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Summary 
My research contains five chapters, first chapter is the introduction and dealing with significance 
of research and importance the leadership characteristics for managers of youth centers, and 
what these characteristics impact on achieving leadership working, for developing managers of 
youth centers working in leading the successful working to arrive the goals which the manger 
looking for . 
The problem research contains who be a manager in specific field should have a leadership 
characteristics assist him to get his goals. 
And managers of youth centers have important leading responsibility that is their services in 
youth centers very important to get successful working. 
And throwing saw the working of youth centers managers noticed that the managers whose had 
poorly leadership characteristics affected adversely on their work. 
Research Goals: 
1. The work knowledge for managers of youth centers in Diyala. 
 2. Knowledge some leadership characteristics for managers of youth centers in Diyala. 
Research Fields: 
1. The humans' field: managers of youth centers in Diyala. 
2. The time field: the period from 1-3-2008 to 1-4-2009. 
3. The location field: youth centers in Diyala province. 
Chapter two deal with theoretical studies (leadership, what is managerial leadership? the ways of 
leadership, ways to choose leadership, leadership and management characteristics and these 
subjects related with research  . 
Chapter three is deal with using research method; the curriculum description suitable between 
curriculum and problem. 
The sample was (9 persons in youth centers) distributed at all centers in Diyala, the tools were 
using in research: resources, references, data paper, internet and made test on some persons 
works at centers to ensure clarity of paragraphs and according to sample. 
The chapter four has been showing results, analysis, and discussion to get best solution for 
problem. 
The chapter five contains conclusions and recommendations which the researchers found it's. 
Conclusions: 

In light which the researchers found as a result they were finding the following: 
1. The results showed sample answering about personality and general appearance. 

a. The leadership should have general characteristics and others special. 
b. The most acceptable characteristics: talent, acumen, clever and ethical behavior.    

2.  an ability in selecting decision showed the sample answers: 
a. The administrative leader should have strong capability in selecting the decisions 

and share other workers in making decision.  
b. Working according to law. 

3. In communication side with other people the answers of sample showed: 
a. Friction with workers is very important; he should be social with others and 

encourage workers working together. 
b. He should have willing for continues working 
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  الفصل األول
  المقدمة وأهمیة البحث  ١ – ١

القیـــادة اإلداریـــة موضـــوعین وثیقـــا التـــرابط والـــتالحم ویشـــمالن ســـجاد اإلدارة الناجحـــة والتـــي بـــدورها تخلـــق     
ومدى مواكبتها للتطور مبتعـدة بـذلك عـن حسب التنظیم واإلدارة وهو ما یعكس بدوره مدى تحضر المجتمعات 

مصاف األنظمة الالمسؤولة إال عن مصالحها كما ان موضـوع القیـادة بمختلـف اصـطالحاتها وتوجهاتهـا ، لـم 
یكــن مــن مبتكــرات العصــور المتــأخرة ، ولــم یكــن ممــا جــادت بــه عجلــة التقــدم ، النهــا فــي حقیقــة االمــر فكــر 

مارسه البشر علـى طریقتـه ومسـتوى تقلیـده فـي غـابرة االزمنـة ، لـذا فلـم انساني بحت وجد بوجود االنسانیة وقد 
یكــن للعلــوم الحدیثــة واذكــر علــى وجــه الخصــوص العلــوم اإلداریــة اال الفكــر والموضــوع وتنقــیط حروفــه ورســم 
خطوطه العریضة ولیس اكتشافه اكثر من اخراجـه بحلـة جدیـدة اكثـر علمیـة وتسلسـل منطقـي متناسـل ومسـتقل  

.  
م كانت المجتمعات في حالة تنامي وتسامي على األقل حضاریًا وابتكاریـًا وان كانـت اإلیـدیولوجیات اخـر ث    

 يمــا مســة رذاذ التطــور فقــد حضــیت موســوعة اإلدارة القیادیــة باالجمــاع الكبیــر عبــر التطــور الزمنــي والتــاریخ
نظماتهــــا فــــي داخــــل إدارات لتــــدرج البشــــریة والتــــي مــــرت بــــه كــــل المجتمعــــات البشــــریة بمختلــــف مؤسســــاتها وم

یدیولوجیات عملها  ٕ   .وحكومات بمسالیك مختلفة في اوجه تسییرها ونظریاتها وا
ولقد أفرزت هذه المتغیرات أنماطًا جدیدة وابتكارات مستحدثة علـى أنقـاض أفكـار اخـرى لـم تثبـت دیمومتهـا     

اجتماعیـًا واقتصـادیًا لقـد اثبـت االرث لعل ما بدأت فیهـا ، وهـو مـا یسـتمد مـن طبیعـة الوضـع المتغیـر سیاسـیًا و 
عــن وجــود الكثیــر مــن الصــفات التــي ) ســومر ، اشــور ، بابــل ( الحضــاري علــى االرض كلهــا والعــراق القــدیم 

ـــارات  نجـــدها  االن  كالكبریـــت االحمـــر وهـــي  ـــة التـــي كانـــت موســـوعة  االعتب ( اصـــبحت االن مقیـــاس المثالی
ــي مـــن العنـــاوین الواج ــة ، الشـــجاعة وهـ ــن لـــم تحمـــل الحكمـ ـــم یكـــن مـ ــة التواجـــد فـــي كـــل شـــخص حتـــى وان ل بـ

فمــا بــال االداریــین والقیــادیین وهــذا لــم یكــن حصــریًا علــى هــذه الحضــارات بــل ) المســؤولیة االداریــة والقیادیــة 
انتقلــت عــدوى الصــفات القیادیــة االیجابیــة وصــوًال الــى الحضــارة الرومانیــة والبیزنطیــة والیونانیــة ، وممــا بــدأت 

لعب دور في إنجاح العمل االداري بكل مفاصله ولهـا الـدور الفعـال فـي تقـدم المجتمعـات نحـو التطـور القیادة ت
السریع ومواكبة الدول المتقدمـة فـي كافـة المجـاالت وهـي بـرز أهمیـة عمـل القـادة اإلداریـین فـي مراكـز الشـباب 

لواجـب ان یمتلـك مـدیر المركـز الذین یملكون دقة القیادة التـي مـن خاللهـا تطـویر عمـل المراكـز حیـث ان مـن ا
كـل الصـفات القیادیـة الناجحـة التـي یســتطیع مـن خاللهـا قیـادة مـن یعمــل معهـم لتحقیـق األهـداف المرسـومة لــه 
وفي نفس الوقت وجود تقـویم لعمـل هـوالء القیـادیین مـن اجـل تسـهیل الصـفات ومفـاهیم األخطـاء لكـي ال تكـرر 

  .وتحاول إفشال العمل المتواصل لنجاح عملهم 
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  مشكلة البحث  ٢ – ١
      ǑƼ ǊơƓƞǈ Ǉǆ ƥǒƨƙǍ ǐƧƒƥƒ ƔƮǈǆ ƩƊƧƙǒ Ǉǆ ƨǒǆƙ Ǒƙǃƒ Ǒǋ ƗǒƥƓǒǀǃƒǍ ƗǒƧƒƥǙƒ ƘƓƽƮǃƒ ƗƵǍǆƞǆ Ǉƒ

   Ǉƒ ƲơǚǒùƼ ǁùǃƦ ǑƼ ƻǚƙƤƒ Ʃǂƶǒ ƴƿƒǍǃƒ Ǉƒ Ǚƒ ǊǌƞƒǍƙ ƥƿ Ǒƙǃƒ ƔƓƶƮǃƒ Ǉǆ Ƨǒƛǂ ýǃƦƙ ýƕ ǊǄǆƵ ƖƧƒƥƒ

ƥǗƒ ƘƓƽƮǄǃ ƘƓǆǍǀǆ ýǆơǒ Ǚ ƔƓƕƬǃƒ ƨǂƒƧǆ ƇƒƧƥǆ Ưƶƕ   Ʃǂƶǈùǒ Ɠùǆǆ ƟǍưǍ ýƿƒ ǊƙƓƽƮ ƧƤǕƒǍ ƗǒƧƒ

ƓƕǄƪ "   ƗùƪƒƧƥ ƇƒƧùƞƒ ǇƓƛơƓƕǃƒ ǏƙƧƒ Ɠǈǋ ǇǆǍ ƔƓƕƬǃƒ ƨǂƒƧǆ ƖƥƓǒƿ ǑƼ ǅǌǄǆƶǃ ƇƒƧƥǆǃƒ ƖƧƒƥƒ ǎǍƙƪǆ ǏǄƵ

 ǏǃƓǒƥ ƗƲƼƓơǆ ǑƼ ƔƓƕƬǃƒ ƨǂƒƧǆ ƇƒƧƥǆǃ ƗǒƥƓǒǀǃƒ ƘƓƽƮǃƒ Ưƶƕǃ ƗǒǆǒǍǀƙ.  

  أهداف البحث  ٣ – ١
 .اكز الشباب في دیالى التعرف على بعض الصفات القیادیة لمدراء مر  .١

 .تقویم بعض الصفات القیادیة لمدراء مراكز الشباب في محافظة دیالى .٢

  مجال البحث  ٤ – ١
 .مدراء مراكز الشباب في محافظة دیالى :  المجال البشري ١ – ٤ – ١

 . ٢٠٠٩/  ١/١٢ولغایة   ١/٣/٢٠٠٩للمدة من :  المجال الزماني ٢ – ٤ – ١

 . مراكز الشباب في محافظة دیالى :  يالمجال المكان ٣ – ٤ – ١

  الفصل الثاني
  الدراسات النظریة  ٢
  القیادة ١ – ٢

ظاهرة اجتماعیة یصعب وضع مفهوم محدد لها ، اذا لم یتم تحدید االبعاد التي یجب ان یشملها  :القیادة     
سـلوك العـاملین لـه فـي موقـف  هذا المفهوم ، فالقیادة لوظیفة او كعمل یودیه الفرد هي عملیة تـاثیر المـدیر فـي

معــین ، امــا مفهــوم القیــادة كفــرد فهــي مجموعــة مــن الخصــائص التــي یمتــاز بهــا القائــد ، وبصــفة عامــة فهــي 
  .تنطوي على توزیع غیر متساوي القوة بین القادة واإلفراد 

لتفاعـل االجتمـاعي ، ان مفهوم القیادة یرتبط بالجماعة اكثر من ارتباطه باالفراد والقیادة شكل من اشكال ا    
یحـــدث بـــین القائـــد واالتبـــاع كمـــا انـــه ســـلوك یقـــوم بـــه القائـــد لمســـاعدة الجماعـــة علـــى تحقیـــق اهـــدافها وتحســـین 

  . )١(التفاعل بین االفراد والمحافظة على تماسك الجماعة 
ي مـن فهـ) كلكـم راعٍ وكلكـم مسـؤول عـن رعیتـه (  والقیادة قبـل ذلـك مسـؤولیة تابعـة مـن حـدیث الرسـول     

