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شكخ وعخفان
الحسج هلل كسا يشبغي لجالؿ وجيو وعطيع سمصانو ،أشكخه وأحسجه الحؼ مكششي مغ إنجاز ىحه الجراسة
في البجاية أتقجـ بخالز الذكخ والتقجيخ إلى كل مغ أسيع فى إنجاح ىحه الجراسة وأتػجو بالذكخ إلى
جامعة القجس مسثمة بأعزاء ىيئتيا األكاديسية والعامميغ فييا ،وأخز بالحكخ معيج التشسية السدتجامة
الرباغ ،والجكتػر أحسج حخز هللا،
مسثال بسجيخه الجكتػر عدمي األشخش ،والجكتػر عبج الػىاب
ّ
واألساتحة األفاضل والعامميغ في السعيج كافة.
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
تحكيع االستبانة ،وكل مغ ساعجني مغ مػضفي السحكسة الجستػرية العميا في تػزيعيا وتفخيغيا
واإلجابة عمى أسئمتيا بكل مػضػعية وصجؽ ما أدػ إلى إنجاح ىح العسل.
كسا أتقجـ بخالز الذكخ لسعالي رئيذ السحكسة الجستػرية أ.د .دمحم الحاج قاسع لتػصياتو بتدييل
عسل ىحه الجراسة عغ السحكسة الجستػرية العميا.
وال يفػتشي تقجيع الذكخ لعائمتي وزوجتي وأوالدؼ لسدانجتي ودعسيع السدتسخ.
يحيى زكخيا عبج الفتاح فحساوي

ب

فهخس السحتؽيات
البيان

الخقػ

رقػ الرفحة

.1

اإلىجاء

.2

إقخار

أ

.3

شكخ وعخفاف

ب

.4

مرصمحات الجراسة

ط

.5

ممخز الجراسة

ؿ

.6

ممخز الجراسة بالمغة اإلنجميدية

ف

الفرل الول
خمفية الجراسة واإلطار العام
1.1

السقجمة

1

2.1

مبخرات الجراسة

3

3.1

مذكمة الجراسة

4

4.1

أىسية الجراسة

4

1.4.1

األىسية العمسية

5

2.4.1

األىسية التصبيقية

5

3.4.1

األىسية الشطخية

5

5.1

أىجاؼ الجراسة

6

6.1

أسئمة الجراسة

7

7.1

فخضيات الجراسة

7

8.1

حجود الجراسة

8

9.1

نسػذج الجراسة

9

10.1

متغيخات الجراسة

10

11.1

ىيكمة الجراسة

11

ج

الفرل الثامني

اإلطار الشعخي ومجتسع الجراسة والجراسات الدابقة
السبحث الول :القيادة اإلدارية

1.2
1.1.2

تسييج

12

2.1.2

القيادة اإلدارية

13

1.2.1.2

تعخيف القيادة

13

2.2.1.2

مرادر تأثيخ القيادة

15

3.2.1.2

تعخيف القيادة اإلدارية

17

4.2.1.2

أىسية القيادة اإلدارية

18

5.2.1.2

االختالؼ ما بيغ القيادة واإلدارة

18

6.2.1.2

أنساط القيادة اإلدارية

20

7.2.1.2

ميدات وعيػب أنساط القيادة اإلدارية

24

8.2.1.2

وجية نطخ الباحث

26

2.2
1.2.2
2.2.2
1.2.2.2
2.2.2.2
3.2.2.2
4.2.2.2
5.2.2.2
6.2.2.2
7.2.2.2
8.2.2.2
9.2.2.2

السبحث الثامني :فخق العسل

28

تسييج

مفيػـ فخؽ العسل

29

تعخيف فخؽ العسل

الفخؽ بيغ فخؽ العسل وجساعات العسل

أىسية فخؽ العسل

30
31
36

بشاء فخؽ العسل

38

مخاحل تصػر فخؽ العسل

41

تسكيغ فخؽ العسل

43

اتجاىات تسكيغ فخؽ العسل

47

إشار تسكيغ فخؽ العسل

51

وجية نطخ الباحث

51

السبحث الثالث :السحكسة الجستؽرية العميا

3.2
1.3.2

تسييج

53

2.3.2

رؤية ورسالة وأىجاؼ السحكسة الجستػرية العميا

54

3.3.2

اإلشار القانػني الحؼ يحكع عسل السحكسة الجستػرية العميا

55

د

4.3.2

58

ىيكمية السحكسة الجستػرية العميا
خالصة السبحث الثالث
السبحث الخابع :الجراسات الدابقة

