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 إهداء

لاصََِِّّأْعَملََِِّّوَأنَِِّّواِلَديََِِّّّوَعَلى َِِّّعَليََِِّّّأْنَعْمتِِّّالَِّتيِِّنْعَمَتكََِِّّأْشُكرِِّّنِّأََِِّّأْوِزْعِنيَِّرب ِّ" ًا َِّوَأْدِخْلِنيَِّتْرَضلاهُِِّّلاِل
َمِتكَِّ ينِِِّّعَبلاِدكَِِِّّفيِِّبَرًْ ًِ لاِل  "الصَّ

ملةِّرسلالةِّالخيرِّللعلالمين،ِّمنِّلدنِّآدمِّأولِّالخلقِّإلىِّمًمد ِّ ِّ.نإملامِّالمرسليِّإلىِّقلادةِّالبشرية،ًِّو
ِّ.منِّأنلارواِّللسلائرينِّالدروبِّوأشعلواِّقنلاديلِّالهدىِّوخطواِّمسلالكِّالنورِّ،العلملاءقلافلةِِّّإلى

ِّفكلانتِّدملاؤهمِّبرهلانِّالوفلاءِّودليلِّالفداءِّ،عليهِّاهللإلىِّشهداءِّاألمة،ِّرجلالِّصدقواِّملاِّعلاهدواِّ
ِّالبنلا.ِّالشهيدِّالمجلاهدِّمًمودِّأخيوأخصِّبلالذكرِّ

ِّألبية،ِّوغزةِّالعزيزةِّوكلِّشبرِّمنِّأرضنلاِّالًرةإلىِّأبنلاءِّشعبي،ِّفيِّالقدسِّالطلاهرة،ِّوالضفةِّا
ِّ.والمنلافيِّوالشتلات

ِّ.السالمِّفيِّكلِّزملانِّومكلاندعوةِّإلىِّرجلالِّاألمن،ًِّملةِّمشروعِّالخيرِّوِّ
ِّوملاِّفتئِّأنِّ،وأمسكِّبيديِّفيِّأولِّالخطواتِّ،،ِّالرجلِّالذيِّعلمنيِّأولِّالكلملاتإلىِّوالديِّالغلالي

ِّ.يلاتيبرعلايتهِّوجودهِّفيِّكلِّلًظةِّمنِّلًظلاتًِِّّفيضِّعلي ِّي
عينِّالًبِّالذيِّالِّينضب،ِّونبعِّالصفلاءِّالذيِّالِّيتوقف،ِّإلىِّمرشدتيِّفيِّكلِّمفترق،ِّإلىِّمَِّ

ِّ..ِّأميِّالًبيبةًين.جيشيِّالذيِّأستندِّعليهِّفيِّكلِّإلىِّدليليِّإلىِّكلِّنجلاح،ِّوِّ
إلىِّزوجتيِّالتيًِّملتِّعنيِّاألثقلال،ِّفأسندتنيِّفيِّكلِّضيق،ِّوصبرتِّعلي ِّعندِّكلِّتعب،ِّ

ِّ.وكلانتِّليِّخيرِّرفيقِّوقريب
يِّتوائموسرِّابتسلامتيِّوضيلاءِّقلبيِّوِِّّعيني،ِّنورِّإلىِّبنلاتيِّالًبيبلات ِّ.رًو

إلىِّأهليِّاألًبة..ِّإخوتيِّوأخواتيِّوأبنلاءِّعلائلتي،ِّمنِّيشعرنيِّقربهمِّبلالدفء،ِّورؤيتهمِّبلالسكينة،ِّ
ِّ.الفؤادوارتيلاحِِّّالقلبفأجدِّفيهمِّطمأنينةِّ
هِّوجوانًهِّإلىِّكلِّمخلصًِّملِّفيهِّقلبهِّللنلاسِّخيرااِّ ِّ.وبذالاِِّّوعطلاءاِِّّخدمةاِّ،ِّفتًركتِّجواًر

ِّ.ريفيِّطريقِّالخِّإليكمِّجميعلااِّأهديِّهذاِّالبًثِّالعلميِّسلائالاِّاهللِّأنِّينفعِّبهِّويجعلهِّخطوةاِّ
ِّ
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 الشكر والتقدير

رش  كر وتقدي
ِّ

ِّ(7)إبراهيم:يقولِّاهللِّفيِّكتلابهِّالعزيزِّ"لئنِّشكرتمِّألزيدنكم"

ِّ(وراهِّالبخلاري)"ِّاهللِِّّيشكرِّالالنلاسِِّّيقولِّالرسولِّ)صلِّاهللِّعليهِّوسلم(:"ِّمنِّالِّيشكروِّ

وأًدِّسطينِّفيِّوطننلاِّفلأستهلِّرسلالتيِّبأصدقِّعبلاراتِّالشكرِّوالتقديرِّوالثنلاءِّألكبرِّأعالمِّاإلدارةِِِّّّ
ِّالعربيِّواإلسالميِّالدكتور/ِّ ِّفيِّعلالمنلا ِّللِّمحمد إبراهيم المدهون "أبو مصعب"فرسلانهلا علمِّمنِّشيد

لااِّ ااِّمِّأكلاديميةِّاإلدارةِّوالسيلاسةِّللدراسلاتِّالعليلاِّمعلملااِّمميزِّالبنلاءِّالعظيِّهذاِّفكلانِّوبنىِّلإلدارةِّقلعةاِِّّصًر
ِّ.والدراسلاتِّالعليلاِّفيِّقطلاعِّغزةِّالمًلاصرِّفيِّتعزيزِّالبًثِّالعلميِّكبيرأسهمِّبشكلِّ

ِّأتقدمِّبجزيلِّالشكرِّوالعرفلانِّلمنِِِّّّ والرعلايةِِّّفيِّالتوجيهلاتتعلالىِّالفضلِّبعدِّاهللِّلهِّكلانِّكملا
ِّللدكتور/ ِّالشكرِّوالتقدير ِّفكل ِّالمزيني عطية أسامةِّوالخبرة، ىِّهذهِّلاإلشرافِّعلالذيِّتفضلِّب،

رشلاداتهِّليِّخاللِّفترةِّإعدادِّيمنِّجهدهِّووقتهِّوتوجِّيعليبخلِِّّملالرسلالةِّوِّ ِّلالة.الرسهلاتهِّوا 

ِّكلاديميةأميِّوهيئةِّالتدريسِّوالعلاملينِّفيِّأنِّأتقدمِّبكلِّالشكرِّوالتقديرِّللطلاقمِّاألكلاديِّىوالِّأنسِِّّ
ِّ.سلاندتنلاِّطيلةِّفترةِّالدراسةعلىِّدعمهمِّلنلاِّومِّاإلدارةِّوالسيلاسة

قيلادةاِّوجنودااِّالذينِّكلانتِِّّجهاز األمن الداخليوكذلكِّأخصِّبلالشكرِّوالتقديرِّرجلاالتِّوأبطلالِِِّّّ
سلاسيةِّمهلامهمِّوظروفِّعملهم ِّ.لهمِّإسهلاملاتِّمبلاركةِّفيِّتسهيلِّمهلامِّالبًثِّرغمِّضيقِّأوقلاتهمًِّو

تحِّأبوابِّمكتبتهلاِّبفعلىِّتفضلهلاِِّّةللجامعة اإلسالميوالِّيفوتنيِّأنِّأتقدمِّبجزيلِّالشكرِّوالتقديرِِِّّّ
ثراءِّالمعلوملاتالستفلادةِّمنللنلاِّالمركزيةِّالعلامرةِّ ِّ.هلاِّفيِّإعدادِّاألبًلاثِّوا 

لجهدهلاِّمعنلاِّمنِّخاللِّالبرنلامجِّالمشتركِّمعِِّّلجامعة األقصى كملاِّأتقدمِّبخلالصِّالشكرِّوالتقديرِِّّ
تلاًةِّالفرصةِّلنلاِّلمنلاقشةِّ ِّ.الرسلالةاألكلاديميةِّوا 

الِّأنِّأتقدمِّبجزيلِّالشكرِّوالتقديرِّلكلِّمنِّسلاهمِّودعمِّأوِّقدمِّنصيًةِّأوِّإِّأخيرااِِّّالِّيسعنيوِِِّّّ
ِّالشكلِّالالئق.ِّبهذاالرسلالةِّهذهِّلتخرجِّإرشلادااِّأوِّتوجيهلااِّأوِّرأيلااِّ

ِّ
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 ملخص الدراسة

 ص الدراسةخمل
"األنماط القيادية وعالقتها بالسلوك اإلبداعي لدى العاملين في جهاز األمن الداخلي 

 غزة"في قطاع 
ملينِّفيِّلدىِّالعلااإلبداعيِّلالسةةةلوكِّاألنملاطِّالقيلاديةِّوعالقتهلاِّبهدفتِّالدراسةةةةِّإلىِّالتعرفِّعلىِِِّّّ

وذلكِّمنِّخاللِّتًديدِّالنمطِّالقيلاديِّالسةةةةةةةةةةةةةةلائد،ِّوقيلاسِّمسةةةةةةةةةةةةةةتوىِّالسةةةةةةةةةةةةةةلوكِِّّ،جهلازِّاألمنِّالداخلي
ىِّالعلاملينِّداإلبداعي،ِّومنِّثمِّالتعرفِّعلىِّطبيعةِّالعالقةِّبينِّاألنملاطِّالقيلاديةِّوالسلوكِّاإلبداعيِّل

فيِّالجهلاز،ِّوقدِّاسةةةةةةةةةةةتخدمِّالبلاًثِّالمنهجِّالوصةةةةةةةةةةةفيِّالتًليليِّلتًقيقِّأهدافِّالدراسةةةةةةةةةةةة،ًِّيثِّقلامِّ
بتصةةةةةةميمِّاسةةةةةةتبلانةِّتكونتِّمنِّقسةةةةةةمين،ِّالقسةةةةةةمِّاألولِّلتًديدِّاألنملاطِّالقيلادية،ِّوالقسةةةةةةمِّالثلانيِّلقيلاسِّ

يِّمنِّالداخلمسةةةةةتوىِّالسةةةةةلوكِّاإلبداعي،ِّوقدِّتكونِّمجتمعِّالدراسةةةةةةِّمنِّجميعِّالعلاملينِّفيِّجهلازِّاأل
(ِّموظفلاا،ِّوبعد572ِّتكونتِّمنِّ)منهمِّتمِّاختيلارِّعينةِّعشةةةةةةةةةةةةةةوائيةِّوِّ(ِّموظفلاا،079ِّوالبلالغِّعددهمِّ)

مِّبرنلامجِّا(ِّاسةةةةةةتبلانةِّمنِّاالسةةةةةةتبلانلاتِّالموزعة،ِّكملاِّتمِّاسةةةةةةتخد569توزيعِّاالسةةةةةةتبلانلاتِّتمِّاسةةةةةةتردادِّ)
(SPSS.ِّلتًليلِّبيلانلاتِّالدراسة)ِّ

نمطِّالقيلاديِّالسةةةةلائدِّفيِّجهلازِّاألمنِّالداخليِّهوِّوقدِّتوصةةةةلتِّالدراسةةةةةِّإلىِّعدةِّنتلائجِّأهمهلاِّأنِّال
،ِّيليهِّ%79.7قراطيِّبوزنِّنسةةةبيِّوِّ،ِّيليهِّالنمطِّالقيلاديِّالديم%75.5نمطِّالقيلادةِّالمثلاليةِّبوزنِّنسةةةبيِّ

،ِّ%6..6،ِّيليهِّالنمطِّالقيلاديِّاالجتملاعيِّبوزنِّنسبيِّ%60.9النمطِّالقيلاديِّاألوتوقراطيِّبوزنِّنسبيِّ
السلوكِّاإلبداعيِّجلاءِّبوزنِّمًورِّ.ِّكملاِّأظهرتِّأنِّ%25.5زنِّنسبيِّوأخيرااِّالنمطِّالقيلاديِّالترسليِّبوِّ

(ِّوأنِّاسةةةتجلابلاتِّالمبًوثينِّعلىِّهذاِّالمًورِّكلانتِّإيجلابية،ِّوتظهرِّالنتلائجِّأيضةةلاا79.9ِّنسةةةبيِّبلغِّ)%
أنهِّتوجدِّعالقةِّذاتِّداللةِّإًصةةةةةةلائيةِّبينِّأبعلادِّأنملاطِّالقيلادةِّوالسةةةةةةلوكِّاإلبداعيًِّيثِّكلانتِّقيمةِّ)ر(ِّ

ِّ.9.92اإلًصلائيةِّأقلِّمنِّوالداللة66ِِّّ..9=ِّ

وقدِّأوصةةةةةةةةةةةةتِّالدراسةةةةةةةةةةةةةِّبعدةِّتوصةةةةةةةةةةةةيلاتِّأهمهلاِّتعزيزِّالسةةةةةةةةةةةةيرِّعلىِّخطىِّالنمطِّالمثلاليِّوالنمطِّ
ِّأوصةةةةةةةةةةتمنِّنتلائجِّإيجلابيةِّعلىِّالسةةةةةةةةةةلوكِّاإلبداعي،ِّوِِّّلاالديمقراطيِّداخلِّجهلازِّاألمنِّالداخليِّلملاِّلهم

بداعي،ِّالسةةةةلوكِّاإللملاِّلهِّمنِّانعكلاسِّسةةةةلبيِّعلىِّفيِّبعضِّالمواقفِّتجنبِّاسةةةةتخدامِّالنمطِّالترسةةةةليِّب
ضةةةةةةرورةِّعقدِّدوراتِّتدريبيةِّخلاصةةةةةةةِّومكثفةِّلكلافةِّالعلاملينِّفيِّجهلازِّاألمنِّأضةةةةةةلافتِّفيِّتوصةةةةةةيلاتهلاِّلوِّ

الداخليًِّولِّاألنملاطِّالقيلاديةِّتقودهمِّللوصةةةةةولِّإلىِّالمرتبةِّالمثلاليةِّلضةةةةةملانِّنجلاًهمِّبقيلادةِّفرقِّالعملِّ
رفعِِّّلعنصرِّالبشريِّوالعملِّعلىضرورةِّاالهتملامِّبلاكملاِّعرجتِّفيِّتوصيلاتهلاِّلتًقيقِّأهدافِّالجهلاز،ِّوِّ

شةةةةةعلارهمِّبأهميةِّدورهمِّفيِّالمؤسةةةةةسةةةةةةِّوتشةةةةةجيعهمِّعلىِّاإلبداعِّوالمشةةةةةلاركةِّفيِّ الروحِّالمعنويةِّلديهم،ِّوا 
ِّالقرار.ِّاتخلاذ
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Abstract 

Abstract 
 

The study aimed to identify the leadership styles and its relations with 

the creative behavior among the employees of the internal security in Gaza, 

through identifying the dominant leadership style and measuring the level 

of the creative behavior among them. The researcher used the descriptive 

analytical approach. In order to achieve the study objectives, the researcher 

prepared a questionnaire to gather and collect the needed information 

relevant to the topic in order to realize the aims of this study. The 

questionnaire consists of two main components; the leadership styles and 

the creative behavior.  

The questionnaire has been developed and tested, and then distributed 

to a sample consisting of 275 employees of the internal security; where 270 

of them responded. After that, the collected data was analyzed by statistical 

methods and manipulated through the SPSS software.   

The study found that the most dominant leadership style among the 

employees was the "ideal leadership style" with a relative weight 72.2%, 

then 70.7% for the democratic leadership style, where the autocratic 

leadership style had 69%, while 63.8% for the social leadership style, and 

finally 51.1% for the anarchist leadership style. 

In addition, the study found that the relative weight of the creative 

behavior was 70% among the employees. As well as, the study reached that 

there is a statistical relationship between the leadership styles and the 

creative behavior. 

The study recommended the necessity of implementing the ideal and 

democratic leadership styles in the internal security because of its positive 

benefits and return on the creative behavior. On the other hand, it 

recommended preventing the usage of the anarchist leadership style due to 

its negative results and returning on the creative behavior. It is important 

also to conduct training courses for the employees, enhance their roles and 

their spirit, in which will lead to high and improved performance. 
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 الفصل األول

 الدراسة مقدمة 
كلافةِّلِّالتطورِّالعلميِّوالتكنولوجيِّالذيِّيشهدهِّالعلالمِّفيِّكلافةِّمنلاًيِّالًيلاةِّأصبحِّيشكلِّتًديلااِّ

ِّلعليهلاِّأنِّتعملِِّّالمنظملاتِّوالمؤسةةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةلات،ِّفكلانِّلزاملااِّ مواكبةِّتلكِّالتطوراتِّوالتكيفِّمعِّبكلِّجد 
ِّالتغيراتِّالمتسلارعة.الواقعِّومواجهةِّ

نِّ المنظملاتِّوالمؤسةةسةةلاتِّبكلافةِّأنواعهلاِّومختلفِّتخصةةصةةلاتهلاِّتًتلاجِّإلىِّنموذجِّقيلادةِّواعيةِّوا 
كلِّملاِّيواكبِّببلالكلادرِّالبشةةةةةةريِِّّنتقلالاالىِّعلىِّعلاتقهلاِّلقَِّومسةةةةةةئولةِّومؤثرةِّفيِّاألفرادِّوالجملاعلات،ِّيُِّ

عيِّفةِّالمسةةةةةتويلاتِّورأينلاِّسةةةةةتقدمِّوتطورِّفيِّالمًيط،ِّوقدِّرأينلاِّاهتملامِّالمؤسةةةةةسةةةةةلاتِّبلالقيلاداتِّمنِّكلا
ِّالمنظملاتِّلتنميةِّالمهلاراتِّالقيلاديةِّلديهلا،ِّفلالقلائدِّهوِّالعنصرِّاألهمِّفيِّأيِّتجمع.

القيلادةِّبأنهلاِّالجهودِّالمبذولةِّللتأثيرِّفةةةةةةةةيِّسةةةةةةةةلوكِّالنةةةةةةةةلاسِّأوِّتغييرِّهذاِّ(5079ِّ)ويعرفِّفيدلرِّ
دنلاِّأنِّالعديدِّمنِّ(،ِّوقدِّوج5955ِّ:759السةةةلوكِّللوصةةةولِّإلىِّأهدافِّالمنظمةِّواألفرادِّ)عربيلات،ِّ

المنظملاتِّالكبيرةِّبدأتِّبلالعملِّمنذِّثملانينيلاتِّالقرنِّالعشةةةةةةةةرينِّعلىِّتًسةةةةةةةةينِّوتطويرِّعمليةِّاختيلارِّ
ِّ.(.5996ِّ:55ِّ)كتلانة،ِّقيلاداتهلاِّوالتعرفِّالمبكرِّعلىِّالمواهبِّالقيلاديةِّلهلا

كذلكِّوِّنملاذجِّالقيلادةِّمتعددةِّوأنملاطهلاِّمختلفة،ِّفلالبشرِّمختلفونِّفيِّأشكلالهمِّوألوانهمِّوالِّشكِّأنِّ
هِّاألسلاليبِّوتًددِّهذِّ،مختلفونِّفيِّأنملاطهمِّوسلوكهم،ِّوفيِّالواقعِّالعديدِّمنِّنملاذجِّالقيلادةِّوأسلاليبهلا

العواملِّالموقفيةِّالتيِّتتصةةةةلِّبفلسةةةةفةِّالقيلاديينِّأنفسةةةةهم،ِّوشةةةةخصةةةةيلاتهمِّوخبراتهمِّمنِّجهة،ِّوبطبيعةِّ
لِّمنِّجهةِّبيئةِّالعمالجملاعلاتِّالتيِّيقودونهلاِّوالمستوىِّالعلميِّألفرادهلاِّونمطِّشخصيلاتهم،ِّوطبيعةِّ

ِّ.(2000ِّ:186ِّأخرىِّ)القريوتي،

زِّلدىِّبرِّ(ِّاألنملاطِّالقيلاديةِّبأنهلاِّمجموعةِّالسةةةةةةةةةةةةةةلوكيلاتِّالتيِّتَِّ.5990ِّ:54)ِّزيلارةوقدِّعرفِّ
معهِّبلاتجلاهِّتًقيقِّأهدافِّالمنظمةِّأوِّالمؤسسة،ِّوقدًِّظيتِّالعلاملينِِّّخرينالقلائدِّفيِّتأثيرهِّعلىِّاآل

ِّصةةةنيفإلىِّتِّبعضةةةهلاوخلصةةةتِِّّ،والدارسةةةينِّفيًِّقلِّاإلدارةِّدراسةةةةِّاألنملاطِّالقيلاديةِّاهتملامِّالبلاًثين
ي،ِّالنمطِّاألوتوقراطِّوهيأنملاطِّرئيسيةِّخمسةِِّّقيلادةِّمنًِّيثِّأسلوبِّمملارستهلاِّإلىعلملاءِّاإلدارةِّلل

ِّ.:ِّنت(5997)الجبري،ِِّّوالنمطِّاالجتملاعيِّوالنمطِّالمثلاليِّالترسليالنمطِّالديموقراطيِّوالنمطِّ
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(5952ِّكدراسةةةةةةةةةةةةةةةِّ)المدهون،ِِّّأجريتِّفيِّهذاِّالمجلالوقدِّأظهرتِّالدراسةةةةةةةةةةةةةةلاتِّواألبًلاثِّالتيِّ
أنِّاألنملاطِّالقيلاديةِّلهلاِّأثرِّكبيرِّفيِّبيئةِّالعملِّداخلِّالمؤسةةسةةلاتِّومنِِّّ(.595ودراسةةةِّ)أبوالخير،ِّ

بلاينِّيؤديِّإلىِّتِّوتنوعِّأسةةةةةةةةةةةةةةةلاليبِّالقيلادةِّأهمهلاِّاإلبداعِّلدىِّالمرؤوسةةةةةةةةةةةةةةين،ِّفتبلاينِّاألنملاطِّالقيلادية
ِّن.اإلبداعِّلدىِّالعلامليِّيلاتواختالفِّمستوِّ

المهمةِّلجميعِّالمنظملاتِّالتيِّتواجهِّبيئةِّتنلافسةةةةةةةةةةةةةةيةِّمتغيرة،ِّفيِّظلِِّّرموِّاإلبداعِّمنِّاألِّويعد
هلاِّفلوالِّاإلبداعِّلبقيتِّالًيلاةِّعلىِّصةةةةةةةةةةةةةورتِّلهلائلِّوالسةةةةةةةةةةةةةريع،ِّوثورةِّالمعلوملات،التطورِّالتكنولوجيِّا
براهيم)ِّهذاالبدائيةًِّتىِّيومنلاِّ ِّ.(5999ِّ:5.7،أبودنيلا،ِّوا 

وصةةةةةلارِّاسةةةةةتخدامِّكلمةِّإبداعِِّّالعصةةةةةور،دِّمنِّالبلاًثينِّعلىِّمرِّلقدِّشةةةةةغلِّمفهومِّاإلبداعِّالعدي
(5955ِّ:566ِّ)ِّ،ِّفلاإلبداعِّكملاِّيعرفهِّعلامربلِّكلافةِّالمختصةةينِّوغيرِّالمختصةةينشةةلائعلااِّكثيرااِّمنِّق

ِّوالعدلونيانِّسةةويدويعرفهِِّّ.هوِّالتوصةةلِّإلىِّطرقِّجديدةِّللًصةةولِّمنهلاِّعلىِّنتلائجِّتسةةعىِّلتًقيقهلا
ِّ.ديد(ِّبأنهِّعمليةِّاإلتيلانِّبج5994ِّ:56)

تى تىِّبيئةِّتشةةةةجعِّعلىِّاإلبداع،ِّالمؤسةةةةسةةةةةِّتوفرِّأنِّيجبِّفيِّعمله،ِّالفردِّيبدعًِّو ِّتصةةةةبحًِّو
ِّأنِّفيهمموظِّبإمكلانِّأنِّيقتنعواِّأنِّإدارتهِّوفريقِّالقلائدِّعلىِّيجبِّإبداعية،ِّبيئةبيئةِّالمؤسةةةةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةةةةِّ

إلبةةةداعِّاِّعنِّالموظفينِّتعيقِّعراقيةةةلِّتضةةةةةةةةةةةةةةعِّالتيِّالعقيمةةةةِّالقواعةةةدلغواِّبةةةلِّوعليهمِّأنِّيُِِّّيبةةةدعوا
ِّ.:ِّنت(5959ِّ،لمغربي)ا

همِّأتسةةةةةعىِّالمؤسةةةةةسةةةةةلاتِّالسةةةةةتغاللِّالطلاقلاتِّوالمواردِّالموجودةِّلديهلاِّبملاِّيًققِّأهدافهلا،ِّولعلِّوِّ
العنصةةةةرِّاألكثرِّأهميةِّفيِّالمؤسةةةةسةةةةة،ِّفلالكلادرِّالبشةةةةريِّهوِِّّإذِّأنهلاالمواردِّالبشةةةةريةِّهيِّالمواردِّهذهِّ

األنملاطِّالقيلاديةِِّّلتعرفِّعلى،ِّومنِّهنلاِّيأتيِّاجتهلادِّقيلاداتِّالمؤسةةةةةةةةسةةةةةةةةلاتِّللاتمؤسةةةةةةةةسةةةةةةةةالرأسِّملالِّ
ِّعي.هِّسلوكهمِّاإلبدايوجوِِّّرِّطلاقلاتِّالعلاملينيفجلاِّبملاِّمنهِّواختيلارِّاألنسبالصلالًةِّلمؤسسلاتهمِّ

ِّيقعِّعلىِّذيقطلاعِّغزةِّوالبمنِّالداخليِّأًدِّأهمِّالمؤسةةةةةةةةسةةةةةةةةلاتِّاألمنيةِّالعلاملةِّزِّاألويعتبرِّجهلا
تًقيقِّاتِّالموجودةِّلعلاتقهِّتبعلاتِّأمنيةِّكبيرة،ِّفهوِّالجهلازِّاألكثرًِّلاجةِّالسةةةةةةةةةتغاللِّالطلاقلاتِّوالقدرِّ

فيِّقصًِّصةةةةلارِّوناًتاللِّوِّعملهِّمنِِّّالتًديلاتِّوالعقبلاتِّالتيِّيفرضةةةةهلاِّعليهِّواقعِّةأهدافهِّومواجه
ضةةةةةةةةةةةربِّالمنظومةِّاألمنيةِّفيِّوالًثيثةِّلتعطيلِّعملهِّوِِّّالدائمةِّلعدوالمقدراتِّالموجودةِّومسةةةةةةةةةةةلاعيِّا
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هيلِّنِّوالسةةةةةةلمِّوتسةةةةةةلالعبثِّبلاألمبِّتقومِّمنِّداخلِّالمجتمعِّعنلاصةةةةةةرِّنيدتجبلاسةةةةةةتمرارِّلِّهعملالقطلاعِّوِّ
ِّللنيلِّمنِّالمقلاومةِّومنِّيًتضنهلاِّويدعمهلا.ِّهطريق

دراكهِّلألهميةِّالًتميةِّبوجوبِِّّوشةةةةةةةةةةةةةةعورااِّ منِّالبلاًثِّبكلِّهذهِّالتًديلاتِّالتيِّتواجهِّالجهلازِّوا 
تمكنِّمنِّتِّوخلقِّبيئةِّإبداعيةِّمالئمةِّبهِّلائلِّلالرتقلاءالتطويرِّالمسةةةةةةةتمرِّللعملِّوالسةةةةةةةعيِّبكلِّالوسةةةةةةة

كبيرة،ِّالِّمهوتضعِّالعلاملينِّفيهِّأملامِّمسئوليلاتِّهوالمعيقلاتِّالتيِّتواجهِّالوقوفِّفيِّوجهِّكمِّالصعوبلات
ةِّنملاطِّالقيلاديةِّومًلاولاألِّالتيِّيبًثِّمنِّخاللهلاِّفيوِّهذهِّالدراسةةةةةةةةةةةةةةةةِّتوجهِّالبلاًثِّللكلِّذلكِّفقدِّ
الراعيِّاألولِّلإلبداعِِّّاألمثلِّفيِّإدارةِّهذهِّالمؤسةةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةةِّبصةةةةةةةةةةةةفةِّقيلادةِّالجهلازنمطِّالتعرفِّعلىِّال

ىِّللتعرفِّعللارِّوالتطوير،ِّفةةدأبِّالبةةلاًةةثِّمنِّخاللِّهةةذهِّالةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةةةِّمجتهةةدااِّوالمًفزِّاألولِّلالبتكةة
األنملاطِّالقيلاديةِّالموجودةِّفعليلااِّفيِّالجهلاز،ِّوايجلابيلاتِّوسةةةةةةةةةلبيلاتِّكلِّنمط،ِّومدىِّمالءمةِّكلِّنمطِّ
للظروفِّالموجودةِّوطبيعةِّالمهلام،ِّوقدرةِّكلِّنمطِّعلىِّإدارةِّعمليةِّاإلبداعِّوتشةةةةةةةةةةةةةةجيعِّالسةةةةةةةةةةةةةةلوكِّ

واضةةةةةةةًةِّتًددِّالنمطِّاألمثلِّواألفضةةةةةةةلِّالذيِّتنهضِّبهِّهذهِّالمؤسةةةةةةةسةةةةةةةةِِّّاإلبداعي،ِّليصةةةةةةةلِّبنتيجة
ِّوتستطيعِّالقيلامِّبدورهلاِّالريلاديِّفيًِّفظِّاألمنِّواالستقرارِّوالسلمِّالمجتمعي.

 مشكلة الدراسة 

وِّفهِّ،فيِّقطةةلاعِّغزةِّمنِّالةةداخليِّمنِّأهمِّأجهزةِّوزارةِّالةةداخليةةةِّواألمنِّالوطنييعتبرِّجهةةلازِّاأل
ىِّلِّإللالعملِّالموكفِّ،ِّجدارهِّاألمنيالتيِّتعتبرِّدرعِّالمجتمعِّوِّرةِّوزاالالجهلازِّاألكثرًِّسةةةةةةةةةلاسةةةةةةةةةيةِّفيِّ

نهلاِّكوِِّّواألكثرًِّسةةةةةةةةلاسةةةةةةةةيةاِِّّخطرألهوِّاألكثرِّصةةةةةةةةعوبةِّوالمهلامِّالملقلاةِّعلىِّعلاتقهِّهيِّاِّهذاِّالجهلاز
ملايةِّالوطنِّمنِّعبثِّاالًتاللِّوأذرعهِّالمختلفةِّفيِّالمجتمعنظلامِّاألمنِّتًقيقِّتتمثلِّفيِّ وهذاِِّّ،ًو

رِّواالبتعةةلادِّعنِّالتفكيتجةةديةةدِّالمسةةةةةةةةةةةةةةتمرِّوالتطويرِّالِّاألمنِّالةةداخليِّكلةةهِّيتطلةةبِّمنِّموظفيِّجهةةلاز
مِّوقةةدِّأجمعِّمعظِّ،بةةداعيِّفيِّالميةةدانإالتقليةةديِّوتنميةةةِّالقةةدراتِّاإلبةةداعيةةةِّوترجمتهةةلاِّإلىِّسةةةةةةةةةةةةةةلوكِّ

أنِِّّتيبيفيرىِّالعِّ،المجلالِّعلىِّأنِّالقدراتِّاإلبداعيةِّتتأثرِّبنمطِّالقيلادةِّالسةةةةةةةةةةةةةةةلائدِّهذانِّفيِّيالبلاًث
ذيِّيسةةةتطيعِّأنِّيجعلِّسةةةلوكِّالعلاملينِّمعهِّيتطلابقِّمعِّالسةةةلوكِّالذيِّيريدِّسةةةواءِّالقلائدِّالنلاجحِّهوِّال
 .(6.:5992ِِّّ،)العتيبيِّخرينفيِّمجلالِّالتعلاملِّمعِّاآلفيِّمجلالِّالعملِّأوِّ

إالِّأنهلاِّلمِّتتنلاولِِّّ،علىِّالدراسةةةةةةةةةةةةلاتِّالسةةةةةةةةةةةةلابقةِّورغمِّتوفرهلاِّوتعددهلاِّومنِّخاللِّاطالعِّالبلاًث
خلاصةِّفيِّالمؤسسلاتِّالًكوميةِّذاتِِّّ،هتملامِّأكبرلالموضوعِّبًلاجةِّإلىِّافِّ،الموضوعِّبشكلِّمبلاشر
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يرِّمدىِّتأثِّتدركمنِّالقيلاداتِّالِِّّكثيرااِِّّإنًيثِِّّ،المهلامِّالصةةةةةةةةةةةةةةعبةِّفيِّظلِّقلةِّاإلمكلانلاتِّوالموارد
وهذاِِّّ،السةةةةةةةلوكِّاإلبداعيِّلدىِّالمرؤوسةةةةةةةينِّسةةةةةةةتخدمِّمنِّقبلِّالقلائدِّعلىِّتنميةاألنملاطِّالقيلاديةِّالتيِّتُِّ

ملاطِّالقيلادةِّأنِّعلىرفِّعتأتيِّهذهِّالدراسةةةةةةةةةِّفيِّمًلاولةِّللتومنِّهنلاِِّّ،يتسةةةةةةةةببِّفيِّقتلِّاإلبداعِّلديهم
بلالسلوكِّاإلبداعيِّلدىِّالعلاملينِّفيِّجهلازِّاألمنِّالداخليِّفيِّوزارةِّالداخليةِّالسلائدةِّومنِّثمِّعالقتهلاِّ

 واألمنِّالوطني.
 :األسئلة التاليةتنحصر ومن هذا المنطلق يمكن بلورة مشكلة الدراسة والتي 

 ؟جهلازِّاألمنِّالداخليِّمنِّوجهةِّنظرِّأفرادِّالعينةِّفيِّلدىِّالعلاملينِّةالسلائدِّاألنملاطِّالقيلاديةِّملا -5
 ِّفيِّجهلازِّاألمنِّالداخلي؟لدىِّالعلاملينِِّّالسلوكِّاإلبداعيِّمستوىملاِّ -5
ملينِّفيِّلعلادىِّابينِّاألنملاطِّالقيلاديةِّوالسةةةةةلوكِّاإلبداعيِّلًِّصةةةةةلائيلااِّإهلِّتوجدِّعالقةِّارتبلاطيةِّدالةِّ -.

 منِّالداخلي؟جهلازِّاأل
ِّيفجهلازِّاألمنِّالداخليِّبِّالعلاملينلاتِّاسةةتجلابلاتًِّصةةلائيةِّبينِّمتوسةةطإلةِّهلِّتوجدِّفروقِّذاتِّدال -4

 (؟،ِّالرتبةِّالعسكرية،ِّسنواتِّالخبرة)المؤهلِّالعلميلىِّمتغيرِّإتعزىِِّّاألنملاطِّالقيلادية
ِّفيِّاألمنِّالداخليجهلازِّبالعلاملينِّلاتِّاسةةتجلابلاتًِّصةةلائيةِّبينِّمتوسةةطإهلِّتوجدِّفروقِّذاتِّداللةِّ -2

 (؟،ِّالرتبةِّالعسكرية،ِّسنواتِّالخبرة)المؤهلِّالعلمييرِّلىِّمتغإبداعيِّتعزىِّالسلوكِّاإل
6- ِّ

 أهداف الدراسة 
ِّ:لىِّتًقيقِّاألهدافِّالتلاليةإتسعىِّهذهِّالدراسةِّ

 .فيِّجهلازِّاألمنِّالداخليلدىِّالعلاملينِّاألنملاطِّالقيلاديةِّالسلائدةِِّّالكشفِّعن -5
 ِّ.لدىِّالعلاملينِّفيِّجهلازِّاألمنِّالداخليِّالسلوكِّاإلبداعيمستوىِِّّتًديد -5
قةِّبينِّاألنملاطِّالقيلاديةِّالسةةلائدةِّوبينِّالسةةلوكِّاإلبداعيِّلديِّالعلاملينِّفيِّجهلازِّاألمنِّتًديدِّالعال -.

 الداخلي.
لقيلاديةِّاألنملاطِّاِّفيجهلازِّاألمنِّالداخليِّبالكشفِّعنِّالفروقِّبينِّمتوسطلاتِّاستجلابلاتِّالعلاملينِّ -4

 .(،ِّالرتبةِّالعسكرية،ِّسنواتِّالخبرة)المؤهلِّالعلميتعزىِّإلىِّمتغيرِّ
ِّالسةةةةةةةةةلوكِّفيجهلازِّاألمنِّالداخليِّباسةةةةةةةةةتجلابلاتِّالعلاملينِِّّنِّمتوسةةةةةةةةةطلاتالكشةةةةةةةةةفِّعنِّالفروقِّبي -2

 .(،ِّالرتبةِّالعسكرية،ِّسنواتِّالخبرة)المؤهلِّالعلمياإلبداعيِّتعزىِّإلىِّمتغيرِّ
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  أهمية الدراسة 
ِّتبرزِّأهميةِّالدراسةِّمنِّخالل:ِّ

ِّ

 األهمية العلمية
ربيةِّوالمكتبةِّالعبلالمعرفةِّاإلنسةةةةةةةلانيةِِّّمفيدةيأملِّالبلاًثِّأنِّتؤديِّهذهِّالدراسةةةةةةةةِّإلضةةةةةةةلافلاتِّ -

 ًولِّموضوعِّاألنملاطِّالقيلاديةِّوعالقتهلاِّبلالسلوكِّاإلبداعي.
يأملِّالبلاًثِّأنِّتفتحِّدراستهِّالمجلالِّأملامِّالبلاًثينِّفيِّإعدادِّدراسلاتِّذاتِّصلةِّبلالموضوعِّ -

 ثريِّمعلوملاتِّالبلاًثين.كونهلاِّستكونِّإًدىِّالمراجعِّالتيِّتُِّ
ِّسةةسةةةِّأمنية،ًِّيثِّتندرِّالدراسةةلاتتعتبرِّهذهِّالدراسةةةِّإضةةلافةِّجديدةِّتتنلاولِّالًديثًِّولِّمؤِّ -

 التيِّتتنلاولِّالسلوكِّاإلبداعيِّواألنملاطِّالقيلاديةِّفيِّالمؤسسلاتِّالًكوميةِّاألمنية.
ِّ

 األهمية العملية
ِّ

تقديمِّالمسةةةلاعدةِّلقيلاداتِّجهلازِّاألمنِّالداخليِّعلىِّمختلفِّمسةةةتويلاتهمِّبشةةةكلِّخلاصِّووزارةِّ -
بلِّتهمِّوأنملاطهمِّالقيلاديةِّوسالداخليةِّواألمنِّالوطنيِّبشكلِّعلامِّبتسليطِّالضوءِّعلىِّمملارسلا

 تطويرهلا.
قدِّتسةةةةةةلاعدِّنتلائجِّالدراسةةةةةةةِّفيِّاختيلارِّالنمطِّاألنسةةةةةةبِّللقيلادةِّوكيفيةِّتوظيفهِّلتنميةِّالسةةةةةةلوكِّ -

 اإلبداعيِّلدىِّالعلاملينِّفيِّجهلازِّاألمنِّالداخلي.



 اإلطار العام للدراسة

  
 

7 

 الفصل األول

 متغيرات الدراسة 

 
 

 ( متغيرات الدراسة1شكل رقم )
 رد بواسطة الباحثالمصدر: ج  

 

 فرضيات الدراسة 
(ِّبينِّاألنملاطαِّ≤ِّ9.92ِّدِّعالقةِّارتبلاطيةِّذاتِّداللةِّاًصةةةةةةةةةةلائيةِّعندِّمسةةةةةةةةةةتوىِّدالةِّ)توج -

 القيلاديةِّوالسلوكِّاالبداعي.
متوسةةةةةةةةةةةةطلاتِّبينِِّّ(αِّ≤ِّ9.92)الِّتوجدِّفروقِّذاتِّداللةِّاًصةةةةةةةةةةةةلائيةِّعندِّمسةةةةةةةةةةةةتوىِّدالةِّ -

ِّ،لىِّمتغيرِّ)المؤهلِّالعلمي،ِّسنواتِّالخبرةإعزىًِّولِّاألنملاطِّالقيلاديةِّتُِِّّالعلامليناستجلابلاتِّ
 .(رتبةِّالعسكريةال

متوسةةةةةةةةةةةةطلاتِّبينِِّّ(αِّ≤ِّ9.92)الِّتوجدِّفروقِّذاتِّداللةِّاًصةةةةةةةةةةةةلائيةِّعندِّمسةةةةةةةةةةةةتوىِّدالةِّ -
اتِّسةةةةةةةةةةنوِّلىِّمتغيرِّ)المؤهلِّالعلمي،ِّإىِّعزًَِّولِّالسةةةةةةةةةةلوكِّاالبداعيِّتُِِّّالعلامليناسةةةةةةةةةةتجلابلاتِّ

 المسمىِّالوظيفي(؟ِّ،الخبرة
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 دود الدراسةح 

 الحد الموضوعي -1
يِّوعالقتهلاِّبلالسلوكِّاإلبداعيِّلدىِّالعلاملينِّفِّتقتصرِّالدراسةِّعلىِّاألنملاطِّالقيلاديةِّالًديثة

ِّ.واألمنِّالوطنيِّجهلازِّاألمنِّالداخليِّفيِّوزارةِّالداخلية
 الحد المكاني -2
ِّ.فيِّمًلافظلاتِّغزةِّتطبيقِّهذهِّالدراسةِّعلىِّجهلازِّاألمنِّالداخليِّفيِّوزارةِّالداخليةِّتم
 الحد البشري -3
ِّ.زةفيِّمًلافظلاتِّغِّخليمنِّالداتطبيقِّهذهِّالدراسةِّعلىِّجميعِّالمرؤوسينِّفيِّجهلازِّاألِّتم
 الحد الزماني -4
ِّم.5957تطبيقِّالدراسةِّخاللِّعلامِِّّتم

 مصطلحات الدراسة 
 

ِّمصطلًلاتِّنذكرِّمنهلا:ِّمجموعةِّاشتملتِّالدراسةِّعلىِّ
 القيادة .1

رشةةةةةةلادهمِّمنِّأجلِّ قدرةِّالفردِّفيِّالتأثيرِّعلىِّشةةةةةةخصِّأوِّمجموعةِّمنِّاألشةةةةةةخلاصِّوتوجيههمِّوا 
عةِّةِّفيِّسةةبيلِّتًقيقِّاألهدافِّالموضةةوِّءنِّالكفلازهمِّعلىِّالعملِّبأعلىِّدرجةِّميًفتكسةةبِّتعلاونهمِّوِّ

ِّ.(5955ِّ:45)المدهون،ِّالعجرمي،ِّ

القيلادةِّإجرائيلااِّبأنهلاِّالدرجةِّالكليةِّالتيِّيًصةةةةةةةةةةةةةلِّعليهلاِّالمسةةةةةةةةةةةةةتجيبِّمنِّخاللِِّّويعرف الباحث
ِّاالجلابةِّعلىِّفقراتِّمقيلاسِّالقيلادةِّالمستخدمةِّفيِّالبًثِّالًلالي.

 القيادية األنماط .2

السةةةلوكِّالذيِّيملارسةةةهِّالقلائدِّالفعلالِّعلىِّأفرادِّالمجموعةِّالعلاملةِّ"ِّلابأنهRobert Oensِِّّلايعرفه
ِّ.(5995ِّ:574،ِّالعميلان"ِّ)فيِّالمنظمةِّنتلاجمعهِّبهدفِّتًسينِّنوعيةِّالعملِّواإل
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قِّهدفِّتًقيلالقلائدِّفيِّأيِّموقفِِّّنتهجهويرىِّ)العجمي(ِّأنِّالنمطِّالقيلاديِّهوِّالسةةةةةةةلوكِّالذيِّي
ِّ.(5996ِّ:5.6،ِّميتبلاعِّبهِّفيِّسلوكيلاتهمِّ)العجالجملاعةِّويقتديِّاأل

األنملاطِّالقيلاديةِّإجرائيلااِّبأنهلاِّالدرجةِّالكليةِّالتيِّيًصةةةةةةلِّعليهلاِّالمسةةةةةةتجيبِّمنِِّّويعرف الباحث
ِّخاللِّاالجلابةِّعلىِّفقراتِّمقيلاسِّاألنملاطِّالقيلاديةِّالمستخدمةِّفيِّالبًثِّالًلالي.

 اإلبداع .3

ًداثِّاسةةةتجلابلاأفكلارِّوقراراتِّوسةةةلوكيلاتِّغيرِّشةةةلائعةِّإنتلاجهوِّ تصةةةفِّتِّت،ِّوليسةةةتِّاعتيلاديةِّوا 
ِّ.(5959ِّ:565)جواد،ِِّّبلاألصلالة

اإلبداعِّإجرائيلااِّبأنهلاِّالدرجةِّالكليةِّالتيِّيًصةةةةةةةةةةلِّعليهلاِّالمسةةةةةةةةةةتجيبِّمنِّخاللِِّّويعرف الباحث
ِّاالجلابةِّعلىِّفقراتِّمقيلاسِّاإلبداعِّالمستخدمةِّفيِّالبًثِّالًلالي.

 االبداعي السلوك .4
عِّالعملِّوليسِّهوِّالسةةةةةةةةةةةةةلوكِّأوِّالتصةةةةةةةةةةةةةرفِّالمميزِّالذيِّيملارسةةةةةةةةةةةةةهِّالفردِّأوِّالمجموعةِّفيِّموق

وقدِِّّلنهلائية،اوأنهِّسلوكِّيسبقِّاإلبداعِّفيِّصيغتهِِّّجديدة،خدملاتِّوسلعِِّّيبلالضرورةِّأنِّتنتجِّعنهِّأ
السةةةةةةةةةةةةةكلارنة،ِّ)المنظمةِّسةةةةةةةةةةةةةهِّالفردِّألولِّمرةِّفيِّرِّفيًِّدِّذاتهِّعندملاِّيملاِّيكونِّهذاِّالسةةةةةةةةةةةةةلوكِّإبداعلااِّ

5955ِّ:25).ِّ
بِّمنِّلتيِّيًصةةلِّعليهلاِّالمسةةتجيالسةةلوكِّاإلبداعيِّإجرائيلااِّبأنهلاِّالدرجةِّالكليةِّاِّويعرف الباحث

ِّخاللِّاالجلابةِّعلىِّفقراتِّمقيلاسِّالسلوكِّاإلبداعيِّالمستخدمةِّفيِّالبًثِّالًلالي.

  جهاز األمن الداخلي .5
لِّكهوِّأًدِّاألجهزةِّاألمنيةِّالتلابعةِّلوزارةِّالداخليةِّواألمنِّالوطنيِّالفلسةةةطينيِّفيِّقطلاعِّغزة،ِّشةةةِّ

،ِّبعدِّم5997سةةةةةةملاعيلِّهنيةِّمطلعِّسةةةةةةبتمبربقرارِّمنِّمجلسِّالوزراءِّالفلسةةةةةةطينيِّبرئلاسةةةةةةةِّاألسةةةةةةتلاذِّإ
اسةةةتنكلافِّاألجهزةِّاألمنيةِّالتلابعةِّلًركةِّفتحِّعنِّعملهلاِّفيِّالقطلاعِّوتخليهلاِّعنِّمسةةةئوليلاتهلاِّاألمنيةِّ
تجلاهِّالشةةةةةعبِّالفلسةةةةةطيني،ِّفتمِّتشةةةةةكيلِّالجهلازِّواعتبلارهِّالمرجعيةِّاألمنيةِّفيِّالقطلاع،ِّالتيِّينلاطِّبهلاِّ

ِّمنية.ِّ)نشرةِّداخليةِّخلاصةِّبجهلازِّاألمنِّالداخلي(تنفيذِّالجزءِّاألكبرِّواألهمِّمنِّالعمليلاتِّاأل
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منًِّفظِّأِّفيويسةةةةةةةةةةةتندِّجهلازِّاألمنِّالداخليِّفيِّعملهِّإلىِّعقيدةِّأمنيةِّراسةةةةةةةةةةةخةِّتؤمنِّبواجبهلاِّ
المواطنِّالفلسةةطينيِّوتبنيًِّقوقهِّالمشةةروعةِّبلالعيسِّبلاسةةتقرارِّفيِّوطنِّآمنِّمًصةةنِّمنِّالسةةقطلاتِّ

:ِّ.595)عرفة،ِِّّلِّالصةةةةةةةةةةةةةةهيونيِّوأعوانهًتالهةِّداخليةِّمتينةِّمًميةِّمنِّعبثِّاالاألمنيةِّوفيِّجب
75).ِّ

ِّمنِّنفقدِّتمكوقدِّاسةةةةتطلاعِّجهلازِّاألمنِّالداخليِّتًقيقِّانجلازاتِّكبيرةِّخاللِّالسةةةةنواتِّالسةةةةلابقةِّ
لةِّصةةةراعهِّاألمنيِّمعه،ِّوسةةةجلِّالجهلازِّإًبلاطِّمًلاوالتِّكثيرةِّ توجيهِّضةةةربلاتِّقلاسةةةيةِِّّللعدوِّفيًِّر

ِّفيِّقطلاعِّغزة،ِّكملاِّتمكنِّالجهلازِّمنرِّألجهزةِّأمنِّاالًتاللِّكلانتِّتهدفِّلزعزعةِّاألمنِّواالسةةةةةةتقرا
ِّوتمكنِّمنِّالتعرفِّعلىِّ،تخريبِّنفذهلاِّاالًتاللِّلًلولِّوفكِّشةةةةةةةةةةةةةيفراتِّمعقدةِّلعمليلاتِّالوصةةةةةةةةةةةةةول

الفلاعلينِّوتقديمهمِّللمًلاكمة،ِّكملاِّنظمِّالجهلازِّمجموعةًِّمالتِّأمنيةِّبطرقِّمختلفةِّكلانِّلهلاِّالدورِّ
لتجنيدِِّّعلىِّاالًتاللكِّلقطعِّالطريقِّفيِّتعزيزِّالوعيِّاألمنيِّلدىِّالمواطنينِّوتوعيتهم،ِّوأدتِّكذل

،ِّفكلِّهذهِّاالنجلازاتِّكملاِّسةةةةةةةلاهمتِّبتوبةِّوعودةِّعنلاصةةةةةةةرِّارتبطتِّسةةةةةةةلابقلااِّبلالعدوِّعنلاصةةةةةةةرِّجديدة،
روبِّ تًسةةةةبِّلجهلازِّأمنيًِّديثِّالمنشةةةةأِّيعملِّبإمكلانيلاتِّمتواضةةةةعةِّفيِّظلًِّصةةةةلارِّوتضةةةةييقًِّو

ِّمتتلالية.
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 اإلدارية وأنماطها المحور األول: القيادة
 مقدمة 

تعتبرِّالقيةةةلادةِّمنِّالمواضةةةةةةةةةةةةةةيعِّالبةةةلالغةةةةِّاألهميةةةةِّفيِّالمجتمع،ِّلةةةدورهةةةلاِّالبةةةلارزِّوالمهمِّفيِّتقةةةدمِّ
المنظملاتِّوالمؤسةةةةةةةسةةةةةةةلاتِّوالدول،ِّفهيِّمنِّالمواضةةةةةةةيعِّالتيًِّظيتِّبلاهتملامِّالبلاًثينِّوالمفكرينِّمنذِّ

رتكزِّلقيلادةِّمًورااِّمهملااِّت،ًِّيثِّتشكلِّااهتملامِّالمختصينِّفيِّعلمِّاإلدارةالعصورِّالقديمة،ِّوشغلتِّ
سةةواء،ِّوفيِّالعصةةرِّالًديثِّومعِِّّعليهِّمختلفِّالنشةةلاطلاتِّفيِّالمنظملاتِّالعلامةِّوالخلاصةةةِّعلىًِّد ِّ

شةةةدِّ تطورِّالدولةِّواتسةةةلاعِّنطلاقِّخدملاتهلاِّأصةةةبًتِّالقيلادةِّعنصةةةرااِّأسةةةلاسةةةيلااِّلترشةةةيدِّسةةةلوكِّاألفرادًِّو
ِّطلاقلاتهمِّنًوِّتًقيقِّأهدافِّالمنظمة.

 العالقة أدبيلاتِّالدراسةةةةةةةةةةِّذات بعض إلى التطرق ًثِّإلىويهدفِّالبلاًثِّمنِّخاللِّهذاِّالمب
 القيلادية النظريلات على وكذلكِّالتعرف وأهميتهلا القيلادة مفهوم بلالتعرفِّعلىبدءااِّ البًث، بموضوع
 األسةةةلاسةةةية والمبلادئ المفلاهيم بمختلف البلاًث تزويد في الفصةةةل أهميةِّهذا وتكمن القيلادة، وأنملاط

ِِّّالنتلائج. وتفسير الدراسة أداة بنلاء لاعدةِّفيالدراسةِّوالمس بموضوع المرتبطة

 تعريف القيادة 

الِّأنهِّالِّإِّالقيلادة،موضةةةوعِِّّوالكتلابِّوالفالسةةةفةِّبدراسةةةةعلىِّالرغمِّمنِّاهتملامِّالكثيرِّمنِّالعلملاءِّ
دِّلهذاِّ المفهومِّ تنلاولتِّهذا التي المدارس وذلكِّبسةةةةةةةةببِّتعددِّ،المفهوميوجدِّاتفلاقِّعلىِّتعريفِّمًو

ِّهؤالءِّالكتلابِّوالبلاًثونِّوالزوايلاِّالتيِّينظرِّمنِّخاللهلامنِّبهلاِّالكتلابِّيؤِّ التي الفلسةةةةةةةةةةةةةةفة واختالف
بلالرغمِّمنِّنتميِّإليهلا،ِّوِّتفكلِّفئةِّوضةةةةةةةةةعتِّالتعريفِّالذيِّيتفقِّوطبيعةِّالمدرسةةةةةةةةةةِّالتيِِّّ،نوِّوالبلاًث

التيِِّّوسةةةوفِّيعرضِّالبلاًثِّأهمِّالتعريفلاتِّ،بهلااِّملًوظلااِّبينهلاتعددِّهذهِّالتعريفلاتِّإالِّأنِّهنلاكِّتشةةةلا
ِّلِّإلىِّمفهومِّعلامِّللقيلادة.وِّالوصِّفبهدوذلكِِّّ،وردت

وِّالذيِّيدفعِّأِّالفردِّالذيِّيسةةةةةةةةةةتطيعِّالتأثيرِّفيِّاآلخرينإبراهيمِّالعمريِّالقلائدِّبأنهِّهوِِّّفقدِّعرف
ِّ.(5955ِّ:554)العبيدي،ِّالجملاعةِّإلىِّتًقيقِّأهدافِّمعينةِّ

القدرةِّعلىِّإًداثِّتأثيرِّفيِّاألشةةخلاصِّعنِّطريقِّاالتصةةلالِّ"لونتزِّوأودنلِّالقيلادةِّبأنهلاِِّّويعرف
ِّ.(79.:5996ِّ)مًمود،ِّ"ِّبهم،ِّوتوجيههمِّنًوِّتًقيقِّأًدِّاألهداف
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القةةةدرةِّالتيِّيمتلكهةةةلاِّأًةةةدهمِّفيِّالتةةةأثيرِّعلىِّأفكةةةلارِّ"ويرىِّهةةةلايمةةةلانِّوهيلجرتِّأنِّالقيةةةلادةِّهيِّ
ِّنِّيكونِّقلادرااِّعلىِّالتأثيرِّفيِّاآلخرينوهذاِّيعنيِّأنِّأيِّانسةةةةةةةةةةةةةةةلاِّ"،ِّواتجلاهلاتهمِّوسةةةةةةةةةةةةةةلوكهمخريناآل

ِّ.(79.:5996ِّ)مًمود،ِِّّومِّبمهمتهِّكقلائدفِّمشترك،ِّفإنهِّيقوتوجيههمِّنًوِّهد

مجموعةِّمنِّالسةةةةةةلوكيلاتِّالشةةةةةةخصةةةةةةية،ِّيتمِّ"(ِّبأنهلا5999ِّ:5.4ِّويعرفهلاِّالجيوسةةةةةةيِّوجلادِّاهللِّ)
ِّ."تصميمهلاِّللتأثيرِّعلىِّاألفرادِّكيِّيتعلاونواِّفيِّتًقيقِّاألهداف

كأفرادِّوجملاعلاتِّنًوِِّّخرينالتأثيرِّفيِّسةةةةلوكِّاآل"(ِّبأنهلاِّهي5070ِّ)hittِِّّتهيأيضةةةةلااِّويعرفهلاِّ
ِّ.(5999ِّ:5.4)الجيوسيِّوجلادِّاهلل،ِِّّ"نجلازِّوتًقيقِّاألهدافِّالمرغوبةإ

فنِّالتأثيرِّفيِّالمرؤوسةةةةةةةةةينِّإلنجلازِّالمهلامِّ"(ِّالقيلادةِّبأنهلا5000ِّ:555ِّمنصةةةةةةةةةورِّ)ِّبينملاِّيعرف
خالص ِّ."المًددةِّلهمِّبكلًِّملاسِّوا 

 

 أهمية القيادة 

لىِّجعلبَِّلقدِّأدىِّكِِّ القلائدِّمسةةةةةةةةةةةةةةئوالاِّعنِِّّرِّالمنظملاتِّواتسةةةةةةةةةةةةةةلاعًِّجمهلاِّإلىِّاالهتملامِّبلالقيلادةِّوا 
هِّالعمليةِّذاالهتملامِّبلالعالقلاتِّاإلنسلانية،ِّوعنِّتنميةِّاالتصلالِّبأكبرِّعددِّممكنِّمنِّالعلاملينِّلتبقىِّه

ِّ.(5999ِّ:5.4ِّ،)الجيوسيِّوجلادِّاهللِّمستمرةِّوتؤديِّأغراضهلا

ولقةةةدِّذهةةةبِّكثيرِّمنِّرجةةةلالِّالفكرِّاإلداريِّإلىِّالقولِّبةةةأنِّالقيةةةلادةِّهيِّجوهرِّالعمليةةةةِّاإلداريةةةةِّ
لنلابضِّوأنهلاِّمفتلاحِّاإلدارةِّوأنِّمكلانتهلاِّودورهلاِّالنلابعِّمنِّكونهلاِّتقومِّبدورِّأسلاسيِّيسريِّفيِّوقلبهلاِّا

ًقيقِّكأداةِّمًركةِّلهلاِّلتِّكلِّجوانبِّالعمليةِّاإلداريةِّفتجعلِّاإلدارةِّأكثرِّدينلاميكيةِّوفلاعلية،ِّوتعمل
ِّ.(5996ِّ:55ِّ،)طوالبةِّأهدافهلا

هوِّالةذيِّيًةددِّأهةدافِّالجمةلاعةةِّويعلنهلاِّوتكمنِّأهميةةِّالقيةلادةِّكمةلاِّيقولِّالمغربيِّفيِّأنِّالقةلائةدِّ
ويفسرهلا،ِّوهوِّالذيِّيخططِّأسلاليبِّالعملِّويسعىِّللتنسيقِّفيملاِّبينهلا،ِّوهوِّينظمِّالعالقلاتِّبينِّأفرادِّ

ِّ.(59:ِّ.595)الطيبي،ِِّّنشلاطِّالجملاعةِّبغيرهلاِّمنِّالجملاعلاتالجملاعة،ِّوأنِّالقلائدِّهوِّالذيِّيربطِّ
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لِّرتبًِّيلاتهمِّويقلامِّالعدلِّويًلالِّدونِّأنِّيأكفلالقيلادةِّالبدِّمنهلاِّلًيلاةِّالمجتمعِّالبشةةةةةةةةةريًِّتىِّتت
وَلِّاللَِّهِّقلالِّالقويِّالضةةةةةةعيف،ِّ لَّىِّالَرسةةةةةةُ لََّمِّصةةةةةةَ ِِِّّإَذاَِّخَرَجَِّثاَلَثة ِّ":َِّقلالَِّلَُّهَِّعَلْيِهَِّوسةةةةةةَ َِّفْلُيَؤم ُرواِِّفيِّسةةةةةةَ َفر 

َدُهمِّْ ًَ ِّ(.5796)أبوداود:ِِّّ"َأ

لادةِّذاتِّخيلالِّواسةةةةةةةةةةةةةةعِّوتمتلكِّالطلاقةِّفلالقيلادةِّبلالغةِّاألهمية،ِّوتزدادِّتلكِّاألهميةِّإذاِّكلانتِّالقي
واالبتكلارِّالذيِّتسةةةتطيعِّمعهِّأنِّتتخذِّالقراراتِّالجريئةِّوالشةةةجلاعة،ِّوفيِّنفسِّالوقتِّالقيلادةِّالملتزمةِّ

ِّبلالنظم،ِّفأهميةِّالقيلادةِّتكمنِّفيِّاالتي:

 أنهلاًِّلقةِّالوصلِّبينِّالعلاملينِّوبينِّخططِّالمؤسسةِّوتصوراتهلاِّالمستقبلية. -
 كلافةِّالمفلاهيمِّواالستراتيجيلاتِّوالسيلاسلات.ِّالبوتقةِّالتيِّتنصهرِّبداخلهلا -
 أنهلاِّقيلادةِّالمؤسسةِّمنِّأجلِّتًقيقِّاألهدافِّالمرسومة. -
 تعميمِّالجوانبِّاإليجلابيةِّفيِّالمؤسسة،ِّوتقليصِّالجوانبِّالسلبيةِّقدرِّاإلمكلان. -
 السيطرةِّعلىِّمشكالتِّالعملِّورسمِّالخططِّالالزمةِّلعملهلا. -
 الملالِّاألهمِّوالموردِّاألعلى.تنميةِّوتدريبِّورعلايةِّاألفراد،ِّإذِّأنهمِّرأسِّ -
ِّ.(5996ِّ:66ِّ،العجمي)ِّالمًيطةِّوتوظيفهلاِّلخدمةِّالمؤسسةِّمواكبةِّالتغيرات -

،ًِّيثِّأنهلاِّمصةةةةةةةةةدرِّتوجيهِّالعلاملينِّنًوِّتًقيقِّاألهدافِّومما سبببببببق تتضببببببا أهمية القيادة
ِّيةةهوتًريةةكِّجهودهمِّوتوجِّخرينيتقنهةةلاِّالقةةلائةةدِّفيِّالتةةأثيرِّعلىِّاآلالمرغوبةةةِّمنِّخاللِّعةةدةِّمهةةلاراتِّ

طلاقلاتهمِّواالسةةةةةةةةةةةةةةتثملارِّاألمثلِّللمواردِّواتخلاذِّالقراراتِّوالعملِّعلىًِّلِّالمشةةةةةةةةةةةةةةكالتِّواالختالفلاتِّ
والصةةةراعلاتِّالتيِّتنشةةةأِّداخلِّالمؤسةةةسةةةة،ِّوالعملِّعلىِّدعمِّاإليجلابيلاتِّوالًدِّمنِّالسةةةلبيلاتِّومواكبةِّ

ليِّأنِّجهلازِّاألمنِّالداخِّ، ويرى الباحثالتطوراتِّوالتقنيلاتِّالًديثةِّوتوظيفهلاِّفيِّخدمةِّالمؤسةةةةةةسةةةةةةة
لًلاجةِّالجهلازِّلقيلادةًِّكيمةِّتسةةةةةةةةةةةتطيعِّتوجيهِّالطلاقلاتِِّّمهتمِّبشةةةةةةةةةةةكلِّكبيرِّبموضةةةةةةةةةةةوعِّالقيلادة،ِّنظرااِّ

فقدِِّّ،ملعالمهلامِّالمطلوبةِّوالرقيِّبلالأداءِّواسةةةةتثملارِّجهودِّاألفرادِّوأبنلاءِّالمؤسةةةةسةةةةةِّلتًقيقِّاألهدافِّوِّ
ِّويلاتهلا.ستأضًتِّفكرةِّتطويرِّالقيلادةِّواالهتملامِّبهلاِّمنِّأولويلاتِّالعملِّفيِّالمؤسسةِّعلىِّكلافةِّم
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 مصادر قوة القائد 

تتجسةةةةةةةةةةةدِّالقيلادةِّفيِّشةةةةةةةةةةةخصِّيتمتعِّبموقعِّقيلاديِّيسةةةةةةةةةةةتطيعِّمنِّخاللهِّأنِّيملارسِّالتأثيرِّعلىِّ
تىِّيكونِّالقلائدِّنلاجًلااِّويسةةةةتطيعِّالتأثيرِّبشةةةةكلِّفعليِّعلىِّ مجموعةِّمنِّاألفرادِّفيِّموقفِّمعين،ًِّو

ةِّالتيِّموقعِّأوِّالوظيفأتبلاعهِّالبدِّأنِّيتمتعِّبسةةةةلطلاتِّمعينة،ِّهذهِّالسةةةةلطلاتِّقدِّتكونِّمسةةةةتمدةِّمنِّال
يشغلهلاِّالقلائد،ِّأوِّمملاِّيتًلىِّبهِّالقلائدِّمنِّصفلاتِّشخصيةِّتجعلِّمنهِّشخصلااِّقلادرااِّعلىِّالتأثيرِّفيِّ

،ِّويكونِّالقلائدِّأكثرِّتأثيرااِّونجلاًلااِّإذاِّجمعِّبينِّالمركزِّأوِّالوظيفةِّالرسةةةةةميةِّوبينِّالصةةةةةفلاتِّخريناآل
ِّقوةِّالقيلادةِّتصنفِّعلىِّالنًوِّالتلالي:القيلاديةِّالتيِّتجعلِّمنهِّقلائدااِّفذاا.ِّوعليه،ِّفإنِّمصلادرِّ

 السلطة الرسمية -3

ِّومنِّأبرزِّأنواعهلاِّاآلتي:
 قوة المكافأة -أ

عندملاِّيشةةةةعرِّالفردِّأنِّطلاعتهِّألوامرِّرئيسةةةةهِّسةةةةتعودِّعليهِّبمكلافأةِّملاديةِّ)راتب،ِّأجرِّمثالا(،ِّأوِّ
ِّ..ِّإلخ(،ِّفسةةةةةوفِّينظرِّإلىِّرئيسةةةةةهِّكقلائدِّويًترمِّبمكلافأةِّمعنويةِّ)كتلابِّشةةةةةكرِّوتقدير،ِّوسةةةةةلامِّعمل

هذهِّالخلاصةةةةةةةةةةةةةةيةِّفيه،ِّفيِّهذهِّالًلالة،ِّفإنِّمصةةةةةةةةةةةةةةدرِّقوةِّالقيلادةِّهيِّقوةِّالمكلافأةِّالتيِّيقدمهلاِّالقلائدِّ
ِّ.(565ِّ:5997عليلان،ِّ)ِّلمرؤوسيه

 قوة اإلكراه -ب

لىِّسةةةةةةةةتؤديِّإعندملاِّيشةةةةةةةةعرِّالفردِّبأنِّإخفلاقلاتهِّفيِّعملهِّسةةةةةةةةتؤديِّإلىًِّرملانهِّمنِّالمكلافأة،ِّأوِّ
الفرد،ِِّّسوفِّينتلابهنلاِّلاديلااِّأوِّمعنويلاا،ِّفإنِّالخوفِّإيقلاعِّالعقوبةِّالرادعةِّبًقه،ِّسواءِّكلانِّالعقلابِّم

بِّعةلاقةفنقولِّفيِّهةذهِّالًةلالةةِّأنِّمصةةةةةةةةةةةةةةةدرِّالقوةِّهوِّالخوفِّمنِّالرئيسِّإذاِّمةلاِّارتكةبِّالفردِّعمالاِّيُِّ
ِّعليه.

(ِّأنِّأفضةةةةةةةةةةةةةةلِّتعبيرِّعنِّقوةِّاإلكراهِّأوِّالعقلاب:ِّ)إذاِّلم5997ِّ:570ِّويذكرِّالعتيبيِّوآخرونِّ)
ِّ..(.تقمِّبإنجلازِّملاِّأريدِّسوفِّينلالكِّعقلابِّ.

 السلطة القانونية -ت

إنِّمصةةةةةةةةةةةةةةدرِّهذهِّالقوةِّهوِّالمركزِّالرسةةةةةةةةةةةةةةميِّالذيِّاًتلهِّالفردِّفيِّالتنظيمِّاإلداري،ِّوهذهِّالقوةِّ
يتمتعِّبسةةلطةِّشةةرعيةِّأوِّقلانونيةِّعلىِّالمدراءِّالعلامون،ِِّّالجهلازتنسةةلابِّمنِّأعلىِّإلىِّأسةةفل،ِّفرئيسِّ
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:5997ِّعليلان،ِّ)ِّكذاالسةةةةةةةةةةةةةةلطةِّعلىِّمدراءِّاألقسةةةةةةةةةةةةةةلام.ِّوهوكذلكِّفإنِّالمديرِّيملارسِّهذاِّالنوعِّمنِّ
565.)ِّ

 قوة التأثير -1

ِّلمنصبِّومنِّأبرزِّأشكلالهلاِّاآلتي:اِّهذهِّالقوةِّمرتبطةِّبلالشخصِّنفسهِّوليس
 قوة الخبرة -أ

إنِّالخبرةِّالمتراكمةِّفيِّمجلالِّالتخصةةةةةةصِّأوِّالمعرفةِّالتيِّيمتلكهلاِّالفردِّويكونِّمتميزااِّفيهلاِّعنِّ
الخبيرِّميلائيِّالعريقِّفيِّتخصةةةةةةةةصةةةةةةةةه،ِّوِّغيرهِّأوِّأقرانه،ِّتعطيهِّقوةِّتمكنهِّمنِّالقيلادة،ِّفلالمهندسِّالكي

عونِّبهذهِّممنِّالِّيتمتِّخرينفيِّمجلالِّعمله،ِّيتمتعِّبقوةِّالتخصةةةةةصِّفيِّالتأثيرِّعلىِّالمهندسةةةةةينِّاآل
ةِّالكيميلائية،ِّمجلالِّالهندسِّالقوةِّالفريدةِّالمتأتيةِّمنِّالتخصصِّالدقيقِّوالمعرفةِّالواسعةِّوالمتعمقةِّفي

ِّ.(5997ِّ:565)عليلان،ِِّّوهكذا

 قوة اإلعجاب -ب

ليهلاِّالفردِّعلادةِّنتيجةِّإعجلابِّتلابعيهِّببعضِّالصةةةةةةةةةفلاتِّالشةةةةةةةةةخصةةةةةةةةةيةِّالتيِّتجعلهمِّويًصةةةةةةةةةلِّع
يتعلقونِّبةةةه،ِّويعبرونِّعنِّإعجةةةلابهمِّبةةةهِّوتقةةةديرهمِّلةةةه،ِّفةةةلالجةةةلاذبيةةةةِّتجعةةةلِّهةةةذاِّالفردِّقةةةلائةةةدااِّيؤثرِّفيِّ

ِّ.خريناآل
وبنلاءاِّعلىِّاطالعهِّولقلائهِّبمجموعةِّمنِّالشةةةةةةةةخصةةةةةةةةيلاتِِّّومن خالل ما سببببببق يتضبببببا للباحث

الجهلازِّتستمدِّقوتهلاِّمنِّأكثرِّمنِّمصدرِّمنِّالمصلادرِِّّاتنِّالداخليِّأنِّقيلادالمؤثرةِّفيِّجهلازِّاألم
،ِّومنِّأهمهلاِّقوةِّالسةةلطةِّالرسةةميةًِّيثِّبمقدورِّقيلادةِّالجهلازِّتًفيزِّاألفرادِّمنِّخاللِّالمذكورةِّسةةلابقلااِّ

قوةِّالمكةةلافةةأةِّسةةةةةةةةةةةةةةواءِّالمةةلاديةةةِّعبرِّالترقيةةلاتِّأوِّالمكةةلافةةلتِّالعينيةةة،ِّوكةةذلةةكِّالمكةةلافةةلتِّالمعنويةةةِّالتيِّ
شةراكهمِّفيِّصةنعِّالقرار،ِّتتضةمنهلاِّا للقلاءاتِّالمتواصةلةِّالتيِّينظمهلاِّالجهلازِّللقلاءِّكوادرهِّوتًفيزهمِّوا 

كملاِّأنِّهنلاكِّبعضِّمصةةةةةةةةةةةةةلادرِّالقوةِّالمختلفةِّكقوةِّاإلعجلابِّوقوةِّالعالقلاتِّوالخبرةِّوالكلاريزملاِّإذِّأنِّ
ةِّمنِّخبرِِّّمجموعةِّمنِّقيلاداتِّالعملِّالموجودةِّهيِّشةةةةةةةةةةةخصةةةةةةةةةةةيلاتِّذاتِّتأثيرِّفيِّاألفرادِّبملاِّتمتلكه

ِِّّلاريزملاِّوعالقلاتِّواسعةِّومسيرةِّعملِّوعطلاءِّمشهودة.وك
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 نظريات القيادة 

يعتبرِّموضةةةةةةةةةوعِّالقيلادةِّمنِّالموضةةةةةةةةةوعلاتِّالتيًِّظيتِّبلاهتملامِّكبيرِّمنِّقبلِّالبلاًثينِّفيِّعلمِّ
اإلدارةِّوعلمِّالنفس،ِّونظرااِّألهميةِّالقيلادةِّوتأثيراتهلاِّعلىِّالمنظملاتِّوالشةةةةةةةةةةةةةةعوب،ِّفقدِّظهرتِّالعديدِّ

يةِّالقيةةةةةةةةةةةةةةةلادةِّاآلراءِّالمختلفةِّفيِّأسبلابِّفلاعلوكِّالقلائدِّوتوجيهلاته،ِّوتُبِرزِّمنِّالنظريلاتِّالتيِّتفسرِّسل
ِّ،ِّوتتمثلِّأهمِّهذهِّالنظريلاتِّفيملاِّيلي:تأثيرهلاِّعلىِّالفردِّونجلاًهةلاِّومةدى

  أوالً: نظرية الرجل العظيم

تتلخصِّهذهِّالنظريةِّفيِّأنِّالخصلائصِّالفريدةِّالتيِّيتمتعِّبهلاِّالشخصًِّصرااِّدونِّغيرهِّمنِِّّ
هِّهيِّالتيِّتفرضةةةةةةةةةةةةةةةهِّقلائدااِّعليهم،ِّوتفترضِّهذهِّالنظريةِّأنِّالتغييراتِّالتيِّتًدثِّفيِّأفرادِّجملاعت

ًيلاةِّالجملاعة،ِّإنملاِّتتًققِّعنِّطريقِّأشةةةةةةةةةةةخلاصِّيتمتعونِّبمواهبِّوقدراتِّغيرِّعلادية،ِّفلالقلائدِّالفذِّ
ِّ.(502ِّ:5996العالق،ِّ)ِّوخصلائصهلاغيرِّمنِّسملاتِّالجملاعةِّيستطيعِّأنِّيُِّ

ريةِّمنِّأولِّنظريلاتِّالقيلادةِّوأنِّ"فرانسةةيسِّجلالتون"ِّ(ِّأنِّهذهِّالنظ.56:ِّ.595ويوضةةحِّعوادِّ)
ِّمنِّأشدُِّدعلاتهلا،ِّفقدِّقدمِّعددااِّمنِّالبيلانلاتِّاإلًصلائيةِّوالوراثيةِّلتأييدِّتلكِّالنظرية.

