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 الرياضة
 البحث ممخص

نية وعمـو اعتماد كمية التربية البد فيجاءت الدراسة الحالية لتحديد العبلقة وتبيف التأثير     
الرياضة النمط القيادي في بناء القدرات االستراتيجية ، فقد أعدت الدراسة باالعتماد عمى جانبيف 
تناوؿ الجانب األوؿ التأطير النظري ألبعاد الدراسة ومتغيراتيا، فيما تضمف الجانب الثاني 

طارىا التطبيق ئيسة لمحصوؿ عمى كأداة ر  انةي. وتـ استخداـ استمارة االستبمنيجية الدراسة وا 
البيانات. عمى وفؽ ىذا المنطمؽ تـ تحديد عدد مف االستثارات البحثية لتكوف حدودًا لمشكمة 
الدراسة وىي كاآلتي: ما األنماط القيادية التي يجب التركيز عمييا مف أجؿ بناء القدرات 

باط ونوعيا وما االستراتيجية لكميات التربية البدنية وعموـ الرياضة ؟ما طبيعة عبلقات االرت
التأثير بيف كؿ مف النمط القيادي والقدرات االستراتيجية ليذه الكميات ؟وتمثمت فرضية الدراسة 
باآلتي: توجد عبلقة ارتباط معنوية بيف النمط القيادي بداللة متغيراتو والقدرات االستراتيجية. يؤثر 

يجية. وتوصمت الدراسة إلى مجموعة النمط القيادي بداللة متغيراتو معنويًا في القدرات االسترات
مف االستنتاجات أىميا: أفرزت نتائج الدراسة الميدانية بوجود عبلقة ارتباط معنوية بيف األنماط 
القيادية )الديموقراطي، األوتوقراطي، المتساىؿ( وبيف بناء القدرات االستراتيجية وأبعادىا )المعرفة 

لموارد وامتبلكيا، التقانة المستخدمة(.أظيرت نتائج التحميؿ الفنية لبناء القيمة، القدرة عمى توليد ا
وجود تأثير معنوي لمنمط القيادي في بناء القدرات االستراتيجية، متمثمة بمتغيراتيا )المعرفة الفنية 
لبناء القيمة، القدرة عمى توليد الموارد وامتبلكيا، التقانة المستخدمة(.واختتمت الدراسة بجممة مف 

العمؿ عمى تدعيـ النمط القيادي الديمقراطي كونو أكثر األنماط المقترحات ومنيا: التوصيات و 
  القيادية تأثيرًا في دعـ بناء القدرات اإلستراتيجية لكميات التربية البدنية وعموـ الرياضة .
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Abstract 
   This study aims to identify the relation and the effect of  adopting the 
leading behavior in building strategic capacities. The study relies on two 
aspects. The first aspect is theoretical which dealt with the scope and 
variables of the study. The second aspect is dealt with the methodology of the 
study and  its practical side. The questionnaire form is used as the main tool 
of data acquisition. Accordingly, the following  study stimulations were 
specified as the scope of the study problems. What are the leading behaviors 
that should be stressed on to build strategic capacities in the Colleges of 
Physical Education and Sport Science? What is the nature and type of the 
correlation between leading behavior and strategic capacities of those 
colleges?  
   The hypothesis that the study proposes is that there is a significant relation 
between leading behavior and strategic capacities. Leading behavior 
significantly affects strategic capacities. The study reached at the following 
conclusions: the field study discovered that there is a significant correlation 
between the leading behaviors (democratic, autocratic, easygoing) and the 
aspects of building strategic capacities (technical knowledge of value building, 
the capacity of resource owning and production, using technology).  
   The study ended in certain recommendations and suggestions like 
supporting the democratic leading behavior because it is the most effective 
way to build strategic capacities in the Colleges of Physical Education and 
Sport Science.   
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 مقدمة :ال-1
اف القيادة نشاط ديناميكي ينقؿ الجياز اإلداري مف حالة الركود إلى الحالة المتحركة     

الديناميكية . كما أف القيادة ىي عمـ وفف ، وتختمؼ القيادة عف اإلدارة مف حيث عناصر المبادأة 
ة والنية واإلجراءات التي قد يستخدميا القائد مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ المؤسسة . وترتبط القياد

بشخصية اإلنساف ، فقد تعني مثبًل التدخؿ في مسار العمؿ وتكويف األطر القيادية ، ومشاركة 
الناس في العمؿ مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ ، وكذلؾ وضع المبادئ والخطط واالستراتيجيات 

( بأف القيادة تستند عمى مجموعة 182-181: 2000 :وتنفيذىا . ومف ىنا يرى )القريوتي 
أساسية يجب عمى القائد أف يتسمح بيا لغرض الوصوؿ إلى وضع قيادي يمكنو  قواعد ومبادئ

مف التأثير عمى اآلخريف وتغيير سموكيـ بالشكؿ المرغوب فيو . وتستند القيادة إلى الخبرات ، 
بداع الفرد . ويعّد النمط القيادي مف أىـ الموضوعات التي تناولتيا الدراسات  والقدرات الذىنية ، وا 

ة الحديثة، وبرز النمط القيادي مؤثرًا في سموؾ األفراد والجماعات ومحور دراسات عمماء اإلداري
االدارة و النفس واالجتماع ، ولذلؾ يعّد النمط القيادي مصدر مف مصادر الميزة التنافسية ، بعد 

دي أف أيقنت المنظمات أف الكفاءات المميزة التي تمكنت مف الوصوؿ إلييا قد أسيـ النمط القيا
 :في تحقيقيا مف خبلؿ العمميات واألنظمة اإلدارية التي يمارسيا القائد في المنظمة)ىرماف 

أف نجاح أية مؤسسة يعتمد عمى امتبلؾ تمؾ المؤسسات لقيادات إدارية تمارس و ( . 67:  2003
دف أنماطًا قيادية يعتمد عمييا في توجيو المرؤوسيف مف أجؿ إنجاز األىداؼ المرسومة . وعميو ف

االتجاه الحديث في المنافسة يشير إلى أف التنافس بيف المنظمات اليوـ يتـ عمى أساس األنماط 
القيادية التي يمارسيا القادة في تمؾ المنظمات، عمى وفؽ ذلؾ فدف النمط القيادي يعّد مصدرًا 

لمساعد جوىريًا مف مصادر بناء القدرات االستراتيجية لممنظمة. فالقدرات االستراتيجية ىي ا
األساس والمحرؾ لمنظمات األعماؿ في ممارسة أعماليا كونيا تعّد مف نقاط القوة التي تتمتع بيا 

 (  .517-508: 2015 :والتي تساعدىا في تعزيز ميزتيا التنافسية)العنزي 
 وأف القيادة اإلدارية في كميات التربية البدنية تتضػمف أفػرادًا وقػع عمػى عػاتقيـ قيادتيػا وتحقيػؽ    

أىدافيا مف خبلؿ مجموعة المتغيرات الشخصية والرسمية التي قادت إلى اعتمادىـ النمط القيادي 
المناسب والقدرات اإلستراتيجية بوصفيا المتغير التابع ليذه الدراسة مف أجؿ العرض النظري ليػذا 

ات اإلسػتراتيجية الدور الميـ الذي تؤديو القيػادة اإلداريػة متمثمػًة بػالنمط القيػادي فػي مجموعػة القػدر 
التػي تمتمكيػػا كميػات التربيػػة البدنيػػة . ونتيجػة الشػػتداد المنافسػة بػػيف المؤسسػػات اليػـو عمػػى أسػػاس 
القيػػادات اإلداريػػة فييػػا والتػػي تمتمػػؾ المعمومػػات والمعرفػػة المبلئمػػة، لػػذلؾ يمكػػف تأكيػػد حقيقػػة دور 

اإلسػػػتراتيجية فػػػي منظمػػػات القيػػػادة اإلداريػػػة بوصػػػفيا مصػػػدرًا جوىريػػػًا مػػػف مصػػػادر بنػػػاء القػػػدرات 
 .(Dessler, 1998: 21)األعماؿ
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 ويشػػػػػػػػير الػػػػػػػػبعض أف المصػػػػػػػػدر الحقيقػػػػػػػػي لبنػػػػػػػػاء القػػػػػػػػدرات اإلسػػػػػػػػتراتيجية واسػػػػػػػػتمرارىا ىػػػػػػػػو    
   " المورد البشري " الفعاؿ، اذ يبرز دوره في كؿ عنصر مف عناصر القدرة اإلستراتيجية لمكمية. 

