 6 75.0 0.95 3.75

7 
درجة كافية  لسػضفيويسشح السدؤوؿ 

 صشع واتخاذ القخار في لحخيةمغ ا
 كبيخة 5 72.5 0.90 3.63

الستؽسط الحدابي واالمنحخاف السعياري العام 

 لمبعج
 كبيخة  77.8 0.46 3.89

في الجيسقخاشية القيادة ( أف الستػسصات الحدابية لفقخات بعج 3.4ح مغ خالؿ نتائج الججوؿ )يتز

 ( عمى مقياس ليكخت الخساسي.4.23–3.53السحكسة الجستػرية العميا قج تخاوحت ما بيغ )

جاءت الجيسقخاشية، إذ القيادة وىحا يذيخ إلى مدتػيات تتخاوح بيغ درجة مػافقة كبيخة وكبيخة ججا لشسط  

يذجع السدؤوؿ السػضفيغ عمى  ( ونريا "3في السختبة األولى والثانية عمى التػالي كل مغ الفقخة رقع )

% بجرجة 84.5( وندبة مئػية بمغت 4.23" بستػسط حدابي بمغ ) تشفيح العسل في واالبتكاراإلبجاع 

ػضفيغ الحؼ يخاعي السدؤوؿ الس ( ونريا "4والفقخة رقع ) ،(0.77مػافقة كبيخة ججًا وانحخاؼ معيارؼ بمغ )
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" بستػسط حدابي بمغ  نجاز العسل ويداعجىع عمى تجاوزىاإ فيكل حقيقية اصعػبات ومذمغ يعانػف 

 (.0.77% بجرجة مػافقة كبيخة ججًا وانحخاؼ معيارؼ بمغ )84.5( وندبة مئػية بمغت 4.23)

تو لبعس السػضفيغ وفقا يفػض السدؤوؿ جدءا مغ صالحيا ( ونريا "1فيسا حرمت الفقخة رقع ) 

% بجرجة 70.5( وندبة مئػية بمغت 3.53" عمى السختبة األخيخة بستػسط حدابي بمغ )لسدؤولياتيع 

(، ويتزح لمباحث أف الفخوؽ شفيفة بيغ بشػد القيادة 1.13مػافقة كبيخة وانحخاؼ معيارؼ بمغ )

 سحكسة الجستػرية والسمسػسة مغال الجيسقخاشية  وىػ ما يعكذ درجة عالية مغ الجيسقخاشية السصبقة في

 السدتجػبيغ.

( أف التذتت مشخفس في استجابات أفخاد عيشة الجراسة حػؿ 4.4ويالحع مغ خالؿ نتائج الججوؿ )

فخاد عيشة الجراسة حػؿ الفقخات يعكذ مجػ التقارب في وجيات نطخ أ لجيسقخاشية، وىػ مامدتػػ القيادة ا

الجيسقخاشية في القيادة ة، وبذكل عاـ يتبيغ أف مدتػػ تصبيق نسط الجيسقخاشي القيادةالستعمقة ببعج 

% 77.8نطخ عيشة الجراسة كاف بجرجة كبيخة بشدبة مئػية بمغت لسحكسة الجستػرية العميا مغ وجية ا

 (.0.46( وانحخاؼ معيارؼ عاـ بمغ) 3.39وبستػسط حدابي عاـ )

 ما يمي:  ىحه الشتيجة بشاء عمى  وتػضح الجراسةىحا 

 لسدؤوؿ درجة كافية مغ يسشح ا" نرت عمى: ( بجرجة قبػؿ كبيخة، والتي1،2،5،6،7طيت الفقخات )ح

يخونيا  يبالصخيقة الت مغ الحخية لسسارسة عسميعؤوؿ درجة الحخية فى اتخاذ القخار، يسشح السد

 يفيذارؾ السدؤوؿ السػضفيغ ، يغيغ حاجات العسل واحتياجات السػضفف السدؤوؿ ما باز يػ  مالئسة،

 (.مغ صالحياتو لبعس السػضفيغ وفقا لسدؤولياتيع اءد يفػض السدؤوؿ ج، عسمية صشع واتخاذ القخار
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 ( بجرجة قبػؿ كبيخة ججً 3،4حطيت الفقخات )يخاعي السدؤوؿ السػضفيغ الحؼ : "نرت عمى يا والت

 يذجع السدؤوؿداعجىع عمى تجاوزىا، نجاز العسل ويإنػف مغ صعػبات ومذاكل حقيقية فى يعا

 (.تشفيح العسل يبتكار فبجاع واالالسػضفيغ عمى اإل

ي لجػ القادة ( وبجرجة قبػؿ كبيخة ججا، أف درجة الػع3،4رتفاع مدتػػ الفقختيغ )أف ا وتخػ الجراسة

 يىتساـ السدؤوليغ ف، وىحا يذيخ إلى ا نعكذ عمى إجابات السبحػثيغاإلدارييغ في السحكسة الجستػرية ا

يغ عمى عػبة إنجاز العسل ومداعجة السػضفإضافة إلى مخاعاة ص ،بتكاربجاع واالباإلالسحكسة الجستػرية 

 والدميسة.  آلية اإلنجاز وبصخقو الرحيحةتػضيح 

 ثالثا: القيادة الحخة 

الستػسصات الحدابية  تماستخج حخة في السحكسة الجستػرية العمياالقيادة ال واقعمغ أجل وصف 

كسا ىػ  معشػية كل فقخة وأىسيتيا الشدبية( لمسجسػعة الػاحجة لمتحقق مغ tواالنحخافات السعيارية واختبار )

 :(4.4)مػضح في الججوؿ رقع 

لسدتؽى  والشدبة السئؽية الستؽسطات الحدابية واالمنحخافات السعيارية والهسية الشدبية(: 4.4ججول )

 حخةالقيادة ال
دل

دم
الت

 الفقخة 
الستؽسط 

 الحدابي

االمنحخاف 

 السعياري 

 الشدبة

 السئؽية

% 

تختيب 

أهسية 

 الفقخة

الهسية 

 الشدبية

 ضعيفة 5 39.5 0.97 1.98 السػضفيغيتداىل السدؤوؿ مع  1



110 
 

 أداء عسميع فيالسقرخيغ 

2 

ذكالت العسل يتخؾ السدؤوؿ حل م

عصائيع بعس إ لمسػضفيغ أنفديع مع 

 التػجييات

 متؽسطة 1 62.0 1.06 3.10

3 
يفتقج السدؤوؿ لمسشيجية الػاضحة 

 لديخ العسل سحجدةوال
 ضعيفة ججاً  7 34.0 1.04 1.70

4 
سػضفيغ حخية اختيار يتخؾ السدؤوؿ لم

 نجازىاإالسياـ وشخؽ 
 ضعيفة 2 51.5 1.15 2.58

5 
يفػض السدؤوؿ الرالحيات عمى 

 أوسع نصاؽ
 ضعيفة 3 51.0 1.08 2.55

6 
وؿ الحمػؿ بشاء عمى شمب يقجـ السدؤ 

 السذكمةوبعج وقػع  السػضفيغ
 ضعيفة 4 48.5 1.08 2.43

7 
مدتػػ متابعة السدؤوؿ لعسل 

 السػضفيغ قميمة
 ضعيفة ججاً  6 35.5 1.10 1.78

الستؽسط الحدابي واالمنحخاف السعياري العام 

 لمبعج
2.30 0.68 46.0 

 
 ضعيفة

السحكسة في الحخة القيادة ( أف الستػسصات الحدابية لفقخات بعج 4.4يتزح مغ خالؿ نتائج الججوؿ )

 ( عمى مقياس ليكخت الخساسي.3.10–1.70ػرية العميا قج تخاوحت ما بيغ )الجست
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الحخة، إذ جاءت القيادة وىحا يذيخ إلى مدتػيات تتخاوح بيغ درجة مػافقة متػسصة وضعيفة ججًا لشسط  

ذكالت العسل لمسػضفيغ أنفديع مع يتخؾ السدؤوؿ حل م( ونريا "2في السختبة األولى الفقخة رقع )

% بجرجة مػافقة 62( وندبة مئػية بمغت 3.10" بستػسط حدابي بمغ ) عس التػجيياتعصائيع بإ 

 (.1.06متػسصة وانحخاؼ معيارؼ بمغ )

" عمى  لديخ العسل والسحجدةيفتقج السدؤوؿ لمسشيجية الػاضحة  ( ونريا "3فيسا حرمت الفقخة رقع ) 

% بجرجة ضعيفة ججًا وانحخاؼ 34( وندبة مئػية بمغت 1.70السختبة األخيخة بستػسط حدابي بمغ )

 (.1.04معيارؼ بمغ )

( أف التذتت مشخفس في استجابات أفخاد عيشة الجراسة حػؿ 4.4ويالحع مغ خالؿ نتائج الججوؿ )

فخاد عيشة الجراسة حػؿ الفقخات يعكذ مجػ التقارب في وجيات نطخ أ الحخة، وىػ مامدتػػ القيادة 

السحكسة الجستػرية الحخة في القيادة عاـ يتبيغ أف مدتػػ تصبيق نسط ، وبذكل ةالحخ القيادة الستعمقة ببعج 

% وبستػسط حدابي عاـ 46نطخ عيشة الجراسة كاف بجرجة ضعيفة بشدبة مئػية بمغت  العميا مغ وجية

 (.0.68( وانحخاؼ معيارؼ عاـ بمغ )2.30)

 ما يمي:  ىحه الشتيجة بشاء عمى  وتػضح الجراسةىحا 

 ( بج2حطيت الفقخة )يتخؾ السدؤوؿ حل مذكالت العسل " :نرت عمى رجة قبػؿ متػسصة والتي

 مع إعصائيع بعس التػجييات". نفديعألمسػضفيغ 

 ( بجرجة قبػؿ ضعيفة والتي1،4،5،6حطيت الفقخات ) بشاء عمى يقجـ السدؤوؿ الحمػؿ " "نرت عمى

، يتخؾ السدؤوؿ ؽوسع نصاأيفػض السدؤوؿ الرالحيات عمى ، ةوقػع السذكم شمب السػضفيغ وبعج
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داء أ ييغ السقرخيغ فيتداىل السدؤوؿ مع السػضفنجازىا، سػضفيغ حخية اختيار السياـ وشخؽ إلم

 ."عسميع

   مدتػػ متابعة السدؤوؿ لعسل " "نرت عمى ( بجرجة قبػؿ ضعيفة ججا والتي3،7)حطيت الفقخات

 ."عسللديخ ال ةلسدؤوؿ لمسشيجية الػاضحة والسحجديفتقج االسػضفيغ قميمة، 

شاؾ حخية مع ( بجرجة قبػؿ متػسصة وبالسختبة األولى ىػ إثبات أف ى2أف نتائج الفقخة ) وتخػ الجراسة

السدؤوؿ لمسػضفيغ لحل مذكالت العسل بأنفديع وعشج التعسق بيحه اإلجابة  بعس التػجييات مغ

السذكالت مغ  يغ كبيخة وىحا ما يجعل حلمدتػػ السعخفة بالعسل لجػ السػضفوالسالحطة تبيغ أف 

الفقخات دلت عمى مدتػػ قبػؿ بجرجة  دو مع تػضيح كيفية الحل، أما باقيخالؿ السػضف نف

نرت عمى افتقاد السدؤوؿ لمسشيجية  ( التي3يجؿ مغ خالؿ الفقخة رقع )ضعيفة وضعيفة ججا وىحا 

 ة العميا.السحكسة الجستػري ثار لمشسط الحخ فيعمى عجـ ضيػر آالػاضحة والسحجدة  لديخ العسل 

 في السحكسة الجستؽرية العميا: اإلداريةالقيادة  أمنسا  والجرجة الكمية حدب البعادتختيب رابعًا: 

 أمنسا الستؽسطات الحدابية واالمنحخافات السعيارية والشدبة السئؽية التقجيخية لبعاد  (:5.4ججول )

 في السحكسة الجستؽرية اإلداريةالقيادة 

 البعاد التختيب
 الستؽسط

 الحدابي

االمنحخاف 

 السعياري 

الشدبة 

 السئؽية

الهسية 

 الشدبية

 ضعيفة 47.0 0.91 2.35 القيادة األوتػقخاشية 1

 كبيخة 77.8 0.46 3.89 القيادة الجيسقخاطية 2
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 ضعيفة 46.0 0.68 2.30 القيادة الحخة 3

 ما يمي: (5.4)يتزح مغ خالؿ الججوؿ 

درجة تػجياتيع حػؿ نسط القيادة الدائج في  تواإلدارييغ كان غيالسدتجػبيغ مغ السػضفيغ القانػني أف -1

لستػسط التقجيخية حيث بمغت الشدبة السئػية الكمية السحكسة الجستػرية العميا تجاه الشسط الجيسقخاشي 

 %(.77.8) فقخات نسط القيادة الجيسقخاشيةعمى جسيع  السدتجػبيغ استجابات

 ءتجا دية في السحكسة الجستػرية العمياالقيا نساطبعاد األأل شدبيةىسية اللأل أف تختيب األبعاد تبعاً  -2

 عمى الشحػ التالي:

 نسط القيادة الجيسقخاشية.السختبة األولى: 

 األوتػقخاشية نسط القيادةالسختبة الثانية: 

 الحخة. نسط القيادةالسختبة الثالثة: 

ػع بعج نسط القيادة شدبة التقجيخية، ووقوفق تختيب األبعاد تبعًا لألىسية الشدبية وال تػضح الجراسة

في  الجاخمية اإلدارةعسمية اتخاذ القخار و  دارؼ الدائج فيولى أؼ اعتباره الشسط اإلبالسختبة األالجيسقخاشية 

الباحث ىحه الجرجة الكبيخة السحكسة الجستػرية العميا مغ وجية نطخ العامميغ اإلدارييغ والقانػنييغ، ويعدو 

جخاءات الستبعة مغ إدارة إلى مجسػعة مغ الدياسات واإلييا نسط القيادة الجيسقخاشية ستحػذ عمالتي ا

السحكسة الجستػرية لتجعيع الشيج الجيسقخاشي نطخًا لخرػصية السحكسة كسؤسدة دستػرية وقانػنية، حيث 

قخاشي ؼ الجيسدار ، ونطخًا لفاعمية الشسط اإلتعتبخ السحكسة الجستػرية أعمى سمصة قزائية في دولة فمدصيغ

الفخعية والتخكيد عمى  تكالدارات العميا مغ االنذغاؿ بالسذبجاع  وتحخر اإلفي تػفيخ بيئة عسل تعدز اإل
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ة العسل اإلدارؼ وتحقق وتديع في التخمز مغ الخوتيغ في مسارس اتخاذ القخارات السريخية اليامة،

 بيغ الدمصات والسدؤوليات. التػازف 

 مني: إجابة الدؤال الثا2.2.4

فقج  "؟تسكيؼ فخق العسل في السحكسة الجستؽرية العميا ما مدتؽى " إلجابة عمى سؤاؿ الجراسة الثانيل

 متغيخ درجة تسكيغ فخؽ العسل اآلتية: وتزسغ tـ اختبار استخج

 التسكيغ الشفدي -1

 التسكيغ االترالي -2

 :مدتػػ التسكيغوفيسا يمي وصف وتقييع لكل متغيخ مغ متغيخات 

 :تسكيؼ الشفديأوال: ال

الستػسصات الحدابية  تماستخج مدتػػ التسكيغ الشفدي في السحكسة الجستػرية العميامغ أجل وصف 

( لمسجسػعة الػاحجة لمتحقق مغ معشػية كل فقخة وأىسيتيا الشدبية، كسا tواالنحخافات السعيارية واختبار )

 :(6.4)ىػ مػضح في الججوؿ رقع 
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لسدتؽى  والشدبة السئؽية دابية واالمنحخافات السعيارية والهسية الشدبيةالستؽسطات الح(: 6.4ججول )

 التسكيؼ الشفدي

دل
دم
الت

 الفقخة 
الستؽسط 

 الحدابي

االمنحخاف 

 السعياري 

الشدبة 

 السئؽية

% 

تختيب 

أهسية 

 الفقخة

الهسية 

 الشدبية 

1 
 ييتزسشيا عسمي ف يالشذاشات الت

 ةوذات معشى وىادف ةالفخيق ميس
 كبيخة ججاً  3 92.0 0.55 4.60

 كبيخة ججاً  2 94.0 0.65 4.70 الفخيق ميع ججا بالشدبة لي يعسمي ف 2

 كبيخة ججاً  1 97.0 0.43 4.85 يساف بقجرتي عمى القياـ بعسمي إلجؼ  3

4 
تتػفخ لجؼ السيارات الزخورية لمقياـ 

 بعسمي
 كبيخة ججاً  4 88.5 0.64 4.43

5 
ار اختي يلجؼ الحخية واالستقاللية ف

 الفخيق يب لتشفيح عسمي فالبجيل السشاس
 كبيخة 7 75.0 0.93 3.75

6 
تخاذ القخار بشفدي اعمى  ةلجؼ القجر 

 كيفية القياـ بعسمي
 كبيخة  5 83.0 0.74 4.15

7 
الشتائج  يلجؼ درجة مغ الثأثيخ ف

 الستحققة لفخيق العسل
 كبيخة 6 79.5 0.97 3.98
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العام  الستؽسط الحدابي واالمنحخاف السعياري 