اذا خـــرج ثـــالث فـــي ســـفر ( فـــي الحـــدیث الشـــریف  یحملهـــا تحمـــل المســـؤولیة تجـــاه الجماعـــة ، كمـــا یقـــول  
فالقیــادة هــي لیســت مغنمــًا یتمتــع بــه القائــد ویتلــذذ بعبــارات الثنــاء بــل هــي عنــاء وتبعیــة ، ) ٢() فلیــومروا احــدهم 

  .من تقودهم  ولقب القائد لیس مجرد درجة وظیفیة ولكن تشریفیة ایضا یمنحها لك

                                     
 .  ١٢٦م ، ص١٩٨٣،  ٢، دامینوف ، مدخل علم النفس ، عمان ، الدرار الدولیة للنشر والتوزیع ، ط لهزال.  ١

 .  ١٧٤، ص ١٩٧٦االركان ، محمد جمال الدین ، المدخل الى العقیدة االستراتیجیة العسكریة االسالمیة ، كلیة . ٢
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ان مفهوم القیادة في علم االجتماع هي انه في كل جماعة مهما یكن نوعها یظهـر فیهـا رجـل او مجموعـة     
ــا ورعایتهمـــا وتحقیـــق  ــن قیـــادة الجماعـــة او المنظمـــة وتوجیهمـ ـــاءة مـ ـــة والكف رجـــال یتمیـــزون عـــن غیـــرهم بالقابل

  . )٣(المكاسب والمنجزات العضائها 
جال وقدراتهم على القیادة او الزعامة ال تعتمد على الصفات الجسمیة الوراثیـة والعقلیـة وصالحیة هؤالء الر     

واالجتماعیــة والخلقیــة التــي یتمتعــون بهــا بــل تتعــدى ذلــك الــى طبیعــة ظــروف ومالبســات الجماعــة او المنظمــة 
احیــة االجتماعیــة التــي یظهــر فیهــا هــؤالء القــادة ، فالشــخص الــذي قــد یصــلح لقیــادة الجماعــة وتوجیههــا مــن الن

والخلقیــة قــد ال یصــلح لقیــادة جماعــة او منظمــة او دائــرة او مشــروع مــثًال ، والقائــد هــو الشــخص الــذي یتمیــز 
، والقیــادة الجیــدة  )٤(بالنشــاط والمثــابرة والقــدرة علــى الحركــة والتفاعــل  والتكیــف  مــع االخــرین  اكثــر مــن غیــره 

  :تكون ذات شقین مهمین 
ادیة وهذا یتطلب تفوقًا فـي الصـحة الجسـمیة والمهـارة والقـدرة علـى تفهـم الظـواهر تفوق في الفنون القی .١

. 

 . )٥(تفوق في العزیمة والتصمیم واالحتمال والشجاعة  .٢

یقــود الدابــة مــن : یقــال ) الســوق ( فــي اللغــة نقــیض ) القــود ( وهنــاك تعــاریف عــدة للقیــادة والقائــد ومنهــا     
  .مكان القائد في المقدمة دلیل للقدوة والمرشد امامها ویسوقها من خلفها وعلیه ف

هي القـدرة علـى التـاثیر علـى االخـرین وتوجیـه سـلوكهم لتحقیـق اهـداف مشـتركة ، فهـي اذن مسـؤولیة  :القیادة 
تجاه المجوعة المقودة للوصول الى االهـداف المرسـومة وایضـًا هـي عملیـة تهـدف الـى التـاثیر علـى 

  . )٦(حقیق اهداف معینة سلوك االخرین وتنسیق جهودهم لت
هو الشخص الذي یستخدم نفوذه وقوته لیؤثر على سلوك وتوجیهات االفراد مـن حولـه النجـاز اهـداف  :القائد 

  .)٧(محددة 
ولقیــادة تــاثیر فــي ســلوك االخــرین لحملهــم علــى القیــام بعمــل مــا بغیــة تحقیــق االهــداف وفــي قــدرتها علــى     

اثیر فـي السـلوك البشـري لتوجیـه جماعـة معینـة نحـو هـدف مشـترك بطریقـة معاملة الطبیعة البشـریة او علـى التـ
یضمن فیها ثقتهم واحترامهم وتعاملهم ، وبدون القیادة ال تتمكن الجماعة من تعین اتجاه سلوكها او جهودها ، 

  :والقیادة بهذا المعنى لها عدة جوانب اجتماعیة وتفاعالت دینامیكیة ومحددات سلوكیة ، فهي 
و فیما یتصـف بـه القائـد مـن امكانـات وخصـائص اجتماعیـة ونفسـیة وعقلیـة وبدنیـة تمكنـه مـن سمة تبد .١

 .التوجیه والسیطرة على االخرین 

                                     
 .  ٢٧٧محمد جمال الدین ، المصدر السابق ، ص.  ٣

 .  ٢٧٢، ص ١٩٩٤عبد الباري الدرة واخرون ، االدارة الحدیثة ، المفاهیم والعملیات ، عمان ، مطبعة جامعة االسراء ، .  ١

بدنیـة للمراتـب فـي قیـادة قـوات الحـرس الجمهـوري ، اطروحـة دكتـوراه ، كلیـة عكلة سلیمان الحوري ، اثر برنامج مقترح على الـروح المعنویـة واللیاقـة ال.  ٢
 .  ٣٩ – ٣٨، ص ١٩٩٥التربیة الریاضیة ، جامعة بغداد ، 

3 . Cood  ,  carter U  . Dictionary  of  Education  3rd . New York Mce . Graw Hill . 1973 , P332 . 
4 . Boring , E. psychology for the Armed services , New Pelhi , carytri offset press , 1979 , p41  
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٢٠٣

هـــي عملیـــة ســـلوكیة تمثـــل فـــي امكانیـــة تحریـــك الجماعـــة لتحقیـــق تـــاثیر موجـــه نحـــو اهـــدافها وتحســـین  .٢
یجـابي ملحـوظ علـى تركیبهـا التفاعل االجتمـاعي بـین اعضـائها والحفـاظ عـل تماسـكها واحـداث تـاثیر ا

 .وادائها 

هي دور اجتماعي یحقق اهداف الجماعة من خالل عملیات التعامل االجتماعي واالتصال بین القائد  .٣
 .) ٨(وبیئته 

  القیــادة واإلدارة تشــتركان فــي تحدیــد الهــدف وخلــق الجــو المناســب لتحقیقــه ومــن ثــم التأكــد مــن انجــاز
 . )٩(المطلوب وفق معاییر وأسس معینة 

ومن خالل ما تقدم نالحظ ان القیادة هي توجیه سلوك األفراد وتنسیق جهودهم وموازنـة دوافعهـم ورغبـاتهم     
بغیــة الوصــول بالجماعــة الــى تحقیــق أهــداف المنظمــة بكفــاءة عالیــة وهــو مــا یكــون خــالل انقیــاد العــاملین عــن 

ن إمكانیات متمیـزة وظـروف مواتیـة تؤهالنـه رغبة وطواعیة للرئیس اإلداري ، وذلك لما یتمتع به هذا الرئیس م
، وهي تعامالت تقوم على عالقة واعیة یركن الیها الجانبان في جو مفعـم  يللتأثیر بین العاملین والقائد الرادار 

بالثقة ، فال یشوب فكر العاملین شعور التمایز في توجیهات اإلدارة وال یعتري ذهـن القـادة إحسـاس بالشـك فـي 
ین ، وذلــك حیـث یظـل التوجیــه قائمـًا علـى تــوفیر الفـرص المتكافئـة للجمیــع ، وتكـون االســتجابة اسـتجابة العـامل

نابعــة عــن قناعــة جماعیــة بالفعــل الــذي تــدیره القیــادة ، وال ریــب فــي ان لهــذه التفــاعالت دورًا كبیــرًا فــي مســتوى 
نتاجیته ویتجسد هذا الدور  في  التقاء وتكامل المصالح الرسمیة و  ٕ   .  ) ١٠(االجتماعیة والفردیة التنظیم وا

والقیــادة هــو الســلوك الــذي یقــوم بــه الفــرد حــین یوجــه نشــاط جماعــة نحــو هــدف مشــترك ، وهنــاك مكونــات     
ــل فــــي المبــــادأة ، أي  ــلوك تتمثــ ــذا الســ ــه : والعضــــویة ، أي . تملــــك القائــــد لزمــــام الموقــــف: رئیســــیة لهــ اختالطــ

العمــل علـى تحفیــف : والتكامـل ، أي . ماعتــه وتمثیلـه لهــا دفاعــه عـن ج: والتمثیـل ، أي . باعضـاء الجماعــة 
. تحدیــد عملــه وعمــل االخــرین ، والعالقــات التــي تحكــم العمــل : والتنظــیم ، أي . حــدة الصــراع بــین اعضــائها

تحدید سلوك االفراد او الجماعـة فـي اتخـاذ القـرارات والتعبیـر عـن الـرأي واالنتقـاد ، أي تبـادل : والسیطرة ، أي 
تحدیـد : واالنتـاج ، أي . تایید الجماعة او مخالفتهم : والتقدیر ، أي . ات بینه وبین اعضاء الجماعة المعلوم

  . )١١(مستویات الجهد واالنجاز 
ومن المسلم به ان الخصائص األساسـیة للقیـادة واحـدة فـي مختلـف المنظمـات اال ان لكـل منهـا خصـائص     

فعالیات التي تمارسها ، ونوه االهداف المرسومة وغیـر ذلـك مـن وسمات ذاتیة ترتبط بطبیعة المهام وظروف ال

                                     
اضیة ، جامعة راشد حمدون ذنون ، تقویم اداء االتحادات الریاضیة في ضوء النظریة الموقفیة السالیب القیادیة ، اطروحة دكتوراه ، كلیة التربیة الری.  ١

  .  ٧٢، ص ١٩٩٦الموصل ، 
 

2 . http : / www . said . net / poat / assaf / 3 – htm  
 .  ٢٩، ص ٢٠٠٢،  ١طارق عبد الحمید البدري ، اساسیات في علم ادارة القیادة ، عمان ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ، ط. ٣

 .  ١٠٥، ص ٢٠٠٢،  ٢عمان ، دار الفكر للنشر والتوزیع ، ط: طارق عبد الحمید البدري ، أساسیات االدارة التعلمیة ومفاهیمها . ١\
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االسباب المرتبطة بواقع التنظیم المكلفـة بشـؤونه ، واذا حاولنـا االسـتفادة مـن المفهـوم السـابق للقیـادة فـي مجـال 
   )١٢()العملیة التي یقوم بها من افراد جماعته نحو تحقیق هدف معین ( االدارة فعندئذ یمكن تعریف القیادة 

  ماهیة القیادة االداریة ٢ – ٢
" ایضـًا بـالفتح و " قاده " الفرس وغیره من باب قال و " قاد "  –قود ( القیادة من القود او القید وفي اللغة     

ایضـًا " استقاد " و " قاده فانقاد " الخضوع یقال " االنقیاد " شدد للكثرة و " قوده " بمعنى و " اقتاد " و " قیدوه 
" القــواد " و " القـادة " وان " القائــد " بالكسـر الحبــل یشـد فــي زمـام او فــي لجـام تقـاد بــه الدابـة ، و " مقـود ال" و 