ف ما يتاح ليا مف موارد مادية ومالي     ة وتقنية ومعموماتيػة، ومػا قػد تتميػز بػو تمػؾ المػوارد مػف وا 
ف كانػػت شػػرطًا ضػػروريًا إلمكػػاف الوصػػوؿ إلػػى القػػدرة اإلسػػتراتيجية، إال أنيػػا ليسػػت  خصػػائص، وا 
شرطًا كافيًا لمتميز . ذلؾ أنو البد مف توفر العامؿ البشري المتمثؿ في القيادات اإلدارية المسؤولة 

يػة يعػود بجػزء كبيػر منػو الفكري . خبلصػة القػوؿ، أف نجػاح أي كم عف عمميات التصميـ واإلبداع
كيػػا لقيػػادات إداريػػة ليػػا القػػدرة عمػػى العمػػؿ لتقبػػؿ آراء المرؤوسػػيف، ولػػدييا درجػػات عاليػػة إلػػى امتبل

مػػػػف االلتػػػػزاـ التنظيمػػػػي، وىػػػػذا مػػػػا يؤكػػػػد الػػػػدور االسػػػػتراتيجي لمقيػػػػادة اإلداريػػػػة فػػػػي بنػػػػاء القػػػػدرات 
شكمة في مجموعة مف التسػاؤالت واالسػتثارات البحثيػة فػي سػبيؿ الوصػوؿ اإلستراتيجية . وتكمف م

 إلى مقصدىا مف ىذا المبحث، وتتمثؿ التساؤالت باآلتي:
أواًل: ىػػػػؿ تػػػػؤثر المػػػػوارد البشػػػػرية بشػػػػكؿ عػػػػاـ والقيػػػػادة اإلداريػػػػة بشػػػػكؿ خػػػػاص فػػػػي بنػػػػاء القػػػػدرات 

 اإلستراتيجية لكميات التربية البدنية وعمـو الرياضة؟
 ىؿ تعد القدرات القيادية لمقادة مف ضمف القدرات اإلستراتيجية لمكمية؟ثانيًا: 

ثالثػػػَا: كيػػػؼ يمكػػػف أف يسػػػيـ القػػػادة مػػػف خػػػبلؿ الػػػنمط القيػػػادي الػػػذي يعتمدونػػػو فػػػي بنػػػاء القػػػدرات 
 اإلستراتيجية؟

تعػػرؼ تػػأثير االنمػػاط القياديػػػة فػػي بنػػاء والقػػدرات االسػػػتراتيجية وتمثمػػت اىػػداؼ البحػػث فػػػي   
تعػػػػرؼ القػػػػدرات لتعػػػػرؼ عمػػػػى العبلقػػػػة بينيػػػػا وكػػػػذلؾ تربيػػػػة البدنيػػػػة وعمػػػػـو الرياضػػػػة والكميػػػػات ال

اإلسػػػتراتيجية لكميػػػات التربيػػػة البدنيػػػة وعمػػػـو الرياضػػػة . وتمثمػػػت فرضػػػياتو بوجػػػود عبلقػػػة ارتبػػػاط 
وجػػود تػػأثير معنػػوي لمػػنمط معنويػػة بػػيف الػػنمط القيػػادي بداللػػة متغيراتػػو والقػػدرات اإلسػػتراتيجية .و 

وجػػود تبػػايف فػػي تػػأثير األنمػػاط القياديػػة فػػي بنػػاء ، وكػػذلؾ  فػػي بنػػاء القػػدرات اإلسػػتراتيجيةالقيػػادي 
وشممت مجاالت البحث عمػى المجػاؿ البشػري المتمثػؿ بالسػمطة التنفيذيػة فػي  القدرات اإلستراتيجية

كميػػػة التربيػػػة البدنيػػػة وعمػػػـو الرياضػػػة فػػػي جامعػػػة ديػػػالى . والمجػػػاؿ الزمػػػاني بالمػػػدة الممتػػػدة مػػػف  
. امػػا المجػػاؿ المكػػاني فكػػاف كميػػة التربيػػة البدنيػػة وعمػػـو  2015\7\25لغايػػة    - 2015\5\11

 الرياضة / جامعة ديالى .
  اجراءات البحث: -2
  منيج البحث: 2-1

استخدـ الباحث المنيج الوصفي في اختبار فرضػياتيا فػي ضػوء وصػؼ المواقػؼ التػي أبػداىا     
 اسة وتحميميا وصواًل إلى تحديد العبلقات بينيااألفراد المبحوثيف لمتغيرات الدر 



 

522074-6032 :ISSN

  

75 
 

 :تووعينمجتمع البحث   2-2
اشتمؿ أفػراد عينػة الدراسػة عمػى السػمطة التنفيذيػة فػي كميػة التربيػة البدنيػة وعمػـو الرياضػة  

( موظفػػًا. اذ تػػـ توزيػػع 78المتمثمػػة بػػالموظفيف العػػامميف ضػػمف الوحػػدات االداريػػة والبػػالغ عػػددىـ )
( اسػػتمارة 62اسػتبانة عمػى األفػراد المبحػوثيف فػػي مواقػع عمميػـ وقػد اسػترجع منيػا )( اسػتمارة 74)

 % مف مجتمع األصؿ .79,487فقط وبما ىو نسبتو 
 وسائل جمع المعمومات: 2-3

 (  الدراسات والبحوث المرتبطة ، المصادر األجنبية والعربية وشبكة المعمومات الدولية) 
 : األدوات واألجيزة المستخدمة  2-4

استخدـ الباحث األدوات واألجيزة األكثر أىمية في موضوع البحث بغية القياـ بدجراءات 
فريؽ العمؿ المساعد ، استمارات جمع البيانات المقابمة ، اإلستبياف ،  البحث الميدانية وىي : )

-SHARP( ، حاسبة يدوية نوع )LAP TOP ( hp.core.i3جياز كومبيوتر نوع وتفريغيا ، 
E1-531) ، . ) الوسائؿ اإلحصائية 

 وصف االستبانة : 5 – 2
(، إذ روعػي 2فقد اعتمدت استمارة االسػتبانة بوصػفيا أداة رئيسػة فػي جمػع البيانػات )الممحػؽ     

فػػي صػػياغتيا شػػموليا عمػػى متغيػػرات الدراسػػة المعتمػػدة ، وتمػػت صػػياغتيا لتخػػدـ أىػػداؼ الدراسػػة 
ونعػػػرض مػػػف خػػػبلؿ لرجػػػوع إلػػػى الدراسػػػات السػػػابقة. وفرضػػػياتيا باالسػػػتناد إلػػػى الجانػػػب النظػػػري وا

 اآلتي وصفًا لمحتويات االستبانة المعتمدة في الدراسة .
 الجزء االول:

( 27يركػػز ىػػذا الجػػزء مػػف االسػػتبانة عمػػى المقػػاييس الخاصػػة بػػالنمط القيػػادي والتػػي شػػممت )     
ي بوصػػفيا متغيػػرات فرعيػػة فػػفقػػرة لقياسػػو ، وقػػد لجػػأ الباحػػث إلػػى إخفػػاء متغيػػرات األنمػػاط القياديػػة 

تعرؼ آراء األفراد المبحوثيف في كمية التربية البدنيػة ، ويعػود سػبب استمارة االستبانة وذلؾ بيدؼ 
ذلؾ إلى تجنب ذكر متغيرات األنماط القيادية إلى توجو المبحوثيف في اإلجابة عف النمط القيادي 

ىمػػػػاؿ األنمػػػاط األخػػػػرى، وقػػػػد توزعػػػت أسػػػػئمة ىػػػذا الجػػػػزء عمػػػػى النحػػػو اآلتػػػػي: الػػػػنمط  اإليجػػػابي وا 
( فقػرات، 9( فقرات ، تبله النمط الثاني وىػو الػنمط األوتػوقراطي وشػمؿ )10الديمقراطي إذ شمؿ )