ِّلدواِّوِّأنِّهذهِّالنظريةِّتعتقدِّبأنِّالقلادةِّهمِّأنلاسِّاسةةةتثنلائيونِِّّللباحثومنِّخاللِّملاِّسةةةبقِّيتضةةةحِّ
وهذاِّيتنلاقضِّنسةةةةةةةةةةةةةةبيلااِّمعِّالواقعِّفيِّبعضِِّّبمواهبِّعظيمةِّوسةةةةةةةةةةةةةةملاتِّموروثةِّتجعلِّمنهمِّقلادة،

المواقف،ِّفهنلاكِّعواملِّأخرىِّتتدخلِّفيِّاألمر،ِّفالِّيتوقفِّوجودِّالقيلادةِّعلىِّظهورِّشخصِّتتوافرِّ
نلاكِّهألنِّعلىِّفرضِّوجودهلا،ِّفإنهلاِّالِّتكفيِِّّالصةةةةةةةفلاتقيلاديةِّموروثةِّفًسةةةةةةةب،ِّفهذهِّ صةةةةةةةفلاتفيهِّ

فيِِّّأنِّهذهِّالنظريةِّأخفقتِّالباحثويرى ِّم،قِّبظروفِّالمجتمع،ِّوبطبيعةِّالتنظيتتعل عواملِّأخرى
تفسةةةيرِّظلاهرةِّالقيلادةِّوتوصةةةيفِّالقلائد،ِّفالِّيمكنِّاالعتملادِّعليهلاِّفيِّكثيرِّمنِّالمواقفِّلتًديدِّالقلائدِّ

ِّتؤمنِّبعدمِّجدوىِّتنميةِّالمهلاراتوِّالًقيقي،ِّفهيِّالِّتقومِّعلىِّأسةةةةةةةةةلاسِّعلميِّوالِّشةةةةةةةةةواهدِّتجريبية،ِّ
نملاِِّّالقيلادية،ِّألنِّالقلادةِّيولدونِّوالِّيصةةةةةةةةةةةةةةنعون،ِّوالتلاريخ أثبتِّأنِّهنلاكِّقلادةِّعظلامِّلمِّيولدواِّقلادة،ِّوا 

ِّالظروفِّالتيِّعلاشوهلاِّوالمدارسِّالعلميةِّالتيِّدرسوهلاِّهيِّالتيِّصنعتِّمنهمِّقلادةِّعظلام.

ِّ
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 ثانياً: نظرية السمات

(ِّأنِّهذهِّالنظريةِّتفترضِّأنِّالقلائدِّيولدِّوالِّيصةةةنع،ِّوأن5997ِّ:566ِّ)يشةةةيرِّالعتيبيِّوآخرونِّ
بأنِّهنلاكِّمجموعةِّمنِّالصةةةفلاتِّوالخصةةةلائصِّالتيِّتفسةةةرِّالقدراتِِّّهذهِّالنظريةِّتقومِّعلىِّاالفتراض

القيلاديةِّعندِّالبعض،ِّوتتراوحِّهذهِّالصةةفلاتِّملاِّبينِّصةةفلاتِّومظلاهرِّجسةةميةِّفسةةيولوجيةِّمثلِّالشةةكلِّ
ونبرةِّالصةةةةةةوتِّوالًجمِّوالوسةةةةةةلامةِّإلىِّصةةةةةةفلاتِّنفسةةةةةةيةِّكلالًملاسِّوالثقةِّبلالنفسِّوالقدرةِّعلىِّالمبلادأةِّ

صةةةفلاتِّذهنيةِّكلالذكلاءِّوالقدرةِّعلىِّالتفكيرِّوالتًليلِّوالشةةةجلاعةِّوالنضةةةجِّاالجتملاعيِّوالخلقِّالجيد،ِّوِّ
ِّوغيرِّذلك.ِّ

أشكلالِِّّمنِّوشكلِّلنظريةِّالسملاتِّفهوِّيرىِّأنِّهذهِّالنظريةِّهيِّامتدادِّوفي ضوء فهم الباحث
ِّأخفقتِّفيِّتفسيرِّظلاهرةِّالقيلادةِّوتوصيفِّالقلائد،ِّفقدِّتجلاهلتِّدورأيضلااِِّّنظريةِّالرجلِّالعظيم،ِّفهي

ؤسةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةِّفيِّصةةةةةةةةةةنلاعةِّالقلائد،ًِّيثِّأهملتِّجوانبِّمهمةِّفيِّالقلائدِّمثلِّالخبرةِّالبيئةِّوالموقفِّوالم
والمعرفةِّالتيِّيمكنِّأنِّيكتسةةةبهلاِّمنِّالعملِّوالتيِّقدِّتؤهلهِّألنِّيصةةةبحِّقلائداا،ِّفضةةةالاِّعنِّعدمِّاتفلاقِّ

نِّتمِّاالتفلاقِّفإنهِّمنِّالصةةةةةةةعبِّأنِّتتوفرِّأالبلاًثينِّعلىِّالسةةةةةةةملاتِّالتيِّيجبِّ نِّتتوفرِّفيِّالقلائد،ِّوا 
أنهِّقدِّيتمتعِّالكثيرِّمنِّاألفرادِّبلالسةةةةةةةةةةةملاتِّالتيِِّّويرى الباحثشةةةةةةةةةةةخصِّواًد،ِّجميعِّالسةةةةةةةةةةةملاتِّفيِّ

نِّيكونِّقلائدااِّأًددتهلاِّتلكِّالنظرية،ِّلكنِّليسِّبلالضرورةِّأنِّكلِّمنِّتوفرتِّبهِّتلكِّالسملاتِّيستطيعِّ
ِّلمِّيصبًواِّقلادة.وِِّّيعغلبِّالسملاتِّإالِّأنهمِّأثبتواِّفشلهمِّالذرِّأمؤثراا.ِّفهنلاكِّالكثيرِّممنِّتوفرتِّفيهمِّ

 النظرية الموقفيةثالثاً: 

نِّالتركيزِّفيِّهذهِّالنظريةِّ وتسةةةةةةةةةةةةةةمىِّفيِّبعضِّاألدبيلاتِّاإلداريةِّأًيلانلااِّبلالنظريةِّالظرفية،ِّوا 
أوِّالظرفي(،ِّفقدِّيكونِّالقلائدِّنلاجحِّفيِّ)تًولِّمنِّاسةةةتخدامِّأسةةةلوبِّالسةةةملاتِّإلىِّاألسةةةلوبِّالموقفيِّ

قلاتِّأوِّنجحِّفيِّأوِّموقفِّمعينًِّينملاِّتتوفرِّلهِّظروفِّمعينة،ِّفيًِّينِّأنِّنفسِّهذاِّالقلائدِّقدِّالِّي
ِّ.(5955ِّ:562عبلاس،ِّ)ِّالظروفظروفِّأخرىِّإذاِّاختلفِّالموقفِّأوِّاختلفتِّ

(ِّأنِّنظريةِّالقيلادةِّالموقفيةِّتتلخصِّفيِّأنِّالقلائدِّالنلاجحِّهوِّذلك5997ِّ:566ِّويرىِّعليلانِّ)
القلائدِّالذيِّيسةةةةةةتطيعِّتغييرِّسةةةةةةلوكهِّوتكيفهِّبملاِّيالئمِّالجملاعةِّمنِّخاللِّوقتِّمًددِّلمعلالجةِّموقفِّ

ِّأهمِّهذهِّالنظريلاتِّالموقفيةِّنظريةِّفيدلر،ِّفهيِّتعتبرِّأنهِّالِّيوجدِّأسلوبِّواًدِّللقيلادة.ِّمعين،ِّومن
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ويكمنِّجوهرِّنظريةِّفيدلرِّفيِّضرورةِّاالنتبلاهِّإلىِّأنهِّالِّيوجدِّأسلوبِّقيلاديِّواًدِّنلاجحِّيصلحِّ
نِّوِّهوِّذلكِّالقلائدِّالذيِّيكِّولكلافةِّالمواقفِّواألًوال،ِّفلالقلائدِّالمتميزِّهوِّقلائدِّالموقفِّأوِّالظرف،ِّأ

فيِّاسةةةةةةةةةتخدامِّأسةةةةةةةةةلاليبِّالقيلادةِّالمختلفةِّلتًقيقِّالنجلاحِّالمطلوبِّفيِّكلِّظرفِّأوِّوضةةةةةةةةةعِّأوِِّّمرنلااِّ
ِّ.(5996ِّ:504العالق،ِّ)ِّموقف

ويتضةةةةةةةةةةحِّمملاِّسةةةةةةةةةةبقِّأنِّهذهِّالنظريةِّالِّتؤمنِّبوجودِّنمطِّقيلاديِّواًدِّمثلاليِّلتأديةِّالعمل،ِّبلِّ
نلاجًلااِّفيِّالمنظملاتِِّّالمنظملاتِّقدِّالِّيكونِّبإًدىللعملِِّّنمطأنِّملاِّيمكنِّاعتبلارهِّأفضةةةةةةةةةةةةةةةلِّتؤكدِّ
ِّنِّتلكِّالنظريةِّهيأِّويرى الباحثبلِّيتمِّاختيلارِّالنمطِّاألنسةةةةةبًِّسةةةةةبِّظروفِّالمنظمة،ِِّّ،األخرى

ِّلااِّمكملةِّلنظريةِّالرجلِّالعظيمِّونظريةِّالسةةةةةةةةملات،ِّفهيِّتعتمدِّعلىِّوجودِّقلائدِّيسةةةةةةةةتطيعِّأنِّيكونِّمرن
ِّ.سملاتِّقيلاديةِّخلاصةفيِّاستخدامِّأسلاليبِّالقيلادة،ِّوهذاِّلنِّيكونِّإالِّإذاِّتمتعِّالقلائدِّبصفلاتِّوِّ

 رابعاً: النظرية الوظيفية

تقومِّهةةذهِّالنظريةةةِّعلىِّأسةةةةةةةةةةةةةةةةلاسِّتًةةديةةدِّاألعمةةلالِّالتيِّيجةةبِّعلىِّالجمةةلاعةةةِّأنِّتقومِّبهةةلاِّفيِّ
الظروفِّالمختلفةِّتًقيقلااِّألهدافهلا،ِّمعِّبيلانِّملاِّيجبِّأنِّيسةةةةةةةةةةةةةةهمِّبهِّكلِّعضةةةةةةةةةةةةةةوِّفيهلاِّمنِّأعملال،ِّ

قيقِّرعيةِّفيِّهذهِّالجملاعةِّنًوِّتًوبلالتلاليِّتصةةةةبحِّمهمةِّالقلائدِّعندئذِّتًريكِّأصةةةةًلابِّالوظلائفِّالف
الهدفِّالرئيسةةةةةةيِّلهلاِّبًيثِّيًققِّالتعلاونِّوالتفلاعلِّبينِّأعضةةةةةةلاءِّالجملاعةِّويسةةةةةةعىِّلًفظِّتملاسةةةةةةكهلاِّ

ِّويوفرِّالقوىِّواألدواتِّالتيِّتسلاعدِّعلىِّذلك.

ِّواًدِّأوِّأعضةةةةةةةةلاءِّكثيرونِّفيِّالجملاعة،ِّوهيِّ وطبقلاِّلهذهِّالنظريةِّفإنِّالقيلادةِّقدِّيؤديهلاِّعضةةةةةةةةو 
ِّلظروفِّالتيِّتختلفِّمنِّجملاعةِّألخرىلِّواألشةةةةةةةةةةخلاصِّالقلائمينِّبهلاِّطبقلااِِّّتتًددِّمنًِّيثِّالوظلائف

ِّ.(567:ِّ.595)عواد،ِّ

 خامساً: النظرية التفاعلية

تعدِّهذهِّالنظريةِّمزيجلااِّمنِّالنظريلاتِّالسةةةةةةةةةةةةةةةلابقة،ِّوذلكِّألنِّكلِّواًدةِّمنهلاِّالِّيمكنِّأنِّتقومِّ
عِّالقيلادةِّرجلِّالعظيمُِّترجبمفردهلاِّكأسلاسِّلتفسيرِّظهورِّالقيلادة،ِّفإذاِّكلانتِّنظريةِّالسملاتِّوكذلكِّال

شةةخصةةيةِّالقلائد،ِّوأنِّنظريةِّالموقفِّتفسةةرِّالقيلادةِّمنِّخاللِّالجملاعة،ِّفإنِّنظريةِّالتفلاعليةِّتقدمِّإلىِّ
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علىِّأسةةةةةةةةةةةةةلاسِّالتكلاملِّبينِّكلِّالعواملِّالتيِّتؤثرِّفيِّالقيلادة،ِّوهيِّشةةةةةةةةةةةةةخصةةةةةةةةةةةةةيةِّالقلائد،ِّواتجلاهلاتِّ
لاجلاتِّومشةةةةةةةةةةةكالتِّالتلابعين،ِّوخصةةةةةةةةةةةلائصِّالجملاعةِّوالعالقلاتِّالقلائمةِّبي نِّأفرادهلاِّوالمواقفِّالتيًِّو

ِّتواجهِّالجملاعة،ِّوطبيعةِّالعملِّوالوظلائفِّالتيِّتقومِّبهلا.

دراكِّاآل دراكةةهِّهوِّألولئةةكِّخرينووفقةةلاِّلهةةذهِّالنظريةةة،ِّالبةةدِّمنِّإدراكِّالقةةلائةةدِّلنفسةةةةةةةةةةةةةةةةه،ِّوا  ِّلةةه،ِّوا 
ِّااِّفلاإلدراكِّمشتركِّبينِّالقلائدِّوالتلابعينِّوالمواقفِّوالوظلائف.ِّوالقلائدِّيظلِّقلائدااِّملاِّدامِّمستمرِِّّ.خريناآل

ِّهدافِّوالجملاعة.فيِّالتعبيرِّعنًِّلاجلاتِّاألفرادِّواأل

ِّألنِّالقلائدِّيكونِّعضوااِّفيِّجملاعةِّيشلاركهلاِّ،وترىِّهذهِّالنظريةِّأنِّالقيلادةِّعمليةِّتفلاعلِّاجتملاعي
علىِِّّأعضةةةلائهلا،ِّويًوزِّبينملالهلا،ِّويوطدِّالصةةةلةِّلهلاِّومعلاييرهلاِّومثلهلاِّوأهدافهلاِّوآأًلاسةةةيسةةةهلاِّومشةةةلاك

ِّ.(5996ِّ:506عالق،ِّ)الِّتقديرهمِّواًترامهمِّوتعلاونهم

نِّتلكِّالنظريةِّلمِّتقمِّبإلغلاءِّأوِّانكلارِّأيِّمنِّالنظريلاتِّأِّيتضبببببا للباحثومنِّخاللِّملاِّسةةةةةةةةبقِّ
السةةةلابقة،ِّبلِّجمعتِّتلكِّالنظريلاتِّبنظريةِّواًدة،ِّنتيجةِّلعدمِّكفلايةِّإًدىِّالنظريلاتِّكمعيلارِّلتًديدِّ

تبلاعِّاتجلاهلاتِّاألخصةةةةةلائصِّالقيلادة،ِّفقدِّقلامتِّعلىِّأسةةةةةلاسِّالتكلاملِّوالتفلاعلِّبينِّشةةةةةخصةةةةةيةِّالقلائدِّوِّ
لاجلاتهمِّوطبيعةِّالموقف.ِّ نِّتلكِّالنظريةِّتتصةةفِّبلالواقعيةِّوالشةةمول،ِّفهيِّاألنسةةبِّأِّويرى الباحثًو

لتفسيرِّظلاهرةِّالقيلادةِّوتوصيفِّالقلائد،ِّفهيِّالِّتهملِّضرورةِّتوفرِّالصفلاتِّوالسملاتِّالموروثةِّلدىِّ
هيِّعالقةِِّّينِّتلكِّالنظريلاتبينِّأنِّالعالقةِّالتيِّتربطِّبلغيِّأهميةِّعنلاصةةةةرِّالموقف،ِّوتُِّالقلائد،ِّوالِّتُِّ
ِّتكلاملية.

 سادساً: نظرية الشبكة اإلدارية

ُقدمتِّهذهِّالشةةةةةبكةِّبواسةةةةةطةِّكلِّمنِّروبرتِّبالكِّوجونِّموتونِّلكيِّتوفرِّوسةةةةةلائلِّتسةةةةةلاعدِّفيِّ
مود،ِّ)مًِّلتًركِّنًوِّالسةةةةةةةةةةةةةةلوكِّاإلداريِّاألمثلتقييمِّأنملاطِّالقيلادةِّومنِّثمِّتدريبِّالمديرينِّعلىِّا

5955ِّ:.76).ِّ
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الشةةبكةِّاإلداريةِّتقومِّعلىِّتصةةنيفِّالقلادةِّبلاالعتملادِّ(ِّأنِّنظرية5996ِّ:505ِّويوضةةحِّالعالقِّ)ِّ
.ِّوقدِّوضةةةةةةةةةعِّالبلاًثلانِّهذينِّنتلاجواالهتملامِّبلاإلِّبلاألفراداالهتملامِِّّ،ِّهملاعلىِّعنصةةةةةةةةةرينِّأسةةةةةةةةةلاسةةةةةةةةةيين

ِّاألسلوبينِّفيِّإطلارِّشبكيِّذوِّمًورين،ِّتظهرِّعليهِّأسلاليبِّالقيلادةِّالمختلفة.ِّ

: مثاليةقيادة  (9،9)
اهتمام عال 

 تاجنباإل
 وباألفراد

 :اجتماعيةقيادة  
اهتمام عال 
باألفراد لكن 
 جنتاضعيف باإل
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 4  نتاجمتعادلة: اهتمام مساٍو باألفراد واإلديمقراطية قيادة  
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أوتوقراطية قيادة   
متسلطة: اهتمام 

  نتاجعال باإل
 باألفرادوضعيف 

ترسليه قيادة  
ضعيفة: اهتمام 
ضعيف باألفراد 

 معاا  نتاجواإل

  2 

(9،9)  (9،9) 9 

9 8 7 6 5 4 3 2 9  

 نتاجالهتمام باإل

 ( نموذج الشبكة الدارية 2) شكل رقم
 (292: 2008العالق، )المصدر: 

كلِّالشةةبكيِّالسةةلابقِّاقترحِّالكلاتبينِّ)روبرتِّبالكِّوجونِّموتون(ِّخمسةةةِّأسةةلاليبِّومنِّخاللِّالشةة
ِّبًسبِّموقعهلاِّعلىِّالشبكةِّوهيِّكلالتلالي:رئيسيةِّللقيلادةِّ

،ِّوبموجبِّهذاِّاألسةةةلوب،ِّيتركِّالقلائدِّاألمورِّدونملاِّتدخلِّ(1،1الضببعيف )الترسببلي القائد  -1
م،ِّنِّالعمليةِّالقيلاديةِّ)ًريأوِّاألفراد،ِّفهوِّينسةةةةةةةةةةةةةةًبِّمِّنتلاجفيهلا،ِّوالِّيعطيِّأدنىِّاهتملامِّلإل

5996ِّ:55.). 
،ِّوالِّيعطيِّنتلاج،ِّوهوِّالذيِّيعطيِّاهتملاملااِّعلاليلااِّبلاإل(1،1)ِّالمتسببببببببلطاألوتوقراطي القائد  -2

ق،ِّ)العالِّيةةةنتةةلاجأيِّاهتمةةلامِّبةةلاألفرادِّالعةةلامليين،ِّممةةلاِّيؤديِّإلىِّخفضِّالروحِّالمعنويةةةِّواإل
5996ِّ:505). 
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دامِّالسةةةةةةةةةلطةِّلدفعِّالمرؤوسةةةةةةةةةينِّللعملِّوهنلاِّيميلِّإلىِّاسةةةةةةةةةتخالِّوِِّّ(،1،1) جتماعياالالقائد  -3
يعطيِّكلِّاالهتملامِّللنلاسِّومشةةةةةةةةةةةةةةةلاعرهمِّوًلاجلاتهمِّوبنلاءِّالعالقلاتِّاالجتملاعيةِّوالِّيعطيِّ

ِّوبوهذاِّغيرِّمرغِّنتلاجوالعمل.ِّوفيِّهذهِّالًلالةِّيكونِّضةةةعفِّفيِّاإلِّنتلاجاهتملاملااِّيذكرِّلإل
 .(.5996ِّ:55)ًريم،ِّ

معتدالاِِّّوهوِّالذيِّيوجهِّاهتملاملااِِّّ(،5،5)الوسبببببببببط )القيادة المتعادلة( الديمقراطي القائد  -4
لىِّواألفراد،ًِّيةةثِّيؤديِّإِّنتةةلاجاهتمةةلامةةهِّبةةلاإلبينِّ،ًِّيةةثِّيوازنِّالقةةلائةةدِّهنةةلاِّنتةةلاجبةةلاألفرادِّواإل

ِّ.(5996ِّ:505)العالق،ِِّّفرادِّوالمشروعمعتدلِّمعِّعالقلاتِّجيدةِّبينِّاألِّإنتلاج
وبلاألفراد،ِِّّنتلاجبلاإلِّ،ِّيتميزِّهذاِّاألسةةةةةةةلوبِّبلاهتملامِّعلال ِّ(1،1القائد المثالي )قائد الفريق( ) -5

نِّطريقِّجيدِّعِّإنتلاجويركزِّالقلائدِّهنلاِّعلىِّروحِّالفريقِّالواًدِّفيِّالعملِّوذلكِّبهدفِّبلوغِّ
ِّ.(5996ِّ:505)العالق،ِِّّقلاتِّجيدةِّمعِّاألفرادِّفيِّالمؤسسةبنلاءِّعال

نِّأِّ، فإن الباحث يرىومنِّخاللِّملاِّسةةةةةةةةةبقِّمنِّإبرازِّألهمِّالنظريلاتِّالتيِّتولتِّتفسةةةةةةةةةيرِّالقيلادة
أجمعِّعليهلاِّالمفكرونِّوالعلملاءِّفيِّعلمِّاإلدارةِّوأكدواِّعلىِّوجوبِّتوافرهلاِّفيِّالقيلادة،ِِّّهنلاكِّمهلارات

الشةةخصةةيةِّللقلائدِّوالتيِّقدِّتبدوِّضةةروريةِّفيِّجملاعةِّأوِّموقفِّمعينِّقدِّالِّتكونِّضةةروريةِِّّلالسةةملاتف
ِّ.لقلائدِّآخرِّفيِّموقفِّآخرِّمعِّجملاعةِّأخرىِّفعلالةِّوأ

يةِّمنِّتلكِّالنظريلات،ِّالِّتثبتِّخطأِّإًداهلا،ِّنظرِِّّأنِّاالنتقلاداتِّالموجهةِّإلىِّأيةِّويرى الباحث
ينطبقِّعلىِّالعملِّبجهلازِّاألمنِّالداخلي،ِّفليسِّقدِّوهذاِّملاِِّّ،وانملاِّلكلِّنظريةِّايجلابيلاتِّوسةةةةةةةةةةةةةلبيلات

دِّممكنِّاختيلارهِّإلدارةِّالجهلاز،ِّوالِّيمكنِّتطبيقِّنظريةِّواًدةِّمنِّنظريلاتِّالقيلادةِّ هنلاكِّنموذجِّمًو
لاِّوموقفِّملا،ِّبينملاِّالِّيصلحِّذاتهِّفيِّموقفِّآخر،ِّبشكلِّمطلق،ِّفقدِّيصلحِّنموذجِّمعينِّفيِّفترةِّم

كملاِّأنهِّقدِّينجحِّتطبيقِّنظريةِّفيِّقضةةةةةيةِّملاِّوالِّتنجحِّفيِّقضةةةةةيةِّأخرى،ِّلذلكِّنسةةةةةتطيعِّالقولِّأننلاِّ
ِّبًلاجةِّإلىِّنملاذجِّمتعددةِّمنِّالقيلاداتِّونظريلاتِّمتنوعةِّوذلكِّبسببِّاختالفِّالمهلامِّوتنوعهلا.

 القيادة في اإلسالم 

عيهِّذاتِّجذورِّعميقةِّتتصةةلِّبلاإلنسةةلانِّوتراثهِّالثقلافيِّومشةةلاركتهِّلمنِّالقيلادةِّظلاهرةِّاجتملاتعتبرِّ
جلِّتنظيمِّالعالقلاتِّالقلائمةِّبينِّاألفرادِّمهملاِّكلانِّعددهم،ِّلذاِّأ،ِّفلالًلاجةِّلهلاِّضرورةِّملًةِّمنِّهًول

تجعلِِّّنِّطبيعةِّالًيلاةأعلمِّالنفسِّالذيِّيرىِِّّهالقيلادة،ِّوهذاِّملاِّيقررِِّّأًدهمنِّيتولىِّأفلانهِّالبدِّمنِّ
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نِّيتولىِّأمرِّكلِّجملاعةِّأوهذاِّملاِّقررهِّاإلسةةةةةةةةةةةةةةالمِّالعظيمِّعندملاِّأمرِّبِّالِّمفرِّمنه،ِّااِّرِّمنِّالقيلادةِّأم
ِِّّقلائدِّيرشدهلاِّوينظمِّأمرهلا.

ِّالسةيلاسةيةِّواالقتصةلاديةِّواالجتملاعيةِّواإلداريةِّوالِّشةكِّانِّاإلسةالمِّقدِّعلالجِّجميعِّقضةلايلاِّالًيلاة،
لقرانِّالكريمِّوالسةةةةةةةةةنةِّمنِّمنلاًيِّالًيلاةِّالمتعددة،ِّوذلكِّمنِّخاللِّالنصةةةةةةةةةوصِّالعظيمةِّفيِّاِّوغيرهلا

ِّنأالمطهرة،ِّفكلانتِّالنصةةةةوصِّهيِّدسةةةةتورهمِّوهلاديهمِّإلىِّملاِّيريدونِّمنِّأهدافِّوغلايلات،ِّوالِّشةةةةكِّ
البعيدةِّالمدىِّالِّتتًققِّإالِّبلالدولة،ِّوالدولةِّتًتلاجِّإلىِّقلائدِّيقودِِّّةالسةةةةةةةةةةةةةةتراتيجيااألهدافِّوالغلايلاتِّ

ِّ.(5996ِّ:594)طشطوس،ِِّّهذهِّاألمة

موضةةةوعِّ)القيلادة(ِّولمِّيغفلِّعنه،ِّبلِّسةةةالمِّقدِّعلالجِّ(ِّأنِّاإل5996ِّ:46ويضةةةيفِّ)طشةةةطوس،ِّ
وضةةةةةةعِّلهِّاألصةةةةةةولِّالتيِّينطلقِّمنهلا،ِّوأسةةةةةةسِّلهِّالقواعدِّالتيِّيرتكزِّعليهلا،ِّوبنىِّلهِّالمبلادئِّالتيِّ

ضةةةةةةربِّالرسةةةةةةولِّصةةةةةةلىِّاهللِّعليهِّوسةةةةةةلمِّوخلفلاؤهِّالراشةةةةةةدونِّأروعِّاألمثلةِّفيِّالقيلادةِِّّيقومِّعليهلاِّوقد
نملاِّبلالعملِّالذ يِّتجسةةةةةةةةةةةدِّسةةةةةةةةةةةلوكلااِّفعليلااِّبلغِّقمةِّالتأثيرِّعدالاِّوتسةةةةةةةةةةةلامًلاا،ِّالنلاجًة،ِّليسِّبلالتنظيرِّوا 

وقلامتًِّضةةلارةِّشةةلامخةِّالبنلاء،ِّأصةةلهلاِّثلابتِّوفرعهلاِّفيِّالسةةملاء،ِّفلالرسةةولِّصةةلىِّاهللِّعليهِّوسةةلمِّأكدِّ
َدُهْم"ِّ)أبوداود:ِّعلىِّضرورةِّالقيلادةِّللجملاعةِّبقولهِّ" ًَ َِّفْلُيَؤم ُرواَِّأ ِّ(.5796ِإَذاَِّخَرَجَِّثاَلَثة ِِّفيَِّسَفر 

نموذجًِّيِّللقيلادةِّ:ِّنت(ِّأنهِّفيِّرسةةةةةةةةةةةوالِّاهللِّصةةةةةةةةةةةلىِّاهللِّعليهِّوسةةةةةةةةةةةلم5990ِّرِّ)إبراهيم،ِّويذك
لالته،ِّ لانِّلهِّفيِّمنِّكفالرشةةةةيدةِّالكلاملة،ِّويسةةةةتطيعِّكلِّإنسةةةةلانِّأنِّيسةةةةتقيِّمنهِّالنموذجِّالذيِّيتفقًِّو

يسةةةةتجمعِِّّفيِّإدارتهِّوقيلادته،ِّفإنهِّأسةةةةوةِّواسةةةةتطلاعِّأنِّيسةةةةتمدِّمنهِّقبسةةةةلااِِّّصةةةةلىِّاهللِّعليهِّوسةةةةلمِّالنبي
فيِّكثيرِِّّمشةةةةةةلاورِّالصةةةةةةًلابةِّبلِّوينزلِّعنِّرأيهفقدِّرأينلاهِّيًيِّاإليجلابيةِّوتنتفيِّمنهِّالسةةةةةةلبيلات،ِّالنوا

منِّالمواقف،ِّكملاًِّدثِّفيِّغزوةِّبدرِّوغزوةِّأًدِّوالخندق،ِّوعندًِّفرهمِّللخندق،ِّيشةةةةةةةلاركهمِّالعمل،ِّ
ِّ.ويسلاعدهمِّفيِّتذليلِّملاِّيعترضهمِّمنِّصعلابِّفيِّالعمل

﴿َقلاَلِّاْجَعْلِنيَِّعَلىَِّخَزاِئِنِّاأَلْرِضِّ :نِّفيِّقولهِّتعلالىإنِّهذاِّالنوعِّمنِّالقيلادةِّأشةةةةةةةةةةةةةةلارِّإليهِّالقرآ
ِفيظ َِّعِليم ﴾ِّ) ًَ ذاِّكلانتِّاألملانةِّوالعلمِّمنِّالصةةةفلاتِّالتيِّتُِّ(22ِّآيةِّيوسةةةف:ِإن يِّ رشةةةحِّأيِّإنسةةةلانِّ،ِّوا 

ِّ،للقيلادةِّفيِّأيِّعملِّلتولىِّأيِّمسةةةئولية،ِّفإنِّهلاتينِّالصةةةفتينِّالبدِّمنهملاِّلمنِّيتولىِّأمرِّأيِّخزينة
علىِّالنفوسِّومًبةِّفيِّالقلوبِّقدِّتدفعِّبلاإلنسةةةةةةةةةةةلانِّإلىِّاإلخاللِّأوِّالخيلانةِّأوِِّّطلانلااِّألنِّللملالِّسةةةةةةةةةةةل

االختالسِّأوِّاإلنفلاقِّفيِّغيرِّوجوهِّاإلنفلاقِّالمطلوبة،ِّوالِّيسةةةةةةةةةةةةتطيعِّأنِّيقومِّبهذاِّالعملِّعلىِّخيرِّ
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قلالِِّّبينملاِّفيِّقيلادةِّالجيسِّيركزِّعلىِّالخصةةةلائصِّالعلميةِّوالسةةةملاتِّالجسةةةمية،ِّ،وجهِّإالِّأمينِّعليم
ِّاللََّهِّاْصَطَفلاُهَِّعَلْيُكْمَِّوَزاَدُهَِّبْسَطةاِِّفيِّاْلِعْلِمَِّواْلِجْسِم﴾ِّ)البقرة:ِّاهللِّت ِّ)547ِّيةآعلالى:ِّ﴿َقلاَلِِّإنَّ

ختلارِّيُِِّّوأالبهلا،ِِّّعينِّفيهلاِّإالِّالجديريُِِّّأالويرىِّاإلسةةةةةالمِّأنِّالمنلاصةةةةةبِّالقيلاديةِّالعلامةِّأملانلاتِّيجبِّ
وفرهلاِّفيِّالصةةةةةةةفلاتِّالالزمِّتِّوأنِّيتصةةةةةةةفِّببعضلهلاِّإالِّمنِّتؤهلهِّقدراتهِّالعلميةِّوالخلقيةِّلشةةةةةةةغلهلا،ِّ

ِّ(5066ِّ:56وأهمِّتلكِّالصفلات:ِّ)مشهور،ِّالقلائدِّالمسلمِّ
 أنِّيكونِّمنِّطالبِّاآلخرةِّمخلصِّلوجهِّاهلل. -
كمةِّوتجربة -  .أنِّيكونِّذاِّعقلِّراجحًِّو
مةِّولينِّالجلانبِّأنِّيكونِّمتخلقلااِّ -  .بلالًلمِّواألنلاةِّوالًر
 .الرفقِّبلاألتبلاع -
 .أوِّالتهورالشجلاعةِّوالمروءةِّوعدمِّالجبنِّ -
 .الصدق -
 .التواضعِّوعدمِّالتعلاليِّعلىِّالغير -
 .العفوِّوكظمِّالغيظ،ِّواإلًسلانِّإلىِّالمسيء -
 .الصبر -
 .العفةِّوالنزاهة -
 .العدلِّواإلنصلاف -
 .اهللالمًلافظةِّعلىًِّرملاتِّ -
 .العزمِّوالتوكلِّوعدمِّالتردد -
 .اجتنلابِّالتشلاؤمِّأوِّاإلفراطِّفيِّالتفلاؤل -

 

دااِّارتبطتِّارتبلاطلااِّوثيقلااِّبلالجندية،ِّفالبدِّمنِّوجودِّقلائأنِّالقيلادةِّفيِّاإلسالمِّقدِِّّالباحث ويضيف
مًنكلااًِّلازملااِّقويلاا،ِّالِّتقتصرِّمهمتهِّعلىِّقيلادةِّالجندِّفيِّالمعلاركِّفقط،ِّبلِّهوِّصلاًبِّمدرسةِّ

ِّوأملانةِّفيِّعنقه،ِّه،بإعدادِّأجيلالِّمنِّالقلادةِّمنِّأسمىِّواجبلاتِّهويدركِّتملامِّاإلدراكِّأنِّقيلامِّورسلالة
يويةِّبِّوعلىِّالوفلاءِّبلاألملاالواجِّأداءِّقبلِّعلىيُِِّّفنراه خالصًِّو لنلاِّفيِّوِِّّ،واندفلاعنةِّبكلًِّملاسِّوا 

ِّ.الًسنةِّاألسوةِّصلىِّاهللِّعليهِّوسلمرسولنلاِّمًمدِّ
ِّ
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 األنماط القيادية 

خر،ِّفكلِّقلائدِّلهِّأسةةلوبهِّالخلاصِّللتأثيرِّعلىِّالمرؤوسةةينِّمنِّتختلفِّأسةةلاليبِّالقيلادةِّمنِّقلائدِّآل
لكِّاألسةةةةةلوبِّفلسةةةةةفةِّالقلادةِّأنفسةةةةةهمِّوشةةةةةخصةةةةةيلاتهمِّأجلِّتًقيقِّأهدافِّالمؤسةةةةةسةةةةةة،ِّوغلالبلااِّملاِّيًددِّذ

ِّ.وخبراتهمِّوتجلاربهم،ِّإلىِّجلانبِّنوعِّالتلابعينِّوالبيئةِّالتيِّيعملونِّفيهلا

ويعدِّالنمطِّالقيلاديِّمنِّأهمِّعواملِّنجلاحِّأوِّفشلِّالقلائدِّفيِّتًقيقِّأهدافِّالمؤسسة،ِّلذلكِّكلانِّ
عنِّأبعلادِِّّتكةشفاِّالمجلالِّوالتيِّاالهتملامِّبدراسةِّاألنملاطِّالقيلاديةِّمنِّقبلِّالبلاًثينِّوالدارسينِّفيِّهذ

ِّ.جديدةِّفيِّسلوكِّالقلائدِّونمطه

(ِّبأنهِّهوِّالسةةةةةةةةلوكِّالمتكررِّالمعتمد5992ِّ:574ِّالعميلانِّ)ِّويقصةةةةةةةةدِّبلالنمطِّالقيلاديِّكملاِّيذكره
ًتىِّيسةةةةةةةةةةةةةةتطيعِّكسةةةةةةةةةةةةةةبِّتعلاونهمِّواقنلاعهمِّبتًقيقِّاألهدافِِّّخرينمنِّقبلِّالقلائدِّعندِّتعلاملهِّمعِّاآل

تيِّتبرزِّالسةةةةةةةلوكيلاتِّالقلادة.ِّأملاِّزيلارةِّفيعرفهِّبأنهِّمجموعةِّمنِّوالذيِّيشةةةةةةةكلِّنمطلااِّيميزهِّعنِّبقيةِّال
ِّ.(52.:5990ِّ)زيلارة،ِِّّمعهِّبلاتجلاهِّأهدافِّمعينةِّخريناآل لدىِّالقلائدِّفيِّتأثيرهِّعلى

والتيِّيتبعهةةلاِّالقةةلادةِّفيِِّّوهنةةلاكِّالعةةديةةدِّمنِّاألنمةةلاطِّالقيةةلاديةةةِّالتيِّتمةةلارسِّفيِّمنظمةةلاتِّاألعمةةلال
الدراسةةةةةةةةِّإلىِّاألنملاطِّالقيلاديةِّالتيِّصةةةةةةةنفهلاِّالعلالملانِّنتطرقِّفيِّهذهِّسةةةةةةةقيلادتهمِّلمرؤوسةةةةةةةيهم،ًِّيثِّ

فيِّنظريةِّالشةةةةةبكةِِّّ(Jane S. Mouton)وِّ"جينِّموتون"ِِّّ(Robert R. Blake)"روبرتِّبليك"ِّ
ِّهي:وِّاإلداريةِّوالتيِّبرزِّمنِّخاللهلاِّخمسةِّأنملاطِّرئيسيةِّللقيلادةِّ

ِِّّوالترسليةِّ)الفوضوية(ِّواالجتملاعيةِّوالمثلالية.الديمقراطيةِّوِّقراطيةِّوِّتوِّاأل

 (.التسلطية) أواًل: نمط القيادة األوتوقراطية
عرفِّهذاِّالنوعِّمنِّالقيلادةِّبأسةةةةةةةةةةةةةةملاءِّمختلفةِّكلالقيلادةِّالعسةةةةةةةةةةةةةةكرية،ِّأوِّالقيلادةِّاالسةةةةةةةةةةةةةةتبداديةِّيُِِّّ

وانينِّقالمخولةِّلهِّبًسةةةةةةةبِِّّالسةةةةةةةلطةِّالرسةةةةةةةمية(،ِّويعتمدِّالقلائدِّبموجبِّهذاِّالنمطِّعلىِّ)الديكتلاتورية
يِّنفرادِّفواالًِّصةةةةةةةةةرِّالسةةةةةةةةةلطةِّبهمعملونِّهذاِّالنمطِّإلىِّ،ِّويميلِّالقلادةِّالذينِّيسةةةةةةةةةتوأنظمةِّالمنظمة

فيِّذلك،ِّويتمِّعملِِّّدونِّمشةةةةةلاركةِّالمرؤوسةةةةةينعمليةِّاتخلاذِّالقرارات،ِّووضةةةةةعِّالخططِّوالسةةةةةيلاسةةةةةلاتِّ
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لانلاتِّبإمكِّعدمِّثقةِّالقلائدعزىِّذلكِّإلىِّالجملاعةِّبمعرفةِّالقلائدِّأوِّتوجيههِّالمبلاشةةةةةةةةةةةةةةر،ِّوغلالبلاِّملاِّيُِّ
ِّ.وقدراتِّمرؤوسيهِّفيِّاتخلاذِّالقرارِّالمنلاسب

وتوقراطيةِّالمتسةةةةةةةةةةةةةلطةِّتتميزِّبتًكمِّالقلائدِّفيِّ(ِّأنِّالقيلادةِّاأل.50:ِّ.595عوادِّ)ِّويضةةةةةةةةةةةةةيفِِّّ
يِّ،ِّكملاِّأنهِّالِّيعيرِّأيِّاهتملامِّللعالقلاتِّاإلنسلانيةِّفمرؤوسيهِّواستخدامهِّلسلطتهِّكأداةِّلتنفيذِّالعمل

(ِّأنِّمنِّأبرزِّمةةةلاِّتتميزِّبةةةهِّالقيةةةلادةِّ.0:ِّ.595ويضةةةةةةةةةةةةةةيفِّعبةةةدربةةةهِّ)ِّتعةةةلاملةةةهِّمعِّالمرؤوسةةةةةةةةةةةةةةين،
وقراطيةِّهيِّالتمسةةةةةةةةةةةةكِّالمطلقِّبلالقوانينِّالرسةةةةةةةةةةةةميةِّواألنظمةِّالتيِّتوجبِّالطلاعةِّواالنقيلادِّالتلامِّاألوت

ِّواتخلاذِّالقراراتِّوالِّيميلِّإلىِّتفويضِّالسلطةِّلغيره.

ِّ،لاالعتدادِّبلالنفس،ِّوالثقةِّالمطلقة(ِّأنِّالقلائدِّاألوتوقراطيِّيتصةةةةةفِّب5997ِّ:560ويبينِّعليلانِّ)
تفلاخرِّبنفسةةةةةةةةهِّوانجلازاته،ِّوالقسةةةةةةةةوةِّوعدمِّالمبلاالةِّبلالمشةةةةةةةةلاعرِّوالكبريلاء،ِّوعدمِّاالعترافِّبأخطلائه،ِّوال

لقلاءِّ والعواطفِّاإلنسةةةةةةةةةةةلانية،ِّوالبًثِّالدائمِّعنِّالقوةِّوالجلاهِّبأيِّثمن،ِّواالًتفلاظِّبلاألسةةةةةةةةةةةرارِّلذاته،ِّوا 
ِّاللومِّدائملااِّعلىِّمعلاونيهِّمتىِّملاِّفشل.

بهِِّّيتمتعِّ(ِّأنِّالقلائدِّالمتسةةةةةةةةلطِّيعتقدِّأنهِّبسةةةةةةةةببِّمركزهِّوملا575:ِّ.599ويذكرِّالفراِّوآخرونِّ)
منِّسةلطةِّيمكنهِّأنِّيقررِّأفضةلِّمنِّغيرهِّملاِّينبغيِّعمله،ِّويذكرِّأنِّاألسةلاليبِّالرقلابيةِّالمسةتخدمةِّ
عنيفةِّوجلامدةِّفيِّظلِّالقيلادةِّاألوتوقراطية،ِّوأنِّالقلائدِّاألوتوقراطيِّمنِّالنلادرِّأنِّيعطيِّأسةةةةةةةةةةةةةةبلابلااِّ

ِّه.يِّتخلالفلتصرفلاته،ِّرافضلااِّبشدةِّإيضلاحِّأوامرهِّوتوجيهلاته،ِّمستهترااِّبكلِّاآلراءِّالت

وغلالبلااِّملاِّتطلقِّصةةفةِّ)الرئيس(ِّعلىِّالقلائدِّاألوتوقراطيِّعوضةةلااِّعنِّ)القلائد(ِّذلكِّألنِّالشةةخصِّ
عيدااِّعنهم،ِّرادتهم،ِّويضةةعِّخطتهِّلهمِّمنفردااِّوبإالمسةةتبدِّيتًكمِّفيِّتلابعيهِّويتالعبِّبمصةةلائرهمِّبغيرِّ

االستبداديةِّدونِِّّيذِّاألوامرمليِّعليهمِّأوامرهِّويطلالبهمِّبتنفوالِّيشلاركهمِّالرأي،ِّوالِّيستمعِّإليهم،ِّبلِّيُِّ
ِّ.(5997ِّ:560)عليلان،ِِّّامرِّعليهمِّبأسلاليبِّتًكميةِّمسيطرةنقلاس،ِّبلِّإنهِّيفرضِّهذهِّاألوِّ

(ِّأنهِّيمكنِّالتمييزِّبينِّثالثةِّأنواعِّمنِّالقيلادةِّاألوتوقراطيةِّتتراوح5955ِّ:567ِّويذكرِّعبلاسِّ)
رِّالذيِّاألوتوقراطيِّالخي ِِّّبينِّاألوتوقراطيِّالعنيدِّالمتشةةةةةةةةةةةةةددِّأيِّالمتصةةةةةةةةةةةةةلبِّلرأيهِّوالمعتدِّبه،ِّوذلك

يًلاولِّأنِّيسةةتخدمِّكثيرااِّمنِّاألسةةلاليبِّالمرتبطةِّبلالقيلادةِّاإليجلابية،ِّمنِّخاللِّالثنلاءِّوالعقلابِّالبسةةيطِّ
كيِّيضةةةةةمنِّطلاعةِّالمرؤوسةةةةةينِّلهِّفيِّتنفيذِّقراراته،ِّوذلكِّاألوتوقراطيِّالمنلاورِّأوِّالمكلارِّوهوِّالذيِّ
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عِّمنِّلواقعِّيكونِّقدِّانفردِّبلاتخلاذه.ِّوهذاِّالنوِّيوهمِّمرؤوسةةةةةيهِّبأنهِّيشةةةةةركهمِّفيِّاتخلاذِّالقرارِّوهوِّفيِّا
الثقةةِّمنِِّّمةلاِّتنزعِّالقيةلادةِّاألوتوقراطيةةِّالمتسةةةةةةةةةةةةةةلطةةِّيتمثةلِّبةلاإلدارةِّالتقليةديةةِّالسةةةةةةةةةةةةةةلبيةة،ِّالتيِّغةلالبةلااِّ

ِّالمرؤوسينِّوتًلاولِّإرغلامهمِّعلىِّالعمل.

ويوضحِّأنهِّالِّيمكنِّتطبيقِّاألسلوبِّاألوتوقراطيِّالمتسلطِّبشكلِّكبيرِّفيِّالمنظملاتِّالًديثة،ِّ
لكِّألنِّوضةةةةةةعِّهذهِّالمنظملاتِّوتكوينهلاِّالِّيسةةةةةةمحِّللقلادةِّبمملارسةةةةةةةِّهذاِّاألسةةةةةةلوب،ِّفلالقلائدِّالِّيملكِّذ

السةةةةلطةِّالمطلقةِّالتيِّتمكنهِّمنِّالتصةةةةرفِّالمطلقِّبكلِّشةةةةيء،ِّكملاِّأنِّكبرًِّجمِّالمنظمةِّيًدِّمنِّ
لمسةةةةةةةتوىِّنِّاأمدىِّإشةةةةةةةرافِّالقلائدِّعليهلاِّمملاِّيدفعهِّإلىِّتفويضِّسةةةةةةةلطةِّاتخلاذِّالقراراتِّإلىِّتلابعيه،ِّوِّ

ِّثقلافيِّللمرؤوسينِّيجعلهمِّأقلِّقلابليةِّلألسلاليبِّالتسلطيةِّفيِّالقيلادة.ال

بأنهِّيمتلازِّبأنهِّنشةةةةةيطِِّّالخيرِّ(ِّعنِّالقلائدِّاألوتوقراطي5997ِّ:572ويتًدثِّالعتيبيِّوآخرونِّ)
وفعلالِّوبلالرغمِّمنِّمركزيةِّالسةةلطةِّإالِّأنهِّيسةةتخدمِّأسةةلوبِّاإلقنلاعِّبلاألوامرِّوالتعليملاتِّالصةةلادرةِّمنِّ

علىِّمرؤوسةةيهِّإالِّأنهِّيركزِّالسةةلطةِّبيدهِّويقومِّبكلافةِّوظلائفِّاإلدارةِّبنفسةةهِِّّطرفهِّوهوِّغيرِّمتسةةلط
ِّدونِّتفويضِّإالِّمنِّدونه.

 ،ِّإالِّأننتلاجأنِّهذاِّالنمطِّقدِّيؤديِّإلىِّإًكلامِّالسةةةلطة،ِّوانتظلامِّالعمل،ِّوزيلادةِّاإلِّوبلالرغمِّمنِِّّ
غلابِّ ئد،ِّفإذاجودِّالقلايظلِّتملاسةةكِّاألفرادِّمرهونلااِّبوِّإذِّلهِّآثلارااِّسةةلبيةِّكبيرةِّعلىِّشةةخصةةيةِّالعلاملين،ِّ

ِّ.(5994ِّ:599،ِّالجعبري)ِّانفرطِّعقدِّالمجموعةِّواضطربالقلائدِّ

 إيجابيات النمط األوتوقراطي

طِّاألوتوقراطيِّعنِّمالدراسةةةةةةةةةةةةةةةلاتِّأنِّهنلاكِّبعضِّاإليجلابيلاتِّالتيِّتميزِّالنِّمجموعةِّمنأثبتتِِّّ
ِّغيرهِّمنِّاألنملاطِّوالتيِّالِّيمكنِّإغفلالهلا،ِّوتتمثلِّفيملاِّيلي:

 توقراطيِّبلالنشلاطِّوالفلاعلية.يمتلازِّالقلائدِّاألوِّ -
مةةةةِّللتعةةةلامةةةلِّمعِّبعضِّالنوعيةةةلاتِّمنِّالموظفين،ًِّيةةةثِّالِّءقةةةدِّيكونِّهةةةذاِّالنمطِّهوِّاألكثرِّمال -

ِّ.(5990ِّ:567)كنعلان،ِِّّجديِّاألسلاليبِّالًكيمةِّفيِّاقنلاعهمت
تلكِّالتيِّ النمطِّاألفضةةةةلِّإلنجلازِّاألعملالِّالتيِّالِّيمكنِّأداؤهلاِّإالِّبطريقةِّواًدة،ِّوخلاصةةةةةيعتبرِّ -

يم،ِِّّ)عبدِّةِّالخبراء،ًِّيثِّالِّمجلالِّلالجتهلادِّوالرأيِّالشخصيدرستِّبمعرف  .(.5990ِّ:5الًر
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(ِّلمواجهةStantonِّ(ِّوِّ)Hamblinهوِّالنمطِّاألنسةةةةةةةةةةةةةبِّكملاِّأثبتتِّدراسةةةةةةةةةةةةةةِّ)يعتبرِّهذاِّالنمطِّ -
بعضِّالمواقفِّوالظروف،ِّالتيِّتتطلبِّالًزمِّوالشةةدةِّوالسةةرعةِّفيًِّسةةمِّاألمور،ِّكفتراتِّاألزملاتِّ

فيه،ِّوغيرهلاِّمنِّالمواقفِِّّلتيِّتهددِّسةةةةةةةةةةةةةةالمةِّالتنظيمِّأوِّالعلاملينأوِّفيِّظلِّالظروفِّالطلارئةِّا
 .(5990ِّ:567)كنعلان،ِِّّوالظروف

 .(5959ِّ:565)السكلارنة،ِّىِّالسرعةِّفيِّالعملِّووضوحِّاالتجلاهيؤديِّاستخدامِّهذاِّالنمطِّإل -

 سلبيات النمط األوتوقراطي

ِّتقلاداتواالنِّلسةةةةةةلبيلاتأنِّهنلاكِّبعضِّاِّلنمطِّالقيلادةِّاألوتوقراطيةِّالدراسةةةةةةلاتِّمجموعةِّمنأثبتتِِِّّّ
ِّالتيِّتعيقِّانجلازِّالعمل،ِّأهمهلا:الموجهةِّلهِّوِّ

 كفلاء.لدىِّالموظفينِّاألِّواإلبداعِّةِّواالبتكلارأوتوقراطيِّإلىِّقتلِّروحِّالمبلاديؤديِّاستخدامِّالنمطِّاأل -
 ضعلافِّوقتلِّالروحِّالمعنويةِّلدىِّالموظفين.إ -
بهِّالتيِّتجنوِّمطلوبةِّفقطِّبلاألعملالِّالوتوقراطيِّإلىِّقيلامِّالمرؤوسةةةةةةةةةةةةةةينِّيؤديِّاسةةةةةةةةةةةةةةتخدامِّالنمطِّاأل -

 ِّخر.آالعقلاب،ِّوالِّيبذلِّأيِّجهدِّ
 وتوقراطيِّإلىِّتوليدِّشعورِّبلالفشلِّواإلًبلاط.يؤديِّاستخدامِّالنمطِّاأل -
إلىِّظهورِّالتجمعلاتِّالغيرِّرسةةةةميةِّبينِّالمرؤوسةةةةينِّداخلِّالتنظيمِّالرسةةةةميِّوذلكِِّّاسةةةةتخدامهِّيؤدي -

 بهدفِّمقلاومةِّضغوطِّالقيلادةِّاألوتوقراطيةِّوتهديداتهلا.
ِّينِّالمرؤوسةةةةينِّأنفسةةةةهمِّمنِّجهةاِّالنمطِّإلىِّالبغضِّبينِّالقلائدِّوالمرؤوسةةةةينِّمنِّجهة،ِّوبيؤديِّهذ -

 .(576-5990ِّ:566ِّ)كنعلان،ِّأخرى
 .(5992ِّ:569)العميلان،ِِّّوالتلابعينتولدِّالكراهيةِّوالعداءِّبينِّالقلائدِّ -
 يؤديِّإلىِّهجرةِّأصةةةةةةةةةةةةةةًلابِّالعقولِّوالكفلاءاتِّالعلاليةِّمنِّالمؤسةةةةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةةةةةِّكونهلاِّالِّتًبِّالتعلامل -

ِّالخير،ِّ)أبوِّلنمط،ِّمملاِّيؤديِّبدورهِّإلىِّضةةةةةةةةةةةعفِّعلامِّفيِّالهيكلِّالتنظيميِّللمؤسةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةمعِّهذاِّا
595.ِّ:.2). 

السةةةةةةلبيلاتِّملاِّيجعلهِّوِّيًملِّمنِّاإليجلابيلاتِّأنِّهذاِّالنمطِِّّمن خالل ما سبببببقالباحث ويرى    
ِّكثيرِّمنِّالقيلاداتِّفيِّالعصةةةةةةةةرِّالًلاضةةةةةةةةرِّخذِّبهِّأمطبقلااِّوي،ِّفقدِّيكونِّبينِّالرضةةةةةةةةلاِّوالنقدِّفيِّمًل

يلاداتِّاألمنيةِّوِّالعسةةةكريةِّوتًديدااِّعندِّمبلاشةةةرتهلاِّلبعضِّالمهلامِّالتيِّتتطلبِّدرجةِّعلاليةِّخلاصةةةةِّالق



 النظرياإلطار 

  
 

31 

 الفصل الثاني

،ِّوقدِّالِّيكونِّمطبقلااِّوالِّيؤخذِّبهِّوتنفيذِّاألوامرِّكملاِّهيِّدونِّنقلاسِّأوِّجدالًِّزممنِّالضةةةةةةةةةةةةةةبطِّوال
ِّعنةةدِّالكثيرِّمنِّالقيةةلاداتِّاألخرى،ِّوبةةلالرغمِّمنِّوجودِّاإليجةةلابيةةلاتِّالتيِّتنتجِّعنِّهةةذاِّالنمط،ِّإالِّأن
هنلاكِّالكثيرِّمنِّالسلبيلاتِّالتيِّتجعلِّهذاِّالنمطِّالِّيصلحِّكأسلوبِّقيلاديِّسلائدِّوأسلاسيِّفيِّبعضِّ
المؤسةةةةسةةةةلات،ِّكونهِّيؤديِّإلىِّوجودِّجوِّمشةةةةًونِّبلالمشةةةةكالتِّ،ِّاألمرِّالذيِّيؤديِّإلىِّآثلارِّسةةةةلبيةِّ

َمة ِّم َنِّاهلِلِِّلْنَتِّقلالِّاهللِّفيِّمًكمِّكتلابهِِّّ،ِّنتلاجعلىِّالمرؤوسةةةةةةةةةةةةةةينِّوعلىِّاإل ُهْمَِّوَلْوُِّكْنَتِّلَِّ)َِّفِبَملاَِّرًْ
ْوِلَك( ًَ وْاِِّمْنِّ ِّ.(520)آلِّعمران،ِّصدقِّاهللِّالعظيمَِّفظ لااَِّغِليَظِّاْلَقْلِبِّالْنَفضُّ

 )المتعادلة(. ثانيًا: نمط القيادة الديمقراطية
جراءاتِّالعمل،ًِّيثِِّّ تعتمدِّالقيلادةِّالديمقراطيةِّعلىِّمشةةةةةةةةةةلاركةِّالمرؤوسةةةةةةةةةةينِّفيِّاتخلاذِّالقرارِّوا 

طيِّعلىِّقبولِّالتلابعينِّلسةةةةةةةةةةلطتهِّوليسِّعلىِّالسةةةةةةةةةةلطةِّالرسةةةةةةةةةةميةِّالمخولةِّإليه.ِّيعتمدِّالقلائدِّالديمقرا
ويعتبرِّالنمطِّالةةديمقراطيِّفيِّالقيةةلادةِّمعةةلاكسِّللنمطِّاألوتوقراطيِّالمتسةةةةةةةةةةةةةةلط،ِّفهوِّيعتمةةدِّأوالاِّعلىِّ

فرادِّمنِّخاللِّإشةةةةةةةةةةةةةةبلاعًِّلاجلاتهمِّواالهتملامِّبهمِّاإلنسةةةةةةةةةةةةةةةلانيةِّالجيدةِّبينِّالقلائدِّواألتطويرِّالعالقلاتِّ
فيِِّّقدراتِّمرؤوسةةةةةةةيهيةِّدورهمِّفيِّالمنظمة،ِّكملاِّيؤمنِّالقلائدِّالديمقراطيِّبإمكلانلاتِّوِّواالعترافِّبأهم

ِّ(.5955ِّ:566اتخلاذِّالقراراتِّ)عبلاس،ِّ

نِّتبلاعه،ِّوأأ(ِّأنِّالقيلادةِّالديمقراطيةِّتشبعًِّلاجلاتِّكلِّمنِّالقلائدِّوِّ.50:ِّ.595ويضيفِّعوادِّ)
ملاعةِّسعىِّإلىِّتكوينِّروحِّالجالقلائدِّالديمقراطيِّيعملِّبلاستمرارِّعلىِّخلقِّالمنلاخِّالمالئمِّللعمل،ِّوي

ِّبينِّهؤالءِّالمرؤوسين.

(ِّأنِّهةةذهِّالقيةةلادةِّتعتمةةدِّعلىِّمبةةدأِّالترغيةةبِّالِّالتخويفِّوالتهةةديةةد04ِّ:ِّ.595ويبينِّعبةةدربةةهِّ)
ِّويقترحِّالًلولِّوالِّيمليهلاِّعليهمِّأوِّيفرضةةةةةةةةةةةةةهلا،ِّويتركِّخرينوالوعيد،ِّفلالقلائدِّالديمقراطيِّيشةةةةةةةةةةةةةجعِّاآل

،ِّوتعمةلِّأيضةةةةةةةةةةةةةةةلااِّهةذهِّالقيةلادةِّعلىِّخرينراعيِّرغبةلاتِّاآلًريةةِّاختيةلارِّالبةدائةلِّوالًلولِّويِّخرينلآل
منِّسةةةةةلطلاتهلاِّلضةةةةةملانِّسةةةةةيرِّالعملِّدونِّتأخيرِّأوِّعرقلة،ِّوهدمِّجدارِّالمركزيةِّبينهلاِِّّتفويضِّبعض
ِّوبينِّالعلاملين.ِّ

لاتِّالمقدمة5996ِّ:574ِّويذكرِّالعجميِّ) (ِّأنِّالقلائدِّالديمقراطيِّيأخذِّبعينِّاالعتبلارِّالمقتًر
ِّوتتمِّمنلاقشتهلاِّمعهم،ِّثمِّيتمِّاتخلاذِّالقرارِّالنهلائيِّوفقلاِّلذلك.منِّقبلِّالمرؤوسينِّللمشروعلاتِّ
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ِّ(ِّوهيِّتتمثلِّفي:5006ِّ:5.9وهنلاكِّعدةِّنملاذجِّللقلائدِّالديمقراطي،ِّيذكرهلاِّيلاغيِّ)

منِّالًريةِّللمرؤوسةةةةةةينِّلمشةةةةةةلاركتهِّفيِّصةةةةةةنعِّالقرار،ِِّّقدرااِّبسةةةةةةيطلااِّتيحِّنموذجِّالقلائدِّالذيِّيُِِّّ -5
ددةِّفيِّإيجلادًِّلولِّمتعِّم،ِّوطلبِّمشةةلاركتهوذلكِّبطرحِّالمشةةكلةِّالتيِّتواجههِّأملامِّمرؤوسةةيه

ِّ.لااِّبلهلا،ِّثمِّاختيلارهِّالًلِّالذيِّيراهِّمنلاس
ِّنموذجِّالقلائدِّالذيِّيًددِّالمشةةةةةةةةةةةةةكلة،ِّويرسةةةةةةةةةةةةةمِّالًدودِّالتيِّيمكنِّاتخلاذِّالقرارِّفيِّإطلارهلا،ِّ -5

 .ويفوضِّمرؤوسيهِّاتخلاذِّالقرارِّفيِّذلكِّاإلطلار
ذاِّةِّالًوارِّبتنفيذه،نموذجِّالقلائدِّالذيِّيتخذِّالقرارِّبنفسةةةةةةةةةةةةةةه،ِّولكنهِّيًرصِّعلىِّإثلارِِّّ -. ِّلقيِّوا 

 .االستيلاءِّلديهمِّيعملِّعلىِّتعديله
ِّنموذجِّالقلائدِّالذيِّيتيحِّلمرؤوسةةةةةةةةةيهِّفرصةةةةةةةةةةِّأكبرِّللمشةةةةةةةةةلاركةِّفيِّاتخلاذِّالقرار،ِّوفيِّطرق  -4

 .تنفيذه
ِّيِّقرارأِّلقرارِّالذيِّيوافقونِّعليه،ِّواتخلاذنموذجِّالقلائدِّالذيِّيتركِّلمرؤوسةةةةةةةةةةةةيهِّأمرِّاتخلاذِّاِّ -2

ِّ.نِّقبلِّالمرؤوسينيكونِّمقبوالا،ِّومتفقلااِّعليهِّم

(ِّأنِّالقلائدِّالديمقراطيِّيتميزِّعنِّغيرهِّبعدةِّصةةةةةةةفلاتِّتتمثلِّفي0ِّ.:5990ِّويوضةةةةةةةحِّالخواجلاِّ)
رااِّالتفصةةةةةةةيليةِّليًولِّجهدهِّإلىِّقيلادةِّمبدعة،ِّويهتمِّكثيِّأنِّالقلائدِّيًررِّنفسةةةةةةةهِّمنِّاألعملالِّالروتينية

ِّ.بنموِّاألفرادِّضمنِّالمؤسسةِّالتيِّيديرهلا

نِّالقةلائةدِّالةديمقراطيِّيكفةلِّمقةدمةلااِّنجةلاحِّالخططِّ(ِّأ5955ِّ:566ويضةةةةةةةةةةةةةةيفِّأيضةةةةةةةةةةةةةةةلااِّعبةلاسِّ)
والمشةةةةةةةةةةةةةةةةلاريعِّمنِّخاللِّدعمِّجمةةلاعةةلاتِّالعمةةلِّوتشةةةةةةةةةةةةةةجيعهمِّعلىِّالعمةةلِّالجمةةلاعيِّوالتعةةلاون،ِّكونِّ

ِّالمرؤوسينِّقدِّسلاهمواِّبهلاِّوقدمواِّمالًظلاتهمِّوآرائهمًِّولهلا،ِّبلِّأصبًواِّجزءااِّمنِّصلانعيهلا.

لاعة،ِّومنلاقشةةةةةةةِّمشةةةةةةلاكلهلاِّفيِّهيئةِّالجمِّشةةةةةةئونِّوتتسةةةةةةمِّالقيلادةِّالديمقراطيةِّبلالًريةِّفيِّمملارسةةةةةةة
جملاعية،ِّوفيِّظلهلاِّتنموِّروحِّالمبلادأةِّواالبتكلارِّعندِّاألعضةةةةةةةةةةةلاء،ِّويزدهرِّالشةةةةةةةةةةةعورِّبلالرضةةةةةةةةةةةلاِّعندِّ
التلابعينِّإلًسةةةةلاسةةةةهمِّبلالعملِّالجملاعيِّوأنهمِّيسةةةةلاهمونِّفيِّإقلامةِّدعلائمهِّويترتبِّعلىِّذلكِّالًملاسِّ

رعةِّوسةةةةةةةةةةةهولةِّالوصةةةةةةةةةةةولِّإلىِّوسةةةةةةةةةةةفيِّالعملِّالفرديِّواتقلانهِّبملاِّيًققِّاكتملالِّفيِّالعملِّالجملاعيِّ
ِّ.(575:ِّ.599)الفراِّوآخرون،ِِّّاألهداف
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ِّالنمطِّلةةةةهِّالكثيرِّمنِّجمعِّالكثيرِّيُِِِِّّّّ ىِّلتيِّتعودِّبةةةةلالنفعِّعلااإليجةةةةلابيةةةةلاتِّمنِّالبةةةةلاًثينِّأنِّهةةةةذا
 المؤسسةِّبشكلِّعلامِّوعلىِّالمرؤوسينِّبشكلِّخلاص،ِّومنِّأهمهلا:

ِّهملاجإنت،ِّوزيلادةِّتنميةِّقدراتهموِّنويةِّللمرؤوسةةةةةةةةةةةةةةين،ِّفيِّرفعِّالروحِّالمعِّهذاِّالنمطيسةةةةةةةةةةةةةةةلاهمِّ -
ِّ.(5996ِّ:569)ربيع،ِّ

يةِّيمكنِّاكتشةةلافهمِّبسةةهولةِّوتنمنشةةلاءِّجيلِّقويِّمنِّقلادةِّالمسةةتقبل،ِّإيسةةلاعدِّهذاِّالنمطِّعلىِّ -
ِّ.(575:ِّ.599)الفراِّوآخرون،ِِّّديمقراطيةقدراتهمِّعنِّطريقِّالمملارسةِّال

 .نوعيةِّالقرارِّمشلاركةِّالمرؤوسينِّفيِّصنعِّالقرارِّسيسلاعدِّفيِّتًسين -
تلكِّ مشلاركةِّالمرؤوسينِّفيِّصيلاغةِّأهدافِّالمؤسسة،ِّستعملِّعلىِّزيلادةًِّملاسهمِّلتًقيق -

 .األهداف
تلاًةِّالفرصةةةةةةةةةةةةةِّلهمِّللتعبيرِّعنِّإتنميةِّروحِّاالبتكلارِّواإلبداعِّلدىِّالمرؤوسةةةةةةةةةةةةينِّمنِّخاللِّ -

 راءهمِّوطرحِّأفكلارهم.آ
ِّالنمطِّإلىِّتًفيزِّالعةةةةةةلاملينِّوِّ - ِّإلىِّالتفةةةةةةلانيِّفيِّأديؤديِّهةةةةةةذا ِّالعمةةةةةةلدفعهم )كنعةةةةةةلان،ِِّّاء

5990:544). 