 لمبعج
 كبيخة  87.0 0.42 4.35

( أف الستػسصات الحدابية لفقخات بعج التسكيغ الشفدي قج تخاوحت 6.4يتزح مغ خالؿ نتائج الججوؿ )

 ( عمى مقياس ليكخت الخساسي.4.85–3.75ما بيغ )

إذ جاءت في وىحا يذيخ إلى مدتػيات تتخاوح بيغ درجة مػافقة كبيخة وكبيخة ججًا لسدتػػ التسكيغ الشفدي، 

يساف بقجرتي عمى القياـ بعسمي " بستػسط حدابي بمغ إ( ونريا " لجؼ 3السختبة األولى الفقخة رقع )

 (.0.93% كبيخة ججًا وانحخاؼ معيارؼ بمغ )97( وندبة مئػية بمغت 4.85)

في الفخيق" لجؼ الحخية واالستقاللية في اختيار البجيل السشاسب لتشفيح عسمي ( "5فيسا حرمت الفقخة رقع ) 

% بجرجة ضعيفة ججًا وانحخاؼ 75( وندبة مئػية بمغت 3.75عمى السختبة األخيخة بستػسط حدابي بمغ )

 (.0.93معيارؼ بمغ )

( أف التذتت مشخفس في استجابات أفخاد عيشة الجراسة حػؿ 6.4ويالحع مغ خالؿ نتائج الججوؿ )

يات نطخ أفخاد عيشة الجراسة حػؿ الفقخات التسكيغ الشفدي، وىػ ما يعكذ مجػ التقارب في وجمدتػػ 

الستعمقة حػؿ بعج التسكيغ الشفدي، وبذكل عاـ يتبيغ أف مدتػػ التسكيغ الشفدي في السحكسة الجستػرية 

% وبستػسط حدابي عاـ 87العميا مغ وجية نطخ عيشة الجراسة كاف بسدتػيات كبيخة بشدبة مئػية بمغت 

 (.0.87( وانحخاؼ معيارؼ عاـ بمغ )4.35)
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 ما يمي:   تػضح الجراسةوبشاء عمى ىحه الشتيجة 

 ( عمى درجة قبػؿ كبيخة ججا والتي1،2،3،4حطيت الفقخات ) " تتػفخ لجؼ السيارات نرت عمى

يع ججا بالشدبة لي، الفخيق م بقجرتي عمى القياـ بعسمي، عسمي فييساف إالزخورية لمقياـ بعسمي، لجؼ 

 .سة وذات معشى وىادفة"لفخيق ميا الشذاشات التي يتزسشيا عسمي في

  ( عمى درجة قبػؿ كبيخة والت5،6،7حطيت الفقخات )نرت عمى "لجؼ درجة مغ الثأثيخ في ي 

عسمي، لجؼ الحخية تخاذ القخار بشفدي كيفية القياـ بالستحققة لفخيق العسل، لجؼ القجرة عمى االشتائج 

 ."الفخيق يار البجيل السشاسب لتشفيح عسمي فاختي واالستقاللية في

مغ خالؿ الفقخات الخاصة بالتسكيغ السعشػػ ) التحفيدؼ ( أف مدتػػ التسكيغ تخاوح  وتفدخ الجراسة

أبعاد كبيخة وكبيخة ججا وعشج التعسق بسجلػالت ىحه الشتيجة يتبيغ لمباحث أف  بيغ درجة مػافقة ما

لسختبصة "باالستقاللية بعاد اجاءت كبيخة ججا أما األ التسكيغ الشفدي السختبصة "بالسعشى والسقجرة"

 ػجج تسكيغ إال أف أبعاد التسكيغوعمى الخغع مغ أف السدتػػ مختفع وي فجاءت كبيخة فقط، والتأثيخ

 مدتػػ كبيخ ججا. ا ذانفديً  اف ىشاؾ تسكيشً " يجيب أف تكػف أفزل لكي نقػؿ إاالستقاللية والتأثيخ"
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 :ثامنيا: التسكيؼ االترالي

فقج تع استخجاـ الستػسصات  ،التسكيغ االتراؿ في السحكسة الجستػرية العميا مدتػػ مغ أجل وصف 

( لمسجسػعة الػاحجة لمتحقق مغ معشػية كل فقخة وأىسيتيا tالحدابية واالنحخافات السعيارية واختبار )

 :(7.4)الشدبية، كسا ىػ مػضح في الججوؿ رقع 

لسدتؽى  والشدبة السئؽية رية والهسية الشدبيةالستؽسطات الحدابية واالمنحخافات السعيا(: 7.4ججول )

 التسكيؼ االترالي

دل
دم
الت

 الفقخة 
الستؽسط 

 الحدابي

االمنحخاف 

 السعياري 

الشدبة 

 السئؽية

% 

تختيب 

أهسية 

 الفقخة

الهسية 

 الشدبية

1 
العميا اىتسامًا في بشاء  اإلدارةتػلي 

 فخؽ العسل
 كبيخة ججاً  7 89.5 0.72 4.48

2 
اىتسامًا  ق العسلقائج فخي ييػل

 بأعزاء فخيقو
 كبيخة ججاً  5 90.5 0.55 4.53

3 
االجتساعات الجورية تداعج فخيق 

 العسل عمى فاعمية األداء
 كبيخة ججاً  1 94.0 0.52 4.70

4 
يدػد جػ مغ االحتخاـ والتقجيخ بيغ 

 أعزاء فخيق العسل
 كبيخة ججاً  3 92.0 0.71 4.60



119 
 

 كبيخة ججاً   91.5 0.42 4.58 العسل الجساعي 

5 
تحقيق أىجاؼ  يتداىع فخؽ العسل ف

 السحكسة وفخيق العسل
 كبيخة ججاً  2 94.0 0.46 4.70

6 

داىع تقجـ فخؽ العسل حمػال ت

وتحدغ باالستخجاـ األمثل لمسػارد 

 ىجاؼمدتػػ اإلنتاجية لتحقيق األ

 كبيخة ججاً  8 89.0 0.71 4.45

7 
السحكسة  يالدياسات الستبعة ف

 اضحة لفخيق العسلالجستػرية و 
 كبيخة ججاً  10 88.0 0.87 4.40

السحكسة  يالدياسات السعسػؿ بيا ف 8

الجستػرية كافية لتحقيق أىجاؼ 

 السحكسة

4.35 0.77 87.0 

12 

 كبيخة ججاً 

 كبيخة ججاً   89.5 0.56 4.48 وضػح األىجاؼ 

العميا السعمػمات الكاممة  اإلدارةتػفخ  9

 لفخؽ العسل
4.23 0.89 84.5 

19 
 كبيخة ججاً 

يتع تبادؿ السعمػمات بيغ أعزاء  10

 الفخيق بجرجة عالية مغ الذفافية 
4.33 0.89 86.5 

13 
 كبيخة ججاً 

يتع تدويج أعزاء الفخيق بالسعمػمات  11

 الججيجة مغ قبل القائج 
4.43 0.84 88.5 

9 
 كبيخة ججاً 
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يتدع نطاـ االتراالت بيغ أعزاء  12

 ديػلةفخيق العسل بالفاعمية وال
4.38 0.81 87.5 

11 
 كبيخة ججاً 

 كبيخة ججاً   86.8 0.73 4.34 ندياب السعمػمات واالتراالت ا 

العميا فخؽ العسل عمى  اإلدارةتكافئ  13

 اإلنجاز 
4.28 0.75 85.5 

17 
 كبيخة ججاً 

نجازات لفخيق العسل يتع ربط اإل 14

 الفخيق ألعزاءت آبحػافد ومكاف
4.25 0.74 85.0 

18 
 ججاً  كبيخة

تحسل  ييستمظ فخيق العسل رغبة ف 15

 داء الفخيقأالسدؤولية لتفعيل 
4.30 0.69 86.0 

14 
 كبيخة ججاً 

العميا تجفع فخيق العسل  اإلدارةثقة  16

 لمقياـ بعسمو بصخيقة أفزل
4.53 0.82 90.5 

6 
 كبيخة ججاً 

 كبيخة ججاً   86.8 0.57 4.34 الحػافد والجوافع 

لحيغ عميا السػضفيغ اال اإلدارةتختار  17

مجاؿ  ييتستعػف بالخبخات العسمية ف

 فخؽ العسل يعسميع لمعسل ف

4.55 0.68 91.0 

4 

 كبيخة ججاً 

تعديد ثقافة بشاء  يالعميا ف اإلدارةتيتع  18

 قجرات فخؽ العسل 
4.30 0.88 86.0 

15 
 كبيخة ججاً 

 كبيخة ججاً  16 85.5 0.78 4.28ح لي بتصبيق وتبشي أفكار ججيجة يدس 19
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 فخؽ العسل يف

ميا بتػفيخ بخامج تجريبية الع اإلدارةتيتع  20

 فخؽ العسل ألعزاءخاصة 
4.08 1.12 81.5 

20 
 كبيخة

 كبيخة ججاً   86.0 0.65 4.30 التطؽيخ واإلبجاع 

 كبيخة ججاً   88.1 0.51 4.41 مدتؽى التسكيؼ االترــــالي

 

كانت اإلترالي ت الحدابية لفقخات بعج التسكيغ ( أف الستػسصا7.4يتزح مغ خالؿ نتائج الججوؿ )

 ( عمى مقياس ليكخت الخساسي.4.70–4.08كبيخة ججًا وقج تخاوحت ما بيغ )

وىحا يذيخ إلى مدتػيات مػافقة كبيخة ججًا لسدتػػ التسكيغ االترالي، إذ جاءت في السختبة األولى 

جتساعات الجورية تداعج فخيق العسل عمى فاعمية ( ونريا " اال3الفقخة رقع ) :الفقخات التالية عمى التػالي

% بسدتػػ تسكيغ كبيخ ججًا وانحخاؼ 94( وندبة مئػية بمغت 4.70األداء " بستػسط حدابي بمغ )

تحقيق أىجاؼ السحكسة وفخيق  في( ونريا " تداىع فخؽ العسل 5(، وحرمت الفقخة )0.52معيارؼ بمغ )

% بسدتػػ تسكيغ كبيخ ججًا وانحخاؼ 94مئػية بمغت ( وندبة 4.70العسل " بستػسط حدابي بمغ )

العميا بتػفيخ بخامج تجريبية خاصة  اإلدارة( ونريا "تيتع 5فيسا حرمت الفقخة رقع )، (0.52معيارؼ بمغ )

% بجرجة 81( وندبة مئػية بمغت 4.08فخؽ العسل" عمى السختبة األخيخة بستػسط حدابي بمغ ) ألعزاء

 (.1.12ؼ بمغ )كبيخة ججًا وانحخاؼ معيار 
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( أف التذتت مشخفس في استجابات أفخاد عيشة الجراسة حػؿ 7.4يالحع مغ خالؿ نتائج الججوؿ )

مدتػػ التسكيغ االترالي، وىػ ما يعكذ مجػ التقارب في وجيات نطخ أفخاد عيشة الجراسة حػؿ الفقخات 

فدي في السحكسة الجستػرية العميا بعج التسكيغ الشفدي، وبذكل عاـ يتبيغ أف مدتػػ التسكيغ الشبالستعمقة 

% وبستػسط حدابي عاـ 88نطخ عيشة الجراسة كاف بسدتػيات كبيخة ججًا بشدبة مئػية بمغت  ةمغ وجي

 (.0.51( وانحخاؼ معيارؼ عاـ بمغ )4.41)

 ما يمي:   تػضح الجراسةبشاء عمى ما سبق 

  العميا اىتسامًا في اإلدارةتػلي ( عمى درجة قبػؿ كبيخة ججا والتي نرت عمى "19:1)حطيت الفقخات 

جتساعات الجورية تداعج فخيق ، االبأعزاء فخيقو اىتساماً  قائج فخيق العسل ييػلبشاء فخؽ العسل، 

تداىع فخؽ ، عزاء فخيق العسلأ حتخاـ والتقجيخ بيغ يدػد جػ مغ االالعسل عمى فاعمية األداء، 

مثل خؽ العسل حمػال تداىع باالستخجاـ األتقجـ فوفخيق العسل،  ىجاؼ السحكسةأ تحقيق  يالعسل ف

السحكسة الجستػرية واضحة  لتحقيق األىجاؼ، الدياسات الستبعة في نتاجيةوتحدغ مدتػػ اإللمسػارد 

السحكسة الجستػرية كافية لتحقيق أىجاؼ السحكسة، تػفخ  ق العسل، الدياسات السعسػؿ بيا فيلفخي

لعسل، يتع تبادؿ السعمػمات بيغ أعزاء الفخيق بجرجة عالية العميا السعمػمات الكاممة لفخؽ ا اإلدارة

مغ الذفافية، يتع تدويج أعزاء الفخيق بالسعمػمات الججيجة مغ قبل القائج، يتدع نطاـ االتراالت بيغ 

يتع ربط العميا فخؽ العسل عمى اإلنجاز،  اإلدارةأعزاء فخيق العسل بالفاعمية والديػلة، تكافئ 

تحسل  ييستمظ فخيق العسل رغبة ف، الفخيق ألعزاءت آبحػافد ومكاف عسلنجازات لفخيق الاإل

العميا تجفع فخيق العسل لمقياـ بعسمو بصخيقة أفزل، تختار  اإلدارة، ثقة داء الفخيقأالسدؤولية لتفعيل 

فخؽ العسل، تيتع  لحيغ يتستعػف بالخبخات العسمية في مجاؿ عسميع لمعسل فيالعميا السػضفيغ ا اإلدارة
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فخؽ  ح لي بتصبيق وتبشي أفكار ججيجة فيتعديد ثقافة بشاء قجرات فخؽ العسل، يدسالعميا ب إلدارةا

 .العسل"

 العميا بتػفيخ بخامج تجريبية  اإلدارةتيتع ( بجرجة قبػؿ كبيخة والتي نرت عمى "20) حطيت الفقخة

 ."فخؽ العسل ألعزاءخاصة 

السحكسة الجستػرية العميا كانت بجرجة  العسل فيؽ ترالي لفخ أف مدتػػ التسكيغ اال وتفدخ الجراسة

 ألعزاءالعميا بتػفيخ بخامج تجريبية خاصة  اإلدارةتيتع ( فقخة وبجرجة كبيخة لفقخة "19ؿ )كبيخة ججا 

ندياب ) العسل الجساعي، وضػح األىجاؼ، اترالي وعشج الشطخ إلى أبعاد التسكيغ اال فخيق العسل"،

وبجرجة كبيخة ججا  اأف ىشاؾ تسكيش وتخػ فد والجوافع، التصػيخ واإلبجاع( السعمػمات واالتراالت، الحػا

 :خل ىحه األبعاد مغ فقخات وأىسيا "التصػيخ واإلبجاعداما في  األبعاد مع ضخورة التخكيد عمى لكامل

ع: الحػافد والجوافيجة، تعديد ثقافة بشاء فخؽ العسل"، "أفكار جج خ بخامج تجريبية لفخؽ العسل، تبشيتػفي

ندياب العميا لفخؽ العسل عمى اإلنجاز"، "ا اإلدارةة نجازات بالحػافد والسكافآت، مكافأربط اإل

 .العميا" اإلدارةالسعمػمات: تػفيخ السعمػمات بذكل أكبخ لفخؽ العسل مغ قبل 
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 العميا:  مدتؽى التسكيؼ لجى العامميؼ في السحكسة الجستؽرية والجرجة الكمية حدب البعادتختيب رابعًا: 

الستؽسطات الحدابية واالمنحخافات السعيارية والشدبة السئؽية التقجيخية لبعاد مدتؽى  (:8.4ججول )

 التسكيؼ في السحكسة الجستؽرية

 البعاد التختيب
الستؽسط 

 الحدابي

االمنحخاف 

 السعياري 

الشدبة 

 السئؽية

الهسية 

 الشدبية

 كبيخة ججاً  87.0 0.42 4.35 التسكيغ الشفدي 1

 كبيخة ججاً  88.1 0.51 4.41 التسكيغ االترالي 2

 كبيخة ججاً  87.6 0.40 4.38 مدتؽى التسكيؼ 3

 ما يمي: (8.4)يتزح مغ خالؿ الججوؿ 

ياتيع حػؿ وجػد مدتػػ تسكيغ درجة تػج تدارييغ كانيغ واإلالسدتجػبيغ مغ السػضفيغ القانػني أف -1

 لستػسط استجاباتالتقجيخية الكمية  شدبة السئػيةفي السحكسة الجستػرية العميا حيث بمغت ال عاؿ  

 وتعج ىحه الشدبة كبيخة ججًا. %(87.6) فقخات مدتػػ تسكيغ فخؽ العسل عمى السدتجػبيغ

ل الكفاية الحؼ يذسسل في السحكسة الجستػرية العميا سػاء بالجانب الشفدي مدتػػ تسكيغ فخؽ الع -2

الجانب  ة االختيار وغيخىا مغ السؤثخات وأيزاً حخيداء السياـ والتأثيخ و والثقة في القجرة عمى أ