 ( فقرات .8ثـ النمط الثالث المتساىؿ وشمؿ )
 الجزء الثاني:

 يتضػػػػػػػمف ىػػػػػػػذا الجػػػػػػػزء المتغيػػػػػػػر المعتمػػػػػػػد )القػػػػػػػدرات اإلسػػػػػػػتراتيجية( إذ تضػػػػػػػمف المتغيػػػػػػػر 
 ( فقػػػػػػرات ، ثػػػػػػـ تػػػػػػػبله المتغيػػػػػػر الثػػػػػػاني وىػػػػػػػو5فػػػػػػة الفنيػػػػػػة لخمػػػػػػؽ القيمػػػػػػػة ، وشػػػػػػمؿ )األوؿ المعر 
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 ( فقػػػػػػرات ، ثػػػػػػـ المتغيػػػػػػر الثالػػػػػػث الػػػػػػذي عّبػػػػػػر5القػػػػػػدرة عمػػػػػػى توليػػػػػػد المػػػػػػوارد وامتبلكيػػػػػػا وشػػػػػػمؿ )
 ( فقرات.6عف التقانة المستخدمة وتضمف )

ـّ اسػػػتخداـ مقيػػػاس ليكػػػرت الخماسػػػي ، إذ خصػػػص لكػػػ  ؿ وفػػػي جميػػػع مقػػػاييس االسػػػتبانة تػػػ
( إذا كانػػػػت 1،  2،  3،  4،  5خيػػػػار نقطػػػػة، ويعطػػػػي الباحػػػػث إلجابػػػػات المبحػػػػوثيف درجػػػػات )

إجػػػابتيـ مؤيػػػدة لبلتجػػػاه )اتفػػػؽ بشػػػدة، اتفػػػؽ ، محايػػػد ، ال اتفػػػؽ، ال اتفػػػؽ بشػػػدة(، وتشػػػير إجابػػػات 
المبحػػوثيف )أتفػػؽ بشػػدة ، أتفػػؽ( إلػػى قػػوة تػػأثير الػػنمط القيػػادي فػػي بنػػاء القػػدرات اإلسػػتراتيجية، فػػي 

يف تعّبر إجابات المبحوثيف )ال أتفؽ ، ال أتفؽ بشدة( عف ضػعؼ متغيػرات الػنمط القيػادي عمػى ح
التػأثير فػػي القػدرات اإلسػػتراتيجية، ومػػا كػاف بػػيف ذلػػؾ )محايػد( فدنػػو يعّبػػر عػف االعتػػداؿ والوسػػطية 

 .انةالستب( يوضح تركيب استمارة ا2لمتغيرات الدراسة . والجدوؿ )
 رة االستبيان( تركيب استما1الجدول )

تسمسل الفقرات  المتغيرات الفرعية المتغيرات الرئيسة ت
 في االستمارة

مجموع 
 الفقرات

 النمط القيادي أوال
 10 10-1 الديمقراطي
 9 19-11 األوتوقراطي
 8 27-20 المتساىل

 القدرات اإلستراتيجية ثانيا  
 5 32-28 المعرفة الفنية لبناء القيمة

 6 37-33 يد الموارد وامتالكياالقدرة عمى تول
 6 43-38 التقانة المستخدمة

 
 األسس والمعامالت العممية لالستبانة: 2-6
خضػػعت االسػػتبانة إلػػى اختبػػارات قبػػؿ توزيعيػػا لمتأكػػد مػػف  :اختبررار صرردق االسررتبانة  1 -2-6

 سبلمتيا ، وقد تمثمت تمؾ االختبارات باآلتي:
 . االختبارات قبل التوزيع:1

 الصدق الظاىري والشمولية  * قياس
ـّ إخضاعيا الختبار   بيدؼ التأكد مف قدرة االستمارة عمى قياس متغيرات الدراسة فقد ت

الصدؽ الظاىري والشمولية، مف خبلؿ عرضيا عمى عدد مف المحكميف والخبراء في مجاؿ إدارة 
ة في االستمارة ( لمتأكد مف صحة الفقرات الوارد1وعمـ النفس واالختبار والقياس )الممحؽ 

ومبلءمتيا لفرضيات الدراسة وأىدافيا ، واستطبلع آرائيـ بشأف قدرتيا عمى قياس متغيرات 
الدراسة بما يضمف وضوح فقراتيا وشموليتيا ودقتيا مف الناحية العممية ، وفي ضوء ذلؾ تـّ 
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ضاف ياوتعديمحذؼ بعض الفقرات  في صحة وعمى النحو الذي أكسب بموجبو رأي األكثرية  تياوا 
 فقراتيا وشموليتيا بما يتبلءـ مع فرضيات الدراسة .

لغػػرض التعػػرؼ عمػػى مػػدى صػػبلحية المقيػػاس وثبػػات االسػػتبانة تػػـ  ثبررات االسررتبانة : 2-6-2
( عمػػػػى المسػػػػتوى اإلجمػػػػالي 0,913اسػػػػتخداـ )ألفػػػػا كرومبػػػػاخ( ، واتضػػػػح أف معامػػػػؿ ألفػػػػا كػػػػاف )

 عمـو الرياضية .لممتغيرات ، وتعّد ىذه النسبة جيدة في ميداف ال
 . االختبارات بعد توزيع االستمارة:2

 * الحيادية 
حػػػرص الباحػػػث عمػػػػى التأكيػػػد عمػػػػى حياديػػػة االسػػػتبانة وذلػػػػؾ بعػػػدـ التػػػػدخؿ فػػػي إجابػػػػات 

 فقراتيا . عفالمبحوثيف ومنحيـ الحرية والوقت الكافييف لئلجابة 
 * االتساق الداخمي لمتغيرات االستبانة

ـّ االعتمػػاد عمػػى االتسػػاؽ الػػداخمي لغػػرض االختبػػار والتأكػػد مػػ  ف صػػدؽ االسػػتبانة ، فقػػد تػػ
لمفقرات المعبػرة عػف متغيػرات الدراسػة . إذ تعبػر قػيـ االرتبػاط المعنويػة عػف مػدى مصػداقية تمثيػؿ 
تمػػػػؾ الفقػػػػرات لممتغيػػػػرات الرئيسػػػػة والفرعيػػػػة المبحوثػػػػة ، وفيمػػػػا يػػػػأتي توضػػػػيح لػػػػذلؾ عمػػػػى مسػػػػتوى 

 متغيرات الدراسة . 
 لداخمي لمنمط القيادي:آ. االتساق ا

( إلػى وجػود مجموعػة كبيػرة مػف عبلقػات االرتبػاط 3( الممحػؽ )3و 2و 1تشير الجداوؿ ) 
المعنويػػة والموجبػػة لمػػنمط القيػػادي والمتمثػػؿ باألنمػػاط )الػػديمقراطي، األوتػػوقراطي، المتسػػاىؿ( ممػػا 

صػدؽ بنػاء محتوياتػو  يدؿ عمى توافر االتساؽ الداخمي بػيف فقػرات المتغيػرات المػذكورة ويعّبػر عػف
 وثبات سريانو .