4.2
1.4.2

الجراسات العخبية

60

2.4.2

الجراسات األجشبية

68

3.4.2

التعقيب عمى الجراسات الدابقة

73

الفرل الثالث
مشهجية الجراسة وإجخاءاتها
1.3

77

مشيج الجراسة

شخؽ جسع البيانات

78

3.3

مجتسع الجراسة

79

4.3

أداة الجراسة

82

5.3

صجؽ أداة الجراسة

86

6.3

ثبات أداة الجراسة

93

7.3

اختبار التػزيع الصبيعي

96

8.3

أساليب السعالجة اإلحرائية

98

2.3

الفرل الخابع
منتائج الجراسة
مقجمة

100

1.4

مدتػيات اختبار وتحميل فخضيات وأسئمة الجراسة

101

2.4

اختبار أسئمة الجراسة

120

3.4

اختبار فخضيات الجراسة

144

الفرل الخامذ
الشتائج والتؽصيات
تسييج

147

1.5

الشتائج

147

2.5

التػصيات

157

3.5

تػصيات لجراسات مدتقبمية

158
ه

4.5

158

خالصة الفرل

السرادر والسخاجع
أوال

السرادر العخبية

159

.1

الكتب

159

.2

الجراسات العخبية

162

ثانيا

السرادر األجشبية

165

.1

الكتب والجراسات األجشبية

165

ثالثا

السػاقع االلكتخونية

166

فهخس الججاول
البيان

الخقػ

رقػ الرفحة

ججوؿ ()1.2

تعخيفات القيادة

13

ججوؿ ()2.2

وضائف اإلدارة والقيادة

19

ججوؿ ()3.2

فخوقات بيغ فخؽ العسل وجساعات العسل

34

معاييخ فخؽ العسل ومجسػعات العسل

35

ججوؿ ()5.2

غايات السحكسة وأىجافيا االستخاتيجية والفخعية

55

ججوؿ ()1.3

تبعا لمستغيخات الجيسغخافية
تػزيع مفخدات الجراسة ً
األقداـ الخئيدة ألداة الجراسة

79
83

ججوؿ ()3.3

قيع معامالت صجؽ االتداؽ الجاخمي لألنساط القيادية والجرجة

88

ججوؿ ()4.3

قيع معامالت صجؽ االتداؽ الجاخمي لتسكيغ فخؽ العسل والجرجة

91

ججوؿ ()5.3

نتائج اختبار معامل الثبات بصخيقة كخونباخ ألفا عمى أبعاد

95

ججوؿ ()4.2

ججوؿ ()2.3

الكمية
الكمية

األنساط القيادية وعمى الجرجة الكمية
ججوؿ ()6.3

نتائج اختبار معامل الثبات بصخيقة كخونباخ ألفا عمى أبعاد تسكيغ

96

ججوؿ ()7.3

اختبار التػزيع الصبيعي( )1-Sample K-S

97

ججوؿ ()1.4

تقجيخات مقياس ليكخت الخساسي

101

فخؽ العسل وعمى الجرجة الكمية

و

ججوؿ ()2.4

الستػسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية واألىسية الشدبية

103

ججوؿ ()3.4

الستػسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية واألىسية الشدبية

106

ججوؿ ()4.4

الستػسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية واألىسية الشدبية

109

ججوؿ ()5.4

الستػسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية والشدبة السئػية

112

ججوؿ ()6.4

الستػسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية واألىسية الشدبية

115

ججوؿ ()7.4

الستػسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية واألىسية الشدبية

118

ججوؿ ()8.4

الستػسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية والشدبة السئػية

124

ججوؿ ()9.4

مرفػفة معامل ارتباط بيخسػف لمعالقة بيغ أنساط القيادة ومدتػػ

126

ججوؿ ()10.4

نتائج اختبار تحميل االنحجار الستعجد لسعامالت االنحجار

128

ججوؿ ()11.4

نتائج اختبار تحميل التبايغ األحادؼ ألنساط القيادة في السحكسة

130

ججوؿ ()12.4

تبعا لستغيخ العسخ
الجستػرية العميا ً
نتائج اختبار تحميل التبايغ األحادؼ ألنساط القيادة في السحكسة