 الديموقراطي النمطسلبيات 

تميزِّالنمطِّالديمقراطيِّعنِّغيرهِّمنِّاألنملاط،ِّإالِّأنِّهنلاكِّيبلالرغمِّمنِّاإليجلابيلاتِّالكثيرةِّالتيِِِِّّّّ
مكنِِّّيبعضِّالسةةةةةةةةةةةةلبيلاتِّالتيِّكشةةةةةةةةةةةةفتِّعنهلاِّبعضِّالدراسةةةةةةةةةةةةلاتِّالتيِّتمتِّفيِّهذاِّالمجلالِّوالتيِّال

ِّإغفلالهلا،ِّوتتمثلِّفيملاِّيلي:

 سةةةةةةةةةةةةةةةةةِّالقةةلائةةدِّللقيةةلادةِّالةةديموقراطيةةةِّتؤديِّفيِّأًيةةلانِّكثيرةِّإلىِّتخليِّالقةةلائةةدِّعنِّمهةةلامةةهإنِّممةةلارِّ -
 .األسلاسية،ِّمملاِّيؤثرِّعلىِّمركزهِّكقلائد

 قدِّيؤديِّمشةةةةةةةةةةةلاركةِّالقلائدِّالديموقراطيِّلمرؤوسةةةةةةةةةةةيهِّفيِّكلِّصةةةةةةةةةةةغيرةِّوكبيرةِّإلىِّبطءِّفيِّاتخلاذ -
 .مملاِّينعكسِّسلبيلااِّعلىِّسرعةِّإنجلازِّالمهلامِّأًيلانلااِِّّالقرارات
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 اسةةةةةةةةةةةةةةتخدامِّهذاِّالنمطِّفيِّاألوقلاتِّالتيِّتًتلاجِّلقراراتِّسةةةةةةةةةةةةةةريعةِّوًلاسةةةةةةةةةةةةةةمةِّمنِّالصةةةةةةةةةةةةةةعب -
لازمة  .ًو

ِّوهذا قلادتهم،األوامرِّمنِِّّابعضِّالمرؤوسةةةةةةةةينِّالِّيًبونِّتًملِّالمسةةةةةةةةؤوليةِّويفضةةةةةةةةلونِّأنِّيتلقوِّ -
األوتوقراطي،ِّ الصنفِّمنِّالمرؤوسينِّالِّيمكنِّأنِّيخرجِّملاِّبًوزتهِّمنِّكفلاءةِّإالِّفيِّظلِّالنمط

 .(5959ِّ:565)القيسي،ِِّّدةِّالديموقراطيوالِّيتالءمِّمعِّنمطِّالقيلا
 طِّمظهرااِّلتنلازلِّالقلائدِّعنِّبعضِّمهلامهِّالقيلاديةِّالتيِّيفرضهلاِّعليهِّمنصبه.ميشكلِّهذاِّالن -
،ِّفقدِّلاجنتنِّهذاِّالنمطِّالِّيؤديِّبلالضةةةةةةرورةِّإلىِّرفعِّالروحِّالمعنويةِّللمرؤوسةةةةةةين،ِّوزيلادةِّفيِّاإلإ -

ِّيةِّومسةةةةةةةةؤوليتهنتلاجلامهِّعنِّاإلتبينِّمنِّخاللِّبعضِّالدراسةةةةةةةةلاتِّأنِّالقلائدِّعندملاِّيصةةةةةةةةرفِّاهتم
:5990ِّ)كنعلان،ِِّّهمإنتلاجعنه،ِّيكونِّلذلكِّأثرِّعكسةةةةيِّعلىِّالروحِّالمعنويةِّللمرؤوسةةةةينِّوعلىِّ

540-529). 
ينِّب،ِّمثل:ِّعدمِّاالنضةةبلاطِّفيِّالعملِّالسةةلبيةِّاألخرىهذاِّالنمطِّبعضِّالظواهرِّقدِّيترتبِّعلىِّ -

،ِّالمواقفِّالتيِّتتطلبِّذلكِّفيِّسةةةةةةةةةةريعةوصةةةةةةةةةةعوبةِّاتخلاذِّقراراتِِّّفيِّاألداء،ِّ،ِّوتأخرهمالعلاملين
ِّ.(5959ِّ:542)السكلارنة،ِِّّالًلاالتِّفيِّبعضِّنتلاجاإلِّكميةوانخفلاضِّ

لاِّهيِّإالِّأنهمنِّسلبيلات،ِِّّفيهلاأنِّالقيلادةِّالديمقراطيةِّورغمِّملاِِّّومن خالل ما سبق يرى الباحث    
،ِّفهيِّسلابقةلوذلكِّملاِّأثبتتهِّالكثيرِّمنِّالدراسلاتِّاِّبسببِّالتطوراتِّالعلميةِّالًديثةِّاألكثرِّاستخداملااِّ

نهلاءِّالصراعلاتِّوالخالفلاتِّبسببِّتميزهلاِّببعضِّاإليجلابيلات،ِّإتسلاعدِّعلىِّالنموِّوالتقدمِّوتعملِّعلىِّ
فلالقلائدِّالديمقراطيِّينطلقِّمنِّأنهِّعضةةوِّفيِّفريق،ِّواألفرادِّفيِّمؤسةةسةةتهِّيعملونِّمعهِّالِّعنده،ِّفهوِّ

خذِّيِّيجعلِّالقرارِّالمتمسةةةةةتمعِّجيدِّلهم،ِّومعتمدِّعليهم،ِّومشةةةةةلاركِّلهمِّفيِّاتخلاذِّالقرارات،ِّاألمرِّالذ
ِّفيِّاتخلاذِّهذاِّ قرارااِّسةةةةةةةةليملااِّوأكثرِّثبلاتلاا،ِّوأشةةةةةةةةدِّالتزاملااِّبتنفيذهِّمنِّقبلِّالجميع،ِّكونِّالجميعِّمشةةةةةةةةلارك 

مِّبأنِّأهدافهِّالمرؤوسةةةةةةةينالقرار،ِّفهذاِّيزيدِّمنِّانتملاءِّالمرؤوسةةةةةةةينِّللمؤسةةةةةةةسةةةةةةةة،ِّويزيدِّمنِّإًسةةةةةةةلاسِّ
إنِّنمطِّالقيلادةِّالديمقراطيةِّليسِّدائملاِّوأهدافِّالمؤسسةِّتكلادِّأنِّتكونِّواًدة،ِّوبلالرغمِّمنِّهذاِّكلهِّف

ِّهوِّاألنسب،ِّفهنلاكِّالكثيرِّمنِّالمواقفِّواألشخلاصِّالِّينلاسبهلاِّوالِّيصلحِّلهلاِّذلكِّالنمط.
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 (.الضعيفة) ةالترسليثالثًا: نمط القيادة 
،ِّوتسةةةةةمىِّالتسةةةةةيبيةالقيلادةِّالترسةةةةةلية،ِّالقيلادةِّمسةةةةةميلاتِّعدة،ِّمنهلاِّالقيلادةِّالمطلقة،ِِّّيهلاويطلقِّعلِِّّ

مفكرينِّاإلداريينِّبةةلالقيةةلادةِّالًرة،ِّويختلفِّهةةذاِّالنمطِّفيِّالقيةةلادةِّعنِّكةةلِّمنِّالنمطينِّعنةةدِّبعضِّال
عملِّيذكر،ِّويسةةةةةةةةةةمىِّمجلازااِّالسةةةةةةةةةةلابقين.ِّإذِّأنِّالقلائدِّالذيِّيسةةةةةةةةةةتعملهِّالِّيؤديِّفيًِّقيقةِّاألمرِّأيِّ

ِّ.(5955ِّ:560)عبلاس،ِِّّبلالقيلادة

ِّنهلاِّتعتمدِّعلىِّترك(ِّأنِّهذهِّالقيلادةِّسةةةةةةميتِّبلالقيلادةِّالفوضةةةةةةويةِّلكوِّ.50:ِّ.595ويذكرِّعوادِّ)ِّ
الفردِّيفعلِّملاِّيشةةةةةةةةلاء،ِّوتبدوِّالقيلادةِّوكأنهلاِّغيرِّموجودةِّلتتولىِّتوجيهِّهؤالءِّاألفرادِّمملاِّيترتبِّعلىِّ

ِّذلكِّعدمِّوجودِّضلابطِّللعمل،ِّوبلالتلاليِّتنتشرِّالفوضىِّفيِّالتنظيم.

قِّوفِّننملاِّيتركِّاألفرادِّفيِّالجملاعةِّيعملوِّا ِّالِّيقودِّوِِّّالترسليأنِّالقلائدِّ(5955ِّ:66ِّويرىِّنجمِّ)ِّ
،ِّففيِّهذاِّالنمطِّيعطيِّالقلائدًِّريةِّكبيرةِّلمرؤوسةةةةةةةةةةةةةةيهِّويتنلازلِّعنِّمنلاسةةةةةةةةةةةةةةبِّملاِّيقررونِّويرونِّأنه

ِّقلابةيلادة،ِّفليسِّهنلاكِّتوجيهِّوالِّرِّسةةةةةةةةةلطتهِّويقومِّهوِّبدورِّالمسةةةةةةةةةتشةةةةةةةةةلارِّويفقدِّالمديرِّالقدرةِّعلىِّالق
ِّ.(5996ِّ:565)ربيع،ِّ

لمجموعةةةِّبةةلالهةةدفِّ(ِّأنِّالقةةلائةةدِّبموجةةبِّهةةذاِّالنمطِّيقومِّبةةإخبةةلارِّا5955ِّ:560ويةةذكرِّعبةةلاسِّ)ِّ
المطلوبِّتًقيقه،ِّثمِّيتركهلاِّتفعلِّملاِّتشةةةةةةةةةلاء،ِّيتعلاونِّأفرادهلاِّأوِّيتعلارضةةةةةةةةةون،ِّيعملونِّأوِّالِّيعملونِّ
فهذاِّشةةةةةةةأنِّخلاصِّبهم،ِّوالِّيشةةةةةةةتركِّالقلائدِّبموجبِّهذاِّالنمطِّاشةةةةةةةتراكلااِّلهِّأيِّأثرِّفيِّتنظيمِّشةةةةةةةئونِّ

غلبِّيِّأيِّشةةةةيء،ِّويالجملاعةِّأوِّالتنسةةةةيقِّبينِّأفرادهلا،ِّوالِّيتدخلِّفيِّأيِّأمرِّأوِّيوجهِّأوِّيفصةةةةلِّف
هملالِّمعظمِّجوانبِّالنشةةةةةةةلاط،ِّهذاِّا ِّعلىِّهذاِّالنوعِّمنِّالقيلادةِّعموميةِّالتعليملاتِّوعدمِّاالسةةةةةةةتقرار،ِّوِّ

ِّبلاإلضلافةِّإلىِّالكثيرِّمنِّالوقتِّوازدواجِّالجهد.

ميةِّذويِّالمستويلاتِّالعقليةِّوالعلِّمعِّأفرادِّمنيكونِّمنلاسبلااِِّّالقيلادةهذاِّالنوعِّمنِّويمكنِّالقولِّأنِِّّ
ِّ(.5995ِّ:5.6والدراسلاتِّ)الشلاميِّونينو،ِِّّكملاِّفيِّمؤسسلاتِّالبًوثِّليلا،واألكلاديميةِّالع
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(ِّأنِّهذاِّالنوعِّمنِّالقيلادةِّيكونِّمفيدااِّونلاجًلااِّعندملا5997ِّ:46ِّويضيفِّإلىِّذلكِّمصطفىِّ)ِّ
نِّجيةةداا،ِّويكونونِّقةةلادرينِّعلىِّاالعتمةةلادِّعلىِّالنفس،ِّدونِّالًةةلاجةةةِّينِّومًفزِّييكونِّالعةةلاملونِّمةةدرب

ِّ.لمسلاعدةِّأوِّدعمِّهذاِّالقلائد

قدامهِّعلىِّتًمل5990ِّ:526ِّويتًدثِّكنعلانِّ)ِّ (ِّأنِّهذاِّالنمطِّيتطلبِّثقةِّالموظفِّبنفسهِّوا 
مسةةةةةةةئوليةِّأعملاله،ِّلذلكِّيجبِّعلىِّالقلائدِّالفوضةةةةةةةويِّأنِّيًسةةةةةةةنِّاختيلارِّمنِّيفوضةةةةةةةهمِّالسةةةةةةةلطةِّمنِّ

ِّمرؤوسيه.

تهِّأفرادِّمجموعِّنإيةةةةةةةة،ًِّيةةةةةةةثِّنتلاجهذاِّالنمطِّبأنهِّأقلِّاألنواعِّمنًِّيثِّالفلاعليةِّأوِّاإلِّويتصفِّ
رف،ًِّيثِّعلىِّالتصِّبلاإلًبلاطِّوالضيلاعِّوعدمِّالقةةةةةةةةةةةةةدرةِّصيته،ِّوكثيرااِّملاِّيشعرِّأفرادهلاالِّتًترمِّشخ

ِّ.(5000ِّ:546)الطيب،ِِّّديعتمدونِّعلىِّأنفةسهمِّفةيِّأًةوالِّكثيةرةِّتتطلةبِّتةدخلِّالقلائة

 إيجابيات النمط الترسلي

ثبتِِّّنةه،ِّإالِّأمجتمعةلاتنةلاِّفيِّوجودهِّالنةلادرِّبةلالرغمِّمنِّاالنتقةلاداتِّالكثيرةِّالتيِّوجهةتِّلهةذاِّالنمطِِّّ
نةةةهِّيترتةةةبِّعليةةةهِّنتةةةلائجُِّمرضةةةةةةةةةةةةةةيةةةة،ِّولةةةهِّالكثيرِّمنِّأأنِّهةةةذاِّالنمطِّلةةةهِّوجودِّفيِّالواقعِّالعملي،ِّوِّ

ِّاإليجلابيلاتِّالتيِّتميزهِّعنِّغيره،ِّأهمهلا:

إعطلاءِّالًريةِّللمرؤوسةةينِّفيِّمملارسةةةِّالعملِّفيِّبعضِّالمؤسةةسةةلات،ِّيعملِّعلىِّتًفيزهمِّوبذلِّ -
 .(5990ِّ:526)كنعلان،ِِّّمِّبهمدِّلهمِّإلثبلاتًِّسنِّثقةِّقلائدهأقصىِّجه

لالًِّالِّكملاِّهومسةةةةةةتويلاتِّعقليةِّوعلمية،ِِّّيوِّنِّذوِّيكونِّالمرؤوسةةةةةةعندملاِّمجديلااِّهذاِّالنمطِِّّيكون -
 .(5952ِّ:54)مًيسن،ِِّّفيِّمؤسسلاتِّالدراسلاتِّواألبًلاث

ومراكزِِّّالعلمية يكونِّالعملِّنلاجًلااِّبهذاِّالنمطِّفيِّبعضِّالمواقفِّوالظروفِّمثلِّالمؤسةةةةةةةسةةةةةةةلات -
تتركِّلهمًِّريةِّالبًثِّ نِّالمرؤوسةةةةةةةةةةةةةةونِّمنِّالعلملاءِّالذينِّيفترضِّأنالبًثِّالعلمي،ًِّيثِّيكوِّ

جراء  .(5994ِّ:46)الخطيب،ِِّّالتجلاربِّوا 

ِّ
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 سلبيات النمط الترسلي

هنلاكِّبعضِّالسةةةةلبيلاتِّواالنتقلاداتِّالتيِّوجهتِّلهذاِّالنمط،ِّوالتيِّأثبتتهلاِّبعضِّالدراسةةةةلات،ِّوتتمثلِِِّّّ
ِّفيملاِّيلي:

مِّوالرقلابةِّالتوجيهِّالسةةليسةةودِّالفوضةةىِّوالقلقِّويفقدِّفسةةلادِّمنلاخِّالعملًِّيثِّتإيؤديِّهذاِّالنمطِّإلىِّ -
 .2005: 262)،ِّالعميلان (الفعلالة

يؤديِّهذاِّالنمطِّفيِّبعضِّالمؤسةةةةسةةةةلاتِّإلىِّخسةةةةلارةِّكبيرةِّجراءِّعدمِّمملارسةةةةةِّالقيلادةِّالفعلالةِّعلىِّ -
دةِّأ عملالِّالمرؤوسةةةةةةةةةةةةةين،ِّفتركِّأعضةةةةةةةةةةةةةلاءِّالمجموعةِّبدونِّقيلادةِّفعلالةِّسةةةةةةةةةةةةةيؤديِّإلىِّتعرضِّالًو

 .(575:ِّ.599)الفرِّوآخرون،ِِّّللتشتتِّوالبلبلةِّوالضيلاعأهدافهلاِّالتنظيميةِّوِّ
يؤديِّهذاِّالنمطِّإلىِّفقدانِّسةةةةيطرةِّالقلائدِّعلىِّأعضةةةةلاءِّمجموعته،ِّوانعدامِّالًملاسِّلدىِّالعلاملينِّ -

 .(5996ِّ:557)ربيع،ِِّّتًملِّأيِّمسؤوليلاتِّإضلافيةِّمن،ِّوتهربِّأعضلاءِّالجملاعةِّللعمل
 همِّفيهلاِّمملاِّيجعلهمِّعلاجزينِّعنهنلاكِّمواقفِّالِّيسةةةةةةةةةةةةتطيعِّالمرؤوسةةةةةةةةةةةةونِّاالعتملادِّعلىِّأنفسةةةةةةةةةةةة -

 .(49:ِّ.595الخير،ِِّّ)أبوِّيِّبدورهِّلشعورهمِّبلالتقصيرِّوالفشلالتصرفِّوالذيِّسيؤد

هِّالقيلادةِّتقومِّعلىِّأسةةةةةةلاسِّتفويضِّالمسةةةةةةئوليةِّالكلاملةِّأنِّهذِّيرى الباحثمن خالل ما سبببببق و   
القيلادةِِّّمرِّفإنقرارهلا،ِّففيًِّقيقةِّاألا ِّللمرؤوسةةةةةةينِّبشةةةةةةكلِّواسةةةةةةع،ِّوعدمِّالتدخلِّفيِّتًديدِّاألهدافِّوِّ

الفوضةةةةةةةةةةةةةةويةِّالِّتقومِّبأيِّعملِّيذكرِّوتبدوِّوكأنهلاِّغيرِّموجودة،ِّوهذاِّالتفويضِّالزائدِّعنِّالًدِّقدِّ
ِّ.يؤديِّإلىِّنتلائجِّكلارثيةِّمنِّالممكنِّأنِّتعطلِّسيرِّالعملِّفيِّالمؤسسة

 .االجتماعيةرابعًا: نمط القيادة 
علىِّالعالقلاتِّاالجتملاعيةِّ كبيرفيِّهذاِّالنمطِّمنِّالقيلادةِّيركزِّالقلائدِّفيِّإدارتهِّللمؤسسةِّبشكلِِِّّّ

اإلنسلانيةِّويجعلِّمنِّأهمِّأهدافهِّتًقيقِّالرضلاِّواالرتيلاحِّلدىِّالعلاملين،ِّفيبدوِّهذاِّالنوعِّمنِّالقلادةِّ
كلِّأقل،ِّمملاِّبشِّنتلاجعلاطفيلاِّإلىِّأبعدِّالًدودِّفيِّالتعلاملِّمعِّمرؤوسيه،ِّبينملاِّيكونِّتركيزهِّعلىِّاإل

:ِّ.595)بوبنديرة،ِِّّاِّأعضلاءِّفيِّمؤسسةِّعملتملاعيِّوليسوِّيشعرِّاألفرادِّأنهمِّأعضلاءِّفيِّنلاديِّاج
6.).ِّ
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ِّأن7.:5959ِّويذكرِّيلاسينِّ)ِّ ِّبلالجلانبِّاالجتملاعيِِّّ( ِّالنوعِّمنِّالقيلادة ِّمنِّهذا ِّاالهتملام هذا
ِّوافتراضه دافعيةِِّّفتتكونِّلديهِّيةِّمنِّغيرهإنتلاج أنِّالعلاملِّالسعيدِّأكثرِّاإلنسلانيِّنلابعِّمنِّشعوره

يقِّرغبلاتهمِّوالعملِّفيِّنطلاقِّيجعلهمِّدائملاِّيشعرونِّوتًقإسعلادِّالمرؤوسينِِّّمنِّخاللهلاِّموجبةِّيًلاول
 وبسببِّدافعيتهِّالسلالبةِّفلانهِّيخلافِّرفضِّالمجموعةِّلهِّوعدمِّقبولهلاِّبه،ِّبلالراًةِّوالرغبةِّفيِّالعمل،

ِّ.يسلاعدِّاألفرادِّويدعمهمِّوالِّيجبرهمِّعلىِّاألداءهنلاِّفلالقلائدِّ

علىًِِّّثهملِّالمرؤوسينعلىِِّّلائيةإيًأسئلةِِّّيطرحوفيِّهذاِّالنوعِّمنِّالقيلادةِّيًلاولِّالقلائدِّغلالبلااِّأنِِّّ
ثقةِّالعلاملِِّّضعفهم،ِّفهوِّيريدِّأنِّيعززنقلاطِِّّتظهرعنِّاألسئلةِّالتيِِّّويبتعدِّأنفسهمعنِِّّإيجلابيلااِّ التكل م

بنفسهِّوينميِّرضلاهِّعنِّمستوىِّأدائهِّمعتقداِّأنِّهذهِّالثقةِّوهذاِّالرضلاِّالتيِّيمتلكهملاِّالعلاملِّبنفسهِّ
ِّهملاِّمنِّأسلاسِّوضروريلاتِّالعمل.

ِِّّ ِّيغلبِّعلى ِّبلالنًوِّكملا ِّألخطلائهم ِّومعلالجتهم ِّللعلاملين ِّتوجيههم ِّطريقة ِّالقيلادة ِّمن ِّالنوع هذا
ِّالنقدِّ ِّأو ِّللمرؤوسين ِّاللوم ِّتوجيه ِّعن ِّمبتعدين ِّوالهدوء ِّوالمنطق ِّالعقل ِّبلغة ِّوالًديث اإليجلابي
لسلوكيلاتهمِّأوِّالًزمِّفيِّالتعلاملِّمعِّأخطلائهم،ِّفهمِّيشعرونِّأنِّتوجيهِّاللومِّللعلاملينِّقدِّيؤثرِّسلبلااِّ

تهمِّبلالعملِّويسببِّضعفلااِّفيِّاألداءِّلذلكِّهمِّيبتعدونِّكلِّالبعدِّعنِّأسلاليبِّالتوبيخِّأوِّعلىِّعالق
:5996ِّ)الغلامدي،ِِّّالًزمِّوالِّيتخذونِّأيِّإجراءِّعقلابيِّتجلاهِّالعلاملينِّمهملاِّبلغتِّدرجةِّأخطلائهم

75).ِّ

ِّلةقبوِّمِّأنهلاِّيعتقدإلىِّاألعملالِّالتيِِّّفيِّهذاِّالنمطيلجأِّ(ِّأنِّالقلائد65ِّ:ِّ.595وبضيفِّبوبنديرةِّ)ِّ
ِّخذتويبتعدِّعنِّأيِّعملِّيشعرِّأنهِّلنِّيجدِّقبوالاِّلديهم،ِّلذلكِّتجدِّالقلائدِّهنلاِّالِّيِّالمرؤوسينِّقبلِّمن
موأنِّمقلاومِّالمرؤوسينمنِّقبلِِّّقبوالِّهِّسيجدبأنِّيطمئنبعدِّأنِِّّإالِّقرارأيِّ كلانيةِّتهمِّلهذاِّالقرارِّوا 

ىِّغضبِّتؤديِّإلاتِّقرارِّالقلائدِّكذلكِّعنِّأيِِّّويبتعدِّرفضهِّمنِّقبلِّالمرؤوسينِّتكلادِّتكونِّمنعدمة،
 ِّالمرؤوسينِّوتثيرِّمشلاعرهم.

يميزِّهذاِّالنوعِّمنِّالقيلادةِّاهتملامهلاِّالكبيرِّبلالعالقةِّ(ِّأنِّأهمِّملا5996ِّ:79ِّويضيفِّالغلامديِّ)ِّ
أبِِّّهمًِّتىِّتكلادِّتشعرِّأنِّالقلائدللقضلاءِّعلىِّظواهرِّالخالفِّبينالًثيثِِّّيهلاوسعبينِّالعلاملينِّ

عِّأيِّنزاعِّأوِّمشكالتِّأوِّخالفِّبينهم،ِّفهوِّيعتقدِّيًلاولِّدائملااِّأنِّيجمعِّشملالِّأبنلائهِّويجتهدِّلمن
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أنهِّعندملاِّتسودِّأجواءِّالوفلاقِّوالودِّبينِّالمرؤوسينِّهذاِّيعنيِّنجلاًلااِّلهِّويصبِّفيِّمصلًةِّالعملِّ
 ِّوأنِّأيِّنزاعِّسيؤديِّإلىِّفشلهِّوانهيلارِّفيِّعملِّالمؤسسة.

فيِِّّنجلازأنِّهذاِّالنوعِّمنِّالقيلادةِّمستعدِّللتضًيةِّبلاإلمنِّخاللِّملاِّسبقِِّّويستخلص الباحث 
ِّوِِّّالمرؤوسينِّرضىفيِّسبيلِّأنِّيًصلِّعلىِّارتيلاحِّوِّالعملِّ زِّجلِّويركِّ،بدااِّأفهوِّيسعىِّدائملاا

الًسنةِِّّيعتقدِّأنِّعالقلاتهِّاالجتملاعيةوِِّّتنشيطِّورفعِّدافعيةِّمرؤوسيهِّورضلاهمِّعنِّالعملاهتملامهِّعلىِّ
ِّاإلنسلانيِّرصلذلكِّنجدهِّيهتمِّبشكلِّمبلالغِّفيهِّبلالعنِّ،هيِّالسبيلِّللسعلادةِّفيِّالعملورضلاِّمرؤوسيهِّ

ِّ.األهدافِّوتًقيقِّنتلاجواإلِّعلامِّلالهتملامِّبلالعملِّوالتنميةِّمقلابلِّضعفِّالرعلايةًِّيثِّمن

 خامسًا: نمط القيادة المثالية
جلابيلاتِّللقيلادة،ِّالذيِّيجمعِّايِّالمثلاليِّالنمطِّفهو"ِّملانِّسوبر"ِّالنمطِّبأنهِّالقلائدِّمنِّهذاِّعلىِّيطلقوِِّّ

ِّيشكلِّالًلالةِّالنموذجيةِّللقيلادة.األنملاطِّالمختلفةِّكلهلاِّويتجلاوزِّسلبيلاتهمِّفهوِّ

ِّيجمعونِّفيِّاالهتملامهذاِّالنمطِّاإلداريِّلالقلادةِّالذينِّينتمونِِّّ(ِّأن5070ِّ:569ويذكرِّالغمريِّ)ِّ
مثالِّهؤالءِّالقلادةِّفِّبمتطلبلاتِّكالِّالمتغيرين،ِّفلائقةالِّتهمعنلايويتميزونِّبِّوالعلاملين،ِّنتلاجبعديِّاإلِّبين

ة،ِّينتلاجاإلوِّاألسلاسيةِّالالزمةِّلتًقيقِّاألهدافِّيؤمنونِّبأنِّالعملِّالجملاعيِّيعبرِّعنِّالركيزةِّ ةِّالطمًو
شبلاعِّالًلاجلاتِّاإلنسلانيةِّلدىِّعلىِّوينبنيِّ ِّعلاملين،الذلكِّإيملانِّعميقِّبأهميةِّالعنصرِّالبشريِّوا 

ِّاألهدافِّواختيلارِّأسلاليبِّالتنفيذِّ ِّللمرؤوسينِّفيِّتًديد ِّالفعلالة ِّالمشلاركة وبلالتلاليِّيًققونِّمفلاهيم
ًِّقيقهلا.مطلوبِّتوالمتلابعةِّالالزمةِّلألهدافِّال

نِّمِّفهوِّيوليِّجلانبلااِِّّبأنهِّمستمعِّجيدِّيتميزِّالقلائدِّالمثلاليِّ(ِّأن0.:5959ِّويضيفِّيلاسينِّ)ِّ
خذِّبذلكِّمنِّمرؤوسيهِّويتِّاالهتملامِّللعالقلاتِّاالجتملاعيةِّواإلنصلاتِّللعلاملينِّويجتهدِّأنِّيكونِّقريبلااِّ

الودِّبينِّدِّعالقلاتِّاإلخلاءِّوِّتسودِّالجملاعةِّروحِّالفريقِّومفلاهيمِّالتعلاونِّالخالقةِّوتسوِّلِّاألسلوبِّطريقلااِّ
ينِّالشخصيِّللمرؤوس عنِّالنقدِّيبتعد،ِّكملاِّأنهِّالقلائدِّوالمرؤوسين،ِّوبينِّالمرؤوسينِّوبعضهمِّالبعض

 وتوجيهِّاللومِّلهم.
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أنِّالنقلاسِّالمفتوحِّوالصريحِّيؤديِّإلىِِّّيعتقدِّالقلائدِّالمثلاليِّ(ِّأن65:ِّ.595ويذكرِّبوبنديرةِّ)كملاِِّّ
ِّالقلائدِّيزرعِّالثقةِّبًتميةِّالًلِّفيِّنفوستجدِّالجميع،ِّفًِّلِّالصراعلاتِّالداخليةِّبشكلِّمقبولِّمن

ِّ ِّعلىِّالصراعِّوِّتلابعيه ِّالقضلاء ِّويًلاول ِّالمختلفة ِّوجهلاتِّالنظر ِّاألطرافِّعلىِّفهم ِّجميع يسلاعد
ِّالسلبي.

يسعىِّإلىِّالمهلامِّالجديدةِّالتيِّتؤديِّإلىِّرفعِّ(0ِّ.:5959ِّوأنِّالقلائدِّالمثلاليِّكملاِّيذكرِّيلاسينِّ)ِّ
قيقِّالرضلاِّالوظيفيِّوتشجعِّاإلبداع،ِّوالِّيبلادرِّهذاِّالقلائدِّبلالمهلامِّالتيِّيةِّوالتيِّتسلاهمِّفيِّتًنتلاجاإل

ِّالمرؤوسينِّعنِّتًقيقِّأهدافهم. تشت تِّوتفر ق

ِّيعكسإلىِّاتخلاذِّالقرارِّالذيِِّّيسعىهذاِّالنمطِِّّ(ِّأنِّالقلائدِّفي5996ِّ:79ويضيفِّالغلامديِّ)ِّ
فيِّاتخلاذِِّّأوِّالنتلائجبلالمدخالتِّ عالقةِّهمنِّلِّيشركويًلاولِّفيِّأغلبِّاألًيلانِّأنِِّّنظرِّوجهةأفضلِّ
 .المرجو ة واألهدافِّالمرؤوسينًلاجلاتِِّّيًققلقرارِّالذيِّالِّاِّيتخذيتجنبِّدائملااِّأنِّوِِّّالقرارات

ِّنبيِّالتعلاونِّمفهومِّتعميقإلىِّأنِّالقلائدِّالمثلاليِّيسعىِِّّ(65:ِّ.595ويضيفِّأيضلااِّبوبنديرةِّ)ِّ
عىِّالستثملارِّيسِّكملاِّ،ملوزيلادةِّوتعزيزِّروابطِّوطرقِّالتنسيقِّبينِّكلافةِّمستويلاتِّالعِّالفريقِّأعضلاء

ِّالمتراكمةِّالعلاملينِّخبراتبِّبلالغلااِِّّالتغذيةِّالراجعةِّواالستفلادةِّمنهلاِّعلىِّنًوِّجيد،ِّكملاِّيوليِّاهتملاملااِّ
ِّلتجلاوزِّكلِّاألخطلاءِّالتيِّواجهتِّالعلاملين.ِّويسعىِّلتعميمِّالخبرةِّونشرِّالفلائدةِّمجتهدااِّ

نِّيًققِّأِّبأسلوبهِّيستطيعِّعنموذجِّرائِّالقلائدِّالمثلاليأنِّمنِّخاللِّملاِّسبقِِّّويستخلص الباحث 
يستطيعِّوِِّّ،نتلاجالتوازنِّوالتكلاملِّبينِّأقصىِّاستخدامِّللعالقلاتِّاإلنسلانيةِّوأعلىِّتركيزِّعلىِّالعملِّواإل

جراءاتِّالعملِّأنِّمنِّخاللِّخبرتهِّوعملهِّ يطورِّأسلوبلااِّمتميزااِّللتوجيهِّواإلرشلادِّووضعِّالقواعدِّوا 
 .ِّعرِّاألفرادِّبلارتيلاحِّورضلابلالشكلِّالذيِّيًققِّبهِّنتلائجِّالعمل،ِّفيِّالوقتِّنفسهِّيش
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 مقدمة 

إدارةِّالمؤسةةةسةةةلاتِّاهتملاملااِّكبيراا،ِّخلاصةةةةِّفيِّعِّاإلبداعِّمنِّالمواضةةةيعِّالتيِّتوليهلاِّيعتبرِّموضةةةوِِّّ
مواجهةِّهذهِّ،ِّولرعةتِّالمتنلاميةِّالتيِّتفرضةةةةةةةةةهلاِّظلاهرةِّالعولمةِّوالتغيراتِّالتقنيةِّالمتسةةةةةةةةةلاظلِّالتًديلا

التًديلاتِّيتطلبِّاألمرِّقدراتِّإبداعيةِّعلاليةِّلدىِّالمنظمةِّتمكنهلاِّمنًِّلِّالمشةةةةةةةةةةةةةةكالتِّبطريقةِّ
ِّإبداعيةِّلتتمكنِّمنِّاالستمراريةِّوالمنلافسةِّوالتميزِّوالتكيفِّمعِّتلكِّالمتغيراتِّالمًليةِّوالعلالمية.

كلافةِّالمجلاالتِّمنِّأجلِّالتكيفِِّّنسةةةةةةلانِّيًلاولِّجلاهدااِّأنِّيبدعِّويخترعِّفينذِّالقدمِّنجدِّأنِّاإلفم
يجةةةةلامعِّمختلفِّالظروفِّمنِّنةةةةلاًيةةةةة،ِّوِّ :5955ِّ)ديري،ِِّّدِّالظروفِّالمرغوبةةةةةِّمنِّنةةةةلاًيةةةةةِّأخرىا 

507).ِّ

لىِّعمنهمِّوقدِّازدادِّاهتملامِّعلملاءِّالنفسِّواإلدارةِّبدراسةةةةةةةةةةةةةةةةِّاإلبداعِّوالمبدعين،ِّفقدِّأكدِّالعديدِّ
لاجةِّالمنظملاتِّلإلبداع،ِّوأنِّاإلبداعِّأصةةةةةةةةةةبحِّمنِّضةةةةةةةةةةمنِّوظلائفِّالمديرِّالرئيسةةةةةةةةةةيةأهم التيِِّّيةًِّو

ِّ.(5955ِّ:565،ِّوآخرون)الطراونةِِّّكيفِّيديرِّعمليةِّالتغييرِّواالبداعأنِّيتعلمِِّّتوجبِّعليه

نملاِّهوِّطلاقةِّيتصةةةةةفِّف األفرادِِّّجميع بهلالاإلبداعِّسةةةةةلوكِّإنسةةةةةلانيِّالِّيقتصةةةةةرِّعلىِّفئةِّمعينة،ِّوا 
االهتملامِِّّطلبِّبشةةةةةكلِّأسةةةةةلاسةةةةةيفهيِّتتاإلبداعِِّّلتًقيقالمواردِّالبشةةةةةريةِِّّأملاِّتكييفِّ،بدرجلاتِّمتفلاوتة

ِّ.معِّالتًديلاتِّالتيِّتواجهِّالمؤسسةِّدفعهمِّللتالؤموِِّّبسلوكِّاألفرادِّداخلِّالمؤسسلات

 مفهوم اإلبداع 
فيِّواقعِّاألمرِّالِّيوجدِّتعريفِّمًددِّجلامعِّلمصةةةةةةةةةةةةةةطلحِّاإلبداع،ِّوقدِّعرفهِّكثيرِّمنِّالبلاًثينِّ

الختالفِّجعلِّاِّومتبلاينة،ِّغيرِّأنهلاِّتلتقيِّفيِّاإلطلارِّالعلامِّلمفهومِّاإلبداع،ِّوهذابتعريفلاتِّمختلفةِّ
نِّمِّملموس،ِّومنهمِّمنِّيعةةدهِّمظهرااِِّّإنتةةلاجبةةداعِّعلىِّأنةةهِّعمليةةةِّعقليةةة،ِّأوِّالبعضِّينظرِّإلىِّاإل

ِّ.(570-5996ِّ:576،ِّوآخرون)غبلاريِِّّمظلاهرِّالشخصيةِّمرتبطِّبلالبيئة

ِّهذهشةةةيءِّجديد،ِّلمِّيكنِّموجودااِّمنِّقبلِّعلىِِّّلاجإنتعمليةِّ(ِّبأنه5990ِّ:56ِّفيعرفهًِّجلازيِّ)
ِّ.الصورة
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بةةأنةةهِّعمليةةةِّعقليةةةِّتؤديِّإلىًِّلولِّوأفكةةلارِِّّبةةداع(ِّفيعرفةةلانِّاإل5995ِّ:45)neil& nigelِّأمةةلاِّ
ِّومفلاهيمِّوأشكلالِّفنيةِّونظريلاتِّومنتجلاتِّتتصفِّبلالتفردِّوالًداثة.

ِّفِّالمفيد،ِّسةةةةواءِّأكلانالجديدِّالنلادرِّالمختلِّبداعِّبأنهِّإنتلاجعرفِّاإلت(ِّف5995ِّ:62أملاِّسةةةةرورِّ)
ِّفكرااِّأوِّعمالا.

بأنهِّهوِّالعمليةِّالخلاصةةةةةةةةةةةةةةةةِّبوليدِّمنتجِّفريدِّوجديدِِّّبداع(ِّاإل5999ِّ:54وتعرفِّاألعسةةةةةةةةةةةةةةرِّ)
بإًداثِّتًولِّمنِّمنتجِّقلائم،ِّهذاِّالمنتجِّيجبِّأنِّيكونِّفريدااِّبلالنسةةةةةبةِّللمبدع،ِّكملاِّيجبِّأنِّيًققِّ

ِّالقيمةِّوالفلائدةِّوالهدفِّالذيِّوضعهِّالمبدع.
بأنهِّهوِّتطبيقِّفكرةِّطورتِّداخلِّالمنظمةِّأوِّتمتِِّّبداع(ِّاإل500.ِّ:559)evanِّوقدِّعرفِّ

اسةةةةةةةةتعلارتهلاِّمنِّخلارجِّالمنظمةِّسةةةةةةةةواءِّكلانتِّتتعلقِّبلالمنتج،ِّأوِّبلالوسةةةةةةةةيلةِّأوِّالنظلامِّأوِّغيرهلا،ِّوهذهِّ
ِّالفكرةِّجديدةِّبلالنسبةِّللمنظمةًِّينملاِّطبقتهلا.

ةِّفيِّالتفكيرِّوالمرونِّبأنهِّسملاتِّاستعداديةِّتضمِّالطالقةِّبداعاإلِّ(Guilford, 1986)ويعرفِّ
علادةِّتعريفِّالمشكلةِّوايضلاًهلاِّبلالتفصيالتِّأوِّاإلسهلاب. ِّواألصلالةِّوالًسلاسيةِّللمشكالتِّوا 

(ِّبأنهِّتعبيرِّيسةتخدمهِّالمختصةونِّوغيرهمِّلإلشةلارةِّإلىِّالعمليلاتReber ,1985ِّويعرفهِّريبرِّ)
.ِّيةدةِّأوِّجةديةدةالعقليةةِّالتيِّتؤديِّإلىًِّلولِّأوِّأفكةلارِّأوِّأشةةةةةةةةةةةةةةكةلالِّفنيةةِّأوِّنظريةلاتِّأوِّنتةلاجةلاتِّفرِّ

ِّ(5990ِّ:59)جروان،ِّ

إالِّأنِّثمةِّاتفلاقِّعلىِّأنِّجميعِِّّبداعوعلىِّالرغمِّمنِّاختالفِّالعلملاءِّعلىِّتعريفِّواضةةةةةةةةةحِّلإل
ية لفِّ)التخِّاألفرادِّيملكونِّالقدراتِّبدرجلاتِّمتفلاوتةِّوالِّيسةةةةةةةةةةةةةةتثنىِّمنِّذلكِّإالِّالًلاالتِّالمرضةةةةةةةةةةةةةة

ضِّالنظرِّعنِّمقةةةدارهةةةلاِّوقوتهةةةلاِّمتوفرةِّلةةةدىِّجميعِّاألفرادِّبغِّبةةةداعولةةةذلةةةكِّفةةةإنِّعمليةةةةِّاإلِّ،العقلي(
وقعهمِّنِّتيةِّمنِّاألذكيلاءِّأكثرِّمبداعجمعونِّعلىِّتوقعِّاألعملالِّاإلوتكرارهلا،ِّكملاِّأنِّعلملاءِّالنفسِّيُِّ

ِّ.(5955ِّ:506)ديري،ِِّّإيلاهلاِّممنِّهمِّأقلِّذكلاءاِّ
هلاِّعبلارةِّعنِّمجموعةِّالعمليلاتِّالتيِّيستخدمِّبداعأنِّاإلِّيمكنِّاالستنتلاجِّمنِّالتعريفلاتِّالسلابقةوِّ

لاِّلديهِّمنِّقدراتِّعقليةِّوملاِّيًيطِّبهِّمنِّمؤثراتِّبيئية،ِّللوصةةةةةةةولِّإلىِّفكرةِّجديدةِّغيرِّاإلنسةةةةةةةلانِّبم
ةِّسلابقلااِّأوِّأسلوبِّيتصفِّبلالًداثةِّوالتفردِّوالتميز،ِّبهدفِّتًقيقِّاألهدافِّالمطلوبةِّوتًقيقِّ مطرًو

ِّالنفعِّللمؤسسة.
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 خصائص وسمات الشخصية المبدعة 

لامِّمختلفِّنوعلااِّملاِّمنِّنلاًيةِّطبيعةِّيعتبرِّجهلازِّاألمنِّالداخليِّمؤسةةسةةةِّذاتِّطلابعِّخلاصِّونظ
سقلاطهلاِّعلىِّالعلاملين،ِّفهوِّمنِّنلاًيةِّ المهلامِّالمطلوبةِّوطريقةِّالعملِّوآليلاتهِّوطرقِّاتخلاذِّالقراراتِّوا 

ةِّقدِّيؤديِّتجلاوزهلاِّألخطلاءِّفلادًةِّوأخطلارِّجسةةةةةةةةةةةةةةيمة،ِّيًتلاجِّإلىِّالتزامِّبأنظمةِّوقوانينِّمعينةِّومقر ِّ
عملهِّومجلاراةِّالًداثةِّمنًِّوله،ِّومنِّهنلاِّتكمنِّوفيِّذاتِّالوقتِّهوِّبًلاجةِّلتطويرِّنفسةةةةةةةةةهِّوآليلاتِّ

ًسةةلاسةةيةِّالًديثِّعنِّالسةةملاتِّوالخصةةلائصِّالتيِّيجبِّتوافرهلاِّفيِّالشةةخصةةيةِّالعلاملةِّوالتيِّتمكنهمِّ
بداعمنِّالقيلامِّبواجبهمِّبلالشةةةةكلِّالمطلوبِّمنِّنلاًيةِّوبكفلاءةِّوتميزِّوِّ تأكيدِّمنِّنلاًيةِّأخرى،ِّلكنِّبلالِّا 

مشةةةةتركةِّمعِّبقيةِّاألفرادِّالعلاملةِّفيِّالمؤسةةةةسةةةةلاتِّأنِّالسةةةةملاتِّاألسةةةةلاسةةةةيةِّلهذهِّالشةةةةخصةةةةيةِّقدِّتكونِّ
يجبِِّّبأنِّالشخصِّالمبدعِّبداعاألبًلاثِّوالتقلاريرِّالتيِّدرستِّاإلإليهِّأشلارتِّاألخرىِّوالتيِّمنهلاِّملاِّ
ِِّّ:(ِّوهي29:ِّ.595كملاِّيذكرهلاِّأبوِّالخيرِّ)ِّأنِّيتسمِّبعدةِّصفلات

 .الذكلاء .5
ِّ.الثقةِّبلالنفس .5
ِّ.أنِّتكونِّلديهِّدرجةِّمنِّالتأهيلِّوالثقلافة ..
لتسلاؤالتِّاِّعلىِّاستنبلاطِّاألمورِّفالِّيرىِّالظواهرِّعلىِّعالتهلاِّبلِّيقومِّبتًليلهلاِّويثيرالقدرةِّ .4

ِّ.والتشكيكِّبشكلِّمستمر
ِّ.آراءهمفيستفيدِّمنِِّّخرينديهِّعالقلاتِّاجتملاعيةِّواسعةِّويتعلاملِّمعِّاآلل .2
ِّ.يركزِّعلىِّالعملِّالفرديِّإلظهلارِّقدراتهِّوقلابليته،ِّفهنلاكِّدرجةِّمنِّاألنلانية .6
لةِّط .7 ِّفولةِّغيرِّمسةةةةةةةةةةةةةةتقرةِّمملاِّيعززِّاالندفلاعِّعلىِّإثبلاتِّالوجودِّواثبلاتغلالبلاِّملاِّيمرِّبمًر

ِّ.الذات،ِّفقدِّيكونِّمنِّأسرةِّمفككةِّأوِّأسرةِّفقيرةِّأوِّمنِّأًيلاءِّشعبية
لةةةةِّاالختبةةةلارِّتًتةةةلاجِّإلى .6 ِّالثبةةةلاتِّعلىِّالرأيِّوالجرأةِّواإلقةةةدامِّوالمجةةةلازفةةةةِّوالمخةةةلاطرة،ِّفمًر

هلاِّمنِّقبل ِّ.شجلاعةِّعندِّتقديمِّأفكلارِّلمِّيتمِّطًر
ِّ.بدونِّوجودِّقوانينِّوأنظمةيفضلِّالعملِّ .0
 .يميلِّالمبدعونِّإلىِّالفضولِّوالبًثِّوعدمِّالرضلاِّعنِّالوضعِّالراهن .59
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 بداعمراحل عملية اإل 

إنِّهنلاكِّخالفلااِّبينِّالعلملاءِّفيملاِّيخصِّمراًلِّاإلبداع،ِّفبعضةةةةةةةةةةةةةهمِّيرىِّالمراًلِّتعسةةةةةةةةةةةةةفلااِّغيرِّ
لانيةِّتتمِّهرةِّإنسظلاِّمبررِّوغيرِّموفقِّومصطنع،ِّوبعضهمِّيفصلِّاإلبداعِّفيِّعدةِّمراًلِّوقلالواِّبأنه

ِّنفصلهلاِّفيملاِّيلي:وفقِّخطواتِّومراًلِّ

 مرحلة اإلعداد أو التحضير -1

لةِّيتمِّتًديدِّالمشةةةكلة،ًِّيثِّيتمِّفًصةةةهلاِّمنِّجميعِّالجوانب،ِّوتجميعِّالمعلوملاتِّ فيِّهذهِّالمًر
األشةةخلاصِِّّإلىِّأنِّبًلاثبعضِّاألًولهلاِّويربطِّبينهلاِّبصةةورِّمختلفةِّبطرقِّتًددِّالمشةةكلة،ِّوتشةةيرِّ

أكبرِّمنِّالوقتِّلتًليلِّالمشكلةِّوفهمِّعنلاصرهلاِّقبلِّالبدءِّفيًِّلهلاِّهمِّأكثرِِّّااِّالذينِّيخصصونِّجزء
ِّ.(5959ِّ:555)الغبلاريِّوأبوشعيرة،ِِّّلذينِّيتسرعونِّفيًِّلِّلمشكلةمنِّأولئكِّاِّلااِّإبداع

(ِّعلىِّأنهِّينبغيِّعلىِّالبلاًثِّالمهتمِّبًلِّمشةةةكلةِّملاِّأنِّيقرأ5990ِّ:72ِّويؤكدِّشةةةلاهينِّوزايدِّ)
ملونِّبلاإلطلارِّنفسةةةةةةةةةةةةةةه،ِّوأنِّيوثقِّويبًثِّبًثلااِّدقيقلااِّوجديلاا،ِّوفيِّممنِّيعِّخرينكثيرااِّويتصةةةةةةةةةةةةةةلِّبلاآل

ِّلمِّبكلِّملاُِّكتبِّسلابقلااًِّولِّالموضوعِّأوِّالمشكلةِّالتيِّيريدِّبًثهلا.البًثِّالعلميِّعليهِّأنِّيُِّ
 

 مرحلة االحتضان )الكمون أو االختمار( -2

لةِّترتيبِّيتًررِّفيهلاِّالعقلِّمنِّكثيرِّمنِّالشوائبِّواألفكلارِّالتيِّالِّصلةِّلهوهيِّ بلالمشكلةِِّّلامًر
بةِّسةةةةةلكلِّالمعلوملاتِّوالخبراتِّالمكتِّوامتصةةةةةلاصةةةةةلااِِّّوالِّشةةةةةعوريلااِِّّشةةةةةعوريلااِِّّعقليلااِِّّوهيِّتتضةةةةةمنِّهضةةةةةملااِّ

لةِّبلالجهدِّالشةةديدِّالذيِّيبذلهِّالمتعلمِّالمبدعِّفيِّة.المالئمةِّالتيِّتتعلقِّبلالمشةةكل ِّكملاِّتتميزِّهذهِّالمًر
لةِّإلىِّأنهلاِّتعطيِّالعقلِّفرصةةةةةِّ وائبِّللتخلصِّمنِّالشةةةةسةةةةبيلًِّلِّالمشةةةةكلةِّوترجعِّأهميةِّهذهِّالمًر

:5996ِّقِّأوِّربملاِّتعطلِّاألجزاءِّالهلامةِّفيهلاِّ)غبلاريِّوآخرون،ِّيواألفكلارِّالخطأِّالتيِّيمكنِّأنِّتع
565).ِّ

 مرحلة اإلشراق -3

سةةةةةتطيعِّإنهلاِّالًلالةِّالتيِّمنهلاِّيوفيهلاِّتنبثقِّبشةةةةةكلِّمفلاجئِّالفكرةِّالجوهريةِّأوِّالعملِّالنموذجي،ِّ
آخرون،ِّ)الطراونةِّوِِّّولِّإلىِّملاِّيمثلًِّالاِّنموذجيلااِّلوصةةةةنسةةةةلانِّإعلادةِّترتيبِّأفكلارهِّبملاِّيسةةةةمحِّلهِّبلااإل

5955ِّ:564).ِّ
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لةةةِّيتمِّانبثةةلاقِّشةةةةةةةةةةةةةةرارةِّاإل لِّلجةةديةةدةِّالتيِّتؤديِّإلىًِّةةتمِّوالدةِّاألفكةةلارِّات،ِّوِّبةةداعففيِّهةةذهِّالمًر
ِّ.(5995ِّ:قطلامي)ِّالمشكلة

 مرحلة التحقيق -4

لةِّيتمِّاختبلارِّصةةةةدقِّالفكرةِّالجديدةِّالمتوصةةةةلِّإليهلا،ِّأيِّهل ِّلاالهتملامبِّهيِّجديرةِّفيِّهذهِّالمًر
وفِّبهةةلاِّتنفيةةذِّالفكرةِّوالظرِِّّأنِّيفكرِّفيِّالطريقةةةِّالتيِّيمكنِّع،ِّكةةذلةةكِّهنةةلاِّيجةةبِّعلىِّالمبةةد؟أمِّال

ِّ.(576:ِّ.599)ًريم،ِِّّومنِّهمِّاألشخلاصِّالمكلفينِّبتطبيقهالالزمِّتوفيرهلاِّلنجلاًهلا،ِّ

(ِّأنهِّالِّيشةةةةترطِّأنِّتتمِّالًلاالتِّوفقِّالخطواتِّالسةةةةلابقة5955ِّ:564ِّويبينِّالطراونةِّوآخرونِّ)
نِّشةةخصِّبداعيةِّمتداخلةِّوتختلفِّملتتلابعِّوالتسةةلسةةلِّالذيِّأشةةلارِّإليهِّالُكتلاب،ِّفلالمراًلِّالعلميةِّاإلبلا

خر،ِّوتعتمدِّعلىِّالقدراتِّالفرديةِّوالبيئةِّالمًيطةِّبلالعمل،ِّوالِّيشةةةترطًِّصةةةولِّالمشةةةكلةِّلتوليدِّإلىِّآ
دونِِّّنتلاجأوِّاإلِّية،ِّفأًيلانلااِّتكونِّالًلاجةِّلتوليدِّأفكلارِّجديدةِّلتًسةةةةةةةةةةةةةينِّنوعيةِّالعملبداعاألفكلارِّاإل

ِّالًلاجةِّلظهورِّالمشكالت.ِّ

 بداعاإل نظريات 
ِّتنظريلاِّبعدِّفيملاِّتعرفِّأصةةةةةةةةةةةةةةبًتِّأفكلارِّبطرحِّاإلدارةِّوعلملاءِّوالُكتلابِّالعلملاءِّمنِّعددِّقلام

ِّالمحمِّاسةةةةةتعرضةةةةةتِّكملا،ِّبداعاإلًِّولِّمختلفةِّمعلالجلاتِّالنظريلاتِّهذهِّمتقد ِِّّإذِّبأسةةةةةملائهم،ِّرفتعُِّ
ِّلكِّالنظريلاتِّالتلالي:،ِّومنِّأهمِّتالمؤثرةِّوالعواملِّالمنظملات

 (March & Simon;1958نظرية ) -3

ِّتواجهِّإذِّالمنظملاتِّتعترضِّالتيِّالمشةةةةةةةةةةةكالتِّمعلالجةِّخاللِّمنِّبداعاإلِّالنظريةِّهذهِّفسةةةةةةةةةةةرت
ِّلبًةةثاِّعمليةةةِّخاللِّمنِّبةةه،ِّفتًةةلاولِّتقومِّأنِّيفترضِّومةةلاِّبةةهِّتقومِّمةةلاِّبينِّفجوةِّالمنظمةةلاتِّبعض
ِّووعي،ِّوبدائل،ِّثمِّرخلاء،ِّبًثِّأداء،ِّعدمِّفجوةِّهيِّمراًلِّبعدةِّتمرِّبداعاإلِّبدائل،ِّفعمليةِّخلق
ِّلبيئةةةةاِّفيِّتغيراتِّأوِّالطلةةةبِّفيِّالتغير)ِّخةةةلارجيةةةةِّعوامةةةلِّإلىِّاألدائيةةةةِّالفجوةِّعَزيةةةلاًِّيةةةثِّ،إبةةةداع

ِّ.(2092ِّ:265خرون،ِّآداخليةِّ)الطراونةِّوِِّّأوِّ(الخلارجية

ِّ
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 (Burns & Stalker;1961) نظرية -1

تلفةةةِّتكونِّفةةلاعلةةةِّفيًِّةةلاالتِّمختلفةةة،ِّالمخِّوكةةلانةةلاِّأولِّمنِّأكةةدِّأنِّالتراكيةةبِّوالهيةةلاكةةلِّالتنظيميةةة
تِّمنِّالمنظملاِّفيِّبداعالهيلاكلِّاألكثرِّمالءمةِّهيِّالتيِّتسةةةةةةةةهمِّفيِّتطبيقِّاإلِّوقدِّتوصةةةةةةةةالِّإلىِّأن
يئلاتِّسةةةةةةريعةِّالبِّمئبيئةِّالعملِّالمسةةةةةةتقرةِّوالتنظيمِّالعضةةةةةةويِّالذيِّيالِّلذيِّيالئماخاللِّالتنظيمِّاآلليِّ

ةِّأعضةةةةةةةةلاءِّالتنظيمِّبلاتخلاذِّالقرارات،ِّفهوِّطريقِّمشةةةةةةةةلاركِّالتغير،ِّكملاِّأنِّالتنظيمِّالعضةةةةةةةةويِّيقومِّعن
دِّهوِّأنِّالتنظيمِّالعضةةويِّيسةةتمِّعمليةِّجمعِّالبيلانلاتِّوالمعلوملاتِّومعلالجتهلا،ِّواألهمِّمنِّذلكِّيسةةهل

الصةةةةرايرة،ِّ(ِّلافسةةةةيهمنِّوالتكيفِّمعهلاِّمنِّأجلِّبقلائهِّواسةةةةتمراريتهِّوتفوقهِّعلىِّقوتهِّمنِّبيئتهِّالخلارجية
2003ِّ:203-205.)ِّ

 (Wilson;1966) نظرية -1

 :منِّخاللِّثالثِّمراًةةلِّهةةدفةةتِّإلىِّإدخةةلالِّتغييرااِّفيِّالمنظمةةةِّوهيِّبةةداعينِّعمليةةةِّاإلفقةةدِّب
إدراكِّالتغير،ِّواقتراحِّالتغير،ِّوتبنيِّالتغيرِّوتطبيقه،ِّويكونِّذلكِّبإدراكِّالًلاجةِّأوِّالوعيِّبلالتغيرِّ

لاتِّوتطبيقهلا،ِّفلافترضةةتِّأنِّنسةةبةِّاإل ِّنةالثِّمتبلايفيِّهذهِّالمراًلِّالثِّبداعالمطلوبِّثمِّتوليدِّالمقتًر
،ِّوتنوعِّنظةةلامِّالًفظ،ِّوكلمةةلاِّزادِّعةةددِّ)البيروقراطيةةة(بسةةةةةةةةةةةةةةبةةبِّعةةدةِّعوامةةلِّمنهةةلاِّالتعقيةةدِّفيِّالمهةةلامِّ

ةِّبصةةةةةةةةورةِّجملاعيِّبداعالمهملاتِّالمختلفةِّكلملاِّازدادتِّالمهملاتِّغيرِّالروتينيةِّمملاِّيسةةةةةةةةهلِّإدراكِّاإل
لاِّتزيدِّمنِّنهوعدمِّظهورِّصةةةةةةةراعلات،ِّكملاِّأنِّللًوافزِّتأثيرااِّإيجلابيلااِّلتوليدِّاالقتراًلات،ِّإضةةةةةةةلافةِّإلىِّأ

ِّ.(5955ِّ:467مسلاهمةِّأغلبِّأعضلاءِّالمنظمةِّ)الطراونةِّوالمبيضين،ِّ

 (Harvey of Mill;1970) نظرية -4

ِّتركيزهمِّفلانصةةبِّ(Burns & Stalker)و(March & Simonِّ)ِّمنِّكلاِِّّقدمهِّمملاِّاسةةتفلاداِّقد
ِِّّوِّلًلالةبلا)ِّيعرفِّلملاِّيةبداعاإلِّالروتينيةِّللًلولِّاألنظمةِّاسةةتخدامِّمدىِّخاللِّمنِّبداعاإلِّفهمِّعلى

ِّمنِّقهلاتطبِّقدِّالتيِّالًلولِّوأنواعِّالمنظملاتِّتواجههلاِّالتيِّالمشةةةةةةةةكالتِّأنواعِّوصةةةةةةةةفواِّفقدِّ،(الًلول
ِّيفيةكِّأي)ِّبلورتهلاِّأوِّلمجلابهتهلاِّفعلِّمنِّتًتلاجهِّملاِّطريقِّعن(ِّالمشةةةةةةةةةةةةكلة)ِّالقضةةةةةةةةةةةةيةِّإدراكِّخالل

ِّاختيلارِّوأِّلمنظمةاِّتتخذهلاِّقدِّالمًتملةِّالتيِّاألفعلالِّأيِّتقديرِّبهدفِّالبًثِّأو(ِّالمنظمةِّاسةةةةةتجلابة
ِّولًِّعكسةةةةةةةةةةيةِّتغذيةِّذاتِّمعلوملاتِّاسةةةةةةةةةةتالمِّبمعنىِّالتعريفِّإعلادةِّأو(ِّاألمثلِّالبديلِّانتقلاء)ِّالًل
ِّصديالتِّتمِّمشكالتِّأوًِّلاالتِّلمعلالجةِّروتينيةًِّلولِّوضعِّإلىِّالمنظمةِّتسعىِّإذِّاألنسب،ِّالًل
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ِّقبلِّنمِّاسةةةةتخدامهلاِّيتمِّلمِّيةإبداعًِّلولِّالسةةةةتًضةةةةلارِّتسةةةةعىِّبينملا(ِّالسةةةةلابقةِّالخبرات)ِّسةةةةلابقلاِّلهملا
ِّ،العضويةِّوِّنيكيةالميكلاِّوِّالتنظيميةِّالهيلاكلِّبتبنيِّاالستثنلائيةِّأوِّالروتينيةِّغيرِّالمشكالتِّلمعلالجة

ِّ،ِّدرجةةةوعمرهةةلاِّالمنظمةةةًِّجمِّمثةةلِّوالروتينيةةةِّيةةةبةةداعاإلِّالًلولِّفيِّتؤثرِّالتيِّالعوامةةلِّتنةةلاولواِّكمةةلا
ِّهذهِّمثلِّزادتِّصةةةةةةةةةةةةةةةلاالت،ِّفكلملااالتِّفيِّالرسةةةةةةةةةةةةةةميةِّالتكنولوجي،ِّدرجةِّالتغيرِّالمنلافسةةةةةةةةةةةةةةةة،ِّدرجة

ِّ.(5955ِّ:562خرون،ِّآ)الطراونةِّوِِّّلمواجهتهلاِّلااِّإبداعِّأكثرِّلااِّأسلوبِّاألمرِّيتطلبِّالضغوطلات

 (Hage and Aiken;1970) نظرية -5

الاِّعنِّ،ِّفضةةةةةةةةبداعتعدِّمنِّأكثرِّالنظريلاتِّشةةةةةةةةمولية،ِّإذِّإنهلاِّتنلاولتِّالمراًلِّالمختلفةِّلعمليةِّاإل
بأنهِّتغيرًِّلاصلِّفيِّبرامجِّالمنظمةِّتمثلِّفيِّإضلافةِّخدملاتِِّّعبداالعواملِّالمؤثرةِّفيهلا،ِّوفسرتِّاإل

ددتِّمراًلِّاإل  :كلاآلتيِّبداعجديدة،ًِّو

 .وهذاِّملاِّجلاءِّبهِّتقييمِّالنظلامِّومدىِّتًقيقهِّألهدافه،ِّأي :التقييممرحلة  -

ِّ.المطلوبةِّوالدعمِّالملاليِّأيِّالًصولِّعلىِّالمهلاراتِّالوظيفية د:مرحلة اإلعدا -
 (.592:ِّ.599،ِّالصرايرة(ِّالمقلاومة واًتملاليةِّظهورِّبداعاإلالبدءِّبإتملامِّ: مرحلة التطبيق -

ِّ

 (Zaltman and others;1973) نظرية -6

لةِّالتطبيقِّولهملاِِّّبداعتنظرِّهذهِّالنظريةِّلإل لةِّالبدءِّومًر لتينِّهملا:ِّمًر كعمليةِّتتكونِّمنِّمًر
دةِّالتبني،ِّووصفواِّاإل ِّأنهِّعمليةِّعلىِّبداعمراًلِّجزئيةِّويعتبرِّعلىِّأنهِّفكرةِّأوِّمملارسةِّجديدةِّلًو

(ِّإالِّأنهمِّتوسةةةةةةةعواِّفيِّشةةةةةةةرحHage and Aikenِّجملاعيةِّوليسةةةةةةةتِّفردية،ِّواعتمدواِّعلىِّنظريةِّ)
ِّلشةةخصةةية،ِّأسةةلوبِّالتعلاملِّمعِّالصةةراعالمشةةكلةِّالتنظيميةِّوأضةةلافواِّمتغيراتِّأخرىِّهي:ِّالعالقلاتِّا

ِّ.(5955ِّ:467)الطراونةِّوالمبيضين،ِّ

دمجِّبينِّالنظريلاتِّالسةةةةةلابقةِّللوصةةةةةولِّلتعريفِّومنِّخاللِّملاِّسةةةةةبقِّيمكننلاِّالقولِّأنهِّإذاِّملاًِّلاولنلاِّال
والًصةةةةولِّعلىِّتعريفِّشةةةةلاملِّلهِّبأنِّهنلاكِّمًدداتِّأسةةةةلاسةةةةيةِّتؤديِّبمجموعهلاِّإلىِِّّبداعجلامعِّلإل

،ِّفهنلاكِّمشةةةكلةِّأوِّقضةةةيةِّمعينةِّتؤرقِّالمؤسةةةسةةةةِّوتزعجِّالعلاملينِّفيهلاِّتؤديِّبداعالوصةةةولِّلًلالةِّاإل
لاصِّوالقيلامِّبعملِّغيرِّمسةةةةةةةةةبوقِّلتجلاوزِّبلالعلاملينِّفيهلاِّعلىِّمسةةةةةةةةةتوىِّالفردِّوالمجموعةِّلبذلِّجهدِّخ

ِّهذهِّالمشكلةِّوالوصولِّلًلالةِّمنِّاالستقرارِّواالنجلازِّالذيِّيرتلاحِّلهِّالفردِّوتريدهِّالمؤسسة.
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 بداععناصر اإل 
ِّيةِّبدرجلاتِّمتفلاوتةِّعندِّالنلاسِّعلىِّاختالفهمِّفيِّالنشةةةةةةةةةةةةةأةِّوالثقلافةِّوالتعليمبداعتوجدِّالقدراتِّاإل

 لتًقيقِّالذاتِّوتًصةةةةةةةةةةةةةةيلِّالكملالِّعندِّاإلنسةةةةةةةةةةةةةةةلانِّيطلقوالخلفيلات،ِّويرىِّالبعضِّأنِّهنلاكِّغريزةِّ
 ية(،ِّوهيِّالسةةةةةةةةةةببِّاألولِّوالمًركِّالرئيسِّللسةةةةةةةةةةلوك،ِّبلاإلضةةةةةةةةةةلافةِّإلىِّالقدراتبداععليهلاِّ)الذاتِّاإل

 يةِّالتيِّيمكنِّاكتسةةةةةةةةةلابهلاِّسةةةةةةةةةواءِّعنِّطريقِّالتعليمِّالرسةةةةةةةةةميِّأوِّالتدريبِّالمنظمِّوالتوجيهِّأوبداعاإل
 يةبداعلفرد،ِّإنِّمثلِّهذهِّاألسةةةةةةةةةةةةةةةلاليبِّتنميِّالقدراتِّاإلالخبرةِّالعمليةِّفيِّالمجلالِّالذيِّيعملِّفيهِّا

 وتصةةةةةقلهلاِّوتوجههلاِّالوجهةِّالتيِّتًققِّأكبرِّفلائدةِّمنهلا،ِّوغنيِّعنِّالذكرِّأنِّالتعليمِّوالتدريبِّقدِّال
 لمِّيوجةةةةدِّعنةةةةدِّالفردًِّةةةةدِّأدنىِّمنِّاالسةةةةةةةةةةةةةةتعةةةةدادِّوالقةةةةدرةِّعلىِّالتفكيرِّالخالقِّاإذِّنفعةةةةلااِّيجةةةةديةةةةلانِّ
ِّ.(7.:5996ِّ،ِّ)العلازمي

ِّلىإالِّأنهمِّمتفقونِّجميعلااِّعِّ،بداعلإللبلاًثينِّوالخبراءِّفيِّإعطلاءِّتعريفِّشةةةلاملِّرغمِّاختالفِّاوِّ
ِّ:عبلارةِّعنِّقدرةِّتتشكلِّمنِّالعنلاصرِّالتلاليةِّبداعاإلأنِّ

 الطالقة -1

دةِّزمنيةِّمعينةِّلمشةةةةكلةِّملاِّوهيِّقدرةِّالشةةةةخصِّعلىِّإعطلاءِّأكبرِّعددِّمنِّاألفكلارِّالسةةةةليمةِّفيًِّو
ِّ.(5996ِّ:56)الداهري،ِِّّتواجهه

ِّ(5959ِّ:559شعيرة،ِِّّلطالقةِّفيِّاألنواعِّالتلالية:ِّ)غبلاريِّوأبوويمكنِّتلخيصِّا
 وتعنيِّسرعةِّتفكيرِّالفردِّفيِّإعطلاءِّالكلملاتِّوتوليدهلاِّفيِّنسقِّجيد.: األلفاظطالقة  .أ
 أكبرِّعددِّممكنِّمنِّالكلملاتِّذاتِّالداللةِّالواًدة.ِّإنتلاجوهوِّ: التداعيطالقة   .ب
 منِّمًدد.وهيِّاستدعلاءِّعددِّكبيرِّمنِّاألفكلارِّفيِّزِّ: فكاراألطالقة  .ت
 وتعنيِّتقديمِّبعضِّاإلضلافلاتِّإلىِّأشكلالِّمعينةِّلتكوينِّرسومًِّقيقية.: شكالاألطالقة  .ث
 

 المرونة -2

وهيِّالقدرةِّعلىِّتوليدِّأفكلارِّمتنوعةِّليسةةةةةةةةةةةتِّمنِّنوعِّاألفكلارِّالمتوقعةِّعلادة،ِّوتوجيهِّأوِّتًويلِّ
ِّ.(5.:5990ِّ)شلاهينِّوزايد،ِِّّمعِّتغيرِّالمثيرِّومتطلبلاتِّالموقفِّمسلارِّالتفكير
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 صالةاأل -3

ِّرااِّمتلكِّتفكييِّعالمبدِّأفكلارِّغيرِّمسبوقةِّأوِّغيرِّمألوفة،ِّفلالشخصِّإنتلاجويقصدِّبهلاِّالقدرةِّعلىِّ
ِّ.(.5956ِّ:5)عبيدة،ِِّّأصيالاِّيبتعدِّبهِّعنِّالمألوفِّأوِّالشلائع

ِّ(ِّأنِّاألصلالةِّيمكنِّأنِّتقلاسِّعنِّطريق:5996ِّ:570ويذكرِّغبلاريِّوآخرونِّ)

 مقبولةِّلمشلاكلِّمًددةِّمثيرة.كميةِّاالستجلابلاتِّغيرِّالمألوفةِّوالتيِّتعتبرِّأفكلارااِّ -
اختيلارِّعنلاوينِّلبعضِّالقصةةةةةةةةةةةةةةصِّالقصةةةةةةةةةةةةةةيرةِّالمركزةِّفيِّموقفِّمكثفِّقدِّيكونِّدراميلااِّأوِّ -

فكلاهيلاا،ِّويطلبِّمنِّالمتعلمِّأنِّيذكرِّلهلاِّعنلاوينِّطريفةِّأوِّغريبةِّبقدرِّملاِّيستطيعِّفيِّوقتِّ
 مًدد،ِّمعِّاًتملالِّاستبدالِّالقصةِّبصورةِّأوِّشكل.

 الحساسية للمشكالت -4

نِّإًيثِِّّ.جةِّالوعيِّبوجودِّالمشةةكالتِّأوِّعنلاصةةرِّالضةةعفِّفيِّالبيئةِّأوِّالنظلامدرِِّّبهلاويقصةةدِّ
بعضِّاألفرادِّأسةةةةةةةةرعِّمنِّغيرهمِّفيِّمالًظةِّالمشةةةةةةةةكالتِّوالتًسةةةةةةةةسِّمنِّوجودهلاِّفيِّكلافةِّالمواقفِّ

والِّشةةةةكِّأنِّاكتشةةةةلافِّالمشةةةةكلةِّيمثلِّخطوةِّأولىِّفيِّعمليةِّالبًثِّعنًِّلِّلهلا،ِّويرتبطِِّّوالظروف،
ثلارةِّالتسةةةةلاؤالتًِّولهاألشةةةةيِّعلىِّمالًظةِّاِّالقدرةبهذ ِّشةةةةكِّأنِّوال،ِّلاءِّغيرِّالعلاديةِّفيِّمًيطِّالفردِّوا 

إدراكِّأوجهِّالقصةةةةورِّفيِّالمواقفِّالمختلفةِّتزدادِّفرصةةةةتهمِِّّتزدادًِّسةةةةلاسةةةةيتهمِّنًوِّاألشةةةةخلاصِّالذين
)جوال،ِِّّلاالخالقِّفيهِّبداعأملامهمِّنًوِّاإلِّلخوضِّغملارِّالبًثِّفيهلا،ِّوبلالتلاليِّفإنِّاالًتملالِّسةةةةيزداد

5954ِّ:562).ِّ

 المخاطرة -5

ِّواألسةةةةةلاليبِّالجديدة ويقصةةةةةدِّبهلاِّأنِّالشةةةةةخصِّالمبدعِّيميلِّألخذِّزملامِّالمبلادرةِّفيِّتبنيِّاألفكلار
األعملالِِّّالمخلاطرِّالنلاتجةِّعن والبًثِّعنًِّلولِّلهلا،ِّوفيِّنفسِّالوقتِّالذيِّيكونِّفيهِّقلابالاِّلتًمل

ِّ.(5996ِّ:45العلازمي،ِّ)ِّذلكالمترتبةِّعلىِّ التيِّيقومِّبهلاِّولديهِّاالستعدادِّلمواجهةِّالمسئوليلات

أنِّهذهِّالعنلاصةةةرِّتعتبرِّالمرتكزاتِّاألسةةةلاسةةةيةِّالتيِّيقومِِّّمن خالل ما سبببق يسببتخلص الباحث
ِّىيِّيبناللبنلاتِّالتِّهيِّعبلارةِّعنِّبداعفعنلاصةةةةةةةةرِّاإليِّلكونهِّعمليةِّمتكلاملة،ِّبداععليهلاِّالسةةةةةةةةلوكِّاإل
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ِّوليةِّوتتدرجِّفيِّالًدوث،ِّمبتدئةِّمنِّالعنصةةةةةةةةةةةةةةرِّاألبداعاإلِّوبتوافرهلاِّتكتملِّالعمليةِّ،بداععليهلاِّاإل
تىِّاكتملالهلا ينِّفيهلاِّيِّلدىِّالعلاملبداع،ِّلذلكِّيجبِّعلىِّالمنظملاتِّالتيِّتسةةةعىِّلتنميةِّالسةةةلوكِّاإلًو

وأنِّتعملِّوتجدِّفيِّتطويرِّتلكِّالمهلاراتِّللوصةةةةةةولِّإلىِّالسةةةةةةلوكِّالمطلوب،ِّوهذاِّملاِّينطبقِّبشةةةةةةكلِّ
ِّىكبيرِّعلىِّجهلازِّاألمنِّالداخلي،ِّفإنهِّمنِّالواجبِّعلىِّالسةةةةةةةةةةةةةةلطلاتِّالعليلاِّفيِّالجهلازِّالتعرفِّعل

لدىِّاألفرادِّومنِّثمِّالعملِّعلىِّتطويرهلاِّوتنميتهلاِِّّبداعالطلاقلاتِّالموجودةِّلديهمِّواكتشةةةلافِّمكلامنِّاإل
أنِّجهلازِّمنِّخاللِّاطالعهِِّّويرى الباحثفيِّالجهلاز،ِِّّبداعوتسةةةةةةةةةهيلِّإًداثِّتسةةةةةةةةةلسةةةةةةةةةلِّعمليةِّاإل

ية،ِّعاألمنِّالداخليِّزاخرِّبلاإلمكلانلاتِّوالطلاقلاتِّالمتنوعة،ِّفأفرادِّالجهلازِّمتنوعيِّالتخصةةصةةلاتِّالجلام
ومنِّخاللِّاطالعِّالبلاًثِّفالِّيخلوِّالجهلازِّمنِّأيِّتخصصِّسواءِّالتخصصلاتِّالعلميةِّأوِّاألدبيةِّ
نِّاسةةةتثملارِّكلِّهذهِّالطلاقلاتِّوتنميتهلاِّسةةةيًدثِّنقلةِّنوعيةِّفيِّعملِّالجهلازِّ واإلداريةِّوالتكنلوجية،ِّوا 

تملامِّمهلامهِّبشكلِّمميزِّورائع. ِّوتطويرِّأدائهِّوا 

 بداعمستويات اإل 

ضِّفيِّالمنظملاتًِّيثِّأنهلاِّتعززِّبعضهلاِّالبعِّبداعثةِّمنِّالمستويلاتِّلإليمكنِّالتمييزِّبينِّثالِّ
ِّوجميعهلاِّضروريةِّللمنظملاتِّالمعلاصرةِّوهي:

 

 على المستوى الفردي بداعاإل -3

خاللِِّّيةِّوذلكِّمنإبداعالذيِّيًققهِّاألفرادِّالذينِّيمتلكونِّسملاتِّوقدراتِّشخصيةِِّّبداعوهوِّاإل
وِّمنِّخاللِّخصةةةلائصِّمكتسةةةبةِّكًلِّالمشةةةكالتِّخصةةةلائصِّفطريةِّيتمتعونِّبهلا،ِّكلالذكلاءِّوالموهبةِّأ

مثالا،ِّوهةةذهِّالخصةةةةةةةةةةةةةةةلائصِّيمكنِّالتةةدربِّعليهةةلاِّوتنميتهةلا،ِّويسةةةةةةةةةةةةةةةلاعةةدِّفيِّذلةةكِّذكةةلاءِّالفردِّوموهبتةهِّ
ِّ.(5955ِّ:560خرون،ِّآ)الطروانةِّوِّ

(ِّأنِّهنلاكِّعدةِّسةةةةملاتِّيتميزِّبهلاِّاإلنسةةةةلانِّالمبدع،ِّوهيِّالميل5005ِّ:4.5ِّ)robeyِّويشةةةةيرِّ
والتفلانيِّفيِّالعمل،ِّوالقدرةِّعلىِّتقديمِّاألفكلار،ِّوالتلقلائية،ِّنًوِّالفضةةةةةةةةةةةةةةول،ِّوااللتزامِّبهدفِّسةةةةةةةةةةةةةةلام،ِّ

ِّؤية.صلالة،ِّوشفلافيةِّتجلاهِّالمعلوملات،ِّووضوحِّللرِّبلادلِّالرأيينِّوالنقدِّالذاتي،ِّواألوالمرونة،ِّوتشجيعِّت

ِّ
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 على مستوى الجماعات بداعاإل -1

يًملونهلا،ِِّّيالذيِّيتمِّتًقيقهِّمنِّقبلِّجملاعةِّتتعلاونِّفيملاِّبينهلاِّلتطبيقِّاألفكلارِّالتِّبداعهوِّاإل
ِّبداعالجملاعيِّيتفوقِّبكثيرِّعلىِّاإلِّبداعوتغيرِّالشةةةةةيءِّنًوِّاألفضةةةةةل،ِّومنِّالمتعلارفِّعليهِّبأنِّاإل

ِّ.(5955ِّ:579خرون،ِّآ)الطراونةِّوِِّّفيملاِّبينهمِّوتبلادلِّالرأيِّوالخبرةالفردي،ِّوذلكِّنتيجةِّللتفلاعلِّ

 على مستوى المنظمات بداعاإل -1

لجميعِّأعضةةةةةةةةةةةةةةةلاءِّالمنظمةِّفيِّمجلالِّالتطويرِِّّهوِّعبلارةِّعنِّمجموعِّالجهودِّالفرديةِّوالجملاعية
التنظيميِّوبلالتلاليِّيمكنِّأنِّنطلقِّصةةةةةةةةةةةةةةفةِّالمنظملاتِّالمبدعةِّعلىِّالمنظملاتِّالتيِّيكونِِّّبداعواإل

وتتميزِّهذهِِّّبداعفيهلاِّأعضةةةةةةةةةةةةةلاءِّالمنظمةِّكأفرادِّوجملاعلاتِّمنِّاألشةةةةةةةةةةةةةخلاصِّالمميزينِّفيِّعمليةِّاإل
لاطةِّنِّمثيالتهلاِّمنِّالمنظملاتِّكلالبسةةالمنظملاتِّببعضِّالخصةةلائصِّاإلداريةِّوالهيكليةِّالتيِّتختلفِّع

فيِّالهيكلِّالتنظيميِّواسةةةةةةةةتخدامِّاألسةةةةةةةةلوبِّالديمقراطيِّفيِّاإلدارةِّوااللتزامِّالقيميِّبأخالقيلاتِّالعملِّ
اإلداريِّوالميلِّنًوِّالتجربةِّودراسةةةةةةةةًِّلاجلاتِّالمسةةةةةةةتهلكينِّوكذلكِّبتأييدِّقويِّمنِّقبلِّاإلدارةِّلعمليةِّ

ِّ.(95.:5955ِّ)ديري،ِِّّبداعاإل

يزةِّفيِّمسةةةةةتوىِّأدائهلاِّوعملهلاِّوغلالبلااِّملاِّيكونِّعملِّهذهِّالمنظملاتِّنموذجيِّفهنلاكِّمنظملاتِّمتم
تىِّتصةةةةلِّالمنظملاتِّالىِّاإل ِّفرديِّوجملاعيِّإبداعالبدِّمنِّوجودِِّّبداعومثلاليِّللمنظملاتِّاألخرىًِّو

ِّ.(.5959ِّ:55خرون،ِّآ)غبلاريِّوِّ
ِّ

 يبداعالسلوك اإل 
وِّالمجموعةِّفيِّموقعِّويميزِّالفردِّأِّبداعيِّهوِّذلكِّالسةةةةةةةةةلوكِّالذيِّيسةةةةةةةةةبقِّاإلبداعالسةةةةةةةةةلوكِّاإل

العمل،ِّويعتبرِّهذاِّالسةةةةةةةةلوكِّمنِّاألمورِّالمهمةِّللمؤسةةةةةةةةسةةةةةةةةلاتِّالتيِّتقدمِّالخدملاتِّللمجتمعِّبشةةةةةةةةكلِّ
ِّمبلاشر،ِّفمؤسسةِّالِّتهتمِّبهذاِّالجلانبِّمنِّتنميةِّلسلوكِّالعلاملينِّفيهلاِّالِّيمكنِّلهلاِّأنِّتستمرِّوتبقى.