 ب. االتساق الداخمي لمقدرات اإلستراتيجية 
( إلى وجود عبلقات ارتباط معنوية موجبة بيف 4( الممحؽ )3و 2و 1تشير الجداوؿ ) 

جميع مؤشرات قياس القدرات اإلستراتيجية المتمثمة بالمعرفة الفنية لبناء القيمة، والقدرة عمى توليد 
تبلكيا، والتقانة المستخدمة ، مما يؤكد عمى وجود درجة عالية مف االتساؽ الداخمي الموارد وام

 بينيما ، ويشير إلى صدقيا وقدرتيا في القياس والتعبير عف القدرات اإلستراتيجية.
 التجربة االستطالعية :  2-7

ف في كمية ( افراد مف العاممي7عمى عينة قواميا )قاـ الباحث بدجراء تجربة استطبلعية      
( المصادؼ يـو 9/6/2015التربية البدنية وعموـ الرياضة ، تـ اختيارىـ بصورة عشوائية بتاريخ )

 -وذلؾ لتحقيؽ األىداؼ األتية :الثبلثاء 
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 التأكد مف وضوح فقرات االستبانة وعدـ وجود أخطاء فييا . .4
 . انةستبتعرؼ مدى تفيـ عينة البحث الستمارة اال .5
 ة .أثناء التجربة الرئيسفي مبيات التي قد تحدث تشخيص المعوقات والس .6
 التجربة الرئيسة : 2-8

بعد التأكد مف سبلمة وصحة جميع اإلجراءات وبما فييا الشروط العممية تـ إجراء الدراسة 
 - 25/6/2015( موظفَا لممدة مف)64الميدانية عمى عينة التطبيؽ الرئيسية والبالغ عددىـ )

25/7 /2015.) 
 يب التحميل اإلحصائي:أسال  9 -2
مػػػف أجػػػؿ التوصػػػؿ إلػػػى مؤشػػػرات دقيقػػػة تخػػػدـ أىػػػداؼ البحػػػث واختبػػػار فرضػػػياتو فقػػػد اعتمػػػدت    

 الدراسة عمى مجموعة مف األدوات اإلحصائية، تتمثؿ في اآلتي:
النسػػػبة المئويػػػػة ومعامػػػػؿ ارتبػػػاط )بيرسػػػػوف( لقيػػػػاس قػػػوة العبلقػػػػة بػػػػيف متغيػػػريف ، فضػػػػبًل عػػػػف  .1

 تساؽ الداخمي بيف فقرات متغيرات الدراسة . استخدامو في تحديد اال
 االنحدار الخطي البسيط والمتعدد لقياس التأثير المعنوي لممتغير المستقؿ في المتغير التابع. .2
 االنحدار المتدرج لتحديد أكثر مؤشرات المتغيرات المستقمة تأثيرًا في البعد المعتمد. .3
 :عرض النتائج وتحميميا ومناقشتيا -3
 :عالقات االرتباط بين متغيرات الدراسةتحميل  3-1

( عبلقػات االرتبػاط بػيف الػنمط القيػادي والقػدرات اإلسػتراتيجية عمػى 2تعكس قيـ الجػدوؿ ) 
مسػػػتوى المؤشػػػر الكمػػػي وعمػػػى مسػػػتوى المتغيػػػرات الفرعيػػػة بيػػػدؼ التعػػػرؼ عمػػػى قػػػوة العبلقػػػة بػػػيف 

 ؿ االرتباط البسيط والمتعدد.متغيرات الدراسة وطبيعتيا، ثـ اختبار فرضياتيا باستعماؿ معام
 عالقات االرتباط بين النمط القيادي والقدرات اإلستراتيجية:3-1-1

يمثؿ مضموف ىذه العبلقة التحقؽ مف صػحة الفرضػية الرئيسػة األولػى والتػي تػنص عمػى  
وجػػػود عبلقػػػة ارتبػػػاط معنويػػػة بػػػيف الػػػنمط القيػػػادي بداللػػػة متغيراتػػػو والقػػػدرات اإلسػػػتراتيجية. وتشػػػير 

( إلػػى وجػود عبلقػػة ارتبػػاط معنويػة بػػيف الػػنمط القيػادي والقػػدرات اإلسػػتراتيجية 2يػات الجػػدوؿ )معط
( عنػد 0,661في كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة عمى المستوى الكمي وبمعامؿ ارتباط قيمتو )

درات ( وتفسػػر ىػػذه العبلقػػة قػػوة الػػنمط القيػػادي وقدرتػػو الجيػػدة فػػي التنبػػؤ بالقػػ0,05مسػػتوى داللػػة )
 اإلستراتيجية.

امػػػا عػػػف عبلقػػػات االرتبػػػاط بػػػيف متغيػػػرات الػػػنمط القيػػػادي ومتغيػػػرات القػػػدرات اإلسػػػتراتيجية.       
كػػػػؿ مػػػػف  ةع المتغيػػػػرات، وىػػػػذا يتفػػػػؽ مػػػػع دراسػػػػنبلحػػػػظ وجػػػػود عبلقػػػػة ارتبػػػػاط معنويػػػػة بػػػػيف جميػػػػ
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(Dessler, 1998 ،التػي تػدعو إلػى قػوة العبلقػة بػيف الػنمط القيػادي فػي2000؛ شػاويش )  بنػاء
 القدرات اإلستراتيجية.

 نتائج عالقات االرتباط بين النمط القيادي والقدرات اإلستراتيجية (2) الجدول
 المتغير المستقل

 المتغير المعتمد
المؤشر الكمي  النمط القيادي

 المتساىل االوتوقراطي الديمقراطي )النمط القيادي(
 *0,649 *0,433 *0,612 *0,675 المعرفة الفنية لبناء القيمة
القدرة عمى توليد الموارد 

 وامتالكيا
0,612* 0,629* 0,450* 0,575* 

 *0,601 *0,396 *0,529 *0,538 التقانة المستخدمة
المؤشر الكمي )بناء القدرات 

 *0,661 *0,375 *0,502 *0,669 اإلستراتيجية لممنظمة(

  0,05مستوى داللة و  60=2-62= 2-( عند درجة الحرية = ن0,250ر الجدولية = )
وعمى ما تقدـ مف نتائج عبلقات االرتباط بػيف الػنمط القيػادي والقػدرات اإلسػتراتيجية، نتوصػؿ إلػى 

 المبحوثة.  الكميةقبوؿ الفرضية الرئيسة األولى وفرضياتيا الفرعية وعمى مستوى 
 : تحميل عالقات التأثير بين متغيرات الدراسة 3-2

فرضػػػػياتنا تػػػػـ فػػػػي المحػػػػور األوؿ إنجػػػػاز عبلقػػػػات االرتبػػػػاط بػػػػيف ضػػػػمف المعالجػػػػة المنيجيػػػػة ل    
متغيػػرات الدراسػػة، وسػػوؼ نتنػػػاوؿ فػػي ىػػذا المحػػػور عبلقػػات التػػأثير بػػػيف المتغيػػرات ذاتيػػا وسػػػيتـ 

 عرض نتائج االختبار كاآلتي:
 عالقات التأثير بين النمط القيادي والقدرات اإلستراتيجية:3-2-1

بارًا لفرضية الدراسة الرئيسة الثانية التي تشير إلػى وجػود تػأثير يمثؿ مضموف ىذه العبلقة اخت    
( 10معنوي لمنمط القيادي بداللة متغيراتو في بنػاء القػدرات اإلسػتراتيجية. إذ يتضػح مػف الجػدوؿ )
( R2وجػػود تػػأثير معنػػوي لمػػنمط القيػػادي فػػي القػػدرات اإلسػػتراتيجية، حيػػث يوضػػح معامػػؿ التحديػػد )

( مف التبايف فػي القػدرات اإلسػتراتيجية الػذي يفسػره الػنمط القيػادي فػي 0,661لؤلنموذج العاـ أف )
( التػػي ىػػي أكبػػر مػػف قيمتيػػا الجدوليػػة 46,642( المحسػػوبة والبالغػػة )Fالكميػػة ويػػدعـ ذلػػؾ قيمػػة )

( ويعػػزز ذلػػؾ قيمػػة 1،  60( وبػػدرجتي حريػػة )0,05( وضػػمف مسػػتوى معنويػػة )2,687والبالغػػة )
( مػػػف التغيػػػر فػػػي القػػػدرات اإلسػػػتراتيجية فػػػي 0,680يػػػدؿ عمػػػى أف )( الػػػذي Bمعامػػػؿ االنحػػػدار )

( المحسػوبة Tالمنظمات المبحوثػة ىػو نتيجػة تغيػر وحػدة واحػدة مػف الػنمط القيػادي وبداللػة قيمػة )
 (.0,05( وعند مستوى معنوية )1,671( وىي أعمى مف قيمتيا الجدولية )6,830)
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 اإلستراتيجيةتأثير النمط القيادي في القدرات  (3) الجدول
 المتغير المستقل

 المتغير المعتمد

 F النمط القيادي

B R2 الجدولية المحسوبة 

 0,680 القدرات اإلستراتيجية
(6,830)* 0,661 46,642* 2,838 

 ( المحسوبةT)*( تشير إلى قيمة ) 
 ( تػػأثير متغيػػرات الػػنمط القيػػادي والمتمثمػػة بالػػديمقراطي واألوتػػوقراطي11ويعػػرض الجػػدوؿ )