االترالي ويذسل تسكيغ فخؽ العسل الستسثل بالعسل الجساعي ووضػح األىجاؼ واالتراالت 

 ججًا في الجانبيغ الشفدي واالترالي. اكبيخً والحػافد والجوافع والتصػيخ واإلبجاع، كاف  والسعمػمات
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ي واالترالي التسكيغ لجػ فخؽ العسل عمى الجانبيغ الشفدالجرجة العالية لسدتػػ تعدو الجراسة   -3

تجاه دارييغ ؤية لجػ العامميغ القانػنييغ واإلوضػح الخ جابات السبحػثيغ إلى وعجـ وجػد تفاوت في إ

 يجابية لتسكيغ فخؽ العسل في السحكسة الجستػرية العميا.الجرجة اإل

خار في السحكسة الجستػرية دراؾ متخحؼ القلى إتعدو الجراسة السدتػػ العالي مغ التسكيغ إكسا   -4

أىسية التسكيغ لمعامميغ كػسيمة مثسخة لتحقيق أقرى قجر مغ الكفاءة في جسيع مجاالت  العميا

 نجاز في العسلالتسكيغ السفتاح لػصػؿ السحكسة إلى التسيد واإلبجاع واإل العسل، حيث يعتبخ

رية العميا لجييا يعة القانػنية لمسحكسة الجستػ أف الصبشارة إلى اإلدارؼ والقانػني، كسا تججر اإل

 تصبيقيا بالذكل األمثل ومشيا مفاىيع التسكيغ القانػني مػازية لمتسكيغ اإلدارؼ.اعتبارات تدعى إلى 

 اختبار فخضيات الجراسةالسطمب الثامني:   3.4

أبعاد صي بيغ بعج التأكج مدبقا مغ صالحية نسػذج الجراسة لمتحميل اإلحرائي وعجـ وجػد تجاخل خ

الستغيخ السدتقل، وأف بيانات متغيخات الجراسة تخزع لمتػزيع الصبيعي تع اختبار فخضيات الجراسة عمى 

 :الشحػ اآلتي

 اختبار الفخضية الخئيدة الولى:: 1.3.4

بيغ  ( α ≤ 0.05حرائية عشج مدتػػ معشػية )إذو داللة  يػجج عالقة ارتباط" وتشص هحه الفخضية 

 دة ومدتػػ تسكيغ فخؽ العسل في السحكسة الجستػرية العميا.القيا أنساط

القيادة بجاللة معاييخىا ومدتػػ  أنساطـ معامل ارتباط بيخسػف بيغ ااستخجتع حداب  الختبار الفخضية

  .(9.4)ضح في الججوؿ مػ وذلظ كسا ىػ تسكيغ فخؽ العسل في السحكسة الجستػرية العميا 
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القيادة ومدتؽى التسكيؼ في  أمنسا ا  بيخسؽن لمعالقة بيؼ معامل ارتبمرفؽفة  (:9.4ججول )

 السحكسة الجستؽرية العميا

القيادة  اإلحراءات الستغيخات

 وتؽقخاطية ال 

القيادة 

 الجيسقخاطية

القيادة 

 الحخة

تسكيؼ 

 فخق العسل

 

 

 

أبعاد 

الستغيخ 

السدتقل 

والجرجة 

 الكمية 

القيادة 

 وتؽقخاطية ال 

 220.- 468. *-343.- 1 معامل االرتباط

 172. 002. 030.  مدتػػ الجاللة 

القيادة 

 الجيسقخاطية

 *397. 175. 1 *-343.- معامل االرتباط

 011. 281.  030. مدتػػ الجاللة 

القيادة 

 الحخة

 020.- 1 175. 468. معامل االرتباط

 مدتػػ الجاللة 
.002 .281  .902 

الستغيخ 

 التابع 

تسكيؼ فخق 

 العسل

 1 020.- *397. 220.- معامل االرتباط

  902. 011. 172. مدتػػ الجاللة 

  االرتباط داؿ إحرائيا عشج مدتػػ داللة يكػف (0.05 ≥ α) 
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 ما يمي: (9.4)يتزح مغ خالؿ نتائج مرفػفة االرتباط في الججوؿ رقع 

مدتػػ تسكيغ فخؽ العسل ي و وتػقخاشاللة إحرائية بيغ نسط القيادة األد ؼارتباط ذ عجـ وجػد عالقة. 1

( وبمغت قيسة معامل االرتباط 0.05كثخ مغ )ألسحكسة الجستػرية العميا حيث كاف مدتػػ الجاللة في ا

  .(-220.بيشيسا )

داللة إحرائية شخدية بيغ نسط القيادة الجيسقخاشي ومدتػػ تسكيغ فخؽ العسل  ؼوجػد عالقة ارتباط ذ. 2

 .(0.397قيسة معامل االرتباط بيشيسا ) تحيث بمغفي السحكسة الجستػرية العميا، 

مدتػػ تسكيغ فخؽ العسل في رائية بيغ نسط القيادة الحخة و داللة إح ؼعجـ وجػد عالقة ارتباط ذ. 3

( وبمغت قيسة معامل االرتباط بيشيسا 0.05كثخ مغ )أمدتػػ الجاللة  لسحكسة الجستػرية العميا حيث كافا

.020-)). 

 ية:التعميق عمى الفخض

ومدتػػ تسكيغ فخؽ  الحخةوجػد ارتباط عكدي ضعيف غيخ داؿ إحرائيا بيغ نسط القيادة  تفدخ الجراسة

سصبقة، ويدتجؿ النسط القيادة الحخة غيخ السػضفيغ شبيعة إدراؾ ب ل لجػ السحكسة الجستػرية العمياالعس

نو الشسط الدائج والجاؿ نية عمى أت نتائج الفخضية الثاضيخ السػضفيغ شبيعة الشسط الجيسقخاشي كسا أإدراؾ ب

و متخحؼ القخار،  أ اإلداريةالقيادة  ( مغغيخ سائج ومعسع)الحخة  بحلظ عمى عجـ تعسيع نسط القيادة ويدتجؿ

لعسل الجيسقخاشي مشح نذأتيا تيا اومسارس نذاءسحكسة الجستػرية كسؤسدة حجيثة اإلشبيعة الأف كسا 

 ة.يعكذ الػصػؿ إلى ىحه الشتيجة السشصقي
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 :الثامنيةاختبار الفخضية الخئيدة : 2.3.4

لقيادية ا نساطلأل( α≤0.05ال يػجج أثخ ذو داللة إحرائية عشج مدتػػ معشػية )وتشص هحه الفخضية " 

 في فمدصيغ. السحكسة الجستػرية العميا في تسكيغ فخؽ العسل"  في

 ما يمي: يسكغ استشتاج Stepwiseمغ نتائج االنحجار الستعجد باستخجاـ شخيقة 

أف مدتػػ تسكيغ فخؽ العسل "الستغيخ التابع"  Stepwiseيبيغ نسػذج االنحجار الشيائي باستخجاـ شخيقة 

ع استبعاد يتأثخ برػرة جػىخية وذات داللة إحرائية بالستغيخ السدتقل )نسط القيادة الجيسقخاشي(، وقج ت

سط القيادة الحخة" بشاء عمى نتائج االنحجار نسط القيادة األوتػقخاشي ونخخػ وىي "الستغيخات السدتقمة األ

الججوؿ التالي يسثل نتيجة تحميل االنحجار الستعجد لسعامالت االنحجار لكل ، و Stepwiseالستعجد شخيقة 

 مغ الستغيخات السدتقمة السؤثخة.

 ( نتائج اختبار تحميل االنحجار الستعجد لسعامالت االنحجار:10.4ججوؿ )

الستغيخات 

 السدتقمة

β 

معامل 

 التحجيج

الخصأ 

 السعيارؼ 

T 

 السحدػبة

مدتػػ 

 الجاللة

Sig.* 

السقجار 

 الثابت
3.028 .510 5.939 .000 
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نسط القيادة 

 الجيسقخاشي
.347 .130 2.664 .011 

الستغيخ التابع: مدتػػ 

 تسكيغ فخؽ العسل

 0.39 قيسة معامل االرتباط

 0.15 معامل التحجيج السعجؿ

 

 تبيغ ما يمي: (10.4مغ خالؿ ججوؿ )

 (.* نسط القيادة الجيسقخاشي( 0.347+ )  3.028درجة تسكيغ فخؽ العسل = )   السعادلة:

( إذ α ≤ 0.05حرائية عشج مدتػػ معشػية )إداللة  ؼج التحميل اإلحرائي وجػد تأثيخ ذإذ أضيخت نتائ

القيادة الجيسقخاشي يجابي بيغ نسط إ( وىحا يؤكج وجػد ارتباط =0.39Rبمغت قيسة معامل االرتباط )

( فقج بمغت قيستو  R2ومدتػػ تسكيغ فخؽ العسل لجػ السحكسة الجستػرية العميا، أما معامل التحجيج )

%( مغ التبايغ الحاصل في  15( أؼ أف تصبيق نسط القيادة الجيسقخاشي قج فدخ ما مقجاره )0.15)

 تسكيغ مدتػػ فخؽ العسل لجػ السحكسة الجستػرية العميا. 

ف الديادة بسقجار وحجة واحجة في تصبيق نسط أ(، وىحا يعشي β =0.34مغت قيسة درجة التأثيخ )كسا ب

القيادة الجيسقخاشي يؤدؼ إلى زيادة في رفع مدتػػ تسكيغ فخؽ العسل بالسحكسة الجستػرية العميا بشدبة 

 (.5.393( السحدػبة ) t( كسا بمغت قيسة ) %39)
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 التعميق عمى الفخضية:

يجابي داؿ إحرائيا بيغ نسط القيادة الجيسقخاشي ومدتػػ تسكيغ فخؽ العسل إوجػد ارتباط  سةتفدخ الجرا

لعسل الجيسقخاشي إلى اا ساسً أتسكيغ في فخؽ العسل مفيػـ يدتشج لجػ السحكسة الجستػرية العميا بأف ال

ع بعسمية اتخاذ شخاكيإمثل ويعسل عمى داء وضائفيع بالذكل األأالحؼ يذجع مخؤوسيو عمى وسمػؾ القائج 

ف نسط القيادة الجيسقخاشي يديع في مدتػػ تسكيغ فعاؿ أالشتائج مشصقية مغ ناحية كانت القخار، وبتالي 

جيسقخاشي لجػ السسارسات لشسط القيادة الالجستػرية، وكسحرمة لحلظ مجسػعة لفخؽ العسل داخل السحكسة 

تفػيس الدمصات والسدؤوليات لمعامميغ التخاذ والسدؤوليغ في السحكسة الجستػرية والستسثل في  يخيغالسج

والتشسية السيشية  القخار ومذاركة العامميغ في االقتخاحات وتدويجىع بالسيارات والسعخفة مغ خالؿ التجريب

يا ئداأما يشعكذ عمى بالجػانب الشفدية واالترالية فعالية عالية لفخؽ العسل  ؼلى تسكيغ ذإوالشفدية أدػ 

 ىجاؼ السحكسة الجستػرية العميا.أ تحقيق  عمى اويعدز قجراتي

 :لثةالثااختبار الفخضية الخئيدة : 3.3.4

 نساط( لأل α≤ 0.05ال تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ معشػية )" وتشص هحه الفخضية

ىحه القيادية في السحكسة الجستػرية العميا في فمدصيغ تبعًا لستغيخات الجراسة الجيسغخافية، ويشبثق مغ 

 الفخضية الفخضيات الفخعية اآلتية:

 : 3Ho-1الولى  الفخضية الفخعية

القيادية في السحكسة  نساط( لأل α≤ 0.05ال يػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ معشػية )

 الجستػرية العميا في فمدصيغ تبعًا لستغيخ العسخ.
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ختالؼ الإجابات أفخاد الجراسة شبقًا  ؾ فخوؽ ذات داللة إحرائية فيلمتعخؼ عمى ما إذا كانت ىشا

إجابات أفخاد الجراسة  لتػضيح داللة الفخوؽ في األحادؼمتغيخ العسخ استخجـ الباحث اختبار التبايغ 

 ستغيخ العسخ وجاءت الشتائج كسا يػضحيا الججوؿ التالي:لشبقًا 

كسة الجستؽرية العميا تبعا في السح القيادة منسا ل  الحادي التبايؼ( منتائج اختبار تحميل 11.4ججول )

 لستغيخ العسخ:

 (α ≤ 0.05) داللة مدتػػ  عشج إحرائيا داؿ*

 

 

 مرجر التبايؼ السحؽر
 مجسؽع

 السخبعات
 الحخية درجات

 متؽسط

 السخبعات
 ف قيسة

 مدتؽى الجاللة

Sig*. 

 القيادة الوتؽقخاطية

 128. 2.170 1.695 2 3.390 بيؼ السجسؽعات

   781. 37 28.899 داخل السجسؽعات

    39 32.289 السجسؽع

 الجيسقخاطية القيادة

 141. 2.065 415. 2 830. بيؼ السجسؽعات

   201. 37 7.432 داخل السجسػعات

    39 8.261 السجسػع

 القيادة الحخة

 699. 362. 175. 2 350. بيغ السجسػعات

   484. 37 17.914 داخل السجسػعات

    39 18.264 السجسػع
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 اآلتي: (11.4)يتبيغ مغ الججوؿ 

القيادية في  نساطألافي اتجاىات أفخاد الجراسة حػؿ  ( α ≤ 0.05عجـ وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية )

، ويعدو الباحث ىحه الشتيجة إلى أف رؤية السحكسة الجستػرية العميا في فمدصيغ تبعًا لستغيخ العسخ

 أفإلى القيادية ال تتأثخ بستغيخ العسخ وتججر االشارة  نساطاألالعامميغ في السحكسة الجستػرية العميا حػؿ 

لى إسشة بشدبة مئػية ترل  45إلى أقل مغ  25مغ  ضسغ الفئة العسخية ف يقعػ  السدتجػبيغ غالبية

85%. 

 : 3Ho-2 ثامنيةال الفخضية الفخعية

ية في السحكسة القياد نساط( لأل α≤ 0.05ال يػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ معشػية )

 .السؤىل العمسيالجستػرية العميا في فمدصيغ تبعًا لستغيخ 

ختالؼ الإجابات أفخاد الجراسة شبقًا  ؾ فخوؽ ذات داللة إحرائية فيلمتعخؼ عمى ما إذا كانت ىشا

إجابات أفخاد  لتػضيح داللة الفخوؽ في األحادؼاستخجـ الباحث اختبار التبايغ  السؤىل العمسيمتغيخ 

 وجاءت الشتائج كسا يػضحيا الججوؿ التالي: السؤىل العمسيستغيخ لسة شبقًا الجرا

في السحكسة الجستؽرية العميا تبعا  القيادة منسا ل  الحادي التبايؼ( منتائج اختبار تحميل 12.4ججول )

 لستغيخ السؤهل العمسي:

 مرجر التبايؼ السحؽر
 مجسؽع

 السخبعات
 الحخية درجات

 متؽسط

 السخبعات
 ف قيسة

 مدتؽى الجاللة

Sig*. 

 329. 1.146 942. 2 1.884 بيؼ السجسؽعات القيادة الوتؽقخاطية
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 (α ≤ 0.05) داللة مدتػػ  عشج إحرائيا داؿ*

 اآلتي: (12.4)يتبيغ مغ الججوؿ 

القيادية في  نساطألافي اتجاىات أفخاد الجراسة حػؿ  ( α ≤ 0.05عجـ وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية )

السؤىل العمسي، ويعدو الباحث ىحه الشتيجة إلى أف السحكسة الجستػرية العميا في فمدصيغ تبعًا لستغيخ 

 القيادية بستغيخ السؤىل العمسي. نساطأفخاد الجراسة قج ال تتأثخ اتجاىاتيع حػؿ األ

 : 3Ho-3 ثالثةال الفخضية الفخعية

القيادية في السحكسة  نساط( لأل α≤ 0.05ػػ معشػية )ال يػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج مدت

 .شبيعة العسلالجستػرية العميا في فمدصيغ تبعًا لستغيخ 

   822. 37 30.405 داخل السجسؽعات

    39 32.289 السجسؽع

 القيادة الجيسقخاطية

 986. 014. 003. 2 006. بيؼ السجسؽعات

   223. 37 8.255 داخل السجسؽعات

    39 8.261 السجسؽع

 دة الحخةالقيا

 231. 1.525 696. 2 1.391 بيؼ السجسؽعات

   456. 37 16.873 داخل السجسؽعات

    39 18.264 السجسؽع
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 الختالؼلمتعخؼ عمى ما إذا كانت ىشاؾ فخوؽ ذات داللة إحرائية في إجابات أفخاد الجراسة شبقًا 

" لتػضيح داللة الفخوؽ Independent Sample T-test"استخجـ الباحث اختبار  شبيعة العسلمتغيخ 

 وجاءت الشتائج كسا يػضحيا الججوؿ التالي: شبيعة العسلستغيخ لإجابات أفخاد الجراسة شبقًا  في

في السحكسة  القيادة منسا " ل Independent Sample T-test"( منتائج اختبار 13.4ججول )

 الجستؽرية العميا تبعا لستغيخ طبيعة العسل:

 (α ≤ 0.05) داللة مدتػػ  عشج إحرائيا داؿ*

 اآلتي: (13.4)يتبيغ مغ الججوؿ 

القيادة  أنساطفي اتجاىات أفخاد الجراسة حػؿ  ( α ≤ 0.05عجـ وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية )

شبيعة العسل، ستػرية العميا في فمدصيغ تبعًا لستغيخ ي السحكسة الج، الحخة( فة)األوتػقخاشية، الجيسقخاشي

 شةالعي مرجر التبايؼ السحؽر
الستؽسط 

 الحدابي

االمنحخاف 

 السعياري 
 ف قيسة

 مدتؽى الجاللة

Sig*. 