لاعةِّأوِّالمنظمةِّمنِّخاللِّقراراتِّالفردِّأوِّالجمِّ(steiner)يِّفيصةةةةةةةةةةةةةةفهِّبداعأملاِّالسةةةةةةةةةةةةةةلوكِّاإل
ِّالقراراتِّيجةةةةةبِّأنِّتؤخةةةةةذِّلتتمكبةةةةةداعاإل ِّنةةةةةلاتجِّجةةةةةديةةةةةدِّيةةةةةة،ِّوأنِّهةةةةةذه نِّتلةةةةةكِّالجهةةةةةلاتِّمنِّتقةةةةةديم
(khandawallu,1997: 553.)ِّ
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 يبداعتعريف السلوك اإل 
يِّهوِّجميعِّالتصةةةةةةةرفلاتِّواألفعلالِّالفرديةِّالمتفردةِّالتيِّتملارسِّفيِّموقعِّالعملِّبداعالسةةةةةةةلوكِّاإل

رِّالجديدة،ِّوالتًققِّمنهلاِّعلميلاا،ِّوبذلِّالجهودِّلتطبيقهلاِّفيِّوتشةةةةةةةملِّاكتشةةةةةةةلافِّالفرص،ِّوتوليدِّاألفكلا
ِّ.(5996ِّ:26أيِّمستوىِّتنظيميِّ)األًمد،ِّ

أفكلارِّتكونِّجيدةِّومفيدةِّفيِِّّإنتلاجيِّبأنهِّدرجةِّبداعالسةةةةةةةةةةةةلوكِّاإلِّ(566:ِّ.599نجمِّ)ِّويعرف
ِّرخواًد،ِّوالعملِّعلىِّترجمتهلاِّإلىِّبعضِّاألفكلارِّوالنملاذجِّالتيِّيفهمهلاِّاآلخرون،ِّأيِّبمعنىِّآ آن

 إدخلالِّالمفلاهيمِّالجديدةِّوتطبيقلاتهلاِّالتيِّتعملِّعلىِّتًسةةةةةةينِّالبيئةِّالداخليةِّومنِّثمِّتًسةةةةةةينِّاألداء
ِّ.الكليِّللمنظمة

 المميز التصةةةةةرف أو السةةةةةلوك هويِّبأنهِّبداع(ِّفيعرفِّالسةةةةةلوكِّاإل5000ِّ:599أملاِّالسةةةةةلالمِّ)
 خدملات أوِّلائجنت عنه ينجم أن بلالضةةةةرورة ليسوِّ العمل موقع في الجملاعةِّأو الفرد يملارسةةةةه الذي
 في لااِّإبداع السةةةلوك هذا يكون وقد النهلائية، صةةةيغتهِّفي بداعاإل يسةةةبق سةةةلوك نهأ إذ جديدة؛ وسةةةلع
ِّ.المنظمة في مرة ألول الفرد يملارسه عندملاِّذاته ًد

  يبداعالسلوك اإلاإلبداع و 
ِّاعبدًيثِّيقصةةةدِّبلاإلِّ،بداعيِّواإلبداعبينِّالسةةةلوكِّاإلِّلااِّواضةةةًِّلااِّمنِّالجديرِّبلالذكرِّأنِّهنلاكِّفرق

 ,Druckerوالدةِّشةةةةةةةةةةةةةةيءِّغيرِّمألوفِّأوِّالنظرِّإلىِّاألشةةةةةةةةةةةةةةيلاءِّبطرقِّوأسةةةةةةةةةةةةةةلاليبِّجديدة،ِّويعرفهِّ
بأنهِّتغييرِّلنتلائجِّالمواردِّواإلمكلانلاتًِّيثِّتزدادِّتلكِّالنتلائجِّمنِّخاللِّتًليلِّهلادفِِّّ(1983:30)

ترطِّكلانِّالعملِّوالِّيشةةةةيِّفيعنيِّتصةةةةرفِّالفردِّوالجملاعةِّفيِّمبداعأملاِّالسةةةةلوكِّاإلِّ،للفرصةةةةةِّالمتلاًة
أوِّشةةةةةةةيءِِّّةأوِّخدمِّةهوِّتقديمِّسةةةةةةةلعِّبداعخدملاتِّأوِّمنتوجلاتِّجديدة،ِّفيًِّينِّأنِّاإلِّينتجِّعنهِّأن

ِّجديدِّغيرِّمألوف.

 يبداعحاجة المنظمة للسلوك اإل 
تعملِّالمنظملاتِّفيِّظروفِّمتغيرةِّومعقدة،ِّنظرااِّللتقدمِّالهلائلِّفيِّالعلومِّوالتكنولوجيلاِّوملاِّينتجِّ

يتطلبِّمنهلاِّإملاِّالتكيفِّمعِّهذهِّالتًديلاتِّأوِِّّعنهِّمنِّتغييرِّاقتصةةةةةةةةةةةةةةةلاديِّواجتملاعيِّوثقلافي،ِّمملا
نهلاِّيةِّعلاليةِّلدىِّالمنظمةِّتمكإبداعيتطلبِّاألمرِّقدراتِِّّاتيرِّالتغِّهالفشةةةةةةلِّوِّاالندثلار،ِّولمواجهةِّهذ
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يجلادِّالًلولِّالمنلاسةةةةبةِّوطرحِّأفكلارِّوخططِّوبرامجِّلإبداعمنًِّلِّالمشةةةةكالتِّبطريقةِّ سةةةةبقِّمِّيية،ِّوا 
هلاِّمنِّق فيِّظلِّالتًديلاتِّالمتنلاميةِِّّوالسةةةةةةةلوكِّاإلبداعيِّبداعإلبموضةةةةةةةوعِّاِّهتملاماال،ِّويزدادِّبلطًر

التيِّتفرضةةةةةةةةهلاِّظلاهرةِّالعولمةِّوالتغيراتِّالتقنيةِّالمتسةةةةةةةةلارعةِّوالمنلافسةةةةةةةةةِّالشةةةةةةةةديدةِّوالثورةِّالمعلوملاتيةِّ
ِّ(.261: 2012واالتفلاقلاتِّالدوليةِّبشأنِّالتجلارةِّالًرةِّوغيرهلاِّ)الطراونةِّوأخرون،

  يبداعاإل السلوكالعوامل المؤثرة في 

:5990ِّألفرادِّكملاِّيذكرهلاِّعبدِّالعزيزِّ)دىِّالِّيبداعدةِّعواملِّتؤثرِّعلىِّالسلوكِّاإلهنلاكِّع
ِّ(ِّوهيِّكلالتلالي:.55
 الصفات الشخصية للفرد -3

 نِّالصفلات.وغيرهلاِّمِّالمبلادرةِّوالًسلاسيةِّوالدافعيةِّوالمزاجيةِّواالستقالليةِّوتأكيدِّالذاتوِّمثلِّالمرونةِّ

   المحاكاة -1

نِّبينملاِّاالسةةةةةةةةةةةةةتقالليةِّعِّبداعمنِّقدرةِّالفردِّعلىِّاإلًِّديِّخرينتقليدِّاآلِّألنوهوِّعلاملِّسةةةةةةةةةةةةةلبيِّ
ِّلدىِّاألفراد.ِّيبداعوعدمِّاالكتراثِّبلرائهمِّيسهمِّفيِّتطويرِّالسلوكِّاإلِّخريناآل

 الرقابة -1

ثِّالنقدِّيًِّيبداعنِّطرقِّالتنشةةةةةةئةِّاالجتملاعيةِّالقلاسةةةةةةيةِّتًدِّمنِّقدراتِّاألفرادِّعلىِّالتفكيرِّاإلإ
مِّالفرصِّهمِّبعكسِّغيرهمِّممنِّلديهالتعبيرِّعنِّأفكلارِِّّوالسخريةِّوالتسلطِّوالقمعِّيًدِّمنِّقدرتهمِّعلى

ريةِّالتعبيرِّوتقدمِّلهمِّالدفءِّوالدعمِّالمعنوِِّّأسةةةةرةِّتشةةةةجعِّاالسةةةةتقالليةِّوالمرونةنِّيعيشةةةةواِّفيِّأل يًِّو
ِّ.والعلاطفي

 أساليب التربية والتعليم  -4

شةةةةةةةةةةوِّأدمغةِّالطلبةِّبلالمعلوملاتِّالِّتفسةةةةةةةةةةحِّأملامِّإ نِّأسةةةةةةةةةةلاليبِّالتعليمِّالتيِّتعتمدِّعلىِّالتلقينًِّو
التربويةِّغيرِِّّبينملاِّاألسةةةةةةةلاليبِّ،يِّالمنتجبداعزنلادِّفكرهمِّوتسةةةةةةةخيرهلاِّللتفكيرِّاإلالمجلالِّلتقديمِّلطلبةِّا

ِّ.فرصةِّالتفكيرِّالًرِّأملامِّالطلبةِّوتمنًهمِّةِّتفسحِّالمجلالالمقيد
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ي،ِّمنهلاِّالشةةةةةةعورِّبداعأنِّهنلاكِّعدةِّعواملِّقدِّتؤثرِّعلىِّالسةةةةةةلوكِّاإلِّيرىِّن الباحثأفيًِّينِّ
ملاِّالشةةةةةةةعورِّكِّلديهم،ِّتملاملااِِّّبداععززِّجوانبِّاإلنِّاألفرادِّبلالمسةةةةةةةئوليةِّيُِّبلالمسةةةةةةةئولية،ِّفشةةةةةةةعورِّكثيرِّم

سةةةةةةةةةةةقلاطهلاِّلهِّأثرِّبلالغِّفيِّالتأثيرِّعلىِّاإلِّنتملاءبلاال ،ِّلذلكِّاعبدللمؤسةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةِّوطريقةِّتلقيِّاألوامرِّوا 
هيِّمشةةةةةةةةةةةةتركةِّبينِّداخلِّالفردِّوخلارجه،ِّفقدِّيكونِّالفردِِّّبداعنسةةةةةةةةةةةةتطيعِّالقولِّأنِّالمؤثراتِّعلىِّاإل

يِّبداع،ِّومنِّهنلاِّولمنِّأرادِّالبًثِّفيِّالسةةةةةلوكِّاإلبداعمنًِّولهِّالِّتًفزِّعلىِّاإلِّمبدعلااِّلكنِّالبيئة
ِّالجلانبين،ِّالصفلاتِّالشخصيةِّوتأثيرِّالمًيطِّبلالفرد.ِِّكالِّأنِّيراعيِّالبًثِّفييجبِّ

ِّ

 يبداعالعوامل المؤثر في تنمية السلوك اإل 

ذاِّتوافرتِّة،ِّبلِّيظهرِّإعلىِّأفرادِّمعينينِّأوِّفئةِّمعينِّيِّمقتصرااِّبداعوالسلوكِّاإلِّبداعلمِّيعدِّاإل
يِّمنِّعبداالوسةةةةةةلائلِّواألسةةةةةةلاليبِّالتيِّتعملِّعلىِّتنميةِّهذاِّالسةةةةةةلوك،ًِّيثِّيمكنِّتنميةِّالسةةةةةةلوكِّاإل

ةِّللنمطِّليةِّمنِّالقيلادةِّالمتبعوهذهِّالبيئةِّتكونِّخلاِّ،يبداعخاللِّإيجلادِّبيئةِّمنلاسةةةةبةِّتدعمِّالسةةةةلوكِّاإل
ِّمِّوتشةةةةةةةةةةةةةةركهمِّفيِّاتخلاذِّالقراراتوتوقراطي،ِّبلِّقيلادةِّتعملِّعلىِّتشةةةةةةةةةةةةةةجيعِّالعلاملينِّوتقبلِّآراءهاأل

مكلانلاتِّإلبرازِّملاِّلديهمِّمنِّأفكلارِّجديدةِّوِّ يةِّبداعا ِّوتًثهمِّعلىِّالنظرِّللمشةةةةكالتِّبلاعتبلارهلاِّفرصِّوا 
ِّلًلِّتلكِّالمشكالت،ِّومنِّثمِّالعملِّعلىِّمكلافأةِّهذهِّالطلاقلاتِّالمبدعةِّتشجيعلااِّلهم.

تستطيعِّالمنظمةِّ(ِّأنِّهنلاكِّبعضِّالمملارسلاتِّاإلداريةِّالتي5999ِّ:595ِّ،595ِّويذكرِّقلاسمِّ)
ِّي،ِّوهيِّكلالتلالي:بداعمنِّخاللهلاِّتنميةِّالسلوكِّاإل

معِِّّتوافقوذلكِّمنِّخاللِّوضعِّالشخصِّالمنلاسبِّفيِّالوظيفةِّالمنلاسبةِّالتيِّتِّالتحدي: -
منِّسلوكهِِّّيةِّلديهِّويجعلبداعهِّومؤهالتهِّومهلاراتهِّالتخصصية،ِّفذلكِّيوقدِّالشعلةِّاإلتخبرا

 يلااِّمميزااِّومبهراا.إبداعفيًِّلِّالمشكالتِّوتنفيذِّالتكليفلاتِّسلوكلااِّ
فقدِّكشفتِّالعديدِّمنِّالدراسلاتِّأنِّدرجةِّالتًديِّالتيِّتوفرهلاِّوظيفةِّالفردِّتلعبِّدورااِّواضًلااِِّّ

الِّتفوقِّدرجةِّالتًديِّعلىِّإمكلانلاتِّالفردِّألديه،ِّعلىِِّّبداعفيِّالتأثيرِّعلىِّمستويلاتِّاإل
 .يبداعاإلوقدراته،ِّملاِّيؤثرِّسلبلااِّعلىِّسلوكهِّ
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عطلاءِّالموظفِّالفرصةةةةةةةةةةةةةةةِّلكيِّيقررِّبنفسةةةةةةةةةةةةةةهِّكيفِّينفذِّالمهمةِّإِّوذلكِّمنِّخاللِّالحرية: -
ِّنتةلاجلةدىِّالموظفِّويوقظِّالًواسِّالملكيةةِّلةديةهِّإلالمكلفِّبهةلا،ِّفةذلةكِّينميِّالًةلافزِّالةذاتيِّ

 يلاا.إبداعأفكلارااِّوسلوكلااِّ
هملاِّ،ِّوتوزيعيِّهملاِّ"الوقت،ِّالملال"بداعالمواردِّالتيِّتؤثرِّعلىِّالسةةةلوكِّاإلِّأهمومنِِّّالموارد: -

 لدىِّالجميع.ِّبداعاإلِّلايةِّفلائقةِّإلطالقِّشرارةيجبِّأنِّيكونِّبعن
لفلااِّومتكلامالاِّكلملاِّأدىِّذلكِّإلىِّالمزيدِّمنِّلكلملاِّكلانِّفريقِّالعملِّمتفِّمالما فريق العمل: -

ي،ِّوتبلادلِّالخبراتِّيتمِّمنِّخاللِّالرغبةِّبداعاإلِّلسةةلوكاوتنميةِِّّلدىِّاألفرادِّمهلاراتالصةةقلِّ
 .خرينمسلاعدةِّاآلاألكيدةِّلكلِّعضوِّفيِّتًقيقِّاألهدافِّوالمبلادرةِّفيِّ

عتبرِّتشةةةةةجيعِّالمشةةةةةرفينِّللموظفينِّالذينِّيبذلونِّجهدااِّإلتملامِّأوًِّلِّيُِِّّتشبببجيل المشبببرفين: -
يِّلديهم،ِّبغضِّالنظرِّإنِّكلانتِّهذهِّبداعالمشةةةةةةةةةةكالتِّمنِّأهمِّوسةةةةةةةةةةلائلِّتنميةِّالسةةةةةةةةةةلوكِّاإل

الجهودِّنةةةلاجًةةةةِّأوِّغيرِّنةةةلاجًةةةة،ِّفالبةةةدِّمنِّالتًفيزِّالةةةذاتيًِّتىِّيتبنىِّالموظفِّالمهمةةةةِّ
 يبدعِّفيهلا،ِّويكونِّالتشجيعِّإملاِّبشكلِّملاديِّأوِّبشكلِّمعنوي.ويًرصِّعليهلاِّوِّ

دعمِّقيلادةِّالمنظمةِِّّيبداعمنِّالعواملِّالتيِّتؤثرِّعلىِّتنميةِّالسةةةةةةةةةةةةةةلوكِّاإلِّدعم المنظمة: -
 ية.بداعووضعِّذلكِّضمنِّأولويلاتهلا،ِّووضعِّنظلامِّلتقديرِّالمجهوداتِّاإلِّبداعلإل

واءِّيِّسةةةةةةةةةةبداعنميةِّالسةةةةةةةةةةلوكِّاإلأنِّهنلاكِّمؤثراتِّأخرىِّيمكنِّلهلاِّأنِّتؤثرِّعلىِّتِّويرى الباحث
كلانِّبلالسةةةلبِّأوِّبلاإليجلاب،ِّفهنلاكِّمؤثراتِّداخليةِّومؤثراتِّخلارجية،ِّومنِّضةةةمنِّالمؤثراتِّالخلارجيةِّ

يِّللعلاملينِّفيِّجهلازِّاألمنِّالداخليِّهوًِّجمِّالتًديِّالذيِّبداعالتيِّتؤثرِّعلىِّتنميةِّالسةةةةةةةةةةةةةلوكِّاإل
غزةِّمنذِّسنواتِّوملاِّنتجِّعنهِّمنِِّّالًصلارِّالمفروضِّعلىِّقطلاعِّنِّقيلادةاِّوجنداا،ِّسواءيجهِّالعلامليوا

قلةِّاإلمكلانلاتِّوالمواردِّوانسةةةةدادِّاألفقِّواالنًسةةةةلارِّفيِّمسةةةةلاًةِّضةةةةيقة،ِّأوِّعلىِّصةةةةعيدًِّجمِّالمهلامِّ
،ِّتلكِّالجملةِّمنِّالتًديلاتِّسةةةةةةةةةةلاهمتِّبخلقِّبيئةِّمًفزةِّلكمِّالهلائلِّمنِّالواجبلاتِّالمطلوبةواألعبلاءِّوا

رقِّمِّبضةةرورةِّالقيلامِّبواجبهمِّالوطنيِّبكلِّالطاسةةتشةةعلارااِّمنهِّبداعلألفرادِّوالقيلاداتِّلالنطالقِّنًوِّاإل
رىِّنِّفنًنلاِّوالجديدةِّإلنجلازِّالمهملاتِّوتوفيرِّاإلمكلانلات،ِّلهذاِّهواألسةةةةةةةةةةةةةةةلاليبِّالممكنة،ِّالقديمةِّمن

ِّبشكلِّواضحِّأنِّهذاِّالجهلازِّيعملِّبكلِّملاِّيستطيعِّمنِّأجلِّتطويرِّوتًسينِّأدائهِّوالقيلامِّبمهلامه.
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 بداعاإل معيقات 
أوِّعقبلاتِّكثيرةِّومتنوعةِّتًولِّدونِّتنميةِِّّمعيقلاتقيقةِّوجودِّلقدِّأشةةةةةةةةةةةةلارتِّمراجعِّعديدةِّإلىًِّ

يةِّأوِّوِّأدبيةِّإلىِّنتلاجلاتِّأصةةةيلةِّوذاتِّقيمةِّعلميةِّأبداعيِّأوِّالوصةةةولِّبلالعمليةِّاإلبداعالسةةةلوكِّاإل
ِّ.(5990ِّ:574)جروان،ِِّّفنيةِّبلالنسبةِّللمجتمع

لارهلاِّإظهِّأجلِّيِّعبلارةِّعنِّقدراتِّومواهبِّمولودةِّتًتلاجِّإلىِّبيئةِّمنلاسةةةةةبةِّمنبداعفلالسةةةةةلوكِّاإل
ِّمعيقةةلاتكمًةةلاولةةةِّلتعريفِّوِِّّ(5995ِّ:06معهةةلا.ِّ)ًمود،ِّجِّوتهةةذيبهةةلاِّوتوضةةةةةةةةةةةةةةيًهةةلاِّللتعةةلامةةلِّلارِّللخةة

العواملِّذاتِِّّمجموعةِّلاِّعبلارةِّعننهبأ(2005ِّ:557ِّ)ِّيِّترىِّدراسةةةةِّنديمِّوآخرونبداعالسةةةلوكِّاإل
ًوِّنوقدِّتكونِّعلىِِّّيةِّفيِّبيئةِّالعمل،بداعاألثرِّالسةةةةةةةةةةةةةةلبيِّعلىِّتطويرِّالمملارسةةةةةةةةةةةةةةلاتِّواألفكلارِّاإل

ِّ.أوِّغيرِّمقصود،ِّكملاِّقدِّيكونِّمصدرهلاِّالفردِّنفسه،ِّأوِّالجملاعة،ِّأوِّالمنظمةِّمقصود

ِّويمكنِّأنِّنجملِّالمعيقلاتِّالتيِّتعترضِّعمليةِّاإلبداعِّعلىِّالنًوِّالتلالي:

 الشخصية أو الفردية معيقاتأواًل: ال

ِّهِّبفعلييقصةةةةةةدِّبلالمعيقلاتِّالشةةةةةةخصةةةةةةيةِّتلكِّالعقبلاتِّالمتعلقةِّبلالفردِّنفسةةةةةةه،ِّوالتيِّتمِّتطويرهلاِّلد
:5990ِّ)جروان،ِِّّ:خبراتهِّالذاتيةِّمعِّمًيطهِّاألسةةةةةةةةةةةةةةريِّوالمدرسةةةةةةةةةةةةةةيِّواالجتملاعي،ِّوأهمهلاِّملاِّيلي

574-577)ِّ

ضةةعفِِّّاإلبداعي،ِّألنِّوالسةةلوكِّالثقةِّبلالنفسِّعلاملِّمهمِّفيِّالتفكيرِّ:ضببعف الثقة بالنف  -5
ِّبةةةةلالنفسِّيقودِّإلىِّالخوفِّمنِّاإلخفةةةةلاقِّوتجنةةةةبِّالمخةةةةلاطرةِّوالمواقفِّغيرِّالمةةةةألوفةةةةةِّالثقةةةةة
ِّ.بهلاوعواق

الًسية،ِّ إنِّالنزعةِّلالمتثلالِّللمعلاييرِّالسلائدةِّتعيقِّاستخدامِّجميعِّالمدخالتِّ:الميل للمجاراة -5
ِّ.اإلبداعيِّللسلوكًدِّمنِّاًتملاالتِّالتخيلِّوالتوقع،ِّوبلالتلاليِّتضعًِّدودااِّوت

لىِّإِّتؤديِّالرغبةةةِّالفرديةةةِّفيِّالنجةةلاحِّوالًمةةلاسِّالزائةةدِّلتًقيقِّاإلنجةةلازاتِّ:الحما  المفرط -.
لةِّمتأخرةِّفيِّالعمليةاسةةةةةةةةتعجلالِّالنتلا إلبداعيةِّاِّئجِّقبلِّنضةةةةةةةةوجِّالًلالة،ِّوربملاِّالقفزِّإلىِّمًر

ِّ.دونِّاستنفلاذِّالمتطلبلاتِّالمسبقةِّالتيِّقدِّتًتلاجِّإلىِّوقتِّأطول
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نقلاصِّإِّيعنيِّالتشةةةةبعِّالوصةةةةولِّإلىًِّلالةِّمنِّاالسةةةةتغراقِّالزائدِّالذيِّقدِّيؤديِّإلىِّ:التشببببل -4
ِّ.الوعيِّبًيثيلاتِّالوضعِّالراهن،ِّوعدمِّدقةِّالمشلاهدات

ِّ.منِّالتفكيرِّالمقيدِّبلالعلادةِّعيقصدِّبلالتفكيرِّالنمطيِّذلكِّالنوِِّّ:لتفكير النمطيا -2
داعيِّاإلبِّمنِّالخصةةةلائصِّالضةةةروريةِّلعمليةِّالتفكير:ِّعدم الحسبباسببية أو الشببعور بالعجز -6

أوِّقلةِِّّعدمِّاإلثلارةِّوعندملاِّتضعفِّالًسلاسيةِّنتيجةِّ،اليقظةِّوالًسلاسيةِّالمرهفةِّللمشكالت
الفعلِّلملاِّيدورًِّوله،ِِّّميالاِّللبقلاءِّفيِّدائرةِّردودِّالتًدي،ِّفإنِّالشةةةةةةةةةةةةةةخصِّيصةةةةةةةةةةةةةةبحِّأكثر

فيِّإيجلادًِّلولِّلهلاِّمجردِِّّويتخلىِّعنِّالمبلادأةِّفيِّاسةةةةةةةتشةةةةةةةرافِّأبعلادِّالمشةةةةةةةكلةِّواالنشةةةةةةةغلال
ِّ.اإلًسلاسِّبهلا

لمشكلةِّلِّترتبطِّهذهِّالصفةِّبلالرغبةِّفيِّالتوصلِّإلىِّجواب:ِّوعدم احتمال الغموض التسرع -7
والعملِّعلىِِّّلابِّجميعِّجوانبِّالمشةةةةةكلة،منِّخاللِّانتهلازِّأولِّفرصةةةةةةِّسةةةةةلانًةِّدونِّاسةةةةةتيع
ِّ.تطويرِّبدائلِّأوًِّلولِّعدةِّلهلا،ِّومنِّثمِّأفضلهلا

:ِّعندملاِّتترسخِّلدىِّاألفرادِّأنملاطِّوأبنيةِّذهنيةِّمعينةِّكلانتِّفعلالةِّفيِّالتعلاملِّمعِّنقل العادة -6
مواقفِّعديدةِّومتنوعة،ِّفإنهِّغلالبلااِّملاِّيتمِّتجلاهلِّاسةةةةةةةةةةةةةةتراتيجيلاتِّأخرىِّأكثرِّفلاعلية،ِّومنِّ

لاتلةةِّالتيِّتلخصِّهةذهِّالعقبةةِّقولنةلا:ِّ"ِّلقةدِّكنةلاِّدائمةلاِّنفعةلِّهةذاِّبنجةلاح"،ِّأوِّ"كنلاِّالعبةلاراتِّالقة
 دائملااِّنًلِّالمشكلةِّبهذهِّالطريقة".

 التنظيمية معيقاتثانيًا: ال

وهيِّاألنظمةةةِّوالقوانينِّالةةداخليةةةِّالتيِّتعمةةلِّبموجبهةةلاِّالمنظمةةةِّويمكنِّأنِّتقفِّعةةلائقةةلااِّأمةةلامِّ
اءاتِّوفلسفةِّاإلدارةِّقدِّتكونِّمعيقلااِّلعمليةِّاإلبداعِّوأيضلااِّعمليةِّاإلبداعِّفلالسيلاسلاتِّواألهدافِّواإلجرِّ
ِّ(.95.:5955ِّوجودِّالقيلاداتِّاإلداريةِّالمتسلطةِّ)ديري،ِّ

(ِّأهمِّالمعيقةةةلاتِّالتنظيميةةةةِّالتيِّتقفِّعةةةلائقةةةلااِّأمةةةلامِّاإلبةةةداعِّوهي5990ِّ:476ِّويةةةذكرًِّريمِّ)
ِّكلالتلالي:

 .االلتزامِّالًرفيِّبلالقوانينِّوالتعليملاتِّواإلجراءات -
 .المديرينِّبأنفسهمِّوبلالعلاملينِّعدمِّثقةِّبعض -
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 .المنلاخِّالتنظيميِّغيرِّالصًي -
 .عدمِّوجودِّقيلادةِّإداريةِّمؤهلة -
 .والًكم تطبيقِّهيكلِّتنظيميِّغيرِّسليمِّالِّيسمحِّلألفرادِّبًريةِّالرأيِّواالجتهلادِّوالتصرف -
 .واللعبةِّالسيلاسيةِّفيِّالمنظمةِّعسوءِّإدارةِّالصرا -
 .قيلادةِّواتخلاذِّالقراراتِّواالتصلاالتِّوغيرهلاالعمليلاتِّاإلداريةِّغيرِّالسليمةِّبملاِّفيِّذلكِّال -
 .عدمِّتوافرِّالمواردِّالالزمة -
 .عدمِّتوفرِّدعمِّومسلاندةِّاإلدارةِّللمبلادرة،ِّواختيلارِّاألفكلارِّوالًلولِّالجديدة -
 تطبيقِّمبدأِّالتخصيصِّالضيقِّفيِّتصميمِّاألعملال. -

مؤسةةسةةة،ِِّّأيِّيِّداخلبداعفيِّوجهِّتنميةِّالسةةلوكِّاإلِّقيلادةِّمنِّأهمِّالمعيقلاتِّالتيِّتقفوتعتبرِّال
قويةِّوالِّتمتلكِّالرؤيةِّوالرسةةةةةةةةةةةلالةِّواألهدافِّالتيِّتسةةةةةةةةةةةعىِّمنِّغيرِّألنِّالقيلادةِّإذاِّكلانتِّغيرِّفعلالةِّوِّ

خاللهلاِّتطويرِّوتًسةةينِّأداءِّالمنظمةِّسةةيكونِّالتأثيرِّسةةلبيِّعلىِّالمنظمةِّواألفرادِّالعلاملينِّفيهلاِّألنِّ
ةِّهوِّرِّالقيلادةِّفيِّهذهِّاللًظالقيلادةِّتمثلِّلهمِّالقدوةِّوالقدرةِّداخلِّبيئةِّالعمل،ِّبلالتلاليِّسةةةةةةةةةةةةةةيكونِّدوِّ
لِّعلىِّمكلانتهِّومنصةةةةةةةةةةةةةةبهِّداخِّعرقلةِّكلِّمنِّيًلاولِّالعملِّبطريقةِّمبتكرةِّومبدعةِّألنهلاِّتمثلِّخطرااِّ

لاًلة،ِِّّالمنظمة ِّ.(5959ِّ:564)الًر

 الثقافية واالجتماعية واالقتصادية معيقاتثالثًا: ال

يةِّالضةةةةةةةةةةةةغوطِّاالجتملاعقدِّتقفِّالقيمِّوالعلاداتِّواالتجلاهلاتِّوالتقلاليدِّالسةةةةةةةةةةةةلائدةِّفيِّالمجتمعِّوِّ
يِّلدىِّاألفراد،ِّكملاِّأنِّبعضِّالمؤسسلاتِّوالسيلاسلاتِّبداععلائقلااِّيًولِّدونِّتنميةِّوتعزيزِّالسلوكِّاإل

،ِّوكذلكِّفإنِّاألوضةةةةةلاعِّاالقتصةةةةةلاديةِّوالسةةةةةيلاسةةةةةيةِّهيِّاألخرىِّقدِّالِّتكونِّبداعقدِّالِّتشةةةةةجعِّعلىِّاإل
ِّ.(576-5955ِّ:577ِّ)الطراونةِّوآخرون،ِّبداعِّوالتنميةعلامالاِّميسرااِّومسلاعدااِّفيِّتعزيزِّاإل

جهلازِّالًكمِّوسةةةةةةةةةيلاسةةةةةةةةةةِّالتعليمِِّّمعيقلات(ِّأنِّمنِّضةةةةةةةةةمنِّال5995ِّ:06ويضةةةةةةةةةيفًِّمودِّ)
المجتمعِّنًوِّالتجلارةِّوسةةةةةعرِّالفلائدةِّ والتصةةةةةنيعِّونظرةِّالمجتمعِّنًوِّالتغييرِّوتًملِّالمخلاطرةِّونظرة

ِّ.ونظلامِّالسوقِّوغيرِّذلك
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ِّوهي:ِّرةقدِّذكرتِّأنِّمعيقلاتِّاإلبداعِّعشِّ(564-5995ِّ:520)ِّالسرورِّفيًِّينِّأن

وهيِّالمعيقلاتِّالموجودةِّفيِّالطبيعة،ِّوتًدِّمنِّالنشةةةةةةةةةةةةةةلاطِّاإلبداعيِّلألفراد،ِِّّمعيقات بيئية: -9
،ِّوعدمِّتأييدِّالزمالء،ِّووجودِّرئيسِّمتسةةةةةةةةةلطِّالِّيقدرِّوتتمثلِّفيِّالضةةةةةةةةةجيج،ِّوالبيئةِّالمكتظة

ِّاألفكلارِّاإلبداعية،ِّوقلةِّاألموالِّأوِّالمواردِّالالزمةِّللعمل.
لِّيقلاتِّبكثرةِّولهلاِّتأثيرهلاِّعلىِّالسلوكِّاإلبداعيِّلألفراد،ِّمثوتظهرِّهذهِّالمعِّمعيقات ثقافية: -2

العلاداتِّوالتقلاليد،ِّوالخوف،ِّورفضِّالمجتمعِّلألفكلارِّاإلبداعية،ِّونقدِّاألفكلارِّالمبدعة،ِّوعدمِّ
ِّتوفيرِّالمكلافأة.

هيِّتلكِّالمعيقلاتِّالتيِّتظهرِّفيِّقدرةِّالفردِّعلىِّرؤيةِّاألمورِِّّمعيقات بصبببببببببرية إدراكية: -3
هملالِّبلا قيِّالقضةةةةلايلاِّالتيِّلهلاِّصةةةةلةِّبلالمشةةةةكلة،ِّمثلِّاسةةةةتخدامًِّلاسةةةةةِّواًدةِّفيِّالتيِّتهمهِّوا 

 .التفكير
وتتمثةةلِّهةةذهِّالعوائقِّفيِّنقصِّالتغةةذيةةةِّالراجعةةةِّفيِّعمليةةةِّاالتصةةةةةةةةةةةةةةةةلالِِّّمعيقات تعبيرية:  -4

ويمكنِّالًصةةةةةولِّعلىِّالتغذيةِّالراجعةِّبواسةةةةةطةِّالسةةةةةملاحِّلألشةةةةةخلاصِّالذينِّيقومونِّبرسةةةةةمِّ
 شيء.الشيءِّبطرحِّأسئلةِّعلىِّالشخصِّالذيِّيصفِّال

تؤديِّالمعيقلاتِّالفكريةِّإلىِّاسةةةةةةةتخدامِّأسةةةةةةةلاليبِّفكريةِّغيرِّمنلاسةةةةةةةبة،ِّأوِّقدِِّّمعيقات فكرية: -5
تؤديِّإلىِّنقصِّفيِّالًصةةةةةةةةةيلةِّالفكرية،ِّمثلِّاسةةةةةةةةةتخدامِّأفكلارِّغيرِّمرنةِّوغيرِّصةةةةةةةةةًيًة،ِّ

 .وتًديدِّاألفكلارِّالمطلوبةِّبعمرِّوزمنِّمًددين
ييدِّلرأي،ِّوالميلِّإلىِّتقوتتمثلِّفيِّالنظرةِّالنمطيةِّلألمور،ِّوالتصةةةةةةةةةةةةةةلبِّلِّمعيقات إدراكية: -6

 .وعزلِّالمشكلةِّوعدمِّالنظرِّإليهلاِّمنِّوجهلاتِّنظرِّمختلفةِّالمشكلة،
ية(: -7 إنِّالمعيقةةلاتِّالعةةلاطفيةةةِّتتةةدخةةلِّفيِّالًريةةةِّوالتيِّمنِّخاللهةةلاِِّّمعيقات عاطفية )انفعال

نسةةةةةةتكشةةةةةةفِّونتًكمِّبلاألفكلارِّأوِّبقدرتنلاِّعلىِّتكوينِّالمفلاهيمِّبطالقةِّومرونةِّوقدِّتمنعنلاِّمنِّ
نلاِّوالتيِّقدِّتالقيِّالقبول،ِّوتتمثلِّتلكِّالمعيقلاتِّفيِّعدمِّالقدرةِّعلىِّاًتملالِّأنِّننشةةةةةرِّأفكلارِّ

 .الخطأِّالغموض،ِّوالخوفِّمنِّارتكلاب
)الًقبةةةِّالتةةلاريخيةةة(:ِّقةةدِّيعمةةلِّالوقةةتِّكمعيقِّلإلبةةداع،ِّوقةةدِّيعمةةلِّكمعززِِّّمعيقببات الوقببت -8

نملاِِّّ،ودافعِّله،ِّفهنلاكِّالكثيرِّمنِّاإلنجلازاتِّاإلبداعيةِّلمِّتقدرِّأثنلاءِّقيلامِّأصةةةةةةةةةةةةةةًلابهلاِّبهلا وا 
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عةِّتقييمِّوطبيِّقدرهلاِّالمجتمعِّبعدِّمملاتهم،ِّوالزمنِّهنلاِّيؤثرِّعلىِّكميةِّاإلبداعِّونوعِّاإلبداع،
 .المجتمع

المبدعِّيخشةةةةةةةىِّمنِّاألفكلارِِّّ)تصبببببارع األنا واألنا العليا(:ِّمعيقات شبببببعورية وال شبببببعورية -9
الجديدة،ِّألنهِّيخلافِّمنِّاألنلاِّالمثلالية،ِّويخشةةةةةةةةةةةةةةىِّأنِّالمجتمعِّسةةةةةةةةةةةةةةوفِّيعلاقبهِّعلىِّهذهِّ

فكلار،ِّولذاِّتبقىِّهذهِّاألفكلارًِّبيسةةةةِّلألنلاِّاألعلى،ِّوقدِّيؤديِّهذاِّإلىِّالصةةةراعِّبينِّاألنلاِّاأل
 واألنلاِّاألعلىِّإلىِّوهنِّعصبيِّللشخصِّالمبدع.

:ِّهنةةلاكِّمعيقةةلاتِّأخرىِّمثةةلِّنقصِّالمعلومةةلات،ِّونقصِّالخلفيةةةِّعنِّاإلبةةداع،ِّمعيقبات أخرى -90
واسةةةةه،ِّوعدمِّالمنلاقشةةةةةِّوعدمِّتشةةةةجيعِّاألفرادِّعلىِّاإلنتلاجية،ِّوعدمِّاسةةةةتغاللِّقدراتِّالفرد ،ًِّو

 .والسخرية،ِّوعدمِّتقديرِّالعملِّواالستهزاء

قلاتِّبشةةةةةةةةةةةةةةريةِّتكونِّنتيجةِّلقصةةةةةةةةةةةةةةورِّفيِّالمهلاراتِّي(ِّأنِّهنلاكِّمع95.:ِّ.599ويذكرِّاللوزيِّ)
ِِّّقلاتِّبلالتلالي:يوالتفكير،ِّويمكنِّتًديدِّهذهِّالمع

 القيادة -1
بظهورِّ تسةةةةةةةةمحِّالِّتسةةةةةةةةلطيةالداريين،ِّفلالقيلادةِّاإلِّإبداعإنِّنمطِّالقيلادةِّالمتبعِّيشةةةةةةةةكلِّعقبةِّأملامِّ

فيِّصنعِّالقرارِّأوِّلتبلادلِّ فرادِّفرصةِّللمشلاركةداريةِّنتيجةِّلعدمِّإعطلاءِّاألفيِّالنشلاطلاتِّاإلِّبداعاإل
لاتاآل ِّ.راءِّوالمقتًر

 الضغوط التي تمارسها الجماعة غير الرسمية -2
لتقديمِّآراءِّ داريِّوتًولِّدونِّإعطلاءِّأيِّفرصةةةةةةةةةاإلِّبداعأملامِّاإل تشةةةةةةةةكلِّهذهِّالضةةةةةةةةغوطًِّلاجزااِّ

لوِّ لاتِّجديدةًو  .لِّأوِّمقتًر
 ت المادية والبشريةفآضعف المكا -3

التنظيميةِّالجيدةِّ فتقلادهِّالعنلاصةةةةرإلىِّعدمِّتوافرِّالمنلاخِّالتنظيميِّالمنلاسةةةةبِّنتيجةِّالذلكِّيؤديِّ
ِّ.فرادعدمِّتوافرِّأنظمةًِّوافزِّذاتِّتأثيرِّعلىِّاألِّمثل

 ستقرار الوظيفيعدم توفر اال -4
داتِّوالتغييرِّبلالمنلاصةةةةةبسةةةةةتقرارِّالوظيفيِّمثلِّالتنقلِّبينِّااليؤديِّعدمِّا داريةِّاإل لشةةةةةعبِّوالًو

ِّ.بداعإلىِّضعفِّالقدرةِّعلىِّاإل
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 ف التنظيميةاهدعدم وضوح األ -5
ِّفرادقيلامِّاأل يمنع علائقلا ،ِّويعدبداعهدافِّتدنيِّالروحِّالمعنويةِّوروحِّاإليترتبِّعلىِّتشةةةةةةويسِّاأل

ِّ.اإلداريةفيِّالنشلاطلاتِِّّبداعبمملارسةِّاإل
ِِّّبداعأنِّاإلِّيستخلص الباحث من خالل ما سبق الِّيِّإإبداعليسِّأمرااِّسهالا،ِّوأنهِّملاِّمنِّعمل 

قلاتِّوعقبلاتِّتعرقلِّطريقه،ِّاألمرِّالذيِّيدفعِّالمبدعينِّأًيلانلااِّإلىِّالركونِّواالسةةتسةةالمِّيويعترضةةهِّمع
،ِّمنِّأمةةلامِّالمبةةدعينِّمعيقةةلاتلألمرِّالواقع،ِّوهنةةلاِّيبرزِّدورِّقيةةلادةِّالمنظمةةلاتِّبةةإزالةةةِّهةةذهِّالعقبةةلاتِّوال

ميةِّهذهِّيِّيًتلاجِّإلىِّقيلادةِّواعيةِّتؤمنِّبأهميةِّتنبداعفتنميةِّالسةةلوكِّاإلِّوتهيئةِّالبيئةِّالمنلاسةةبةِّلهم،
المهةلارةِّوتعمةلِّعلىِّذلةكِّمنِّخاللِّوضةةةةةةةةةةةةةةعِّالخططِّالتةدريبيةةِّإلزالةةِّتلةكِّالعراقيةلِّمنِّأمةلامِّاألفرادِّ

ِّ.بداعوصالاِّبهمِّإلىِّالمستوىِّالمطلوبِّمنِّاإل

ِّمنِّالداخليِّهوجهلازِّاألِّبداعيِّلدىِّالعلاملينِّفيالسةةةةلوكِّاإلِّمعيقلاتأنِّمنِّأهمِِّّويرى الباحث
وتقطعِِّّبداعنقصِّاإلمكلانلاتِّالملاديةِّلديهمِّومؤثراتِّالبيئةِّالخلارجيةِّالتيِّتقفًِّلائالاِّدونِّتًقيقِّاإل

هلاِّفمطلبلاِّلتًديِّالظروفِّالسةةةيئةِّوتجلاوزِّاألزملاتِّالمتتلابعةِّالتيِّخل ِِّّبداعالطريقِّعليه،ِّفأصةةةبحِّاإل
بداعذاِّبًدِّذاتهِّنجلاًلااِّوِّالًصةةةةلارِّوالًروبِّواالسةةةةتهدافِّوطبيعةِّالمهلام،ِّوقدِّيكونِّه تمرِّلااِّأنِّيسةةةةا 

العملِّبرغمِّكلِّالمعيقلاتِّوالظروفِّالسةةةةةةةةلبيةِّالمًيطةِّبه،ِّلكنهِّبالِّشةةةةةةةةكِّيؤثرِّعلىِّالتطورِّويعيقِّ
ِّالتقدمِّويمنعِّأًيلانلاِّمواكبةِّالًداثة.

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ
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 يبداععالقة األنماط القيادية بالسلوك اإل 

لاملةِّعلىِّالسةةةةةةةةةلاًةِّبقطلاعِّغزة،ِّوجلاءتِّيعتبرِّجهلازِّاألمنِّالداخليِّمنِّأهمِّاألجهزةِّاألمنيةِّالع
نشةةةةةةةةأةِّهذاِّالجهلازِّمنِّمنطلقِّالضةةةةةةةةرورةِّالتيِّاقتضةةةةةةةةتهلاِّالظروفِّالمًيطةِّبعملِّوزارةِّالداخليةِّفيِّ
قطلاعِّغزة،ِّلذلكِّنجدِّأنِّظروفِّنشةةةةةةةةةةأةِّهذاِّالجهلازِّكلانتِّاسةةةةةةةةةةتثنلائيةِّوكذلكِّالمهلامِّالمطلوبةِّمنه،ِّ

اءِّبشكلِّخلاصِّأوِّكجزءِّمنِّمكونلاتِّوكلِّذلكِّدفعِّالكثيرِّمنِّالجهلاتِّإلعلاقةِّتقدمِّهذاِّالجهلازِّسوِّ
الًكمِّفيِّقطلاعِّغزة،ِّفتأثرِّهذاِّالجهلازِّبشةةةةةةةةةةكلِّكبيرِّبلالًصةةةةةةةةةةلارِّالذيِّفرضِّعلىِّالقطلاعِّكملاِّأنهِّ

ظروفِّ،ِّوقدِّخلقتِّكلِّتلكِّالعلىِّاألرضِّتلقىِّضةةربلاتِّمؤلمةِّاسةةتهدفتِّمكونلاتهِّالبشةةريةِّوالملادية
لعمةةلِّبطرقِّمختلفةةةِّألداءِّالمهةةلامِّلهمِّلِّفيِّهةةذاِّالجهةةلاز،ِّوشةةةةةةةةةةةةةةكةةلِّدافعةةلااِِّّالعةةلاملينأمةةلامِِّّكبيرااِِّّتًةةديةةلااِّ

الخططِّالمرسةةةةومةِّوتًديِّالظروفِّالمًيطةِّفكلانِّللقيلادةِّأنِّتسةةةةتخدمِّملاِّأمكنِّمنِِّّنفيذالمطلوبةِّوت
ِّ.ىِّاألرضعلِّبداعيِّوتًقيقِّاإلبداعأنملاطِّاإلدارةِّوالقيلادةِّونظريلاتهلاِّالمختلفةِّلتطويرِّالسلوكِّاإل

لدىِِّّيبداعمواضةةةةيعِّالمًفزةِّللسةةةةلوكِّاإلمنِّأهمِّالعتبرِّيُِّموضةةةةوعِّاألنملاطِّالقيلاديةِّوالِّشةةةةكِّأنِّ
ةِّلهمِّمنِّخالل ِّالعلاملين،ِّفلالقلادةِّيؤثرونِّفيِّسةةةةةةةةةةةلوكِّالعلاملينِّلديهمِّمنِّخاللِّالسةةةةةةةةةةةلطلاتِّالممنًو

لاتِّسةةةةشةةةةراكهمِّفيِّاتخلاذِّالقراراتِّورسةةةةمِّالسةةةةيلاإوِّعدمِّأشةةةةراكهمِّسةةةةلطةِّالثوابِّوالعقلاب،ِّومنِّخاللِّإ
ِّ.(47:ِّ.599)الشقًلاء،ِِّّوالخططِّلتًقيقِّأهدافِّالمنظمة

جملاعِّعلىِّأنِّهنلاكِّعالقةِّإالنلاظرِّللدراسلاتِّفيِّهذاِّالمجلالِّورغمِّقلتهلاِّيجدِّأنِّهنلاكِّشبهِِّّنإ
ِّي،ِّوتوضةةةحِّالدراسةةةلاتِّكدراسةةةةبداعاإلداريِّوالسةةةلوكِّاإلِّبداعمنِّاإلِّنملاطِّالقيلاديةِّوكالاِّقويةِّبينِّاأل
ِّيحيةِّتتإبداع(،ِّأنِّالنمطِّالديمقراطيِّينتجِّبيئةِّ.595الخير،ِِّّ(،ِّودراسةةةةةةةةةةِّ)أبو.599)الشةةةةةةةةةقًلاء،ِّ

.ِّوتوضةةحِّدراسةةةِّيبداعللعلاملينِّاسةةتخدامِّقدراتهمِّالفكريةِّوالعقليةِّوبلالتلاليِّتنميةِّمهلاراتِّالسةةلوكِّاإل
(ِّأنِّالنمطِّالديمقراطيِّالمهتمِّبلالعملِّوالعلاملين،ِّهوِّأكثرِّاألنملاطِّفلاعليةِّسواءِّفيملا5995ِّ)السليم:ِّ

ِّواالبتكلار.ِّبداعيتعلقِّبمستوىِّاألداءِّأوِّمستوىِّاإل

 يةِّتتأثرِّبنمطِّالقيلادةِّالسةةلائد.ِّفلالقلادةِّيمكنِّأنِّيسةةلاهمواِّفيبداعرؤوسةةينِّاإلولذلكِّفإنِّقدراتِّالم
 يةِّلمرؤوسةةةةيهمِّمنِّخاللِّتشةةةةجيعهمِّعلىًِّلِّالمشةةةةلاكلِّوالتصةةةةديِّلهلاِّوعرضبداعتنميةِّالقدراتِّاإل

 منِّخاللِّبداعًلولهلاِّبشةةةةةةةةةةةةةكلِّمفتوحِّأملامهم،ِّكملاِّيمكنِّللقلادةِّأنِّيشةةةةةةةةةةةةةجعواِّمرؤوسةةةةةةةةةةةةةيهمِّعلىِّاإل
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 لاحِّالمجلالِّأملامهمِّكيِّيقومواِّبوضةةةةةةةةعسةةةةةةةة،ِّومنِّخاللِّإفبداععيةِّعلىِّاإلسةةةةةةةةلوكهمِّالذيِّيعظمِّالداف
ِّ(.5004ِّ:5.6،ِّ)زنلاتيِّهدافِّأوِّعلىِّاألقلِّالمشلاركةِّفيهلااأل

نِّهنلاكِّبعضِّالصةةةةفلاتِّالتيِّيجبِّأنِّتتميزِّبهلاِّالقيلادةِّمنِّأجلِّأ(5996ِّ:7ِّويذكرِّبشةةةةلاويِّ)
ِّللعلاملين،ِّوهي:ِّعيبداوتنميةِّالسلوكِّاإلِّبداعتهيئةِّالمنلاخِّالمنلاسبِّإلًداثِّعمليةِّاإل

ِّ.تفويضِّالسلطلاتِّلمرؤوسيهم -
ِّ.زرعِّالثقةِّبمرؤوسيهم -
ِّ.تعزيزِّالقدراتِّالموجودةِّلديهم -
ِّ.يِّفيِّعملهمِّلالرتقلاءِّبعملهمِّولتًقيقِّالهدفِّالمنشودبداعاستخدامِّالسلوكِّاإل -

سةةةةةتطيعِّي،ِّفيبداعأنهِّيوجدِّعالقةِّوطيدةِّبينِّاألنملاطِّالقيلاديةِّوالسةةةةةلوكِّاإلِّومنِّهنلاِّيتضةةةةةحِّلنلا
مكلانلاتهِّوأسةةةةةةةةةةلوبهِّالمُِّالقلائ دِّيكونِّية،ِّوالعكسِّصةةةةةةةةةةًيحِّإذِّقبداعبعِّأنِّيطورِّالقدراتِّاإلتَِّّدِّبقدراتهِّوا 

نِّخاللِّيةِّالكلامنةِّلدىِّاألفرادِّمبداعأسةلوبِّالقلائدِّوطريقةِّإدارتهِّسةببلااِّرئيسةيلااِّفيِّطمسِّالقدراتِّاإل
ثملارِّالطلاقلاتِّتالسةةةةةةةةةةةلوكيلاتِّالتيِّيتبعهلاِّفيِّالتعلاملِّمعِّالعلاملين،ِّفبعضِّالقلادةِّنجًواِّبلالفعلِّبلاسةةةةةةةةةةة

نِّإلىِّيوالتميز،ِّفيًِّينِّأدتِّأسةةةةةةةةةةةةةلاليبِّاآلخرِِّّبداعلاتِّوالوصةةةةةةةةةةةةةولِّبأفرادهمِّإلىِّاإلبداعوتفجيرِّاإل
ِّجِّسلبيةِّفيِّبعضِّالمواقفِّوالمواطن.إخفلاقلاتِّونتلائ

أيضةةةلااِّأنِّتطويرِّالقدراتِّاإلبداعيةِّوتنميةِّالسةةةلوكِّاإلبداعيِّلدىِّالعلاملينِّيتمِِّّللباحثويتضةةةحِّ
ىِّفقدرةِّالعلاملينِّفيِّالمؤسةةةةةةسةةةةةةةِّعلِّ،عزيزِّالقدراتِّلدىِّقيلاداتِّالعملبلاألسةةةةةةلاسِّبتطويرِّالملكلاتِّوت

اإلبةةداعِّوالتميزِّتتنةةلاسةةةةةةةةةةةةةةةةبِّمعِّقةةدرةِّالقةةلائةةدِّوالنمطِّالقيةةلاديِّالمتبعِّفيِّتفجيرِّهةةذهِّالطةةلاقةةلاتِّوتنميةةةِّ
المهلارات،ِّوعليهِّيتعينِّعلىِّأربلابِّالعملِّوالمسةةةةةةةةةةةةئولينِّاالهتملامِّبلاختيلارِّالقلائدِّاألنسةةةةةةةةةةةةبِّللمهملاتِّ

يصةةةةةةةةةةلحِِّّ،ِّفلالنمطِّالذييعةِّالعملِّوبيئتهِّتجعلِّاختيلارِّالنمطِّالقيلاديِّأمرااِّمهملااِّالمختلفة،ِّكملاِّأنِّطب
فيِّإدارةِّمؤسةةسةةةِّتعليميةِّقدِّالِّيصةةلحِّإلدارةِّمؤسةةسةةةِّأمنيةِّأوِّعسةةكرية،ِّوالنمطِّالذيِّيصةةلحِّإلدارةِّ
فئةِّمنِّالعملالِّقدِّالِّيصةةةةلحِّإلدارةِّبيئةِّعملِّتضةةةةمِّكوادرِّعلميةِّومثقفين،ِّفبيئةِّالعملِّلهلاِّدورِّفيِّ

ِّالنمطِّاألمثل،ِّوكذلكِّطبيعةِّالمهلامِّوالمسئوليلاتِّتلعبِّدورااِّمهملااِّفيِّاختيلارِّالنمطِّاألمثل.ِّاختيلار

ِّ
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 مقدمة 

قدِّ،ِّفيبداعهنلاكِّالعديدِّمنِّالدراسةةةةةةةةةلاتِّالتيِّتنلاولتِّموضةةةةةةةةةوعيِّاألنملاطِّالقيلاديةِّوالسةةةةةةةةةلوكِّاإل
ًظيتِّهذهِّالمواضةةيعِّبلاهتملامِّالبلاًثينِّوالدارسةةينِّفيِّهذاِّالمجلالِّلملاِّلهلاِّمنِّأهميةِّبلالغةِّفيِّإدارةِّ

ربطِّنهلاِّلمِّتإالِّأغمِّمنِّتعددِّتلكِّالدراسلاتِّونجلاحِّأيِّمؤسسةِّسواءِّكلانتِّمدنيةِّأوِّعسكرية،ِّوبلالرِّ
تنلاولتِّموضةةةةةةةةةةوعِّاألنملاطِّالقيلاديةِّدونِّربطهِّبلالسةةةةةةةةةةلوكِّهيِّإملاِّبينِّالمتغيرينِّفيِّدراسةةةةةةةةةةةِّواًدة،ِّف

ملاِّتنلاولتِّموضوعِّالسلوكِّاإلبداعاإل نِّكلانتبداعي،ِّوا  يِّبعضِّفِّيِّدونِّربطهِّبلاألنملاطِّالقيلادية،ِّوا 
ِّية.بيئةِّعسكرِِّّتستهدفإالِّأنهلاِّلمِِّّ-ِّالبلاًثعلمِِّّفيًِّدودِّ-ِّالدراسلاتِّقدُِّربطتِّوهيِّقليلة

األنملاطِّالقيلاديةِّوالسةةةةةةةةلوكِّلبعضِّهذهِّالدراسةةةةةةةةلاتِّالتيِّتنلاولتِِّّويتضةةةةةةةةمنِّهذاِّالفصةةةةةةةةلِّعرضةةةةةةةةلااِّ
ِّ(،6)دراسةةةةةةةةةةةةة،ِّوقدِّتمِّتقسةةةةةةةةةةةةيمهلاِّإلىِّدراسةةةةةةةةةةةةلاتِّمًليةِّوعددهلاِِّّ(52)والتيِّيبلغِّعددهلاِّ،ِّيبداعاإل

تمِّترتيبهلاِّوعرضةةهلاًِّسةةبِّتسةةلسةةلهلاِّوِِّّ(،0)،ِّودراسةةلاتِّأجنبيةِّوعددهلاِّ(6)ودراسةةلاتِّعربيةِّوعددهلاِّ
ِّالزمنيِّمنِّالدراسلاتِّاألًدثِّإلىِّالدراسلاتِّاألقدم.

 أوال: الدراسات المحلية
 ( بعنوان: 2016) أبو ناموسدراسة  -1

ي لدى العاملين بالخدمات الطبية العسلللللللكرية بداعفاعلية القيادة وعالقتها بالسللللللللوك اإل"

 "محافظات قطاع غزة

 لدى يبداعاإل بلالسةةةلوك وعالقتهلا القيلادة فلاعلية مسةةةتوى ىعل التعرف إلى الدراسةةةة هدفت
 التًليلي الوصةةةفي المنهج اعتملاد تمقدِّغزة،ِّوِّ مًلافظلات في العسةةةكرية الطبية بلالخدملاتِّالعلاملين
 الطبية الخدملات مؤسةةةسةةةة في منِّالعلاملين (213) الدراسةةةةِّمن عينة تكونتًيثِّللدراسةةةةِّ منهجلااِّ

بتصةةةةةةةةميمِّاسةةةةةةةةتبلانتينِّلقيلاسِّمسةةةةةةةةتوىِّفلاعليةِّالقيلادةِِّّةلبلاًثاِّتقلامِّوقد غزة، بمًلافظلات العسةةةةةةةةكرية
 للعلوم اإلًصةةةلائية الرزمة الدراسةةةةِّبلاسةةةتخدام بيلانلات تًليل وتمي،ِّبداعولقيلاسِّمسةةةتوىِّالسةةةلوكِّاإل

ِّ(.SPSS) االجتملاعية
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 الطبية الخدملات قلادة لدى القيلادة فلاعلية مستوىوخلصتِّالدراسةِّإلىِّعدةِّنتلائجِّأهمهلاِّأنِّ
 السةةلوك مسةةتوىمتوسةةطة،ِّوأنِّ بدرجة جلاء فيهلا نظرِّالعلاملين وجهة من غزة تبمًلافظلا العسةةكرية

 فيهلا العلاملين وجهةِّنظر من غزة بمًلافظلات العسةةةةكرية الطبية بلالخدملات العلاملين لدى يبداعاإل
 لدى يبداعاإل والسةةلوك القيلادة فلاعلية بين موجبة ارتبلاطيه عالقة توجد أنهمتوسةةطة،ِّوِِّّبدرجة جلاء

ِّ.غزة مًلافظلات في العسكرية الطبيةِّملاتبلالخد العلاملين

ثهم وتطويرهم الطبية الخدملات مؤسةةةةسةةةةة قلادة تنميةِّقدراتوأوصةةةةتِّالدراسةةةةةِّبضةةةةرورةِّ  ًو
 خالل من لديهم يبداعاإل السةةلوك وتطوير تنمية،ِّوضةةرورةِّواإلنسةةلاني أدائهمِّاإلداري تًسةةين على
 االجتملاعي التواصةةةل على القدرة وتنمية والنقد يةبداعبلالطرقِّاإل المشةةةكالت ًل على القدرة تنمية
 .المؤسسة داخل

 ( بعنوان:2216دراسة السحباني ) -2

قطاع ب ي في الوزارات الفلسلللللطينيةبداعالثقافة التنظيمية وتأثيرها على تنمية السللللللوك اإل"

 "غزة

ِّيِّفيبداعإلاتنميةِّالسةةةةةةةةلوكِّعلىِّهدفتِّالدراسةةةةةةةةةِّإلىِّالتعرفِّعلىِّتأثيرِّالثقلافةِّالتنظيميةِّ
اسةةةةةِّالجهلاتِّودرِّالمنهجِّالوصةةةةفيِّالتًليلي،ِّولتًقيقِّهذاِّالهدفِّتمِّاسةةةةتخدامِِّّينية،الفلسةةةةطالوزراتِّ

(287ِّ)وتمِّاختيلارِّعينةِّطبقيةِّعشةةةةةةةةةةةةةةوائيةِّتكونتِّمنِّ(805ِّمنِّفئةِّمديرِّفملاِّفوقِّ)ِّاإلشةةةةةةةةةةةةةةرافية
وتًليةةلِّالبيةةلانةةلاتِّمنِّخاللِّبرنةةلامجِّالتًليةةلِِّّدراسةةةةةةةةةةةةةةةة،كةةأداةِِّّاالسةةةةةةةةةةةةةةتبةةلانةةةعبرِّاسةةةةةةةةةةةةةةتخةةدامِِّّمفردة،

ِّلهذهِّالدراسة.الفرضيلاتِِّّصًةوجِّبنتلائجِّالتًليلِّللتأكدِّمنِّ(،ِّوالخرSPSSِّاالًصلائي)

قويةِّذاتِّداللةِّإًصةةةةلائيةِّبينِّالثقلافةِِّّوجودِّعالقةوخلصةةةةتِّالدراسةةةةةِّإلىِّعدةِّنتلائجِّأهمهلاِّ
لوكِّمسةةةةةةتوىِّالسةةةةةةيِّفيِّالوزاراتِّالفلسةةةةةةطينية،ِّكملاِّأظهرتِّالدراسةةةةةةةِّأنِّبداعاإلالتنظيميةِّوالسةةةةةةلوكِّ

ِّغيراتوذاتِّداللةِّإًصلائيةِّبكلِّمنِّالمتِّبصورةِّجوهريةيتأثرِِّّالِّيِّوهوِّيمثلِّالمتغيرِّالتلابعبداعاإل
لتلابعِّيِّوهوِّيمثلِّالمتغيرِّابداعمسةةةةةةةةتوىِّالسةةةةةةةةلوكِّاإلِّمِّالتنظيمية،ِّاألعرافِّالتنظيمية(،ِّوكذلك)القي
وذاتِّداللةِّإًصةةةةلائيةِّبكلِّمنِّالمتغيراتِّ)السةةةةيلاسةةةةلاتِّواإلجراءات،ِّالتوقعلاتِِّّبصةةةةورةِّجوهريةيتأثرِّ

ِّ.ظيمية(التنظيمية،ِّالمعتقداتِّالتن
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وأوصةةةةةتِّالدراسةةةةةةِّبلالعملِّعلىِّزيلادةِّالوعيِّوالمعرفةِّللمدراءِّفيِّالوزاراتِّبلالثقلافةِّالتنظيميةِّ
برازِّأنهملاِّيسةةةةةةلاعدانِّعلىِّتًقيقِّاألهدافبداعوالسةةةةةةلوكِّاإل ثِّالمدراءِّالتخليِّعنِّالروتينِّ،ِّيِّوا  ًو

علادةِّالعمل،ِّوا ِِّّيةِّفيبداعواالبتكلاراتِّاإلِّوالرتلابةِّالقلاتلةِّالتيِّتعتبرِّعلائقلااِّفيِّوجهِّانطالقِّاألفكلار
كلانتِّملاديةِّأوِّمعنويةِّلتًفيزِّالموظفينِّللعملِّبكلِّكفلاءةِِّّظرِّلنظلامِّالمكلافلتِّوالًوافزِّسةةةةةةةةةةةةةةواءالن

ِّ.ومهنيةِّعلاليةِّمنِّأجلِّتًقيقِّاألهدافِّالتيِّتسعىِّالوزاراتِّلتًقيقهلا

 ( بعنوان: 2212دراسة المدهون ) -3

 شلللبكة –ا بالرضلللا الوظيفي "األنماط القيادية السلللائدة في الماسلللسلللات اإلعالمية وعالقته

 األقصى اإلعالمية نموذجا".

هدفتِّالدراسةةةةةةِّالىِّالتعرفِّعلىِّاألنملاطِّالقيلاديةِّالسةةةةةلائدةِّفيِّشةةةةةبكةِّاألقصةةةةةىِّاإلعالمية،ِّ
ومسةةةةةتوىِّالرضةةةةةلاِّالوظيفيِّلدىِّالعلاملينِّفيهلا،ِّوالعالقةِّبينهملاِّمنِّوجهةِّنظرِّالعلاملينِّفيِّالشةةةةةبكة،ِّ

فيِّالتًليليِّعنِّطريقِّالمسةةةةةةةةحِّاالجتملاعي،ِّوقلامِّوقدِّاسةةةةةةةةتخدمِّالبلاًثِّفيِّدراسةةةةةةةةتهِّالمنهجِّالوصةةةةةةةة
البلاًثِّبتصميمِّاستبلانةِّكأداةِّلجمعِّالبيلانلات،ِّوقدِّتمِّتًديدِّالعينةِّبلاستخدامِّأسلوبِّالمسحِّالشلاملِّ

ِّ(ِّموظفلا69ِّ.لمجتمعِّالدراسةًِّيثِّبلغتِّعينةِّالدراسةِّ)

والرضةةةةةةلاِِّّيوبينتِّنتلائجِّالدراسةةةةةةةِّأنِّهنلاكِّعالقةِّارتبلاطيةِّطرديةِّقويةِّبينِّالنمطِّالديمقراط
الوظيفي،ِّبينملاِّالعالقةِّطرديةِّضةةةةةةعيفةِّبينِّالنمطِّالترسةةةةةةليِّوالرضةةةةةةلاِّالوظيفي،ِّولمِّيثبتِّأنِّهنلاكِّ

دةِّواًدة. ِّعالقةِّبينِّالرضلاِّالوظيفيِّوالنمطِّاألوتوقراطيِّفيِّشبكةِّاألقصىِّاإلعالميةِّكًو

وأوصتِّالدراسةِّبضرورةِّالعملِّعلىِّتعزيزِّمملارسةِّالنمطِّالديمقراطيِّفيِّشبكةِّاألقصىِِّّ
عالمية،ِّبملاِّيتوافقِّمعِّخصةةةةةلائصِّالعلاملينِّفيِّالمجلالِّاإلعالميِّوالعملِّعلىِّمعلالجةِّصةةةةةفلاتِّاإل

النمطِّالترسليِّواألوتوقراطيِّالسلبيةِّالتيِّتبينِّوجودِّبعضهلاِّلدىِّالمسئولينِّفيِّالشبكة.ِّوالًرصِّ
علىِّإعطلاءِّالموظفينِّترقيلاتهمِّفيِّموعدهلاِّوعدمِّتأخيرهلا،ِّوكذلكِّرفعِّمسةةةةةةةةةةةةةةتويلاتِّالرواتبِّفيِّ

بملاِّيتنلاسةةةةةةةبِّمعِّالمواردِّواإلمكلانلاتِّالموجودة،ِّوالًرصِّعلىِّاجراءِّعمليةِّقيلاسِّرضةةةةةةةلاِّالشةةةةةةةبكة،ِّ
ِّالموظفينِّفيِّالشبكةِّبشكلِّدوري،ِّبلاستخدامِّاألسلاليبِّالعلميةِّفيِّقيلاسِّالرضلا.