  .)١٣(" )التفاح " بوزن 
الن الفعـل ) یفعـل او یقـود لجهـة مـا ( اما كلمة القیادة وفقًا للفكر الیوناني والالتیني فهي مشتقة من الفعل     

( هــي )  Archein(دا او یقــود او یحكــم ، والكلمــة االنكلیزیــة المقابلــة لكلمــة یعنــي یقــ)  Archein(الیونــاني 
Archon   ( وتعني االرخون الحاكم األول في أثینا القدیمة اذ تطلق الكلمة على رجل الدولة األول الذي كـان

  . )١٤(في العادة كاهنًا ورئیسًا سیاسیًا في آن واحد 
إلدارة ، وهي فن دینامیكي ، اذ هو النشاط المؤثر في الجهـاز اإلداري اما اصطالحًا فان القیادة هي من ا    

  .الن تقبله من الحالة االستاتیكیة الى الحالة الدینامیكیة المتحركة  
الـذي یتمثـل فـي القـدرة ) اإلدارة(وعلى هذا االساس فان القائد االداري هو الشخص الذي یمارس ذاك الفن     

قابــة بالنســبة لعــدد مــن النــاس لتحقیــق بعــض األهــداف او األغــراض المطلوبــة وقــد علــى التوجیــه والتنســیق والر 
ــا  ــین او القـــدرة علـــى التـــأثیر فـــي أنشـــطة األفـــراد ( عرفهـــا الـــبعض بانهـ القائـــد علـــى التـــأثیر فـــي ســـلوك المرؤسـ

 ، كمـا عرفوهـا آخـرین بأنهـا العنصـر الـرئیس والمـؤثر فـي) والجماعـات ألجـل انجـاز الهـدف فـي موقـف معـین 
ـــه وتحقـــق  ـــابعین لثقت ــلوك الت ــأثیر بتصـــرفات وسـ ـــى التـ ـــه عل ــین ویظهـــر ذلـــك مـــن خـــالل قدرت نشـــاطات المرؤسـ

    .األهداف 
كما اعتبرها باحث أخر على انها عملیة تفاعل وتبادل بـین القائـد اإلداري مـن جهـة وبـین تابعیـه مـن جهـة     

وبمقتضاها یقوم القائد بتشجیع ومساعدة التـابعین  أخرى او نجد القیادة كونها عملیة التفاعل بین القائد وتابعیه
  .)١٥(على العمل بحماس من اجل تحقیق األهداف 

 –اال ان فیرلر قد عارض سـابقیه مـن الكتـاب اإلداریـین فـي نظریـة القیـادة باعتبارهـا موقـف ، ان یعرفهـا بأنهـا 
یادیــة المالئمــة التــي تنســجم مــع عملیــة تحكمهــا أســس علمیــة وبموجبهــا یمكــن اســتخدام الســمة الق –أي القیــادة 

  . )١٦(ظروف معینة 

                                     
 .  ٨١ – ٧٩، ص ٢٠٠٥،  ٢محمد حسن عالوي ، سیكولوجیة القیادة الریاضیة ، القاهرة ، مركز الكتاب للنشر ، ط. ٢

راه ، ، رسالة دكتو ) دراسة تحلیلیة الراء عینة من القادة اإلداریین ( العبیدي ، فائق مشعل قدوري ، استراتیجیة اخبار وتطویر القیادات االداریة العلیا . ٣
 .  ٥٩، ص ١٩٩٨كلیة االدارة واالقتصاد ، الجامعة المستنصریة ، بغداد ، 

 .  ٥٥٥، ص ١٩٩٩الرازي محمد بن ابي بكر ، مختار الصحاح ، دار الكتاب العربي ، بیروت ، لبنان ، .٤

 .  ٨٥، ص ١٩٨١كنعان ، نواف ، القیادة االداریة ، عمان ، . . ١
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  القیادة ) أسالیب ( أنماط  ٣ – ٢
من مسلمات العمل القیادي توفر عناصر أساسیة الكتمال صورة العمل القیادي وهذا األساس هـو اشـتراك     

ة مـن النـاس القائد التاریخي فـي تحقیـق أهـداف مشـتركة وهـذا ال یعنـي تـوفر صـفات القیـادة بمجـرد وجـو جماعـ
وهـــذا ال یعنـــي وجـــود قائـــد ، ولكـــن البـــد ان یكـــون هنـــاك ایضـــًا هـــدف تســـعى ألیـــه هـــذه الجماعـــة ، ومـــن هـــذا 

ویقـوم القائـد والجماعـة بتحقیـق . المنطلق فالقیادة تظهر نتیجة لظروف وموقف اجتماعي للوصـول الـى هـدف 
  :هذا الهدف عندما تتوفر األسس اآلتیة 

  .قائد . اوًال 
  . جماعة . ثانیًا 
  .القضیة . ثالثًا 

  -:من خالل ما تقدم فان للقیادة أنماط تتركز في 
 Democratالقیادة الدیمقراطیة  .١

 Authoritarianالقیادة التسلطیة او االتوقراطیة  .٢

 Beharioristالقیادة السلوكیة  .٣

 Humanistالقیادة اإلنسانیة  .٤

 Laissez faireقیادة عدم التدخل  .٥

   )١٧(دة طرق اختیار القا ٤ – ٢
لما كان من واجب اإلدارة هو تهیئة وتنشئة قادة جـدد لهـم مـن بعـد هـذه اإلدارات ، فكـان مـن واجبهـا خلـق     

نمطیــة ونظــام متــوازن یحــدد مــن خــالل آلیـــة اختیــار القــادة ، ولمــا كانــت رؤى وأهــداف هــذه اإلدارات مختلفـــة 
لــدول الراعیــة لهــذه اإلدارات او اخــتالف ومتناقضــة فكــان مــن الطبیعــي ان تختلــف طــرق االختیــار بــاختالف ا

األنظمة المتبعة فیها بین ان تكـون رأسـمالیة او اشـتراكیة متـأثرة بـذلك بانعكاسـات إیدیولوجیـة وسیاسـات أنظمـة 
  :لكل منها الحكم ، لذلك فإننا سوف نقسم هذه النظم الى تقلیدیة وتقدمیة وفیما یلي إیجاز

  دة النظم التقلیدیة في اختیار القا.  ١
  :وهي ما یسمى اصطالحا باإلدارات القدیمة هي نذكر على سبیل المثال طرق هي

  .االختیار وفق الحریة المطلقة . أ 
  .االختیار وفق المركز االجتماعي . ب 
  .االختیار وفق االنتخاب . ج 
  

                                                                                                                    
 .  ٢١٧ – ٢١٦مال منظور كلي ، بغداد ، دار الكتب للطباعة والنشر ، صشوقي ناجي جواد ، ادارة اع.  ٢

 .  ٦٥ – ٥٩، ص  ١٩٧١، عالم الكتاب ، القاهرة ، ) دراسة نظریة ومقارنة ( إسماعیل ، خمیس السید ، القیادة اإلداریة . . ١
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  )١٨(سمات القیادة اإلداریة  ٥ – ٢
 –وعلى إثباتات علم االجتمـاع  –والمجموع البشري  بما ان القائد اإلداري انما هو واحد من مجموع بشري    

لم تكن له القدرة على تسییر نفسه من غیر ملهم ومسؤول ، فكان البد من یثیر واحد من هـذا المجمـوع لیكـون 
البنــان المــؤثر الــى إمــام ، وهــو یقــود المجموعــة ، ولكــن یضــمن هــذا الفــرد ان یتخــاذل عــن مطاوعــة هــذا الفــرد 

ائــد فمــن بــاب اولــى انــه راح یجمــع مــن صــفات وســمات تخلــق لــه هالــة تشــد أنظــار المجمــوع الــذي یبــدو انــه الق
نحوه ، وبذلك یكون هو متفردا وممیزا عن ذ المجموع ، ومما یعطیه رصیدا ال یسمح لغیره بالمساومة معه وال 

  .المنافسة له 
ة بشـــكل خـــاص ، اهتمامـــا  ولقـــد نـــال موضـــوع خصـــائص وســـمات القیـــادة بشـــكل عـــام والقیـــادة اإلســـتراتیجی    

مستمرا من الكتاب والباحثین على مر الزمن لـذا فقـد وظـف البـاحثون جهـودا حثیثـة وواسـعة لتطویرهـا واشـتقاق 
ــائص قیادیـــــة تتنـــــاغم مـــــع مســـــتجدات ادوار وعملیـــــات اإلدارة  ــد خصـــ ـــتهدفت تحدیـــ ــف قیاســـــیة اســ نمـــــاذج وصـــ

یادیــة ، علـــى هـــذا فقـــد قســـم البـــاحثین الخصـــائص اإلســتراتیجیة وخارجـــه عـــن اإلطـــار التقلیـــدي للمســـؤولیات الق
  :القیادیة الى ثالث عناصر تندرج تحت كل منها مجموعة صفات تعتبر هیكل مكون لهذا الصفات هي 

  .السمات القیادیة .  ١
  .المهارات القیادیة .  ٢
  .القدرات القیادیة.  ٣

  
  السمات القیادیة ٦-٣

الخصــائص والســمات القیادیــة التــي رأوا أن مــن المالئــم أن نــدرج لقــد اجتهــد البــاحثون فــي تبویــب مجموعــة     
في أعالها عبارة القائد ، وهو ما أفرزوه هؤالء الباحثون عن طریق دراسة حیاة شخصیات عدیدة لقادة بارزین 

  :، لذا فأن هذه الحصیلة تعتبر الحقة على موضوع القیادة ویمكن تحدید مضامین ذلك وفقا لألسس اآلتیة 
  یة الرجل العظیم نظر .١

وهو أن بعض الناس یبرزون كقادة وذلك لما یتمتعون بـه مـن قـدرات ومواهـب عظیمـة وخصـائص عبقریـة     
  .وغالبا ما یكون لهؤالء القادة خلفیة وراثیة اكتسبوها عن طریق سالالتهم السالفة 

  نظریة السمات.٢ 
ــم الـــنفس ،اذ أكـــ     ـــع القائـــد الفعـــال بخصـــائص وهـــو مـــن تـــأثیرات المدرســـة الســـلوكیة فـــي علـ دت ضـــرورة تمت

وسمات شخصیة تؤهله للقیادة وتمیزه عن اآلخرین وتمكنه من التأثیر فیهم وتوجیههم ومن مبادئ هذه النظریة 
ذا مـا  ٕ اعتمدت على تحدید نمط ثابت ومشترك من السمات القیادیة االجتماعیـة والسـایكلوجیة والفسـیولوجیة ، وا

                                     
  . ٢٤، ص ١٩٩٨یا، رسالة دكتوراه ، الجامعة المستنصریة ، بغداد ، مشعل قدوري ، استراتجیة أختیار وتطبیق القیادة االداریة العلالعبیدي ، فائق . ١
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٢٠٧