والمتساىؿ كمتغيرات مستقمة في القدرات اإلستراتيجية والمتمثمة بالمعرفة الفنية لبناء القيمة، القػدرة 
عمى توليد الموارد وامتبلكيا، التقانة المستخدمة، كمتغيػرات معتمػدة فػي الكميػة المبحوثػة. إذ يشػير 

اء القيمػة تفسػره متغيػرات ( مف التبايف في المعرفة الفنيػة لبنػ0,456( إلى أف )R2معامؿ التحديد )
( 2,838( وىػي أكبػر مػف قيمتيػا الجدوليػة )50,249( المحسػوبة )Fالنمط القيادي تدعمو قيمة )

( الذي R2( لتؤشر معنوية معامؿ التحديد )0,05( عند مستوى معنوية )58،  3وبدرجتي حرية )
لمبحوثػػة. ولتفسػػير األىميػػة يؤكػػد تػػأثير الػػنمط القيػػادي فػػي المعرفػػة الفنيػػة لبنػػاء القيمػػة لممنظمػػات ا

النسػػبية لمتػػأثيرات الجزئيػػة لكػػؿ متغيػػر مػػف متغيػػرات الػػنمط القيػػادي فػػي المعرفػػة الفنيػػة لبنػػاء القيمػػة 
( أف األوتوقراطي والديمقراطي أسػيما أكثػر مػف غيرىمػا مػف T( واختبار )Bيتضح مف معامبلت )

لقيمػػػة وبتػػػأثيرات معنويػػػة لمعػػػامبلت المتغيػػػرات فػػػي تفسػػػير قػػػوة التػػػأثير فػػػي المعرفػػػة الفنيػػػة لبنػػػاء ا
( T( لكػػػػػؿ منيمػػػػػا عمػػػػػى التػػػػػوالي بداللػػػػػة قيمػػػػػة )0,582( و)0,746( التػػػػػي بمغػػػػػت )Bاالنحػػػػػدار )

( عمػػى التػػوالي مقارنػػة بالجدوليػػة والبالغػػة 5,992( و)6,265المحسػػوبة التػػي بمغػػت لكػػؿ منيمػػا )
 (.0,05( عند مستوى معنوية )1,671)

 ط القيادي في القدرات اإلستراتيجيةتأثير متغيرات النم (4) الجدول
 المتغيرات المستقمة

 المتغيرات المعتمدة
 الديمقراطي

B1 
 األوتوقراطي

B2 
 المتساىل

B3 R2 
F 

 الجدولية المحسوبة

 0,582 المعرفة الفنية لبناء القيمة
(5,992)* 

0,746 
(6,265)* 

0,286 
(3,904)* 0,456 50,249* 2,687 

 0,557 موارد وامتالكياالقدرة عمى توليد ال
(4,943)* 

0,728 
(5,324)* 

0,273 
(3,340)* 0,374 35,894* 2,687 

 0,763 التقانة المستخدمة
(7,505)* 

0,684 
(4,500)* 

0,684 
(4,500)* 0,128 8,768* 2,687 

  ( المحسوبةT)*( تشير إلى قيمة )
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نمط القيادي في المنظمات المبحوثػة. إذ كما تتأثر القدرة في توليد الموارد وامتبلكيا معنويًا بال    
 ( المحسػػػػػػػػػػػػوبة التػػػػػػػػػػػػيF( وىػػػػػػػػػػػػي معنويػػػػػػػػػػػػة بداللػػػػػػػػػػػػة )R2( )0,374بمػػػػػػػػػػػػغ معامػػػػػػػػػػػػؿ التحديػػػػػػػػػػػػد )

( وعنػػد درجتػػي حريػػة  2,838( وىػػي أكبػػر مػػف قيمتيػػا الجدوليػػة البالغػػة )35,894بمغػػت قيمتيػػا )
دي فػػي القػػدرة (، وىػػذا يؤكػػد وجػػود تػػأثير معنػػوي لمػػنمط القيػػا0,05(عنػػد مسػػتوى معنويػػة )58، 3)

تعػرؼ مسػاىمة كػؿ ( يمكػف T( واختبػار )Bعمى توليد الموارد وامتبلكيا، ومػف متابعػة معػامبلت )
متغير مف متغيرات النمط القيادي في ىذه العبلقة التأثيرية، إذ تشير النتائج إلى أف امتبلؾ بعدي 

تػػوالي تػػدعميما ( عمػػى ال0,557( و)0,728األوتػػوقراطي والػػديمقراطي أعمػػى مسػػاىمات وبمعػػدؿ )
( عمى التوالي، وىي أعمى مف قيمتيا الجدولية والبالغة 4,943( و)5,324( التي بمغت )Tقيمة )

 (.0,05( عند مستوى معنوية )1,671)
ويتضح أيضًا وجود تأثير معنوي لمنمط القيادي في التقانة المستخدمة وذلؾ مف خبلؿ معامؿ     

تبػػايف فػػي التقانػػة المسػػتخدمة تفسػػره متغيػػرات الػػنمط ( مػػف ال0,128( الػػذي يوضػػح )R2التحديػػد )
( وبدرجتي 2,687( وىي أكبر مف قيمتيا الجدولية )8,768( المحسوبة )Fالقيادي تدعمو قيمة )

 (.R2( لتؤشر معنوية معامؿ التحديد )0,05( عند مستوى معنوية ) 58،  3حرية )
يػر مػف متغيػرات الػنمط القيػادي فػي التقانػة ولتفسير األىمية النسبية لمتأثيرات الجزئية لكػؿ متغ    

( أف جميػػػػػع المتغيػػػػػرات T( واختبػػػػػار )Bالمسػػػػػتخدمة يتضػػػػػح مػػػػػف متابعػػػػػة معػػػػػامبلت االنحػػػػػدار )
الػػػديمقراطي واألوتػػػوقراطي والمتسػػػاىؿ تػػػؤثر فػػػي التقانػػػة المسػػػتخدمة وبتػػػأثيرات معنويػػػة لمعػػػامبلت 

( Tتػػػػوالي وبداللػػػػة قيمػػػػة )( عمػػػػى ال0,684( و)0,684( و)0,763( التػػػػي بمغػػػػت )Bاالنحػػػػدار )
( عمى التوالي وىي أكبر مف قيمتيا الجدولية والبالغػة 4,500( و)4,500( و)7,505المحسوبة )

(، وعميػػو يمكػػف قبػػوؿ فرضػػية الدراسػػة الثانيػػة والفرضػػيات 0,05( عنػػد مسػػتوى معنويػػة )1,671)
 المنبثقة عنيا وفي حدود مجتمعنا الدراسي.

 ألنماط القيادية في بناء القدرات اإلستراتيجية:تحميل التباين في تأثير ا 3-3
يعكػس مضػػموف ىػذا التػػأثير اختبػار فرضػػية الدراسػة الثالثػػة التػي تػػنص عمػى وجػػود تبػػايف 
فػػػي تػػػأثير األنمػػػاط القياديػػػة فػػػي بنػػػاء القػػػدرات اإلسػػػتراتيجية، وتمثػػػؿ األنمػػػاط القياديػػػة المتغيػػػرات 

متغير المعتمد. ويتـ التحقؽ منيا باستخداـ تحميػؿ المستقمة، في حيف تمثؿ القدرات اإلستراتيجية ال
 ( وعمى المستوى العاـ وكاآلتي:Step-wiseاالنحدار المتدرج )

اعتمػادًا عمػػى نتػػائج اختبػػار الفرضػية الثانيػػة والتػػي أشػػارت إلػى وجػػود تػػأثير معنػػوي لمػػنمط 
القياديػػة )الػػديمقراطي  القيػػادي فػػي بنػػاء القػػدرات اإلسػػتراتيجية، والختبػػار التبػػايف فػػي تػػأثير األنمػػاط