 القيادة الوتؽقخاطية
 594. 6.630 96648. 2.3803 35 إداري 

   26726. 2.1440 5 قامنؽمني

 القيادة الجيسقخاطية
 574. 2.061 48094. 3.8743 35 إداري 

   28627. 4.0000 5 قامنؽمني

 القيادة الحخة
 656. 5.473 72899. 2.3183 35 إداري 

   15748. 2.1700 5 قامنؽمني
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القيادية بستغيخ  نساطويعدو الباحث ىحه الشتيجة إلى أف أفخاد الجراسة قج ال تتأثخ اتجاىاتيع حػؿ األ

 اإلدارؼ(. ،شبيعة العسل )القانػني

 : 3Ho-4 لخابعةا الفخضية الفخعية

القيادية في السحكسة  نساط( لأل α≤ 0.05ية )ال يػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ معشػ 

 .عجد سشػات الخبخة العسميةالجستػرية العميا في فمدصيغ تبعًا لستغيخ 

ختالؼ الي إجابات أفخاد الجراسة شبقًا ؾ فخوؽ ذات داللة إحرائية فلمتعخؼ عمى ما إذا كانت ىشا

 لتػضيح داللة الفخوؽ في األحادؼ استخجـ الباحث اختبار التبايغ عجد سشػات الخبخة العسميةمتغيخ 

 وجاءت الشتائج كسا يػضحيا الججوؿ التالي: عجد سشػات الخبخة العسميةستغيخ لإجابات أفخاد الجراسة شبقًا 

في السحكسة الجستؽرية العميا تبعا  القيادة منسا ل  الحادي التبايؼ( منتائج اختبار تحميل 14.4ججول )

 ة:لستغيخ عجد سشؽات الخبخة العسمي

 مرجر التبايؼ السحؽر
 مجسؽع

 السخبعات
 الحخية درجات

 متؽسط

 السخبعات
 ف قيسة

 مدتؽى الجاللة

Sig*. 

 القيادة الوتؽقخاطية

 120. 2.248 1.749 2 3.498 بيؼ السجسؽعات

داخل 

 السجسؽعات
28.791 37 .778   

    39 32.289 السجسؽع

 القيادة الجيسقخاطية
 394. 957. 203. 2 406. بيؼ السجسؽعات

   212. 37 7.855داخل 
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 (α ≤ 0.05) داللة مدتػػ  عشج إحرائيا داؿ*

 اآلتي: (14.4)يتبيغ مغ الججوؿ 

القيادية في  نساطألفي اتجاىات أفخاد الجراسة حػؿ ا ( α ≤ 0.05فخوؽ ذات داللة إحرائية ) عجـ وجػد

عجد سشػات الخبخة العسمية، ويعدو الباحث ىحه الشتيجة السحكسة الجستػرية العميا في فمدصيغ تبعًا لستغيخ 

 جد سشػات الخبخة العسمية.القيادية بستغيخ ع نساطإلى أف أفخاد الجراسة قج ال تتأثخ اتجاىاتيع حػؿ األ

 : 3Ho-5لخامدة ا الفخضية الفخعية

القيادية في السحكسة  نساط( لأل α≤ 0.05ال يػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ معشػية )

 .عجد السذاركات في فخؽ العسلالجستػرية العميا في فمدصيغ تبعًا لستغيخ 

ختالؼ الإجابات أفخاد الجراسة شبقًا  حرائية فيؾ فخوؽ ذات داللة إلمتعخؼ عمى ما إذا كانت ىشا

لتػضيح داللة الفخوؽ في  األحادؼاستخجـ الباحث اختبار التبايغ  عجد السذاركات في فخؽ العسلمتغيخ 

وجاءت الشتائج كسا يػضحيا الججوؿ  عجد السذاركات في فخؽ العسلستغيخ لاد الجراسة شبقًا إجابات أفخ 

 التالي:

 السجسؽعات

    39 8.261 السجسؽع

 القيادة الحخة

 316. 1.188 551. 2 1.102 بيؼ السجسؽعات

داخل 

 السجسؽعات
17.162 37 .464   

    39 18.264 السجسؽع
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في السحكسة الجستؽرية العميا تبعا  القيادة منسا ل  الحادي التبايؼاختبار تحميل  ( منتائج15.4ججول )

 لستغيخ عجد السذاركات في فخق العسل:

 (α ≤ 0.05) داللة مدتػػ  عشج إحرائيا داؿ*

 اآلتي: (15.4)يتبيغ مغ الججوؿ 

 مرجر التبايؼ السحؽر
 مجسؽع

 السخبعات
 الحخية درجات

 متؽسط

 السخبعات
 ف قيسة

 مدتؽى الجاللة

Sig*. 

 القيادة الوتؽقخاطية

 111. 2.335 1.810 2 3.619 بيؼ السجسؽعات

داخل 

 السجسؽعات
28.670 37 .775   

    39 32.289 السجسؽع

 القيادة الجيسقخاطية

 824. 195. 043. 2 086. بيؼ السجسؽعات

داخل 

 السجسؽعات
8.175 37 .221   

    39 8.261 السجسؽع

 القيادة الحخة

 377. 1.001 469. 2 937. بيؼ السجسؽعات

داخل 

 السجسؽعات
17.326 37 .468   

    39 18.264 السجسؽع
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القيادية في  نساطألفي اتجاىات أفخاد الجراسة حػؿ ا ( α ≤ 0.05عجـ وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية )

في فخؽ العسل، ويعدو الباحث ىحه عجد السذاركات السحكسة الجستػرية العميا في فمدصيغ تبعًا لستغيخ 

القيادية بستغيخ عجد السذاركات في فخؽ  نساطالشتيجة إلى أف أفخاد الجراسة قج ال تتأثخ اتجاىاتيع حػؿ األ

 العسل.

 :الخابعةة اختبار الفخضية الخئيد: 3.3.4

( في  α≤ 0.05ال يػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ معشػية )": 4Hoوتشص هحه الفخضية 

لمستغيخات الجيسغخافية لمجراسة،  درجة تسكيغ فخؽ العسل في السحكسة الجستػرية العميا في فمدصيغ تبعاً 

  ويشبثق مغ ىحه الفخضية الفخضيات الفخعية اآلتية:

 : 4Ho-1الولى  الفخضية الفخعية

ؽ العسل في ( في درجة تسكيغ فخ  α≤ 0.05ال يػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ معشػية )

 السحكسة الجستػرية العميا في فمدصيغ تبعًا لستغيخ العسخ.

 الختالؼؾ فخوؽ ذات داللة إحرائية في إجابات أفخاد الجراسة شبقًا لمتعخؼ عمى ما إذا كانت ىشا

إجابات أفخاد الجراسة  لتػضيح داللة الفخوؽ في األحادؼمتغيخ العسخ استخجـ الباحث اختبار التبايغ 

 تغيخ العسخ وجاءت الشتائج كسا يػضحيا الججوؿ التالي:سلشبقًا 
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في السحكسة الجستؽرية  درجة تسكيؼ فخق العسل الحادي التبايؼ( منتائج اختبار تحميل 16.4ججول )

 العميا تبعا لستغيخ العسخ:

 (α ≤ 0.05) داللة مدتػػ  عشج إحرائيا داؿ*

 اآلتي: (16.4)يتبيغ مغ الججوؿ 

درجة تسكيغ فخؽ ؿ في اتجاىات أفخاد الجراسة حػ  ( α ≤ 0.05عجـ وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية )

، ويعدو الباحث ىحه الشتيجة إلى أف العسل في السحكسة الجستػرية العميا في فمدصيغ تبعًا لستغيخ العسخ

 لع تتأثخ بستغيخ العسخ.درجة تسكيغ فخؽ العسل رؤية العامميغ في السحكسة الجستػرية العميا حػؿ 

 : 4Ho-2 ثامنيةال الفخضية الفخعية

( في درجة تسكيغ فخؽ العسل في  α≤ 0.05ة إحرائية عشج مدتػػ معشػية )ال يػجج فخوؽ ذات دالل

 .السؤىل العمسيالسحكسة الجستػرية العميا في فمدصيغ تبعًا لستغيخ 

 مرجر التبايؼ السحؽر
 مجسؽع

 السخبعات
 الحخية درجات

 متؽسط

 السخبعات
 ف قيسة

 مدتؽى الجاللة

Sig*. 

 درجة تسكيؼ فخق العسل

 236. 1.504 237. 2 475. بيؼ السجسؽعات

داخل 

 السجسؽعات
5.840 37 .158   

    39 6.315 السجسؽع
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 الختالؼؾ فخوؽ ذات داللة إحرائية في إجابات أفخاد الجراسة شبقًا ا إذا كانت ىشالمتعخؼ عمى م

إجابات أفخاد  لتػضيح داللة الفخوؽ في األحادؼر التبايغ استخجـ الباحث اختبا السؤىل العمسيمتغيخ 

 ستغيخ العسخ وجاءت الشتائج كسا يػضحيا الججوؿ التالي:لالجراسة شبقًا 

في السحكسة الجستؽرية  درجة تسكيؼ فخق العسل الحادي التبايؼ( منتائج اختبار تحميل 17.4ججول )

 العميا تبعا لستغيخ السؤهل العمسي:

 (α ≤ 0.05) داللة مدتػػ  عشج إحرائيا داؿ*

 آلتي:ا (17.4)يتبيغ مغ الججوؿ 

درجة تسكيغ فخؽ في اتجاىات أفخاد الجراسة حػؿ  ( α ≤ 0.05عجـ وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية )

السؤىل العمسي، ويعدو الباحث ىحه الشتيجة العسل في السحكسة الجستػرية العميا في فمدصيغ تبعًا لستغيخ 

لع تتأثخ بستغيخ خؽ العسل درجة تسكيغ فإلى أف رؤية العامميغ في السحكسة الجستػرية العميا حػؿ 

 .السدتػػ العمسي

 

 التبايؼمرجر  السحؽر
 مجسؽع

 السخبعات
 الحخية درجات

 متؽسط

 السخبعات
 ف قيسة

 مدتؽى الجاللة

Sig*. 

درجة تسكيؼ فخق 

 العسل

 498. 709. 117. 2 233. بيؼ السجسؽعات

   164. 37 6.081 داخل السجسؽعات

    39 6.315 السجسؽع



141 
 

 : 4Ho-3 الثالثة الفخضية الفخعية

( في درجة تسكيغ فخؽ العسل في  α≤ 0.05ال يػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ معشػية )

 .شبيعة العسلالسحكسة الجستػرية العميا في فمدصيغ تبعًا لستغيخ 

ختالؼ الت داللة إحرائية في إجابات أفخاد الجراسة شبقًا لمتعخؼ عمى ما إذا كانت ىشاؾ فخوؽ ذا

" لتػضيح داللة الفخوؽ Independent Sample T-test"استخجـ الباحث اختبار  شبيعة العسلمتغيخ 

 وجاءت الشتائج كسا يػضحيا الججوؿ التالي: شبيعة العسلستغيخ لإجابات أفخاد الجراسة شبقًا  في

في  درجة تسكيؼ فخق العسل"Independent Sample T-test"( منتائج اختبار 18.4ججول )

 السحكسة الجستؽرية العميا تبعا لستغيخ طبيعة العسل:

 (α ≤ 0.05) داللة مدتػػ  عشج إحرائيا داؿ*

 اآلتي: (18.4)يتبيغ مغ الججوؿ 

درجة تسكيغ فخؽ في اتجاىات أفخاد الجراسة حػؿ  ( α ≤ 0.05عجـ وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية )

ىحه الشتيجة شبيعة العسل، ويعدو الباحث العسل في السحكسة الجستػرية العميا في فمدصيغ تبعًا لستغيخ 

 العيشة مرجر التبايؼ السحؽر
الستؽسط 

 الحدابي

االمنحخاف 

 السعياري 
 ف قيسة

 مدتؽى الجاللة

Sig*. 

 درجة تسكيؼ فخق العسل
 818. 175. 41989. 4.3831 35 إداري 

   27896. 4.3380 5 قامنؽمني
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لع تتأثخ بستغيخ شبيعة درجة تسكيغ فخؽ العسل إلى أف رؤية العامميغ في السحكسة الجستػرية العميا حػؿ 

 العسل.

 : 4Ho-4 خابعةال الفخضية الفخعية

( في درجة تسكيغ فخؽ العسل في  α≤ 0.05ال يػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ معشػية )

 .عجد سشػات الخبخة العسميةا في فمدصيغ تبعًا لستغيخ السحكسة الجستػرية العمي

ختالؼ الؾ فخوؽ ذات داللة إحرائية في إجابات أفخاد الجراسة شبقًا لمتعخؼ عمى ما إذا كانت ىشا

 لتػضيح داللة الفخوؽ في األحادؼاستخجـ الباحث اختبار التبايغ  عجد سشػات الخبخة العسميةمتغيخ 

 :لشتائج كسا يػضحيا الججوؿوجاءت ا عجد سشػات الخبخة العسميةستغيخ ل إجابات أفخاد الجراسة شبقاً 

في السحكسة الجستؽرية  درجة تسكيؼ فخق العسل الحادي التبايؼ( منتائج اختبار تحميل 19.4ججول )

 :عجد سشؽات الخبخة العسميةالعميا تبعا لستغيخ 

 (α ≤ 0.05) داللة مدتػػ  عشج إحرائيا داؿ*

 مرجر التبايؼ السحؽر
 مجسؽع

 السخبعات
 الحخية درجات

 متؽسط

 لسخبعاتا
 ف قيسة

 مدتؽى الجاللة

Sig*. 

 درجة تسكيؼ فخق العسل

 718. 334. 056. 2 112. بيؼ السجسؽعات

داخل 

 السجسؽعات
6.203 37 .168   

    39 6.315 السجسؽع
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 اآلتي: (19.4)يتبيغ مغ الججوؿ 

درجة تسكيغ فخؽ في اتجاىات أفخاد الجراسة حػؿ  ( α ≤ 0.05عجـ وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية )

عجد سشػات الخبخة العسمية، ويعدو الباحث العسل في السحكسة الجستػرية العميا في فمدصيغ تبعًا لستغيخ 

لع تتأثخ درجة تسكيغ فخؽ العسل ىحه الشتيجة إلى أف رؤية العامميغ في السحكسة الجستػرية العميا حػؿ 

 ات الخبخة العسمية.بستغيخ عجد سشػ 

 : 4Ho-5 الخامدة الفخضية الفخعية

( في درجة تسكيغ فخؽ العسل في  α≤ 0.05ال يػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ معشػية )

 .عجد السذاركات في فخؽ العسلالسحكسة الجستػرية العميا في فمدصيغ تبعًا لستغيخ 

ختالؼ الإحرائية في إجابات أفخاد الجراسة شبقًا ؾ فخوؽ ذات داللة لمتعخؼ عمى ما إذا كانت ىشا

 لتػضيح داللة الفخوؽ في األحادؼاستخجـ الباحث اختبار التبايغ  عجد السذاركات في فخؽ العسلمتغيخ 

لشتائج كسا يػضحيا الججوؿ وجاءت ا عجد السذاركات في فخؽ العسلستغيخ لإجابات أفخاد الجراسة شبقًا 

 :التالي

في السحكسة الجستؽرية  درجة تسكيؼ فخق العسل الحادي التبايؼج اختبار تحميل ( منتائ20.4ججول )

 العميا تبعا لستغيخ عجد السذاركات في فخق العسل:

 مرجر التبايؼ السحؽر
 مجسؽع

 السخبعات
 الحخية درجات

 متؽسط

 السخبعات
 ف قيسة

 مدتؽى الجاللة

Sig*. 

 05. 3.227 469. 2 938. بيؼ السجسؽعات درجة تسكيؼ فخق العسل
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 (α ≤ 0.05) داللة مدتػػ  عشج إحرائيا داؿ*

 اآلتي: (20.4)يتبيغ مغ الججوؿ 

درجة تسكيغ فخؽ العسل في اتجاىات أفخاد الجراسة حػؿ  ( α ≤ 0.05فخوؽ ذات داللة إحرائية ) يػجج

عجد السذاركات في فخؽ العسل، ويعدو الباحث في فمدصيغ تبعًا لستغيخ في السحكسة الجستػرية العميا 

تتأثخ درجة تسكيغ فخؽ العسل ىحه الشتيجة إلى أف رؤية العامميغ في السحكسة الجستػرية العميا حػؿ 

 بستغيخ عجد السذاركات في فخؽ العسل.