لصــفات أمكنــا اختیــار القائــد اإلداري ، او یمكننــا تــدریب اإلفــراد وتطــویر قــدراتهم نحــن تمكنــا مــن تحدیــد هــذه ا
  : )١٩(ولنا ان نوجز بعض السمات القیادیة. ومهاراتهم من اجل إكسابهم صفات أكثر فعالیة 

  ) .الذكاء ، الیقظة ، النداء ، األصالة ، الحكمة ( القدرة ، متمثلة بـ . أ 
  ) . لثقافة ، المعرفة ، االستعداد الجسماني ا( االنجاز ، متمثل بـ . ب 
  )االعتمادیة ، المبادأة ، المثابرة ، العدوانیة ، الثقة بالنفس( المسؤولیة ، متمثلة بـ . ج 
  ) .الفعالیة ، االجتماعیة ، التعاون ، التكیف ، المزاج ( المشاركة ، متمثلة بـ . د 
  ) .، المركز االقتصادي ، الشعبیة  المركز االجتماعي( المنزلة ، متمثلة بـ . هـ 
المسـتوى الثقـافي ، الوظیفـة ، االهتمامـات ، المهـارات ، اهتمامـات التـابعین ( الموقع الوظیفي ، متمثلـة بــ . و 

 . (  
الطاقــة : ( بینمــا راحــت دراســات أخــرى فــي عــرض مقتفــي الصــفات القیادیــة وجــاءت علــى ســبیل الحصــر     

ــمی ـــود والحنـــان واالســـتقامة ، البراعـــة الفنیـــة ، الحســـم ، " إحســـاس ، الحمـــاس " ، الطاقـــة الصـــحیة  ةالجسـ ، ال
كما ذهب بعض البـاحثین فـي تحدیـد السـمات القیادیـة الـى خمـس ) الذكاء ، المهارة التعلیمیة ، الثقة باآلخرین 

) عي واالقتصـادي الذكاء ، المبادأة ، القدرة  اإلشرافیة ، الثقة بالنفس ، المسـتوى االجتمـا: (  )٢٠(صفات وهي
، ومــن خـــالل مراجعـــة هـــذا األرشـــیف نستشــف ان الدراســـات قـــد اتفقـــت علـــى معظــم هـــذه الســـمات وهـــي علـــى 

  :التوالي 
  .القدرة على التكیف .  ١
  .التوازن العاطفي .  ٢
  .النزاهة .  ٣
  .الطموح واالنجاز العلمي .  ٤
  .الثقة بالنفس .  ٥
  .القدرة على الحسم . ٦
  . لیة تحمل المسؤو .  ٧
  
  
  
  
  

                                     
 .   ٢٥العبیدي ، فائق مشعل قدوري ، المصدر السابق ، ص.  ١

 .  ٣٠ -٢٥العبیدي ، فائق مشعل قدوري ، المصدر السابق ، ص.  ١
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٢٠٨

  الفصل الثالث
جراءاته المیدانیة ٣ ٕ   منهج البحث وا
  منهج البحث   ١ – ٣

ان نجاح البحث یتوقف على الخطوات المالئمة لحل المشكلة لهذا فرضت مشكلة البحـث اسـتخدام المـنهج     
  . ) ٢١(الوصفي لدراسة بعض الصفات القیادیة في تقویم الصفات القیادیة لمدراء مراكز الشباب في دیالى 

  مجتمع البحث   ٢ – ٣
مراكـــز موزعـــة علـــى محافظـــة دیـــالى وعـــدد العـــاملین فـــي هـــذه ) ١٠(بالنســـبة لمجتمـــع البحـــث یتكـــون مـــن     

مــدراء مراكــز حیــث تــم توزیــع االســتمارة الخاصــة لهــذا المجتمــع علــى العــدد ) ١٠(موظــف مــع ) ٨٠(المراكــز 
  .موظف وهذا یمثل مجتمع البحث ) ٩٠(الكلي 

  جهزة وأدوات البحث  األ  ٣  – ٣
تعد األدوات التي یسـتخدمها الباحـث عنصـرًا یسـتعین بـه لحـل مشـكلة بحثـه وأدوات البحـث هـي الوسـیلة او     

الطریقــة التــي یســتطیع بهــا الباحــث حــل مشــكلة مــا ، اذ مهمــا كانــت تلــك األدوات مــن بیانــات وعینــات وأجهــزة 
  . )٢٢(الخ ..... 

  :ت اآلتیة لذا اعتمد الباحث على المستلزما
  .المصادر والمراجع العربیة واالنكلیزیة .  ١ 

  .استمارة استبیان .  ٢
  . استمارة لتقویم المعلومات .  ٣
عداد مقیاس تقویم الصفات القیادیة لمدراء مراكز الشباب .  ٤ ٕ   .بناء وا
  .االنترنیت .  ٥

  المقیاس   ٤  – ٣
  مقیاس تقویم بعض الصفات القیادیة     ١ -  ٤  – ٣
تحقیقا ألهداف البحث العلمي ونظرا لتعذر اعتماد مقیاس تقویم بعض الصفات القیادیـة المتیسـرة كونهـا لـم     

تجري على مدراء مراكز الشباب ارتئ الباحث إعداد مقیاس في هذا المجال مستند على المقاییس العلمیة وفقـا 
  .قة لالستفادة منها لبناء المقاییس وقام الباحث باالطالع على كافة المقاییس الساب

  
  
  

                                     
  .  ٣٩٠، ص ١٩٨٧للطباعة والنشر ،  خریبط مجید ، منهاج البحث في التربیة الریاضیة ، الموصل ، مدیریة الكتب ریسان .  ١
  .  ٧١، ص ١٩٨٢جالل محمد عبد الحمید موسى ، منهج البحث العلمي عند العرب ، بیروت ، دار الكتب اللبنانیة ، .  ٢
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  صیاغة الفقرات بصورتها األولیة      ٢ -  ٤  – ٣
بعد االطالع على األدبیات والدراسات ذات العالقة بالموضوع وبعض المقاییس العربیة تمكن الباحـث مـن     

فقـرات )  ١٠( محـاور وكـل محـور )  ٣(إعداد مقیاس مناسب ، وتم إعداد المقیـاس بصـورة أولیـة متكـون مـن 
فقـرة وثـم عـرض هـذه المحـاور علـى عـدد مـن الخبـراء لتقویمهـا ومعرفـة مـدى صـالحیة )  ٣٠( یث المجمـوع ح

  . )٢٣(كل فقرة ومالئمتها مع المشكلة ، والخبراء من ذوي الخبرة في هذا المجال  
  عرض الفقرات على المحكمین       ٣ -  ٤  – ٣

یـة وبحسـب الخطـوات الموضـحة سـابقا ولتقـدیر مـدى بعد إعالن فقرات المقیـاس وصـیاغتها بصـورتها األول    
صـــالحیة الفقـــرات فـــي المقیـــاس فـــي قیـــاس مـــا وضـــعت ألجلـــه ومـــن ثـــم عرضـــها علـــى مجموعـــة مـــن الخبـــراء 
والمحكمین من ذوي الخبرة واالختصاص في مجال القیادة اإلداریة والتقویم لغرض إبداء رأیهم في كل فقرة من 

من سالمة صیاغتها كونها تعبر عن معنى واحد لغـرض تقویمهـا والحكـم  حیث صالحیتها في المقیاس والتأكد
عـادة صـیاغة مـع ذكـر صـالحیة البـدائل اذ یعـد  ٕ جراء التعـدیالت المناسـبة مـن حـذف وا ٕ على مدى صالحیتها وا
هــذا اإلجــراء الوســیلة المناســبة للتأكــد مــن هــدف االختبــار ویمكــن اعتمــاد صــدق المحكمــین نوعــا مــن الصــدق 

  . )٢٤(الظاهري 
مــن خــالل النســبة المئویــة ) الخبــراء ( فضــال عــن ذكــر صــالحیة البــدائل وبعــد اســتخراج صــدق المحكمــین     

وبنــاء أراء الســادة % )  ١٠٠ – ٨٥( الثقــافهم حــول فقــرات المقیــاس اذا اتفــق علــى صــالحیة المقیــاس بنســبة 
ــت صــــیاغة األســـئلة ــرات وتحولـ ــراء والمحكمــــین ومالحظـــاتهم عــــدلت بعـــض الفقــ مــــن كونهـــا موجهــــة الــــى  الخبـ

  . فقرة )  ٣٠( الموظفین أكثر عمل مع المدراء ولذلك النسبة كانت جیدة ثم اعتمادها على باقي المقیاس 
  تصحیح المقیاس       ٤ -  ٤  – ٣

تـم اعتمــاد طریقـة المقیــاس الثالثـي علــى ضـوء الخبــراء كـون هــذه الطریقـة تعطــي درجـة ثبــات عالیـة وتبــین     
  .  )٢٥(األفراد الموضوعیة  دقة درجة اتجاه

  التجربة االستطالعیة        ٥ - ٣
مــوزع علــى مراكــز الشــباب بواقــع كــل )  ١٠( تــم اجــراء التجربــة االســتطالعیة علــى عینــة مــن المــوظفین     

  :وقد تم اختیارهم بصورة عشوائیة وكان الغرض من التجربة االستطالعیة ما یأتي )  ١١( مركز 
 .تعلیمات المقیاس التأكد من مدى وضوح  .١

 .مدى وضوح الفقرات للطلبة ودرجة استجابتهم لها  .٢

 .تجنب الفقرات الغیر واضحة وتبدیلها بفقرات مالئمة  .٣

                                     
عبــي كــرة القــدم ، ثــامر محمــود ذنــون الحمــداني ، بعــض النمــاذج المعرفیــة واالجتماعیــة لدافعیــة االنجــاز الریاضــي وعالقتهــا بمســتوى االنجــاز لــدى ال.  ١

 .  ٢٢ – ٢١، ص ٢٠٠٦اطروحة دكتوراه ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل ، 

 .  ١٢١، ص ١٩٨٣بلوم ، بنامین واخرون ، تقیم تعلم الطالب التجمعي والتكویني ، القاهرة ، دار ماكر وهیا ، .  ٢

 .  ١٣٧، ص ١٩٨٨الكتب للطباعة والنشر ،  وجیه محجوب ، طرائق البحث العلمي ومناهجه ، الموصل ، دار.   ٢
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٢١٠

 .تشخیص المعوقات والسلبیات التي قد تحصل او تصاحب الباحثان  .٤

  اإلجابة عن التساؤالت واالستفسارات  .٥
   تطبیق المقیاس على عینة ممثله للمجتمع        ٦ - ٣

ــة وتكـــون مـــن )  ١٠( تـــم  توزیـــع  المقیـــاس  علـــى       ـــى المحافظـ موظـــف )  ٨٠( مراكـــز شـــباب مـــوزع عل
موزعین على هذه المراكز ووزع هذا المقیاس على العینة متظمنًا شرحا عن أهداف البحث وأهمیته مـع التأكیـد 