واألوتوقراطي والمتساىؿ( تـ المجوء إلى تحميؿ االنحػدار المتػدرج. إذ تشػير نتػائج تحميػؿ االنحػدار 
( إلػػػػى أف أكثػػػػر األنمػػػػاط القياديػػػػة تػػػػأثيرًا فػػػػي بنػػػػاء القػػػػدرات 5المتػػػػدرج الموضػػػػحة فػػػػي الجػػػػدوؿ )
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تبلؼ في القدرات اإلستراتيجية ( مف االخ45,58اإلستراتيجية ىو النمط الديمقراطي إذ أنو يفسر )
( 1,671( وىػػي أكبػػر مػػف قيمتيػػا الجدوليػػة والبالغػػة )7,09( المحسػػوبة والبالغػػة )Tيدعمػػو قيمػػة )

( التي تؤكػد عمػى أف التغييػر بمقػدار B(، فضبًل عف قيمة )0,05وىي قيمة معنوية عند مستوى )
( 0,637ؤدي إلػى تغييػر مقػداره )وحدة واحدة في النمط القيادي الػديمقراطي إذا مػا أخػذ لوحػده سػي

( إف الػػنمط القيػػادي االوتػػوقراطي يػػأتي 12تعكػػس معطيػػات الجػػدوؿ )و فػػي القػػدرات اإلسػػتراتيجية. 
بالمرتبػػة الثانيػػة مػػف حيػػث التػػأثير بعػػد الػػنمط الػػديمقراطي، إذ يفسػػر فػػي ظػػؿ وجػػود الػػنمط القيػػادي 

( المحسوبة والبالغة Tدعمو قيمة )( مف االختبلؼ في القدرات اإلستراتيجية ي55,95الديمقراطي )
( وىػػػػي قيمػػػػة معنويػػػػة عنػػػػد مسػػػػتوى 1,671( وىػػػػي أكبػػػػر مػػػػف قيمتيػػػػا الجدوليػػػػة والبالغػػػػة )3,73)
( التي تؤكد عمى أف التغيير بمقػدار وحػدة واحػدة فػي الػنمط القيػادي B(، فضبًل عف قيمة )0,05)

( فػػي 0,430تغييػػر مقػػداره ) االوتػػوقراطي إذا مػػا أخػػذ مػػع الػػنمط القيػػادي الػػديمقراطي سػػيؤدي إلػػى
القػػػدرات اإلسػػػتراتيجية. أمػػػا عػػػف الػػػنمط المتسػػػاىؿ فقػػػد اسػػػتثناه التحميػػػؿ لضػػػعؼ تػػػأثيره، لػػػذا يمكػػػف 
وضعو في الترتيب الثالث مف حيث التأثير وال يمكف إىماؿ تأثيره عمميًا ألنو في اختبار الفرضػية 

 تيجية.الثانية تـ إثبات تأثيره المعنوي في بناء القدرات اإلسترا
 ( تأثير األنماط القيادية في بناء القدرات اإلستراتيجية5الجدول )

 المتغيرات المستقمة
 

 المتغير المعتمد

 مؤشرات تحميل االنحدار المتدرج
R2 الديمقراطي 

B1 
 األوتوقراطي

B2 

 القدرات اإلستراتيجية

0,637 
(7,09)* --- 45,58 

0,466 
(4,980)* 

0,430 
3,730) )* 55,95 

  ( المحسوبةT)*( تشير إلى قيمة )
 ومف خبلؿ ىذه النتائج يمكف االجابة عف تساؤالت البحث وكالتالي :

لئلجابػػة عػػف التسػػاؤؿ األوؿ نشػػير إلػػى أف المػػوارد البشػػرية تعػػّد مػػف أىػػـ الموجػػودات فػػي الكميػػة،  
ة فػػػي والسػػػبب فػػػي ذلػػػؾ يعػػػود إلػػػى امػػػتبلؾ المػػػورد البشػػػري قيمػػػة اقتصػػػادية مباشػػػرة وغيػػػر مباشػػػر 

المنظمػػػة، فالقيمػػػة المباشػػػرة تتمثػػػؿ بالجيػػػد والوقػػػت الػػػذي تبذلػػػو المػػػوارد البشػػػرية إلنجػػػاز األعمػػػاؿ 
الموكمة إلييا مباشرًة، في حيف تتمثؿ القيمة غير المباشرة إلى استخداميا لعناصر اإلنتاج األخرى 

 كرأس الماؿ والمواد األولية واألرض والطاقة في تحقيؽ أىداؼ الكمية.
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ا المجاؿ تعّد الميارات والمعارؼ والقدرات والرغبات الخاصة بالموارد البشرية مػف العوامػؿ وفي ىذ
الميمة ال بؿ أنيا تعّد مػف أىػـ العوامػؿ التػي تػؤثر فػي نجػاح المنظمػة فػي المػدى القصػير وتعػزز 

 (.279: 2000 :قدرتيا عمى البقاء واالستمرار في المدى الطويؿ )الييتي
ف حقيقة كوف الموا رد البشرية ىي األساس في بناء القدرات اإلستراتيجية لممنظمة أدى وا 

إلى نشوء حقؿ ما يعرؼ بددارة الموارد البشرية اإلستراتيجية والتي تعرؼ عمى أنيا حمقة الوصؿ 
بيف إدارة الموارد البشرية واستراتيجية المنظمة بيدؼ تحسيف أداء العمؿ وتطوير الثقافات 

بداع واالبتكار ، وىذا ما يدعـ دور القادة وأنماطيـ القيادية في ىذا التنظيمية التي تدعـ اإل
 ( .144-141: 2010والجواد :العزاوي المجاؿ. )

إف النمط القيادي الذي يؤكد عمى مشاركة العامميف في المنظمة يسمح لممنظمة ببناء قدرات 
اىيـ الميمػة جػدًا ، والػذي يجػب استراتيجية حقيقية، وىنا يعّد مفيػوـ القػدرات اإلسػتراتيجية مػف المفػ

أف يكوف قريبًا مف كؿ مف يعمؿ في مجاؿ الموارد البشرية وباألخص القيادات اإلدارية، الذي مػف 
شػػػأنو أف يقػػػود إلػػػى تحديػػػد قػػػدرات األفػػػراد العػػػامميف فػػػي المنظمػػػة وبنائيػػػا ممػػػا يعطػػػي نقطػػػة تميػػػز 

 لمعرفة  .لممنظمة عف المنظمات األخرى في ضوء التنافس المستند عمى ا
ولئلجابػػػة عػػػف التسػػػاؤؿ الثػػػاني يشػػػير الػػػبعض إلػػػى أف القػػػدرات اإلسػػػتراتيجية تتخػػػذ أشػػػكااًل 
مختمفة مػف ضػمنيا القػدرات القياديػة، التػي توصػؼ بأنيػا قػدرات إسػتراتيجية ومصػدر مػف مصػادر 

وأي شػيء الميزة التنافسية، إاّل أف القدرات اإلستراتيجية قد تأخذ أشكااًل أخػرى كالبحػث والتطػوير، 
آخر يسػمح لممنظمػة بالنجػاح ويحقػؽ ليػا األىػداؼ ويحقػؽ ليػا القػدرة فػي التفػوؽ عمػى المنافسػيف، 
إف ميمػػة القػػادة فػػي المنظمػػات ىػػي العمػػؿ عمػػى التحػػديث والتطػػوير المسػػتمر فػػي األفػػراد العػػامميف 

مكػف مػف بنػػاء والػذي يعػّد النمػوذج المثػالي لبنػاء القػدرة اإلسػػتراتيجية عمػى مسػتوى المنظمػة والتػي ت
والقػػػػػادة اإلداريػػػػػيف فييػػػػػا  يريفالمػػػػػوارد البشػػػػػرية وبػػػػػاألخص المػػػػػد قػػػػػدرات إسػػػػػتراتيجية متنوعػػػػػة فػػػػػي

 ( .288-285: 2010)الحريـ،حسيف :
وخبلصػػػًة ، يمكػػػف القػػػوؿ بػػػأف القيػػػادة بوصػػػفيا قػػػدرة إسػػػتراتيجية لكميػػػات التربيػػػة الرياضػػػية ، 