 ة العميا في فمدصيغ أجخيشايولسعخفة التبايغ داخل الستغيخ حػؿ درجة التسكيغ في السحكسة الجستػر 

 .(LSDاختبار السفارقات البعجية )

( لمسقارمنات البعجية بيؼ الستؽسطات الحدابية في درجة تسكيؼ فخق LSDختبار )ا(: 21.4ججول )

 العسل مؼ وجهة منعخ العامميؼ تبعا لستغيخ عجد السذاركات في فخق العسل:

داخل 

 السجسؽعات
5.377 37 .145   

    39 6.315 السجسؽع

عجد السذاركات في فخق 

 العسل
 ق العسلعجد السذاركات في فخ

الفخق بيؼ 

 الستؽسطات

 مدتؽى الجاللة

Sig*. 

 مخات 3 مؼ أقل
 018. *57295. مخات 5 مؼ أقل إلى 3 مؼ

 306. 14234. فأكثخ مخات 5 مؼ

 018. *-57295.- مخات 3 مؼ أقل مخات 5 مؼ أقل إلى 3 مؼ



145 
 

 

 

 

( أف ىشاؾ فخوقا ذات داللة إحرائية في درجة تسكيغ فخؽ العسل تبعا 21.4)يطيخ مغ الججوؿ رقع 

 (مخات 3أقل مغ ) في فخؽ العسل لستغيخ عجد السذاركات في فخؽ العسل، وذلظ بيغ عجد السذاركات

 3أقل مغ )ولى وىي لرالح الفئة األ (مخات 5ل مغ إلى أق 3مغ )عجد السذاركات في فخؽ العسل و 

 خخػ.جػىخية بيغ أؼ مغ الفئات األ اولع تكغ فخوق (مخات

ف أ إال( مخات 3أقل مغ )ولى أؼ اتجاه الفخوؽ لمسذاركات لرالح الفئة األ نتيجة الفخوؽ وتفدخ الجراسة 

ركاتيع في فخؽ العسل بالسحكسة نطخًا لحجاثة مذا التسكيغفي مدتػػ  اكثخ تأثيخً ىحه الفئة كانت األ

ترالي واالالشفدي ثيخ كانت أكبخ لجييع عمى السدتػػ أبأف درجة الت الؿيسكغ االستج والجستػرية العميا، 

 مغ غيخىع.

أف مدتػػ الحؼ أضيخ الدؤاؿ الدابق الخاص "بسدتػػ تسكيغ فخؽ العسل" مغ خالؿ  وتخػ الجراسة

أبعاد يخة وكبيخة ججا وعشج التعسق بسجلػالت ىحه الشتيجة يتبيغ أف كب بيغ درجة مػافقة التسكيغ تخاوح ما

 "باالستقاللية والتأثيخ"بيخة ججا أما األبعاد السختبصة جاءت ك "بالسعشى والسقجرة"التسكيغ الشفدي السختبصة 

لية جج تسكيغ إال أف أبعاد التسكيغ )االستقالوعمى الخغع مغ أف السدتػػ مختفع ويػ  ،جاءت كبيخة فقطف

مدتػػ التسكيغ  ا، أمامدتػػ كبيخ جج اذ انفديً  اف ىشاؾ تسكيشً إفزل لكي نقػؿ أف تكػف أوالتأثيخ( يجب 

( فقخة وبجرجة كبيخة 19) ػكانت بجرجة كبيخة ججا لفالسحكسة الجستػرية العميا  يلفخؽ العسل فترالي اال

 091. 43061.- فأكثخ مخات 5 مؼ

 فأكثخ مخات 5 مؼ
 306. 14234.- مخات 3 مؼ أقل

 091. 43061. مخات 5 مؼ أقل إلى 3 مؼ
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وعشج الشطخ إلى  ،فخيق العسل( ألعزاء العميا بتػفيخ بخامج تجريبية خاصة اإلدارة) تيتع واحجة  لفقخة 

ندياب السعمػمات واالتراالت، الحػافد اترالي )العسل الجساعي، وضػح األىجاؼ، أبعاد التسكيغ اال

بجرجة كبيخة ججا لكامل األبعاد مع ضخورة التخكيد عمى  اوالجوافع، التصػيخ واإلبجاع( نخػ أف ىشاؾ تسكيشً 

 يخ بخامج تجريبية لفخؽ العسل، تبش: تػفيبجاعالتصػيخ واإل :وأىسيا داخل ىحه األبعاد مغ فقخات في ما

ة أت، مكافآنجازات بالحػافد والسكافوالجوافع: ربط اإل الحػافديجة، تعديد ثقافة بشاء فخؽ العسل، أفكار جج

ل مغ ندياب السعمػمات: تػفيخ السعمػمات بذكل أكبخ لفخؽ العساعميا لفخؽ العسل عمى اإلنجاز، ال اإلدارة

 .العميا اإلدارةقبل 

في فخؽ  عجد السذاركات ف نتائج الجراسة الخاصة بتسكيغ فخؽ العسل بشاء عمىوبشاء عمى ذلظ كمو فإ

لرالح  (مخات 5إلى أقل مغ  3مغ )وبيغ عجد السذاركات في فخؽ العسل  (مخات 3أقل مغ ) العسل

أف السذاركيغ  إال خخػ أؼ مغ الفئات األ فخوؽ جػىخية بيغولع تكغ  (مخات 3أقل مغ )ولى وىي الفئة األ

بعاد ج مغ االىتساـ أكثخ باألب الأقل ومغ أجل رفع التسكيغ لجييع  بفخؽ عسل أكثخ كاف التسكيغ لجييع

 التالية:

يجة، تعديد ثقافة بشاء فخؽ أفكار جج يخ بخامج تجريبية لفخؽ العسل، تبش: تػفيبجاعالتصػيخ واإل  .1

 .العسل

العميا لفخؽ العسل عمى  اإلدارةة أت، مكافآنجازات بالحػافد والسكافربط اإلالحػافد والجوافع:  .2

 .اإلنجاز

 .العميا اإلدارةندياب السعمػمات: تػفيخ السعمػمات بذكل أكبخ لفخؽ العسل مغ قبل ا  .3
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 الفرل الخامذ

 

 الشتائج والتؽصيات

 تسهيج

ي شخحت في الفرل بة عغ األسئمة التكإجالشتائج التي تػصمت إلييا في ىحا الفرل ا تدتعخض الجراسة

الجراسة  ، والتي مثمت مذكمتيا وبشيت عمييا، وعمى ضػء ىحه الشتائج التي تع التػصل إلييا فياألوؿ مشيا

تمخيز أىع نتائج الجراسة وفق ما تع التػصل إليو  غستشتاجات والتػصيات، ويسكقجـ الباحث عجدًا مغ اال

 ستبانة بسا يمي:بحػثة فى االبات عيشة الجراسة السمغ خالؿ إجا

 :الشتائج 1.5

منسط القيادة الدائج في السحكسة الجستؽرية العميا األوؿ حػؿ  يذفيسا يتعمق بالتداؤؿ البحثي الخئ .1

ف مغ وجية نطخ العامميغ يا السدؤولػ سارسالقيادية الثالث ي نساطأضيخت الشتائج أف األ في فمدطيؼ

 لجستػرية العميا.اإلدارييغ والقانػنييغ في السحكسة ا

فتختمف درجة مسارستيا ويأتي نسط القيادة الجيسقخاشية أواًل بجرجة مسارسة كبيخة    نساطأما عمى مدتػػ األ

%(، ثع يأتي ثانيًا نسط القيادة األوتػقخاشية بجرجة مسارسة 77.8( وبشدبة )  3.89و متػسط حدابي ) 

يأتي ثالثًا نسط القيادة الحخة بجرجة مسارسة  % (، ثع47( وبشدبة )  2.35بستػسط حدابي )  ضعيفة

 % (.46( وبشدبة )  2.30بستػسط حدابي )  ضعيفة
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الجرجة الكبيخة التي استحػذ عمييا الشسط الجيسقخاشي إلى مجسػعة مغ الدياسات وتعدو الجراسة 

حكسة الجستػرية واإلجخاءات الستبعة مغ إدارة السحكسة الجستػرية لتجعيع الشيج الجيسقخاشي لخرػصية الس

 (، 2016(، 3نطسة )قانػف السحكسة الجستػرية وتعجيالتو رقع )لخقابة عمى دستػرية القػانيغ واألفي ا

يسقخاشية ىػ الدائج وبالسختبة ( بأف نسط القيادة الج2015وتتفق ىحه الجراسة مع دراسة )كيخد، عسار، 

ومع دراسة  بشدبة قميمة ججا وتكاد تختفي، الحخةقيادة األوتػقخاشية، ثع نسط القيادة ولى، يميو نسط الاأل

ع دراسة ) شحصػح، عالية، وكحلظ م ،أف الشسط الجيسقخاشي ىػ الدائج( 2016)ريسػش وبػلعخواؼ، 

 .أف نسط القيادة الجيسقخاشية في السختبة األولى (2016

ستخاتيجي( رؾ، االلقيادية ) التحػيمي، السذاا نساطاألب( 2008دراسة )الجسيمي، مصخ،  معختمفت وا

القيادية )التحػيمي، والقيادة السػجية نحػ العالقات،  نساطاألب ( 2013دراسة )فاشسة ، جعفخ ،ميخداد و 

 نساط( فكانت األ2007خخوف )آو   (Seokhwa)مع دراسة كحلظ ختمفت اوالقيادة السػجية نحػ السياـ( و 

 .ػجو، السعامل، التحػيمي، السسكغ(القيادية ) السكخه، الس

كسة الجستؽرية مدتؽى تسكيؼ فخق العسل في السححػؿ  ئيذ الثانيفيسا يتعمق بالتداؤؿ البحثي الخ  .2

درجة  تأضيخت الشتائج أف السبحػثيغ مغ السػضفيغ اإلدارييغ والقانػنييغ كان العميا في فمدطيؼ

السئػية الكمية  في السحكسة الجستػرية العميا حيث بمغت الشدبة ياتيع حػؿ وجػد مدتػػ تسكيغ عاؿ  تػج

% (، وشسل 87.6فقخات مدتػػ تسكيغ فخؽ العسل ) ستجابات السبحػثيغ عمى خية لستػسط االتقجي

واالستقاللية، والتأثيخ" السقجرة، و السعشى،  مغ التسكيغ الشفدي )التحفيدؼ( الحؼ شسل "التسكيغ كال

والحػافد راالت والسعمػمات، تعسل الجساعي، ووضػح األىجاؼ، واالال" والتسكيغ االترالي الحؼ شسل

ثمة بالتسكيغ الشفدي ، ويعتبخ الباحث أف أبعاد تسكيغ فخؽ العسل الستسوالجوافع، والتصػيخ واالبجاع"
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ترالي في والتسكيغ االترالي تداىع بذكل فعاؿ في تسكيغ فخؽ العسل ككل مع أفزمية لمتسكيغ اال

 السحكسة الجستػرية العميا.

( أف معطع فقخات مفيػـ التسكيغ قج تحققت بجرجة عالية وضسغ 2012ر،ىيثع، مع دراسة )العصا واتفقت

مػافقػف عمى مدتػيات  ( التي بيشت أف أفخاد الجراسة2008مسارسة عالية، ودراسة ) الجسيمي، مصخ، 

( أف ىشاؾ مػافقة مغ أعزاء العيشة عمى فقخات استخاتيجية 2014، ودراسة ) قجيح، أماني، التسكيغ ككل

( في مدتػػ 2013( و )عفانة، حدغ، 2016)السمفػح، فاتغ، كل مغ دراسة و السػارد البذخية،  تسكيغ

( لكال  واختمفت في بعج التحفيد حيث كاف ضعيفًا لصبيعة السػقع الجغخافي ) غدة ،التسكيغ ككل

   الجراستيغ.

ومدتػػ تسكيغ فخؽ  القيادة أنساطوجػد عالقة بيغ  الثالث حػؿ سا يتعمق بالتداؤؿ البحثي الخئيذفي .3

يؽجج عالقة ارتبا  " العسل في السحكسة الجستػرية العميا، حيث تع تحػيل الدؤاؿ إلى الفخضية التالية : 

القيادة ومدتؽى تسكيؼ فخق  أمنسا ( بيؼ  α ≤ 0.05حرائية عشج مدتؽى معشؽية )إذو داللة 

 العسل في السحكسة الجستؽرية العميا".

مدتػػ تسكيغ فخؽ العسل وتػقخاشي و ئية بيغ نسط القيادة األداللة إحرا ؼعجـ وجػد عالقة ارتباط ذ

( وبمغت قيسة معامل االرتباط 0.05كثخ مغ )ألسحكسة الجستػرية العميا حيث كاف مدتػػ الجاللة في ا

داللة إحرائية شخدية بيغ نسط القيادة الجيسقخاشي ومدتػػ  ؼوجػد عالقة ارتباط ذو (، -220.بيشيسا )

، (0.397قيسة معامل االرتباط بيشيسا ) تخؽ العسل في السحكسة الجستػرية العميا، حيث بمغتسكيغ ف

مدتػػ تسكيغ فخؽ العسل في ائية بيغ نسط القيادة الحخة و داللة إحر ؼعجـ وجػد عالقة ارتباط ذو 
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اط ( وبمغت قيسة معامل االرتب0.05كثخ مغ )ألسحكسة الجستػرية العميا حيث كاف مدتػػ الجاللة ا

 .((-020.بيشيسا 

القيادية في تسكيغ فخؽ العسل  نساطلأل تأثيخحػؿ وجػد  الخابع سا يتعمق بالتداؤؿ البحثي الخئيذفي .4

ذو داللة  تأثيخال يؽجج " في السحكسة الجستػرية العميا، حيث تع تحػيل الدؤاؿ إلى الفخضية التالية : 

في السحكسة في تسكيؼ فخق العسل  ةالقيادي منسا لل ( α≤0.05إحرائية عشج مدتؽى معشؽية )

يسكغ استشتاج  Stepwiseمغ نتائج االنحجار الستعجد باستخجاـ شخيقة "، في فمدطيؼ الجستؽرية العميا

أف مدتػػ تسكيغ فخؽ العسل "الستغيخ التابع"  Stepwiseنسػذج االنحجار الشيائي باستخجاـ شخيقة 

ع استبعاد غيخ السدتقل )نسط القيادة الجيسقخاشي(، وقج تيتأثخ برػرة جػىخية وذات داللة إحرائية بالست

نسط القيادة األوتػقخاشي ونسط القيادة الحخة" بشاء عمى نتائج االنحجار الستغيخات السدتقمة األخخػ وىي "

 .Stepwiseالستعجد شخيقة 

ة ومدتػيات القيادي نساطػجػد عالقة شخدية بيغ األب( 2008الجراسة مع دراسة )الجسيمي، مصخ، وتتفق

ػجػد عالقة شخدية بيغ الشسط الجيسقخاشي وسمػؾ ب( 2016التسكيغ، ومع دراسة )شحصػح، عالية، 

( بػجػد عالقة 2016بالستغيخ التابع، ومع دراسة ) ريسػش وبػلعخواؼ،  فتختمالسػاششة ما يعشي أنيا ا

ده ) العسل الجساعي، التعاوف ، بجاعي وأبعادؼ الجيسقخاشي الدائج والدمػؾ اإلبيغ الشسط القيا شخدية ما

( بػجػد عالقة شخدية بيغ الشسط الجيسقخاشي واألداء 2015االستقاللية(، ومع دراسة )كيخد، عسار، 

الػضيفي بأبعاده وأىسيا التحفيد الحؼ ىػ بعج مغ أبعاد تسكيغ فخؽ العسل في الجراسة الخاصة 

 بالباحث.
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نسط القيادة الحخة وسمػؾ ػجػد عالقة شخدية بيغ ب(  2016دراسة ) شحصػح، عالية،  معاختمفت و

( بػجػد عالقة عكدية بيغ الشسط الحخ واألداء 2015السػاششة بأبعادىا، ومع دراسة )كيخد، عسار، 

 الػضيفي بأبعاده وأىسيا التحفيد.