132

ججوؿ ()13.4

تبعا لستغيخ السؤىل العمسي
الجستػرية العميا ً
نتائج اختبار " "Independent Sample T-testألنساط القيادة

134

ججوؿ ()14.4

تبعا لستغيخ شبيعة العسل
في السحكسة الجستػرية العميا ً
نتائج اختبار تحميل التبايغ األحادؼ ألنساط القيادة في السحكسة

135

ججوؿ ()15.4

تبعا لستغيخ عجد سشػات الخبخة العسمية
الجستػرية العميا ً
نتائج اختبار تحميل التبايغ األحادؼ ألنساط القيادة في السحكسة

137

ججوؿ ()16.4

والشدبة السئػية لسدتػػ القيادة األوتػقخاشية
والشدبة السئػية لسدتػػ القيادة الجيسقخاشية
والشدبة السئػية لسدتػػ القيادة الحخة

التقجيخية ألبعاد أنساط القيادة اإلدارية في السحكسة الجستػرية
والشدبة السئػية لسدتػػ التسكيغ الشفدي

والشدبة السئػية لسدتػػ التسكيغ االترالي

التقجيخية ألبعاد مدتػػ التسكيغ في السحكسة الجستػرية
التسكيغ في السحكسة الجستػرية العميا

تبعا لستغيخ عجد السذاركات في فخؽ العسل
الجستػرية العميا ً
نتائج اختبار تحميل التبايغ األحادؼ درجة تسكيغ فخؽ العسل في
تبعا لستغيخ العسخ
السحكسة الجستػرية العميا ً
ز

139

ججوؿ ()17.4

نتائج اختبار تحميل التبايغ األحادؼ درجة تسكيغ فخؽ العسل في

140

ججوؿ ()18.4

تبعا لستغيخ السؤىل العمسي
السحكسة الجستػرية العميا ً
نتائج اختبار ""Independent Sample T-testدرجة تسكيغ

141

تبعا لستغيخ شبيعة العسل
فخؽ العسل في السحكسة الجستػرية العميا ً
نتائج اختبار تحميل التبايغ األحادؼ درجة تسكيغ فخؽ العسل في

142

ججوؿ ()20.4

تبعا لستغيخ عجد سشػات الخبخة العسمية
السحكسة الجستػرية العميا ً
نتائج اختبار تحميل التبايغ األحادؼ درجة تسكيغ فخؽ العسل في

143

ججوؿ ()21.4

اختبار ( )LSDلمسقارنات البعجية بيغ الستػسصات الحدابية في

144

ججوؿ ()19.4

تبعا لستغيخ عجد السذاركات في فخؽ
السحكسة الجستػرية العميا ً
العسل

تبعا لستغيخ عجد
درجة تسكيغ فخؽ العسل مغ وجية نطخ العامميغ ً
السذاركات في فخؽ العسل

قائسة الشكال
الخقػ
شكل ()1:1
شكل ()1.2
شكل ()2.2

البيان
نسػذج الجراسة

رقػ الرفحة
12

خرائز فخؽ العسل وجساعات العسل

33

الييكل التشطيسي لمسحكسة الجستػرية العميا

58

فهخس السالحق
الخقػ
السمحق رقع

السمحق
قائسة بأسساء السحكسيغ الحيغ حكسػا أداة الجراسة

رقػ الرفحة
168

()1
السمحق رقع

169

نسػذج االستبانة

()2
السمحق رقع

()3

178

مجاخل ونطخيات القيادة اإلدارية

ح

مرطمحات الجراسة:
القيادة:

قجرة تأثيخ شخز ما عمى اآلخخيغ بحيث يجعميع يقبمػف قيادتو شػاعية
ودوف التداـ قانػني العتخافيع التمقائي بقيسة القائج ،ما يتيح لو القجرة عمى
قيادتيع الجساعية بالذكل الحؼ يخيجه (قشجيل.)2010 ،

القيادة اإلدارية:

عخفيا "كػنتد وادونيل" بأنيا عسمية التأثيخ التي يقػـ بيا السجيخ عمى مخؤوسيو
الفعاؿ بجيػدىع في أداء الشذاط التعاوني ،أما
إلقشاعيع وحثيع عمى اإلسياـ َ
"ففشخ وبخوسثػس" فقاؿ إنيا نػع مغ الخوح السعشػية والسدؤولية التي تتجدج
في السجيخ وتعسل عمى تػحيج جيػد مخؤوسيو لتحقيق األىجاؼ السصمػبة،
وتتجاوز مرالحيع الػانية ( الدكارنة ،2014 ،ص .) 104