 يػػػػػامتطمباتإسػػػػػتراتيجية الكميػػػػػة  فػػػػػؽ تسػػػػعى الكميػػػػػة إلػػػػػى وضػػػػػع إسػػػػػتراتيجية مػػػػػوارد بشػػػػرية عمػػػػػى و 
نجاز الحالية والمستقبمية لتسػيـ مػف خبلليػا فػي تػوفير قػوة بشػرية ذات مسػتوى  ياواحتياجات تنفيذ وا 

عاٍؿ مف اإلنتاجية والفاعمية التنظيمية بحيث تكوف قادرة عمى تحقيؽ أىداؼ الكمية بأعمى مستوى 
 (.34: 2006 :واستمرارىا )نعساني وعقيمي مف اإلنجاز واألداء مف أجؿ ضماف نجاحيا وبقائيا

فتسعى الكميات  إلى بناء القدرات اإلستراتيجية وامتبلكيا  اما االجابة عف التساؤؿ الثالث 
في مجاالت عمميا المختمفة، عميو تقوـ القيادة اإلدارية ببذؿ كؿ الجيود التي تسيـ في تمييز 

مناظرة ، وىناؾ العديد مف الوسائؿ التي تحقؽ لمكمية اداء الكمية أو خدماتيا عّما تقدمو الكميات ال
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ذلؾ مف خبلؿ المزايا التنافسية المستمدة مف القدرة اإلستراتيجية، ومع ازدياد الضغوط التنافسية 
ودخوؿ المنافسة في إطار العالمية نجد أف دور القيادات اإلدارية وأنماطيا المتنوعة أصبح مميزًا 

 (.256-235: 2010يجية لمكمية  ) االبراىيـ :في بناء القدرات اإلسترات
 الخاتمة :-4

تمثمت جيود ىذه الدراسة في محاولتيا لعرض منيجية في تشخيص بعديف رئيسيف      
وتحميميما مع مجموعة مف المتغيرات الفرعية ، واعتمادًا عمى ىذه األبعاد والمتغيرات وما 

ركز في إجابات المبحوثيف حوؿ االتفاؽ بشدة توصمت إليو نتائج الدراسة لقد تبيف اف ىناؾ تم
نظمات المبحوثة وعينة عمى اعتماد النمط القيادي الديمقراطي مف قبؿ غالبية القيادات في الم

 يريفوتوقراطي، بأف نسبة اتفاؽ المدأوضحت نتائج تشخيص النمط القيادي األالدراسة. و 
ات التي تستحوذ عمى السمطة في كمية المبحوثيف كانت عالية، وىذا يدؿ عمى وجود بعض القياد

ىناؾ اتفاؽ عاٍؿ بخصوص المتغيرات المتعمقة بالمعرفة الفنية لتربية البدنية وعموـ الرياضة. و ا
دراكيا ألىمية ىذه  لبناء القيمة، وىذا يدؿ عمى اىتماـ كمية التربية البدنية  بالمعرفة الفنية وا 

عمى الرغـ مف الفجوة مف حيث التقانة التي داء. و األىداؼ ورفع مستويات األ المعرفة في تحقيؽ
تمتمكيا الكمية المبحوثة بينيا وبيف الكميات المشابية ليا في الدوؿ المتقدمة، إال أف العامميف 
يروف بأف كميتيـ تمتمؾ التقانة وتستخدميا بشكؿ جيد وبما يساىـ في دعـ المعارؼ وتحقيؽ 

تائج التحميؿ وجود عبلقة ارتباط معنوية بيف األنماط القدرات اإلستراتيجية لمكمية. وأفرزت ن
بناء القدرات اإلستراتيجية وأبعادىا )المعرفة و  ي، واألوتوقراطي، والمتساىؿ( القيادية )الديمقراط

الفنية لبناء القيمة، والقدرة عمى توليد الموارد وامتبلكيا، والتقانة المستخدمة(. وكذلؾ أظيرت 
ير معنوي لمنمط القيادي في بناء القدرات اإلستراتيجية وتأثير معنوي لمنمط نتائج التحميؿ وجود تأث

القيادي في أبعاد بناء القدرات اإلستراتيجية. ولقد أفرزت نتائج التحميؿ تباينًا في شدة تأثير 
ظير النمط الديمقراطي متصدرًا الترتيب مف  اذاألنماط القيادية في بناء القدرات اإلستراتيجية، 

وة التأثير يميو النمط األوتوقراطي. واعتمادًا عمى ىذه النتائج يوصي الباحث باالىتماـ حيث ق
يجب أف تعمؿ الكمية عمى تعزيز قدرتيا عمى توليد تمؾ و بالمعرفة الفنية البلزمة لبناء القيمة، 

اميا الموارد وضرورة تطوير التقانة المستخدمة في الكمية والعمؿ عمى تدريب العامميف عمى استخد
وتوظيفيا في تدعيـ القدرات االستراتيجية. وكذلؾ توصي الدراسة العمؿ عمى تدعيـ النمط 
القيادي الديمقراطي كونو أكثر األنماط القيادية تأثيرًا في دعـ بناء القدرات اإلستراتيجية لكميات 

 التربية البدنية وعمـو الرياضة .
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 : والمراجعالمصادر 
 مجيد ؛ إستراتيجية الرياضة ، االىداؼ وخطط العمؿ المستقبمية االبراىيـ ، مرواف عبد ال

 ( . 2010) مؤسسة الوراؽ لمنشر والتوزيع ، عماف ، االردف ،
    السموؾ التنظيمي: دراسة السموؾ اإلنساني الفردي والجماعي القريوتي ، محمد قاسـ ؛

 (.2000، األردف ،  : ) دار الشروؽ لمنشر والتوزيع ، عماف 3، ط في المنظمات المختمفة
   دار الحامد لمنشر  2منظور كمي ، ط  –الحريـ ، حسيف محمد ؛ إدارة المنظمات ( :

 ( . 2010والتوزيع ، عماف ، االردف ، 
  الموارد البشرية  –المنظمة  –عناصر القوة في القيادة )االدارة العنزي ، سعد عمي ؛– 

لنشر والتوزيع ، بغداد ، جميورية العراؽ : ) دار ومكتبة عدناف لمطباعة وااالستراتجية (
،2015. ) 
   تطور إدارة الموارد البشرية ) المفيوـ ، العزاوي نجـ عبد ان و الجواد عباس حسيف ؛

: ) دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع ، عماف ، االردف ،  االستراتيجية ، الموقع التنظيمي
2010. ) 

   ، إدارة الموارد البشرية ) مدخؿ عمر وصفي ؛ نعساني ، عبدالمحسف وعقيمي
 ( . 2006: ) مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية ، دمشؽ ، سوريا ، استراتيجي (

  ترجمة (،  اإلدارة بالتوافؽ : الخيط الواصؿ بيف السمطة والتبعيةىرماف ، نوربرت ؛( ،
 ( .2003ىاني صالح ، : ) مكتبة العبيكاف ، الرياض، 

 دار الحامد  إدارة الموارد البشرية ) مدخؿ استراتيجي(د عبدالرحيـ ؛ الييتي ، خال ( :
 ( .2000لمنشر والتوزيع ، عّماف ، األردف ، 

  دار الشروؽ  3،  ط  إدارة الموارد البشرية: إدارة األفرادشاويش ، مصطفى نجيب ؛ ( :
 ( .2000لمنشر والتوزيع ، عماف ، االردف ، 

  Dessler, Gary, (1998), Human Resource Management, 7th.ed., 
Prentice-Hall, New York.  
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 استمارة االستبيان

 الفقرات ت
 االستجابة

أتفؽ 
 بشدة

 محايد أتفؽ
ال 
 أتفؽ

ال أتفؽ 
 بشدة

تعمػػػؿ القيػػػادة اإلداريػػػة عمػػػى جعػػػؿ المػػػوظفيف يشػػػعروف بأىميػػػػة  1
 فرة لدييـ امشاركتيـ في اتخاذ القرارات مف خبلؿ المعرفة المتو 

     

تسػػعى القيػػادة اإلداريػػة إلػػى إشػػراؾ المػػوظفيف الػػذيف لػػدييـ القػػدرة  2
عمػػػى إيجػػػاد الطػػػرؽ الممكنػػػة لتوليػػػد المػػػوارد فػػػي اتخػػػاذ القػػػرارات 

 وتحقيؽ األىداؼ 

     