في السحكسة  القيادية نساطلأل حػؿ وجػد فخوؽ  الخامذ سا يتعمق بالتداؤؿ البحثي الخئيذفي .5

تؽجج ال " ية العميا تبعًا لمستغيخات الجيسغخافية، حيث تع تحػيل الدؤاؿ إلى الفخضية التالية : الجستػر 

السحكسة  في القيادية منسا لل  ( α≤0.05ذو داللة إحرائية عشج مدتؽى معشؽية ) فخوق 

 تالية :ويشبثق عشيا الفخضيات الفخعية التبعًا لمستغيخات الجيسغخافية"،  في فمدطيؼ الجستؽرية العميا

  الفخضية الفخعية الولى :( 0.05ال يػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ معشػية ≥α  )

 القيادية في السحكسة الجستػرية العميا في فمدصيغ تبعًا لستغيخ العسخ. نساطلأل

 القيادية نساطألافي اتجاىات أفخاد الجراسة حػؿ  ( α ≤ 0.05عجـ وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية )

، ويعدو الباحث ىحه الشتيجة إلى أف رؤية في السحكسة الجستػرية العميا في فمدصيغ تبعًا لستغيخ العسخ

شارة ، وتججر اإلالقيادية ال تتأثخ بستغيخ العسخ نساطالعامميغ في السحكسة الجستػرية العميا حػؿ األ

سشة بشدبة مئػية  45 أقل مغ إلى 25مغ  ضسغ الفئة العسخية ف يقعػ  السدتجػبيغ غالبية أفإلى 

 .%85لى إترل 

  الفخضية الفخعية الثامنية :( 0.05ال يػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ معشػية ≥α  )

 .السؤىل العمسيالقيادية في السحكسة الجستػرية العميا في فمدصيغ تبعًا لستغيخ  نساطلأل
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القيادية  نساطألاأفخاد الجراسة حػؿ في اتجاىات  ( α ≤ 0.05عجـ وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية )

السؤىل العمسي، ويعدو الباحث ىحه الشتيجة إلى في السحكسة الجستػرية العميا في فمدصيغ تبعًا لستغيخ 

 القيادية بستغيخ السؤىل العمسي. نساطأف أفخاد الجراسة قج ال تتأثخ اتجاىاتيع حػؿ األ

  ال يػجج فخوؽ ذات د: الفخضية الفخعية الثالثة( 0.05اللة إحرائية عشج مدتػػ معشػية ≥α  )

 .شبيعة العسلالقيادية في السحكسة الجستػرية العميا في فمدصيغ تبعًا لستغيخ  نساطلأل

القيادة  أنساطفي اتجاىات أفخاد الجراسة حػؿ  ( α ≤ 0.05عجـ وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية )

شبيعة لجستػرية العميا في فمدصيغ تبعًا لستغيخ ي السحكسة ا، الحخة( فة)األوتػقخاشية، الجيسقخاشي

القيادية  نساطالعسل، ويعدو الباحث ىحه الشتيجة إلى أف أفخاد الجراسة قج ال تتأثخ اتجاىاتيع حػؿ األ

 اإلدارؼ(. ،بستغيخ شبيعة العسل )القانػني

 الفخضية الفخعية الخابعة :( 0.05ال يػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ معشػية ≥α  )

 .عجد سشػات الخبخة العسميةالقيادية في السحكسة الجستػرية العميا في فمدصيغ تبعًا لستغيخ  نساطلأل

القيادية  نساطألفي اتجاىات أفخاد الجراسة حػؿ ا ( α ≤ 0.05عجـ وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية )

خبخة العسمية، ويعدو الباحث ىحه عجد سشػات الفي السحكسة الجستػرية العميا في فمدصيغ تبعًا لستغيخ 

القيادية بستغيخ عجد سشػات الخبخة  نساطالشتيجة إلى أف أفخاد الجراسة قج ال تتأثخ اتجاىاتيع حػؿ األ

 العسمية.

 الفخضية الفخعية الخامدة :( 0.05ال يػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ معشػية ≥α  )

عجد السذاركات في فخؽ ة العميا في فمدصيغ تبعًا لستغيخ القيادية في السحكسة الجستػري نساطلأل

 .العسل
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القيادية  نساطألفي اتجاىات أفخاد الجراسة حػؿ ا ( α ≤ 0.05عجـ وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية )

عجد السذاركات في فخؽ العسل، ويعدو الباحث في السحكسة الجستػرية العميا في فمدصيغ تبعًا لستغيخ 

القيادية بستغيخ عجد السذاركات  نساطى أف أفخاد الجراسة قج ال تتأثخ اتجاىاتيع حػؿ األىحه الشتيجة إل

 في فخؽ العسل.

القيادية تبعا لمستغيخات الجيسغخافية  نساطعجـ وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية حػؿ األ وتخػ الجراسة

فخؽ العسل ( اتفقت مع ) العسخ، السؤىل العمسي، شبيعة العسل، سشػات الخبخة، عجد السذاركات ب

ىل العمسي( واختمفت بالستغيخات ( بالستغيخات ) شبيعة العسل، السؤ 2008دراسة )الجسيمى، مصخ، 

عجـ وجػد فخوؽ ب( 2016العسخ، الخبخة العسمية(، واتفقت الجراسة مع دراسة ) شحصػح، عالية، )

فية ) العسخ، السؤىل العمسي، عجد القيادية تبعا لمستغيخات الجيسغخا نساطذات داللة إحرائية حػؿ األ

 نساط( عجـ وجػد فخوؽ حػؿ األ2016سشػات الخبخة(، واتفقت مع دراسة )ريسػش، بػلعخواؼ، 

 .القيادية تبعا لمستغيخات الجيسغخافية ) العسخ، سشػات الخبخة، السؤىل العمسي(

فخؽ العسل في  حػؿ وجػد فخوؽ في درجة تسكيغ الدادس سا يتعمق بالتداؤؿ البحثي الخئيذفي .6

" السحكسة الجستػرية العميا تبعًا لمستغيخات الجيسغخافية، حيث تع تحػيل الدؤاؿ إلى الفخضية التالية : 

في درجة تسكيؼ فخق العسل  ( α≤0.05ذو داللة إحرائية عشج مدتؽى معشؽية ) تؽجج فخوق ال 

ويشبثق عشيا الفخضيات ية"، تبعًا لمستغيخات الجيسغخاف في فمدطيؼ في السحكسة الجستؽرية العميا

 الفخعية التالية :

 الفخضية الفخعية الولى: ( 0.05ال يػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ معشػية ≥α  في )

 درجة تسكيغ فخؽ العسل في السحكسة الجستػرية العميا في فمدصيغ تبعًا لستغيخ العسخ.
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درجة تسكيغ اتجاىات أفخاد الجراسة حػؿ  في ( α ≤ 0.05عجـ وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية ) 

، ويعدو الباحث ىحه الشتيجة فخؽ العسل في السحكسة الجستػرية العميا في فمدصيغ تبعًا لستغيخ العسخ

لع تتأثخ بستغيخ درجة تسكيغ فخؽ العسل إلى أف رؤية العامميغ في السحكسة الجستػرية العميا حػؿ 

 العسخ.

 ال  :الفخضية الفخعية الثامنية( 0.05يػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ معشػية ≥α  في )

 .السؤىل العمسيدرجة تسكيغ فخؽ العسل في السحكسة الجستػرية العميا في فمدصيغ تبعًا لستغيخ 

درجة تسكيغ في اتجاىات أفخاد الجراسة حػؿ  ( α ≤ 0.05عجـ وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية ) 

السؤىل العمسي، ويعدو الباحث ىحه تػرية العميا في فمدصيغ تبعًا لستغيخ فخؽ العسل في السحكسة الجس

لع تتأثخ درجة تسكيغ فخؽ العسل الشتيجة إلى أف رؤية العامميغ في السحكسة الجستػرية العميا حػؿ 

 بستغيخ السدتػػ العمسي.

 الفخضية الفخعية الثالثة :( 0.05ال يػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ معشػية ≥α  في )

 .شبيعة العسلدرجة تسكيغ فخؽ العسل في السحكسة الجستػرية العميا في فمدصيغ تبعًا لستغيخ 

( في اتجاىات أفخاد الجراسة حػؿ درجة تسكيغ فخؽ  α ≤ 0.05عجـ وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية )

ويعدو الباحث ىحه الشتيجة العسل في السحكسة الجستػرية العميا في فمدصيغ تبعًا لستغيخ شبيعة العسل، 

إلى أف رؤية العامميغ في السحكسة الجستػرية العميا حػؿ درجة تسكيغ فخؽ العسل لع تتأثخ بستغيخ شبيعة 

 العسل.
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 الفخضية الفخعية الخابعة :( 0.05ال يػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ معشػية ≥α  في )

عجد سشػات الخبخة العميا في فمدصيغ تبعًا لستغيخ  درجة تسكيغ فخؽ العسل في السحكسة الجستػرية

 .العسمية

درجة تسكيغ فخؽ في اتجاىات أفخاد الجراسة حػؿ  ( α ≤ 0.05عجـ وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية )

عجد سشػات الخبخة العسمية، ويعدو الباحث العسل في السحكسة الجستػرية العميا في فمدصيغ تبعًا لستغيخ 

لع تتأثخ درجة تسكيغ فخؽ العسل أف رؤية العامميغ في السحكسة الجستػرية العميا حػؿ  ىحه الشتيجة إلى

 .بستغيخ عجد سشػات الخبخة العسمية

 الفخضية الفخعية الخامدة :( 0.05ال يػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ معشػية ≥α  في )

عجد السذاركات في فخؽ يغ تبعًا لستغيخ درجة تسكيغ فخؽ العسل في السحكسة الجستػرية العميا في فمدص

 .العسل

درجة تسكيغ فخؽ العسل في اتجاىات أفخاد الجراسة حػؿ  ( α ≤ 0.05فخوؽ ذات داللة إحرائية ) يػجج

عجد السذاركات في فخؽ العسل، ويعدو الباحث في السحكسة الجستػرية العميا في فمدصيغ تبعًا لستغيخ 

تتأثخ درجة تسكيغ فخؽ العسل يغ في السحكسة الجستػرية العميا حػؿ ىحه الشتيجة إلى أف رؤية العامم

 بستغيخ عجد السذاركات في فخؽ العسل.

 ية العميا في فمدصيغ أجخيشاولسعخفة التبايغ داخل الستغيخ حػؿ درجة التسكيغ في السحكسة الجستػر 

بية في درجة تسكيؼ فخق لمسقارمنات البعجية بيؼ الستؽسطات الحدا( LSDاختبار السفارقات البعجية )

أف ىشاؾ فخوقا ذات ويطيخ ، العسل مؼ وجهة منعخ العامميؼ تبعا لستغيخ عجد السذاركات في فخق العسل

داللة إحرائية في درجة تسكيغ فخؽ العسل تبعا لستغيخ عجد السذاركات في فخؽ العسل، وذلظ بيغ عجد 



156 
 

 5إلى أقل مغ  3مغ )ت في فخؽ العسل عجد السذاركاو  (مخات 3أقل مغ ) في فخؽ العسل السذاركات

 خخػ.جػىخية بيغ أؼ مغ الفئات األ اولع تكغ فخوق (مخات 3أقل مغ )ولى وىي لرالح الفئة األ (مخات

 فأ مخات( إال 3وؽ لمسذاركات )أقل مغ ولى أؼ اتجاه الفخ نتيجة الفخوؽ لرالح الفئة األ وتفدخ الجراسة

ػػ التسكيغ نطخًا لحجاثة مذاركاتيع في فخؽ العسل بالسحكسة في مدت اكثخ تأثيخً ىحه الفئة كانت األ

ثيخ كانت أكبخ لجييع عمى السدتػػ السيشي والشفدي أ، و يسكغ االستجالؿ بأف درجة التالجستػرية العميا

مغ غيخىع ألف الفئات األخخػ السذاركة فى فخؽ العسل أكثخ مغ ثالث مخات أضيخت إجابات بسدتػػ 

أفكار  يتبشو خ بخامج تجريبية لفخؽ العسل، : تػفيبجاع)التصػيخ واإل :أىسيا عجة بعادا ألتسكيغ أقل نطخً 

ة أمكافو ت، آنجازات بالحػافد والسكافعسل(، )الحػافد والجوافع: ربط اإلتعديد ثقافة بشاء فخؽ الو ججيجة، 

أكبخ لفخؽ العسل  ندياب السعمػمات: تػفيخ السعمػمات بذكلاميا لفخؽ العسل عمى اإلنجاز(، )الع اإلدارة

 العميا(. اإلدارةمغ قبل 

ات ( بعجـ وجػد فخوؽ فى مدتػػ التسكيغ تبعا لمستغيخ 2014واتفقت مع دراسة )قجيح ، أماني،   

واختمفت معيا بػجػد فخوؽ في الستغيخات الجيسغخافية ) العسخ، سشػات  الجيسغخافية ) السؤىل العمسي(

تسكيغ فخؽ العسل تبعا  ( بعجـ وجػد فخوؽ في2008مصخ، مي، الخبخة(، واتفقت مع دراسة ) الجسي

( بػجػد  سمية (، واختمفت مع دراسة )عفانةلمستغيخات الجيسغخافية ) العسخ، السؤىل العمسي، الخبخة الع

فخوؽ لسدتػػ التسكيغ تبعا لمستغيخات الجيسغخافية )العسخ( واتفقت مع الجراسة بعجـ وجػد فخوؽ لسدتػػ 

ار، ستغيخات الجيسغخافية )الخبخة العسمية، السؤىل العمسي(، واتفقت الجراسة مع دراسة )العصالتسكيغ تبعا لم

مدتػػ التسكيغ تبعا لمستغيخات الجيسغخافية ) العسخ، سشػات الخبخة  ( بعجـ وجػد فخوؽ في2012ىيثع 
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سؤىل العمسي، العسمية( واختمفت معو بػجػد فخوؽ لسدتػػ التسكيغ تبعا لمستغيخات الجيسغخافية ) ال

 السدتػػ الػضيفي(.

 التؽصيات  2.5

 أىسيا: يسكغ تقجيع عجد مغ التػصيات بشاء عمى الشتائج التي تػصمت إلييا الجراسة

تعديد مسارسة نسط القيادة الجيسقخاشية بكل جػانبو لجػ السدؤوليغ في السحكسة الجستػرية العميا، وذلظ  .1

ة السالئسة مسارسة عسميع بالصخيق ومشحيع الحخية فيجدء مغ الرالحيات لبعس السػضفيغ،  بتفػيس

 .واتخاذه القخار والحخية في صشع

مغ خالؿ أخح رأؼ  ونسط القيادة الحخة سسارسة نسط القيادة األوتػقخاشيةاتخاذ إجخاءات ترحيحية ل .2

جة عمداو ىتساـ بالعسل، ات السػضفيغ إلى جانب االىتساـ بحاجواالتخاذ القخارات، السػضفييغ عشج ا

في وذلظ في السدتقبل القخيب نطخا لديادة الخبخة لجػ مػض ت العسلكالالسػضفيغ عمى حل مذ

 القجامي نطخا لسعخفتيع بصبيعة العسل. السحكسة الججد إضافة إلى السػضفيغ

غ الشفدي وذلظ مغ خالؿ التسكي العمياالحفاظ عمى مدتػػ تسكيغ فخؽ العسل لجػ السحكسة الجستػرية  .3

ستقاللية في اختيار البجيل السشاسب لتشفيح العسل، وإتاحة الفخصة لفخؽ العسل ة واالبإعصاء الحخي

ترالي وذلظ بتػفيخ السعمػمات الكاممة لفخؽ ، ومغ خالؿ التسكيغ االلمتأثيخ في الشتائج الستحققة

 ألعزاءت نجازات لفخيق العسل بحػافد ومكافآربط اإلو ، ألعزائياتػفيخ بخامج تجريبية و العسل، 

 ما يعدز اإلبجاع.وتصبيقيا أفكار ججيجة  والحخية لفخؽ العسل بتبشيفخيق، ال

 تؽصيات لجراسات مدتقبمية  3.5
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 إجخاء دراسة مساثمة لمجراسة الحالية في السؤسدات العامة العاممة في فمدصيغ. .1

 العسل.خخػ ) التحػيمية ( وأثخىا عمى تسكيغ فخؽ القيادية األ نساطإجخاء دراسات لمتعخؼ عمى األ .2

 مديج مغ الجراسات عمى تسكيغ فخؽ العسل وعالقتيا باإلبجاع وسمػؾ السػاششة التشطيسية.إجخاء  .3

 مديج مغ الجراسات عمى تسكيغ فخؽ العسل كستغيخ مدتقل .إجخاء  .4

 إجخاء دراسة لتأثيخ تسكيغ السػارد البذخية عمى تسكيغ فخؽ العسل. .5

 الخالصة 4.5

قتخاح عجد مغ التػصيات مغ أجل ، وفي ضػئيا تع اػصمت إلييا الجراسةشتائج التي تتشاوؿ ىحا الفرل ال

ثع  العسل،ومغ أىسيا القيادة التحػيمية، وتعديد مفيػـ تسكيغ فخؽ  اإلداريةالقيادة  أنساطتصػيخ مسارسة 

فرػؿ  ـ بيا في ىحا السجاؿ، وبحلظ تشتييعخض عجد مغ السقتخحات لجراسات مدتقبمية يسكغ القيا

 وتاليًا عخض قائسة لسرادر الجراسة وعجدًا مغ السالحق.الجراسة، 
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 –جامعة فمدصيغ التقشية خزػرؼ  د.سػنيا شحادة .6

 فخع راـ هللا

 محاضخ جامعي

 محاضخ جامعي جامعة الشجاح الػششية د.سييل صػالحة .7

 ارةاإلدرئيذ قدع  جامعة الشجاح الػششية د.عبجهللا حدػنة . 8

 ستاذ مذارؾأ جامعة القجس السفتػحة د.فػاز البجوؼ  .9

 محاضخ جامعي جامعة الشجاح الػششية د.نادر القخيػتي .10
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 ستبيان السحكسة الجستؽرية العمياا( : 2ممحق )

 جامعة القجس

 عسادة الجراسات العميا

 معهج التشسية السدتجامة

 بشاء مؤسدات وتشسية السؽارد البذخية

 ؽة والخؽات/ مؽظفي السحكسة الجستؽرية العميا حفعكػ هللاخاإل

 تحية شيبة وبعج،،،

 يقػـ الباحث يحيى فحساوؼ  بإجخاء دراسة بعشػاف:

 فى تسكيؼ فخق العسل " دراسة حالة : السحكسة الجستؽرية العميا " تأثيخهاالقيادية و  منسا " ال 

 وتسكيغ فخؽ العسل " اإلداريةادة القي أنساط" إلى مجاليغ  االستبياف الباحث وقج قدع

( في الخانة السشاسبة لكل Xوذلظ بػضع عالمة ) ،بجاء وجية نطخكع في السجاالت السبحػثةإفالخجاء 

 .عاله عمسا بأف ىحه السعمػمات سػؼ تدتخجـ ألغخاض البحث العمسي فقطأ السجاالت السحكػرة  فيعبارة 

تدتخجـ ألغخاض البحث العمسي بسػضػعية وسخية تامة و مػضع ثقة، وسيتع التعامل معيا آراؤكع ستكػف 

                             فقط.