یــد علــى عــدم وجــود إجابــات علــى اإلجابــة عــل جمیــع الفقــرات وأهمیــة اإلجابــة بصــورة دقیقــة وموضــوعیة والتأك
جابات خاطئة وان اإلجابات تستخدم ألغراض البحـث العلمـي فقـط مـن دون ذكـر أسـماء المـوظفین  ٕ صحیحة وا

اسـتمارة لـم تتـوفر فیهـا الشـروط الالزمـة )  ١٢( وبعد جمع االستمارات الخاصة بالمقیاس وتفریقها ثـم اسـتبعاد 
  .)٢٦(من اجل التحلیل اإلحصائي للفقرات لإلجابة بصورة صحیحة وقد تم بعد ذلك تقویمها 

  التحلیل اإلحصائي للفقرات         ٧ - ٣
یعـد التحلیـل اإلحصــائي للفقـرات أكثـر أهمیــة مـن التحلیـل المنطقــي ، ألنـه یتحقـق مــن مضـمون الفقـرة فــي      

ییــز بــین مقیــاس مــا أعــدت لقیاســه مــن خــالل التحقــق مــن بعــض المؤشــرات القیاســیة للفقــرة وقــدرتها علــى التم
، إذ إن موصـــفات المقیـــاس الجیـــد هـــو إجـــراء التحلیـــل اإلحصـــائي لفقراتـــه للتمییـــز بـــین اإلفـــراد  ) ٢٧(المجیبـــین 

والذین حصلوا على درجات عالیة والذین حصلوا على درجات منخفضـة فـي المقیـاس نفسـه أي اسـتخدام الفقـرة 
قــویم بعــض الصــفات القیادیــة لمــدراء مراكــز ، ومــن هنــا نالحــظ التعــرف اإلجرائــي علــى ت )٢٨(التمیزیــة للفقــرات 

  . الشباب  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                     
ابـن ( تربیـة كامل ثامر الكبیسي ، اثر اختالف حجم العینة والمجتمع االحصائي في القدرة التمیزیة لفقرات المقیاس النفسـیة ، جامعـة بغـداد ، كلیـة ال.  ١

  .  ٥، ص ١٩٩٥، ) رشد 
 .  ٢٧٢، ص ١٩٨٥وم ، ترجمة محمد سعید واخرون ، االردن ، دار االول ، رودني دارون ، اساسیات القیاس والتقویم في تدریس العل.  ٢

، العــدد باسـم نزهــت الســامرائي ، حمیــد طــارق البلــداوي ، اتجاهـات الطلبــة نحــو مهنــة التــدریب ، الجمعیــة العربیـة للبحــوث التربویــة ، المجلــد الســابع .  ٣
 .  ٢٦، ص ١٩٨٧الثاني ، 
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٢١١

  الفصل الرابع
  عرض النتائج وتحلیلها ومناقشتها   -٤
  عرض نتائج محور الشخصیة والمظهر العام وتحلیلها ومناقشتها  ١-٤

  )١(جدول 
  2قیمة كا  النسبة المئویة  التكرار  اإلجابات  السؤال  ت

  یتصف بذكاء وفطنة لحل المشاكل  ١
  ٧٢،٥  ٥٨  نعم

  ٢٥  ٢٠  احیاناً   ١٦،٣٦١
  ٢،٥  ٢٢  كال

الذات الصادق والصریح من خالل السلوك  نیشجع التعبیر ع  ٢
  االخالقي

  ٧٧،٥  ٦٢  نعم
  ٢٢،٥  ١٨  احیاناً   ١٥،٨١٠

  صفر  صفر  كال

  یتمتع بضبط النفس والثبات االنفعالي في المواقف الصعبة  ٣
  ٨٠  ٦٤  نعم

  ٢٠  ١٦  احیاناً   ١٧،٩٣٢
  صفر  صفر  كال

  لیه ثقة عالیة بنفسه وادارة قویة  ٤
  ٥٧،٥  ٤٦  نعم

  ٣٧،٥  ٣٠  احیاناً   ١١،٥٢٢
  ٥  ٤  كال

  یتبنى سلوك قائم على المنفعة الخاصة في اتخاذ القرارات  ٥
  ١٣،٨  ١١  نعم

  ١٣،٨  ١١  احیاناً   ١١،٢٢٠
  ٧٢،٥  ٥٨  كال

  له الموهبة القیادیة الجیدة  ٦
  ٥٧  ٤٥  نعم

  ٣٧،٥  ٣٠  احیاناً   ١٠،٨٠٥
  ٦،٢٥  ٥  كال

  یفضل العمل الجماعي على العمل الفردي  ٧
  ٦٨،٥  ٥٥  نعم

  ١٨،٥  ١٥  احیاناً   ١٦،٨٢٤
  ١٢،٥  ١٠  كال

  صادق مع نفسه ومع اآلخرین  ٨
  ٦٢،٥  ٥٠  نعم

  ٣٧،٥  ٣٠  احیاناً   ١٥،١٧٦
  صفر  صفر  كال

  في العمللدیه المرونة في التعامل مع زمالئه   ٩
  ٧،٥  ٦  نعم

  ٧،٥  ٦  احیاناً   ١٩،٤٢١
  ٥٨  ٦٨  كال

  ال یحب التعامل مع زمالئه في العمل  ١٠
  ٧،٥  ٦  نعم

  ١٧،٥  ١٤  احیاناً   ١٧،٨٢٤
  ٧٥  ٦٠  كال

ــات العینـــة جـــاءت وللســـؤال االول ) ١(یتضـــح مـــن الجـــدول      وبنســـبة مئویـــة ) ٥٨(بتكـــرار ) نعـــم(ان اجابـ
ــًا ب%) ٧٢،٥( وجــاءت %)  ٢،٥(ونســبة مئویــة ) ٢(وكــال بتكــرار %) ٢٥(وبنســبة مئویــة ) ٢٠(تكــرار واحیان
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٢١٢

وهي داللة على وجود فـروق بـین اجابـات العینـة الـثالث ویـرى الباحثـان انـه اغلـب افـراد ) ١٦،٣٦١( 2قیمة كا
مــا  العینــة یفضــلون ان یتصــف قیــامي المؤسســات بالــذكاء والقــدرة العالیــة علــى حــل المشــاكل باعتبــار اصــعب

  .یواجه القائد وجود مشاكل في مؤسسته 
واحیانـًا %) ٧٧،٥(وبنسـبة مئویـة ) ٦٢(بتكرار ) نعم(فقد جاءت االجابات للعینة ) ٢(اما عن السؤال رقم     

وهـي داللـة علـى ) ١٥،٨١٠( 2وجـاءت قیمـة كـا) صـفر(وكـال بتكـرار %) ٢٢،٥(وبنسـبة مئویـة ) ١٨(بتكرار 
لــثالث ویــرى الباحثــان ان مــن یكــون صــادق وذا ســلوك اخالقــي یجــذب الیــه وجــود فــروق فــي اجابــات العینــة ا

  .االخرین ویكون محبوبًا ومؤثر وهذا مفضل طبعًا لدى القائد 
واحیانـًا بتكـرار %) ٨٠(ونسـبة مئویـة ) ٦٤(بتكـرار ) نعـم(وفیما یخص السؤال الثالث فقـد جـاءت االجابـات    
وهي داللة على وجود فروق ) ١٧،٩٣٢( 2وجاءت قیمة كا) صفر(وكال بتكرار %) ٢٠(وبنسبة مئویة ) ١٦(

فــي اجابــات العینــة الــثالث ویــرى الباحثــان القائــد كثیــرًا مــا تواجهــه مواقــف صــعبة فــي التعامــل مــع االشــخاص 
ومشاكل العمل والمؤسسة مما یتطلب ضبط للنفس واالنفعاالت بما یستوجبه الموقف وهو سـبیل لحـل المشـكلة 

  .فهنا یظهر القائد
ابتكرار %) ٥٧،٥(وبنســبة مئویــة ) ٤٦(بتكــرار ) نعــم(ال الرابــع فقــد جــاءت االجابــات امــا عــن الســؤ      واحیانــ

وهــي ) ١١،٥٢٢( 2وجــاءت قیمــة كــا%) ٥(وبنســبة مئویــة) ٤(وكــال بتكــرار %) ٣٧،٥(وبنســبة مئویــة ) ٣٠(
ا تــاثیر داللــة علــى وجــود فــروق فــي اجابــات العینــة الــثالث ویــرى الباحثــان ان الثقــة وعــدم التــردد هــي صــفة لهــ

مباشــر فــي بعــض الـقـرارات الواجــب اتخاذهــا فــي المؤسســة والتــي قــد تحــدد مصــیر عملیــة اداریــة معینــة وهــي 
  .منطلقة من فوق ارادة الشخص للعمل 

وكـذلك %) ١٣،٨(وبنسـبة مئویـة ) ١١(بتكـرار ) نعـم(وفیمـا یخـص السـؤال الخـامس فقـد جـاءت االجابـات     
وهــي ) ١١،٢٢٠( 2وجـاءت قیمــة كـا) ٧٢،٥(وبنسـبة مئویــة ) ٥٨(بتكــرار بالنسـبة الجابــة احیانـًا وكــال جـاءت 

داللــة علــى وجــود فروقــات فــي اجابــات العینــة ، ویــرى الباحثــان ان المنفعــة الخاصــة اذا تغلبــت علــى المنفعــة 
ه العامة فقدت المؤسسة القیادة االداریة الجیدة وهذا ما اكدتـه اجابـات العینـة العالیـة ممـا یـدل علـى ان مثـل هـذ

  .الصفة غیر مرغوب فیها لدى القائد االداري 
واحیانـا بتكــرار %) ٥٧(وبنسـبة مئویــة ) ٤٥(بتكــرار ) نعـم(امـا عـن الســؤال السـادس فقــد جـاءت االجابــات     

وهـي ) ١٠،٨٥( 2وجـاءت قیمـة كـا%) ٦،٢٥(وبنسبة مئویـة) ٥(وكال بتكرار %) ٣٧،٥(وبنسبة مئویة ) ٣٠(
ت العینـة الـثالث ویـرى الباحثـان ان الموهبـة قـد ال تتـوفر لكـل قائـد اداري فـي داللة على وجود فروق في اجابـا

المؤسسات واذ ما توفرت الموهبة القیادیة للقائد االداري هذا یعني سوف تكون صـفاته االداریـة االخـرى مكملـة 
  .للموهبة 

واحیانــا %) ٦٨،٥(ة وبنســبة مئویــ) ٥٥(بتكــرار ) نعــم(فیمــا یخــص الســؤال الســابع فقــد جــاءت االجابــات      
ـــرار  ـــة ) ١٥(بتكـ ـــال بتكــــرار %) ١٨،٦(وبنســــبة مئویـ ـــة) ١٠(وكـ ـــا%) ١٢،٥(وبنســــبة مئویـ  2وجــــاءت قیمــــة كـ
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٢١٣