ِّ
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ة يي: دراسلللة تطبيقية على الهيئات التدريسلللبداع"العالقة بين المناخ التنظيمي والسللللوك اإل

 في كليات المجتمع المتوسطة في قطاع غزة"

عضةةةلاءِّيِّألبداعهدفتِّالدراسةةةةِّإلىِّالتعرفِّعلىِّالعالقةِّبينِّالمنلاخِّالتنظيميِّوالسةةةلوكِّاإل
الهيئلاتِّالتدريسةةةةةةةةةيةِّفيِّكليلاتِّالمجتمعِّالمتوسةةةةةةةةةطةِّفيِّقطلاعِّغزة،ِّوقدِّاعتمدِّالبلاًثِّفيِّدراسةةةةةةةةةتهِّ

ددهمِّالسةةةتطالعِّعينةِّالدراسةةةةِّوالتيِّبلغِّعالمنهجِّالوصةةةفيِّالتًليلي،ِّوقدِّاسةةةتخدمِّالبلاًثِّاسةةةتبلانةِّ
وهمِّأعضةةلاءِّالهيئلاتِّالتدريسةةيةِّفيِّكليلاتِِّّ(ِّعضةةواا445ِّمنِّمجتمعِّالدراسةةةِّالبلالغِّ)ِّ(ِّعضةةواا555ِّ)

ِّالمجتمعِّالمتوسطةِّفيِّقطلاعِّغزة.ِّ

وقدِّتوصةةةةةةةةلتِّالدراسةةةةةةةةةِّإلىِّعددِّمنِّالنتلائجِّأهمهلاِّوجودِّعالقةِّذاتِّداللةِّإًصةةةةةةةةلائيةِّبينِّ
يِّداعبليلاتِّالمجتمعِّالمتوسةةةةةةةةةطةِّفيِّقطلاعِّغزةِّوبينِّالسةةةةةةةةةلوكِّاإلعنلاصةةةةةةةةةرِّالمنلاخِّالتنظيميِّفيِّك

ألعضةةةلاءِّالهيئلاتِّالتدريسةةةيةِّفيهلا.ِّوأنِّلدىِّالمبًوثينِّرؤيةِّمتشةةةلابهةًِّولِّمًلاورِّالدراسةةةةِّمرتبطةِّ
بكلِّمنِّالمتغيراتِّالشةةةةةةةةةةةةةةخصةةةةةةةةةةةةةةيةِّالتلالية:ِّ)العمر،ِّالمؤهلِّالعلمي،ِّسةةةةةةةةةةةةةةنواتِّالخبرة،ِّنوعِّالتعيين،ِّ

ىِّمختلفةةةًِّولِّمًةةلاورِّالةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةةةِّمرتبطةةةِّبكةةلِّمنِّالمتغيراتِّالرواتةةب(.ِّوأنِّلةةدىِّالمبًوثينِّرؤِّ
ِّالشخصيةِّالتلاليةِّ)الجنس،ِّالمسمىِّالوظيفي،ِّومكلانِّالعمل(.

وأوصةةةةةةةتِّالدراسةةةةةةةةِّبزيلادةِّاالهتملامِّبلالعنصةةةةةةةرِّالبشةةةةةةةريِّفيِّكليلاتِّالمجتمعِّالمتوسةةةةةةةطةِّقيدِّ
علادةِّالنظرِّفيِّنظلامِّالًوافزِّا هِّفيهلاِّلمعمولِّبالدراسةةةةةةةةةةةةةةِّوتفهمِّاًتيلاجلاتهمِّالًيلاتيةِّواإلنسةةةةةةةةةةةةةلانية،ِّوا 

وربطهِّبنتلائجِّإدارةِّالعلاملين،ِّوعقدِّالمزيدِّمنِّالدوراتِّوالندواتِّواللقلاءاتِّالتدريبيةِّللعلاملين،ِّوربطهلاِّ
يةةةةِّلةةةدىِّالعةةةلاملينِّوالعمةةةلِّعلىِّتوفيرِّالةةةدعمِّالمةةةلاديِّبةةةداعبنتةةةلائجِّاألداء.ِّوتبنيِّاإلدارةِّلألفكةةةلارِّاإل

ِّوالمعنويِّللمبدعين.

ِّ

ِّ

ِّ
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 ي لدى المدراء بوزارة الصحة"بداعيادة االستراتيجية وعالقتها بالسلوك اإل"الق

يِّللمدراءِّبداعهدفتِّالدراسةةةِّإلىِّالكشةةفِّعنِّالعالقةِّبينِّالقيلادةِّاالسةةتراتيجيةِّوالسةةلوكِّاإل
يِّمنِّبداعبوزارةِّالصةًةِّالفلسةطينية،ِّوالكشةفِّعنِّمدىِّمملارسةتهمِّللقيلادةِّاالسةتراتيجيةِّوللسةلوكِّاإل

ءِّاألقسةةةةةةةةلامِّفيِّالوزارة،ِّووضةةةةةةةةعِّتصةةةةةةةةورِّمقترحِّلتفعيلِّدورِّالقيلادةِّاالسةةةةةةةةتراتيجيةِّوجهةِّنظرِّرؤسةةةةةةةةلا
ِّيِّلديهم.بداعوالنهوضِّبلالسلوكِّاإل

وقدِّاعتمدِّالبلاًثِّالمنهجِّالوصفيِّالتًليليِّمنهجلااِّللدراسة،ِّواستخدمِّطريقةِّالمسحِّالشلاملِّ
(ِّمنِّ.55هلاِّ)فيِّاختيلارِّعينةِّالدراسةةةةةةةةةةِّوالمكونةِّمنِّجميعِّأفرادِّمجتمعِّالدراسةةةةةةةةةةِّاألصةةةةةةةةةليِّوعدد

رؤسةةةةةلاءِّاألقسةةةةةلامِّالعلاملينِّبوزارةِّالصةةةةةًةِّالفلسةةةةةطينيةِّبمًلافظةِّشةةةةةملالِّغزة،ًِّيثِّاسةةةةةتخدمِّالبلاًثِّ
اسةةةةةةةةةةةةةةتبلانتينِّمنِّإعداده:ِّاألولىِّلقيلاسِّمدىِّمملارسةةةةةةةةةةةةةةةِّمدراءِّوزارةِّالصةةةةةةةةةةةةةةًةِّالفلسةةةةةةةةةةةةةةطينيةِّللقيلادةِّ

ي،ِّبداعاإلِّكاالسةةتراتيجية،ِّوالثلانيةِّكلانتِّلقيلاسِّمدىِّمملارسةةةِّمدراءِّوزارةِّالصةةًةِّالفلسةةطينيةِّللسةةلوِّ
ِّ(.SPSSوتمِّتًليلِّبيلانلاتِّالدراسةِّبلاستخدامِّالرزمةِّاإلًصلائيةِّللعلومِّاالجتملاعيةِّ)

وقدِّتوصةةةةةةةةةلتِّالدراسةةةةةةةةةةِّإلىِّعددِّمنِّالنتلائجِّمنِّأهمهلاِّأنِّمملارسةةةةةةةةةةِّمدراءِّوزارةِّالصةةةةةةةةةًةِّ
الفلسطينيةِّللقيلادةِّاالستراتيجيةِّبدرجةِّمتوسطة،ِّوأنِّمملارسةِّمدراءِّوزارةِّالصًةِّالفلسطينيةِّللسلوكِّ

(α≤0.05ِّ(ِّتِّداللةِّإًصةةةةةةلائيةِّعندِّمسةةةةةةتوىِّداللةيِّبدرجةِّمتوسةةةةةةطة،ِّوأنهِّتوجدِّعالقةِّذابداعاإل
يِّلدىِّمدراءِّوزارةِّالصةةةةةةةًةِّالفلسةةةةةةةطينيةِّمنِّوجهةِّنظرِّبداعبينِّالقيلادةِّاالسةةةةةةةتراتيجيةِّوالسةةةةةةةلوكِّاإل

 رؤسلاءِّاألقسلامِّفيِّالوزارة.

علىِّالقيلادةِِّّوأوصةةةةةةةةةتِّالدراسةةةةةةةةةةِّبضةةةةةةةةةرورةِّتنميةِّقدراتِّمدراءِّوزارةِّالصةةةةةةةةةًةِّالفلسةةةةةةةةةطينية
االسةةةةةةةتراتيجيةِّمنِّخاللِّإعدادِّبرامجِّتدريبيةِّلتنميةِّالمهلاراتِّالقيلاديةِّلديهم،ِّكملاِّأوصةةةةةةةتِّالدراسةةةةةةةةِّ

قدِّيِّلديهمِّمنِّخاللِّتنميةِّالقدرةِّعلىِّالتفكيرِّالتًليليِّوالنلابداعبضةةةةرورةِّتنميةِّوتطويرِّالسةةةةلوكِّاإل
شةةةةةةةةةراكِّبداعواإل يةِّموظفيِّالوزارةِّفيِّمسةةةةةةةةةئوليِّلتوظيفهلاِّفيًِّلِّالمشةةةةةةةةةكالتِّالتيِّتواجهِّالوزارة،ِّوا 

اإلدارة،ِّوتشةةةةةجيعهمِّعلىِّالجرأةِّواتخلاذِّالمبلادرةِّفيِّالعمل،ِّوالعملِّعلىِّتعميقِّقيمِّالتسةةةةةلامحِّالفكريِّ
ِّوالثقلافيِّلموظفيِّالوزارة.
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من اإلداري  بداعغزة وعالقتها باإل األنماط القيادية لدى مديري المدار  الثانوية بمحافظات"
 ".وجهة نظرهم

ىِّلداإلداريِِّّبداعاإلبمسةةةةةةةةةةةةةةتوىِِّّالقيلاديةِّاألنملاطالتعرفِّعلىِّعالقةِّالدراسةةةةةةةةةةةةةةةِّإلىِِّّهدفت
نظرهم،ِّوقدِّاسةةةةةةةةةتخدمِّالبلاًثِّالمنهجِّالوصةةةةةةةةةفيِِّّوجهةِّمنغزةِّبمًلافظلاتِّالثلانويةِّالمدارسِِّّمديري

لمكونةِّتيلارِّعينةِّالدراسةةةِّواالتًليليِّلتًقيقِّأهدافِّالدراسةةة،ِّواسةةتخدمِّطريقةِّالمسةةحِّالشةةلاملِّفيِّاخ
(ِّمديرااِّومديرة،554ِّمنِّجميعِّمديريِّالمدارسِّالثلانويةِّالًكوميةِّبمًلافظلاتِّغزةِّوالبلالغِّعددهمِّ)

ِّوقلامِّالبلاًثِّبتصميمِّاستبلانةِّكأداةِّلجمعِّالمعلوملات.

وقدِّتوصةةةةلتِّالدراسةةةةةِّإلىِّجملةِّمنِّالنتلائجِّأهمهلاِّأنِّهنلاكِّموافقةِّبدرجةِّكبيرةِّعلىِّفقراتِّ
يلاديةِّبشةةةةةةةةكلِّعلام،ِّوقدًِّصةةةةةةةةلِّالنمطِّالديمقراطيِّعلىِّالمرتبةِّاألولىِّبدرجةِّكبيرةِّجداا،ِّاألنملاطِّالق

بينملاًِّصةةةةةلِّالنمطِّالترسةةةةةليِّعلىِّالمرتبةِّالثلانيةِّبدرجةِّمتوسةةةةةطة،ِّكملاِّجلاءِّالنمطِّاألوتوقراطيِّفيِّ
المرتبةِّالثلالثةِّبدرجةِّمتوسةةةةةطةِّأيضةةةةةلاا.ِّوأنهِّتوجدِّعالقةِّطرديةِّمتوسةةةةةطةِّذاتِّداللةِّإًصةةةةةلائيةِّبينِّ

اإلداري،ِّوعالقةِّطرديةِّضعيفةِّذاتِّداللةِّإًصلائيةِّبينِّالنمطِّالترسليِِّّبداعطِّالديمقراطيِّواإلالنم
اإلداريِِّّبداعاإلداري،ِّبينملاِّالِّتوجدِّعالقةِّذاتِّداللةِّإًصلائيةِّبينِّالنمطِّاألوتوقراطيِّواإلِّبداعواإل

ِّلدىِّمديريِّالمدارسِّالثلانويةِّبمًلافظلاتِّغزة.

تِّالتربيةِّوالتعليمِّورشةةةلاتِّعملِّلمديريِّالمدارسِّوقدِّأوصةةةتِّالدراسةةةةِّبضةةةرورةِّعقدِّمديريلا
علادةِّالنظرِّفيِّطريقةِّاختيلارِّنوابِّالمدراء،ِّ تنلاقسِّاألنملاطِّالقيلاديةِّوتبينِّمزايلاِّومسلاوئِّكلِّنمط،ِّوا 

ليلاتِّتضةةةةةةةةمنِّوصةةةةةةةةولِّأصةةةةةةةةًلابِّالكفلاءاتِّوالمبدعين،ِّوضةةةةةةةةرورةِّتوفيرِّآبًيثِّيتمِّاالختيلارِّوفقِّ
ريِّالمدارسِّوربطِّالعالوةِّالسةةةةةةنويةِّبتقييمِّالمدرسةةةةةةةِّفيِّالًوافزِّالملاديةِّوالمعنويةِّللمبدعين،ِّمنِّمدي

ِّ.بداعمجلاالتِّاإل

ِّ
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"األنماط القيادية وعالقتها باألداء الوظيفي في المنظمات األهلية الفلسلللللللطينيةه من وجهة 

 نظر العاملين"

نية،ِّهليةِّالفلسةةةةةطيهدفتِّالدراسةةةةةةِّإلىِّالتعرفِّعلىِّأنملاطِّالقيلادةِّالسةةةةةلائدةِّفيِّالمنظملاتِّاأل
والتعرفِّعلىِّاألداءِّالوظيفيِّفيِّالمنظمةةلاتِّاألهليةةةِّالفلسةةةةةةةةةةةةةةطينيةةة،ِّوكةةذلةةكِّالتعرفِّعلىِّطبيعةةةِّ

ِّالعالقةِّبينِّاألنملاطِّالقيلاديةِّواألداءِّالوظيفيِّفيِّالمنظملاتِّاألهليةِّالفلسطينية.

ِّوقدِّاتبعِّالبلاًثِّالمنهجِّالوصةةةةةةةفيِّالتًليليِّمنهجلااِّللدراسةةةةةةةة،ِّولتًقيقِّأهدافِّالدراسةةةةةةةةِّقلام
(ِّمنظمةِّأهليةِّفلسطينيةِّتعملِّفي5.6ِّبتصميمِّاستبلانةِّكأداةِّللدراسة،ِّوتكونِّمجتمعِّالدراسةِّمنِّ)
(ِّمنِّ)مديرين،ِّورؤسةةةةةةلاءِّأقسةةةةةةلام،49ِّ.قطلاعِّغزة،ِّتمِّتوزيعِّاالسةةةةةةتبلانةِّعلىِّعينةِّالدراسةةةةةةةِّفبلغتِّ)

ِّدراسة.(ِّلتًليلِّبيلانلاتِّالSPSS(ِّاستبلانة،ِّكملاِّتمِّاستخدامِّبرنلامجِّالةِّ)505وأخرى(،ِّتمِّاستردادِّ)

وقدِّتوصةةةةةةةةةةةةةلتِّالدراسةةةةةةةةةةةةةةِّإلىِّعددِّمنِّالنتلائجِّمنِّأهمهلاِّأنِّالنمطِّالقيلاديِّالديمقراطيِّهوِّ
وأخيرااِّالنمطِِّّ،يليهِّالنمطِّالقيلاديِّاألوتوقراطيِّ،األكثرِّاسةةةةةةتخداملااِّفيِّالمنظملاتِّاألهليةِّالفلسةةةةةةطينية

هِّتوجدِّوأنِّ،دااِّكملاِّوأظهرتِّنتلائجِّالدراسةةةةةةِّأنِّالمسةةةةةتوىِّالعلامِّلألداءِّالوظيفيِّكلانِّجيِّ،القيلاديِّالًر
عالقةِّطرديةِّذاتِّداللةِّإًصةةةةةةةلائيةِّبينِّالنمطِّالقيلاديِّالديمقراطيِّوالًرِّالمسةةةةةةةتخدمِّفيِّالمنظملاتِّ

ووجودِّعالقةِّعكسةةةةةةةةةةةةيةِّذاتِّداللةِّإًصةةةةةةةةةةةةلائيةِّبينِّنمطِّالقيلادةِِّّ،األهليةِّومسةةةةةةةةةةةةتوىِّاألداءِّالوظيفي
ذهِّيِّفيِّهاألوتوقراطيِّالمسةةةةةةةةةةةةةةتخدمِّفيِّالمنظملاتِّاألهليةِّالفلسةةةةةةةةةةةةةةطينيةِّومسةةةةةةةةةةةةةةتوىِّاألداءِّالوظيف

 المنظملات.

وقلامِّالبلاًثِّبتقديمِّعدةِّتوصةةةيلاتِّتهدفِّإلىِّتعزيزِّمملارسةةةةِّالنمطِّالقيلاديِّالديمقراطيِّفيِّ
المنظملاتِّاألهليةِّالفلسةةةةةةةةةةةةطينية،ِّوضةةةةةةةةةةةةرورةِّتجنبِّالقلادةِّمملارسةةةةةةةةةةةةةِّالنمطِّاألوتوقراطي،ِّوالًدِّقدرِّ

متِّالدراسةةةةةةةةِّاإلمكلانِّمنِّاسةةةةةةةتخدامِّنمطِّالقيلادةِّالًر،ِّوتًسةةةةةةةينِّمسةةةةةةةتوىِّاألداءِّالوظيفي،ِّكذلكِّقد
ِّبعضِّاألفكلارِّلدراسلاتِّمستقبلية.

ِّ
ِّ
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يبة داعببب"أثر األنمبباط القيبباديببة لمببدراء المكتببب اإلقليمي بغزة )األونروا( على تهيئببة البيئببة اإل
 للعاملين".

 ،ةهدفتِّالدراسةةةةةِّإلىِّالتعرفِّعلىِّأثرِّالنمطِّالقيلاديِّالسلائدِّلمدراءِّالمكتبِّاإلقليمةةةةيِّبغةةةةزِّ
التًليليِّلتًقيقِّ يةِّالمنلاسبةِّللعلاملين،ِّوقدِّاتبعتِّالبلاًثةِّالمنهجِّالوصةةةةةةفيبداععلىِّتهيئةِّالبيئةِّاإل

وقلامتِّالبلاًثةِّبتصةةةةميمِّاسةةةةتبلانةِِّّ.لتًليلِّالبيلانلاتSPSSِّأهدافِّالدراسةةةةة،ِّوتمِّاالسةةةةتعلانةِّببرنلامجِّ
عِّالدراسةةةةِّالبلالغِّ(ِّموظفِّمنِّأصةةةلِّمجتم566كأداةِّلجمعِّالبيلانلات،ِّوقدِّتمِّتوزيعِّاالسةةةتبلانةِّعلىِّ)

ِّالمنلاصبِّاإلداريةِّالعليلاِّوالمتوسطةِّفيِّالمكتبِّاإلقليميِّبغزة. (ِّموظفلااِّمةنِّأصةًلاب94.)

أنِّالنمطِّالقيلاديِّالسلائدِّلدىِّوكلالةِّالغوثِِّّوقدِّتوصلتِّالدراسةِّإلىِّعددِّمنِّالنتلائجِّأهمهلا
القيةلاديِِّّارتبةلاطيةةِّموجبةةِّضةةةةةةةةةةةةةةعيفةةِّبينِّالنمط ًيةثِّوجةدِّأنِّهنةلاكِّعالقةةِّ،هوِّالنمطِّالةديمقراطي

لسةةةةيلاسةةةةةِِّّعدمِّتبنيِّوكلالةِّالغوث،ِّوتوصةةةةلتِّأيضةةةةلااِّإلىِّيةِّللعلاملينبداعلديمقراطيِّوتهيئةِّالبيئةِّاإلا
لاتِّ،ِّوِّبصةةةةةةورةِّواضةةةةةةًةِّوملموسةةةةةةةِّبداعتشةةةةةةجيعِّاإل عدمِّوجودِّنظلامِّأوِّجهةِّمسةةةةةةؤولةِّلتقييمِّالمقتًر

 الذينِّيقومونِّبتشجيعِّالمبدعينِّوتوجيههم. بداعيةِّأوًِّتىِّمنِّالمؤيدينِّلإلبداعاإل

فيِّاإلداراتِّالعليلا،ِّبًيثِّ أوصةةةةةتِّالدراسةةةةةةِّبضةةةةةرورةِّتطويرِّالمهلاراتِّالتنظيميةِّوالقيلاديةوِّ
تطويرِّأسةةةةةةةلاليبِّاكتشةةةةةةةلافهلاِّ يِّمعبداعتكونِّقلادرةِّعلىِّتفهمِّالفروقِّالفرديةِّفيِّالمواهبِّوالتفكيرِّاإل

علِّوتبنيه،ِّوج بداعيةِّكإسةةةهلامِّفيِّدعمِّاإلبداعوتدعيمهلاِّبينِّالعلاملين،ِّوأوصةةةتِّبتجريبِّاألفكلارِّاإل
ِّلاالاِّللتنلافسِّبينِّالعلاملينِّفيِّالمنظمة.جمِّبداعاإل

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ
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 ثانيًا: الدراسات العربية
 

 ( بعنوان:2213دراسة الشريف ) -1

سامأَ الَعالقُة بين " األكاديمية فِي جامعة  نماط القيادة التربوية والمناخ التنظيمي لراساِء األَق

 "الجبل الغربي بليبيا

العالقةِّبينِّأنملاطِّالقيلادةِّالتربويةِّوالمنلاخِّالتنظيميِِّّهدفتِّهذهِّالدراسةةةةةةةةةةةةةِّإلىِّالتعرفِّعلى
منِّوجهةِّنظرِّأعضةةةةةلاءِّهيئةِّالتدريس،ِِّّاألكلاديميةِّفيِّجلامعةِّالجبلِّالغربيِّبليبيلا لرؤسةةةةةلاءِّاألقسةةةةةلام
ِّراطي،والديمقِّألوتوقراطي،)النمطِّالقيلاديِّالسةةةلائدِّمنِّاألنملاطِّالقيلاديةِِّّالتعرفِّعلىوذلكِّمنِّخاللِّ

نْتِّعي نةِّالدراسةةةةةةِّمنِّالتنظي ،ِّوالمنلاخ(والمتسةةةةةلاهل منِّ(ِّ.29)ميِّداخلِّاألقسةةةةةلامِّاألكلاديمية،ِّوِّتكوَّ
ةِّبلالنظرِّإلىِّالرتبةِّالعلميةِّألعضلاءِّهيئِّاختيلارهمِّبطريقةِّعشوائيةِّطبقية أعضلاءِّهيئةِّتدريس،ِّوتم ِّ
داةِّأِّالمنهجِّالوصةةةفيِّالتًليلي،ِّكملاِّاسةةةتخدمِّالبلاًثِّاالسةةةتبلانةِّبوصةةةفهلا التدريس،ِّواسةةةتخدمِّالبلاًث

ِّ.SPSS))ِّالبلاًثِّبتًليلِّالبيلانلاتِّمستخدم ،ِّواستعلاندراسةرئيسةِّفيِّال

األقسةةةةةةةلامِّاألكلاديميةِّبلالجلامعةِّ نتلائجِّمنِّأهمهلاِّأنِّرؤسةةةةةةةلاءِّعدةِّالدراسةةةةةةةةِّإلىِّخلصةةةةةةةتوقدِّ
ِّالمرتبةِّاألولىِّالنمطِّالديمقراطي بدرجةِّعلالية،ِّثمِّ يملارسةةةةةةةةةةونِّأنملاطِّالقيلادةِّالتربويةِّالثلالثة،ِّوِّاًتلَّ

 عةةلاليةةة،ِّوجةةلاءِّالنمطِّاألوتوقراطيِّفيِّالمرتبةةةِّالثةةلالثةةةِّبةةدرجةةةِّلانيةةةالنمطِّالمتسةةةةةةةةةةةةةةةةلاهةةلِّفيِّالمرتبةةةِّالثةة
أعضةةةةةةلاءِّهيئةِّالتدريسِّلمسةةةةةةتوىِّالمنلاخِّالتنظيميِِّّبدرجةِّمتوسةةةةةةطة،ِّكملاِّأظهرتِّالدراسةةةةةةةِّأنِّنظرة

بدرجةِّعلالية،ِّوقدِّتبينِّأيضلااِّأنِّأنملاطِّالقيلادةِّالتربويةِّقدِّارتبطتِّبعالقةِّموجبةِِّّنظرةِّإيجلابية كلانت
منلاخِّالتنظيمي،ِّوأنِّهنلاكِّعالقةِّموجبةِّدال ةِّإًصةةةةةةةةةةةلائيلااِّبينِّاألنملاطِّالقيلاديةِّالِّإًصةةةةةةةةةةةلائيلااِّمع دالة

منِّالنتلائجِّعدمِّوجودِّفروقِّذاتِّداللةِّإًصةةةةةةةةةةةةةلائيةِّلألنملاطِّالقيلاديةِّيعزىِِّّأيضةةةةةةةةةةةةةلااِّ التربوية،ِّوتبين
روقِّ،ِّكملاِّأظهرتِّالنتلائجِّعدمِّوجودِّف(والعمر،ِّوسنواتِّالخبرة،ِّوالرتبةِّالعلميةِّالجنسية،)لمتغيراتِّ
بةِّلنمطيِّالقيلادةِّاألوتوقراطيِّوالديمقراطي اللةِّإًصةةةةةةةةةةةةةةةلائيةذاتِّد يعزىِّلمتغيريِّالجنسِِّّبلالنسةةةةةةةةةةةةةة

متغيريُِّيعزىِّلِّداللةِّإًصةةةلائيةِّبلالنسةةةبةِّللنمطِّالقيلاديِّالمتسةةةلاهلِّوجودِّفروقِّذاتِّوالتخصةةةص،ِّمع
لصةةلالحِّالتطبيقية،ِّوأظهرتِّالنتلائجِّعدمِّوجودِّفروقِّذاتِّداللةِّ الجنسِّلصةةلالحِّاإلنلاث،ِّوالتخصةةص

الجنس،ِّوالجنسةةةية،ِّوسةةةنواتِّالخبرة،ِّ)ِّومجلاالتهِّيعزىِّلمتغيرات مسةةةتوىِّالمنلاخِّالتنظيميإًصةةةلائيةِّل
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ِّوجودِّفروقِّذاتِّداللةِّإًصةةةةةةةةةةةةةلائيةِّلمسةةةةةةةةةةةةةتوىِّالمنلاخِّعدمِّ،ِّوأظهرتِّالنتلائجِّكذلكِّ(والرتبةِّالعلمية
والعمر،ِّملاعداِّمجلالِّاألسةةةةةةةةةلوبِّاإلداريِّفيهِّفروقِّ التخصةةةةةةةةةصِّالتنظيميِّومجلاالتهِّيعزىِّلمتغيري

لصةلالحِّالتطبيقية،ِّومجلالًِّوافزِّالعملِّلمتغيرِّ ًصةلائيةِّلهذاِّالمجلالِّلمتغيرِّالتخصةصذاتِّداللةِّإ
ِّ.)سنة2.أقلِّمنِّ)العمرِّلصلالحِّالفئةِّالعمريةِّ

 ( بعنوان:2213دراسة المطيري ) -2

المهارات اإلدارية لدى طالب كلية  دور األنماط القيادية ألعضلللللاء هيئة التدريس في تنمية"

 "الملك خالد العسكرية

علةةةىِّدورِّاألنمةةةلاطِّالقيلاديةةةةِّألعضةةةلاءِّهيئةةةةِّالتةةةدريسِّفةةةيِّتنميةةةةِّلدراسةِّإلىِّالتعرفِّهدفتِّا
،ِّوقدِّاستخدمِّالبلاًثِّالمنهجِّالوصفيِّكليةِّالملكِّخلالدِّالعسكريةِّالمهةةةةةةلاراتِّاإلداريةةةةةةةِّلةةةةةةدىِّطةةةةةةالب

التًليليِّلتًقيقِّأهدافِّالرسةةةلالة،ِّوتكونِّمجتمعِّالدراسةةةةِّمنِّأعضةةةلاءِّهيئةِّالتدريسِّفيِّكليةِّالملكِّ
(ِّعضو559ِّ(ِّضلابطلاا،ِّوتمِّاختيلارِّعينةِّللدراسةِّوالتيِّبلغًِّجمهلاِّ)562خلالدِّالعسكريةِّوعددهمِّ)

ِّهيئةِّتدريسية،ِّوتمِّتصميمِّاستبلانةِّكأداةِّلجمعِّالبيلانلات.

وقدِّتوصةةةلتِّالدراسةةةةِّإلىِّبعضِّالنتلائجِّأهمهلاِّأنِّاألنملاطِّالقيلاديةِّالتيِّتسةةةتخدمهلاِّأعضةةةلاءِّ
 لةةدىِّطالبِّكليةةةِّالملةةكِّخةةلالةةدِّالعسةةةةةةةةةةةةةةكريةةةِّهيِّعلىِّةهيئةةةِّالتةةدريسِّفيِّتنميةةةِّالمهةةلاراتِّاإلداريةة

:ِّالنمطِّالقيلاديِّالتًويلي،ِّالنمطِّالقيلاديِّبلاألداء،ِّالنمطِّالقيلاديِّالديمقراطي،ِّالنمطِّالقيلاديِّالترتيب
نِّاألنملاطِّالقيلاديةِّألعضةةلاءِّهيئةِّالتدريسِّأصةةلتِّأيضةةلااِّإلىِّوِّوتِّ.األوتوقراطي،ِّالنمطِّالقيلاديِّالًر

ِّ.داريةِّلدىِّطالبِّكليةِّالملكِّخلالدِّالعسكريةِّبدرجةِّمرتفعةتنميةِّالمهلاراتِّاإلتسلاهمِّفيِّ

تعزيزِّاستخدامِّأعضلاءِّهيئةِّالتدريسِّألنملاطِّالقيلادةِّوأوصتِّالدراسةِّبعدةِّتوصيلاتِّأهمهلاِّ
زيلادةِّالًجمِّالمخصةةةةةةةصِّوأوصةةةةةةةتِّأيضةةةةةةةلااِّبضةةةةةةةرورةِِّّ.التًويليةِّوالقيلادةِّبلاألداءِّوالقيلادةِّالديمقراطية

سةةةةتخدامِّاِّ،ِّوزيلادةاتِّالدراسةةةةيةِّفيِّكليةِّالملكِّخلالدِّالعسةةةةكريةلتنميةِّالمهلاراتِّاإلداريةِّضةةةةمنِّالمقررِّ
تقنيلاتِّالعرضِّالًديثةِّووسةةةةةلائلِّاإليضةةةةةلاحِّالمتنوعةِّلتبسةةةةةيطِّعرضِّالمهلاراتِّاإلداريةِّلطالبِّكليةِّ

ِّ.الملكِّخلالدِّالعسكرية
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 ( بعنوان:2212دراسة الحجايا ) -3

الحكومية في  ي لدى مديري المدارس الثانويةبداع"ضللللللغوط العمل وعالقتها بالسلللللللوك اإل

 إقليم جنوب األردن"

يِّلدىِّمديريِّمدارسِّبداعهدفتِّالدراسةةةةةةِّإلىِّمعرفةِّضةةةةةغوطِّالعملِّوعالقتهلاِّبلالسةةةةةلوكِّاإل
ليِّوقدِّتمِّاعتملادِّالمنهجِّالوصفيِّالتًليِّإقليمِّجنوبِّاألردنِّمنِّوجهةِّنظرهم،الثلانويةِّالًكوميةِّفيِّ

عِّلارِّعينةِّالدراسةِّوالمكونةِّمنِّجميواستخدمِّالبلاًثِّطريقةِّالمسحِّالشلاملِّفيِّاختيِّ،للدراسةِّمنهجلااِّ
(ِّبينِّمديرِّومديرةِّللمدارسِّالثلانويةِّالًكوميةِّفيِّإقليم592ِّأفرادِّمجتمعِّالدراسةِّاألصليِّوعددهلاِّ)

وقلامِّالبلاًثِّبإعدادِّأداتينِّللدراسةِّإًداهلاِّللتعرفِّعلىِّضغوطِّالعملِّالتيِّيواجههلاِِّّ،جنوبِّاألردن
يِّلدىِّمديريِّبداعفِّعلىِّمسةةةةةةةةةةةةةةتوىِّالسةةةةةةةةةةةةةةلوكِّاإلخرِّللتعرِّريِّالمدارسِّالثلانويِّالًكوميةِّواآلمدي

ِّالمدارسِّالثلانويةِّالًكوميةِّ

وقدِّتوصةةةةلتِّالدراسةةةةةِّإلىِّعددِّمنِّالنتلائجِّمنِّأهمهلاِّأنهِّيوجدِّفروقِّذاتِّداللةِّإًصةةةةلائيةِّ
فيِّضةةةةةةةةةةةغوطِّالعملِّلدىِّمديريِّالمدارسِّالثلانويةِّالًكوميةِّتعزىِّلمتغيرِّالخبرةِّاإلداريةِّولصةةةةةةةةةةةلالحِّ

يِّبداع(ِّفأقل،ِّوأنهِّيوجدِّفروقِّذاتِّداللةِّإًصةةةةلائيةِّفيِّالسةةةةلوكِّاإلسةةةةنوات2ِّذويِّالخبرةِّاإلداريةِّ)
سةةةةةنوات(ِّفأكثر،59ِِّّتعزىِّلتفلاعلِّالجنسِّمعِّالخبرةِّاإلداريةِّولصةةةةةلالحِّالذكورِّذويِّالخبرةِّاإلداريةِّ)
 ي.بداعوأنهِّتوجدِّعالقةِّعكسيةِّذاتِّداللةِّإًصلائيةِّبينِّضغطِّالعملِّوالسلوكِّاإل

لتربيةِّوالتعليمِّبلالمصةةةةلادرِّالتيِّلهلاِّدورِّرئيسِّفيِّوأوصةةةةتِّالدراسةةةةةِّبضةةةةرورةِّاهتملامِّوزارةِّا
خلقِّضةةةةةةةةةةةةةغوطِّالعملِّلدىِّالمديرينِّومًلاولةِّمسةةةةةةةةةةةةةلاعدتهمِّفيِّالتخلصِّمنهلا،ِّبلاعتبلارهلاِّذاتِّتأثيرِّ

ِّي.بداعسلبيِّفيِّالسلوكِّاإل

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ
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 ( بعنوان: 2012الحواجرة )دراسة  -4

ناعة كات صي في شربداعدراسة العالقة بين استراتيجية التوجه نحو السوق والسلوك اإل"

 "األدوية األردنية

يِّبداعهدفتِّالدراسةةةِّإلىِّتقييمِّالعالقةِّبينِّبينِّاسةةتراتيجيةِّالتوجهِّنًوِّالسةةوقِّوالسةةلوكِّاإل
فيِّشةةةةةةةةةةةركلاتِّصةةةةةةةةةةةنلاعةِّاألدويةِّاألردنيةِّمنِّوجهةِّنظرِّالعلاملينِّوالتعرفِّعلىِّطبيعةِّالعالقةِّبينِّ

لدراسةةةِّدراسةةةِّاالسةةتبلانةِّكأداةِّليِّفيهلا،ِّاسةةتخدمتِّالبداعاسةةتراتيجيةِّالتوجهِّنًوِّالسةةوقِّوالسةةلوكِّاإل
(ِّموظفلاا160ِّاسةةةةتخدمِّالبلاًثِّمنهجِّاألسةةةةلوبِّالوصةةةةفيِّوالتًليلي،ًِّيثِّبلغِّعددِّعينةِّالدراسةةةةةِّ)وِّ

منِّموظفيِّشةةةةةةةةةةةةركلاتِّصةةةةةةةةةةةةنلاعةِّاألدويةِّاألردنية،ِّولمعلالجةِّالبيلانلاتِّتمِّاسةةةةةةةةةةةةتخدامِّبرنلامجِّالتًليلِّ
ِّ(.SPSSاالًصلائيِّ)

إيجلابيةِّذاتِّداللةِّإًصةةةةةةلائيةِّتوجدِّعالقةِِّّأنهِّقدِّتوصةةةةةةلتِّالدراسةةةةةةةِّلعددِّمنِّالنتلائجِّأهمهلا
توجهِّنًوِّيِّوالبداعينِّللسةةةلوكِّاإللملاتقييمِّالع،ِّوأنِّيبداعمنِّأبعلادِّالتوجهِّنًوِّالسةةةوقِّوالسةةةلوكِّاإل

ِّالسوقِّبكلافةِّأبعلادهِّكلانتِّإيجلابية.

تعزيزِّوِِّّ،تعزيزِّالجوانبِّاإليجلابيةِّالتيِّأظهرتِّالنتلائجِّالسةةةةلابقةوأوصةةةةتِّالدراسةةةةةِّبضةةةةرورةِّ
ِّي.ِّبداععلادِّالتوجهِّنًوِّالسوقِّوالسلوكِّاإلالعالقةِّبينِّأب

 ( بعنوان:2212دراسة الصرايرة ) -2

 يبداعالعالقة بين ممارسللللة مديري مدارس محافظة الكرك للقيادة التحويلية والسلللللوك اإل"

 "للمعلمين الفردي

 هدفتِّالدراسةةةةةةةةِّإلىِّالتعرفِّإلىِّالعالقةِّبينِّدرجةِّمملارسةةةةةةةةِّمديريِّمدارسِّمًلافظةِّالكرك
وقدِِّّ،يِّالفرديِّلمعلميِّتلكِّالمدارسِّمنِّوجهةِّنظرِّالمعلمينبداعويليةِّوالسةةةةةةةةةةةةةةلوكِّاإلللقيلادةِّالتً

اسةةةةةتخدمِّالبلاًثِّالمنهجِّالوصةةةةةفيِّالتًليليِّلمالءمتهِّألهدافِّالدراسةةةةةة،ِّوتكونِّمجتمعِّالدراسةةةةةةِّمنِّ
لةةةِّالثةةلانويةةةِّفيِّالمةةدارسِّالثةةلانويةةةِّالًكوميةةةِّالتةةلابعةةةِّلمةةديريةةلاتِّالتربيةةةِّوالتعليمِّ جميعِّمعلميِّالمًر

(ِّمعلملااِّومعلمة،ِّثمِّتمِّاختيلارِّعينةِّالدراسةةةةةةةةةةةةةةةِّبلاسةةةةةةةةةةةةةةتخدام5954ِِّّظةِّالكرك،ِّوالبلالغِّعددهمِّ)لمًلاف



 الدراسات السابقة

  
 

77 

 الفصل الثالث

،ِّوتمِّتصةةةةةةةةةةةميمِّاسةةةةةةةةةةةتبلانةِّلجمعِّومعلمةِّمعلملااِّ) ٣٠٤ (لاهإذِّبلغًِّجمأسةةةةةةةةةةةلوبِّالعينةِّالعشةةةةةةةةةةةوائية،ِّ
 يالبيلانلاتِّبلاسةةةةةةتخدامِّالبرنلامجِّاإلًصةةةةةةلائ ولإلجلابةِّعنِّأسةةةةةةئلةِّالدراسةةةةةةة،ِّفقدِّتمِّتًليلالمعلوملات.ِّ

(SPSS).ِّ

المديرينِّيملارسةةةةةةةةةةونِّالقيلادةِّالتًويليةِّوقدِّتوصةةةةةةةةةةلتِّالدراسةةةةةةةةةةةِّإلىِّعدةِّنتلائجِّمنِّأهمهلاِّأنِّ
يِّالفرديِّبدرجةِّمتوسةةةةةةةطة،ِّوأنهِّتوجدِّبداع،ِّوأنِّالمعلمونِّيملارسةةةةةةةونِّالسةةةةةةةلوكِّاإلبدرجةِّمتوسةةةةةةةطة

األربعةِّمتفرقةِّ ودالةِّإًصةةةةةةةةةةةةةةلائيلاِّبينِّالقيلادةِّالتًويليةِّبأبعلادهلاِّومتوسةةةةةةةةةةةةةةطةِّعالقةِّارتبلاطيةِّموجبة
ِّ.يِّالفرديِّلدىِّالمعلمينبداعمعة،ِّوبينِّالسلوكِّاإلومجت

ضةةةةةةرورةِّاالهتملامِّبتنميةِّمملارسةةةةةةلاتِّوأوصةةةةةةتِّالدراسةةةةةةةِّبمجموعةِّمنِّالتوصةةةةةةيلاتِّالعمليةِّك
تدريبية،ِّوورسِّعمل،ِّولقلاءاتِّتربويةِّفيِّهذاِّ القيلادةِّالتًويليةِّلدىِّالمديرينِّبإخضةةةةةةةةةةةةةلاعهمِّلدورات

ضرورةِّإخضلاعِّالمعلمينِّ،ِّوِّمِّالقيلادةِّالتًويليةهمِّلمفهوِّكإدرا فلاءاتهم،ِّوتعميقكالمجلالِّمنِّأجلِّرفعِّ
ضةةةةةةةةةةةرورةِّتوفيرِّالتسةةةةةةةةةةةهيالتِّالملاديةِّفيِّ،ِّوِّبداعلدوراتِّتدريبية،ِّوورسِّعلميةِّوعمليةِّفيِّمجلالِّاإل

ِّبداعالقيلادةِّالتًويلية،ِّوترسةةةةةةةةةةةخِّمبلادئِّاإل البيئةِّالمدرسةةةةةةةةةةةية،ِّالتيِّمنِّشةةةةةةةةةةةأنهلاِّأنِّتعززِّمملارسةةةةةةةةةةةة
ِّ.واالبتكلار

 ( بعنوان:2212دراسة العجارمة ) -6

ألنماط القيادية السائدة لدى مديري المدارس الخاصة وعالقتها بمستوى جودة التعليم من "ا

 وجهة نظر المعلمين في محافظة العاصمة عمان"

هدفتِّالدراسةةةةةةةةِّإلىِّالتعرفِّعلىِّاألنملاطِّالقيلاديةِّالسةةةةةةةلائدةِّلدىِّمديريِّالمدارسِّالخلاصةةةةةةةةِّ
لافظةِّالعلاصةةةةةةةةةةةةمةِّعملان،ِّوقدِّاتبعِّوعالقتهلاِّبمسةةةةةةةةةةةةتوىِّجودةِّالتعليمِّمنِّوجهةِّنظرِّالعلاملينِّفيِّمً

البلاًثِّالمنهجِّالوصةةةةةفيِّالتًليلي،ِّولتًقيقِّأهدافِّالدراسةةةةةةِّقلامِّبتصةةةةةميمِّاسةةةةةتبلانةِّكأداةِّللدراسةةةةةة،ِّ
وتكونِّمجتمعِّالدراسةةةِّمنِّجميعِّمعلميِّومعلملاتِّالمدارسِّالخلاصةةةِّالتلابعةِّلمديريةِّالتربيةِّوالتعليمِّ

ومعلمة،ِّثمِّتمِّاختيلارِّعينةِِّّمعلملااِِّّ(54947الخلاصةِّفيِّمًلافظةِّالعلاصمةِّعملانِّوقدِّبلغِّعددهمِّ)
ِّ(ِّمعلمِّومعلمة.299عشوائيةِّطبقيةِّبواقعِّ)
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وقدِّتوصةةةةةةةةةةةلتِّالدراسةةةةةةةةةةةةِّإلىِّبعضِّالنتلائجِّمنِّأهمهلاِّأنِّدرجةِّمملارسةةةةةةةةةةةةِّمديريِّالمدارسِّ
الخلاصةِّلألنملاطِّالقيلاديةِّومتوسطِّجودةِّالتعليمِّمنِّوجهةِّنظرِّالمعلمينِّكلانتِّمتوسطة،ِّوأنهِّتوجدِّ

لاطِّالقيلاديةِّالسةةةلائدةِّومسةةةتوىِّجودةِّالتعليمِّفيِّالمدارسِّالخلاصةةةة،ِّوأنِّهنلاكِّعالقةِّإيجلابيةِّبينِّاألنم
فروقِّذاتِّداللةِّإًصةةةلائيةِّعلىِّمقيلاسِّاألنملاطِّالقيلاديةِّالسةةةلائدةِّلدىِّالمديرينِّتبعلاِّللجنسِّوالمؤهلِّ

ِّالعلمي.

وأوصةةةةةةةةةتِّالدراسةةةةةةةةةةِّبضةةةةةةةةةرورةِّتقديمِّبرنلامجِّتدريبيِّللمديرينِّفيِّاألنملاطِّالقيلاديةِّلتًسةةةةةةةةةينِّ
ملاطهمِّالقيلادية،ِّلتوظيفِّهذهِّاألنملاطِّبفلاعليةِّوتمكينهمِّمنِّتطويرِّمملارسلاتهمِّالقيلاديةِّمملارسلاتهمِّوأن

جراءِّدراسةةةةةةِّمملاثلةِّلألنملاطِّإلرفعِّمسةةةةةتوىِّجودةِّالتعليمِّفيِّالمدارسِّالخلاصةةةةةة،ِّوأوصةةةةةتِّبضةةةةةرورةِّ
القيلاديةِّوأثرهلاِّفيِّتًقيقِّمسةةةةةةةةةةتوىِّجودةِّالتعليمِّفيِّالمدارسِّالًكوميةِّللتعرفِّعلىِّأثرِّاسةةةةةةةةةةتخدامِّ

ِّالقيلاديِّفيِّتًقيقِّمستويلاتِّجودةِّالتعليمِّلديهم.النمطِّ

 ( بعنوان:2211دراسة الطراونة والمبيضين ) -7

 "ي لدى العاملين في البنوك التجارية األردنيةبداعأثر التمكين اإلداري في السلوك اإل"

ِّيِّلدىِّالعلاملينِّفيبداعهدفتِّالدراسةةةةةةةةةِّإلىِّتًديدِّمسةةةةةةةةتوىِّالتمكينِّاإلداريِّوالسةةةةةةةةلوكِّاإل
،ِّيداعبهدفتِّإلىِّاختبلارِّتأثيرِّأبعلادِّالتمكينِّاإلداريِّفيِّالسةةةلوكِّاإل كملا ،لاريةِّاألردنيةالبنوكِّالتج

وقدِّاسةةتخدمِّالبلاًثِّالمنهجِّالوصةةفيِّالتًليليِّلتًقيقِّأهدافِّالدراسةةة،ِّوقلامِّبتصةةميمِّاسةةتبلانةِّلجمعِّ
لارِّتيوتمِّاخِّ،التجلاريةِّاألردنيةِّتكونِّمجتمعِّالدراسةةةةةةةةةةةةةةةةِّمنِّجميعِّالعلاملينِّفيِّالبنوكالمعلوملات،ِّوِّ

(05ِّ.)ًِّيثِّبلغِّعددِّأفرادِّالعينةِّ،مجتمعِّالدراسةةةةمنِِّّ%.عينةِّعشةةةوائيةِّطبقيةِّتنلاسةةةبيةِّوبنسةةةبةِّ
ِّموظفلااِّوموظفة.

أنِّالبنوكِّالتجلاريةِّاألردنيةِّتملارسِّ وقدِّتوصةةةةةةةةةةةةةلتِّالدراسةةةةةةةةةةةةةةِّإلىِّبعضِّالنتلائجِّمنِّأهمهلا
لدىِّ يلااِّإبداعأنِّهنلاكِّسةةةةةةةةةةةةةةلوكلااِّأظهرتِّكملاِّ،ِّالتمكينِّاإلداريِّبمختلفِّمجلاالتهِّبدرجةِّمتوسةةةةةةةةةةةةةةطة

ةِّداللةِّإًصةةةةةةةةلائيِّذووتوصةةةةةةةةلتِّالدراسةةةةةةةةةِّإلىِّوجودِّأثرِّ،ِّالعلاملينِّفيِّتلكِّالبنوكِّبدرجةِّمتوسةةةةةةةةطة
الصةةةةةةةةالًيلات،ِّالمشةةةةةةةةلاركةِّفيِّاتخلاذِّالقرارات،ِّتطبيقِّإدارةِّعملِّ العلاملينِّ)تفويضلمجلاالتِّتمكينِّ

علاملينِّفيِّيِّلدىِّالبداعفيِّالسةةةةةةةةةةةةلوكِّاإل) وتعليمهم الفريق،ِّإيجلادِّالثقلافةِّالداعمة،ِّتدريبِّالعلاملين
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داللةِّإًصلائيةِّلمجلالِّتمكينِّ وكملاِّتوصلتِّالدراسةِّإلىِّعدمِّوجودِّأثرِّذ ،البنوكِّالتجلاريةِّاألردنية
 .يِّلدىِّالعلاملينِّفيِّالبنوكِّالتجلاريةِّاألردنيةبداعفيِّالسلوكِّاإل ) إثراءِّالعمل(العلاملينِّ

وكذلكِِّّ،ةاهتملامِّالبنوكِّبلالعملِّبروحِّالفريقِّواإلدارةِّالتشةةةةةةلاركيِّوأوصةةةةةةتِّالدراسةةةةةةةِّبضةةةةةةرورة
ِّ.البشريةِّفيِّالبنوكِّالتجلاريةِّاألردنية أوصتِّبضرورةِّتطبيقِّمبدأِّالتمكينِّفيِّإدارةِّالموارد

 ( بعنوان:2222دراسة النوايسة ) -8

لللدى  يبللداع"أثر جودة تكنولوجيللا نظللام المعلومللات اإلداريللة المللدركللة في السللللللللوك اإل

 "مستخدمي نظام المعلومات في جامعة البلقاء التطبيقية

ذهِّالدراسةةةةةةةةةِّإلىِّالتعرفِّإلىِّأثرِّجودةِّتكنولوجيلاِّنظلامِّالمعلوملاتِّاإلداريةِّالمدركةِّهِّهدفت
مسةةةةةةةةةةةةةةتخدميِّتكنولوجيلاِّنظلامِّالمعلوملاتِّاإلداريةِّفيِّكليلاتِّالمجتمعِّ يِّلدىبداعفيِّالسةةةةةةةةةةةةةةلوكِّاإل

استخدمِّالبلاًثِّالمنهجِّالوصفيِِّّالدراسة ولتًقيقِّأهداف،ِّالًكوميةِّالتلابعةِّلجلامعةِّالبلقلاءِّالتطبيقية
 غِّعددهملاِّعلىِّأفرادِّالعينةِّالبلالتصةةةةةةةةةميمِّاسةةةةةةةةةتبلانةِّلغرضِّجمعِّالبيلانلاتِّوتوزيعهبليلي،ِّثمِّقلامِّالتً

ِّ.فردااِِّّ(462)

جلاءِّمسةةةةةةةتوىِّإدراكِّالمبًوثينِّألبعلادِّبعضِّالنتلائجِّأهمهلا،ِّأنهِِّّإلى الدراسةةةةةةةةِّقدِّخلصةةةةةةةتوِِِّّّ
ثرِّمهمِّثمةِّأوأنِّ،ِّيِّمرتفعلااِّبداعجودةِّتكنولوجيلاِّنظلامِّالمعلوملاتِّاإلداريةِّالمدركةِّوأبعلادِّالسةلوكِّاإل

ذوِّداللةِّإًصةةةةةةةةةةةةةلائيةِّألبعلادِّمتغيرِّجودةِّتكنولوجيلاِّنظلامِّالمعلوملاتِّاإلداريةِّالمدركةِّفيِّالسةةةةةةةةةةةةةلوكِّ
ِّ.لدىِّالمبًوثينِّفيِّكليلاتِّالمجتمعِّالًكوميةِّالتلابعةِّلجلامعةِّالبلقلاءِّالتطبيقية يبداعاإل

لىِّهمِّعالدراسةةةةةِّبضةةةةرورةِّزيلادةِّدعمِّاإلدارةِّالعليلاِّللمسةةةةتخدمينِّمنِّخاللِّتشةةةةجيعِّوصةةةةتأوِّ
المختلفةِّواسةةةةةةةتطالعِّآرائهمًِّولِّالمشةةةةةةةكالتِّالتيِّتواجههمِّعندِّ اسةةةةةةةتخدامِّالنظلامِّوتفهمِّاًتيلاجلاتهم

المسةةةةةةةؤولِّعنِّنظلامِّالمعلوملاتِّ اسةةةةةةةتخدامِّالنظلامًِّتىِّيتمِّالتغلبِّعليهلا،ِّبلاإلضةةةةةةةلافةِّلتزويدِّالقسةةةةةةةم
ِّ.بلالمستلزملاتِّالضروريةِّلكيِّيستطيعِّالقيلامِّبواجبلاتهِّعلىِّأكملِّوجه

ِّ
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 ت األجنبيةثالثا: الدراسا

3- Tetteh & Brenyah (1036) 

Organizational Leadership Styles and Their Impact on 

Employees' Job Satisfaction: Evidence from the Mobile 

Telecommunications Sector of Ghana 

أثر األنماط القيادية للماسللسللة على الرضللا الوظيفي للموظفين: دراسللة حالة على قطاع "

 "التصاالت في غاناا

فينِّىِّالوظيفيِّللموظهدفتِّالدراسةةةةةةةةةةِّإلىِّتًديدِّأثرِّاألنملاطِّالقيلاديةِّالمختلفةِّعلىِّالرضةةةةةةةةة
واعتمدتِّالدراسةةةةةِّاسةةةةتهدفتِّالدراسةةةةةِّموظفيِّقطلاعِّاالتصةةةةلاالتِّفيِّغلانلا،ًِّيثِِّّداخلِّالمؤسةةةةسةةةةة،

ِّظفين.ِّاستبلانةِّمنِّقبلِّالمو499ِِّّقدِّتمِّتعبئةِّمنهجلاِّللدراسة،ِّوِِّّليعلىِّالمنهجِّالوصفيِّالتًلي

أنِّهنلاكِّعالقةِّإيجلابيةِّبينِّعواملِّالنمطِِّّبعضِّالنتلائجِّأهمهلاِّوتوصةةةةةةةةةةةةةةلتِّالدراسةةةةةةةةةةةةةةةِّإلى
التًويليِّللقيلادةِّالمتمثلةِّفيِّ)االعتبلارِّالفرديِّودافعِّاإللهلامِّوالتًفيزِّالفكري(ِّوالرضةةةةةةةةةةةةةةةلاِّالخلارجيِّ

ِّالتيِّتفرضِّعلىِّالموظفينِّمنِّمًيطهمِّالخلارجي.

ِّعزيزِّالرضلاِّالوظيفيِّلدىِّالعلاملين.تطويرِّاألنملاطِّالقيلاديةِّلتبوأوصتِّالدراسةِّ

1- Kesting & Song,  (1035) 

The impact of leadership styles on innovation management 

- a review and a synthesis 

 "أثر األنماط القيادية على إدارة االبتكار"

أعد ِِّّ،تكلارديةِّالمختلفةِّعلىِّإدارةِّاالبهدفتِّالدراسةةةةةةةةةةةةةةةةِّإلىِّالتعر فِّعلىِّأثرِّاألنملاطِّالقيلا
تهِّإطلارِّهيكليِّمبنيِّعلىِّأربعِّعواملِّلتقييمِّذلكِّاألثر:ِّالنلاس،ِّالوسةةةةةةةةةةةةةةةلائل،ِّ البلاًثِّفيِّدراسةةةةةةةةةةةةةة
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وقدِّاعتمدِّالبلاًثِّفيِّدراسةةةةةةةةةةتهِّعلىِّالدراسةةةةةةةةةةلاتِّالسةةةةةةةةةةلابقةِّالتيِّتتعلقِّبلالقيلادةِِّّ،التأثيرات،ِّاألهداف
ِّ.قيلادةِّاإلداريةالقيلادةِّالتًويليةِّوأنواعِّأخرىِّمنِّالوِّالقيلادةِّالفلاعلة،ِّوِّالتشلاركيةِّوالمبلاشرة،ِّ

ةِّالمختلفِّبداعوتوصةةةةةةلتِّالدراسةةةةةةةِّإلىِّوجودِّمؤشةةةةةةراتِّقويةِّتدللِّعلىِّأنِّأنواعِّومراًلِّاإل
لِّليسًِّكرااِّعلىِّالقيلادةِّالتًويليةِّفقط،ِّبِّبداعنِّإدارةِّاإلإتتطلبِّأنواعِّمختلفةِّمنِّالقيلادة،ًِّيثِّ

ِّدخلِّالمؤسةةسةةة.ِِّّبداعهنلاكِّأنواعِّوأنملاطِّأخرىِّمنِّالقيلادةِّبإمكلانهلاِّإدارةِّاإل لِّالبلاًثِّإلىِّأن  وتوصةة 
ِّداخلِّالمؤسسةِّملاِّزالِّشلائكلااِّوبًلاجةِّإلىِّالمزيدِّمنِّالدراسلات.ِّبداعكيفيةِّإدارةِّاإل

ِّالمًددةِّاآلثلارِّبشةةةةةةةةأنِّمفيدةِّأفكلارااِِّّيقدمِّالقيلادةِّأسةةةةةةةةلاليبِّفيِّالبًث وأوصةةةةةةةةتِّالدراسةةةةةةةةةِّإلىِّأن
ِّلالبتكلارات.ِّالصلةِّذاتِّالوسلائلِّلمختلف

1- Ojokuku & Odetayo  (1031) 

Impact of Leadership Style on Organizational Performance: 

A Case Study of Nigerian Banks  

 "أثر النمط القيادي على أداء المنظمة: دراسة حالة على البنوك النيجيرية"

هدفتِّالدراسةةةِّإلىِّالتعرفِّعلىِّأثرِّالنمطِّالقيلاديِّعلىِّأداءِّالمنظمةِّمسةةتهدفةِّالبنوكِّفيِّ
بنك.ِّكملا69ِِّّسةةةةةةةةةتبلانةِّلجمعِّالبيلانلاتِّمنِّالبنوك،ًِّيثِّبلغِّعددِّالعينةِّنيجيريلا.ِّاسةةةةةةةةةتخدمِّالبلاًثِّا

ِّثرِّعواملِّالنمطِّالقيلاديِّعلىِّاألداء.أاستخدمِّالبلاًثِّتًليلِّاالنًدارِّالستقصلاءِّ

يجلابيةِّملاِّبينِّعواملِّالنمطِّالقيلاديِّوأداءِّ ِّهنلاكِّعالقةِّسةةةةةلبيةِّوا  وتوصةةةةةلتِّالدراسةةةةةةِّإلىِّأن 
ِّعواملِّا ِّلنمطِّالقيلاديِّتًددِّمستوىِّأداءِّالمنظمة.المنظمة،ًِّيثِّوجدتِّالدراسةِّأن 

وأوصةةةةةةةةتِّالدراسةةةةةةةةةِّإلىِّضةةةةةةةةرورةِّتعزيزِّأسةةةةةةةةلوبِّالنمطِّالقيلاديِّالتًويليِّوالديمقراطيِّفيِّإدارةِّ
ِّالبنوكِّمنِّأجلِّخلقِّبيئةِّتنلافسيةِّعلالمية.

ِّ

ِّ
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4- Wei et al (2010)  

The impact of psychological empowerment and 

organizational empowerment and leadership of reciprocity 

on the creative behavior of employees. 

 يبللداعة على السللللللللوك اإلأثر التمكين النفسلللللللي والتمكين التنظيمي والقيللادة التبللادليلل"

 "للعاملين

هدفتِّالدراسةةةةةةةةةةةةِّإلىِّتًديدِّأثرِّالتمكينِّالنفسةةةةةةةةةةةيِّوالتمكينِّالتنظيميِّوالقيلادةِّالتبلادليةِّعلىِّ
(ِّفريقِّعملِّبأًدِّشركلاتِّاالتصلاالت101ِّوتكونتِّعينةِّالدراسةِّمنِّ)ِّيِّللعلاملين،بداعالسلوكِّاإل

المتعددةِّالجنسةةةيلاتِّفيِّالصةةةين،ِّواسةةةتخدمِّالبلاًثِّالمنهجِّالوصةةةفيِّالتًليليِّواشةةةتملتِّأداةِّالدراسةةةةِّ
ِّ(.SPSSعلىِّاستبلانة،ِّولمعلالجةِّالبيلانلاتِّتمِّاستخدامِّبرنلامجِّالتًليلِّاالًصلائيِّ)

جودِّأثرِّإيجلابيِّلكلِّمنِّالتمكينِّالنفسيِّوالتمكينِّوِّوخلصتِّالدراسةِّإلىِّعدةِّنتلائجِّأهمهلاِّ
وكِّوجودِّأثرِّسةةلبيِّللقيلادةِّالتبلادليةِّعلىِّالسةةل،ِّوأنِّهنلاكِّيِّللعلاملينبداعالتنظيميِّعلىِّالسةةلوكِّاإل

 يِّللعلاملينِّيتًولِّإلىِّأثرِّإيجلابيِّفيًِّلالِّارتفلاعِّمستوىِّالتمكين.بداعاإل

تمكينِّالنفسةةةةةةةةيِّوالتنظيميِّعلىِّتعزيزِّاألثرِّاإليجلابيِّلكلِّمنِّالوأوصةةةةةةةةتِّالدراسةةةةةةةةةِّبضةةةةةةةةرورةِّ
علىِّرفعِّمسةةةةةةتوىِّدورِّالقيلادةِّالتبلادليةِّمنِّأجلِّتنميةِّالسةةةةةةلوكِّ،ِّوالعملِّيِّللعلاملينبداعالسةةةةةةلوكِّاإل

ِّيِّللعلاملين.بداعاإل

5- (1030) Men  

Measuring the Impact of Leadership Style and Employee 

Empowerment on Perceived Organizational Reputation 

 وتمكين الموظف على سمعة الماسسة" س أثر النمط القياديقيا"

هدفتِّالدراسةةةةةةِّإلىِّتقييمِّأثرِّقيلادةِّالمؤسةةةةةسةةةةةةِّعلىِّفلاعليةِّالعالقلاتِّالعلامةِّمنِّوجهةِّنظرِّ
البيئةِّالخلارجيةِّللمؤسةةةةةةةةسةةةةةةةةة،ًِّيثِّسةةةةةةةةعتِّالدراسةةةةةةةةةِّإلىِّالربطِّبينِّالنمطِّالقيلاديِّوتمكينِّالموظفِّ

ِّوسمعةِّالمؤسسةِّمنِّوجهةِّنظرِّالموظفين.
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راءِّآأنِّالقيلادةِّالتًويليةِّتؤثرِّإيجلابيلااِّعلىِِّّجملةِّمنِّالنتلائجِّأهمهلاِّتِّالدراسةةةةةةةِّإلىتوصةةةةةةلوِّ
ِّمبلاشرِّوغيرِّمبلاشر،ِّوذلكِّمنِّخاللِّتمكينِّالموظفين.بشكلِّالموظفينِّتجلاهِّسمعةِّالمؤسسةِّ

تطويرِّعواملِّأخرىِّداخلِّالمؤسسة،ِّأهمهلاِّالهيكلِّالتنظيميِّوثقلافةِّالمؤسسةِّبوأوصتِّالدراسةِّ
يسةةةةةلاهمِّفيِّتعزيزِّتمكينِّالموظفِّداخلِّالمؤسةةةةةسةةةةةةِّمملاِّينعكسِّإيجلابلااِّعلىِّسةةةةةمعةِّوالمسةةةةةلاواةِّمملاِّ

ِّالمؤسسة.

6- Chien-Wen Tsai (2009) 

Leadership Style and Employee's Job Satisfaction in 

International Tourist Hotel  

 ة"ي"األنماط القيادية وعالقتها بالرضا الوظيفي للموظفين في الفنادق السياحية الدول

النمطِّالقيلاديِّوالرضةةةةةةةةلاِّالوظيفيِّفيِّخدملاتِِّّالعالقةِّبينِّهدفتِّالدراسةةةةةةةةةِّإلىِّالتعرفِّعلى
نِّلجمعِّالبيلانلاتِّمنِّالموظفيِّاسةةةةتخدمِّالبلاًثِّاسةةةةتبلانةالفنلادق،ًِّيتِّالسةةةةيلاًةِّخصةةةةوصةةةةلااِّفيِّإدارةِّ

ِّتمثمِّ(ِّاسةةةةةةةةتبلانةِّعلىِّعينةِّالدراسةةةةةةةةة،299ِّتمِّتوزيعِّ)فقدِّينِّفيِّالفنلادقِّالسةةةةةةةةيلاًيةِّالعلالمية،ِّلمالعلا
ِّ(.%.7(ِّمنهلاِّأيِّملاِّنسبتهِّ)99.استعلادةِّ)

أنِّالموظفينِّيكونواِّأكثرِّرضةةةةةةةةةلااِّمعِّنمطِِّّبعضِّالنتلائجِّأهمهلاِّوقدِّخلصةةةةةةةةةتِّالدراسةةةةةةةةةةِّإلى
ِّالذيِّيركزوِّعلىِّتنميةِّالعالقلاتِّمعهمِِّّالذيِّيركزِّفيهِّالقلائدوِِّّمرؤوسيهالقلائدِّفيهِّالقيلادةِّالذيِّيًترمِّ

عدمِِّّلمهلامِّواألعبلاءِّبينِّالعلاملين.ِّبلاإلضلافةِّإلىعلىِّالعملِّوأسسِّتنظيمهِّوتوزيعِّاِّالقلائدفيهِِّّأيضلااِّ
وجودِّاختالفلاتِّفيِّرؤيةِّالمبًوثينِّتجلاهِّاألنملاطِّالقيلاديةِّبغضِّالنظرِّعنِّمقدارِّالراتب،ِّواتضةةةةةةةحِّ

ِّأنهمِّيفضلونِّنمطِّالقيلادةِّالذيِّيركزِّعلىِّتنميةِّالعالقلاتِّمعهم.

دمِّن،ِّلكيِّتسةةةةتخوأوصةةةةتِّالدراسةةةةةِّإلىِّوضةةةةعِّآليةِّللًصةةةةولِّعلىِّالتغذيةِّالراجعةِّمنِّالموظفي
ِّكأسلاسِّلتطويرِّالقيلادةِّفيِّمختلفِّالتخصصلات.

ِّ
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7- Wong & Ladkin (2008) 

Creative relationship behavior for worker's motives 

associated with the job.  

 ي للعاملين بالدوافع المرتبطة بالوظيفة"بداععالقة السلوك اإل"

يفة،ِّيِّللعلاملينِّبلالدوافعِّالمرتبطةِّبلالوظبداعهدفتِّهذهِّالدراسةِّإلىِّتًديدِّعالقةِّالسلوكِّاإل
وتضةةةةةةةةةةةةةةمنةةتِّالوظيفةةةِّإدراكِّالعةةلاملينِّلألبعةةلادِّالتةةلاليةةةِّ)فرصِّالتطورِّوالنمو،ِّوالءِّالعةةلاملين،ِّتقةةديرِّ

(ِّمنِّالعلاملينِّبأًدِّالفنلادق،ِّواسةةةةةتخدم983ِّ)ِّالمكلافلت،ِّأهميةِّالوظيفة(ِّوتكونتِّعينةِّالدراسةةةةةةِّمن
دامِّأداةِّالدراسةِّعلىِّاستبلانة،ِّولمعلالجةِّالبيلانلاتِّتمِّاستخِّمنهجِّالوصفيِّالتًليليِّواشتملتالالبلاًثِّ

ِّ(.SPSSبرنلامجِّالتًليلِّاالًصلائيِّ)

يِّداعبوجودِّارتبلاطِّإيجلابيِّمعنويِّبينِّالسةةةةةةةةةلوكِّاإلِّلعدةِّنتلائجِّأهمهلاتوصةةةةةةةةةلتِّالدراسةةةةةةةةةةِّوِّ
،ِّيلالللعلاملينِّوالدوافعِّالداخليةِّالمرتبطةِّبلالوظيفة،ِّوتزدادِّقوةِّتلكِّالعالقةِّفيِّمسةةةةةةةةةةةةةةتويلاتِّاإلدارةِّالع

شكلِّيِّللعلاملينِّوالدوافعِّالداخليةِّببداعالعالقةِّبينِّالسلوكِّاإل،ِّيتوسطِّاالستعدادِّلتًملِّالمخلاطرةوِّ
 جزئي.

والدنيلاِّفيِِّّىتعزيزِّالعالقةِّبينِّالمسةةتويلاتِّالعليلاِّوالوسةةطوأوصةةتِّالدراسةةةِّبعدةِّتوصةةيلاتِّمنهلاِّ
لاجةلاتًِّوافزِّيلبيًِّةتوفيرِّنظةلامِّأجورِّوِّ،ِّوضةةةةةةةةةةةةةةرورةِّالعمةلِّكًةلافزِّمعنويِّلتقويةةِّالةدوافعِّالوظيفيةة

ِّيِّلدىِّاألشخلاصِّالمبدعين.ِّبداعتنميةِّالسلوكِّاإلِّأجلِّالموظفينِّفيِّجميعِّالمستويلاتِّمن

8- Eran Vigoda – Gadot (2007) 

Leadership Style, Organizational Politics, and Employees 

Performance 

ماسلللسلللات األمن  "األنماط القيادية وعالقتها بالسلللياسلللات التنظيمية وأداء الموظفين في

 العام في دولة االحتالل"
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هدفتِّالدراسةةةةةةِّإلىِّالتعرفِّعلىِّالعالقةِّبينِّاألنملاطِّالقيلاديةِّوالسةةةةةيلاسةةةةةلاتِّالتنظيميةِّوأداءِّ
لاولتِّالدراسةةةةةةةِّأيضةةةةةةلااِّتعزِّ زِّمعرفتنلاِّعنِّالسةةةةةةيلاسةةةةةةةِّالتنظيميةِّوكذلكِّعنِّسةةةةةةلوكيلاتِّيالموظفين.ًِّو

دراسةةةةةةةةةة،ًِّيثِّتمِّتوزيعِّاسةةةةةةةةةتبلانةِّعلىِّالبلاًثِّاسةةةةةةةةةتبلانةِّألغراضِّالِّالتنظيمية،ِّواسةةةةةةةةةتخدمالمواطنةِّ
(595ِّموظفينِّيعملونِّفيِّمؤسةةةةةةسةةةةةةلاتِّاألمنِّالعلامِّفيِّدولةِّاالًتاللِّ"إسةةةةةةرائيل"ِّوبلغِّعددِّالعينةِّ)

عنِّمستوىِّأداءِّموظفيهمِّفيِّاألداءِّالوظيفيِِّّنموظف.ِّبلاإلضلافةِّإلىِّذلكِّقدمِّالمشرفينِّموضوعي
ِّوسلوكيلاتِّالمواطنةِّالتنظيمية.

وجودِّعالقةِّإيجلابيةِّبينِّنمطِّالقيلادةِِّّتلائجِّومنِّأهمهلاإلىِّبعضِّالنوتوصةةةةةةةةةةةةةةلتِّالدراسةةةةةةةةةةةةةةةِّ
داءِّبينِّنمطِّالقيلادةِّاإلجرائيةِّواألِّةالتًويليةِّوسةةةةةةةةةةةةلوكيلاتِّالمواطنةِّالتنظيمية،ِّووجودِّعالقةِّسةةةةةةةةةةةةلبي

ِّالوظيفي.