 "شاكخيغ لكع وقتكع وحدغ تعاونكع"

 يحيى زكخيا عبجالفتاح فحساوي   الباحث/                                                      
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 أوال : البيامنات الذخرية 

 سشة فأكثخ 45سشة   )  ( مغ  45إلى أقل مغ  25شة     )  ( مغ س 25:   )  ( أقل مغ   العسخ

 :  )  ( دبمـػ فأقل      )  ( بكالػريػس           )  ( ماجدتيخ فأعمى السؤىل العمسي

 : )   ( إدارؼ     )  ( قانػني شبيعة الػضيفة

سشة  10)  ( سشػات   10إلى أقل مغ  5سشػات  )  ( مغ  5: )  ( أقل مغ  عجد سشػات الخبخة العسمية

 فأكثخ

 فأكثخ 5)   ( مغ   5إلى أقل مغ  3)  ( مغ   3:)  ( أقل مغ  ) المجاف(عجد السذاركات فى فخؽ العسل

 اإلداريةالقيادة  أمنسا ثامنيا : 

 تية سمؽك القائج كسا يخاه السؽظفؽن مسؼ يعسمؽن معه وليذ كسا يخاه هؽ .اآلترف العبارات 

امة بذكل مشفخد، ويقبميا تتسثل فى سمػؾ القائج الحؼ يتخح كل القخارات الية : القيادة الوتؽقخاطي . أ

 جخاءاتو برخامة.إراءه وأىجافو ويتبعػف آف دوف مشاقذة ويقبمػف أفكاره و ػ السخؤوس

 أبجا نادرا احيانا  غالبا دائسا العبارة او الفقخة الخقػ

      يحتفع السدؤوؿ بجسيع الدمصات لجيو  1

2  
دؤوؿ  باتخاذ القخارات دوف أخح رأؼ يشفخد الس

 السػضفيغ

     

     يرجر السدؤوؿ األوامخ والتعميسات التى تتشاوؿ   3
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عغ  الشطخ بغس كافة التفاصيل وكيفية تشفيحىا

 قشاعة السػضفيغ بيا

4  
يدتخجـ السدؤوؿ أسمػب الزغط والتيجيج لتشفيح 

 العسل

     

5  
سل ييتع السدؤوؿ بتحديغ مخكده عمى حداب الع

  والسػضفيغ

     

6  
ييتع السدؤوؿ بشتائج العسل أكثخ مغ إىتسامو 

  بحاجات السػضفيغ

     

      يعتبخ السدؤوؿ أف تبادؿ األراء مزيعة لمػقت  7

 

القائج الحؼ يذجع مخؤوسيو عمى أداء وضائفيع مغ خالؿ  وتتسثل فى سمػؾالقيادة الجيسقخاطية :  . ب

وامخ ويعسل عمى إرضاء مخؤوسيو ويذاركيع فى صشاعة يو األتقجيع االقتخاحات وليذ مغ خالؿ تػج

 القخار

 أبجا نادرا احيانا  غالبا دائسا العبارة او الفقخة الخقػ

8  
يفػض السدؤوؿ جدءا مغ صالحياتو لبعس 

 السػضفيغ وفقا لسدؤولياتيع
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9  
القخار يذارؾ السدؤوؿ السػضفيغ فى عسمية صشع 

 هواتخاذ

     

10  
لسػضفيغ عمى اإلبجاع واإلبتكار يذجع السدؤوؿ ا

 فى تشفيح العسل

     

11  

انػف مغ يخاعي السدؤوؿ السػضفيغ الحؼ يع

نجاز العسل إ صعػبات ومذاكل حقيقية فى

 ويداعجىع عمى تجاوزىا

     

12  
يػازف السدؤوؿ ما بيغ حاجات العسل واحتياجات 

 السػضفييغ

     

13  
يغ يسشح السدؤوؿ درجة كافية مغ الحخية  لمسػضفي

 لسسارسة عسميع بالصخيقة التى يخونيا مالئسة 

     

14  
يسشح السدؤوؿ لسػضفية درجة كافية مغ الحخية  

 هواتخاذالقخار فى صشع 
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وتتسثل فى سمػؾ القائج الحؼ يذجع السػضفيغ عمى تشفيح ج. القيادة الحخة ) السشطمقة او التخاسمية (: 

 سميع بحخية تامة ، ولكغ تحت اشخافو اشخافا بديصا.العجيج مغ وضائفو ويدسح ليع بتشفيح ع

 أبجا نادرا احيانا  غالبا دائسا العبارة او الفقخة الخقػ

15  
يتداىل السدؤوؿ مع السػضفييغ السقرخيغ فى 

 أداء عسميع

     

16  
ذكالت العسل لمسػضفيغ يتخؾ السدؤوؿ حل م

 عصائيع بعس التػجيياتإ أنفديع مع 

     

17  
سشيجية الػاضحة والسحجده يفتقج السدؤوؿ لم

 لديخ العسل

     

18  
سػضفيغ حخية اختيار السياـ يتخؾ السدؤوؿ لم

 نجازىاإوشخؽ 

     

      يفػض السدؤوؿ الرالحيات عمى أوسع نصاؽ  19

20  
شمب  يقجـ السدؤوؿ الحمػؿ بشاء عمى

 ةالسػضفيغ  وبعج وقػع السذكم

     

      مدتػػ متابعة السدؤوؿ لعسل السػضفيغ قميمة  21

 



174 
 

 ثالثا : تسكيؼ فخق العسل 

 تية تسكيؼ فخق العسل  كسا يخاه السؽظفؽن ترف العبارات اآل

والسقرؽد بها هؽ الكفاية والثقة فى القجرة  السحؽر االول : التسكيؼ الشفدي ) التحفيدي ( لفخق العسل : 

 السقجرة ، حخية الترخف والتأثيخ(عمى أداء السهام والتأثيخ وحخية االختيار والذعؽر بسعشى العسل ) السعشى ، 

 أبجا منادرا احيامنا  غالبا دائسا و الفقخةأالعبارة  الخقػ

1  
 ةيتزسشيا عسمي فى الفخيق ميس يالشذاشات الت

 ةوذات معشى وىادف

     

      عسمي فى الفخيق ميع ججا بالشدبة لي  2

      يساف بقجرتي عمى القياـ بعسمي إلجؼ   3

      الزخورية لمقياـ بعسمي تتػفخ لجؼ السيارات  4

5  
لجؼ الحخية واالستقاللية فى اختيار البجيل 

 السشاسب لتشفيح عسمي فى الفخيق

     

6  
لجؼ القجره عمى إتخاذ القخار بشفدي كيفية القياـ 

 بعسمي

     

     الثأثيخ فى الشتائج الستحققة لفخيق  لجؼ درجة مغ  7
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 العسل

والسقرػد بو العسمية التى تتع مغ أعمى إلى أسفل وتتذارؾ بيا الي : السحؽر الثامني :  التسكيؼ االتر

العميا بتسكيغ فخؽ العسل )أبعاد التسكيغ ( )  اإلدارةالسدتػيات العميا مع السدتػيات الجنيا  وىػ اىتساـ 

 العسل الجساعي ، وضػح األىجاؼ ،  اإلتراالت والسعمػمات ، الحػافد والجوافع ، التصػيخ واإلبجاع (

 أبجا نادرا احيانا  غالبا دائسا و الفقخةأالعبارة  الخقػ

 العسل الجساعي                 

      العميا اىتسامًا فى بشاء فخؽ العسل اإلدارةتػلي   8

      يػلى قائج فخيق العسل  اىتسامًا بأعزاء فخيقو  9

10  
اإلجتساعات الجورية تداعج فخيق العسل عمى فاعمية 

 األداء

     

11  
يدػد جػ مغ اإلحتخاـ والتقجيخ بيغ أعزاء فخيق 

 العسل

     

 وضؽح الهجاف            

12  
تداىع فخؽ العسل فى تحقيق أىجاؼ السحكسة وفخيق 

 العسل
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13  
تقجـ فخؽ العسل حمػال تداىع باالستخجاـ األمثل 

 لمسػارد  وتحدغ مدتػػ اإلنتاجية لتحقيق االىجاؼ

     

14  
فى السحكسة الجستػرية واضحة الدياسات الستبعة 

 لفخيق العسل

     

15  
الدياسات السعسػؿ بيا فى السحكسة الجستػرية كافية 

 لتحقيق أىجاؼ السحكسة

     

 إمندياب السعمؽمات واالتراالت            

      العميا السعمػمات الكاممة لفخؽ العسل اإلدارةتػفخ   16

17  
بجرجة عالية يتع تبادؿ السعمػمات بيغ أعزاء الفخيق 

 مغ الذفافية 

     

18  
يتع تدويج أعزاء الفخيق بالسعمػمات الججيجة مغ قبل 

 القائج 

     

19  
يتدع نطاـ االتراالت بيغ أعزاء فخيق العسل 

 بالفاعمية والديػلة

     

 الحؽافد والجوافع           
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      العميا فخؽ العسل عمى اإلنجاز  اإلدارةتكافئ   20

21  
ت آازات لفخيق العسل بحػافد ومكافيتع ربط اإلنج

 الفخيق ألعزاء

     

22  
رغبة فى تحسل السدؤولية لتفعيل  يستمظ فخيق العسل

 داء الفخيقأ

     

23  
العميا تجفع فخيق العسل لمقياـ بعسمو بصخيقة  اإلدارةثقة 

 أفزل

     

 التطؽيخ واإلبجاع           

24  
ػف بالخبخات العميا السػضفيغ الحيغ يتستع اإلدارةتختار 

 العسمية فى مجاؿ عسميع لمعسل فى فخؽ العسل

     

25  
العميا فى تعديد ثقافة بشاء قجرات فخؽ  اإلدارةتيتع 

 العسل 

     

      يدسح لي بتصبيق وتبشي أفكار ججيجة فى فخؽ العسل  26

27  
العميا بتػفيخ بخامج تجريبية خاصة  اإلدارةتيتع 

 فخؽ العسل ألعزاء
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 (3ممحق )

 اإلداريةمجاخل ومنعخيات القيادة 

ف ىشاؾ أ( 2014، )الدكارنة (،2012 ( )نجع،2010 ف والذخاح أمثاؿ ) قشجيل،ػ يخػ الكتاب والباحث

ركد عمى سمػؾ القائج ومشيا  بعزياساسية لشطخيات القيادة تشاوؿ بعزيا سسات القائج وصفاتو و أمجاخل 

خيخا تمظ التي أو   ،خخػ تتعمق بالسخؤوسيغأتصمبو السػقف و ما ركد عمى السػقف ذاتو لتحجيج القيادة وما ي

 :ىسياأ تتعمق باالتجاه الحجيث في الشطخيات السعاصخة، وفيسا يمي 

 : السجاخل السختكدة عمى القائج

 السجاخل السختكدة عمى السػقف .1

 لسجاخل السختكدة عمى السخؤوسا .2

 لسجاخل الحجيثة السعاصخةا .3

  لقائجوال : السجاخل السختكدة عمى اأ

 ( Traits Approach ) مجخل الدسات . أ

حيث تع التخكيد عمى الدسات  ،هقجـ الحؼ استخجـ لفيع نجاح القيادة وتفديخ يعج ىحا السجخل األ

والخرائز الذخرية، ويداعج ىحا السجخل عمى تػضيح جػانب مغ ضاىخة القيادة، لكشو لع يتسكغ مغ  

 (.2012 ا ) نجع،تسامً  ىاتفديخ 
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مكانية فيع القيادة والبحث في مزسػنيا، فػججت نطخية خخػ إلأالبحث عغ مجاخل  إلىدػ ذلظ أو 

ف الدسات السذتخكة التي أتتسثل في عجة ػجج افتخاضات تضػء ىحه الشطخية  يفو  ،الدسات السذتخكة

شطخية مكانية الشجاح فييا، واعتبخت ىحه الإيتسيد بيا القادة ىي السعيار لتحجيج مجػ الرالحية لمقيادة و 

وتعخضت ىحه الشطخية إلى   .(2010يرشعػف )قشجيل،  أف الدسات تػرث وال تكتدب فالقادة يػلجوف وال

 دارؼ ف تتػافخ في القائج اإلأانتقادات لعجـ اتفاؽ الباحثيغ عمى مجسػعة محجدة مغ الرفات التي يجب 

ضافة إلى ما احتػتو إخفػض، مخ مأيا مػروثة فقط أنف تفديخ القيادة عمى أا، كسا ا ناجحً ليربح قائجً 

درة عمى قياس ىحه الرفات، اكغ قتؼ نػع مغ التػافق، ولع أبيشيا  ليذىحه الشطخية مغ سسات متزاربة 

 .(2010وبالتالي ضيخت نطخيات ومجاخل ججيجة )قشجيل، 

وتحتاج خصػات  ةومدتسخ  ةف عسمية تعمع القيادة شػيمفإ( 61، ص2013الدػيجاف، ومغ وجية نطخ )

 :مشيا ،ةكثيخ 

 .الػراثة وخبخات الصفػلة السبكخة تػفخ السيل إلى القيادة 

  .الفشػف والعمػـ تزع األساس العخيس لمسعخفة 

 .الخبخة تػفخ الحكسة التي تحػؿ السعخفة إلى تصبيق واقعي 

 .التجريب يرقل الدمػؾ في مجاالت محجدة مثل فغ االتراؿ 

  مجخل سمؽك القائج . ب

التحػؿ مغ التخكيد عمى  إلى أدتلسجخل الدسات العجيج مغ الكتاب والباحثيغ  االنتقادات التي وجييا

 : ىسياأ  عجةالتخكيد عمى سمػكو، فطيخت دراسات  إلىأو سساتو  لقائجاصفات 
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ساليب أ ةف ىشاؾ ثالثأكجت أساليب قيادتيع و أفي كذفت عغ اختالؼ القادة :  دراسة جامعة أيؽا .1

 : ة، وىيمسارسة القياد فييتبعيا القادة 

مذاركة  أدنى يحجد مياـ العسل وشخقو عمى السخؤوسيغ بصخيقة مخكدية مع :سمؽب القيادة الستدمطأ أ.  

 .مشيع

اتخاذ القخار وتحجيج العسل  يحخية الترخؼ الكاممة لمسخؤوسيغ فيتخؾ  :سمؽب القيادة الستداهمةأب. 

 .وشخقو

القائج بسذاركة يدسح يغ الدابقيغ حيث سمػبغ األوىػ الحالة الستػازنة بي: سمؽب الجيسقخاطيال ج. 