وهي داللة على وجـود فـروق فـي اجابـات العینـة الـثالث ویـرى الباحثـان ان العمـل الجمـاعي یتـیح ) ١٦،٨٢٤(
  .المؤسسة فرصة كبیرة لتجاوز االخطاء فضالً عن السرعة في انجاز العمل في 

واحیانـا بتكـرار %) ٦٢،٥(وبنسـبة مئویـة ) ٥٠(بتكـرار ) نعـم(اما عن السؤال الثامن فقـد جـاءت االجابـات     
وهي داللة على وجود فروق في اجابات العینة ) ١٥،١٧٦( 2وجاءت قیمة كا%) ٣٧،٥(وبنسبة مئویة ) ٣٠(

ان یحمـل الصـدق مفتـاح لـه وخصوصـًا اذا الثالث ویرى الباحثان ان ال یمكـن الي عمـل مهمـا كـان بسـیط اال 
  .كان مسؤوًال اداریًا او قائد للمؤسسة 

لكــل منهمـا وكــال %) ٧،٥(وبنســبة مئویـة ) ٦(واحیانـا بتكـرار ) نعــم(فیمـا یخـص الســؤال التاسـع لكــل مـن      
وهــي داللـة علـى وجـود فـروق فـي اجابــات ) ١٩،٤٢١( 2وجـاءت قیمـة كـا%) ٨٥(وبنسـبة مئویـة) ٦٨(بتكـرار 

العینة ویرى الباحثان ان المرونة في التعامل وایصال القرارات واالوامر والتعلیمات اال اسلوب حضـاري ومقنـع 
ویضیف جو من التعامل االجتماعي في اقسام المؤسسة االداریة فضًال عن ان القائد االداري ینبغي ان تكون 

  .لدیه مرونة في العمل حتى نجد في اغلب القرارات نجاح التنفیذ 
واحیانــا بتكــرار %) ٧،٥(وبنســبة مئویــة ) ٦(بتكــرار ) نعــم(امــا عــن الســؤال العاشــر فقــد جــاءت االجابــات     

وهـي ) ١٧،٨٢٤( 2وجاءت قیمة كـا%) ٧٥(وبنسبة مئویة) ٦٠(وكال بتكرار %) ١٧،٥(وبنسبة مئویة ) ١٤(
مثل هـذه الصـفة اذ تواجـدت فـي داللة على وجود فروق في اجابات العینة الثالث ویرى الباحثان ان ال یمكن ل

العمـــل لفقـــدان  ةمـــدیر اداري ان یكتـــب للعمـــل النجـــاح وبنســـبة عالیـــة بـــل یعتقـــد الباحثـــان ســـوف تـــزداد صـــعوب
  .عنصر من عناصر النجاح وهو التعاون 
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٢١٤

  عرض نتائج محور القدرة على اتخاذ القرار وتحلیلها ومناقشتها  ٢- ٤
  )٢(جدول 

  2قیمة كا  النسبة المئویة  لتكرارا  اإلجابات  السؤال  ت

  یحاسب المقصر في عمله  ١
  ٦١،٥  ٤٩  نعم

  ٢٦،٥  ٢١  احیاناً   ١٥،٣٦١
  ١٢،٥  ١٠  كال

  یمنح الحوافز للعاملین الناجحین في العمل  ٢
  ٥٥  ٤٤  نعم

  ٢٦،٥  ٢١  احیاناً   ١١،٨٣٣
  ١٨،٥  ١٥  كال

  یكبح تطویر واسهامات العاملین لتطویر العمل  ٣
  ١٥  ١٢  نعم

  ١٢،٥  ١٠  احیاناً   ١٧،٨٢٤
  ٧٢،٥  ٥٨  كال

  لدیه القدرة على اتخاذ القرار في المكان والزمان المناسب  ٤
  ٣٧،٥  ٣٠  نعم

  ٤٧،٥  ٣٨  احیاناً   ١٠،٤٨٩
  ١٥  ١٢  كال

  عادل في اتخاذ القرارات  ٥
  ٤٨،٨  ٣٩  نعم

  ٣٧،٥  ٣٠  احیاناً   ٩،٨٠٥
  ١٣،٨  ١١  كال

  ات القانونیةیعمل وفق الفقر   ٦
  ٥٧  ٤٥  نعم

  ٣١،٥  ٢٥  احیاناً   ١٤،٢٢٠
  ١٢،٥  ١٠  كال

  یشرك من یعمل معه في اتخاذ القرارات  ٧
  ٥٦،٥  ٤٨  نعم

  ٢٧،٥  ٢٢  احیاناً   ١٤،٩٤١
  ١٢،٥  ١٠  كال

  متعالي في تعامله مع االخرین  ٨
  ١٠  ٨  نعم

  ٧،٥  ٦  احیاناً   ١٨،١٤١
  ٨٢،٥  ٦٦  كال

  عطاء الحقوق للعاملینغیر عادل في ا  ٩
  ٥٧  ٤٥  نعم

  ٤٠  ٣٢  احیاناً   ١٥،١٢٩
  ١،٥  ٣  كال

  غیر قادر على االشراف وتحمل المسؤولیة  ١٠
  ٧٣،٥  ٥٩  نعم

  ٢١،٥  ١٧  احیاناً   ١٣،٩٨٨
  ٥  ٤  كال

  
ة وبنســبة مئویــ) ٤٩(بتكــرار ) نعــم(ان اجابــات العینــة جـاءت وللســؤال االول ) ٢(یتضـح مــن الجــدول رقــم     

ــًا بتكــــرار %) ٦١،٥( ــبة مئویــــة ) ٢١(واحیانــ ــة ) ١٠(وكــــال بتكــــرار %) ٢٦،٥(وبنســ %)  ١٢،٥(ونســــبة مئویــ
وهــي داللــة علــى وجــود فــروق بــین اجابــات العینــة الــثالث ویــرى الباحثــان انــه ) ١٥،٣٦١( 2وجــاءت قیمــة كــا
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یزیــد مــن  محاســبة المقصــر واجــب اداري مهــم لدیمومــة عمــل المؤسســة كــون غیــاب محاســبة المقصــر ســوف
  .االخطاء في العمل

واحیانـًا %) ٧٧،٥(وبنسـبة مئویـة ) ٦٢(بتكرار ) نعم(فقد جاءت االجابات للعینة ) ٢(اما عن السؤال رقم     
وهـي داللـة علـى ) ١٥،٨١٠( 2وجـاءت قیمـة كـا) صـفر(وكـال بتكـرار %) ٢٢،٥(وبنسـبة مئویـة ) ١٨(بتكرار 

باحثــان ان مــن یكــون صــادق وذا ســلوك اخالقــي یجــذب الیــه وجــود فــروق فــي اجابــات العینــة الــثالث ویــرى ال
  .االخرین ویكون محبوبًا ومؤثر وهذا مفضل طبعًا لدى القائد 

واحیانــًا %) ١٥(وبنســبة مئویــة ) ١٢(بتكــرار ) نعــم(امــا فیمــا یخــص الســؤال الثالــث فقــد جــاءت االجابــات     
 2فیمــا جــاءت قیمــة كــا%) ٧٢،٥(ة مئویــة وبنســب) ٥٨(وكــال بتكــرار %) ١٢،٥(وبنســبة مئویــة ) ١٠(بتكــرار 

وهــي داللــة علــى وجــود فــروق فــي اجابــات العینــة الــثالث ویــرى الباحثــان ان عــدم موافقــة الجــزء ) ١٧،٨٢٤(
االكبــر مــن العینــة علــى كــبح القائــد االداري الســهامات العــاملین ســوف یضــع القائــد االداري فــي جانــب الفشــل 

  .التطویر المستمر والذي یاتي جزء من العاملین  كون من مقومات نجاح العمل االداري هو
واحیانـًا بتكــرار %) ٣٧،٥(وبنسـبة مئویـة ) ٣٠(بتكـرار ) نعـم(امـا عـن السـؤال الرابـع فقـد جـاءت االجابـات     

وهي ) ١٠،٤٨٩( 2وجاءت قیمة كا%) ١٥(وبنسبة مئویة ) ١٢(وكال بتكرار %) ٤٧،٥(وبنسبة مئویة ) ٣٨(
اجابـات العینـة الـثالث ویـرى الباحثـان ان اغلـب المواقـف االداریـة تحتـاج الـى قـدرة  داللة على وجود فروق فـي

  .على اتخاذ قرار مناسب في الوقت المناسب 
واحیانًا %) ٤٨،٨(وبنسبة مئویة ) ٣٩(بتكرار ) نعم(اما فیما یخص السؤال الخامس فقد جاءت االجابات     

 2فیمــا جــاءت قیمــة كــا%) ١٣،٨(وبنســبة مئویــة ) ١١(ر وكــال بتكــرا%) ٣٧،٥(وبنســبة مئویــة ) ٣٠(بتكــرار 
وهـي داللــة علــى وجــود فــروق فــي اجابــات العینـة ویــرى الباحثــان ان الموازنــة والعدالــة تضــمن بقــاء ) ٩،٨٠٥(

  .الموازنة في دیمومة العمل االداري والوحدات االداریة في المؤسسة 
واحیانـًا %) ٥٧(وبنسـبة مئویـة ) ٤٥(بتكـرار ) عـمن(اما فیمـا یخـص السـؤال السـادس فقـد جـاءت االجابـات     

 2فیمــا جــاءت قیمــة كــا%) ١٢،٥(وبنســبة مئویــة ) ١٠(وكــال بتكــرار %) ٣٧،٥(وبنســبة مئویــة ) ٢٥(بتكــرار 
وهي داللة على وجود فروق في اجابات العینة ویرى الباحثان ان من اهم مـا یـدعم ویثبـت القائـد ) ١٤،٢٢٠(

  .یة هو وضع فقرات القانون االداري وغیره موضع التنفیذ االداري ویدم العملیة االدار 
واحیانـًا بتكـرار %) ٥٦،٥(وبنسـبة مئویـة ) ٤٨(بتكـرار ) نعـم(اما عن السؤال السابع فقد جـاءت االجابـات     

ـــة ) ٢٢( ــــبة مئویــ ــــال بتكـــــرار %) ٢٧،٥(وبنسـ ـــة ) ١٠(وكـ ــــبة مئویــ ـــا%) ١٢،٥(وبنســ ـــة كـــ ــاءت قیمــ ــا جـــ  2فیمـــ
وجـود فـروق فـي اجابـات العینـة ویـرى الباحثـان ان اإلفـراد فـي القـرارات یزیـد مـن  وهي داللة على) ١٤،٩٤١(

  .نسبة الوقوع في عدم الصواب واشراك االخرین في القرارات یعزز العمل  
) ٦(واحیانـًا بتكـرار %) ١٠(وبنسـبة مئویـة ) ٨(بتكـرار ) نعـم(اما عن السؤال الثامن فقد جاءت االجابـات     

وهـي ) ١٨،١٤١( 2فیما جاءت قیمـة كـا%) ٨٢،٥(وبنسبة مئویة ) ٦٦(وكال بتكرار %) ٧،٥(وبنسبة مئویة 
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داللــة علـــى وجــود فـــروق فــي اجابـــات العینــة ویـــرى الباحثـــان ان التعــالي فـــي التعامــل مـــع االخــرین مـــن اســـوء 
  .  الصفات كونها تضع فجوة بین الرئیس والمرؤوس وهذا یقلل من نجاح العمل االداري 