ال منسا القيادية:

ىي أسمػب القائج وشخيقتو في مسارسة عسمية التأثيخ في مػضفيو مغ خالؿ
األنساط القيادية السختمفة ( الشسط األوتػقخاشي والشسط الجيسقخاشي والشسط
الحخ) ،كسا أنيا أسمػب القائج في نطختو لمقيادة مغ خالؿ الترشيف ( قيادة
رسسية وقيادة غيخ رسسية) ( قشجيل.)2010 ،

فخق العسل:

مجموع ػة م ػغ األف ػخاد يتميػػدوف بوجػػػد مي ػارات متكامم ػة فيم ػا بيشيع تجسعيع
أىػػجاؼ م ػشتركة ،إضافة إلى وجود مدخؿ مشترؾ لمعمؿ فيما بينيـ
وغرض واحد ،وآخخوف عخفػه أنو ":جماعػ ػات يػ ػتـ إنػ ػشاؤىا داخػ ػؿ الييكػ ػؿ
التنظيمػ ػي لتحقي ػػق ى ػػجؼ أو ميمػ ػة مح ػػجدة تتطم ػػب التنػ ػسيؽ والتفاع ػؿ
والتكام ػؿ ب ػيف أع ػضاء الفريػػق ،كم ػا أف ىن ػاؾ م ػسؤوليف عػػغ تحقيػػق ىػػحه

ط

ػجر كبي ًار مػػغ التمك ػيف لمفريػػق ف ػي اتخ ػاذ الق ػ اخرات (
األىػػجاؼ يتحسمػف قػ ًا
بيجة ،2017 ،ص.)9
تسكيؼ فخق العسل:

ىي تمظ العسمية التي يدسح مغ خالليا لمعامميغ بالسذاركة في السعمػمات
وفي التجريب والتشسية والتخصيط والخقابة عمى مياـ وضائفيع بغية الػصػؿ
إلى الشتائج اإليجابية في العسل وتحقيق األىجاؼ الفخدية والتشطيسية
(الدكارنة ،)2014 ،والتسكيغ ىػ انتقاؿ سمصة اتخاذ القخار لمسػضفيغ في
الرفػؼ األولى في السؤسدة لالستجابة برػرة مباشخة لصمبات العسالء
ومذكالتيع واحتياجاتيع مع التخمي عغ الشسػذج التقميجؼ لمقيادة ( خيخؼ،
.)2013

السحكسة الجستؽرية:

ىيئة قزائية مدتقمة قائسة بحاتيا في فمدصيغ (،قانػف السحكسة الجستػرية
العميا وتعجيالتو ،2006 ،مادة ( )1ص .)1

التعخيفات اإلجخائية لمجراسة:
تع اعتساد التعخيف اإلجخائي الخاص بالستغيخ السدتقل ( الشسط القيادؼ )
والستغيخ التابع ( تسكيغ فخؽ العسل ) نتيجة الخبخة الدابقة لمباحث إضافة
إلى شبيعة دراستو لمسحكسة الجستػرية العميا:
القيادة اإلدارية:

ىع مغ يسارسػف مياميع في السدتػيات اإلدارية العميا ( الستشفحوف ) لمتأثيخ
عمى السخؤوسيغ لتحقيق أىجاؼ السحكسة الجستػرية العميا.

ي

تسكيؼ فخق العسل:

ىع السخؤوسػف الحاليػف لمقياـ بالسياـ والسدؤوليات التي تحقق أىجاؼ
السحكسة الجستػرية العميا وفخؽ العسل الشابعة مغ الييكل التشطيسي
والمجاف السذكمة في السحكسة الجستػرية العميا.

الهيكل التشعيسي:

ىػ البشاء األساسي لمسحكسة الجستػرية العميا بذقيو اإلدارؼ والقانػني
وبشاء عميو يتع تحجيج إجخاءات العسل والرالحيات اإلدارية والقانػنية.

بطاقات الؽصف الؽظيفي :ىػ الشسػذج السعتسج مغ ديػاف السػضفيغ العاـ الحؼ يبيغ السياـ
والسدؤوليات لمسػضفيغ مع تحجيج السؤىالت العمسية والعسمية الالزمة
لذغل الػضيفة.

ن