 .دائوأالسخؤوسيغ في اتخاذ القخار وتحجيج العسل وشخؽ 

ولى ف القادة ييتسػف ويخكدوف بالجرجة األأكذفت : دراسة والية اوهايؽ و دراسة جامعة ميذيغان .2

ما قادة إنيع يكػنػف إي فعمى العامل وحاجاتو، وبالتالأو سة ومتصمباتيا الفشية والػضيفية ما عمى السيإ

 .العامل إلىو قادة مػجييغ أالسيسة  إلىمػجييغ 

 سمػبإلى األف القادة السػجييغ لمسيسة عادة يسيمػف إستيغ الدابقتيغ بأسمػب القيادة فعشج ربط نتائج الجرا

القادة يسيل حيغ  فياتخاذ القخارات،  فيالتدمصي القائع عمى السخكدية وضعف مذاركة العامميغ 

 الجيسقخاشي القائع عمى السذاورات وتذجيع السذاركة )نجع، سمػبإلى األالعامميغ عادة  إلىف ػ السػجي

 (.75، ص 2012

 اإلداريةو منسؽذج الذبكة أ (Leadership Grid) ج. مذبغ القيادة
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وتسيد ىحا الشسػذج  ،(2012 ( و )نجع،2010 )قشجيل، مغ الكتاب عغ ىحا الشسػذج ومشيع تحجث عجد
 أنساطخسدة  إلىالقيادة  أنساطف، وعميو تع تقديع ػ نتاج والعاممو اإلأالعسل  :ىسا ،ساده عمى متغيخيغباعت
 : ىي

ىحه القيادة  وتعسل ،و العامميغأنتاج (: حيث ال ييتع القائج باإل1-1) و الدمبيةأالقيادة الستهخبة  .1
 .السؤسدة فيفقط لمسحافطة عمى عزػية العامميغ 

عمى السيسة ومتصمباتيا  قرىتمظ التي تخكد جيجىا األ( : 1-9)  الستدمطة –ية القيادة البيخوقخاط .2
 .دنى مغ االىتساـ بالعامميغأمع درجة 

قرى عمى االىتساـ التي تخكد جيجىا األنيا قيادة الشادؼ وىي أ(: تعخؼ ب9-1) القيادة السبذخة .3
 .ومتصمباتيادنى مغ االىتساـ بالسيسة أ ةيفاء بحاجاتيع مع درجبالعامميغ واإل

نو يػزع اىتسامو أؼ أ ،نتاج واألفخاد: تمظ التي تػازف بيغ اإل(5-5)  و الستؽازمنةأالقيادة التؽفيقية  .4
 .خخػ أنتاج مغ جية واألفخاد وبشاء العالقات مغ جية بيغ واجبات العسل ومتصمبات اإلبذكل متػازف 

قرى االىتساـ األ نيا تحققأتعخؼ و : تعخؼ بقيادة الفخيق، (9-9) و الجساعيةأالقيادة التشفيحية  .5
 .فزل الشتائج لمسؤسدة والعامميغ عمى حج سػاءأ إلىبالسياـ والعامميغ والػصػؿ 

ع وزيادة دافعيتيع ارتفاع رضاى إلىما يؤدؼ تساـ الستدايج بالعسل والعامميغ خيخ باالىويتسيد ىحا الشػع األ
 . نتاجلمعسل ورفع اإل

 السؽقفثامنيا : السجاخل السختكدة عمى 

السجاخل السختكدة عمى السػقف بعج االنتقادات السػجية لسجخل الدسات ببحاث الجراسات واألاىتست 

نسا السػقف إواحج يتع تصبيقو لتحقيق الشجاح؛ و  ؼقياد أسمػبيػجج  نو الإ، حيث ومجخل سمػؾ القائج

 . لقيادة ونػعياانفدو ىػ ما يجعل القائج يحجد شبيعة مسارستو 
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تحجثت عغ ىحا السجخل نطخية فيجلخ ونطخية ىيخسي وبالنذار ونطخية السدار  التيلشطخيات بخز اأومغ 

 :نحػ تحقيق اليجؼ، وسيتع عخضيا عمى الشحػ التالي

 (Fred Fiedler ) منعخية فيجلخ . أ

ف القائج الفعاؿ يعتسج عمى أوكجسيع الشطخيات السػقفية تفتخض  ،تشصمق نطخية فيجلخ مغ جامعة اليشػؼ 

تالئع مػاقف  التيف تحجيج سسات القائج أكج فخيج فيجلخ أف و وسساتو،ـ مع قجراتءالتي تتالصخ السػقف عشا

 :ف القيادة يسكغ تحديشيا مغ خالؿ ما يميأ، و اإلدارةفي تحديغ فاعمية معيشة يسكغ استخجاميا 

 .تغييخ سسات القائج لتالئع السػقف .1 

 .لسػقف السحجدسساتيع ا تالئع اختيار القادة الحيغ .2

 .تتالءـ مع سساتيع التيالسػاقف  إلىالسؤسدات  فيتحخيظ القادة  .3

الجرجات  أسمػبركاف أل مػقفية تختبط مع بعزيا لتحجيج ف ىشاؾ ثالثة عػامإوحدب نطخية فيجلخ ف

 :، وتتحجد ىحه العػامل عمى الشحػ التاليـ الأا ف كاف مالئسً إدنى و األأعمى األ

ف يحرل عمى امتثاؿ السخؤوسيغ مغ أىا يتسكغ القائج بسداعجة السخكد عشج التيجة : الجر قؽة السخكد .1

 .لقخاراتو وقبػليع ليا

 .ـ الأف السيسة روتيشية وقابمة لمتشبؤ أ: وذلظ مغ خالؿ تحجيج ىل هيكل السهسة .2

  .ؼ مجػ يشدجع القائج مع السخؤوسيغ ولجيو الثقو بػالئيعأإلى : عالقات القائج بالسخؤوسيؼ .3
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مة تكػف ءف ىحه السالإفي كل السػاقف بل القيادة ليذ ىػ حالة واحجة  أسمػبمة ءف مالأعتقج فيجلخ ي

مػاقف معيشة وتكػف خالؼ ذلظ  فيفزل أمالئسة ومذجعة عمى تحقيق نتائج  نيا تكػف أمػقفية، بسعشى 

 (.2012خخػ )نجع، أمػاقف  في

 منعخية هيخسي وبالمنذارد . ب

، ذلظ الشزج يعقيادة السخؤوسيغ يتػقف عمى درجة نزج فيكثخ كفاءة األ سمػبف األأيخػ ىحا الشسػذج 

ف ىحا أمق بالشسػ العقمي والعاشفي، كسا نجاز وتحسل السدؤولية، وليذ الشزج الحؼ يتعالسختبط باإل

تأدية العسل السصمػب مشيع  فيالشزج يتحجد مغ خالؿ مدتػػ قجرتيع وخبخاتيع العسمية ومجػ رغبتيع 

 .العسل فيبط بالخغبة والقجرة تف الشزج يخ أداء السصمػبة، بسعشى سدتػيات األشبقا ل

 : ـ مع السخاحل السختمفة لتقييع السخؤوسيغ وىيءساليب قيادية تتالأربعة أوبشاء عمى ذلظ ىشاؾ  

وؿ السؤسدة وأل فيحالة تعييشيع  فيفيو القائج العامميغ  ػجوالحؼ ي سمػب: ذلظ األتؽجيهي أسمؽب .1

 .نجازهإؼ يرجر القائج التعميسات الستعمقة بالعسل وكيفية أمخة، 

: فعشج زيادة قجرات العامميغ ومياراتيع دوف قجرتيع عمى تحسل مدؤوليات كبيخة تدتسخ تجريبي أسمؽب .2

 .التػجييي والتجريبي ؼالقياد سمػباأل إلىالحاجة 

 إلىمائميغ  ف ة ويربحػ : عشجما تدداد قجرات العامميغ ومياراتيع داخل السؤسدتجعيسي أسمؽب .3

 .ا اكتدبػهممغ ميارات و  هكبخ وتصبيق ما تعمسػ ألتحسل مدؤوليات  ةتكػف ميسة القائج بشاء الثقنجاز اإل

القائج بالشدبة  إلىوىشا قمت الحاجة  ،بشفدو ةثقا و كثخ نزجً أصبح السخؤوس أ: تفاوضي أسمؽب .4

 .ومتى يف تؤدػ السيسةلمسخؤوسيغ ولجييع تحسل مدؤولية كاممة ومدسػح ليع تحجيج ك
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ستع القادة بالسخونة مغ ناحية نسػذج ىيخسي وبالنذارد يتسيد بفكخة مفادىا ضخورة تومغ الججيخ ذكخه أف 

ستابعة مدتػػ الشزج لجػ السخؤوسيغ لتحجيث بلسختار، ووجػب استسخار القائج القيادؼ ا سمػباأل

 (.51-50، ص2010 قشجيل ،ندب مغ الدمػكيات التػجييية والتجعيسية ) التػليفة األ

 ج. منعخية السدار منحؽ تحقيق الهجف

يع الذخرية والتشطيسية، أىجافائج ىي تحفيد السدؤوليغ ليحققػا ف مدؤولية القأتقػـ ىحه الشطخية عمى 

: سمػؾ ثالثة مغ العػامل السػقفيةتؤكج ىي و  ،مجاؿ القيادة روبخت ىاوس فيوقجـ ىحه الشطخية الخبيخ 

 .يفاء بحاجة السخؤوسيغ، واستخجاـ العػائج لإلالحاالت السػقفيةو ، أسمػبوو القائج 

 : القيادة كسا يمي أنساطوبشاء عمى ذلظ تع تقديع  

 ،: وىي التي تعتسج عمى سمػؾ القائج وتػجيو نحػ االىتساـ بحاجات السخؤوسيغقيادة تجعيسية .1

 .اا ومتفيسً ا ووديً مشفتحً  وجعمتو 

 .القياـ بو عسا عمييبالقائج السخؤوسيغ أف يبمغ تدتمـد  التيف السػاق في: تطيخ قيادة تؽجيهية .2

 .يدتذيخ فييا القائج ويتذاور مع السخؤوسيغ حػؿ القخارات التيالسػاقف  في: تطيخ قيادة تذاركية .3

 ىجاؼيرشع فييا القائج ويػضح لمسخؤوسيغ األ التيالسػاقف  في: تطيخ منجازقيادة مؽجهة لل  .4

 . يحققػا الجػدة العالية أفجل أالي الزغط مغ وبالت ،الكبيخة والصسػحة

نيا أال إخخػ مغ السػاقف وعالقة سمػؾ القيادة والسخؤوسيغ، أسية ىحه الشطخية في تػضيح جػانب ىأ رغع 

كل مػقف  في ىجاؼاأل إلىالسفاىيع وصعػبة تحجيج السدار  فيبالجعع الكبيخ بدبب الغسػض  لع تحعَ 

 (.82-81، ص2012)نجع، 
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 لسجاخل السختكدة عمى السخؤوسثالثا: ا

ىسية السػقف وسمػؾ القائج، أ إلى جانب ىسية السخؤوسيغ أ بخاز إفي  اميسً  احققت السجاخل السػقفية جانبً 

يا السخؤوس بجيال لمقائج وبشاء فيوضحت حاالت ومػاقف يكػف أف السجاخل السختكدة عمى السخؤوس أال إ

 :قدسيغ إلىعميو تع تقديسيا 

و أالسياـ الخوتيشية  فيو مياـ كسا ىػ الحاؿ أدوف دور : تبجو القيادة في حاالت كثيخة يادةبجائل الق . أ

جخاء و اإلأعمى تحجيج ما ىػ الدمػؾ  اءةوكف ةقجر كثخ جعمو األيا عشجما يكػف السخؤوس مؤىال تأىيال عاليً 

 .فييع القائج سغخخيغ بكثخ مغ اآلأفي عسمو السصمػب 

ف تتاح لو أخل القيادة الحاتية يجعل نقصة تخكيد القائج عمى السخؤوس الحؼ يجب : مجالقيادة الحاتية. ب

غيخ رسسي مثمسا  أـا كاف رسسيً أبغس الشطخ عغ مرجر القيادة سػاء  ا فعاالا ذاتيً الفخصة ليكػف قائجً 

  ػ.خخ ركدت عميو السجاخل األ

تزسغ استخجاـ قجرات العامميغ  التيىي  نياخح بالتػسع والتصػر ألف القيادة الحاتية ىي السجخل اآلأيبجو 

 ،2012، الذامل لمدبػف. ) نجع اإلى الخضتحقق االستجابة الفعالة والدخيعة وصػال  التيوىي  يعوخبخات

 ( 86 - 85ص 

 ةا: السجاخل الحجيثة السعاصخ رابع

عساؿ،  األ بيئةب جسيع مجاالت الحياة ال سيسا تمظ السجاالت الستعمقة فيف التصػر عمى مخ العرػر إ

بج مغ مػاكبة ىحا التصػر ليكػف ذلظ محل اىتساـ  الكاف  في السؤسدات اإلداريةىسية القيادة ا ألونطخً 
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سشدتعخضيا القيادة التحػلية والقيادة الكارزمية والقيادة  التيىع السجاخل أ ومغ  ،الكتاب والباحثيغ والقادة

 .القائسة عمى الفخيق والقيادة السجربية

  ة التحؽليةالقياد. أ

نسا ماذا إالػاقع و  فينيا ال ترف ترخفات القائج أؼ أمغ القيادة السعيارية،  اتعتبخ القيادة التحػلية نسصً 

ف يترخؼ وكيفية ترخفاتو، وبحلظ تتسيد عغ القيادة التبادلية تمظ التي تديصخ عمى الفخد وما أيجب 

عمى أ لعسل ما ىػ غيخ متػقع وما ىػ  ػف األفخاديميسفما القادة التحػليػف أدائو حدب الخصة، أيتػقع مغ 

 (.87، ص2012بعج مغ الخصة )نجع ، أو 

 عشاصخ القيادة التحػلية

 (.61، ص2010 ،لى ثالثة عشاصخ )قشجيلإتدتشج القيادة التحػلية 

إلى مؤسدة ذلظ التغييخ التصػيخؼ التشطيسي لتتحػؿ السؤسدة مغ مؤسدة فعالة  التغييخ: يقرج بو. 1

 .فعاليةكثخ أ

 .لى التفكيخ غيخ التقميجؼ لحل ما يػاجييا مغ مذكالت معقجةإ  : فتدتشج القيادة التحػلية بجاعاإل. 2

حجيات السغامخات وقبػؿ الت فيروح السخاشخة: حيث يتسيد القائج التحػيمي بالقجرة عمى الخػض . 3

 .يزاحكج والتعقج واإلأواالستستاع بسػاقف عجـ الت

 ( Charismatic Leadership )  ارزميةالقيادة الك . ب
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يا بيدخ أىجافوتحخكيع نحػ  ىعومذاعخ خخيغ عقػؿ اآل تخمب التييقرج بالكارزما الذخرية الجحابة 

 :تػصيف القائج في أساسك مغ ىؤالء القادةف اوبشاء عمى ذلظ ىشاؾ نسص ،وسيػلة

ا ليحه السثيخة لمسخؤوسيغ وفيسً  التعبيخ عغ ىحه الخؤيا مىكثخ قجرة عالكارزما ذو الخؤية: وىي األ .1

 .جل تحقيقياأالخئاسة والعسل مغ 

قجرتو عمى مػاجيتيا  ػزمة ىزاء األإي لمكارزما ساسف الستصمب األإزمة: لى األإ ةالكارزما السدتشج .2

مة السػارد والسعمػمات والصخؽ ءفي حالة عجـ مالساليب الججيجة وغيخ التقميجية فييا حتى تياف باألواإل

 (.91، ص2012، ؤسدة ) نجعالس في

 ( Team – Based Leadership ) ج. القيادة القائسة عمى الفخيق

ا لتجاخل االختراصات وكبخ العسل نطخً  فيا كثخ استخجامً األ سمػبمتدايج فيي األ بذكلصبحت الفخؽ أ

تسكيغ ىحه وبديج السعخفة وتبادؿ الخبخات والسياـ، ينو أل ىحا األسمػبما تصمب استخجاـ حجع السؤسدات 

يا وتفعيل نذاشاتيا بػاسصة التحفيد أىجافندجامًا مع رؤية السؤسدة وتحقيق ا اإلداريةالفخؽ تتحقق الخؤيا 

سدة بعيجًا ا لرالح السؤ نتاجً إحداس بالثقة وتديجىع عصاء و ما يجخل في نفػس السخؤوسيغ اإل ،والتذجيع

 :يا مغ جانبيغيلإف يشطخ أبج  الفخيق ال ف القيادة القائسة عمىإمغ ىشا فو عغ السرالح الذخرية، 

 اواسعً  اوىحا يتصمب بخنامجً  ،العسل الجساعي القائع عمى روح الفخيق إلىتتحػؿ  أفف السؤسدة يجب إ .2

 .السؤسدة فيشاعة روح الفخيق إلياتو ومغ ثع آلمسؤسدة لمتجريب عمى عسل الفخؽ وقػاعجه و 

ثيخ أاد القادة الفعاليغ الحيغ يستمكػف القجرة عمى التيجإف تكػف الفخؽ مختكدة عمى القائج مغ خالؿ أ .3

 (.91-90، ص 2012جيػدىع وتحفيدىع.) نجع ، جل تشديق أعزاء الفخيق مغ أ  في
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 ( Coaching Leadership )   د. القيادة السجربية

 ومغ ،حالة إلىو حالة أومغ قصاع  ،مياـ إلىيشقل القادة في ىحا الشػع فخقيع ومخؤوسييع مغ مياـ 

ولى إلى الجرجة األفخقيع مغ الجرجة العاشخة  يشقمػف  ف ػ ا، فالقادة الخياضيكثخ تقجمً أمدتػػ  إلىمدتػػ 

 فيما وأالشرخ،  إلى ةيع القادة الحيغ يشقمػف جيػشيع مغ اليديسفالحخب  فيما أفيع قادة حقيقيػف، 

دور السجرب مغ خالؿ تػجيو  قادة سػؽ، فتسثل القيادة إلىفالس يع مغ يشقمػف الذخكة مغ اإلفعساؿ األ

يػاجيػنيا، حيث تختكد خرائز السجرب  التيكيفية القياـ والتصػر بالتحجيات التشطيسية  إلىالسخؤوسيغ 

ا عجـ تحقيقو نو يجرؾ جيجً أل ىاوفيع قجراتيع وتقجيخ  األفخادالفعاؿ عمى عالقات التعاشف الػدية مع 

 (.92، ص2012دوف رغبتيع بحلظ ) نجع ،  فزلألا

 -تع بحسج هللا  -