ة،ِّرسةةةميةِّأوِّغيرِّرسةةةميِّةتًفيزِّالموظفينِّليكونِّأداءهمِّمميز،ِّسةةةواءِّبصةةةفبوأوصةةةتِّالدراسةةةةِّ
ِّورِّالسلوكيِّوتعزيزِّسلوكيلاتِّالمواطنةِّالتنظيمية.منِّخاللِّمستويلاتِّأعلىِّمنِّالد

9- Faith & Kenneth (1007) 

"The Influence of Principals Leadership Styles on 

Secondary School Teachrs Job Satisfaction" 

 ."الوظيفي لمدرسي الثانوية العامةه نيجيريا أثر أنماط القيادة اإلدارية على الرضا"
 

ِّالمدارسِّلمدرسةةةةةةةةةي أثرِّأنملاطِّالقيلادةِّعلىِّالرضةةةةةةةةةلاِّالوظيفيِّعلىإلىِّالتعرفِّهدفتِّالدراسةةةةةةةةةةِّ
منهجِّالمِّاداسةةةةةةةةةةةةةتخِّوقدِّتمِّالثلانويةِّالعلامة،ِّفيِّمنطقةِّنسةةةةةةةةةةةةةوكلاِّالتعليميةِّفيِّواليةِّإنجوِّفيِّنيجيريلا،

(059ِّ،ِّوتمِّاختيلارِّعينةِّعشةةةةوائيةِّطبقيةِّمكونةِّمنِّ)التًليليِّفيِّتًقيقِّأهدافِّالدراسةةةةةِّالوصةةةةفي
ةِّاالسةةةةةةةةةةتبلانةِّكأدا ثلانويةِّمنِّثالثِّمديريلاتِّتلابعةِّللمنطقة،ِّطبقتِّعليهم مدرسةةةةةةةةةةة(05ِّمعلملااِّمنِّ)

ِّ.للدراسة
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كشةةةةةةةةةةةفتِّعنِّوجودِّثالثةِّأنملاطِّقيلاديةِّلدىِّ قدِّأظهرتِّالدراسةةةةةةةةةةةةِّجملةِّمنِّالنتلائجِّأهمهلاِّأنهلاوِّ
النمطِّالديموقراطيِّ ،ِّوأنالنمطِّاألوتوقراطي،ِّوالديموقراطي،ِّوالترسةةلي مديريِّالمدارسِّالثلانويةِّوهي

علىِّتنميةِّالرضةةةةةةةةةةلاِّالوظيفيِّلدىِّ النمطِّالسةةةةةةةةةةلائدِّلدىِّمديريِّالمدارسِّالثلانوية،ِّوالذيِّيسةةةةةةةةةةلاعدهوِّ
ِّ.المدرسين

دوراتِّتدريبيةِّلمديريِّالمدارسِّالثلانويةًِّولِّأنملاطِّالقيلادةِّوأوصةةةةةةةةةةتِّالدراسةةةةةةةةةةةِّبضةةةةةةةةةةرورةِّعقدِّ
،ِّعملالتفلانيِّفيِّالوِّلكفلاءةِّا ،ِّوأوصةةةةةتِّأيضةةةةةلااِّبأنِّيكونِّتعيينِّمديريِّالمدارسِّمعتمدااِّعلىالًديثة

ِّ.القرار يجبِّعلىِّمديريِّالمدارسِّإعطلاءِّالمدرسينِّفرصلااِّأكثرِّللمشلاركةِّفيِّصنعوِّ

 التعقيب على الدراسات السابقة  

منِّخاللِّاسةةةةةتعراضِّالبلاًثِّللدراسةةةةةلاتِّالسةةةةةلابقةِّذاتِّالعالقة،ِّتبينِّأنِّهنلاكِّاهتملاملااِّكبيرااِّمنِّ
ِّمنِّمجلاليِّاألنملاطِّالقيلاديةِّوالسةةةةةةلوكِّاإل ِّواتضةةةةةةحِّأنِّأغلبِّالدراسةةةةةةلاتِّي،بداعقبلِّالبلاًثينِّفيِّكل 

خر،ِّبخالفِّالدراسةةةةةةةةةةةةةةِّتنلاولتِّفقطِّأًدِّالمتغيرينِّدونِّاآلسةةةةةةةةةةةةةواءِّكلانتِّمًليةِّأوِّعربيةِّأوِّجنبيةِّ
الًلاليةِّالتيِّتنلاولتِّالعالقةِّبينِّالمتغيرين،ِّوهذاِّملاِّيضةةةةةةةةةةةةةفيِّتميزااِّلهذهِّالدراسةةةةةةةةةةةةةةِّالتيِّربطتِّبينِّ

ِّهذينِّالمجلالين.ِّ

للدراسةةةةةةةةةِّ لسةةةةةةةةلابقةِّفيِّإثراءِّاإلطلارِّالنظريمنِّاطالعهِّعلىِّالدراسةةةةةةةةلاتِّاِّوقد اسبببببتفاد الباحث
الدراسةةةةةةةةةةةِّ أداةِّالدراسةةةةةةةةةةة،ِّوفىِّالتعقيبِّعلىِّالنتلائجِّالتيِّكشةةةةةةةةةةفتِّعنهلاوِِّّمنهجيةِّالًلالية،ِّوفيِّبنلاء

قتًِّيثِّاتفِّرصةةةةةةةةةةةدِّالعديدِّمنِّأوجهِّاالتفلاقِّواالختالفِّبينهلاِّوبينِّالدراسةةةةةةةةةةةةِّالًلالية، وتمِّ،الًلالية
عةِّدامهلاِّللمنهجِّالوصفيِّالتًليليِّكمنهجِّينلاسبِّطبيالدراسةِّالًلاليةِّمعِّالدراسلاتِّالسلابقةِّفيِّاستخ

هذهِّالدراسةةلات،ِّواتفقتِّأيضةةلااِّفيِّاألداةِّالمسةةتخدمةِّلجمعِّالبيلانلاتِّأالِّوهيِّاالسةةتبلانة،ِّواتفقتِّأيضةةلااِّ
فيِّاستخدامِّبعضِّالمغيراتِّالفرعيةِّمثلِّ)المؤهلِّالعلمي،ِّسنواتِّالخبرة(،ِّوتختلفِّالدراسةِّالًلاليةِّ

نقلاطِّأهمهلا،ِّاختالفِّالبيئةِّالتيِّدرسةةةةةتهلاِّالدراسةةةةةةِّالًلاليةِّعنِّبيئةِِّّمعِّالدراسةةةةةلاتِّالسةةةةةلابقةِّفيِّعدة
ِّلاديةاألنملاطِّالقيفالِّتوجدِّدراسةةةةةةةةةلاتِّعلىًِّدِّعلمِّالبلاًثِّتنلاولتِّالعالقةِّبينِّالدراسةةةةةةةةةلاتِّالسةةةةةةةةةلابقة،ِّ

يؤكدِّوِِّّبرزِّالًلاجةِّلتلكِّالدراسةيُِِّّيِّلدىِّالعلاملينِّفيِّأيِّمؤسسةِّعسكرية،ِّوهذاِّملابداعوالسلوكِّاإل
ِّضِّالنقصِّفيِّالدراسلاتِّوالبًوثِّالمتعلقةِّبهذاِّالمجلال.فيِّتعويِّتهلاأهمي
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 أوجه االستفادة من الدراسات السابقة 
 :يليمن خالل الدراسات السابقة استفاد الباحث ما 

ثراءِّاإلطلارِّالنظري. -1  استفلادِّالبلاًثِّمنِّالدراسلاتِّالسلابقةِّفيِّإعدادِّاإلطلارِّالعلامِّللدراسة،ِّوا 
 يرة،ِّوبأسةةةةةةملاءِّالعديدِّمنِّالكتبثبملادةِّنظريةِّكِّزودتِّالدراسةةةةةةلاتِّالسةةةةةةلابقةِّالدراسةةةةةةةِّالًلالية -2

 .كلالمراجعِّذاتِّالصلةِّبموضوعِّالدراسة
اسةةةةةةةتفلادِّالبلاًثِّمنِّالدراسةةةةةةةلاتِّالسةةةةةةةلابقةِّفيِّتكوينِّتصةةةةةةةورِّعنِّالدراسةةةةةةةةِّالًلاليةِّمنًِّيثِّ -3

تقسةةةةةيملاتِّالدراسةةةةةة،ِّواختيلارِّمنهجِّالدراسةةةةةةِّوبنلاءِّأداةِّالدراسةةةةةةِّ)االسةةةةةتبلانة(ِّوتًديدِّمًلاورِّ
 .األسلاليبِّاإلًصلائيةِّالمستخدمةِّفيِّتًليلِّأداةِّالدراسة فقراتهلا،ِّبلاإلضلافةِّإلى

 سلاعدتِّالبلاًثِّفيِّوضعِّفرضيلاتِّالدراسةِّالًلالية. -4
لات -5  .استفلادِّالبلاًثِّمنِّالدراسلاتِّالسلابقةِّفيِّتقديمِّالتوجيهلاتِّوالتوصيلاتِّوالمقتًر
 .سلاعدتِّالبلاًثِّعلىِّتجنبِّدراسةِّقضلايلاِّسبقِّوأنِّدرسهلاِّغيرهِّمنِّالبلاًثين -6

 ة الحاليةما تميزت به الدراس 

 تميزتِّالدراسةِّالًلاليةِّعنِّالدراسلاتِّالسلابقةِّبملاِّيلي:

ِّييِّلدىِّالعلاملينِّفبداعالعالقةِّبينِّاألنملاطِّالقيلاديةِّوالسلوكِّاإلأنِّهذهِّالدراسةِّتنلاولتِّ -
جهلازِّاألمنِّالداخلي،ِّوهيِّالدراسةِّاألولىِّعلىًِّدِّعلمِّالبلاًثِّالتيِّتجمعِّبينِّمتغيريِّ

 الدراسة.
ِّيِّلدىِّالعلاملينِّفيبداعمجلاالتِّاألنملاطِّالقيلاديةِّوالسلوكِّاإلِّركزتِّالدراسةِّالًلاليةِّعلى -

المستويلاتِّاإلداريةِّالعليلاِّوالدنيلا،ِّبينملاِّركزتِِّّبيننهلاِّجمعتِّأجهلازِّاألمنِّالداخلي،ِّأيِّ
 بعضِّالدراسلاتِّالسلابقةِّعلىِّالمديرينِّوأصًلابِّالمستويلاتِّالعليلاِّفقط.

نِّمجتمعِّالدراسةِّهوِّالعلاملينِّفيِّجهلازِّإكملاِّتميزتِّهذهِّالدراسةِّبمجتمعِّالدراسة،ًِّيثِّ -
األمنِّالداخلي،ِّويعتبرِّهذاِّالجهلازِّمؤسسةِّأمنيةِّذاتِّأهميةِّكبيرةِّبوزارةِّالداخليةِّواألمنِّ

 الدراسةِّفيِّالدراسلاتِّالسلابقةِّمؤسسلاتِّمدنية.ِّلاتمجتمعِّتالوطني،ِّبينملاِّكلان
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 الفجوة البحثية 
 السابقة( مصفوفة الفجوة البحثية الخاصة بالدراسات 1جدول رقم )

 الدراسة الحالية الفجوة البحثية الدراسات السابقة

اهتمت معظم الدراسااااااااات 
السااااااابقة بدراسااااااة المت ير 
المستقل "األنماط القيادية"، 
تاب   أو دراسااااااااة المت ير ال

 ي.بداع"السلوك اإل

الدراساااااااات الساااااااابقة لم 
تااتااناااااول الااعااالقااااة بااياان 
الاامااتاا ااياارياان )األنااماااااط 
الاااقاااياااااديااااة، السااااااااالاااوك 

 ي(.بداعاإل

الدراسااة الحالية على  ركزت
قياااااديااااة  ل مت ير األنماااااط ا
كمت ير مساااااااتقاااال ومت ير 

ير ي كمت بااداعالسااااااالوك اإل
 تاب ، ودراسة العالقة بينهما.

معظم الدراساااااات الساااااابقة 
تمثل مجتم  الدراساااااااة في 
المؤسااااااسااااااات والوزارات 

 ذات الطاب  المدني. 

الدراساااااااات الساااااااابقة لم 
تركز على مؤسااااااسااااااات 
 ذات طاااااباااا  أماااانااااي أو

 عسكري.

تمثل مجتم  الدراسااة الحالية 
في وزارة الااداخليااة واألمن 

جااهاااااز األماان  –الااوطاانااي 
 الداخلي.

ركزت بعض الدراساااااااات 
السابقة على دراسة العالقة 
بااياان األنااماااااط الااقااياااااديااااة 

اإلداري لاااااد   باااااداعواإل
الااماااادياارياان وأصااااااااحاااااب 

 المستويات اإلدارية.

لم تركز الاااادراسااااااااااات 
الساااااااابقة على دراساااااااة 

ياان األنااماااااط الااعااالقااااة باا
سلوك  القيادية ومستو  ال

 ي لاااد  العااااملينباااداعاإل
 .في مجال األمن

هذه الدراساااااااة على  ركزت
دراسااااااة العالقة بين األنماط 

 يبداعالقيادية والسااااااالوك اإل
لااااد  الاااعااااامااالااايااان ولااايااا  

 المديرين.

ركزت الدراساااات الساااابقة 
أثر األنماااط القياااديااة على 

على الرضااااااااااا الوظيفي 
 ومستو  األداء.

لدراسااااااااات  عدم تركيز ا
دراساااااااة على  الساااااااابقة

األنماط القيادية وعالقتها 
 ي.بداعبالسلوك اإل

هذه الدراساااااااة على  ركزت
األنماااط القياااديااة دراساااااااااة 

 .يبداعوعالقتها بالسلوك اإل

اعتمدت الدراسااات السااابقة 
على تصااااااانيف األنماااااط 
القياااادياااة ثلى ثالط أنمااااط 

 رئيسية 

لاااام تااااتااااناااااول أي ماااان 
 الاادراسااااااااات السااااااااابقااة
تصااااانيف األنماط القيادية 
حساااااااب نظرية الشااااااابكة 

 اإلدارية.

اعتمدت هذه الدراسااااااة على 
نظرية الشاااااابكة اإلدارية في 
تصااااااانيف األنماااط القياااديااة 

 وهي خمسة أنماط.

 

رد بواسطة الباحط بالستفادة من الدراسات السابقة  ج 
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 مقدمة 
جراءاتهلاِّمًورااِّرئيسةةةةةةةةةةةةةةيلااِّيتمِّمنِّخاللهِّإنجلازِّالجلانبِّالتطبيقيِّمنِّ تعتبرِّمنهجيةِّالدراسةةةةةةةةةةةةةةةِّوا 

دراسة،ِّوعنِّطريقهلاِّيتمِّالًصولِّعلىِّالبيلانلاتِّالمطلوبةِّإلجراءِّالتًليلِّاإلًصلائيِّللتوصلِّإلىِّال
النتلائجِّالتيِّيتمِّتفسةةةةةةةةيرهلاِّفيِّضةةةةةةةةوءِّأدبيلاتِّالدراسةةةةةةةةةِّالمتعلقةِّبموضةةةةةةةةوعِّالدراسةةةةةةةةة،ِّوبلالتلاليِّتًققِّ

ِّاألهدافِّالتيِّتسعىِّإلىِّتًقيقهلا.ِّ

دمةِّراسة،ِّوكذلكِّأداةِّالدراسةِّالمستخللمنهجِّالمتبعِّومجتمعِّوعينةِّالدِّتنلاولِّهذاِّالفصلِّوصفلااِّ
اتِّالتيِّتضمنِّوصفلااِّلإلجراءويرهلا،ِّومدىِّصدقهلاِّوثبلاتهلا.ِّكملاِّوطريقةِّإعدادهلاِّوكيفيةِّبنلائهلاِّوتط

قلامِّبهلاِّالبلاًثِّفيِّتصةةةميمِّأداةِّالدراسةةةةِّوتقنينهلا،ِّواألدواتِّالتيِّاسةةةتخدمتهلاِّلجمعِّبيلانلاتِّالدراسةةةة،ِّ
سةةةةةةتخدمتِّفيِّتًليلِّالبيلانلاتِّواسةةةةةةتخالصِّالنتلائج،ِّنتهيِّالفصةةةةةةلِّبلالمعلالجلاتِّاإلًصةةةةةةلائيةِّالتيِّااوِّ

ِّوفيملاِّيليِّوصفِّلهذهِّاإلجراءات.

  الدراسةمنهجية وأسلوب 
منهجِّالوصةةةةفيِّالتًليلي،ِّوالذيِّيعتمدِّالِّمنِّأجلِّتًقيقِّأهدافِّالدراسةةةةةِّقلامِّالبلاًثِّبلاسةةةةتخدام

ااِّكيفيلااِّوكميلاا،ِّرِّعلىِّدراسةةةِّالظلاهرةِّكملاِّتوجدِّفيِّالواقعِّويهتمِّبوصةةفهلاِّوصةةفلااِّدقيقلااِّويعبرِّعنهلاِّتعبي
كملاِّالِّيكتفيِّهذاِّالمنهجِّعندِّجمعِّالمعلوملاتِّالمتعلقةِّبلالظلاهرةِّمنِّأجلِّاسةةةةةةةةةةةةةةتقصةةةةةةةةةةةةةةلاءِّمظلاهرهلاِّ
وعالقلاتهلاِّالمختلفة،ِّبلِّيتعداهِّإلىِّالتًليلِّوالربطِّوالتفسةةةةةةةيرِّللوصةةةةةةةولِّإلىِّاسةةةةةةةتنتلاجلاتِّيبنيِّعليهلاِّ

ِِّّالتصورِّالمقترحِّبًيثِّيزيدِّبهلاِّرصيدِّالمعرفةِّعنِّالموضوع.

 م الباحث مصدرين أساسين للمعلومات:وقد استخد

ثانوية: .أ الكتةةبِّوالمراجعِّالعربيةةةِّواألجنبيةةةِّذاتِّالعالقةةة،ِّإلىًِّيةةثِّاتجةةهِّالبةةلاًةةثِِّّالمصببببببببببادر ال
،ِّوالبًثِّةالدراسةةوالدوريلاتِّوالمقلاالتِّوالتقلارير،ِّواألبًلاثِّوالدراسةةلاتِّالسةةلابقةِّالتيِّتنلاولتِّموضةةوعِّ

ِّوالمطلالعةِّفيِّمواقعِّاإلنترنتِّالمختلفة.
لمعلالجةِّالجوانبِّالتًليليةِّلموضةةةةةةةةةوعِّالبًثِّلجأِّالبلاًثِّإليِّجمعِّالبيلانلاتِِّّاألولية:المصببببببادر  .ب

لهذاِّالغرض. ِّاألوليةِّمنِّخاللِّاالستبلانةِّكأداةِّرئيسةِّللبًث،ِّصممتِّخصيصلاِّا
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 مجتمل الدراسة 

جميعِّالموظفينِّفيِّجهلازِّاألمنِّالداخليِّفيِّوزارةِّالداخليةِّوالبلالغِِّّمنِّالدراسةةةةةةةةةةةةةةةِّتكونِّمجتمع
 ِّ.لااِّوظف(ِّم079عددهمِّ)

 عينة الدراسة 

قدِّتمِّاختيلارِّعينةِّممثلةِّلمجتمعِّالدراسة،ِّوًِّيثِّقلامِّالبلاًثِّبلاستخدامِّطريقةِّالعينةِّالعشوائية،ِّ
وتمِّتوزيعِِّّ،لااِّموظفةةةةِّ(079)ِّمنِّالمجتمعِّاألصةةةةةةةةةةةةةةليِّوالبةةةةلالغِّعةةةةددهمِّلااِّموظفةةةة(572ِّ)ِّعةةةةددهةةةةلابلغِّ

ِّيلانلاتِّلمِّيتمِّاستبعلادِّأياستبلانة،ِّوبعدِّتفًصِّاالستبِّ(569)االستبلانلاتِّعلىِّالعينةِّثمِّتمِّاستردادِّ
اسةةةةةةةةتبلانةِّنظرااِّلتًققِّالشةةةةةةةةروطِّالمطلوبةِّلإلجلابةِّعلىِّاالسةةةةةةةةتبيلان،ِّوبذلكِّيكونِّعددِّاالسةةةةةةةةتبيلانلاتِّ

ِّ:التلالية المعلادلةِّالعينةِّمنِّخاللًجمًِّيثِّتمِّاستخراجِِّّ(ِّاستبلانة.569الخلاضعةِّللدراسةِّ)
ِّ

ِّ
ِّ معلادلةِّستيفنِّثلامبسون

ِّ
ِّ
Nًِِّّجمِّالمجتمع:ِّ
Zِّ96 ,1وتسلاوي95ِِّّ ,0المقلابلةِّلمستوىِّالداللةِّ:ِّالدرجةِّالمعيلارية 
Dِّ05ِّ ,0:ِّنسبةِّالخطأِّوتسلاوي
Pِّ=ِّ50ِّ ,0:ِّنسبةِّتوفرِّالخلاصيةِّوالمًلايدة

 البيانات الشخصية (2جدول رقم )

 النسبة العدد البيان
 العمر

 11.2 29ِّسنة52ِّأقلِّمنِّ
 60.4 157ِّسنة52ِّالىِّأقلِّمن52ِِّّمنِّ
 23.5 61 سنة52ِّالىِّأقلِّمن52ِِّّمنِّ
 5.0 13 سنةِّفأكثر52ِّ

 100.0 062 المجموع
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 النسبة العدد البيان
 المؤهل العلمي

 26.5 69ِّثلانويةِّعلامةِّفأقل
 19.6 51ِّدبلومِّمتوسطِّ

 45.0 117ِّبكلالوريوس
 8.8 23 دراسلاتِّعليلا

 100.0 260 المجموع

 سنوات الخدمة
 20.4 53ِّسنوات2ِّأقلِّمنِّ

 60.8 158ِّسنوات01ِّالى2ِِّّمنِّ
 18.8 49ِّسنة01ِّأكثرِّمنِّ

 02202 062 جموعالم
 الرتبة العسكرية

 1.2 3ِّعقيد
 5.0 13ِّمقدم
 15.0 39ِّرائد
 18.1 47ِّنقيب

 16.2 42ِّمالزمِّأول
 8.8 23ِّمالزم

 8.8 23ِّمسلاعدِّأول
 8.8 23ِّمسلاعد

 6.9 18ِّرقيبِّأول
 6.2 16ِّرقيب
 5.0 13ِّعريف

 100.0 260 المجموع

ِّ
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منِّالمبًوثينِّكلانتِّأعملارهمِّفيِّالفئةِّالعمريةِّمنِِّّ%4105(ِّيوضةةةةةةةةحِّأنِّملاِّنسةةةةةةةةبته5ِّجدولِّ)
52ِّةِّاألكثرِّمنِّيكلانتِّأعملارهمِّفيِّالفئةِّالعمرِِّّ%201سةةةةةةةةةةةةنةِّبينمِّملاِّنسةةةةةةةةةةةةبته52ِِّّالىِّأقلِّمن52ِِّّ

بينملاًِّملةِّالدراسةةةةةةةةةةلاتِّالعليلاِِّّ%5201سةةةةةةةةةةنة،ِّوقدِّشةةةةةةةةةةكلتِّنسةةةةةةةةةةبةًِّملةِّالبكلالوريوسِّمنِّالمبًوثينِّ
بينملاِِّّ%4108سةةةةةةةةةنوات01ِِّّالى2ِِّّبرتهمِّملاِّبينِّ.ِّبلغتِّنسةةةةةةةةةبةِّالمبًوثينِّالذينِّتنًصةةةةةةةةةرِّخ808%

،ِّهذاِّوشةةةةةةةةةكلتِّنسةةةةةةةةةبةِّالمبًوثينِّمنِّ%0808سةةةةةةةةةنوات01ِِّّالمبًوثينِّالذينِّتنًصةةةةةةةةةرِّخبرتهمِّفوقِّ
،ِّهذاِّوقدِّشةةةةةكلتِّنسةةةةةبةِّ%201بينملاِّمنِّرتبةِّمقدمِِّّ%005العلاملينِّمنِّالرتبِّالعسةةةةةكريةِّبرتبةِّعقيدِّ

ِّ.%0405ليهلاِّالمالزمِّأولِّبنسبةِّيِّ%0800علىِّبينِّالرتبِّالعسكريةِّبنسبةِّالنقيبِّالنسبةِّاأل

 أداة الدراسة 
 من بلاعتبلارهلا للدراسةِّمنِّأجلِّالًصولِّعلىِّالبيلانلات كأداة المغلقة االستبلانة البلاًث استخدم
 تتضمن بأنهلاِّاستملارة االستبلانة الدراسلات،ِّوتعر ف أهداف تًقق التي العلمي البًث أنسبِّأدوات

بداء األسةةئلة تلك عن العينةِّبلاإلجلابة أفراد يقوم يثً المكتوبة العبلارات أو األسةةئلة من مجموعه  وا 
ِّالدراسة.ِّ موضوع ًول فيهلا يأالرِّ

ِّمنِّقسمينِّرئيسين:وقدِّتكونتِّاستبلانةِّالدراسةِّ

نواتِّس،ِّالمؤهلِّالعلمي،ِّالعمروهوِّعبلارةِّعنِّالبيلانلاتِّالشخصيةِّعنِّالمستجيبِّ)القسم األول: 
ِّ(.الرتبةِّالعسكرية،ِّالخدمة

ِّ(ِّفقرة:80،ِّويتكونِّمنِّ)محاور الدراسةلارةِّعنِّوهوِّعبِّالقسم الثاني:

 ( فقرة.53ويتكون من ) األنماط القياديةالمحور األول: 

 (ِّفقرة.14ويتكونِّمنِّ)ِّالنمطِّاألوتوقراطي،المجال األول: 

ِّ(ِّفقرة.11،ِّويتكونِّمنِّ)النمطِّالديمقراطيالمجال الثاني: 

ِّ(ِّفقرة.11،ِّويتكونِّمنِّ)النمطِّالترسليالمجال الثالث: 

ِّ(ِّفقرة.9ويتكونِّمنِّ)ِّالنمطِّاالجتملاعي،مجال الرابل: ال

ِّ(ِّفقرة.8منِّ) ويتكونِّالنمطِّالمثلالي،المجال الخام : 
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 ( فقرة.27ويتكون من ) يبداعالمحور الثاني: السلوك اإل

ِّ(ِّفقرة.5ويتكونِّمنِّ)ِّالطالقة،المجال األول: 

ِّ(ِّفقرة.5ويتكونِّمنِّ)ِّالمرونة،المجال الثاني: 

ِّ(ِّفقرة.6،ِّويتكونِّمنِّ)صلالةاألالمجال الثالث: 

ِّ(ِّفقرة.5،ِّويتكونِّمنِّ)الًسلاسيةِّللمشكالت: الرابلالمجال 

ِّ(ِّفقرة.6،ِّويتكونِّمنِّ)المخلاطرة: الخام المجال 

ِّ(.لفقراتِّاالستبيلانًِّسبِّجدولِّرقمِّ)(ِّلقيلاسِّاستجلابلاتِّالمبًوثين2ِّ-5تمِّاستخدامِّالتدرجِّ)

 ( درجات القيا 3جدول رقم )

 االستجابة
 موافق بدرجة
  قليلة جداً 

موافق بدرجة 
 كبيرة جداً 

4ِّ2ِِّّ.5ِّ5ِِّّالمقيلاس
ِّ

(ِّدلِّعلىِّالموافقةِّالعلالية2ِّ(ِّلالستجلابة،ِّوكلملاِّاقتربتِّاإلجلابةِّمنِّ)2-5اختلارِّالبلاًثِّالتدرجِّ)ِّ
ِّ.%59علىِّملاِّوردِّفيِّالفقرةِّالمعنيةِّوكلِّتدرجِّلهِّوزنِّنسبيِّ

 :خطوات بناء االستبانة 

لين ي لدى العامبداعاألنماط القيادية بالسلوك اإلِّعالقةِّسةِّلمعرفةقلامِّالبلاًثِّبإعدادِّأداةِّالدرا
ِّواتبعِّالبلاًثِّالخطواتِّالتلاليةِّلبنلاءِّاالستبلانة:ِّ،غزةفي جهاز األمن الداخلي في قطاع 

االطالعِّعلىِّاألدبِّاإلداريِّوالدراسلاتِّالسلابقةِّذاتِّالصلةِّبموضوعِّالدراسة،ِّواالستفلادةِّمنهلاِّ .5
ِّقراتهلا.فيِّبنلاءِّاالستبلانةِّوصيلاغةِّف

ِّأبعلادِّ .5 ِّتًديد ِّفي ِّاإلداريين ِّوالمشرفين ِّالجلامعلاتِّالفلسطينية ِّأسلاتذة ِّمن ِّالبلاًثِّعدداا استشلار
ِّاالستبلانةِّوفقراتهلا.
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ِّتًديدِّالمجلاالتِّالرئيسيةِّالتيِّشملتهلاِّاالستبلانة. ..
ِّتًديدِّالفقراتِّالتيِّتقعِّتًتِّكلِّمجلال. .4
بداءِّالمالًظلات. .2 ِّعرضِّاالستبلانةِّعلىِّالمشرفِّللنقلاسِّوا 
ِّالستبلانةِّفيِّصورتهلاِّاألوليةِّوقدِّتكونتِّمنِّمًورينِّأسلاسيين.تمِّتصميمِّا .6
ِّفيِّالمجلاالتِّاألكلاديميةِّواإلدارية59ِّتمِّعرضِّاالستبلانةِّعلىِّ) .7 (ِّمنِّالمًكمينِّذويِّالخبرة

أسملاءِّأعضلاءِِّّ(ِّيبين1والملًقِّرقمِّ)واإلًصلائيةِّفيِّكلِّمنِّالجلامعلاتِّوالمؤسسلاتِّالًكومية.ِّ
ِّلجنةِّالتًكيم.

مِّتعديلِّبعضِّفقراتِّاالستبلانةِّمنًِّيثِّالًذفِّأوِّاإلضلافةِّوالتعديل،ِّفيِّضوءِّآراءِّالمًكمينِّت .6
ِّ.(.)(ِّفقرة،ِّملًق69ِّعلىِّ)لتستقرِّاالستبلانةِّفيِّصورتهلاِّالنهلائيةِّ

 صدق وثبات االستبانة: 

يقصةةةةدِّبصةةةةدقِّوثبلاتِّاالسةةةةتبلانةِّالتًققِّمنِّصةةةةدقِّوثبلاتِّأداةِّالدراسةةةةةِّ)االسةةةةتبلانة(،ِّوذلكِّ
ِّعلىِّالنًوِّالتلالي:

 انة:صدق االستبأواًل: 

يقصدِّبلالصدقِّشمولِّاالستبلانةِّلكلِّالعنلاصرِّالتيِّيجبِّأنِّتدخلِّفيِّالتًليلِّمنِّنلاًية،ِّ
ووضةةةةةةةةوحِّفقراتهلاِّومفرداتهلاِّمنِّنلاًيةِّثلانية،ِّبًيثِّتكونِّمفهومةِّلكلِّمنِّيسةةةةةةةةتخدمهلا،ِّكملاِّيقصةةةةةةةةدِّ
بلالصةةةةدقِّأنِّأداةِّالقيلاسِّتقيسِّملاِّوضةةةةعتِّلقيلاسةةةةهِّوالِّتقيسِّشةةةةيئلااِّآخر،ِّوُتعدِّالدراسةةةةةِّصةةةةلادقةِّإذاِّ

البلاًثِّاختبلاراتِِّّىمدىِّصةةةالًيةِّدرجلاتهلا،ِّومنِّأجلِّالتًققِّمنِّصةةةدقِّأداةِّالدراسةةةة،ِّأجرًِّددتِّ
ِّالصدقِّالتلالية:

 :الصدق الظاهري -0

ًيثِّقلامِّالبلاًثِّبعرضِّأداةِّالدراسةِّفيِّصورتهلاِّاألوليةِّعلىِّمجموعةِّمنِّالمًكمينِّبلغِّ
والذينِِّّ،لنفسوعلمِّاِّ،ِّمختصةةةةينِّفيِّمجلالِّإدارةِّاألعملالِّوالجودةِّواإلًصةةةةلاءين(ِّمًكم10عددهمِّ)

ذفِّملاِّيلزمِّعلىِّفقراتِّاالستبلانة. ِّقلامواِّبدورهمِّبتقديمِّالنصحِّواإلرشلادِّوتعديلًِّو
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العبلاراتِّلقيلاسِّملاِّوضةةةةةةةةةعتِِّّمالئمةمنِّالمًكمينِّإبداءِّآرائهمِّفيِّمدىِِّّوقدِّطلبِّالبلاًث
ألجله،ِّومدىِّوضةةةةةةوحِّصةةةةةةيلاغةِّالعبلاراتِّومدىِّمنلاسةةةةةةبةِّكلِّعبلارةِّللمًورِّالذيِّينتميِّإليه،ِّومدىِّ

عبلاراتِّلتغطيةِّكلِّمًورِّمنِّمًلاورِّمتغيراتِّالدراسةةةِّاألسةةلاسةةية،ِّهذاِّبلاإلضةةلافةِّإلىِّاقتراحِّكفلايةِّال
ملاِّيرونهِّمنلاسةةةةبلااِّوضةةةةروريلااِّمنِّتعديلِّصةةةةيلاغةِّالعبلاراتِّأوًِّذفهلا،ِّأوِّإضةةةةلافةِّعبلاراتِّجديدةِّألداةِّ

لوبةِّطالدراسة،ِّوكذلكِّإبداءِّآرائهمِّفيملاِّيتعلقِّبلالبيلانلاتِّاألوليةِّ)الخصلائصِّالشخصيةِّوالوظيفيةِّالم
المسةةتخدمِّفيِّاالسةةتبلانة،ِِّّالخملاسةةي)ليكرت(ِِّّ(Likert-Scale)ِّمنِّالمبًوثين(،ِّإلىِّجلانبِّمقيلاس

النهلائية.ِّوتركزتِّتوجيهلاتِّالمًكمينِّعلىِّانتقلادِّطولِِّّلافيِّصةةةةةةةةةةةةةةورتهِّةلاناالسةةةةةةةةةةةةةةتبِّتوبذلكِّخرج
علىِّبعضِّالعبلاراتِّالمتكررة،ِّكملاِّأنِّبعضِّالمًكمينِّنصةةةةةةةةةةةةةةًواِِّّتًتوياالسةةةةةةةةةةةةةةتبلانةًِّيثِّكلانتِّ

ضلافةِّبعضِّالعبلاراتِّإلىِّمًلاورِّأخرى.ِّ،قليصِّبعضِّالعبلاراتِّمنِّبعضِّالمًلاوربضرورةِّت ِّوا 

 صدق المقيا : -0

 صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة: .1

يقصدِّبصدقِّاالتسلاقِّالداخلي،ِّمدىِّاتسلاقِّكلِّفقرةِّمنِّفقراتِّاالستبلانةِّمعِّالمًورِّالذيِّ
ةِّتِّاالسةةةةةةةةةتبلانةِّعلىِّعينةِّالدراسةةةةةةةةةتنتميِّإليهِّهذهِّالفقرة،ًِّيثِّتمًِّسةةةةةةةةةلابِّاالتسةةةةةةةةةلاقِّالداخليِّلفقرا

كلِّفقرةِّوالدرجةِِّّن(ِّمفردة،ِّوذلكِّبًسةةةةةةةةةةلابِّمعلامالتِّاالرتبلاطِّبي51االسةةةةةةةةةةتطالعيةِّالبلالغًِّجمهلاِّ)
ِّورِّالتلابعةِّلهِّعلىِّالنًوِّالتلالي:الكليةِّللمً

النمط األوتوقراطي : األنماط القياديةلفقرات المجال األول: الداخلي  االتساق صدق .0
 "المتسلط

 "صدق االتساق الداخلي لفقرات البعد األول: النمط األوتوقراطي "المتسلط (4جدول رقم )

معامل  الفقرات .م
 الداللة االرتباط

5. ِّ
يًرصِّمسةةةةةةةؤولكِّعلىِّااللتزامِّبلالقوانينِّواألنظمةِّالرسةةةةةةةميةِّدونِّأيِّ

ِّاجتهلاد.
0.227 0.000 

 0.000 0.573ِّ.خرينيًتفظِّبكلاملِّالصالًيلاتِّوالِّيسمحِّبتفويضِّجزءِّمنهلاِّلآلِّ .5
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 الفقرات .م
معامل 
 الداللة االرتباط

ِّمنِّتًملِّالمسؤولية.ِّيِّ .5  0.000 0.741ِّنظرِّللعلاملينِّعلىِّأنهمِّليسواِّعلىِّقدرِّكلاف 
 0.000 0.799ِّيعتبرِّالمنلاقشةِّوتبلادلِّاآلراءِّمضيعةِّللوقتِّوالِّداعيِّلهلا.ِّ .5
 0.000 0.755ِّيًدِّمنًِّريةِّالعلاملينِّفيِّاختيلارِّالطريقةِّالتيِّيتمِّبهلاِّتأديةِّالعمل.ِّ .2
 0.000 0.696ِّاعلاةِّلقدراتهم.يوزعِّالواجبلاتِّعلىِّالعلاملينِّدونِّمرِِّّ .4
 0.000 0.755ِّيتخذِّالقراراتِّبشكلِّمنفردِّدونِّاستشلارةِّالعلاملين.ِّ .7
 0.000 0.824ِّيتجنبِّكسبِّثقةِّالعلاملينِّويتجلاهلِّمشلاعرهمِّوأًلاسيسهم.ِّ .8
 0.000 0.752ِّيهتمِّبلالعملِّأكثرِّمنِّاهتملامهِّبلالعلاملين.ِّ .9
 0.000 0.814ِّيتجلاهلِّاقتراًلاتِّالعلاملين.ِّ .01
 0.000 0.818ِّيهِّوالِّيسمحِّللعلاملينِّبمعلارضته.يعتد ِّبرأِّ .00
 0.000 0.765ِّينفردِّبوضعِّالخططِّدونِّإشراكِّالعلاملينِّفيِّصيلاغتهلا.ِّ .05
 0.000 0.765ِّيستخدمِّأسلوبِّاألمرِّوالنهيِّدونِّنقلاس.ِّ .05
 0.000 0.708ِّيتدخلِّفيِّأعملالِّليستِّمنِّمهلامه.ِّ .05

 

البعةةةةدِّاألول:ِّاألنمةةةةلاطِِّّفقرةِّمنِّفقرات(ِّمعةةةةلامالتِّاالرتبةةةةلاطِّبينِّكةةةةل5ِّيبينِّجةةةةدولِّرقمِّ)
،ِّوالذيِّيبينِّأنِّمعلامالتِّاالرتبلاطِّالمبينةِّدالةِّعندِّمستوىِّداللةِّللبعدِّاألولالكليِِّّوالمعدلِّالقيلادية

ِّ.(1012ًتملاليةِّلكلِّفقرةِّأقلِّمنِّ)القيمةِّاالِّإن(،ًِّيث1012ِّ)
ِّ

 للبعد الثاني: النمط الديموقراطيالداخلي  االتساق صدق .0

 داخلي للبعد الثاني: النمط الديموقراطيصدق االتساق ال :(5جدول رقم )

 الفقرات .م
معامل 
 الداللة االرتباط

 0.000 0.295ِّ.يفوضِّبعضِّسلطلاتهِّللعلاملينِّ .0
 0.000 0.778ِّيتيحِّالفرصةِّللعلاملينِّإلبداءِّالرأيِّوالمشلاركةِّفيِّاتخلاذِّالقرارات.ِّ .5
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 الفقرات .م
معامل 
 الداللة االرتباط

5. ِّ
ِّأهميةةةةةةِّوتؤخةةةةذِّ ُيشةةةةةةةةةةةةةةعرِّالعةةةةةلاملينِّأنِّآراءهمِّووجهةةةةةلاتِّنظرهمِّلهةةةةةلا

ِّبلالًسبلان.
0.801 0.000 

5. ِّ
يبنيِّعالقةةةةةلاتِّطيبةةةةةةِّمعِّالعةةةةةلاملينِّويسةةةةةةةةةةةةةةعىِّلتوفيرِّاًتيةةةةةلاجةةةةةلاتهمِّ

ِّومشلاركتهمِّمنلاسبلاتهم.
0.745 0.000 

 0.000 0.819ِّيتركِّمجلاالاِّللعلاملينِّلمشلاركتهِّفيِّالتخطيط.ِِّّ .2
 0.000 0.812ِّيراعيِّقدراتِّومهلاراتِّالعلاملينِّعندِّتوزيعِّالمهلامِّعليهم.ِّ .4

7. ِّ
أنِِّّيةةةِّويًةةلاولإبةةداعلاراتِّوملكةةلاتِّيهتمِّبةةلالعةةلاملينِّالةةذينِّيمتلكونِّمهةة

ِّينميِّقدراتهم.ِّ
0.743 0.000 

8. ِّ
ِّالعةةلاملينِّعلىِّتًسةةةةةةةةةةةةةةينِّأسةةةةةةةةةةةةةةةةلاليةةبِّالعمةةلِّوتنميةةةِّمهةةلاراتيًرصِّ
ِّلا.وتطويره الوظيفية

0.765 0.000 

 0.000 0.763ِّيًرصِّعلىِّتنسيقِّجهودِّالعلاملين.ِّ .9

01. ِّ
ًةةلِِّّوابتكةةلارِّطرقِّجةةديةةدةِّفيِّبةةداعالمجةةلالِّللعةةلاملينِّللتفكيرِّواإليتيحِّ

ِّت.المشكال
0.773 0.000 

 0.000 0.748ِّيشجعِّالعلاملينِّعلىِّالتجديدِّواالبتكلارِّفيِّأسلاليبِّالعملِّ .00

كةةةلِّفقراتِّالبعةةةدِّالثةةةلانيِّالنمطِّالةةةديموقراطيِّ(ِّمعةةةلامالتِّاالرتبةةةلاطِّبين2ِّيبينِّجةةةدولِّرقمِّ)
،ِّوالةةذيِّيبينِّأنِّمعةةلامالتِّاالرتبةةلاطِّالمبينةةةِّدالةةةِّعنةةدِّمسةةةةةةةةةةةةةةتوىِّداللةةةِّللبعةةدِّالثةةلانيالكليِِّّوالمعةةدل

ِّ.(1012ًتملاليةِّلكلِّفقرةِّأقلِّمنِّ)القيمةِّاالِّإنًيثِِّّ(،1012)

 للبعد الثالث: النمط الترسليالداخلي  االتساق صدق .3

 لترسلي: النمط االثالثصدق االتساق الداخلي للبعد  :(6جدول رقم )

 الفقرات .م
معامل 
 االرتباط

 الداللة

 0.000 0.428ِّلعلاملينِّمعه.ليفوضِّكلِّسلطلاتهِِّّ.0
 0.000 0.461ِّالعلاملينِّبشكلِّطفيفِّجداا.ِّيشرفِّعلىِّنشلاطِّ.5
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 الفقرات .م
معامل 
 الداللة االرتباط

 0.001 0.212ِّيمنحِّالًريةِّالكلاملةِّللعلاملينِّفيِّطرقِّتأديةِّاألعملال.ِّ.5

5.ِّ
هنةةةةلاكِّغيةةةةلابِّواضةةةةةةةةةةةةةةحِّلألنظمةةةةةِّوالقوانينِّالتيِّتًةةةةددِّوتًكمِّأداءِّ

ِّالعلاملين.
0.597 0.000 

 0.000 0.720ِّيتهربِّمنِّمواجهةِّمشكالتِّالعمل.ِّ.2
 0.000 0.618ِّالعلاملينِّواالهتملامِّبعالجِّمشلاكلهم.يتجنبِّالتدخلِّفيِّشئونِِّّ.4
 0.000 0.481ِّغيلابهِّالِّيؤثرِّعلىِّالعملِّوالِّيعيقِّأداؤه.ِّ.7
 0.000 0.639ِّيترددِّعلادةاِّفيِّاتخلاذِّالقرار.ِّ.8
 0.000 0.639ِّيعتمدِّفيِّتًقيقِّاألهدافِّعلىِّالعلاملينِّدونِّتوجيهِّمنه.ِّ.9

ِّالمعدلوِّفقراتِّالبعدِّالثلالثِّالنمطِّالترسةةةةليِِّّكل(ِّمعلامالتِّاالرتبلاطِّبين4ِّيبينِّجدولِّرقمِّ)
(،ًِّيث1012ِّ،ِّوالذيِّيبينِّأنِّمعلامالتِّاالرتبلاطِّالمبينةِّدالةِّعندِّمستوىِّداللةِّ)للبعدِّالثلالثالكليِّ

ِِّّ.(1012ًتملاليةِّلكلِّفقرةِّأقلِّمنِّ)القيمةِّاالِّإن

 للبعد الرابل: النمط االجتماعيالداخلي  االتساق صدق .4

 االجتماعي: النمط الرابلالداخلي للبعد صدق االتساق  :(7جدول رقم )

معامل  الفقرات .م
 الداللة االرتباط

 0.000 0.455ِّيسعىِّلبنلاءِّعالقلاتِّطيبةِّمعِّالعلاملينِّوتوفيرًِّلاجلاتهمِّورغبلاتهم.ِّ.0
 0.000 0.645ِّيهتمِّبلالعلاملينِّأكثرِّمنِّاهتملامهِّبلالعمل.ِّ.5

5.ِّ
لاجلاتِّالعلاملينِّعلىًِّسةةةةةةةةةةةةةةلا قِّبِّتًقييهتمِّبلالعالقلاتِّاالجتملاعيةًِّو

ِّأهدافِّالمؤسسة.
0.644 0.000 

 0.000 0.736ِّينظرِّلنفسهِّعلىِّأنهِّاألخِّاألكبرِّللعلاملين.ِّ.5

2.ِّ
يسةةعىِّبشةةتىِّالطرقِّللقضةةلاءِّعلىِّأيِّمظلاهرِّقدِّتنتجِّعنهلاِّخالفلاتِّ

ِّ.نتلاجبينِّالعلاملينًِّتىِّولوِّكلانِّذلكِّعلىًِّسلابِّاإل
0.728 0.000 

 0.000 0.646ِّ.عندِّالعلاملينِّيبتعدِّعنِّطرحِّاألسئلةِّالتيِّتظهرِّنقلاطِّالضعفِّ.4
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 الفقرات .م
معامل 
 الداللة االرتباط

 0.001 0.229ِّيقدسِّالقوانينِّواألنظمةِّأكثرِّمنِّالعالقلاتِّاإلنسلانية.ِّ.7
 0.000 0.618ُِّيصدرِّالقرارِّالقلابلِّللتطبيقِّوالمقبولِّمنِّالعلاملين.ِّ.8
 0.000 0.657ِّيلجأِّإلىِّاألعملالِّالتيِّيعتقدِّأنهلاِّمقبولةِّمنِّقبلِّالعلاملين.ِّ.9

كةةةةلِّفقراتِّالبعةةةةدِّالرابعِّالنمطِّاالجتمةةةةلاعيِّالتِّاالرتبةةةةلاطِّبينِّ(ِّمعةةةةلام7يبينِّجةةةةدولِّرقمِّ)
،ِّوالةةذيِّيبينِّأنِّمعةةلامالتِّاالرتبةةلاطِّالمبينةةةِّدالةةةِّعنةةدِّمسةةةةةةةةةةةةةةتوىِّداللةةةِّللبعةةدِّالرابعالكليِِّّوالمعةةدل

ِِّّ.(1012ًتملاليةِّلكلِّفقرةِّأقلِّمنِّ)القيمةِّاالِّإن(،ًِّيث1012ِّ)

 للبعد الخام : النمط المثاليالداخلي  االتساق صدق .5

 المثالي: النمط الخام صدق االتساق الداخلي للبعد  :(8م )جدول رق

معامل  الفقرات .م
 الداللة االرتباط

 0.000 0.842ِّيعملِّعلىِّتعزيزِّالثقةِّبينهِّوبينِّالعلاملين.ِّ.0

5.ِّ
يمتلةةةةكِّالقةةةةدرةِّالكةةةةلافيةةةةةِّعلىِّبنةةةةلاءِّعالقةةةةلاتِّطيبةةةةةِّمعِّالعةةةةلاملينِّفيِّ

ِّالجهلاز.
0.822 0.000 

5.ِّ
قدِّلاونِّبينِّأعضلاءِّالفريقِّويبتعدِّعنِّالنيسعىِّإلىِّتعميقِّمفهومِّالتع

ِّالشخصيِّللعلاملين.
0.783 0.000 

 0.000 0.841ِّيتبنىِّفكرةِّالعملِّبروحِّالفريقِّالواًدِّفيِّالجهلاز.ِّ.5
 0.000 0.851ِّيشركِّأعضلاءِّالفريقِّفيِّاتخلاذِّالقرار.ِّ.2
 0.000 0.844ِّيًرصِّعلىِّاتخلاذِّالقرارِّالذيِّيًققًِّلاجلاتِّالعلاملينِّواألهدافِّالمرجوة.ِّ.4

لاهمِّفيِّيةِّويسةةةةةةةةةةةةةةةنتلاجيهتمِّبلالتغييرِّوالتجديدِّالذيِّيؤديِّإلىِّرفعِّاإلِّ.7
ِّ.بداعتشجيعِّاإل

0.829 0.001 

يبًثِّعنِّأسةةةةةةةةةةبلابِّاألخطلاءِّعندِّالعلاملينِّليقومِّبمعلالجتهلاِّبلاعتبلارهلاِِّّ.8
ِّنلاتجةِّعنِّسوءِّفهم.

0.786 0.000 
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كليِّالِّوالمعدلمثلاليِّكلِّفقراتِّالبعدِّالخلامسِّال(ِّمعلامالتِّاالرتبلاطِّبين8ِّيبينِّجدولِّرقمِّ)
ِّإن(،ًِّيث1012ِّ،ِّوالذيِّيبينِّأنِّمعلامالتِّاالرتبلاطِّالمبينةِّدالةِّعندِّمسةةةةتوىِّداللةِّ)للبعدِّالخلامس

ِِّّ.(1012ًتملاليةِّلكلِّفقرةِّأقلِّمنِّ)القيمةِّاال

 لكل من األنماط القيادية  لمجاالت الدراسةالداخلي االتساق صدق  .6

 لدراسة لكل من األنماط القيادية صدق االتساق الداخلي لمجاالت ا :(1جدول رقم )

 عدد الفقرات المحاور .م
معامل 
 االرتباط

 الداللة

 0.000 0.650 14 النمط األوتوقراطي –البعد األول ِّ.0
 0.000 0.870 11 البعد الثاني: النمط الديموقراطيِّ.5
 0.825 0.014- 11 البعد الثالث: النمط الترسليِّ.5
 0.000 0.694 9 تماعيالبعد الرابل: النمط االجِّ.5
 0.000 0.857 8 البعد الخام : النمط المثاليِّ.2

،ِّالمجةةلالِّاألولِّاألنمةةلاطِّالقيةةلاديةةةمنِِّّبعةةد(ِّمعةةلامالتِّاالرتبةةلاطِّبينِّكةةل9ِّيبينِّجةةدولِّرقمِّ)
القيمةةةةِِّّإن(،ًِّيةةةث1012ِّوالةةةذيِّيبينِّأنِّمعةةةلامالتِّاالرتبةةةلاطِّالمبينةةةةِّدالةةةةِّعنةةةدِّمسةةةةةةةةةةةةةةتوىِّداللةةةةِّ)

ِّيهفِّطِّالترسةةةةةةةةةليِّوالذيِّكلانتمبلاسةةةةةةةةةتثنلاءِّالبعدِّالثلالثِّوهوِّالنِّ.(1012أقلِّمنِّ)ِّبعدًتملاليةِّلكلِّاال
ِّ.1012القيمةِّاالًتملاليةِّأكبرِّمنِّ

 الطالقةي: بداعلفقرات المجال الثاني: السلوك اإلالداخلي  االتساق صدق .7

 الطالقة األول: البعدصدق االتساق الداخلي لفقرات  :(11جدول رقم )

معامل  الفقرات .م
 ةالدالل االرتباط

 0.000 0.700ِّأسرعِّفيًِّلِّالمشكالتِّالتيِّتعيقِّالعمل.ِّ.0

5.ِّ
قنلاعِّ أمتلكِّالمهلارةِّالكلافيةِّالتيِّتمكننيِّمنِّالتعبيرِّعنِّأفكلاريِّوا 

 0.000 0.779ِّبهلا.ِّخريناآل
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 الفقرات .م
معامل 
 ةالدالل االرتباط

5.ِّ
نِّكلانتِّمخلالفةِّلرؤسلائيِّ أعبرِّعنِّآرائيِّدونِّترددًِّتىِّوا 

ِّبلالعمل.
0.754 0.000 

5.ِّ
كالتِّةِّمشهنيةِّقصيرةِّلمواجأستطيعِّاقتراحًِّلولِّخاللِّفترةِّزم

ِّالعمل.
0.787 0.000 

 0.000 0.766ِّالدفلاعِّعنِّأفكلاريِّبلالًجِّوالبراهين.علىِّأتمتعِّبقدرةِِّّ.2
 

ِّفقرةِّمنِّفقراتِّالبعةةةدِّاألول:ِّالطالقةةةة(ِّمعةةةلامالتِّاالرتبةةةلاطِّبينِّكةةةل01ِّيبينِّجةةةدولِّرقمِّ)
دالةةةِّعنةةدِّمسةةةةةةةةةةةةةةتوىِّداللةةةِّ،ِّوالةةذيِّيبينِّأنِّمعةةلامالتِّاالرتبةةلاطِّالمبينةةةِّللبعةةدِّاألولالكليِِّّوالمعةةدل

ِّ.(1012ًتملاليةِّلكلِّفقرةِّأقلِّمنِّ)القيمةِّاالِّإن(،ًِّيث1012ِّ)

 للبعد الثاني: المرونةالداخلي  االتساق صدق .8

 المرونةصدق االتساق الداخلي للبعد الثاني:  :(11جدول رقم )

معامل  الفقرات .م
 الداللة االرتباط

 0.000 9.722ِّةِّمنه.أًرصِّعلىِّمعرفةِّالرأيِّالمخلالفِّلرأييِّلالستفلادِّ .05

05. ِّ
أبًثِّدائملااِّعنِّاألفكلارِّالجديدةِّالتيِّتسلاهمِّفيًِّلِّمشكالتِّ

 0.000 ..9.6ِّالعمل.

05. ِّ
أنظرِّإلىِّالمشكلةِّمنِّأكثرِّمنِّزاويةِّوأضعًِّلوالاِّغيرِّمألوفةِّ

ِّلهلا.
9.695 0.000 

 0.000 9.654ِّ.فترةِّوأخرى أًرصِّعلىِّإًداثِّتغييراتِّفيِّأسلاليبِّالعملِّبينِّ .02
 0.000 9.265ِّفيِّالعملِّبأكثرِّمنِّطريقة.ِّيالتيِّتواجهنِّأعلالجِّالمشكالتِّ .04

لكليِّاِّوالمعدلكلِّفقراتِّالبعدِّالثلانيِّالمرونةِّ(ِّمعلامالتِّاالرتبلاطِّبين11ِّيبينِّجدولِّرقمِّ)
ِّإن(،ًِّيث1012ِّ،ِّوالذيِّيبينِّأنِّمعلامالتِّاالرتبلاطِّالمبينةِّدالةِّعندِّمسةةةةةةةةةةةةةةتوىِّداللةِّ)للبعدِّالثلاني
ِِّّ.(1012منِّ)ًتملاليةِّلكلِّفقرةِّأقلِّالقيمةِّاال



 منهجية الدراسة

  
 

113 

 الفصل الرابع

 للبعد الثالث: اإلصالةالداخلي  االتساق صدق .9

 اإلصالة: الثالثصدق االتساق الداخلي للبعد  :(12جدول رقم )

معامل  الفقرات .م
 الداللة االرتباط

 0.000 0.677 أحرص دائمًا على أن يكون أسلوبي في انجاز األعمال بطريقة جديدة.ِّ.0
 0.000 0.705ِّنجلازِّالمهلامِّالمطلوبة.إأستخدمِّطرقلااِّغيرِّتقليديةِّفيِِّّ.5
 0.009 0.751ِّ.العمل الجديدةِّفيواألفكلارِّأمتلكِّالرغبةِّالكلافيةِّلتقديمِّاالقتراًلاتِِّّ.5

5.ِّ
فيًِّلِّالمشكالتِّالتيِّتعترضِِّّخرينأًلاولِّاالبتعلادِّعنِّتقليدِّاآل

ِّسيرِّالعمل.
0.745 0.000 

 0.000 0.655ِّ.ملنجلازِّالعإأشعرِّبلالمللِّمنِّتكرارِّاإلجراءاتِّالمتبعةِّفيِِّّ.2
 0.000 0.661ِّأسعىِّبجدِّليكونِّالتميزِّسمةِّغلالبةِّفيِّطريقةِّعملي.ِّ.4

ِّوالمعدلصةةةةةةةةةةةةةةةلالةِّكلِّفقراتِّالبعدِّالثلالثِّاأل(ِّمعلامالتِّاالرتبلاطِّبين12ِّيبينِّجدولِّرقمِّ)
(،ًِّيث1012ِّ،ِّوالذيِّيبينِّأنِّمعلامالتِّاالرتبلاطِّالمبينةِّدالةِّعندِّمستوىِّداللةِّ)للبعدِّالثلالثالكليِّ

ِِّّ.(1012ًتملاليةِّلكلِّفقرةِّأقلِّمنِّ)يمةِّاالالقِّإن

 للبعد الرابل: الحساسية للمشكالتالداخلي  االتساق صدق .02

 الحساسية للمشكالت: الرابلصدق االتساق الداخلي للبعد  :(13جدول رقم )

معامل  الفقرات .م
 الداللة االرتباط

 0.000 0.687ِّأشعرِّبلاإلثلارةِّعندِّتعلامليِّمعِّمشكالتِّالعمل.ِّ.0

5.ِّ
متلكِّرؤيةِّدقيقةِّوكلافيةِّلمشكالتِّالعملِّالتيِّيعلانيِّمنهلاِّأ

ِّاآلخرون.
0.789 0.000 

 0.000 0.839ِّأستطيعِّالتنبؤِّبلالمشكالتِّقبلًِّدوثهلا.ِّ.5
 0.000 0.772ِّ.ًدوثهلا لمواجهةةِّمشةكالتِّالعمةلِّالممكةنعدِّخطةِّخلاصةِّأِّ.5
 0.000 0.768ِّأًرصِّعلىِّمعرفةِّأوجهِّالخللِّوالقصورِّفيِّملاِّأقومِّبهِّمنِّعمل.ِّ.2
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كلِّفقراتِّالبعدِّالرابعِّالًسةةةةةةةلاسةةةةةةةيةِّللمشةةةةةةةلاكلِّ(ِّمعلامالتِّاالرتبلاطِّبين05ِّيبينِّجدولِّرقمِّ)
،ِّوالةةذيِّيبينِّأنِّمعةةلامالتِّاالرتبةةلاطِّالمبينةةةِّدالةةةِّعنةةدِّمسةةةةةةةةةةةةةةتوىِّداللةةةِّللبعةةدِّالرابعالكليِِّّوالمعةةدل

ِِّّ.(1012ًتملاليةِّلكلِّفقرةِّأقلِّمنِّ)القيمةِّاالِّإن(،ًِّيث1012ِّ)

 للبعد الخام : المخاطرة الداخلي االتساق صدق .00

 المخاطرة: الخام صدق االتساق الداخلي للبعد  :(14جدول رقم )

معامل  الفقرات .م
 الداللة االرتباط

أًرصِّعلىِّاقتراحِّأسلاليبِّجديدةِّألداءِّالعملًِّتىِّولوِّكلانِِّّ.0
ِّهنلاكِّمخلاطرِّمترتبةِّعلىِّذلك.

0.683 0.000 

نِّا ِّيةًِّتىِّوِّبداعإتتوفرِّلديِّالجرأةِّوالشجلاعةِّللبدءِّبأعملالِِّّ.5
ِّكلانتِّتتسمِّبلالمخلاطرة.

0.784 0.000 

أتًلىِّبروحِّالمخلاطرةِّالمًسوبةًِّينِّأتخذِّالقراراتِّلًلِِّّ.5
ِّالمشكالتِّفيِّالعمل.

0.822 0.000 

تًملِّمسؤوليةِّملاِّأقومِّبهِّمنِّأعملالِّولديِّاالستعدادِّلمواجهةِّأِّ.5
ِّالنتلائجِّالمترتبةِّعلىِّذلك.

0.815 0.000 

بِّرينخأتقبلِّانتقلاداتِّاآلِّ.2  0.000 0.755ِّ.بصدرًِّر
 0.000 0.772ِّ.أتقبلِّالفشلِّبلاعتبلارهِّالتجربةِّالتيِّتسبقِّالنجلاحِّ.4

ِّوالمعدلكلِّفقراتِّالبعدِّالخلامسِّالمخلاطرةِّ(ِّمعلامالتِّاالرتبلاطِّبين05ِّيبينِّجدولِّرقمِّ)
ِّ(،1012،ِّوالذيِّيبينِّأنِّمعلامالتِّاالرتبلاطِّالمبينةِّدالةِّعندِّمسةةةةةةةةةةةةةةتوىِّداللةِّ)للبعدِّالخلامسالكليِّ
ِِّّ.(1012ًتملاليةِّلكلِّفقرةِّأقلِّمنِّ)القيمةِّاالِّإنًيثِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ
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 يبداعالسلوك اإللمجاالت الدراسة لكافة أبعاد الداخلي االتساق صدق  00

  يبداعلكافة أبعاد السلوك اإلصدق االتساق الداخلي لمجاالت الدراسة  :(15جدول رقم )

عدد  المحاور .م
 الفقرات

معامل 
 الداللة االرتباط

 0.000 0.832 5 الطالقة –عد األول البِّ.0
 0.000 0.830 5 البعد الثاني: المرونةِّ.5
 0.000 0.865 6 البعد الثالث: األصالةِّ.5
 0.000 0.853 2 البعد الرابل: الحساسية للمشكالتِّ.5
 0.000 0.857 6 البعد الخام : المخاطرةِّ.2

ِّ

،ِّيبداعالمجلالِّالثلانيِّالسةةلوكِّاإلمنِِّّبعد(ِّمعلامالتِّاالرتبلاطِّبينِّكل15ِّيبينِّجدولِّرقمِّ)
القيمةةةةِِّّإن(،ًِّيةةةث1012ِّوالةةةذيِّيبينِّأنِّمعةةةلامالتِّاالرتبةةةلاطِّالمبينةةةةِّدالةةةةِّعنةةةدِّمسةةةةةةةةةةةةةةتوىِّداللةةةةِّ)

ِّ(.1012ِّأقلِّمنِّ)ِّبعداالًتملاليةِّلكلِّ

 :Reliabilityثبات االستبانة 
ةِّنيقصةةةةدِّبثبلاتِّاالسةةةةتبلانةِّأنِّتعطيِّهذهِّاالسةةةةتبلانةِّنفسِّالنتيجةِّلوِّتمِّإعلادةِّتوزيعِّاالسةةةةتبلا

أكثرِّمنِّمرةِّتًتِّنفسِّالظروفِّوالشةةةةةةروط،ِّأوِّبعبلارةِّأخرىِّيعنيِّاالسةةةةةةتقرارِّفيِّنتلائجِّاالسةةةةةةتبلانةِّ
وعةةدمِّتغييرهةةلاِّبشةةةةةةةةةةةةةةكةةلِّكبيرِّفيمةةلاِّلوِّتمِّإعةةلادةِّتوزيعهةةلاِّعلىِّاألفرادِّعةةدةِّمراتِّخاللِّفتراتِّزمنيةةةِّ

ألفلاِِّّلالتجزئةِّالنصةةةفيةِّومعلاموقدِّتًققِّالبلاًثِّمنِّثبلاتِّاسةةةتبلانةِّالدراسةةةةِّمنِّخاللِّطريقةِّمعينة،ِّ
ِّكرونبلاخ.

 :Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية 

تمِّإيجلادِّمعلاملِّارتبلاطِّبيرسونِّبينِّمعدلِّاألسئلةِّفرديةِّالرتبةِّومعدلِّاألسئلةِّزوجيةِّالرتبةِّ
لكلِّبعدِّوقدِّتمِّتصةةةةةةةةًيحِّمعلامالتِّاالرتبلاطِّبلاسةةةةةةةةتخدامِّمعلاملِّارتبلاطِّسةةةةةةةةبيرملانِّبراونِّللتصةةةةةةةةًيحِّ

(Spearman-Brown Coefficientِّ:ًِّسبِّالمعلادلةِّالتلالية)ِّ
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(ِّأنِّهنلاك04ِّوقدِّبينِّجدولِّرقمِّ)ِّ،معلاملِّاالرتبلاطِّ(ر)ًيثِِِّّّمعلاملِّالثبلاتِّ=
ِّينة.مملاِّيطمئنِّالبلاًثِّعلىِّاستخدامِّاالستبلانةِّبكلِّطمأنِّ،لانةمعلاملِّثبلاتِّكبيرِّنسبيلااِّلفقراتِّاالستب

ِّوِّ ِّثلانكملا ِّكرونبلاخِّلقيلاسِّثبلاتِّاالستبلانةِّكطريقة ِّألفلا ِّبينقيلاسِّالثبلاتِّوِّيةِّلاستخدمِّطريقة أنِِّّقد
ِّمعلامالتِّالثبلاتِّمرتفعةِّمملاِّيطمئنِّالبلاًثِّعلىِّاستخدامِّاالستبلانةِّبكلِّطمأنينة.ِّ

 وكرونباخ ألفا يوضا معامل الثبات )طريقة التجزئة النصفية( :(16جدول رقم )

عدد  المجاالت م
 الفقرات

سبيرمان 
 براون

كرونباخ 
 ألفا

 0.932 0.870 14 النمط األوتوقراطيِّ–ِّالبعد األولِّ.0
 0.915 0.814 11ِّالنمط الديموقراطيالبعد الثاني: ِّ.5
 0.771 0.764 11 النمط الترسليالبعد الثالث: ِّ.5
 0.766 0.752 9 : النمط االجتماعيالبعد الرابلِّ.5
 0.936 0.888 8 النمط المثاليالبعد الخام : ِّ.2
 0.857 0.759 53 األنماط القيادية 
 0.827 0.772 5 الطالقةِّ–ِّالبعد األولِّ.0
 0.823 0.739 5ِّالمرونةالبعد الثاني: ِّ.5
 0.794 0.755 6 األصالةالبعد الثالث: ِّ.5
 0.835 0.754 2 : الحساسية للمشكالتالبعد الرابلِّ.5
 0.865 0.793 6 المخاطرةالبعد الخام : ِّ.2
 0.755 0.711 27 مستوى السلوك اإلبداعي 

ئجِّاختبلاريِّالصةةةدقِّوالثبلاتِّأنِّأداةِّالدراسةةةةِّ)االسةةةتبلانة(ِّصةةةلادقةِّمنِّنتلاِّيسةةةتخلصِّالبلاًثوِّ
فيِّقيلاسِّملاِّوضةةةعتِّلقيلاسةةةه،ِّكملاِّأنهلاِّثلابتةِّبدرجةِّعلاليةِّجداا،ِّملاِّيؤهلهلاِّلتكونِّأداةِّقيلاسِّمنلاسةةةبةِّ

ِِّّ.وفلاعلةِّلهذهِّالدراسةِّويمكنِّتطبيقهلاِّبثقة،ِّوبذلكِّتكونِّاالستبلانةِّفيِّصورتهلاِّالنهلائية

1

2

ر

ر
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 خطوات الدراسة 

ِّءِّالدراسةِّوفقِّالخطواتِّالتلالية:لقدِّتمِّإجرا

 .مجتمعِّالدراسةوِِّّموضوعِّتمِّتًديد -
الًصولِّعلىِّموافقةِّأكلاديميةِّاإلدارةِّوالسيلاسةِّللدراسلاتِّالعليلاِّوجهلازِّاألمنِّالداخليِّإلجراءِّ -

 تلكِّالدراسة.
 االطالعِّعلىِّاألدبِّالنظريِّوالدراسلاتِّالسلابقةِّالتيِّتنلاولتِّموضوعِّالدراسة. -
منِّأكلاديميةِّاإلدارةِّوالسيلاسةِّللدراسلاتِّالعليلاِّإلىِّمديرِّعلامًِِّّصلِّالبلاًثِّعلىِّكتلابِّموجه -

جهلازِّاألمنِّالداخليِّلتسهيلِّمهمةِّالبلاًثِّفيِّالًصولِّعلىِّالمعلوملاتِّالتيِّتخصِّالجهلازِّ
 وتوزيعِّاالستبلانلاتِّعلىِّموظفيِّالجهلاز.

 إعدادِّاالستبلانةِّبشكلهلاِّاألولي. -
ومنِّثمِّعرضةةهلاِّعلىِّالمًكمينِّعرضِّاالسةةتبلانةِّعلىِّالمشةةرفِّواجراءِّالتعديالتِّالمطلوبة،ِّ -

 بهدفِّتًكيمهلا.
 عدادِّاالستبلانةِّبصورتهلاِّالنهلائية.إ -
(ِّاسةةةةةتبلانةِّعلى572ِّبعدًِّصةةةةةولِّالبلاًثِّعلىِّالتوجيهلاتِّوالتسةةةةةهيالت،ِّقلامِّالبلاًثِّبتوزيعِّ) -

 (ِّاستبلانةِّصلالًةِّللتًليلِّاإلًصلائي.569أفرادِّالعينةِّواستردادِّ)
 (.SPSSإلًصلائيِّ)معلالجةِّالبيلانلاتِّإًصلائيلااِّبلاستخدامِّالبرنلامجِّا -
صةةةدارِّالتوصةةةيلاتِّبنلاءاِّالوصةةةولِّإلىِّنتلائجِّالدراسةةة - مِّالتوصةةةلِّتِّعلىِّالنتلائجِّالتيِّةِّوتفسةةةيرهلاِّوا 

 إليهلا.

ِّ

ِّ

ِّ
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 الصعوبات التي واجهت الباحث 
 عمله،ِّأهمهلا:ِّقتواجهِّالبلاًثِّبعضِّالمشلاكلِّوالمعيقلاتِّالتيِّأعلا

قتِّالوِِّّزيلادةذيِّأدىِّإلىِّجهلازِّاألمنِّالداخلي،ِّاألمرِّالالتيِّيعيشةةةهلاًِّلالةِّالطوارئِّالمسةةةتمرةِّ -
 الالزمِّلتوزيعِّوجمعِّاالستبلانلات.

وصةةةةةعوبةِّالًصةةةةةولِّعلىِّمزيدِّمنِِّّمنِّالداخليخلاصةةةةةةِّبجهلازِّاألِّمنشةةةةةورةعدمِّوجودِّمراجعِّ -
 المعلوملاتِّالتيِّتخصِّالجهلازِّوعملهِّبسببِّالًسلاسيةِّاألمنية.

لارِّفًلالةِّاالسةةةتنبسةةةببِّوخلاصةةةةِّالمسةةةتوىِّالقيلاديِّصةةةعوبةِّالتواصةةةلِّمعِّجهلازِّاألمنِّالداخليِّ -
 األمنيِّالدائم.

ِّمنِّ - طبيعةِّعملِّبعضِّأفرادِّالعينةِّوانشةةةةةةةةةةةغلالهمِّبلالعملِّالميدانيِّمملاِّاسةةةةةةةةةةةتدعىِّالتًليِّبمزيد 
 .الصبرِّواالنتظلار

 الكثيرِّمنِّأفرادِّالعينةِّفيِّاإلجلابةِّعنِّأسئلةِّالدراسة.ِّتردد -
ِّانقطلاعِّالتيلارِّالكهربلائيِّالمستمرِّفيِّظلِّالًصلارِّالذيِّيعيشهِّالشعبِّالفلسطيني. -

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

119 
 

 

 

 
 الفصل الخام 
 التحليل والنقاش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 التحليل والنقاش

  
 

111 

 الفصل الخامس

 المقدمة 
اإلجلابةِِّّ،ِّوذلكِّمنِّخاللتًليلِّالبيلانلاتِّواختبلارِّفرضيلاتِّالدراسةيتضمنِّهذاِّالفصلِّعرضلااِّل

ِّقراتهلا،فعنِّأسئلةِّالدراسةِّواستعراضِّأبرزِّنتلائجِّاالستبلانةِّوالتيِّتمِّالتوصلِّإليهلاِّمنِّخاللِّتًليلِّ
لذاِّتمِِّّة(،الرتبِّ،ِّسنواتِّالخبرة،المؤهلِّالعلميتيِّاشتملتِّعلىِّ)والوقوفِّعلىِّمتغيراتِّالدراسةِّال

إجراءِّالمعلالجلاتِّاإلًصلائيةِّللبيلانلاتِّالمتجمعةِّمنِّاستبلانةِّالدراسة،ِّإذِّتمِّاستخدامِّبرنلامجِّالرزمِّ
للًصولِّعلىِّنتلائجِّالدراسةِّالتيِّسيتمِّعرضهلاِّوتًليلهلاِِّّ(SPSS)اإلًصلائيةِّللدراسلاتِّاالجتملاعيةِّ

ِّفيِّهذاِّالفصل.ِّ

 (Sample Kolmogorov-Smirnov-1)الطبيعي يوضا اختبار التوزيل  (17ل رقم )جدو

عدد  المجاالت م
القيمة  Z قيمة الفقرات

 االحتمالية
 0.103 0.060 14 النمط األوتوقراطيِّ–ِّالبعد األولِّ.5
 0.106 0.062 11ِّالنمط الديموقراطيالبعد الثاني: ِّ.5
 0.12 0.089 11 النمط الترسليالبعد الثالث: ِّ..
 0.116 0.073 9 : النمط االجتماعيالبعد الرابلِّ.4
 0.21 0.103 8 النمط المثاليالبعد الخام : ِّ.2

 0.118 0.077 53 ألنماط القياديةالدرجة الكلية ل
 0.119 0.08 5 الطالقةِّ–ِّالبعد األولِّ.5
 0.119 0.08 5ِّالمرونةالبعد الثاني: ِّ.5
 0.126 0.095 6 األصالةالبعد الثالث: ِّ..
 0.121 0.085 2 : الحساسية للمشكالتالبعد الرابلِّ.4
 0.119 0.08 6 المخاطرةالبعد الخام : ِّ.2

 0.103 0.061 27 لسلوك اإلبداعيل الدرجة الكلية
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ورِّأكبرِّلامًالمةِّاالًتملاليةِّلكلِّنِّالقيإ(ِّنتلائجِّاالختبلار،ًِّيث07ِّيوضةةةةةةةةةةةةةةحِّالجدولِّرقمِّ)
جةبِّاسةةةةةةةةةةةةةةتخةدامِّاِّيةدلِّعلىِّأنِّالبيةلانةلاتِّتتبعِّالتوزيعِّالطبيعيِّوي(،ِّوهةذِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّ)1012ِّمنِّ

 االختبلاراتِّالمعلمية.