ــًا بتكــرار %) ٥٧(وبنســبة مئویــة ) ٤٥(بتكــرار ) نعــم(ســؤال التاســع فقــد جــاءت االجابــات امــا عــن ال     واحیان
) ١٥،١٢٩( 2فیمــا جــاءت قیمــة كــا%) ١،٥(وبنســبة مئویــة ) ٣(وكــال بتكــرار %) ٤٠(وبنســبة مئویــة ) ٣٢(

رارات او حقـوق وهي داللة على وجود فروق في اجابات العینة الثالث ویرى الباحثان ان العادلة واحـدة فـي القـ
  .االخرین وعلیه ان مثل هذه الصفة ان اختلفت عن كلمة عدالة فهي سلبیة 

واحیانـًا بتكـرار %) ٧٣،٥(وبنسـبة مئویـة ) ٥٩(بتكـرار ) نعم(اما عن السؤال العاشر فقد جاءت االجابات     
) ١٣،٩٨٨( 2فیمــا جــاءت قیمــة كــا%) ٥(وبنســبة مئویــة ) ٤(وكــال بتكــرار %) ٢١،٥(وبنســبة مئویــة ) ١٧(

أ ( وهي داللة على وجود فروق في اجابات العینة الثالث ویـرى الباحثـان ان االشـراف وتحمـل المسـؤولیة هـي 
  .القیادة االداریة وعدم الموازنة وبینهما او بمستوى تحملها بضع الفائدة موضع الضعف ) ، ب 
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  ومناقشتها عرض نتائج محور التعامل مع االخرین وتحلیلها  ٣-٤
  )٣(جدول 

  2قیمة كا  النسبة المئویة  التكرار  اإلجابات  السؤال  ت

  یفشل في تبني سلوك االشراف وحمایة العاملین معه  ١
  ١٢،٥  ١٠  نعم

  ١٥  ١٢  احیاناً   ١٦،٩٨٨
  ٧٢،٥  ٥٨  كال

  یشجع العمل الجماعي في اداء الواجب  ٢
  ٧٧،٥  ٦٢  نعم

  ٥  ٤  احیاناً   ١٧،٤٤١
  ١٧،٥  ١٤  كال

٣  
یساهم في سلوك قائم على نهش االخرین مما یعرقل حل 

  مشاكلهم

  ١٥  ١٢  نعم
  ١٣،٥  ١١  احیاناً   ١٦،٨١١

  ٧١،٥  ٥٧  كال

  یسمح من الجمیع بمرور االشاعات  ٤
  ١٠  ٨  نعم

  ١١،٥  ٩  احیاناً   ١٩،٤٩٧
  ٧٨،٨  ٦٣  كال

  اجتماعي في العالقات مع االخرین  ٥
  ١٠  ٨  نعم

  ٧٧،٥  ٦٢  اناً احی  ١٧،٣٩٧
  ١٥  ١٠  كال

  متعالي في تعامله مع زمالئه  ٦
  ١٧،٥  ١٤  نعم

  ٧،٥  ٦  احیاناً   ١٧،٠٩١
  ٧٥  ٦٠  كال

  یفضل رایه على اراء االخرین  ٧
  ٤٠  ٣٢  نعم

  ٣٧،٥  ٣٠  احیاناً   ١١،٩٧١
  ١٠  ٨  كال

  لدیه الرغبة في العمل المتواصل  ٨
  ٦٨،٨  ٥٥  نعم

  ٢١،٥  ١٧  احیاناً   ١٥،١٣٢
  ١٠  ٨  كال

  یهمل بعض التعلیمات الصادرة  ٩
  ١١،٥  ٩  نعم

  ٥٧،٥  ٤٦  احیاناً   ١٣،٤٥١
  ٣١،٥  ٢٥  كال

  یكافىء الموظفین المتمیزین  ١٠
  ٤٣،٨  ٣٥  نعم

  ٣١،٥  ٢٥  احیاناً   ١١،٦٧٨
  ٢٥  ٢٠  كال

  
ؤال االول ) ٣(یتضــح مــن الجــدول رقــم      وبنســبة مئویــة ) ١٠(بتكــرار ) نعــم(ان اجابــات العینــة جــاءت وللســ

وجـاءت %)  ٧٢،٥(ونسبة مئویة ) ٥٨(وكال بتكرار %) ١٥(وبنسبة مئویة ) ١٢(واحیانًا بتكرار %) ١٢،٥(
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وهــي داللــة علــى وجــود فــروق بــین اجابــات العینــة الــثالث ویــرى الباحثــان ان أي فشــل ) ١٦،٩٨٨( 2قیمــة كــا
  .اذا كان الشراف على العاملین معه  مهما كان صغیر هو ضعف واضح للقائد االداري وخصوصاً 

واحیانــًا %) ٧٧،٥(وبنسـبة مئویـة ) ٦٢(بتكـرار ) نعــم(امـا عـن السـؤال الثـاني فقــد جـاءت االجابـات للعینـة     
ــــرار  ـــة ) ٤(بتكــ ــــبة مئویـــ ـــرار %) ٥(وبنســ ـــا%) ١٧،٥( وبنســــــبة مئویــــــة ) ١٤(وكــــــال بتكـــ ـــة كـــ ــاءت قیمـــ  2و جــــ

بات العینة الثالث ویرى الباحثان ان تشجیع العمل الجماعي وهي داللة على وجود فروق في اجا) ١٧،٤٤١(
في انجاز االعمال هي من صفات القائد االداري الناجح فضالً ان العمل اذا ما تم بطریقة جماعیة فهو اسرع 

  .واكثر دقة ووضوح
%) ١٥( وبنســبة مئویــة) ١٢(بتكــرار ) نعــم(امــا فیمــا یخــص الســؤال الثالــث فقــد جــاءت االجابــات للعینــة     

 2و جــاءت قیمــة كــا%) ١٠(وبنســبة مئویــة ) ٨(وكــال بتكــرار %) ١٣،٥(وبنســبة مئویــة ) ١١(واحیانــًا بتكــرار 
وهــي داللــة علــى وجــود فــروق فــي اجابــات العینــة الــثالث ویــرى الباحثــان اذ مــا تــوفر مثــل هــذا ) ١٦،٨١١(

ملین وهــذا یعنــي ان مثــل هــذا الســلوك لــدى القائــد االداري فقــد اصــبح وصــدر قلــق ممــا یزیــد مــن مشــاكل العــا
  .السلوك مرفوض 

واحیانـًا بتكـرار %) ١٠(وبنسـبة مئویـة ) ٨(بتكرار ) نعم(اما عن السؤال الرابع فقد جاءت االجابات للعینة     
) ١٩،٤٩٧( 2و جــاءت قیمــة كــا%) ٧٨،٨(وبنســبة مئویــة ) ٦٣(وكــال بتكــرار %) ١١،٥(وبنسـبة مئویــة ) ٩(

ي اجابات العینة الثالث ویرى الباحثان اذا ما وجدت فانها آفة تؤدي الى عرقلة وهي داللة على وجود فروق ف
  .العمل االداري بشكل كبیر وهي صفة اذا سمح بها القائد االداري فمردودها علیه من خالل سیر العمل

انــًا واحی%) ١٠(وبنســبة مئویــة ) ٨(بتكــرار ) نعــم(امــا عــن الســؤال الخــامس فقــد جــاءت االجابــات للعینــة     
ـــرار  ـــة ) ٦٢(بتكـ ـــال بتكـــــرار %) ٧٧،٥(وبنســـــبة مئویــ ــــة ) ١٠(وكـ ــبة مئوی ـــا%) ١٥(وبنســـ  2و جـــــاءت قیمـــــة كــ

وهي داللـة علـى وجـود فـروق فـي اجابـات العینـة الـثالث ویـرى الباحثـان ان العالقـات االجتماعیـة ) ١٧،٣٩٧(
  .هي سمة االنسانیة وینبغي ان تتوفر في القائد االداري 

ـــص ال     ـــبة مئویـــــة ) ١٤(بتكــــرار ) نعـــــم(ســـــؤال الســــادمس فقــــد جـــــاءت االجابــــات للعینــــة امــــا فیمــــا یخـ وبنسـ
و جــاءت %) ٧٥(وبنســبة مئویــة ) ٦٠(وكــال بتكــرار %) ٧،٥(وبنســبة مئویــة ) ٦(واحیانــًا بتكــرار %) ١٧،٥(

د وهي داللة على وجود فروق في اجابات العینة الـثالث ویـرى الباحثـان ان التعـالي للقائـ) ١٧،٠٩١( 2قیمة كا
  . االداري من شأنه ان یوجد حواجز بینه وبین العاملین االخرین وتفقد الحلقة االداریة مبدأ االتصال وسهولته

واحیانــًا %) ٤٠(وبنســبة مئویــة ) ٣٢(بتكــرار ) نعــم(امــا عــن الســؤال الســابع فقــد جــاءت االجابــات للعینــة     
ــــرار  ـــــة ) ٣٠(بتكـ ــبة مئوی ــــرار %) ٣٧،٥(وبنســـ ــال بتكـ ـــبة ) ٨(وكـــ ــة وبنســ ـــا%) ١٠(مئویـــ ـــة كــ ــاءت قیمــ  2و جـــ

وهـــي داللـــة علـــى وجـــود فـــروق فـــي اجابـــات العینـــة الـــثالث ویـــرى الباحثـــان ان القـــرارات االداریـــة ) ١١،٩٧١(
  .الناجحة اذا سبقتها اراء مشتركة ومناقشات متبادلة وان الراي الواحد یزید من نسبة الوقوع في الخطأ 
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واحیانـًا %) ٦٨،٨(وبنسـبة مئویـة ) ٥٥(بتكـرار ) نعـم(ات للعینـة اما عن السـؤال الثـامن فقـد جـاءت االجابـ    
ــــرار  ـــــة ) ١٧(بتكـ ــبة مئوی ــــرار %) ٢١،٥(وبنســـ ــال بتكـ ــة ) ٨(وكـــ ـــبة مئویـــ ـــا%) ١٠(وبنســ ـــة كــ ــاءت قیمــ  2و جـــ

ویرى الباحثان ان الرغبة في العمل بشكل متمر وبنفس االمتیاز یزیـد مـن قـوة ارادة القائـد االداري ) ١٥،١٣٢(
  .ذلك على العاملین االخرین  ویزید من تاثیر

واحیانــًا %) ١١،٥(وبنســبة مئویــة ) ٩(بتكــرار ) نعــم(امــا عــن الســؤال التاســع فقــد جــاءت االجابــات للعینــة     
ــبة مئویـــة ) ٤٦(بتكـــرار  ــرار %) ٥٧،٥(وبنسـ ــاءت قیمـــة كـــا%) ٣١،٥(وبنســـبة مئویـــة ) ٢٥(وكـــال بتكـ  2و جـ