تعتمػػد القيػػادة اإلداريػػة عمػػى تفػػويض جػػزء مػػف صػػبلحياتيا إلػػى  3
 رعة الممكنة الموظفيف إلنجاز األعماؿ الموكمة إلييـ بالس

     

تثػػػؽ القيػػػادة اإلداريػػػة بصػػػحة وصػػػدؽ ورجاحػػػة تفكيػػػر المػػػوظفيف  4
 فيما يتعمؽ بالقدرات الفنية والمعرفية التي يمتمكونيا 

     

تعمػػػػؿ القيػػػػادة اإلداريػػػػة عمػػػػى مػػػػنح الحريػػػػة لممػػػػوظفيف لمناقشػػػػة  5
المشكبلت التي تواجييا الكمية في مجاؿ التقانػة المسػتخدمة فػي 

 عماؿإنجاز األ

     

تسػػػػػعى القيػػػػػادة اإلداريػػػػػة إلػػػػػى توضػػػػػيح العبلقػػػػػات المعقػػػػػدة بػػػػػيف  6
 الموظفيف وتحاوؿ تبسيط العمؿ لآلخريف 

     

تعمؿ القيادة اإلدارية عمى وضع الحموؿ لممعضبلت التي تواجو  7
المػػػػػوظفيف وترشػػػػػدىـ فيمػػػػػا يتعمػػػػػؽ بػػػػػالنواحي المعرفيػػػػػة والتقنيػػػػػة 

 الخاصة بأعماؿ الكمية 

     

رؼ القيػػػػػػادة اإلداريػػػػػػة بأخطائيػػػػػػا الشخصػػػػػػية وتخفػػػػػػؼ عػػػػػػف تعتػػػػػػ 8
 الموظفيف إذا اعترفوا بأخطائيـ 

     

تبحػػػث القيػػػادة اإلداريػػػة عػػػف أفضػػػؿ السػػػبؿ لرفػػػع مسػػػتوى رضػػػا  9
المػػػػػوظفيف وتشػػػػػجيعيـ عمػػػػػى بنػػػػػاء القيمػػػػػة مػػػػػف خػػػػػبلؿ تػػػػػأديتيـ 

 لواجباتيـ 

     

ترحػػػػػات تيػػػػػتـ القيػػػػػادة اإلداريػػػػػة بشػػػػػكٍؿ محػػػػػدود بالمبػػػػػادرات والمق 10
 المقدمة مف قبؿ الموظفيف 

     

ال تسػػمح القيػػادة اإلداريػػة فػػي المنظمػػة لممػػوظفيف باالشػػتراؾ فػػي  11
 تحديد األدوار والمسؤوليات الوظيفية الجديدة 

     

تسػػمع القيػػادة اإلداريػػة فػػي كميتنػػا آراء اآلخػػريف ولكنيػػا ال تعمػػؿ  12
 بيا  

     

ة الميمة والوقت المحدد إلنجازىا تؤكد القيادة اإلدارية عمى أىمي 13
 وبخاصة في الوظائؼ التي تستخدـ أساليب التقانة الحديثة 
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تضػػع القيػػادة اإلداريػػة معػػايير دقيقػػة لتقػػويـ أداء المػػوظفيف لتميػػز  14
 بيف مستويات أدائيـ 

     

تبلحظ القيادة اإلدارية أسباب الخمػؿ والقصػور فػي تنفيػذ البػرامج  15
 ئج تقييـ األداء وتحاوؿ معالجتيا عمى وفؽ نتا

     

تسػػػػعى القيػػػػادة اإلداريػػػػة إلػػػػى تطبيػػػػؽ المفػػػػاىيـ الخاصػػػػة بتعزيػػػػز  16
 المعارؼ الفنية التي يمتمكيا الموظفوف في الكمية

     

تعمػػؿ القيػػادة اإلداريػػة باسػػتقبللية تامػػة وال تحتػػاج إلػػى دعػػـ مػػف  17
 الموظفيف 

     

لكميػػة باألرقػػاـ والتحمػػيبلت االقتصػػادية تثػػؽ القيػػادة اإلداريػػة فػػي ا 18
 واإلدارية 

     

تعتمػػد القيػػادة اإلداريػػة العقوبػػات فػػي توجيػػو سػػموكيات المػػوظفيف  19
 المقصريف 

     

تتجنػػػػب القيػػػػادة اإلداريػػػػة المواجيػػػػة وتػػػػدع األمػػػػور تجػػػػري بشػػػػكٍؿ  20
 طبيعي 

     

ظفيف فػػػي تتػػػرؾ القيػػػادة اإلداريػػػة فػػػي كميتنػػػا الحريػػػة الكاممػػػة لممػػػو  21
أداء أعماليـ لتشػجيعيـ عػف بنػاء القيمػة وتعزيػز المعػارؼ الفنيػة 

 التي يمتمكونيا 

     

ال تحػػػػدد القيػػػػادة اإلداريػػػػة لممػػػػوظفيف بشػػػػكٍؿ مسػػػػبؽ نػػػػوع العمػػػػؿ  22
 وطريقة تنفيذه 

     

تتساىؿ القيادة اإلدارية في الكمية مع المرؤوسيف المقصػريف فػي  23
 أداء واجباتيـ 

     

تسػػتند القيػػادة اإلداريػػة كثيػػرًا إلػػى مبػػدأ مشػػاركة المػػوظفيف فػػي  ال 24
 تحديد أىداؼ الكمية 

     

ى تشػػعر القيػػادة اإلداريػػة فػػي كميتنػػا بأنيػػا تفػػوض الصػػبلحيات إلػػ 25
 لنفسيا شيئًا  الموظفيف إلى الحد الذي لـ يبؽَ 

     

ال تمػػػارس القيػػػادة اإلداريػػػة أي نػػػوع مػػػف الرقابػػػة عمػػػى المػػػوظفيف  26
 لحثيـ عمى امتبلؾ الموارد وتوليد المعارؼ 

     

ال تتصػػػػرؼ القيػػػػادة اإلداريػػػػة بشػػػػكٍؿ مفػػػػاج  وغيػػػػر متوقػػػػع فػػػػي  27
 تسيير أعماؿ الكمية المرتبطة بقدراتيا اإلستراتيجية

     

      تمتمؾ كميتنا قاعدة معرفية تؤىميا لبناء القيمة الخاصة بأنشطتيا  28
بلزمػػػػة لتتماشػػػػى مػػػػع متطمبػػػػات البيئػػػػة تمتمػػػػؾ الكميػػػػة المعػػػػارؼ ال 29

 الخارجية وتتكيؼ معيا 
     

تقتنع القيػادة اإلداريػة فػي كمينػا بػأف امػتبلؾ المعرفػة الفنيػة يسػيـ  30
 في بناء المزايا التنافسية
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تعتمد كميتنػا عمػى المعرفػة لمقيػاـ بكػؿ مػا مػف شػأنو إيجػاد القيمػة  31
 لممستفيد 

     

نيػػة والتقنيػػة المتراكمػػة فػػي الكميػػة بشػػكٍؿ كبيػػر تسػػيـ المعػػارؼ الف 32
 في بناء القدرات اإلستراتيجية

     

      تسعى الكمية إلى امتبلؾ قدرات مناسبة لتوليد الموارد وامتبلكيا  33
تركػػز القيػػادة االداريػػة عمػػى العمػػؿ المػػتبلؾ المػػوارد التػػي تػػؤدي  34

 إلى تحقيؽ المزايا التنافسية 
     

قيػػػادة االداريػػػة بػػػأف المػػػوارد المتنوعػػػة تعػػػّد أساسػػػًا لبنػػػاء تػػػؤمف ال 35
 قدراتيا اإلستراتيجية 

     

      يسيـ امتبلؾ الكمية لمموارد في خفض الكمؼ المختمفة  36
يسيـ امتبلؾ الكمية لمموارد في تقديـ مخرجات ذات جودة عالية  37

 يرغبيا المستفيد
     

      ة الحديثة كأساس لتأدية أنشطتياتستخدـ الكمية األساليب التقني 38
تمتمػػػؾ الكميػػػة مجموعػػػة المعػػػارؼ الفنيػػػة والعمميػػػة البلزمػػػة لبنػػػاء  39
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