 :تحليل فقرات االستبانة 

لتًليلِّفقراتِّاالسةةةةةةةةةتبلانة،ِّ(One Sample T test) للعينةِّالواًدةtِِّّتمِّاسةةةةةةةةةتخدامِّاختبلارِِِّّّ
كبرِّأالمًسةةةةةةةةوبةtِِِّّّمةافقونِّعلىِّمًتواهلاِّإذاِّكلانتِّقيالفقرةِّايجلابيةِّبمعنىِّأنِّأفرادِّالعينةِّيوِِّّعتبروت

كبرِّأوالوزنِّالنسةةةةةةبي9.92ِِّّقلِّمنِّأ القيمةِّاالًتملالية)أو1.97ِّوالتيِّتسةةةةةةلاويِِّّالجدوليةtِّمنِّقيمةِّ
ِّ t مةافقونِّعلىِّمًتواهلاِّإذاِّكلانتِّقيالفقرةِّسةةةةةةةلبيةِّبمعنىِّأنِّأفرادِّالعينةِّالِّيوِِّّعتبر(،ِّوت%69منِّ

9.92ِّقلِّمنِّأ االًتملاليةِّالقيمة)أو1.97ِّالجدوليةِّوالتيِّتسةةةةةةةةةلاويtِّالمًسةةةةةةةةةوبةِّأصةةةةةةةةةغرِّمنِّقيمةِّ
هلاِّلِّالقيمةِّاالًتملالية(،ِّوتكونِّآراءِّالعينةِّفيِّالفقرةِّمًلايدةِّإذاِّكلانِّ%69قلِّمنِّأوالوزنِّالنسةةةةةةةةةةةبيِّ

ِّ(.9.92)ِّكبرِّمنأ

 :نتائج الدراسة ومناقشتها 

أسةةةئلةِّالدراسةةةةِّمنِّخاللِّتًليلِّالبيلانلات،ِّوالتركيزِّعلىِّأعلىِّفقرةِِّّعنسةةةيقومِّالبلاًثِّبلاإلجلابةِّ
ِّتفسيرِّنتلائجهملاِّومقلارنتهلاِّبلالدراسلاتِّالسلابقة.وأدنىِّفقرة،ِّوِّ

 اإلجابة عن السؤال األول: 

 "ما األنماط القيادية السائدة لدى العاملين في جهاز األمن الداخلي من وجهة نظر أفراد العينة؟ "

ولإلجلابةِّعلىِّهذاِّالسةةةةةةةةةؤالِّقلامِّالبلاًثِّبإيجلادِّقيمةِّالمتوسةةةةةةةةةطِّالًسةةةةةةةةةلابيِّواالنًرافِّالمعيلاريِّ
ِّ(.56يِّألبعلادِّاالستبلانةِّولالستبلانةِّككل،ِّكملاِّيوضحِّالجدولِّ)والوزنِّالنسب

 التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة 
ِّ((Sample K-S -1(سمرنوفِّ–)كولمجروفِِّّيركزِّهذاِّالمبًثِّعلىِّنتلائجِّاستخدامِّاختبلار

ِّلمعرفةِّأنِّالبيلانلاتِّتتبعِّالتوزيعِّالطبيعيِّمنِّعدمه،ِّبلاإلضلافةِّإلىِّذلكِّسيتمِّتًليلِّاستجلابلاتِّأفراد

05.0.sig
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عينةِّالدراسةِّنًوِّمتغيراتِّالدراسةِّالمستقلةِّوالتلابعة،ِّوسيقومِّالبلاًثِّبعرضِّوتًليلِّاإلجلابلاتِّعنِّ
كلِّمتغيرِّعلىًِّدة،ِّللوصولِّإلىِّاستنتلاجلاتِّترتبطِّبه،ِّثمِّسيتمِّتفسيرِّتلكِّالنتلائج،ِّوذلكِّبعدِّ

ِّعرضِّالجداولِّاإلًصلائيةِّالتيِّتوضحِّنتلائجِّاالختبلارات.

 (:(Sample K-S -1(سمرنوف–كولمجروف اختبار التوزيل الطبيعي )اختبار

ِّ)كولمجروفِِّّاستخدم ِّتتبعِِّّ((Sample K-S -1(سمرنوفِّ–البلاًثِّاختبلار ِّهل لمعرفة
ِّال ِّأم ِّالطبيعي ِّالتوزيع ِّمعظمِِّّ،البيلانلات ِّألن ِّالفرضيلات ِّاختبلار ًِّلالة ِّفي ِّضروري ِّاختبلار وهو

ِّ االختبلاراتِّالمعلميةِّتشترطِّأنِّيكونِّتوزيعِّالبيلانلاتِّطبيعيلاا.

 محور األنماط القياديةأبعاد  تحليل: (18جدول رقم )

 المحاور .م
الوزن 
 النسبي

الوسيط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب

 . 16.2 70.0 69.0 النمط األوتوقراطيِّ–ِّالبعد األول000ِّ
 5 14.8 70.7ِّ71.8ِّالنمط الديموقراطيالبعد الثاني: 005ِّ
 2 11.6 50.9 51.1 النمط الترسليالبعد الثالث: 005ِّ
 4 13.3 64.4 63.8 : النمط االجتماعيالبعد الرابل005ِّ
 5 17.0 75.0 72.2 النمط المثاليالبعد الخام : 002ِّ

  9.3 65.8 65.2 األنماط القياديةمستوى تواجد 
 

(ِّأنِّدرجةِّاالستجلابةِّللنمطِّالقيلاديِّالمثلاليِّكلانِّاألعلىِّبين56ِّيتضحِّمنِّجدولِّرقمِّ)
(ِّبدرجةِّموافقةِّكبيرةِّمنِّقبلِّ%75.5لالستجلابةِّإلىِّ)ِّالوزنِّالنسبيِّاألنملاطِّالقيلاديةًِّيثِّوصل

الستجلابةِّإلىِّالنسبيِّلِّالوزنأفرادِّالعينة،ِّوفيِّالمرتبةِّالثلانيةِّالنمطِّالقيلاديِّالديمقراطيًِّيثِّوصلِّ
ِّلوزنا(ِّبدرجةِّموافقِّكبيرة،ِّوفيِّالمرتبةِّالثلالثةِّالنمطِّالقيلاديِّاألوتوقراطيًِّيثِّوصل79.7%ِّ)

(ِّبدرجةِّموافقةِّكبيرة.ِّوفيِّالمرتبةِّالرابعةِّالنمطِّالقيلاديِّاالجتملاعيِّ%60لابةِّإلىِّ)لالستجالنسبيِّ
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(ِّبدرجةِّموافقِّقليلة،ِّبينملاِّجلاءِّالقيلاديِّالترسليِّ%6..6لالستجلابةِّإلىِّ)النسبيِِّّالوزنًيثِّوصلِّ
ِّ(ِّبدرجةِّموافقةِّقليلة.%25.5لالستجلابةِّإلىِّ)النسبيِِّّالوزنخلامسلااِّوأخيرااًِّيثِّوصلِّ

ِّفتبينِّأنِّقيلاداتِّجهلازاألولِّمنِّأسئلةِّالدراسة،ِّنتيجةِّلتجيبِّعنِّالسؤالِّوجلاءتِّهذهِّال
نِّالنمطِّالقيلاديِّالمثلاليِّهوِّاألكثرِّأاألمنِّالداخليِّيملارسونِّاألنملاطِّالخمسةِّبدرجلاتِّمختلفة،ِّوِّ

مملارسةِّمنِّوجهةِّنظرِّالمرؤوسين،ِّيليهِّالنمطِّالقيلاديِّالديمقراطي،ِّيليهِّالنمطِّالقيلاديِّاألوتوقراطي،ِّ
ِّمطِّالقيلاديِّاالجتملاعي،ِّوأخيرااِّالنمطِّالقيلاديِّالترسلي.يليهِّالن

فيِّجهلازِِّّالعلاملينلدىِِّّلااِّوقيلاديِّلااِّإداريِّلااِّأنِّتلكِّالنتيجةِّتدللِّعلىِّأنِّهنلاكِّوعيِّويرى الباحث
علىِّأنِّالقلائدِّيدركِّمدىِّتأثيرِّالعالقلاتِّالطيبةِّبينهِّوبينِّالعلاملينِّعلىِِّّاألمنِّالداخلي،ِّوتدلِّأيضلااِّ

رةِِّّلتعميقِّكبيِّلمهلام،ِّويتضحِّمنِّالنتيجةِّأيضلااِّأنِّالمسؤولينِّيبذلونِّجهودااِّمستوىِّاإلنجلازِّوأداءِّا
مفهومِّالتعلاونِّبينِّأعضلاءِّالمؤسسةِّويدعمونِّالعملِّبروحِّالفريقِّ،ِّوكلِّهذاِّأدىِّإلىِّنتلائجِّإيجلابيةِّ

لاهمتِّبمجموعهلاِّسِّيِّداخلِّالجهلاز،ِّكلِّهذهِّالعواملبداعبتنميةِّسلوكهمِّاإلِّسلاهمفيِّأداءِّالموظفينِّوِّ
كبيرااِّمنِِّّقدرااِِّّم،ِّومنًتهيلادتهموأدتِّإلىِّالتفلافِّالعلاملينًِّولِّقِّبداعمًفزِّلإلِّمنلاخِّعملِّبتوفير

والئهمِّوانتملائهم،ِّوبلالتلاليِّكلانِّالتعلاونِّوبذلِّأقصىِّالجهودِّمنِّطلاقةِّجسديةِّوعقليةِّمنِّأجلِّتًقيقِّ
ِّأهدافِّالمؤسسةِّونجلاًهلا.

جلازِّأكثرِّةِّدافعةِّللعملِّواإلنووقوفلااِّعلىِّهذهِّالًلالةِّفإنهِّيتضحِّلنلاِّأنِّهنلاكِّأسبلابلااِّرئيسي
منِّكونِّأداءِّالمهلامِّوظيفةِّبمقلابلِّملاديِّينلالهِّالعلامل،ِّبلِّنجدِّأنِّالدافعيةِّهيِّاالنتملاءِّللمؤسسةِّ
يملانِّاألفرادِّبوظيفتهمِّالسلاميةِّفيًِّملايةِّالعقيدةِّالتيِّيؤمنونِّبهلاِّوالرسلالةِّالتيِّيًملونهلاِّ ومشروعهلا،ِّوا 

كملاِّينبعِّهذاِّاإلبداعِّواإلنجلازِّمنِّروحِّالتًديِّالتيِّوانتملائهمِّلوطنهمِّوشعورهمِّبواجبهمِّتجلاهه،ِّ
ِّأنِّهؤالءِّ ِّفنجد ِّمقلابلِّإسقلاطِّكلِّمشلاريعه، ِّللتضًية ِّالدائم ِّالعلاملونِّللمًتلِّواستعدادهم يًملهلا
ًِّيلاتهمِّ ِّيخسرون ِّسيجعلهم ِّالعمل ِّكلان ن ًِّتىِّوا  ِّالظروفِّوأصعبهلا ِّأقسى ِّفي ِّيعملون العلاملون

لِّعملهمِّفيِّقصفِّالمقراتِّمنِّقبلِّاالًتالل،ِّورغمِّوأرواًهم،ِّوقدِّرأينلاِّنملاذجِّقدِّاستشهدواِّخال
خالصِّ ذلكِّلمِّيتهربِّأًدِّمنِّعملهِّولمِّيتخلِّأًدِّعنِّواجبهِّوواصلِّالجميعِّعملهمِّبكلِّعزمِّوا 

ِّرغمِّشحِّاإلمكلانلاتِّوقطعِّالرواتبِّوقلةِّاإلمكلانلات.
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يم،ِِّّمعِّنتلائجِّدراسةةِّبشكلِّجزئيِّوتتفقِّهةةذهِّالنتيجة طِّ(ِّوالتيِّتنلاولتِّاألنملا5990)عبدِّالًر
،ًِّيثِّلعلامليةنيةةِّلبداعتهيئةةِّالبيئةةِّاإلالقيلاديةِّلمدراءِّالمكتبِّاإلقليميِّبغزةِّ)األونروا(ِّوأثرهلاِّعلىِّ

توصلتِّهذهِّالدراسةِّإلىِّأنِّمدراءِّالمكتبِّاإلقليميِّيملارسونِّأكثرِّمنِّنمطِّقيلادي،ِّلكنِّالنمطِّالذيِّ
(ِّوالتيِّ.595)شلاهين،ًِِّّصلِّعلىِّالمرتبةِّاألولىِّهوِّالنمطِّالديمقراطي،ِّواتفقتِّأيضلااِّمعِّدراسة

ِّبتعزيزِّثقلافةِّ تنلاولتِّاألنملاطِّالقيلاديةِّلدىِّمديريِّالمدارسِّالًكوميةِّفيِّمًلافظلاتِّغزةِّوعالقتهلا
يةِّاألنملاطِّالقيلادِّيملارسون أهمهلاِّأنِّالمةديرونًِّيثِّتوصلتِّهذهِّالدراسةِّإلىِّعدةِّنتلائجاإلنجلاز،ِّ

ِّرسةِّذلكِّالنمط.بدرجلاتِّمتفلاوتةِّعداِّالنمطِّالترسليِّفقدِّأثبتتِّالدراسةِّعدمِّمملا

أنِّالقلادةِِّّعدةِّعواملِّأهمهلا إلىالمرتبةِّاألولىِّعلىِِّّالمثلاليًصولِّالنمطِِّّويعزو الباحث
فيِّجهلازِّاألمنِّالداخليِّلديهمِّالقلابليةِّللتفلاعلِّمعِّبرامجِّالتدريبِّالمختلفةِّوالتجلاوبِّمعِّنظريلاتِّ

نِّوتطويرِّلىِّتًسيعلىِّالخضوعِّلبرامجِّتدريبيةِّخلاصةِّتعملِّعِّاإلدارةِّالًديثةِّفهمِّيًرصونِّدوملااِّ
أسلاليبِّالقيلادة،ِّويعزوِّالبلاًثِّذلكِّأيضلااِّإلىِّإدراكِّالقيلادةِّأنِّالعملِّاإلداريِّالِّيتكللِّبلالنجلاحِّإالِّ

قِّاالنسجلامِّلتًقيِّمنِّخاللِّتوفيرِّالمنلاخِّاإليجلابيِّللعمل،ِّوالعملِّبروحِّالفريقِّالواًد،ِّوالسعيِّدوملااِّ
يِّبِّالباحث ويرىوالتوافقِّبينِّعنلاصرِّالعملِّومستويلاتِّتنفيذِّالمهلام،ِّ أنِّقيلادةِّأنِّهذهِّالنتيجةِّتًو

ِّ،غفلِّالعالقلاتِّاالجتملاعيةِّوتعزيزِّروابطِّالمًبةِّبينِّالقلادةِّوالمرؤوسينجهلازِّاألمنِّالداخليِّالِّتُِّ
وتراعيِّمصلالًهمِّعندِّاتخلاذِّالقراراتِّوتوزيعِّالمهلام،ِّكملاِّأنهلاِّالِّتغفلًِِّّلاجلاتِّالعلاملينكملاِّالِّتغفلِّ

همِّوتشركهمِّفيِّوضعِّالخططِّواقتراحِّالوسلائلِّوآليلاتِّالعملِّنظرِِّّلاتلوجهِّرأيِّالجنودِّوتستمعِّدوملااِّ
ِّمثلاليةِّتراعيِّاختيلارِّاألفضلِّفيِّكلِّجوانبِّسلوكهلاِّ وتقديمِّأفكلارهمِّلًلِّالمشكالت،ِّفهيِّقيلادة

ِّاإلداري.

ًصةةةةةةةةةةةةولِّالنمطِّالديموقراطيِّعلىِّالمرتبةِّالثلانيةِّبعدِّالنمطِّالمثلاليِّإلىِّأنِِّّويعزو الباحث
لينِّبدرجةِّعلاليةِّلكنهلاِّفيِّمسةةةةةةةةةةةةةةتوىِّأقلِّمنِّالنمطِّالمثلالي،ِّفهوِّيهتمِّهذاِّالنمطِّيهتمِّبلالعملِّوالعلام

بًلاجلاتِّالعلاملينِّويسةةةتمعِّآلرائهمِّويشةةةركهمِّفيِّوضةةةعِّالخططِّواتخلاذِّالقرارات،ِّإلىِّجلانبِّاهتملامهِّ
بلالعملِّوتركيزهِّعلىِّإنجلازِّالمهلامِّوتًقيقِّاألهداف،ِّوهذاِّيؤديِّإلىِّالوصةةةةةةةةولِّلمسةةةةةةةةتوىِّمتقدمِّمنِّ

ِّيِّلدىِّالمرؤوسين.بداعوتطورِّالسلوكِّاإلِّبداعاإل
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(ِّ%49)النسةةةةةبيِِّّبوزنًصةةةةةولِّالنمطِّاألوتوقراطيِّعلىِّدرجةِّموافقةِّكبيرةِِّّويعزو الباحث
إلىِّطبيعةِّمجتمعِّالدراسة،ِّفهوِّجهلازِّأمنيًِّسلاسِّالِّيًتملِّالخطأِّواالجتهلاد،ِّوظروفِّعملهِّفيِّ

لازمةِّتفرضةةهلاِّظروفِّخلارجيةِّومشةةكالتِّطلارئةِّتسةة دعيِّتبعضِّاألًيلانِّتًتلاجِّلقراراتِّواضةةًةًِّو
سةةقلاطِّتعليملاتِّمًددةِّدونِّفتحِّالمجلالِّللمرؤوسةةينِّللرفضِّأوِّالمنلاقشةةةِّأوِّ إصةةدارِّقراراتِّسةةريعةِّوا 

ِّاالجتهلاد.
ًصولِّالنمطِّاالجتملاعيِّعلىِّالمرتبةِّالرابعةِّإلىِّوعيِّقيلاداتِّجهلازِّاألمنِِّّويعزو الباحث

سلاسيةِّالمهلامِّالملقلاةِّعلىِّعلاتقهمِّويدرك أهميةِِّّونِّكذلكالداخليِّبأهميةِّالعملِّوعظمِّالمسئوليةًِّو
االهتملامِّبلالعملالِّوتًفيزهمِّإلنجلازِّمهلامهمِّوتًقيقِّأهدافِّمؤسستهم،ِّمملاِّيجعلهمِّيولونِّاهتملامهمِّ

فيِّآنِّواًدِّبملاِّيضمنِّنجلاحِّالعمل،ِّفهنلاكِّاهتملامِّمنِّقيلادةِّجهلازِّاألمنِّالداخليِِّّبلالعملِّوالعملال
ِّواأل ِّاالفراح ِّفي ِّالدنيلا ِّللرتب ِّزيلاراتِّومشلاركة ِّمن ِّالودِّبلالعالقلاتِّاالجتملاعية ًِّبل دامة ِّوا  ًزان

ِّ.والتواصلِّمعهمِّبشكلِّمستمرِّتعزيزااِّللمًبةِّوتأكيدااِّعلىِّروحِّاألخوةِّوالمًبةِّوالودِّالتيِّتسودِّالعمل
(ِّإلىِّوعيِّ%2000)ِّبوزنِّنسةةةةةةةبيًصةةةةةةةولِّالنمطِّالترسةةةةةةةليِّالمرتبةِّاألخيرةِِّّويعزو الباحث

يذِّمل،ِّوعدمِّمنلاسةةةةةبتهِّلتنفقيلاداتِّوأفرادِّجهلازِّاألمنِّالداخليِّبسةةةةةلبيلاتِّمملارسةةةةةةِّهذاِّالنمطِّعلىِّالع
مهلامًِّسةةةةةلاسةةةةةةِّودقيقةِّكوظلائفِّالمؤسةةةةةسةةةةةةِّاألمنيةِّقيدِّالدراسةةةةةةِّالتيِّتًتلاجِّفيِّمعظمًِّلاالتهلاِّإلىِّ
قيلاداتِّتتلابعِّالمهلامِّبشةةةةةةةةةةكلِّمسةةةةةةةةةةتمرِّوتراقبِّتنفيذِّالخططِّوتًرصِّعلىِّمتلابعةِّالعلاملين.ِّوهذاِّملاِّ

ِّ(.5105(،ِّودراسةِّ)الطيبي،5102ِّأكدتهِّدراسةِّ)المدهون،ِّ
النتلائجِّأنِّالجهلازِّدائملااِّيًتلاجِّإلىِّتطويرِّمهلاريِّوبشةةريِّسةةواءِّبدوراتِّمهنيةِّوعليهِّتظهرِّ

أوِّنفسةةةةةةيةِّأوِّتربويةِّأوِّأمنيةِّألنِّبعضِّالموظفينِّيًتلاجونِّلذلكِّكونهمِّمنِّتخصةةةةةةصةةةةةةلاتِّمختلفةِّ
فمنهمِّالمهنةدسِّواإلداريِّوالتجةلاريِّوالتعليمي،ِّوهمِّبًةلاجةةِّدائمةةِّلتعزيزِّالمهةلاراتِّاألمنيةةِّوالقيةلاديةِّ

ِّبلالعلومِّالالزمةِّألداءِّمهلامهمِّوتطويرِّقدراتهم.ِّالتيِّتزودهم
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
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 األنماط القياديةاألول:  المجالتحليل فقرات 

 النمط األوتوقراطي المتسلطاألول:  البعدتحليل فقرات : 000
ِِِِّّّّ

والذيِّيبينِّآراءِّأفرادِِّّ(50)للعينةِّالواًدةِّوالنتلائجِّمبينةِّفيِّجدولِّرقمtِِّّتمِّاستخدامِّاختبلارِّ
 البعدِّاألولِّالنمطِّاألوتوقراطيِّالمتسلطِّفيِّفقراتعينةِّالدراسةِّ

 "المتسلط"األول: النمط األوتوقراطي  البعدلفقرات  تحليل: (11جدول رقم )

 البيان م.
الوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

االنحراف 
 المعياري

 tقيمة 
القيمة 
 االحتمالية

 الترتيب

يًرصِّمسةةةةؤولكِّعلىِّااللتزامِّبلالقوانينِِّّ.5
ِّميةِّدونِّأيِّاجتهلاد.واألنظمةِّالرس

2.4 48.0 1.0 -9.268 0.000 14 

يًتفظِّبكلاملِّالصةةةةةةةةالًيلاتِّوالِّيسةةةةةةةةمحِِّّ.5
ِّ.خرينبتفويضِّجزءِّمنهلاِّلآل

3.0 59.4 1.1 -0.396 0.692 13 

ينظرِّللعلاملينِّعلىِّأنهمِّليسةةةةةةةةةةةةةةواِّعلىِِّّ..
ِّمنِّتًملِّالمسؤولية.ِّ ِّقدرِّكلاف 

3.7 73.0 1.2 9.058 0.000 5 

ةِّاآلراءِّمضةةةةةةيعيعتبرِّالمنلاقشةةةةةةةِّوتبلادلِِّّ.4
 1 0.000 11.478 1.1 75.4 3.8ِّللوقتِّوالِّداعيِّلهلا.

يًةةةةةدِّمنًِّريةةةةةةِّالعةةةةةلاملينِّفيِّاختيةةةةةلارِِّّ.2
ِّالطريقةِّالتيِّيتمِّبهلاِّتأديةِّالعمل.

3.5 69.6 1.1 6.754 0.000 11 

ِّدونِِّّ.6 ِّالعةةةةةةةلاملين ِّالواجبةةةةةةةلاتِّعلى يوزع
ِّمراعلاةِّلقدراتهم.

3.7 74.2 1.1 10.351 0.000 4 

ةِّبشكلِّمنفردِّدونِّاستشلارِّيتخذِّالقراراتِِّّ.7
ِّالعلاملين.

3.5 70.2 1.1 7.442 0.000 10 

يتجنبِّكسةةةةةةةةةةةةةةبِّثقةِّالعلاملينِّويتجلاهلِِّّ.6
ِّمشلاعرهمِّوأًلاسيسهم.

3.7 74.4 1.2 9.972 0.000 3 

ِّاهتمةةةةةةةلامةةةةةةةهِِّّ.0 ِّمن ِّأكثر ِّبةةةةةةةلالعمةةةةةةةل يهتم
ِّبلالعلاملين.

3.2 64.6 1.1 3.358 0.001 12 

 8 0.000 8.582 1.1 71.8 3.6ِّيتجلاهلِّاقتراًلاتِّالعلاملين.ِّ.59

ِّللعةةةةةةةلاملينِِّّ.55 ِّيسةةةةةةةةةةةةةةمح ِّوال ِّبرأيةةةةةةةه يعتةةةةةةةد 
ِّبمعلارضته.

3.6 72.6 1.1 9.063 0.000 6 

ينفردِّبوضةةةةةةةةةةةةةةعِّالخططِّدونِّإشةةةةةةةةةةةةةةراكِِّّ.55
ِّالعلاملينِّفيِّصيلاغتهلا.

3.6 72.4 1.1 8.674 0.000 7 
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يسةةةةةةةةةةةةتخدمِّأسةةةةةةةةةةةةلوبِّاألمرِّوالنهيِّدونِِّّ..5
ِّنقلاس.

3.7 74.8 1.1 11.191 0.000 2 

 9 0.000 8.035 1.2 71.6 3.6ِّليستِّمنِّمهلامه.يتدخلِّفيِّأعملالِِّّ.54
  0.000 65.610 16.2 69.0 3.5 جميل الفقرات 

النمط األوتوقراطي أنِّالوزنِّالنسةةةةةةةةةةةةةةبيِّالبعةةدِّاألولِّ"تبينِّالنتةةلائجِّ(50ِّمنِّخاللِّجةةدولِّ)
لانتِّكوِِّّ%69.9(ِّأيِّأكبرِّمنِّ.االفتراضةةةةةةةةةيةِّالعددِّ)القيمةِّوهوِّأكبرِّمنِِّّ(%60.9)ِّ"المتسببببببلط
علىِّهذاِِّّالمبًوثينهذاِّيعنيِّأنِّاسةةةةةةةةةةةتجلابلاتِّ(ِّو9.92ِّ)هيِّأقلِّمنِّ(ِّو9.999ِّملاليةِّ)القيمةِّاالًت

يعتبر المناقشة وتبادل اآلراء مضيعة للوقت وال داعي  "(4ِّجلاءتِّالفقرةِّ)وقدِّ، كلانتِّإيجلابيةِّالبعد
وهوِّأكبرِِّّ(%72.4)بلغِّالوزنِّالنسةةةبيًِِّّيثِّ،البعدالمرتبةِّاألولىِّفيِّترتيبِّفقراتِّهذاِّفيِِّّ"لها.
ِّمنِّأقةةةلوهيِّ(9.999ِّ)والقيمةةةةِّاالًتمةةةلاليةةةةِّتسةةةةةةةةةةةةةةةةلاويِِّّ،(%69.9(ِّأيِّأكبرِّمنِّ).لعةةةددِّ)منِّا

اآلراءِّكلانتِّفيِّهذهِّالفقرةِّإيجلابيلااًِّسةةةةبِّالمبًوثين.ِّوهذهِّالنتيجةِّتتفقِّنِّأمملاِّيدلِّعلىِِّّ(9.92)
(ًِّيثِّاًتلتِّهذهِّالفقرةِّالمرتبةِّالثلالثة،ِّواتفقتِّأيضةةةةةةلاا5955ِّمعِّملاِّجلاءتِّبهِّدراسةةةةةةةِّ)العجلارمة،ِّ

(ًِّيثِّ.595(،ِّوبينملاِّاختلفتِّمعِّدراسةةةةةةةةةةِّ)الطيبي،Faith & Kennethِّ،5997ِّاسةةةةةةةةةةِّ)معِّدرِّ
يم،ِّ (ًِّيثِّاًتلتِّهذهِّالفقرةِّالمرتبة5990ِّاًتلتِّهذهِّالفقرةِّالمرتبةِّاألخيرة،ِّدراسةةةةةةةةةةةةةةةةِّ)عبدِّالًر

ذلكِّاالختالفِِّّويعزو الباحث(ًِّيثِّاًتلتِّالمرتبةِّاألخيرة،ِّ.595األخيرة،ِّودراسةةةةةةةةِّ)المخالقي،ِّ
مجتمعِّالدراسةِّالًلالية،ِّفمجتمعِّالدراسةِّالًلاليةِّمجتمعِّأمنيِّذوِّطلابعِّعملِّعسكري،ِّإلىِّاختالفِّ

يتطلبِّإنجلازِّمعظمِّالمهلامِّفيهِّإلىِّاتخلاذِّقراراتِّسةةةةةةةةةةةةريعةِّوواضةةةةةةةةةةةةًةِّوغيرِّقلابلةِّللنقلاس،ِّفإعطلاءِّ
التعليملاتِّوالتوجيهلاتِّيكونِّفيِّمعظمِّاألًيلانِّعلىِّشةةةةةةكلِّقراراتِّواضةةةةةةًةِّتنتقلِّمنِّالقيلادةِّالعليلاِّ

التنفيةذ،ِّوهةذاِّالِّينفيِّبةلالقطعِّأنِّيكونِّهنةلاكِّبعضِّالقضةةةةةةةةةةةةةةةلايةلاِّالتيِّتمنحِّفيهةلاِّالقيةلادةِّإلىِّجهةلاتِّ
الًريةِّالمقيدةِّبلالسةةةةةةةةةةةةيلاسةةةةةةةةةةةةةِّالعلامةِّلتنفيذِّبعضِّالمهلامِّوفقِّنظلامِّمعروف،ِّلكنِّالغلالبيةِّفيِّالمهلامِّ

ِّتكونِّغيرِّقلابلةِّلالجتهلاداتِّالشخصيةِّوالنقلاسِّ.

على االلتزام بالقوانين واألنظمة  يحرص مسبببؤولك(ِّ"5بينملاِّكلانتِّأضةةةةعفِّالفقراتِّالفقرةِّ)
(ِّأيِّأقلِّمنِّ.(ِّوهيِّأقلِّمنِّالعددِّ)%46"ًِّيثِّبلغِّالوزنِّالنسةةةةةةةةبيِّ)الرسبببببمية دون أي اجتهاد

اآلراءِّنِّأمملاِّيدلِّعلىِّ(9.92ِّ(ِّوهيِّأقلِّمنِّ)9.999والقيمةِّاالًتملاليةِّللفقرةِّبلغتِّ)69.9%ِّ
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(،ِّودراسة5952ِّدراسةِّ)المدهون،ِِّّفيِّهذهِّالفقرةِّكلانتِّسلبية.ِّوهذهِّالنتيجةِّتتفقِّمعِّملاِّجلاءتِّبه
ذلكِّإلىِّأنِّالمهلامِّفيِّمجتمعلاتِِّّويعزو الباحث(،ِّ.595(،ِّودراسةةةةِّ)المطيري،ِّ.595)أبوالخير،ِّ

الدراسةةةةةةةةةةةةةةةِّالتيِّاتفقتِّمعهلاِّتًتلاجِّإلىِّبعضِّالًريةِّواالجتهلادِّوالبعدِّعنِّالقوانينِّوالتقيدِّبلاألنظمةِّ
مؤسةةةةسةةةةةِّإعالميةِّتسةةةةعىِّللتميزِّوالسةةةةبقِّ(ِّك5952واللوائح،ِّفمجتمعِّالدراسةةةةةِّفيِّدراسةةةةةِّ)المدهون،

ملاِّوالبعدِّعنِّسةةةةةةةةيطرةِّالقوانينِّالجلافةِّالتيِّقدِّتعيقِّسةةةةةةةةيرِِّّتسةةةةةةةةعىِّللتمتعِّبلالًريةِّنوعلااِّوِّالصةةةةةةةةًفيِّ
المؤسةةةةةةةسةةةةةةةةِّللسةةةةةةةبقِّوالطليعة،ِّوكذلكِّبيئةِّالعملِّفيِّجهلازِّاألمنِّالداخليِّالتيِّيتطلبِّتنفيذِّبعضِّ

لامِّدِّتًدِّمنِّقدرةِّالمؤسةةةةةةةةسةةةةةةةةةِّاألمنيةِّعلىِّالقيالمهلامِّفيهلاِّالبعدِّعنِّالتقيدِّبلالقوانينِّواألنظمةِّالتيِّق
ِّبواجبهلاِّوأداءِّالمهلامِّالموكلةِّعليهلا.

(ًِّيثِّاًتلتِّتلكِّالدراسةةةةةةةةةةِّالمرتبةِّالثلالثة،ِّ.595وبينملاِّاختلفتِّمعِّدراسةةةةةةةةةةِّ)الشةةةةةةةةةريف،ِّ
ِّويعزو الباحث، (ًِّيثِّاًتلتِّتلكِّالدراسةِّالمرتبةِّالرابعة5959واختلفتِّأيضلااِّمعِّدراسةِّ)نلاصر،ِّ

يًرصِّمسةةةةةةؤولكِّعلىِّااللتزامِّبلالقوانينِّواألنظمةِّالرسةةةةةةميةِّدونِّأيِّرابعةِّعشةةةةةةرِّ"ًصةةةةةةولِّالفقرةِّال
"ِّعلىِّالمرتبةِّاألخيرةِّبينِّمملارسةةةةةةةلاتِّالنمطِّالقيلاديِّاألوتوقراطيِّإلىِّعدةِّأسةةةةةةةبلابِّأهمهلاِّأنِّاجتهلاد

مجتمعِّالدراسةةةِّفيِّالدراسةةلاتِّالتيِّاختلفتِّمعهلاِّتًكمهلاِّقوانينِّوأنظمةِّخلاصةةةِّويخضةةعِّالعملِّبهلاِّ
سةةةةةةةةةةةواءًِّكوميةِّأوِّدوليةِّتجعلهلاِّفيِّدائرةِّالمسةةةةةةةةةةةلاءلةِّوالمراجعةِّالدوريةِّوهذاِّيتطلبِِّّلجهلاتِّرقلابية

ِّمنِّالمؤسسةِّبلالقوانينِّواألنظمةِّوالعملِّبهلاِّدونِّأيِّاجتهلادِّأوِّتجلاوز.ِّصلارملااِِّّالتزاملااِّ

 البعد الثاني: النمط الديموقراطيتحليل فقرات  000

ِِِِّّّّ

والذيِّيبينِّآراءِّأفرادِِّّ(59)يِّجدولِّرقمِّللعينةِّالواًدةِّوالنتلائجِّمبينةِّفtِّتمِّاستخدامِّاختبلارِّ
ِّالنمطِّالديموقراطي.ِّالبعدِّالثلانيِّفيِّفقراتعينةِّالدراسةِّ

 النمط الديموقراطي الثاني: البعدلفقرات  تحليل: (21جدول رقم )

 البيان م.
الوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

االنحراف 
 المعياري

 tقيمة 
القيمة 
 االحتمالية

 الترتيب

 11 0.578 0.556- 1.0 59.2 3.0ِّلاتهِّللعلاملين.يفوضِّبعضِّسلط .0

0. 
ِّالرأيِّ ِّإلبةةةةةةةداء ِّللعةةةةةةةلاملين ِّالفرصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة يتيح

ِّوالمشلاركةِّفيِّاتخلاذِّالقرارات.
3.5 69.8 1.0 7.643 0.000 10 
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3. 
ُيشةةةةةةةةةةةةعرِّالعلاملينِّأنِّآراءهمِّووجهلاتِّنظرهمِّ

ِّلهلاِّأهميةِّوتؤخذِّبلالًسبلان.
3.6 72.0 1.0 10.177 0.000 7 

4. 
عِّالعةةلاملينِّويسةةةةةةةةةةةةةةعىِّيبنيِّعالقةةلاتِّطيبةةةِّم

ِّلتوفيرِّاًتيلاجلاتهمِّومشلاركتهمِّمنلاسبلاتهم.
3.6 72.6 1.0 9.857 0.000 5 

 9 0.000 7.776 1.0 70.2 3.5ِّيتركِّمجلاالاِّللعلاملينِّلمشلاركتهِّفيِّالتخطيط.ِّ .5

6. 
يراعيِّقةةدراتِّومهةةلاراتِّالعةةلاملينِّعنةةدِّتوزيعِّ

ِّالمهلامِّعليهم.
3.7 73.4 1.0 10.906 0.000 3 

7. 
ِّبةةةةةةلالعةةةةةةلا ِّمهةةةةةةلاراتِّيهتم ِّالةةةةةةذينِّيمتلكون ملين

ِّيةِّويًلاولِّأنِّينميِّقدراتهم.ِّإبداعوملكلاتِّ
3.7 74.0 1.0 11.660 0.000 2 

يًرصِّعلىِّتًسةةةةةينِّأسةةةةةلاليبِّالعملِّوتنميةِّ .8
ِّوتطويرهلا. مهلاراتِّالعلاملينِّالوظيفية

3.7 73.4 0.9 11.896 0.000 4 

 1 0.000 12.938 0.9 74.2 3.7ِّيًرصِّعلىِّتنسيقِّجهودِّالعلاملين. .9

02. 
ِّواإل ِّللتفكير ِّللعةةةةةةةلاملين ِّالمجةةةةةةةلال ِّداعبةةةةةةةيتيح
ِّوابتكلارِّطرقِّجديدةِّفيًِّلِّالمشكالت.

3.6 72.4 1.0 10.117 0.000 6 

يشةةةةةةةةةةةةجعِّالعلاملينِّعلىِّالتجديدِّواالبتكلارِّفيِّ .00
ِّأسلاليبِّالعمل

3.6 71.0 1.0 8.730 0.000 8 

  0.000 73.617 14.8 70.7 3.5 جميل الفقرات 

يِّالنمطِّالديموقراطِّأنِّالوزنِّالنسةةةةةةةةةةةةةةبيِّللبعدِّالثلانيِّ"نِّالنتلائجِّتبي(59ِّمنِّخاللِّجدولِّ)
وكلانتِّالقيمةِّاالًتملاليةِِّّ%69.9(ِّأيِّأكبرِّمنِّ.(ِّوهيِّأكبرِّالقيمةِّالمفترضةةةةةةِّالعددِّ)79.7%)
(ِّوهةةذاِّيعنيِّأنِّاسةةةةةةةةةةةةةةتجةةلابةةلاتِّالمبًوثينِّعلىِّهةةذاِّالبعةةدِّكةةلانةةت9.92ِّ(ِّوهيِّأقةةلِّمنِّ)9.999)

عاملينيحرص (ِّ"0ِّإيجةةلابيةةة،ِّوقةةدِّجةةلاءتِّالفقرةِّ) فيِّالمرتبةةةِّاألولىِّفيِِّّ"على تنسبببببببببيق جهود ال
(ِّأيِّأكبرِّمنِّ.(ِّوهوِّأكبرِّمنِّالعددِّ)%75.4)بلغِّالوزنِّالنسةةةةبيِِّّترتيبِّفقراتِّهذاِّالبعد،ًِّيث

اآلراءِّنِّأمملاِّيدلِّعلىِِّّ(9.92)ِّمنِّأقلوهيِِّّ(،9.999)والقيمةِّاالًتملاليةِّتسةةةةةةةلاويِِّّ(،69.9%)
وهةذهِّالنتيجةةِّتتفقِّمعِّمةلاِّجةلاءتِّبةهِّدراسةةةةةةةةةةةةةةةةِّكةلانةتِّفيِّهةذهِّالفقرةِّإيجةلابيةةًِّسةةةةةةةةةةةةةةةبِّالمبًوثين،ِّ

(Kesting & Songِّ،5952ِّ،يم (ًِّيثِّاًتلتِّهذهِّالفقرة5990ِّ(،ِّوأيضةةةةةةةةةةةلااِّدراسةةةةةةةةةةةةِّ)عبدِّالًر
ذلكِّإلىِّإدراكِّالقيلادةِّفيِّجهلازِّاألمنِّالداخليِّأنِّتنسةةةةةةةةةةةةةةيقِّجهودِِّّ، ويعزو الباحثالمرتبةِّالثلالثة

لاِّتسةةةودِّروحِّأنهِّعندمِّويرى الباحثعلاملين،ِّالعلاملينِّفيِّالفريقِّلهِّأثرِّكبيرِّفيِّتقدمِّالعملِّوأداءِّال
قِّفيِّأداءِّالمهةةلامِّوتًقيِّبةةداعالتعةةلاونِّوالتنسةةةةةةةةةةةةةةيقِّوتبةةلادلِّاألدوارِّبينِّالعةةلاملينِّيؤديِّذلةةكِّإلىِّاإل
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أفضةةةةةةةةةةةلِّالنتلائج،ِّفطبيعةِّالعملِّفيِّمجتمعِّأمنيِّكجهلازِّاألمنِّالداخليِّيًتلاجِّإلىِّتنسةةةةةةةةةةةيقِّجهودِّ
ضًةِّضملانِّعدمِّالتعلارضِّوالوصولِّإلىِّنتيجةِّواالمكلفينِّبلالمهلامِّومتلابعةِّالتنسيقِّخاللِّالتنفيذِّل

ِّوتنفيذِّالمهلامِّبشكلِّدقيق.
(ًِّيثِّاًتلتِّهذهِّالفقرةِّالمرتبة5952ِّبينملاِّاختلفتِّتلكِّالدراسةةةةةةةِّمعِّدراسةةةةةةةِّ)المدهون،ِِّّ

(ًِّيثِّاًتلتِّتلكِّالفقرةِّعلىِّالمرتبةِّ.595الخير،ِِّّاألخيرة،ِّواختلفتِّأيضةةةةةةةةةةةةةةةلااِّمعِّدراسةةةةةةةةةةةةةةةةِّ)أبو
ويعزو (ًِّيثِّاًتلتِّهذهِّالفقرةِّالمرتبةِّالثلالثة،2013ِّريف،ِّالًلاديةِّعشةةةةةةةةةةةر،ِّومعِّدراسةةةةةةةةةةةةِّ)الشةةةةةةةةةةة

ذلكِّاالختالفِّلسةةةةةةةةببِّجوهريِّهوِّأنِّمجتمعِّالدراسةةةةةةةةةِّفيِّمعظمِّالدراسةةةةةةةةلاتِّالتيِّاختلفتِِّّالباحث
معهلاِّهيِّمجتمعلاتِّذاتِّمؤهالتِّعلميةِّعليلاِّتسةةةةةةةةةةةتطيعِّالعملِّواالجتهلادِّبشةةةةةةةةةةةكلِّفرديِّوتسةةةةةةةةةةعىِّ

يِّأوِّالتنسيقِّمعهم،ِّوهذاِّبخالفِّالدراسةِّالًلاليةِّالتِّخرينلتًقيقِّإنجلازاتِّبعيدااِّعنِّاالستعلانةِّبلاآل
ِّيتطلبِّإنجلازِّالمهلامِّفيهلاِّلتنسيقِّالجهودِّواالبتعلادِّعنِّاالجتهلاداتِّواالنجلازاتِّالفردية.ِّ

(ِّ ِّكلانتِّأضعفِّالفقراتِّالفقرة ِّوهيِّ"5بينملا ِّبوزنِّنسبيِّيفوض بعض سلطاته للعاملين ( "
(9.92ِّ(ِّوهيِّأكبرِّمنِّ)9.276ةِّبلغتِّ)والقيمةِّاالًتملاليةِّللفقرِِّّ%69.9وهيِّأقلِّمن20.5%ِِّّ

آراءِّالمبًوثينِّعلىِّهذهِّالفقرةِّكلانتِّعلىِّالًيلاد.ِّوقدِّاتفقتِّالدراسةِّالًلاليةِّمعِّنِّأمملاِّيدلِّعلىِّ
(ًِّيثِّاًتلتِّهذهِّالفقرةِّالمرتبة5955ِّ(،ِّودراسةِّ)العجلارمة،Tettehِّ&Brenyahِّ،5956ِّدراسةِّ)

ِّ،هذهِّالفقرةِّالمرتبةِّالًلاديةِّعشرًِّيثِّاًتلت(2015ِّاألخيرة،ِّواتفقتِّأيضلااِّمعِّدراسةِّ)المدهونِّ،
ذلكِّإلىِّالتفكيرِّالذيِِّّويعزو الباحث(ًِّيثِّاًتلتِّهذه.2010ِّواتفقتِّأيضلااِّمعِّدراسةِّ)نلاصر،ِّ

ِّأنِّتفويضهِّلبعضِّبعضيًكمِّمجتمعِّالدراسةِّفيِّمعظمِّالًلاالت،ِّواالعتقلادِّالسلائدِّلدىِّ ِّالقلادة
ضِّبمثلابةِّقدِّيعتبرِّبعضِّالمسئولينِّأنِّالتفويسلطلاتهِّينقصِّمنِّمكلانتهِّأوِّموقعهِّفيِّالمؤسسة،ِّبلِّوِّ

القلادةِّلعدمِّالتفويضِّواًتكلارِّجميعِّالسلطلاتِِّّبعضتنلازلِّعنِّالسلطةِّوخسرانِّللموقع،ِّلذاِّيلجأِّ
ِّلديهم.ِّ

 البعد الثالث: النمط الترسليتحليل فقرات  003
ِِِِّّّّ

آراءِّأفرادِّوالذيِّيبينِِّّ(55)للعينةِّالواًدةِّوالنتلائجِّمبينةِّفيِّجدولِّرقمtِِّّتمِّاستخدامِّاختبلارِّ
ِّالبعدِّالثلالثِّالنمطِّالترسلي.ِّفيِّفقراتعينةِّالدراسةِّ

ِّ
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 النمط الترسلي الثالث: البعدلفقرات  تحليل: (21جدول رقم )

 البيان م.
الوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

االنحراف 
 tقيمة  المعياري

القيمة 
 الترتيب االحتمالية

 3 0.002 3.064- 1.1 55.8 2.8ِّيفوضِّكلِّسلطلاتهِّإلىِّالعلاملينِّمعه. .0
 2 0.002 3.093- 1.0 56.0 2.8ِّيشرفِّعلىِّنشلاطِّالعلاملينِّبشكلِّطفيفِّجداا. .0

3. 
يمنحِّالًريةةةِّالكةةلاملةةةِّللعةةلاملينِّفيِّطرقِّتةةأديةةةِّ

ِّاألعملال.
3.1 62.2 1.0 1.817 0.070 1 

4. 
هنلاكِّغيلابِّواضحِّلألنظمةِّوالقوانينِّالتيِّتًددِّ

ِّوتًكمِّأداءِّالعلاملين.
2.5 49.8 1.1 -7.787 0.000 6 

 10 0.000 9.975- 1.1 46.2 2.3ِّيتهربِّمنِّمواجهةِّمشكالتِّالعمل. .5

6. 
يتجنبِّالتدخلِّفيِّشةةةةةةةةةةةةةةئونِّالعلاملينِّواالهتملامِّ

ِّبعالجِّمشلاكلهم.
2.5 49.4 1.1 -7.908 0.000 7 

 4 0.000 3.764- 1.1 54.8 2.7ِّغيلابهِّالِّيؤثرِّعلىِّالعملِّوالِّيعيقِّأداؤه. .7
 9 10.54ِّ0.000- 1.0 46.8 2.3ِّلقرار.يترددِّعلادةاِّفيِّاتخلاذِّا .8

9. 
يعتمةةةدِّفيِّتًقيقِّاألهةةةدافِّعلىِّالعةةةلاملينِّدونِّ

ِّتوجيهِّمنه.
2.4 48.4 1.0 -9.085 0.000 8 

02. 
يعطيِّالًريةِّللعلاملينِّفيِّتنفيذِّالمهلامِّالموكلةِّ

ِّإليهمِّدونِّالرجوعِّله.
2.5 50.6 1.1 -7.086 0.000 5 

00. 
ِّبةةةةلاألمورِّالمسةةةةةةةةةةةةةةتعجلةةةةةِّوغ يرِّيبةةةةدوِّغيرِّمهتم

ِّمكترثِّبهلا.
2.3 45.0 1.1 -11.11ِّ0.000 11 

  0.000 66.605 11.6 51.1 2.6ِّجميعِّالفقراتِّ

ِّ

(ِّ ِّجدول ِّخالل 55ِّمن )ِّ ِّالنتلائج ِّ"تبين ِّالثلالث ِّللبعد ِّالنسبي ِّالوزن ِّالنمط الترسلي"أن
وكلانتِّالقيمةِّاالًتملاليةِِّّ%69.9(ِّأيِّأقلِّمنِّ.(ِّوهيِّأقلِّالقيمةِّالمفترضةِّالعددِّ)51.1%)
 ،(ِّوهذاِّيعنيِّأنِّاستجلابلاتِّالمبًوثينِّعلىِّهذاِّالبعدِّكلانتِّسلبية9.92يِّأقلِّمنِّ)(ِّوه9.999)

فيِّالمرتبةِّاألولىِِّّ"يمنا الحرية الكاملة للعاملين في طرق تأدية األعمال (ِّ".جلاءتِّالفقرةِّ)وقدِّ
(ِّأيِّأكبرِّ.(ِّوهوِّأكبرِّمنِّالعددِّ)%65.5)بلغِّالوزنِّالنسبيِِّّفيِّترتيبِّفقراتِّهذاِّالبعد،ًِّيث

نِّأمملاِّيدلِّعلىِِّّ(9.92)ِّمنِّأكبروهيِِّّ(،9.979)والقيمةِّاالًتملاليةِّتسلاويِِّّ(،%69.9منِّ)
ِّدراسةِّ ِّمع ِّالدراسة ِّتلك ِّاتفقت ِّوقد ِّالمبًوثين، ًِّسب ِّالًيلاد ِّعلى ِّالفقرة ِّهذه ِّفي ِّكلانت اآلراء
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(Ojokuku & Odetayoِّ،5955ِّ،ًِّيثِّاًتلت.595(،ِّودراسةِّ)المطيري،)ِِّّتلكِّالفقرةِّعلى
ِّمعِّدراسةِّ)المدهون،ِِّّواتفقتالمرتبةِّالثلانية،ِّ علىِّالمرتبةِّ(ًِّيثِّاًتلتِّتلكِّالفقرة5952ِّأيضلاا

يم،ِّالثلالثة،ِّ (ًِّيثِّاًتلتِّتلكِّالفقرةِّعلىِّالمرتبةِّالرابعة،5990ِّواتفقتِّأيضلااِّمعِّدراسةِّ)عبدِّالًر
ذلكِّإلىِّأنِّمجتمعِّالدراسةِّالًلاليةِّذوِّطبيعةِّعملِّمعقدةِّتًتلاجِّإلىِّطرقِّمبتكرةِِّّويعزو الباحث

يةِّألداءِّالمهلامِّلذلكِّيلجأِّالقلادةِّفيِّبعضِّالًلاالتِّإلصدارِّقراراتِّتًددِّالهدفِّدونِّإبداعوأسلاليبِّ
تًديدِّطريقةِّالعمل،ِّبلِّتتيحِّفيِّأغلبهلاِّالمجلالِّأملامِّالعلاملينِّلتنفيذهلاِّبلالطريقةِّالتيِّيرونهلاِّمنلاسبةِّ
خاللِّعملهمِّالميداني،ِّإضلافةِّإلىِّأنِّالعلاملينِّفيِّمجتمعِّالدراسةِّالًلاليةِّأشخلاصِّمتخصصينِّ

وِّخبرةِّوكفلاءةِّبمجلالِّعملهم،ِّوقدِّتمِّاختيلارهمِّوفقِّشروطِّمعينةِّوبطريقةِّدقيقةِّتنلاسبِّطبيعةِّذوِّ
مهلامهم،ِّويؤكدِّالبلاًثِّأنِّوجودِّموافقةِّعلىِّهذهِّالفقرةِّالِّتعنيِّأنِّهذاِّالنمطِّالترسليِّلهِّوجودِّ
نِّكلانتِّبعضِّصفلاتهِّموجودةِّفيِّبعضِّالمواقفِّلدىِّ فعليِّلدىِّقيلاداتِّجهلازِّاألمنِّالداخليِّوا 

ِّدة.القلا

(ًِّيثِّاًتلتِّتلكِّالفقرةِّعلىِّالمرتبة5959ِّبينملاِّاختلفتِّتلكِّالدراسةِّمعِّدراسةِّ)نلاصر،ِّ
الًلاديةِّعشرِّوذلكِّبسببِّاختالفِّمجتمعِّالدراسةِّوتبلاينِّاألسلاليبِّالمتبعةِّفيِّأداءِّالمهلامِّمنِّ

ِّمؤسسةِّإلىِّأخرى.

وغير مكترث يبدو غير مهتم باألمور المستعجلة (55ِّبينملاِّكلانتِّأضعفِّالفقراتِّالفقرةِّ)ِِِّّّ
(ِّوهي9.999ِّوالقيمةِّاالًتملاليةِّللفقرةِّبلغتِّ)ِّ%69.9وهيِّأقلِّمنِِّّ%42.9بوزنِّنسبيِِّّ" بها

آراءِّالمبًوثينِّعلىِّهذهِّالفقرةِّكلانتِّسلبية.ِّواتفقتِّمعِّدراسةِّنِّأمملاِّيدلِّعلىِّ(9.92ِّأقلِّمنِّ)
ذلكِِّّويعزو الباحث(.ِّ.595(ِّودراسةِّ)أبوالخير،ِّ.595(ِّودراسةِّ)الشريف،ِّ.595)المخالفي،ِّ

إلىِّأنِّالدورِّالذيِّيعيشهِّقيلاداتِّمجتمعِّالدراسةِّيجعلهِّدائمِّاليقظةِّواالهتملامِّبسببِّطبيعةِّمهلامهِّ
الخطرةِّوتأثيرهلاِّعلىِّالمجتمعِّوالمًيط،ِّفأيِّتأخيرِّأوِّالِّمبلاالةِّمنِّالقلائدِّبلاألمورِّالمستعجلةِّقدِّ

ِّبة.ِّفيذِّهيِّالمطلوِّملاِّتكونِّالعجلةِّواالهتملامِّوسرعةِّالتنِّيسببِّكوارثِّالِّتًمدِّعقبلاهلا،ِّوغلالبلااِّ

ِّ

ِّ
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 البعد الرابل: النمط االجتماعيتحليل فقرات ِِّّ 004
ِِّّ

والذيِّيبينِّآراءِّأفرادِِّّ(55)للعينةِّالواًدةِّوالنتلائجِّمبينةِّفيِّجدولِّرقمtِِّّتمِّاستخدامِّاختبلارِّ
ِّالنمطِّاالجتملاعي.الرابع:ِِّّالبعدِّفيِّفقراتعينةِّالدراسةِّ

ِّ

 االجتماعي النمطالرابل:  البعدلفقرات  تحليل: (22جدول رقم )

الوسط  البيان م.
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

االنحراف 
القيمة  tقيمة  المعياري

 الترتيب االحتمالية

يسعىِّلبنلاءِّعالقلاتِّطيبةِّمعِّالعلاملينِّوتوفيرًِّلاجلاتهمِّ .0
 4 0.000 4.489 1.2 66.6 3.3ِّورغبلاتهم.

 8 0.000 3.701- 1.1 55.0 2.8ِّيهتمِّبلالعلاملينِّأكثرِّمنِّاهتملامهِّبلالعمل. .0

لاجلاتِّالعلاملينِّعلىِّ .3 يهتمِّبلالعالقلاتِّاالجتملاعيةًِّو
 9 0.000 4.082- 1.3 53.6 2.7ًِّسلابِّتًقيقِّأهدافِّالمؤسسة.

 5 0.000 4.649 1.1 66.6 3.3ِّينظرِّلنفسهِّعلىِّأنهِّاألخِّاألكبرِّللعلاملين. .4

5. 
يسعىِّبشتىِّالطرقِّللقضلاءِّعلىِّأيِّمظلاهرِّقدِّتنتجِّ

ىِّولوِّكلانِّذلكِّعلىِّعنهلاِّخالفلاتِّبينِّالعلاملينًِّت
ِّ.نتلاجًسلابِّاإل

3.3 66.8 1.0 5.442 0.000 3 

يبتعدِّعنِّطرحِّاألسئلةِّالتيِّتظهرِّنقلاطِّالضعفِّعندِّ .6
 6 0.000 4.707 1.0 65.8 3.3ِّالعلاملين.

 7 0.419 0.809 1.2 61.2 3.1ِّيقدسِّالقوانينِّواألنظمةِّأكثرِّمنِّالعالقلاتِّاإلنسلانية. .7
 1 0.000 11.030 0.9 72.2 3.6ِّبيقِّوالمقبولِّمنِّالعلاملين.ُيصدرِّالقرارِّالقلابلِّللتط .8

يلجأِّإلىِّاألعملالِّالتيِّيعتقدِّأنهلاِّمقبولةِّمنِّقبلِّ .9
 2 0.000 8.579 0.9 70.0 3.5ِّالعلاملين.

  0.000 73.920 13.3 63.8 3.2 جميل الفقرات 
ِّ

(ِّ ِّجدول ِّخالل 55ِّمن )ِّ ِّالنتلائج ِّ"تبين ِّالرابع ِّللبعد ِّالنسبي ِّالوزن ِّ"جتماعيالنمط االأن
وكلانتِّالقيمةِّاالًتملاليةِِّّ%69.9(ِّأيِّأكبرِّمنِّ.القيمةِّالمفترضةِّالعددِّ)منِّ(ِّوهيِّأكبر6%ِّ..6)
 ،(ِّوهذاِّيعنيِّأنِّاستجلابلاتِّالمبًوثينِّعلىِّهذاِّالبعدِّكلانتِّإيجلابية9.92(ِّوهيِّأقلِّمنِّ)9.999)

فيِِّّالمرتبةِّاألولىِّفيِّ"العاملين من والمقبول للتطبيق القابل القرار ي صدر (ِّ"6جلاءتِّالفقرةِّ)وقدِّ
(ِّأيِّأكبرِّمنِّ.(ِّوهوِّأكبرِّمنِّالعددِّ)%75.5)الوزنِّالنسبيِّبلغِِّّترتيبِّفقراتِّهذاِّالبعد،ًِّيث

اآلراءِّنِّأمملاِّيدلِّعلىِِّّ(9.92)ِّمنِّأقلوهيِِّّ(،9.999)والقيمةِّاالًتملاليةِّتسلاويِِّّ(،69.9%)
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اتِّجهلازِّىِّأنِّقيلادتلكِّالنتيجةِّإلِّويعزو الباحثكلانتِّفيِّهذهِّالفقرةِّإيجلابيةًِّسبِّالمبًوثين،ِّ
ِّالقرارِّاألكثرِّ ِّتتخذ ِّيجعلهلا ِّمنِّالخبرة ِّورصيد ِّعلميةِّوتجربةِّعملية ِّبكفلاءة األمنِّالداخليِّتتمتع
مالءمةِّومنلاسبةِّللواقعِّالذيِّيعيشهِّالمجتمعِّالمًيطِّوظروفِّقطلاعِّغزةِّالمعقدةِّبلاالًتاللِّوالًصلارِّ

لالةِّالطوارئِّالمستمرة،ِّكملاِّتثبتِّالنتيجةِّأنِّ دركِّقيلاداتِّجهلازِّاألمنِّالداخليِّتوالًروبِّالمتتلاليةًِّو
أنِّمستوىِّانتملاءِّالعلاملينِّلمؤسستهمِّواستعدادهمِِّّلتطويرِّسلوكهمِّاإلبداعيِّفيِّتنفيذِّالقراراتِّمرتبطِّ

يِّقرارِّدراسةِّألِّملينِّلذلكِّفهيِّتًرصِّعندِِّّاتخلاذهلاوثيقلااِّبمستوىِّقبولِّهذاِّالقرارِّلدىِّالعلاِّارتبلاطلااِّ
ِّوقدراتهم ِّطلاقلاتهم ِّومراعلاة ِّظروفِّالعلاملين ِّبينِِّّويعزو الباحث، ِّاالنسجلام ًِّجم ِّإلى ِّأيضلاا ذلك

مستويلاتِّالعملِّالمختلفةِّفيِّجهلازِّاألمنِّالداخلي،ِّفلالقيلادةِّتًرصِّعلىِّاختيلارِّالقرارِّالمقبولِّعندِّ
العلاملين،ِّوالعلاملينِّيتقبلونِّالقراراتِّالصلادرةِّعنِّالقيلادةِّوهذاِّيرجعِّإلىِّأسلاسِّتكوينِّالجهلازِّواختيلارِّ

ِّالعلاملينِّفيه.

 العاملين وحاجات االجتماعية بالعالقات يهتم (ِّوهيِّ".أضعفِّالفقراتِّالفقرةِّ)ِّبينملاِّكلانت
والقيمةِّاالًتملاليةِِّّ%69.9وهيِّأقلِّمنِِّّ%6..2بوزنِّنسبيِِّّالمؤسسة" أهداف تحقيق حساب على

آراءِّالمبًوثينِّعلىِّهذهِّالفقرةِّكلانتِّنِّأمملاِّيدلِّعلىِّ(9.92ِّ(ِّوهيِّأقلِّمنِّ)9.999للفقرةِّبلغتِّ)
هذهِّالنتيجةِّإلىِّأنِّقيلاداتِّجهلازِّاألمنيِّالداخليِّتدركِّأنِّتًقيقِّأهدافِِّّالباحثويعزو سلبية.ِّ

المؤسسةِّأمرًِّسلاسِّالِّيقبلِّالتأخيرِّأوِّالتأجيل،ِّوأنِّالمهلامِّالملقلاةِّعلىِّعلاتقهمِّكثيرةِّودورهلاِّمركزيِّ
فيًِّفظِّاألمنِّوالسلمِّالمجتمعي،ِّمملاِّيجعلِّاهتملامهمِّبلالعملِّوتركيزهمِّعلىِّانجلازِّالمهلامِّيفوقِّ

لاجلاتِّالعلاملين،ِّوهذاِّالِّينفيِّوجودِّبنس بةِّأكبرِّاهتملامهمِّبلالجوانبِّاألخرىِّكلالعالقلاتِّاالجتملاعيةًِّو
ِّ.اهتملامِّبلالعالقلاتِّاالجتملاعيةِّبينِّقيلادةِّالجهلازِّوالعلاملينِّبلالًدِّالمقبولِّالذيِّالِّيؤثرِّعلىِّالعمل

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ



 التحليل والنقاش

  
 

125 

 الفصل الخامس

 البعد الخام : النمط المثاليتحليل فقرات ِِّّ 005
ِِّّ

والذيِّيبينِّآراءِّأفرادِِّّ(.5)الواًدةِّوالنتلائجِّمبينةِّفيِّجدولِّرقمِِّّللعينةtِّتمِّاستخدامِّاختبلارِّ
ِّالنمطِّالمثلالي.:ِّالخلامسِّالبعدِّفيِّفقراتعينةِّالدراسةِّ

 النمط المثالي: الخام  البعدلفقرات  تحليل: (23جدول رقم )

 البيان م.
الوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

االنحراف 
 tقيمة  المعياري

القيمة 
 بالترتي االحتمالية

0. 
يعملِّعلىِّتعزيزِّالثقةِّبينهِّوبينِّ

 2 0.000 10.592 1.0 73.8 3.7ِّالعلاملين.

0. 
يمتلكِّالقدرةِّالكلافيةِّعلىِّبنلاءِّعالقلاتِّ

 1 0.000 11.865 1.0 74.8 3.7ِّطيبةِّمعِّالعلاملينِّفيِّالجهلاز.

3. 
يسعىِّإلىِّتعميقِّمفهومِّالتعلاونِّبينِّ

أعضلاءِّالفريقِّويبتعدِّعنِّالنقدِّالشخصيِّ
ِّللعلاملين.

3.7 73.4 1.0 10.453 0.000 3 

4. 
يتبنىِّفكرةِّالعملِّبروحِّالفريقِّالواًدِّفيِّ

 4 0.000 9.695 1.1 72.8 3.6ِّالجهلاز.

 7 0.000 8.533 1.0 71.0 3.6ِّيشركِّأعضلاءِّالفريقِّفيِّاتخلاذِّالقرار. .5

6. 
يًرصِّعلىِّاتخلاذِّالقرارِّالذيِّيًققِّ
 8 0.000 8.187 1.0 70.2 3.5ًِّلاجلاتِّالعلاملينِّواألهدافِّالمرجوة.

7. 
يهتمِّبلالتغييرِّوالتجديدِّالذيِّيؤديِّإلىِّ

 5 0.000 10.074 1.0 72.6 3.6ِّ.بداعيةِّويسلاهمِّفيِّتشجيعِّاإلنتلاجرفعِّاإل

8. 
يبًثِّعنِّأسبلابِّاألخطلاءِّعندِّالعلاملينِّ
ليقومِّبمعلالجتهلاِّبلاعتبلارهلاِّنلاتجةِّعنِّسوءِّ

ِّفهم.
3.6 71.4 1.0 8.998 0.000 6 

  0.000 65.537 17.0 72.2 3.6 جميل الفقرات 
ِّ

ِّ(%75.5)ِّ"النمط المثاليأنِّالوزنِّالنسبيِّللبعدِّالرابعِّ"تبينِّالنتلائجِّ(ِّ.5منِّخاللِّجدولِّ)
(9.999ِّكلانتِّالقيمةِّاالًتملاليةِّ)وِِّّ%69.9(ِّأيِّأكبرِّمنِّ.العددِّ)ِّالقيمةِّالمفترضةِّمنِّوهيِّأكبر

جلاءتِِّّوقد، إيجلابيةتِّكلانِّالبعدعلىِّهذاِِّّالمبًوثينهذاِّيعنيِّأنِّاستجلابلاتِّ(ِّو9.92ِّ)منِِّّأقلهيِّوِّ
بةِّاألولىِّالمرتفيِِّّ"الجهاز في العاملين مل طيبة عالقات بناء على الكافية القدرة يمتلك"(5ِّالفقرةِّ)

(ِّأيِّأكبرِّ.وهوِّأكبرِّمنِّالعددِّ)ِّ(%74.6)بلغِّالوزنِّالنسبيًِِّّيثِّ،البعدفيِّترتيبِّفقراتِّهذاِّ
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اآلراءِّنِّأمملاِّيدلِّعلىِِّّ(9.92)ِّمنِّأقلوهيِِّّ(،9.999)االًتملاليةِّتسلاويِّوالقيمةِِّّ،(%69.9منِّ)
ةِّاألولىِّاًتاللِّهذهِّالفقرةِّللمرتب أنويعزو الباحث كلانتِّفيِّهذهِّالفقرةِّإيجلابيةًِّسبِّالمبًوثين،ِّ

دةِّمستقلةِّخلاصةِّفيِّوزارةِّالداخليةِّ نلاتجِّعنِّعدةِّأسبلابِّأولهلاِّأنِّجهلازِّاألمنِّالداخليِّيعتبرًِّو
قِّمعلاييرِّهِّكملاِّذكرنلاِّسلابقلااِّيتمِّاختيلارهمِّوفتختلفِّفيِّخصلائصهلاِّومهلامهلاِّعنِّبقيةِّاألجهزة،ِّفعنلاصرِّ

خلاصةِّويتمِّانتقلاؤهمِّبشكلِّمركز،ِّمملاِّيجعلِّبينهمِّقواسمِّوصفلاتِّمشتركةِّتؤديِّإلىِّانسجلامِّواضحِّ
بينِّمكونلاتِّالهيكلِّالتنظيميِّلجهلازِّاألمنِّالداخلي،ِّفيسهلِّبلالتلاليِّعلىِّقيلادةِّالجهلازِّتكوينِّروابطِّ

إضلافةِّإلىِّأنِّطبيعةِّالمهلامِّالمطلوبةِّواًتيلاجهلاِّللعملِّبروحِّودِّوعالقلاتِّطيبةِّبينهلاِّوبينِّالعلاملين،ِّ
لوكِّلدىِّوتطويرِّالسِّبداعالفريقِّتعززِّهذهِّالروابطِّوتزيدِّمنِّالعالقلاتِّمملاِّيخلقِّبيئةِّمنلاسبةِّلإل

ِّالعلاملين.

منِّوعيِّقيلاداتِّجهلازِّاألمنِّالداخليِّبأهميةِِّّأنِّالنتيجةِّكلانتِّنلابعةِّأيضلااِِّّويالحظ الباحث
مرِّكلِّيِّلديهمِّمملاِّجعلهلاِّتستثبداعالعلاملينِّفيِّالجهلازِّوأثرهلاِّعلىِّالسلوكِّاإلالعالقلاتِّالطيبةِّمعِّ

الخصلائصِّالموجودةِّوالمزايلاِّالمتلاًةِّلتعزيزِّالعالقلاتِّالطيبةِّمعِّالعلاملينِّواالهتملامِّبهلاِّكونهلاِّتصبِّ
ِِّّفيِّمصلًةِّالعملِّوتسلاهمِّفيِّتًقيقِّاألهداف.