لعینة الثالث ویرى الباحثان ان أي تعلیمات صادرة من وهي داللة على وجود فروق في اجابات ا) ١٣،٤٥١(
  .شأنها ان ترسم سیاسة المؤسسة االداریة وتزید من واقع الخدمات المقدمة وان أي اهمال یوجد العكس 

واحیانـًا %) ٤٣،٨(وبنسـبة مئویـة ) ٣٥(بتكـرار ) نعـم(اما عن السؤال العاشر فقد جـاءت االجابـات للعینـة     
ـــرار  ـــة وبن) ٢٥(بتكـ ـــال بتكـــــرار %) ٣١،٥(ســـــبة مئویــ ــــة ) ٢٠(وكـ ــبة مئوی ـــا%) ٢٥(وبنســـ  2و جـــــاءت قیمـــــة كــ

وهي داللة على وجود فروق في اجابات العینة الثالث ویرى الباحثان ان مكافأة العاملین المتمیزین ) ٧،٦٧٨(
  .تضمن استمرار تمیزهم وتحفیز االخرین للتمیز ایضًا 

  
  
  

  الفصل الخامس
  ات االستنتاجات والتوصی ٥
  االستنتاجات ١-٥

  :في ضوء ما توصل الیه الباحثان من نتائج استنتجا مایاتي 
 :أظهرت نتائج اجابات العینة في محور الشخصیة والمظهر العام  .١

  .ینبغي ان یتمتع القائد االداري بمجموعة من الصفات العامة واخرى خاصة. أ 
  .الخالقي ان اكثر الصفات قبوًال هي الفطنة والذكاء والسلوك ا. ب

  :اظهرت نتائج اجابات العینة في محمور القدرة مع اتخاذ القرار. ٢    
ینبغــي ان یتمتــع القائــد االداري بقــوة ارادة فــي اتخــاذ القــرارات ومحاســبة المقصــر فضــالً عــن اشــراك . أ        

  .العاملین معه في القرارات 
  .العمل بشكل كامل وفق المواد القانونیة . ب       

  :اظهرت نتائج اجابات العینة في محور التعامل مع االخرین .٣    
اكثر المحـاور اهمیـة مـن خـالل االحتكـاك الكامـل مـع العـاملین حیـث ینبغـي علـى القائـد االداري ان . أ        

  .یكون اجتماعي في تعامله مع االخرین ویشجع العمل الجماعي
  .غبة للعمل المتواصل من اولویات عمل القائد االداري هو الر . ب       
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  التوصیات ٢-٥
  :في ضوء ما یوصي الباحثان على 

اعتماد االسس الواضحة للعمل في المؤسسات فیما یخص القائـد االداري واختیـاره وفـق اولویـات ثابتـة  .١
.  

 .استخدام اسالیب علمیة وحدیثة في تطویر عمل القائد االداري وصقل سماته الشخصیة  .٢

 .قائد االداري لتالفي سلبیاته واظهار االیجابیات التقویم المستمر لعمل ال .٣

 .اقامة دورات من شأنها صقل مواهب وسمات القائد االداري  .٤

  .التشجیع على ان یعطي كل العاملین ارائهم في قائدهم االداري لكي تتضح الصورة بشكل افضل  .٥
  

  المصادر العربیة 
 . ١٩٧١، عالم الكتاب ، القاهرة ، ) نظریة ومقارنة  دراسة( اسماعیل ، خمیس السید ، القیادة االداریة .  ١

دراسـة تحلیلیـة الراء ( العبیدي ، فائق مشعل قدوري ، اسـتراتیجیة اخبـار وتطـویر القیـادات االداریـة العلیـا .  ٢
، رســالة دكتــوراه ، كلیــة االدارة واالقتصــاد ، الجامعــة المستنصــریة ، بغــداد ، ) عینــة مــن القــادة اإلداریــین 

١٩٩٨  . 

 .  ٩٩٩الرازي محمد بن ابي بكر ، مختار الصحاح ، دار الكتاب العربي ، بیروت ، لبنان ، .  ٣

باســم نزهــت الســامرائي ، حمیــد طــارق البلــداوي ، اتجاهــات الطلبــة نحــو مهنــة التــدریب ، الجمعیــة العربیــة .  ٤
  . ١٩٨٧للبحوث التربویة ، المجلد السابع ، العدد الثاني ،       

 .  ١٩٨٣وم ، بنامین واخرون ، تقیم تعلم الطالب التجمعي والتكویني ، القاهرة ، دار ماكر وهیا ، بل.  ٥

ثامر محمـود ذنـون الحمـداني ، بعـض النمـاذج المعرفیـة واالجتماعیـة لدافعیـة االنجـاز الریاضـي وعالقتهـا .  ٦
الریاضــیة ، جامعــة الموصــل ، بمســتوى االنجــاز لــدى العبــي كــرة القــدم ، اطروحــة دكتــوراه ، كلیــة التربیــة 

٢٠٠٦  . 

جــالل محمــد عبــد الحمیــد موســـى ، مــنهج البحــث العلمــي عنـــد العــرب ، بیــروت ، دار الكتــب اللبنانیـــة ، .  ٧
١٩٨٢  .  

خریبط مجید ، منهاج البحث في التربیة الریاضیة ، الموصـل ، مدیریـة الكتـب للطباعـة والنشـر ،  ریسان .  ٨
١٩٨٧  .  

ـــ.  ٩ ـــة ، راشـــد حمـــدون ذن ون ، تقـــویم اداء االتحـــادات الریاضـــیة فـــي ضـــوء النظریـــة الموقفیـــة الســـالیب القیادی
 .  ١٩٩٦اطروحة دكتوراه ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل ، 

رودني دارون ، اساسیات القیـاس والتقـویم فـي تـدریس العلـوم ، ترجمـة محمـد سـعید واخـرون ، االردن ، .  ١٠
 .  ١٩٨٥دار االول ، 
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  . شوقي ناجي جواد ، ادارة اعمال منظور كلي ، بغداد ، دار الكتب للطباعة والنشر .  ١١
ـــادة ، عمـــان ، دار الفكـــر للطباعـــة والنشـــر .  ١٢ ــي علـــم ادارة القی ــیات فـ ـــدري ، اساسـ ــد الب ــارق عبـــد الحمیـ طـ

 . ، ٢٠٠٢،  ١والتوزیع ، ط

عمان ، دار الفكر للنشر والتوزیع ، : ومفاهیمها طارق عبد الحمید البدري ، أساسیات االدارة التعلمیة .  ١٣
 . ، ٢٠٠٢،  ٢ط

عبــد البــاري الــدرة واخــرون ، االدارة الحدیثــة ، المفــاهیم والعملیــات ، عمــان ، مطبعــة جامعــة االســراء ، .  ١٤
١٩٩٤  . 

قیـادة قـوات  عكلة سلیمان الحوري ، اثر برنـامج مقتـرح علـى الـروح المعنویـة واللیاقـة البدنیـة للمراتـب فـي.  ١٥
 – ٣٨، ص ١٩٩٥الحــرس الجمهــوري ، اطروحــة دكتــوراه ، كلیــة التربیــة الریاضــیة ، جامعــة بغــداد ، 

٣٩  . 

 ١٩٨٦عقیل عبد اهللا الكاتب واخرون ، االدارة والتعلـیم فـي التربیـة الریاضـیة ، العـراق ، جامعـة بغـداد ، . ١٤
 . 

لمجتمع االحصائي في القدرة التمیزیـة لفقـرات المقیـاس كامل ثامر الكبیسي ، اثر اختالف حجم العینة وا.  ١٥
  .  ١٩٩٥، ) ابن رشد ( النفسیة ، جامعة بغداد ، كلیة التربیة 

  .م ١٩٨٣،  ٢، دامینوف ، مدخل علم النفس ، عمان ، الدرار الدولیة للنشر والتوزیع ، ط لهزال. ١٦
 . ، ١٩٨١كنعان ، نواف ، القیادة االداریة ، عمان ، .  ١٧

 .  ١٩٧٦محمد جمال الدین ، المدخل الى العقیدة االستراتیجیة العسكریة االسالمیة ، كلیة االركان ، . ١٨

 .  ٢٠٠٥،  ٢محمد حسن عالوي ، سیكولوجیة القیادة الریاضیة ، القاهرة ، مركز الكتاب للنشر ، ط.  ١٩

جـال الریاضـي ، أطروحـة دكتـوراه ، مصطفى كامل ابو زید ، العوامل المرتبطة بالسلوك القیادي في الم.  ٢٠
  .  ١٩٩٠كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة حلوان ، 

،  ١٩٨٨وجیه محجوب ، طرائق البحث العلمي ومناهجه ، الموصـل ، دار الكتـب للطباعـة والنشـر ، .   ٢١
  .  ١٣٧ص
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  المقیاس
  كال  احیاناً   نعم  الفقرات  ت
        یتصف بذكاء وفطنة لحل المشاكل  ١
        یشجع التعبیر عن الذات والصدق الصریح من خالل السلوك االخالقي  ٢
        یتمتع بضبط النفس والثبات االنفعالي في المواقف الصعبة  ٣
رادة قویةلدی  ٤ ٕ         ه ثقة عالیة بنفسه وا
        یتبنى سلوك قائم على المنفعة الخاصة في اتخاذ القرارات  ٥
        له الموهبة القیادیة الجیدة  ٦
        یفضل العمل الجماعي على العمل الفردي  ٧
        صادق مع نفسه ومع اآلخرین  ٨
        یحاسب المقصر في عمله  ٩

        حین في العملیمنح الحوافز للعاملین الناج  ١٠
        یكبح تطویر واسهامات العاملین لتطویر العمل  ١١
        لدیه القدرة على اتخاذ القرار في المكان والزمان المناسب  ١٢
        عادل في اتخاذ القرارات  ١٣
        یعمل وفق الفقرات القانونیة  ١٤
        یشرك من یعمل معه في اتخاذ القرارات  ١٥
        اآلخرین متعالي في تعامله مع  ١٦
        لدیه المرونة في التعامل مع زمالئه في العمل  ١٧
        ال یحب التعامل مع زمالئه في العمل  ١٨
        في اعطاء الحقوق للعملین لغیر عاد  ١٩
        غیر عادل على االشراف وتحمل المسؤولیة  ٢٠
        یفشل في تبني سلوك االشراف وحمایة العاملین  ٢١
        عي في اداء الواجبیشجع العمل الجما  ٢٢
        یساهم في سلوك قائم على نهش االخرین مما یعرقل حل مشاكلهم  ٢٣
        یسمح من الجمیع بمرور االشاعات  ٢٤
        اجتماعي في العالقات مع االخرین  ٢٥
        متعالي في تعامله مع زمالئه  ٢٦
        یفضل رایه على اراء االخرین  ٢٧
        واصللدیه الرغبة في العمل المت  ٢٨
        یهمل بعض التعلیمات الصادرة  ٢٩
        المتمیزین الموظفینیكافىء   ٣٠

 
  