 حاجات يحقق الذي القرار اتخاذ على يحرص (ِّوهيِّ"6بينملاِّكلانتِّأضعفِّالفقراتِّالفقرةِّ)ِّ
والقيمةِّاالًتملاليةِّللفقرةِِّّ%69.9وهيِّأكبرِّمنِِّّ%79.5بوزنِّنسبيِِّّالمرجوة" واألهداف العاملين
ِّيدلِّعلىِّ(9.92ِّ(ِّوهيِّأقلِّمنِّ)9.999بلغتِّ) ِّكلانتِّنِّأمملا ِّالفقرة آراءِّالمبًوثينِّعلىِّهذه
ِّلاجلاتًِّيًققِّالذيِّالقرارِّتخلاذاِّعلىِّيًرص " أنهِّبلالرغمِّمنًِّصولِّفقرةِّ. ويؤكد الباحثإيجلابية
بدرجةِّموافقةِِّّ%79.5علىِّأضعفِّالفقراتِّإالِّأنهلاِّجلاءتِّبوزنِّنسبيِّ المرجوة"ِّواألهدافِّالعلاملين

ارتفلاعِّمستوىِّنجلاحِّالمؤسسةِّيكونِِّّلاداتِّجهلازِّاألمنِّالداخليِّتدركِّأنبشدة،ِّوهذاِّدليلِّعلىِّأنِّقي
وتدلِّأيضلااِّأنهلاِّتراعيِّعندِّوضعِّالخططِّمنِّخاللِّاالهتملامِّبلالعلاملينِّإلىِّجلانبِّاالهتملامِّبلالعمل،ِّ

والبرامجِّالخلاصةِّبهلاِّعلاملينِّأسلاسيينِّهملاِّتًقيقِّأهدافِّالمؤسسةِّواالهتملامِّبًلاجلاتِّالعلاملينِّمملاِّ
ِّالعلاملينِّللمؤسسةِّوتعزيزِّانتملائيضمنِّارتفلاعِّمستوىِّوال ِّلتطويرِّأسلاليبء ِّويًفزهم ِّلهلا ِّفيِّهم هم

نجلازِّالمهلام. ِّتطبيقِّالخططِّوا 
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 :الثاني اإلجابة عن السؤال
 "ي لدى العاملين في جهاز األمن الداخلي؟بداعالسلوك اإل مستوىما  "

ولإلجلابةِّعلىِّهذاِّالسةةةؤالِّقلامِّالبلاًثِّبإيجلادِّقيمةِّالمتوسةةةطِّالًسةةةلابيِّواالنًرافِّالمعيلاريِّ
ِّ(.54والوزنِّالنسبيِّألبعلادِّاالستبلانةِّولالستبلانةِّككل،ِّكملاِّيوضحِّالجدولِّ)

 يبداعالسلوك اإلمحور أبعاد  تحليل: (24جدول رقم )
 

 المحاور .م
الوزن 
 النسبي

الوسيط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 13.8 76.0 77.0ِّالطالقةِّ–ِّالبعد األول500ِّ
 13.5 80.0 77.8ِّالمرونةالبعد الثاني: 505ِّ
 12.5 76.7 77.8 األصالةالبعد الثالث: 505ِّ
 74.0ِّ15.2 74.0 : الحساسية للمشكالتالبعد الرابل505ِّ
 14.2 76.7 77.1 المخاطرةالبعد الخام : 502ِّ
 11.7 76.3 76.8 يبداعالسلوك اإلمستوى  .0

ِّ

ِّمًور،ِّهذاِّوقدِّجلاءِّ(%77.9)يِّبداعاإلِّكمسةةتوىِّالسةةلوِّ(ِّأن54ِّيتضةةحِّمنِّجدولِّرقمِّ)

ِّويعزو الباحث.ِّ(%77.6)لكلِّمنهملاِِّّالوزنِّالنسةةةةةبيالمرونةِّواألصةةةةةلالةِّبنفسِّالمسةةةةةتوىًِّيثِّبلغِّ

(ِّإلىِّمدىِّرضةةةةلاِّ%77)ِّوبوزنِّنسةةةةبييِّعلىِّدرجةِّموافقةِّكبيرةِّبداعاإلًصةةةةولِّمسةةةةتوىِّالسةةةةلوكِّ

دراكِّقيةةلاداتِّجهةةلازِّاألمنِّالةةداخليِّألهميةةةِّتنميةةةِّ المبًوثينِّعنِّالمنةةلاخِّالتنظيميِّالمًيطِّبهم،ِّوا 

ِّنيِّلدىِّالعلاملينِّمنِّخاللِّإيجلادِّوتهيئةِّالبيئةِّالمنلاسةةةةةةةةةةةةةبةِّلتفجيرِّطلاقلاتِّالعلامليبداعالسةةةةةةةةةةةةةلوكِّاإل

وجودِّنظلامِّتًفيزيِّيشةةةةةةةةةةجعِّالعلاملينِّعلىِّمملارسةةةةةةةةةةةِّالسةةةةةةةةةةلوكِِّّي،ِّوكذلكبداعوتعزيزِّسةةةةةةةةةةلوكهمِّاإل

ِّيِّإلنجلازِّمهلامهم.بداعاإل
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العالقةةِّبينِّالمنةلاخِّ(ِّوالتيِّتنةلاولةت5956ِّالنتيجةةِّمعِّنتةلائجِّدراسةةةةةةةةةةةةةةةةِّ)عبيةدة،ِّوتتفقِّهةذهِّ

لجميعِّفقراتِّمًورِّالسةةةةةةةةةةةةةلوكِّاإلبداعيِِّّالوزنِّالنسةةةةةةةةةةةةةبيبلغًِِّّيثِّالتنظيميِّوالسةةةةةةةةةةةةةلوكِّاإلبداعي،

يعنيِّأنِّهنلاكِّموافقةِّمرتفعةِّمنِّقبلِّأفرادِّالعينةِّعلىِّفقراتِّهذاِّالمًور.ِّوتتفقِّ(،ِّوهذا72.6%ِّ)

(ِّوالتيِّتنلاولتِّأثرِّالتمكينِّالنفسةةةةةةةةةةيWei et al, 2010ِّ)أيضةةةةةةةةةةلااِّتلكِّالنتيجةِّمعِّنتلائجِّدراسةةةةةةةةةةةِّ

والتمكينِّالتنظيميِّوالقيلادةِّالتبلادليةِّعلىِّالسةةةةةةةةةةةةةلوكِّاإلبداعيِّللعلاملين،ِّوالتيِّأظهرتِّأنِّمسةةةةةةةةةةةةةتوىِّ

بداعيِّلدىِّالعلاملينِّجلاءِّبدرجةِّكبيرة.ِّوتتفقِّأيضةةلااِّتلكِّالنتيجةِّمعِّملاِّجلاءتِّبهِّدراسةةةِّالسةةلوكِّاإل

أثرِّالثقلافةِّالتنظيميةِّعلىِّتنميةِّالسةةةةةةلوكِّاإلبداعيِّفيِّالوزاراتِّ(ِّوالتيِّتنلاولت5956ِّ)السةةةةةةًبلاني،ِّ

الفلسةةةةةةطينيةِّفيِّقطلاعِّغزة،ِّوالتيِّأظهرتِّأنِّالمتوسةةةةةةطِّالًسةةةةةةلابيِّلفقراتِّمًورِّالسةةةةةةلوكِّاإلبداعيِّ

ِّ(،ِّوهذاِّيعنيِّأنِّمستوىِّالسلوكِّاإلبداعيِّلدىِّالعلاملينِّدرجتهِّعلالية.64ِّ)

وهوِّالبعدِّالمتعلقِّبقدرةِِّّ(%77.9وزنِّنسةةةةةةبيِّ)ًصةةةةةةولِّبعدِّالطالقةِّعلىِِّّويعزو الباحث
ِّيثًإلىِّبيئةِّالعملِّفيِّجهلازِّاألمنِّالداخليِِّّانتلاجِّأكبرِّعددِّمنِّاألفكلارِّاإلبداعيةِّاألفرادِّعلى

ةِّكبيرةِّومخزونِّوفيرِّمنِّالمعلوملاتِّوالتجلاربِّواألفكلارِّوتراكمِّمعظمِّالعلاملينِّلديهمًِّصةةةةةةةةةةةةةةيلِّإن
عززتِّبعدِّالطالقةِّلديهمِّونمتِّمنِّقدرتهمِّعلىِّاسةةةةةةةةةةةةةةتدعلاءِّالمعلوملاتِّفيِّالوقتِّوقدِّالخبرات،ِّ

ي،ِّوهذاِّبدورهِّعززِّمنِّبعدِّبداعالمنلاسةةةةبِّمملاِّأسةةةةهمِّبشةةةةكلِّواضةةةةحِّفيِّتعزيزِّوتطويرِّالسةةةةلوكِّاإل
ةِّوتًويةةلِّمتوقعةةالغيرِِّّدرةِِّّالعةةلاملينِّعلىِّتوليةةدِّاألفكةةلارعلقِّبقةةالمرونةةةِّلةةدىِّاألفرادِّوهوِّالبعةةدِّالمت

مسةةةةةةةةةةةلارِّالتفكيرًِّسةةةةةةةةةةةبِّمتطلبلاتِّالموقف،ِّفلالمخزونِّالمعلوملاتيِّالموجودِّلدىِّاألفرادِّأدىِّلتعزيزِّ
قدرتهمِّعلىِّتوليدِّاألفكلارِّالمنلاسةةةةةةةةةةبةِّوتًويلِّمسةةةةةةةةةةلارِّالتفكيرِّبملاِّيًلِّالمشةةةةةةةةةةكالتِّويطورِّاألداء،ِّ

ىِّتوليةدِّأفكةلارِّمتعةددةِّفيِّوقةتِّمًةددِّإلىِّكفةلاءةِّالعةلاملينِّالعلميةةِّقةدرةِّالعةلاملينِّعلِّويعزو الباحث
فةِّوالتجلاربِّالمختلِّتطويرهلاِّمنِّخاللِّالدوراتِّالعلميةعليهلاِّومنِّثمِِّّوالعمليةِّالتيِّتمِّانتقلاؤهمِّبنلاءاِّ

ِّالعمليةِّالمستمرة.ِّ

ِّأفكلارِّإنتلاجيِّإلىِّقدرةِّالعلاملينِّعلىِّبداعكذلكِّارتفلاعِّمؤشرِّالسلوكِّاإليعزو الباحث كملاِّ
إلىِّسةةبيِّالنوصةةلِّوزنهِّغيرِّمسةةبوقةِّبعيدااِّعنِّالمألوفِّوالشةةلائعِّوهوِّملاِّيعرفِّببعدِّاألصةةلالةِّالذيِّ

لاجةِّالعلاملينِّفيهِّإلىِّالخروجِِّّ(77.6%) وهوِّنلابعِّمنِّالواقعِّالذيِّيعيشةةةةةهِّجهلازِّاألمنِّالداخليًِّو
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يِّفبأفكلارِّجديدةِّتواجهِّمتغيراتِّالعملِّوطبيعةِّالصةةةةةراعِّالذيِّيعيشةةةةةهِّالعلاملونِّمعِّعدوِّيسةةةةةتًدثِّ
كلِّيومِّأسةةةةةةةةةةةةةةلاليبِّجديدةِّوينتهجِّكلِّالطرقِّالممكنةِّللعبثِّبلاألمنِّوتجنيدِّالعمالء،ِّفوجدِّالعلاملونِّ
أنفسةهمِّمجبرينِّللتفكيرِّبعيدااِّعنِّالمألوفِّوالخروجِّبأفكلارِّغيرِّمسةبوقةِّلمواجهةِّالتًديلاتِّوالتغلبِّ

يِّجعلةتِّعلىِّالظروفِّالمًيطةةِّوكمةلاِّيقةلالِّفةإنِّالًةلاجةةِّأمِّاالختراعِّوظروفِّجهةلازِّاألمنِّالةداخل
ِّلنجلاحِّالعمل.ِِِّّّمهملااِِّّوالتجديدِّوالخروجِّعنِّالمألوفِّأمرااِِّّبداعمنِّاإل

إلىِّمشلاريعِِّّ(%74نسبيِّ)ِّالًسلاسيةِّللمشكالتِّعلىِّوزنًِّصولِّبعدِّويعزو الباحث كملا
التقييمِّالتيِّينظمهلاِّجهلازِّاألمنِّالداخليِّبشةةةةكلِّمسةةةةتمرِّلخططهِّوتقلاريرِّانجلازاتهِّويقومِّمنِّخاللهلاِّ

لمهلامِّالتيِّنفذهلاِّويجريِّعليهلاِّالدراسلاتِّواألبًلاثِّويقفِّعلىِّجوانبِّالقوةِّبلالوقوفِّعلىِّتفلاصيلِّا
والضةةةةةةةةةةةةةةعف،ِّويتعرفِّعلىِّالنجلاًلاتِّأوِّاإلخفلاقلاتِّالتيِّتعرضِّلهلا،ِّوبلالتلاليِّتوفرتِّتغذيةِّراجعةِّ
لدىِّقيلاداتِّالجهلازِّوالعلاملينِّفيهِّأدتِّإلىِّوجودِّقدرةِّعلىِّتوقعِّملاِّيترتبِّعلىِّمملارسةةةةةةةةةةةةةةةةِّالمهلامِّ

ِّرفِّبمنسوبِّالًسلاسيةِّللمشكالتِّلدىِّالعلاملينِّفيِّجهلازِّاألمنِّالداخلي.المختلفة،ِّوهوِّملاِّيع

ذلكِّإلىِّمسةةةةةةةتوىِِّّويعزو الباحث(ِّ%77.5نسةةةةةةةبيِّ)ِّبينملاًِّصةةةةةةةلِّبعدِّالمخلاطرةِّعلىِّوزن
التشةةةةةةةةةةةةةةجيعِّالذيِّيلقلاهِّالعلاملينِّفيِّجهلازِّاألمنِّالداخليِّمنِّقيلاداتِّجهلازِّاألمنِّالداخليِّوتًفيزهمِّ

تفكيرِّبأسةةةةةلاليبِّجديدةِّوالبًثِّعنًِّلولِّللمشةةةةةكالتِّالتيِّتعيقِّالمسةةةةةتمرِّللعلاملينِّعلىِّالمبلادرةِّوال
ذلكِّإلىِّثقةِّالعلاملينِّالكبيرةِّبأنفسهمِّوارتيلاًهمِّلمستوىِّأدائهمِّوانجلازاتهمِِّّكما يعزو الباحثعملهم،ِّ

علىِّاألرضِّوقدرتهمِّالفلائقةِّفيِّالتغلبِّعلىِّظروفِّالعملِّالمًيطة،ِّوقدِّيكونِّلروحِّالتًديِّالتيِّ
شةةةةةكلِّمسةةةةةتمرِّأثرِّكبيرِّفيِّتنميةِّبعدِّالمخلاطرةِّلديهم،ِّفظروفِّعملِّجهلازِّيعيشةةةةةهلاِّأفرادِّالجهلازِّب

األمنِّالداخليِّمبنيةِّعلىِّالتًديِّوالمواجهةِّوالصةةةةةةةةةةةةةةراعِّمملاِّيجعلهمِّيعيشةةةةةةةةةةةةةةونًِّلالةِّديمومةِّمنِّ
ِّاالستنفلارِّوالتًفيزِّواالستعدادِّلتًملِّنتلائجِّأعملالهمِّوالمسئوليلاتِّالمنوطةِّبهم.

ِّ

ِّ

ِّ
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ِّيبداعالسلوك اإلمستوى : الثاني المجالتحليل فقرات 

 البعد األول: الطالقةتحليل فقرات 5.5ِّ
ِِّّ

والذيِّيبينِّآراءِّأفرادِِّّ(52)للعينةِّالواًدةِّوالنتلائجِّمبينةِّفيِّجدولِّرقمtِِّّتمِّاستخدامِّاختبلارِّ
ِّالطالقة.ِّلبعدِّاألول:اِّفيِّفقراتعينةِّالدراسةِّ

ِّ
 الطالقة البعد األول:لفقرات  تحليل: (25جدول رقم )

الوسط  البيان م.
 حسابيال

الوزن 
 النسبي

االنحراف 
 المعياري

القيمة  tقيمة 
 االحتمالية

 الترتيب

 1 0.000 17.731 0.9 79.4 4.0ِّأسرعِّفيًِّلِّالمشكالتِّالتيِّتعيقِّالعمل. .0

0. 
أمتلكِّالمهلارةِّالكلافيةِّالتيِّتمكننيِّمنِّ

قنلاعِّاآل  2 0.000 17.957 0.8 78.4 3.9ِّهلا.بِّخرينالتعبيرِّعنِّأفكلاريِّوا 

3. 
نِّكلانتِّأعبرِّع نِّآرائيِّدونِّترددًِّتىِّوا 

ِّمخلالفةِّلرؤسلائيِّبلالعمل.
3.8 75.2 1.0 12.394 0.000 5 

4. 
أستطيعِّاقتراحًِّلولِّخاللِّفترةِّزمنيةِّ

ِّةِّمشكالتِّالعمل.هقصيرةِّلمواج
3.9 77.0 0.9 15.700 0.000 4 

جِّجأتمتعِّبقدرةِّالدفلاعِّعنِّأفكلاريِّبلالً .5
ِّوالبراهين.

3.9 77.2 0.9 15.483 0.000 3 

  0.000 86.263 13.8 77.0 3.9 جميل الفقرات 
ِّ

ِّ(%77.0)ِّ" الطالقة أنِّالوزنِّالنسةةةةةةةةةةةبيِّللبعدِّاألولِّ"تبينِّالنتلائجِّ(52ِّمنِّخاللِّجدولِّ)
كةةةلانةةةتِّالقيمةةةةِّاالًتمةةةلاليةةةةِّوِِّّ%69.9(ِّأيِّأكبرِّمنِّ.العةةةددِّ)ِّالقيمةةةةِّالمفترضةةةةةةةةةةةةةةةةةةمنِّوهيِّأكبرِّ

، بيةإيجلاكلانتِِّّالبعدعلىِّهذاِِّّثينالمبًوِّهذاِّيعنيِّأنِّاستجلابلاتِّ(ِّو9.92ِّ)منِِّّأقلهيِّ(ِّو9.999ِّ)
المرتبةِّاألولىِّفيِّترتيبِّفيِِّّ".العمل تعيق التي المشبببكالت حل في أسبببرع "(1ِّجلاءتِّالفقرةِّ)وقدِّ

(ِّأيِّأكبرِّمنِّ.وهوِّأكبرِّمنِّالعةةةددِّ)ِّ(%79.4)بلغِّالوزنِّالنسةةةةةةةةةةةةةةبيًِِّّيةةةثِّ،البعةةةدفقراتِّهةةةذاِّ
اآلراءِّنِّأمملاِّيدلِّعلىِِّّ(9.92)ِّمنِّأقلوهيِِّّ(،9.999)والقيمةِّاالًتملاليةِّتسةةةةةةةةةةلاويِِّّ،(69.9%)

كةةلانةةتِّفيِّهةةذهِّالفقرةِّإيجةةلابيةةةًِّسةةةةةةةةةةةةةةةبِّالمبًوثين،ِّوهةةذهِّالنتيجةةةِّتتفقِّمعِّمةةلاِّجةةلاءتِّبةةهِّدراسةةةةةةةةةةةةةةةةِّ
اسةةةةةةةةةةةةِّواتفقتِّأيضةةةةةةةةةةةلااِّمعِّدرِِّّالفقرةِّعلىِّالمرتبةِّالثلالثةِّبوزن،(ًِّيثِّاًتلتِّتلك5956ِّ)أبونلاموس،ِّ
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(Wei et alِّ،5959ِّ،5955ِّ(ِّودراسةةةةةِّ)الًجلايلا،5955ِّ(،ِّودراسةةةةةِّ)ِّالصةةةةرايرة،) ويعزو الباحث
"ِّعلىِّالمرتبةِّاألولىِّإلىِّطبيعةِّالتًديِّالعملِّتعيقِّالتيِّالمشةةةةةكالتًِّلِّفيِّأسةةةةةرعًصةةةةةولِّفقرةِّ"

دراكِّالعلاملينِّفيِّمجتمعِّالدراسةةةِّإلىِّأنِّأيِّتأخيرِّأوِّإعلاقةِّفيًِّلِّ فيِّالمؤسةةسةةةِّوبيئةِّالعمل،ِّوا 
ِّالمشكالتِّيعنيِّضعفِّفيِّتأديةِّالمهلام.

يًِّلالةِّمجتمعِّالدراسةةةةةةةةةةةةةةةةِّووجودِّعدوِّيختلقِّأنِّوجودِّصةةةةةةةةةةةةةةراعِّكملاِّهوِّفِّويرى الباحث
األزملاتِّوالمشةةةةكالتِّأدىِّبشةةةةكلِّكبيرِّإلىِّإثلارةِّروحِّالتًديِّوالتًفيزِّلدىِّكلافةِّالعلاملينِّعلىًِّلِّ

لاطؤِّبجميعِّالمشةةةكالتِّوسةةةدِّالثغراتِّالتيِّقدِّيسةةةتخدمهلاِّالعدوِّلإلضةةةرارِّبلالمجتمع،ِّفوجودِّخللِّأوِّت
وعمالئهِّللعبثِّوالتخريبِّبأمنِّوسةةةالمةِّشةةةعبنلاِّالمجلالِّأملامِّالعدوِِّّفيِّالتغلبِّعلىِّالمشةةةكالتِّيتيح

ِّالفلسطيني.ِّ

ن حتى تردد دون آرائي عن أعبر(ِّوهيِّ"3بينملاِّكلانتِّأضةةةةةةةةةةةةةةعفِّالفقراتِّالفقرةِّ)  كانت وا 
والقيمةِّاالًتملاليةِّللفقرةِِّّ%69.9وهيِّأكبرِّمنِِّّ%75.2"ِّبوزنِّنسةةةةةةةبيِّبالعمل لرؤسببببائي مخالفة
آراءِّالمبًوثينِّعلىِّهةةذهِّالفقرةِّكةةلانةةتِّنِّأممةةلاِّيةةدلِّعلىِّ(9.92ِّ(ِّوهيِّأقةةلِّمنِّ)9.995بلغةةتِّ)

(ًِّيثِّاًتلتِّتلكِّالفقرةِّعلى5952ِّإيجلابية.ِّوهذهِّالنتيجةِّتتفقِّمعِّملاِّجلاءتِّبهِّدراسةةةةةةةةةةةِّ)عبيدة،ِّ
الخلامسةةة.ِّوبلالرغمِّ(ًِّيثِّاًتلتِّتلكِّالفقرةِّعلىِّالمرتبة5952ِّالمرتبةِّالسةةلادسةةة،ِّودراسةةةِّ)صةةلالح،ِّ

نًِّتىِّترددِّدونِّآرائيِّعنِّأعبر "منًِّصةةةةةةةةةولِّفقرةِّ ِّ"ِّعلىِّأقلبلالعملِّلرؤسةةةةةةةةةلائيِّمخلالفةِّكلانتِّوا 
بدرجةِّموافقِّوبشةةةةةةدة،ِّوهوِّيعنيِّأنِّالمجلالِِّّ%72.5الدرجلاتِّإالِّأنهلاًِّصةةةةةةلتِّعلىِّوزنِّنسةةةةةةبيِّ

مفتوحِّأمةةةةلامِّالعةةةةلاملينِّفيِّجهةةةةلازِّاألمنِّالةةةةداخليِّللتعبيرِّعنِّآرائهمِّوطرحِّوجهةةةةلاتِّنظرهمِّأمةةةةلامِّ
تيحِّقبلِّوجهةِّالنظرِّاألخرىِّوتمسةةةةةةةةةةةةةةئوليهم،ِّوهذهِّالنتيجةِّتثبتِّأنِّقيلاداتِّجهلازِّاألمنِّالداخليِّتت

ِّالمجلالِّأملامِّالعلاملينِّلمشلاركتهمِّصنعِّالقرار.

ِّ

ِّ

ِّ
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 البعد الثاني: المرونةتحليل فقرات 5.5ِّ
ِِّّ

والذيِّيبينِّآراءِّأفرادِِّّ(56)للعينةِّالواًدةِّوالنتلائجِّمبينةِّفيِّجدولِّرقمtِِّّتمِّاستخدامِّاختبلارِّ
 ِّالمرونة:ِّالثلانيِّالبعدِّفيِّفقراتعينةِّالدراسةِّ

 المرونة: الثانيلفقرات البعد  تحليل: (26) جدول رقم

 البيان م.
الوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

االنحراف 
 tقيمة  المعياري

القيمة 
 الترتيب االحتمالية

1. 
أًرصِّعلىِّمعرفةِّالرأيِّالمخلالفِّلرأييِّ

ِّلالستفلادةِّمنه.
4.0 79.6 0.9 18.467 0.000 2 

2. 
أبًثِّدائملااِّعنِّاألفكلارِّالجديدةِّالتيِّ

ِّمِّفيًِّلِّمشكالتِّالعمل.تسلاه
4.0 80.0 0.9 18.442 0.000 1 

أنظرِّإلىِّالمشكلةِّمنِّأكثرِّمنِّزاويةِّ .3
ِّوأضعًِّلوالاِّغيرِّمألوفةِّلهلا.

3.8 75.8 1.0 13.273 0.000 4 

4. 
أًرصِّعلىِّإًداثِّتغييراتِّفيِّأسلاليبِّ

ِّفترةِّوأخرى. العملِّبين
3.8 75.6 0.9 13.223 0.000 5 

5. 
واجهنيِّفيِّالعملِّأعلالجِّالمشكالتِّالتيِّت

ِّبأكثرِّمنِّطريقة.
3.9 78.8 0.8 20.085 0.000 3 

  0.000 89.111 13.5 77.8 3.9 جميل الفقرات 
ِّ

ِّ(%77.6)ِّ"المرونة أنِّالوزنِّالنسةةةةةةةةةةةةةبيِّللبعدِّالثلانيِّ"تبينِّالنتلائجِّ(56ِّمنِّخاللِّجدولِّ)
تمةةةلاليةةةةِّكةةةلانةةةتِّالقيمةةةةِّاالًوِِّّ%69.9(ِّأيِّأكبرِّمنِّ.العةةةددِّ)ِّالقيمةةةةِّالمفترضةةةةةةةةةةةةةةةةةةمنِّوهيِّأكبرِّ

، بيةإيجلاكلانتِِّّالبعدعلىِّهذاِِّّالمبًوثينهذاِّيعنيِّأنِّاستجلابلاتِّ(ِّو9.92ِّ)منِِّّأقلهيِّ(ِّو9.999ِّ)
فيِِّّ"العمل مشببببكالت حل في تسبببباهم التي الجديدة األفكار عن دائماً  أبحث"(5ِّجلاءتِّالفقرةِّ)وقدِّ

رِّمنِّالعددِّوهوِّأكبِّ(%69.9)بلغِّالوزنِّالنسةةةةبيًِِّّيثِّ،البعدالمرتبةِّاألولىِّفيِّترتيبِّفقراتِّهذاِّ
مملاِِّّ(9.92)ِّمنِّأقلوهيِِّّ(،9.999)والقيمةِّاالًتملاليةِّتسةةةةةةةةةةةةةةةلاويِِّّ،(%69.9(ِّأيِّأكبرِّمنِّ).)

اآلراءِّكلانتِّفيِّهذهِّالفقرةِّإيجلابيةًِّسةةةبِّالمبًوثين،ِّوهذهِّالنتيجةِّتتفقِّمعِّملاِّجلاءتِّنِّأيدلِّعلىِّ
عِّدراسةِّيضلااِّم(ًِّيثِّاًتلتِّتلكِّالفقرةِّعلىِّالمرتبةِّالثلانية،ِّواتفقتِّأ5956بهِّدراسةِّ)أبونلاموس،ِّ

(Wong& Ladkinِّ،5996ِّ،)ذلكِّإلىِّأسةةةةةةبلابِّعديدةِّأهمهلاِّأنِّنطلاقِّتخصةةةةةةصِِّّويعزو الباحث
مجتمعِّالدراسةِّالًلاليِّوكذلكِّالدراسلاتِّالمتوافقةِّذاتِّطلابعِّمتغيرِّيبتعدِّعنِّأجواءِّالتقليدِّوالتكرار،ِّ
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يًِّلالةِّملينِّفملاِّيواجهِّالعلاملونِّفيِّهذهِّاألطرِّمشةةةةةكالتِّجديدةِّوقضةةةةةلايلاِّمتغيرةِّتضةةةةةعِّالعلاِّوغلالبلااِّ
اسةةةةةتنفلارِّدائمِّوبًثِّمسةةةةةتمرِّإليجلادِّالًلولِّالجديدةِّوالمنلاسةةةةةبة،ِّكملاِّأنِّالعلاملونِّهنلاِّوالِّسةةةةةيملاِّفيِّ
نطلاقِّدراسةةةةةةةةةةةةتنلاِّعلىِّجهلازِّاألمنِّالداخليِّوملاِّيواجهونهِّعلىِّاألرضِّمنِّكيدِّلالًتاللِّومًلاوالتِّ

لكِّكلِّذِّ،مسةةةةةةةةةةةةتمرةِّوبطرقِّمتنوعةِّللعبثِّبأمنِّالقطلاعِّوتجنيدِّعمالءِّوفرضًِّلالةِّمنِّالفوضةةةةةةةةةةةةى
سةةةةةةةلاهمِّفيِّيةِّتإبداعينميِّرغبةِّالعلاملينِّفيِّالتًديِّوالرغبةِّفيِّالمواجهةِّوالبًثِّعنِّطرقِّوآليلاتِّ
نِّفيِّهذاِّالمجلالِّيًلِّالمشةةةةةةةةةةةةةةكالتِّوقطعِّالطريقِّعلىِّمخططلاتِّالعدو،ِّإضةةةةةةةةةةةةةةلافةِّإلىِّأنِّالعلامل

ِّيةِّجديدةِّلتًقيقِّأهدافِّمؤسستهم.إبداعمتخصصونِّذووِّخبرةِّوكفلاءةِّوقدرةِّعلىِّسلوكِّطرقِّ

ويعزو (.5955ِّ(،ِّودراسةةةةةِّ)الًواجرةِّوشةةةةالس،5955ِّملاِّاختلفتِّمعِّدراسةةةةةِّ)الًجلايلا،ِّبين
كمدراءِّللمدارسِّيغلبِّعلىِّمهلامهمِِّّذلكِّإلىِّأنِّبيئةِّومجتمعِّالدراسةةةةةةةةةةةلاتِّالمذكورةِّسةةةةةةةةةةةلابقلااِِّّالباحث

ؤسةةةسةةةتهمِّمِّةِّوثلابتةِّالِّتتغيرِّلتًقيقِّأهدافالنمطِّالتقليديِّالثلابت،ِّفهمِّيسةةةيرونِّوفقِّخطواتِّمًدد
ِّأوِّتجديدِّفيِّسلوكِّالعملِّالِّيؤثرِّعلىِّالنتيجة.وأيِّتغييرِّ

 أسببببببباليب في تغييرات إحداث على أحرص (ِّوهيِّ"4بينملاِّكلانتِّأضةةةةةةةةةةةعفِّالفقراتِّالفقرةِّ)
والقيمةِّاالًتملاليةِّللفقرةِِّّ%69.9وهيِّأكبرِّمنِِّّ%72.6بوزنِّنسةةةةةةةةةةةةةةبيِّ"ِّوأخرى  فترة بين العمل

ًوثينِّعلىِّهةةذهِّالفقرةِّكةةلانةةتِّآراءِّالمبنِّأممةةلاِّيةةدلِّعلىِّ(9.92ِّ(ِّوهيِّأقةةلِّمنِّ)9.999بلغةةتِّ)
تِّتلكِّالفقرةِّ(ًِّيثِّاًتل.595الخير،ِِّّإيجلابية.ِّوهذهِّالنتيجةِّتتفقِّمعِّملاِّجلاءتِّبهِّدراسةةةةةةةةةةةةةةةِّ)أبو

ِّفيِّمجتمعِّالدراسةِّالًلاليةِّوالدراسلاتِّذلكِّإلىِّامتالكِّالعلاملينِّويعزو الباحثِّعلىِّالمرتبةِّاألولى،
نِّثِّتغييراتِّفيِّأسةةةةةةةةةةلاليبِّالعملِّلديهمِّبيالمتفقةِّالًريةِّوالشةةةةةةةةةةجلاعةِّوالكفلاءةِّالتيِّتمكنهمِّمنِّإًدا

الفترةِّواألخرى،ِّإضةةةةةةةلافةِّإلىِّأنِّالواقعِّالذيِّتعيشةةةةةةةهِّمجتمعلاتِّالدراسةةةةةةةةِّتفرضِّعليهمِّغلالبلااِّإًداثِّ
تغييرِّفيِّأسةةةةةةةةةةةةةةةلاليبِّالعملِّكونِّالظروفِّالمًيطةِّبهمِّغيرِّمسةةةةةةةةةةةةةةتقرة،ِّونسةةةةةةةةةةةةةةتطيعِّأنِّنتكلمِّهنلاِّ

دةِّتمرِّإلىِّابتداعِّأسةلاليبِّجديبلالخصةوصِّعنِّجهلازِّاألمنِّالداخليِّوسةعيِّالعلاملينِّفيهِّبشةكلِّمسة
ومبتكرةِّتمكنهمِّمنِّإدامةًِّلالةِّالقلقِّلدىِّالعدوِّالصةةةةةةةةةةةةةةهيونيِّوعمالؤهِّمنِّخاللِّشةةةةةةةةةةةةةةنِّالًمالتِّ
المختلفةِّوتغييرِّقواعدِّاللعبةِّوشةةنِّهجملاتِّاسةةتبلاقيةِّفيِّملفلاتِّيجتهدِّالعدوِّالصةةهيونيِّمنِّخاللهلاِّ

تقرارِّالقطلاع،ِّفنجدِّجهلازِّلضةةةةةةربِّالمنظومةِّاألمنيةِّوالوصةةةةةةولِّإلىِّعنلاصةةةةةةرِّالمقلاومةِّوالعبثِّبلاسةةةةةة
لةِّبملاِّينلاسبهلاِّمنِّأسلوب. ِّاألمنِّالداخليِّينتهجِّسبالاِّتتغيرِّبلاستمرارِّوفقِّكلِّمًر
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 البعد الثالث: األصالةتحليل فقرات ِِّّ 2.3
ِِّّ

والذيِّيبينِّآراءِّأفرادِِّّ(57)للعينةِّالواًدةِّوالنتلائجِّمبينةِّفيِّجدولِّرقمtِِّّتمِّاستخدامِّاختبلارِّ
ِّاإلصلالة.:ِّلثلالثاِّالبعدِّفيِّفقراتعينةِّالدراسةِّ

 اإلصالة: الثالثلفقرات البعد  تحليل: (27جدول رقم )

 البيان م.
الوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

االنحراف 
 tقيمة  المعياري

القيمة 
 الترتيب االحتمالية

أًرصِّدائملااِّعلىِّأنِّيكونِّأسلوبيِّفيِّانجلازِّ .0
 2 0.000 19.773 0.8 79.0 4.0ِّاألعملالِّبطريقةِّجديدة.

نجلازِّالمهلامِّإدمِّطرقلااِّغيرِّتقليديةِّفيِّأستخ .0
 5 0.000 15.432 0.8 76.0 3.8ِّالمطلوبة.

أمتلكِّالرغبةِّالكلافيةِّلتقديمِّاالقتراًلاتِّواألفكلارِّ .3
 4 0.000 16.468 0.9 77.6 3.9ِّالعمل. الجديدةِّفي

فيًِّلِِّّخرينأًلاولِّاالبتعلادِّعنِّتقليدِّاآل .4
 3 0.000 15.949 0.9 77.8 3.9ِّالمشكالتِّالتيِّتعترضِّسيرِّالعمل.

أشعرِّبلالمللِّمنِّتكرارِّاإلجراءاتِّالمتبعةِّفيِّ .5
 6 0.000 12.358 1.0 75.8 3.8ِّنجلازِّالعمل.إ

أسعىِّبجدِّليكونِّالتميزِّسمةِّغلالبةِّفيِّطريقةِّ .6
 1 0.000 22.655 0.8 82.2 4.1ِّعملي.

  0.000 96.932 3.7 77.8 3.9 جميل الفقرات 
ِّ

ِّ(%77.8)ِّ" اإلصبببالةأنِّالوزنِّالنسةةةةةبيِّللبعدِّالثلالثِّ"ئجِّتبينِّالنتلا(57ِّمنِّخاللِّجدولِّ)
كةةةلانةةةتِّالقيمةةةةِّاالًتمةةةلاليةةةةِّوِِّّ%69.9(ِّأيِّأكبرِّمنِّ.العةةةددِّ)ِّالقيمةةةةِّالمفترضةةةةةةةةةةةةةةةةةةمنِّوهيِّأكبرِّ

، بيةإيجلاكلانتِِّّالبعدعلىِّهذاِِّّالمبًوثينهذاِّيعنيِّأنِّاستجلابلاتِّ(ِّو9.92ِّ)منِِّّأقلهيِّ(ِّو9.999ِّ)
ِّالمرتبةِّاألولىفيِِّّ"ميز سببمة غالبة في طريقة عمليأسببعى بجد ليكون الت "(6ِّجلاءتِّالفقرةِّ)وقدِّ

(ِّأيِّأكبرِّ.وهوِّأكبرِّمنِّالعددِّ)ِّ(%65.5)بلغِّالوزنِّالنسةةةةةةةبيًِِّّيثِّ،البعدفيِّترتيبِّفقراتِّهذاِّ
نِّأمملاِّيدلِّعلىِِّّ(9.92)ِّمنِّأقلوهيِِّّ،(9.999)والقيمةِّاالًتملاليةِّتسةةةةةةةةةةةةةةةلاويِِّّ،(%69.9منِّ)

ين،ِّوهذهِّالنتيجةِّتتفقِّمعِّملاِّجلاءتِّبهِّدراسةةةةةةةةةةةِّهذهِّالفقرةِّإيجلابيةًِّسةةةةةةةةةةبِّالمبًوثاآلراءِّكلانتِّفيِّ
(ًِّيثِّاًتلتِّتلكِّالفقرةِّعلىِّالمرتبةِّالثلانية،ِّواتفقتِّأيضةةةةلااِّمعِّدراسةةةةة5955ِّ)الطراونةِّوالمبيض،ِّ

(Wong& Ladkinِّ،5996ِّ،ًِّيثِّاًتلتِّالفقرةِّعلىِّالمرتبةِّالثلالثة)ىِّأنِّذلكِّإلِّويعزو الباحث
ؤديِّاالنتملاءِّلمؤسةةةةسةةةةتهمِّيدراسةةةةلاتِّالمتوافقةِّبصةةةةدقِّشةةةةعورِّالعلاملينِّفيِّمجتمعِّالدراسةةةةةِّالًلاليةِّوال
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ومسةةةةةتمرِّمنِّقبلهمِّلإلخالصِّفيِّالعملِّوتًقيقِّالتميزِّفيهِّبملاِّيسةةةةةهمِّبإنجلازِّأهدافِِّّلسةةةةةعيِّجدي
نِّالشعورِّعلىِّالعالقةِّالطرديةِّبيِّفيِّهذهِّالنتيجةِّدليالاِّواضًلااِِّّويرى الباحث،ِّهمِّبشكلِّراق ِّمؤسست

يِّهذهِّالنتيجةِّبقدرةِّقيلاداتِّجهلازِّاألمنِّبلاالنتملاءِّللمؤسةةةةةسةةةةةةِّوسةةةةةعيِّالعلاملينِّفيهلاِّل لتميز،ِّكملاِّتًو
يرِّالطلاقلاتِّلدىِّيسلاهمِّفيِّتفجِّقيلاديلااِِّّوتبنيهمِّسلوكلااِِّّبداعالداخليِّعلىِّتًفيزِّالعلاملينِّلالجتهلادِّواإل

ِّمرؤوسيهم.

أشبببببعر بالملل من تكرار اإلجراءات المتبعة  (ِّوهيِّ"2بينملاِّكلانتِّأضةةةةةةةةعفِّالفقراتِّالفقرةِّ)
والقيمةِّاالًتملاليةِّللفقرةِّبلغتِِّّ%69.9وهيِّأكبرِّمنِِّّ%66.6زنِّنسةةةةةةةةةةةةةةبيِّ"ِّبوِّ في انجاز العمل

آراءِّالمبًوثينِّعلىِّهذهِّالفقرةِّكلانتِّإيجلابية.ِّنِّأمملاِّيدلِّعلىِّ(9.92ِّ(ِّوهيِّأقلِّمنِّ)9.999)
(ًِّيةةثِّاًتلةةتِّتلةةكِّالفقرةِّعلىِّ.595الخير،ِِّّوهةةذهِّالنتيجةةةِّتتفقِّمعِّمةةلاِّجةةلاءتِّبةةهِّدراسةةةةةةةةةةةةةةةةةِّ)أبو

(ًِّيثِّاًتلتِّتلكِّالفقرةِّعلىِّالمرتبة5956ِّبلاني،ًِّلااِّمعِّدراسةةةةِّ)السةةةالمرتبةِّاألخيرة،ِّواتفقتِّأيضةةة
هذهِّالنتيجةِّإلىِّعدةِّأسةةةةةةةةبلابِّمنهلاِّاتبلاعِّطريقةِّالعملِّبروحِّالفريقِّفيِِّّويعزو الباحث،ِّالسةةةةةةةةلادسةةةةةةةةة

مجتمعِّالدراسةةةةةةِّالًلاليةِّوهوِّجهلازِّاألمنِّالداخليِّوالدراسةةةةةلاتِّالسةةةةةلابقةِّالمتوافقة،ِّفلالعملِّبهذاِّالنهجِّ
نجلازِّالمهلامِّيمنعِّوهذهِّالطريقةِّومشةةةةةة لاركةِّمعظمِّعنلاصةةةةةةرِّالهيكلِّالتنظيميِّفيِّصةةةةةةنلاعةِّالخططِّوا 

يِّبشةةةعورِّالعلاملينِّفيِّمجتمعلاتِّالدراسةةةةِّالمذكورةِّبأهميةِّ الشةةةعورِّبلالملل،ِّكملاِّأنِّهذهِّالنتيجةِّتًو
شةةةةةةةلاط،ِّكملاِّللنِّومًفزااِِّّايجلابيلااِِّّدائملاِّشةةةةةةةعورااِِّّوشةةةةةةةعورهمِّالدائمِّبلالفخرِّواإلنجلازِّمملاِّيولدِّلديهمِّعملهم

لاتِّالعلاملونِّفيِّمجتمعِّالدراسةِّالًلاليةِّوالدراسِّعلىِّأنِّطبيعةِّالمهلامِّالتيِّيؤديهلاهِّالنتيجةِّتدللِّهذ
ِّملاِّيتولدِّلديهمِّالشعورِّبلالملل.ِّالمتوافقةِّهيِّقضلايلاِّمتنوعةِّوغيرِّمكررةِِّّوبلالتلاليِّنلادرااِّ

(.Wei et alِّ،5959ِّ(،ِّودراسةِّ)5955بينملاِّاختلفتِّتلكِّالنتيجةِّمعِّدراسةِّ)الصرايرة،ِِِّّّ
ذلكِّإلىِّطبيعةِّالمهلامِّالتيِّتتكررِّبلاستمرارِّلدىِّالعلاملينِّفيِّمجتمعِّهلاتينِّالدراستينِِّّالباحثعزو وي

ِّالشعورِّبلالمللِّلدىِّالعلاملين.ِّإضلافةِّإلىِّاتبلاعِّنظلامِّتقليديِّجلامدِّفيِّإدارةِّالمهلامِّمملاِّيولدِّدائملااِّ

ِّ

ِّ

ِّ
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 للمشكالتالبعد الرابل: الحساسية تحليل فقرات ِِّّ 2.4
ِِّّ

والذيِّيبينِّآراءِّأفرادِِّّ(56)الواًدةِّوالنتلائجِّمبينةِّفيِّجدولِّرقمِِّّللعينةtِّتمِّاستخدامِّاختبلارِّ
ِّ.للمشكالتالًسلاسيةِّ:ِّالرابعِّالبعدِّفيِّفقراتعينةِّالدراسةِّ

 كالت: الحساسية للمشالرابللفقرات البعد  تحليل: (28جدول رقم )

 البيان م.
الوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

االنحراف 
 tقيمة  المعياري

القيمة 
 الترتيب ةاالحتمالي

1. 
أشعرِّبلاإلثلارةِّعندِّتعلامليِّمعِّمشكالتِّ

ِّالعمل.
3.8 76.4 0.9 14.292 0.000 2 

2. 
أمتلكِّرؤيةِّدقيقةِّوكلافيةِّلمشكالتِّالعملِّ

ِّالتيِّيعلانيِّمنهلاِّاآلخرون.
3.8ِّ76.0 0.9 13.883 0.000 3 

 5 0.000 8.498 1.0 71.0 3.6ِّأستطيعِّالتنبؤِّبلالمشكالتِّقبلًِّدوثهلا. .3

4. 
ةِّخلاصةِّلمواجهةةِّمشةكالتِّالعمةلِّأعدِّخط
ًِّدوثهلا. الممكةن

3.6 72.2 1.0 10.130 0.000 4 

أًرصِّعلىِّمعرفةِّأوجهِّالخللِّوالقصورِّ .5
 1 0.000 15.797 0.8 76.6 3.8ِّفيِّملاِّأقومِّبهِّمنِّعمل.

  0.000 75.208 15.2 74.0 3.7 جميل الفقرات 
ِّ

ِّ"اكلالحسببباسبببية للمشببب لبعدِّالرابعِّ"أنِّالوزنِّالنسةةةةبيِّلتبينِّالنتلائجِّ(56ِّمنِّخاللِّجدولِّ)
كةةةلانةةةتِّالقيمةةةةِّوِِّّ%69.9(ِّأيِّأكبرِّمنِّ.العةةةددِّ)ِّالقيمةةةةِّالمفترضةةةةةةةةةةةةةةةةةةوهيِّأكبرِّمنِِّّ(74.9%)

ِّالبعدعلىِّهذاِِّّالمبًوثينهذاِّيعنيِّأنِّاسةةةةةةةةةةةةةةتجلابلاتِّ(ِّو9.92ِّ)منِِّّأقلهيِّ(ِّو9.999ِّاالًتملاليةِّ)
قصبببببببببور في ما أقوم به أحرص على معرفة أوجه الخلل وال "(2ِّجلاءتِّالفقرةِّ)وقدِّ، إيجلابيةكلانتِّ

وهوِِّّ(%76.6)بلغِّالوزنِّالنسةةةةةةةةبيًِِّّيثِّ،البعدالمرتبةِّاألولىِّفيِّترتيبِّفقراتِّهذاِّفيِِّّ"من عمل
ِّمنِّأقلوهيِِّّ(،9.999)والقيمةِّاالًتملاليةِّتسةةةةةةةةةلاويِِّّ(،%69.9(ِّأيِّأكبرِّمنِّ).أكبرِّمنِّالعددِّ)

ةِّتتفقِّ،ِّوهذهِّالنتيجاآلراءِّكلانتِّفيِّهذهِّالفقرةِّإيجلابيةًِّسةةةةبِّالمبًوثيننِّأمملاِّيدلِّعلىِِّّ(9.92)
الخير،ِِّّ(،ِّودراسةةةةةةةةةِّ)أبو5952(،ِّودراسةةةةةةةةةِّ)عبيدة،5956ِّمعِّملاِّجلاءتِّبهِّدراسةةةةةةةةةِّ)السةةةةةةةةًبلاني،ِّ

(ًِّيثِّاًتلتِّتلكِّالفقرةِّعلىِّالمرتبةِّاألولى.ِّبينملاِّاختلفتِّتلكِّالنتيجةِّمعِّدراسةِّ)الًجلايلا،ِّ.595
فيِّمؤسةسةةِّالدراسةةِِّّذلكِّإلىِّشةعورِّالعلاملينِّويعزو الباحث(.5990ِّ(،ِّودراسةةِّ)النوايسةة،5955ِّ
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دراكهمِّأنِّأيِّخطأِّ الًلاليةِّوهيِّجهلازِّاألمنِّالداخليِّوالدراسةةةلاتِّالمتوافقةِّبًسةةةلاسةةةيةِّالعملِّلديهمِّوا 
يِّجسةيمةِّتضةرِّبلالمجتمع،ِّفمهلامِّالعلاملينِّفِّوخيمةِّوأضةرارأوِّقصةورِّفيملاِّيقومونِّبهِّيؤديِّلنتلائجِّ

يةِّرأيِّعلام،ِّلتكونِّقضةةةِّأًيلانلااِِّّبقضةةةلايلاِّذاتِّزخمِّوأثرِّكبيرِّترتقيِّجهلازِّاألمنِّالداخليِّتتعلقِّغلالبلااِّ
لذلكِّيلتزمِّالعلاملونِّهنلاِّبتقييمِّتجلاربهمِّدائملاِّومعرفةِّمواطنِّالخللِّوالقصورِّفيملاِّيقومونِّبهِّلتجنبِّ

ِّتكرارِّأيِّخطأِّواالستفلادةِّمنِّنتلائجِّكلِّبًثِّوقضية.
"ِّأسبببببتطيل التنبؤ بالمشبببببكالت قبل حدوثها (ِّوهيِّ"2بينملاِّكلانتِّأضةةةةةةةةعفِّالفقراتِّالفقرةِّ)

(ِّوهيِّأقل9.999ِّوالقيمةِّاالًتملاليةِّللفقرةِّبلغتِّ)ِّ%69.9وهيِّأكبرِّمنِِّّ%75.9بوزنِّنسةةةةةةةةةةةبيِّ
آراءِّالمبًوثينِّعلىِّهذهِّالفقرةِّكلانتِّإيجلابية.ِّوهذهِّالنتيجةِّتتفقِّمعِّنِّأمملاِّيدلِّعلىِّ(9.92ِّمنِّ)

واتفقتِّتلكِّالفقرةِّعلىِّالمرتبةِّاألخيرة،ِِّّ(ًِّيثِّاًتلت.595الخير،ِِّّملاِّجلاءتِّبهِّدراسةةةةةةةةةةةةةةةةِّ)أبو
(ًِّيثِّاًتلتِّتلكِّالفقرةِّعلىِّالمرتبةِّالعلاشةةةةةةةةةةرة،Wong& Ladkinِّ،5996ِّاسةةةةةةةةةةةِّ)أيضةةةةةةةةةةلااِّمعِّدرِّ
يجعلهمِِّّيلااِّكلافِّذلكِّإلىِّأنِّالعلاملينِّفيِّهذاِّالمجلالِّيمتلكونِّمنِّالخبرةِّوالتجربةِّقدرااِِّّويعزو الباحث
منِّاألًةةداثِّقبةةلِّوقوعهةةلا،ِّوهنةةلاكِّالعةةديةةدِّمنِّالوقةةلائعِّواألًةةداثِّعلىِّاألرضِّكبيراِّاِِّّيتوقعونِّجزءااِّ

هلاِّالسةةةةةةةةةةةةةةينلاريوهلاتِّوالمؤشةةةةةةةةةةةةةةراتِّمملاِّمكنِّالعلاملونِّفيِّجهلازِّاألمنِّالداخليِّمنِّتًليلِّتكررتِّفي
قضةةةةةةةةةةةلايلاِّتعلقِّبالوقلائعِّوالتنبؤِِّّبلاألًداثِّوقطعِّالطريقِّعلىِّتنفيذِّمخططلاتِّالعدوِّخلاصةةةةةةةةةةةةِّفيملاِّي

ِّالتطورِّالذيِّأوِّشةةنِّهجملاتِّأوِّضةةربِّمواقع،ِّويضةةلافِّإلىِّذلكِّأيضةةلااِِّّاغتيلالِّبعضِّالشةةخصةةيلات
اخليِّوامتالكهِّالكثرِّمنِّوسةةلائلِّالتكنلوجيلاِّالتيِّمكنتهِّمنِّاختراقِّبيئةِّالعدوِّيشةةهدهِّجهلازِّاألمنِّالد

والوصةةةةةةةةولِّلمعلوملاتِّدقيقةِّعنِّخططهِّوخطواتهِّالمسةةةةةةةةتقبلية،ِّفقدِّشةةةةةةةةهدِّجهلازِّاألمنِّالداخليِّنقلةِّ
نوعيةِّمنًِّيثِّتكوينِّفرقِّعملِّخلاصةةةةةةةةةةةةةةةةِّمزودةِّبتقنيلاتًِّديثةِّمهمتهلاِّرصةةةةةةةةةةةةةةةدِّالتًركلاتِّعلىِّ

ِّيخططِّله.ِّالجلانبِّاآلخرِّوالتنبؤِّبملاِّ
ويعزو (.5955ِّ(،ِّودراسةِّ)الطراونةِّوالمبيضين،5952ِّبينملاِّاختلفتِّمعِّدراسةِّ)صلالح،ِّ

ذلكِّاالختالفِّإلىِّأنِّالتغيراتِّالًلادثةِّسةةواءِّكلانتِّفيِّسةةوقِّالملالِّأوِّالقطلاعِّالصةةًيِّالِِّّالباحث
جِّئتتبعِّنظلامِّمعينِّوالِّتسةةةةبقهلاِّمؤشةةةةراتِّودالالتِّواضةةةةًةِّفقدِّتكونِّالتنبؤاتِّفيِّمًلهلاِّوتعطيِّنتلا

فيِّتلكِِّّوفشةةةةةةلِّللعلاملينِّإيجلابيةِّلكنِّفيِّكثيرِّمنِّاألًيلانِّتخلالفِّالتوقعلاتِّمملاِّيتسةةةةةةببِّبخسةةةةةةلائر
ِّفلالتنبؤِّهنلاِّمصةةةةةةةةةةةةةةًوبِّبلالمجلازفةِّوهوِّملاِّالِّيرغبِّفيهِّجزءِّكبيرِّمنِّالعلاملينِّتفلاديلااِِّّالقطلاعلات،

ِّعهمِّتًتِّطلائلةِّالمسئوليةِّفيًِّلالِّفشلتِّالتوقعلات.وِّللخسلائرِّومنعلاِّلوق
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 الخام : المخاطرة البعدتحليل فقرات ِِّّ 2.5
ِِّّ

والذيِّيبينِّآراءِّأفرادِِّّ(50)للعينةِّالواًدةِّوالنتلائجِّمبينةِّفيِّجدولِّرقمtِِّّتمِّاسةةةةةةةةةةةةةةتخدامِّاختبلارِّ
ِّالمخلاطرة:ِّالخلامسِّالبعدِّفيِّفقراتعينةِّالدراسةِّ

 المخاطرة: الخام لفقرات البعد  تحليل: (21جدول رقم )

 البيان م.
الوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

االنحراف 
 tقيمة  اريالمعي

القيمة 
 الترتيب االحتمالية

1. 
أًرصِّعلىِّاقتراحِّأسلاليبِّجديدةِّألداءِّالعملِّ
ًِّتىِّولوِّكلانِّهنلاكِّمخلاطرِّمترتبةِّعلىِّذلك.

3.7 74.0 0.9 12.152 0.000 6 

2. 
تتوفرِّلةةديِّالجرأةِّوالشةةةةةةةةةةةةةةجةةلاعةةةِّللبةةدءِّبةةأعمةةلالِّ

ِّيةًِّتىِّوانِّكلانتِّتتسمِّبلالمخلاطرة.إبداع
3.8 76.0 0.9 13.969 0.000 3 

أتًلىِّبروحِّالمخلاطرةِّالمًسوبةًِّينِّأتخذِّ .3
ِّالقراراتِّلًلِّالمشكالتِّفيِّالعمل.

3.8 75.6 0.9 13.517 0.000 5 

4. 
تًملِّمسؤوليةِّملاِّأقومِّبهِّمنِّأعملالِّولديِّأ

ِّاالستعدادِّلمواجهةِّالنتلائجِّالمترتبةِّعلىِّذلك.
4.1 81.8 0.9 20.126 0.000 1 

ب.ِّخرينأتقبلِّانتقلاداتِّاآل .5  2 0.000 17.603 0.9 79.8 4.0ِّبصدرًِّر

6. 
أتقبلِّالفشلِّبلاعتبلارهِّالتجربةِّالتيِّتسبقِّ

ِّالنجلاح.
3.8 75.8 1.0 13.170 0.000 4 

  0.000 83.928 14.2 77.1 3.9 جميل الفقرات 
ِّ

ِّ(%77.1)ِّ"المخاطرةأنِّالوزنِّالنسبيِّللبعدِّالخلامسِّ"تبينِّالنتلائجِّ(50ِّمنِّخاللِّجدولِّ)
(9.999ِّكلانتِّالقيمةِّاالًتملاليةِّ)وِِّّ%69.9(ِّأيِّأكبرِّمنِّ.لعددِّ)اِّالقيمةِّالمفترضةةةةةةةةةةةةوهيِّأكبرِّ

ِّوقةد، إيجةلابيةةكةلانةتِِّّالبعةدعلىِّهةذاِِّّالمبًوثينهةذاِّيعنيِّأنِّاسةةةةةةةةةةةةةةتجةلابةلاتِّ(ِّو9.92ِّ)منِِّّأقةلهيِّوِّ
تحمل مسبببببببببؤولية ما أقوم به من أعمال ولدي االسبببببببببتعداد لمواجهة النتائج أ"(4ِّجلاءتِّالفقرةِّ)

بيِّبلغِّالوزنِّالنسةةةةةةةةةةةةةةِّىِّفيِّترتيةةةبِّفقراتِّهةةةذاِّالبعةةةد،ًِّيةةةثفيِّالمرتبةةةةِّاألولِّ"المترتبببة على ذلببك
والقيمةةةةةِّاالًتمةةةةلاليةةةةةِّتسةةةةةةةةةةةةةةةةةةلاويِِّّ(،%69.9(ِّأيِّأكبرِّمنِّ).(ِّوهوِّأكبرِّمنِّالعةةةةددِّ)65.6%)
اآلراءِّكلانتِّفيِّهذهِّالفقرةِّإيجلابيةًِّسةةةةةةةةةةةةةةةبِّنِّأمملاِّيدلِّعلىِِّّ(9.92)ِّمنِّأقلوهيِِّّ(،9.999)

(ًِّيثِّاًتلتِّتلكِّالفقرةِّ.595الخير،ِِّّوالمبًوثين،ِّوهذهِّالنتيجةِّتتفقِّمعِّملاِّجلاءتِّبهِّدراسةةةةِّ)أب
ويعزو (ًِّيثِّاًتلتِّتلكِّالفقرةِّالمرتبةِّالرابعة.5956ِّ،ِّومعِّدراسةةةةةةةةةةةةِّ)السةةةةةةةةةةةًبلاني،ِّلمرتبةِّاألولىا
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ذلكِّإلىِّملاِّيمتلكهِّالعلاملونِّفيِّمجتمعِّالدراسةةةةةةةةةةِّالًلاليةِّجهلازِّاألمنِّالداخليِّوالدراسةةةةةةةةةلاتِّالباحث 
يملانهمِّالسةةةةةةلابقةِّمنِّشةةةةةةجلاعةِّوقدرةِّعلىِّمواجهةِّتبعلاتِّأعملال همِّإضةةةةةةلافةِّإلىِّثقةِّاألفرادِّبأنفسةةةةةةهمِّوا 

ِّهذاِّكلهِّيولدِّلديهمِّقدرةِّعلىِّتًملِّالنتلائجِّمهملاِّكلانت.ِّ،واطمئنلانهمِّبلالرسلالةِّالتيِّيؤدونهلا

باحث أنِّهةةذهِّالنتيجةةةِّتةةأتيِّكةةديةةلِّواضةةةةةةةةةةةةةةحِّعلىِّالةةدعمِّالةةذيِّتقةةدمةةهِّقيةةلاداتِِّّكما يرى ال
مِّمملاِّيعززِّتلائجِّواجتهلاداتِّالعلاملينِّلديهالمؤسةةسةةلاتِّالمتوافقةِّلألفرادِّواًتضةةلانهمِّلألفكلارِّوتبنيهمِّلن

ِّشعورِّالعلاملينِّبتًملِّالمسئوليةِّواالستعدادِّلمواجهةِّالنتلائج.

أحرص على اقتراح أسبببببباليب جديدة ألداء  (ِّوهيِّ"5بينملاِّكلانتِّأضةةةةةةةةةةعفِّالفقراتِّالفقرةِّ)
ِّ%69.9وهيِّأكبرِّمنِِّّ%74.9"ِّبوزنِّنسبيِّالعمل حتى ولو كان هناك مخاطر مترتبة على ذلك

آراءِّالمبًوثينِّنِّأمملاِّيدلِّعلىِّ(9.92ِّ(ِّوهيِّأقلِّمنِّ)9.999يمةِّاالًتملاليةِّللفقرةِّبلغتِّ)والق
(ًِّيث5956ِّعلىِّهذهِّالفقرةِّكلانتِّإيجلابية.ِّوهذهِّالنتيجةِّتتفقِّمعِّملاِّجلاءتِّبهِّدراسةةةةةةةةةةةةةةةِّ)عبيدة،ِّ

(ًِّيثِّاًتلت5956ِّ،ِّواتفقتِّأيضةةةةةةةلااِّمعِّدراسةةةةةةةةِّ)أبونلاموس،ِّلمرتبةِّالثلانيةاًتلتِّتلكِّالفقرةِّعلىِّا
ذلةةكِّإلىِّعةةدةِّعوامةةلِّأولهةةلاِّمتعلقِّبطبيعةةةِِّّويعزو البباحبث.ِّالقبةةلِّاألخيرةلةةكِّالفقرةِّعلىِّالمرتبةةةِّت

المهلام،ِّوثلانيهلاِّبطبيعةِّاألفرادِّوثلالثهلاِّمتعلقِّبمنهجيةِّالقيلادات،ِّأملاِّبخصةةةةةةةةةوصِّطبيعةِّالمهلامِّفيرىِّ
دةِّفيِّجديالبلاًثِّأنِّالمهلامِّفيِّالدراسةةةةةةِّالًلاليةِّوالدراسةةةةةلاتِّالسةةةةةلابقةِّتًتلاجِّفيِّمعظمهلاِّألسةةةةةلاليبِّ

تراحِّفيلجأِّالعلاملونِّهنلاِّالقِّيِّظروفِّوأًداثِّتختلفِّمنِّوقتِّآلخراألداءِّفهيِّمهلامِّمتغيرةِّتأتيِّف
لِّالمشةةةةةةةةةكالتِّومواجهةِّالواقع،ِّأملاِّبخصةةةةةةةةةوصِّالعلاملينِّفقدِّبينتِّ أسةةةةةةةةةلاليبِّجديدةِّألداءِّالعملًِّو

نهمِّهمِّمنًِّملةِّالشةةةةةةةةةةةةةةهلاداتِّالجلامعيةِّوالعليلاِّفهيِّتجعلِّمِّ%72النتلائجِّأنِّنسةةةةةةةةةةةةةةبةِّالِّتقلِّعنِّ
لاتِّجديدةِّبداعأشةةةةةخلاصِّمؤهلينِّالبتكلارِّالجديدِّواإل ِّ،ِّإضةةةةةلافةِّإلىِّاسةةةةةتشةةةةةعلارِّالعلاملينوتقديمِّمقتًر
يملانهمِّبواجبهمِّوقضيتهم. ِّبلالمسئوليةِّوا 

إلىِّالعلاملِّالثلالثِّوهوِّملاِّتوليهِّقيلاداتِّجهلازِّاألمنِّالداخليِّمنِِّّذلكِّأيضلااِِّّويعزو الباحث
شةةةةةةةةةكالتِّويسةةةةةةةةةلاهمِّفيِّتنفيذِّاألعملال،ِّفقدِّتطلابقتِّللمِّاهتملامِّبكلِّملاِّهوِّجديدِّيمكنهِّأنِّيقدمًِّلوالاِّ

هنلاِّوجهتيِّنظرِّالقيلادةِّمعِّالجندِّعلىِّضرورةِّتقديمِّالجديدِّوتطويرِّالوسلائلِّوطرحِّالخططِّالمبتكرةِّ
ِّيةِّفيِّالعمل.بداعواإل
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(ًِّيثِّاًتلتِّتلكِّالفقرةِّعلىِّالمرتبة5952ِّمعِّدراسةةةةةةةةةةةةةةِّ)صةةةةةةةةةةةةةلالح،ِِّّتلكِّالنتيجةِّوتختلف
غمِّمنًِّصةةةةةةةةولِّهذهِّالفقرةِّفيِّالدراسةةةةةةةةةِّالًلاليةِّعلىِّالمرتبةِّاألخيرةِّأنهِّوبلالرِِّّويرى الباحثالثلالثة.ِّ

إالِّأنهلاِّتقلاربتِّمعِّدراسةةةةِّصةةةلالحِّالتيِّيبدوِّأنهلاِّاختلفتِّمعهلا،ِّوبلالتلاليِّفإنِّهذاِِّّ%74بوزنِّنسةةةبي
االختالفِّفيِّالترتيبِّالِّيعنيِّاالختالفِّفيِّالنتيجةِّبلِّهنلاكِّتطلابقِّفيِّالًلالتينِّعلىِّعكسِّملاِّ

قيِّإذِّأنِّالدراسةِّالًلاليةِّوالدراسلاتِّالسلابقةِّودراسةِّصلالحِّكلهلاِّتثبتِّأنِّهوِّظلاهرِّوهذاِّتًليلِّمنط
ِّالعلاملينِّفيِّتلكِّالمجتمعلاتِّيسعونِّمهتمينِّبتقديمِّأسلاليبِّجديدةِّفيِّالعمل.

 اإلجابة عن السؤال الثالث:
ي ي للعاملين فبداعهل توجد عالقة ارتباطية دالة احصبببببببائيا بين األنماط القيادية والسبببببببلوك اإل"

 ".المن الداخلي؟جهاز ا

ِّ:اآلتية فقدُِّاختبرتِّالفرضيةِّ-أسلوبِّالعينةِّالستخدامونظرااِِّّ-عنِّهذاِّالسؤالِّولإلجلابة

بين األنماط القيادية  (α ≤ 0.05)توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية عند مستوى دالة "
 ".يبداعاإلوالسلوك 

طِّبهِّقلامِّالبلاًثِّبًسةةةةةةةةلابِّولإلجلابةِّعنِّهذاِّالسةةةةةةةةؤالِّواختبلارِّصةةةةةةةةًةِّالفرضِّاألولِّالمرتب
أفرادِِّّالقيلاديةِّواسةةةةةتجلابلاتِّاألنملاطمعلاملِّاالرتبلاطِّبينِّاسةةةةةتجلابلاتِّأفرادِّعينةِّالدراسةةةةةةِّعلىِّاسةةةةةتبلانةِّ

ِّي،ِّوالجدولِّالتلاليِّيوضحِّذلك.بداععينةِّالدراسةِّعلىِّاستبلانةِّالسلوكِّاإل
 يبداعالعالقة بين أبعاد أنماط القيادة والسلوك اإل :(31جدول رقم )

 الداللة الداللة مة رقي المجاالت

 دالة 0.019 0.145 النمط األوتوقراطي –البعد األول 
 دالة 0.001 0.362 النمط الديموقراطيالبعد الثاني: 
 غير دالة 0.099 0.103- النمط الترسليالبعد الثالث: 
 دالة 0.001 0.428 : النمط االجتماعيالبعد الرابل

 دالة 0.001 0.432 النمط المثاليالبعد الخام : 
 دالة 0.001 0.386 أنماط القيادة

ِّ
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(ِّأنهِّتوجدِّعالقةِّذاتِّداللةِّإًصلائيةِّبينِّأبعلادِّأنملاطِّالقيلادةِّوالسلوك9ِّ.جدولِّ)يوضحِّوِّ
تتفقِّهذهِّ ًيث.9.92ِّوالداللةِّاإلًصةةةةةةةةةةةةةةةلائيةِّأقلِّمن66ِِّّ..9يًِّيثِّكلانتِّقيمةِّ)ر(ِّ=ِّبداعاإل

(،ِّودراسةةةةةِّ)الشةةةةراورة،ِّ.599الشةةةةقًلاء،ِّ(،ِّودراسةةةةةِّ).595الخير،ِِّّودراسةةةةةِّ)أبوالنتيجةِّمعِّدراسةةةةةِّ
ويعزو .ِّياإلدارِِّّبداعوبينِّاإلِّالقيلاديةاألنملاطِِّّبينِّوجودِّعالقةِّارتبلاطِّإيجلابيةِّبينتالتيِّ(ِّو5959ِّ
هلاِّسةةةةةةةةةلابقلاا،ِّوهذاِّيعطيِّإشةةةةةةةةةلارةِّلقيلادةِّجهلازِّاألمنِِّّالباحث ذلكِّإلىِّصةةةةةةةةةًةِّالفرضةةةةةةةةةيلاتِّالتيِّطًر

خضلاعهمِّلدوراتِّمكثفةِّفيِّاإلدارةالداخليِّبضرورةِّاالهتملامِّبكلِّصلاًبِّمسئوليةِّفيِّالمؤس ِّسةِّوا 
تقودهمِّللوصولِّإلىِّالمرتبةِّالمثلاليةِّلضملانِّنجلاًهمِّبقيلادةِّفرقِّالعملِّلتًقيقِّأهدافِّالجهلاز،ِّكملاِّ

ِّ.يبداعيعطيِّإشلارةِّبضرورةِّتوفيرِّالمنلاخِّالمنلاسبِّللموظفينِّمنِّأجلِّتنميةِّسلوكهمِّاإل
عالقةةةِِّّالتيِّتتًةةدثِّعنِّوجودالتةةلاليةةةِّةِّمعِّالعلمِّأنِّهةةذهِّالنتةةلائجِّتنطبقِّعلىِّكةةلافةةةِّالفروضِّالفرعيةة
ِّيِّفيِّجهلازِّاألمنِّالداخلي.بداعذاتِّداللةِّإًصلائيةِّبينِّأبعلادِّاألنملاطِّالقيلاديةِّوالسلوكِّاإل

تِّيًِّيثِّكلانبداعتوجدِّعالقةِّضةةةةةةةةعيفةِّذاتِّداللةِّإًصةةةةةةةةلائيةِّبينِّالنمطِّاألوتوقراطيِّوالسةةةةةةةةلوكِّاإل .5
دليةةةلِّعلىِّأنِّنمطِّالقيةةةلادةِِّّوهةةةذا.9.92ِّوالةةةداللةةةةِّاإلًصةةةةةةةةةةةةةةةةةلائيةةةةِّأقةةةلِّمن0.145ِِّّقيمةةةةِّ)ر(ِّ=ِّ

وِّيِّلدىِّالموظفينِّوالِّيسةةةةةةةهمِّبتعزيزِّمكلانتهمِّأبداعوتوقراطيِّيؤثرِّبشةةةةةةةكلِّقليلِّعلىِّالسةةةةةةةلوكِّاإلاأل
ذلكِّإلىِّأنِّالقلائدِّاألوتوقراطيِّيًتفظِّبكلاملِّالصالًيلاتِّلنفسهِّوالِِّّويعزو الباحثدعمِّاجتهلاداتهم،ِّ

دونِّلاملينِّفيِّاختيلارِّالطريقةِّالتيِّيؤِّ،ِّكملاِّأنهِّيًدِّمنًِّريةِّالعخرينيسةةةةةةةمحِّبتفويضِّجزءِّمنهلاِّلآل
لِّقدِّكسةةةةةةةةةةةةةةةبِّثقتهمِّبنِّمراعلاةِّلقدراتهم،ِّودونِّاهتملامِّلفيهلاِّأعملالهم،ِّفهوِّيوزعِّالواجبلاتِّعليهمِّدوِّ

يتجلاهلِّفيِّبعضِّاألًيلانِّمشةةةةلاعرهمِّوأًلاسةةةةيسةةةةهمِّويهملِّاقتراًلاتهم،ِّفهوِّشةةةةخصةةةةيةِّتعتد ِّبرأيهلاِّوالِّ
ِّفلاضِّمسةةةتوىِّالدافعيةِّواالنتملاءِّللمؤسةةةسةةةةتسةةةمحِّللطرفِّاآلخرِّبمعلارضةةةته،ِّوهذاِّكلهِّيؤديِّإلىِّانخ

ويقلةةلِّمنِّالروحِّالمعنويةةةِّلةةدىِّالعةةلاملين،ِّوبةةلالتةةلاليِّانخفةةلاضِّمعةةدالتِّاإلنجةةلازِّووجودِّفجوةِّإداريةةةِّ
ونفسةةةيةِّبينِّالقيلادةِّالعليلاِّوالمرؤوسةةةين،ِّفلالبشةةةرِّبطبيعتهمِّينفرونِّمنِّالنظلامِّالتسةةةلطيِّالذيِّيًدِّمنِّ

 فرصِّنموهمِّالمهنيِّوالمعنوي.

(ِّالتيِّأوضًتِّوجودِّعالقةِّارتبلاطيةِّذاتِّ.595اسةِّمعِّدراسةِّ)أبوالخير،ِّوتتفقِّهذاِّالدرِّ
ِّالنمطِّاألوتوقراطيِّوالسلوكِّاإل ِّبين ِّإًصلائية ِّدراسةِّبداعداللة ِّمع ِّالنتيجة ِّاختلفتِّهذه ِّبينملا ي،
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ِّ ِّ(،ِّو5959ِّ)الشراورة، ِّجبرة)دراسة ِّارتبلاطِّبينِّالنمطِِّّعدمِّالتيِّأوضًتِّ(،5992، وجودِّعالقة
ِّ.اإلداريِّبداعوتوقراطيِّواإلاأل

ر(ِّيًِّيثِّكلانتِّقيمةِّ)بداعتوجدِّعالقةِّذاتِّداللةِّإًصةةلائيةِّبينِّالنمطِّالديموقراطيِّوالسةةلوكِّاإلِّ .5
يعملِّ.ِّوهذاِّدليلِّعلىِّأنِّنمطِّالقيلادةِّالديمقراطي9.92ِّوالداللةِّاإلًصةةةةةةةةةةةلائيةِّأقلِّمن0.362ِِّّ=ِّ
ِّأنِّآراءهمِّنِّدائملااِّيِّلدىِّالموظفين،ِّفلالقيلادةِّالديموقراطيةِّتشةةةةعرِّالعلامليبداعتنميةِّالسةةةةلوكِّاإلِّعلى

مسةةةموعةِّووجهلاتِّنظرهمِّمقبولةِّواقتراًلاتهمِّلهلاِّأهميةِّكبيرةِّتؤخذهلاِّالقيلادةِّبلالًسةةةبلان،ِّكملاِّأنِّهذاِّ
النموذجِّمنِّالقيلادةِّيزيدِّمنِّشجلاعةِّالعلاملينِّعلىِّتطويرِّأسلاليبِّعملهمِّوتنميةِّمهلاراتهمِّوتطويرهلاِّ

مِّجلالِّلهمِّللتعبيرِّعنِّآرائهمِّوتقديتلاًةِّالما ِّمنِّخاللِّمتلابعتهِّالدائمِّلمرؤوسةةةةةةةةةةةيهِّواالسةةةةةةةةةةةتملاعِّلهمِّوِّ
 الًلولِّووضعِّالخططِّواقتراحِّالبرامجِّالتيِّتنلاسبِّقدراتهمِّوتًققِّأهدافِّمؤسستهم.

(،ِّودراسةةةةةةةةةةةةِّ)الشةةةةةةةةةةةراورة،ِّ.595الخير،ِِّّوتتفقِّنتلائجِّهذهِّالدراسةةةةةةةةةةةةِّمعِّنتلائجِّدراسةةةةةةةةةةةةِّ)أبو
أنهِّوبغضِّسةةةببِّاالتفلاقِّمعِّالدراسةةةلاتِّالسةةةلابقةِِّّويعزو الباحثِّ(،5992،ِّجبرة)دراسةةةةِّ(،ِّو5959ِّ

النظرِّعنِّنوعِّالمؤسةةةةةةسةةةةةةةِّومكلانِّتواجدهلاِّفإنِّالنمطِّالديمقراطيِّيعتبرِّمفضةةةةةةالاِّلدىِّالعلاملينِّفيِّ
هذهِّالمؤسةةسةةلات،ِّوهذاِّنتيجةِّلملاِّيوفرهِّهذاِّالنمطِّمنِّمنلاخِّإداريِّوبيئةِّعملِّتعززِّمبلادئِّالشةةفلافيةِّ

ادِّالمؤسةةةسةةةةِّأفرِِّّووجودِّرؤيةِّمشةةةتركةِّيعملِّجميعِّبداعواالًترامِّالمتبلادلِّللًقوقِّوتوفيرِّفرصةةةةِّلإل
منِّخاللهلاِّكفريقِّواًدِّنًوِّتًقيقِّاألهدافِّالعليلاِّللمؤسةةةةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةةةةةِّواألهدافِّالفرديةِّلكلِّفردِّمنِّ

 العلاملين.ِّ

ِّ(ِّ=يًِّيثِّكلانتِّقيمةِّ)ربداعالِّتوجدِّعالقةِّذاتِّداللةِّإًصلائيةِّبينِّالنمطِّالترسليِّوالسلوكِّاإل ..
اتبةةلاعِّنمطِّالقيةةلادةِِّّأنوهةةذهِّالنتيجةةةِّتةةدلِّعلىِّ.9.92ِّوالةةداللةةةِّاإلًصةةةةةةةةةةةةةةةةلائيةةةِّأكبرِّمنِِّّ-.9.59

اسةةةتخدامِِّّادكلملاِّزِّيِّلدىِّالعلاملين،ِّفبداعالترسةةةليةِّيؤديِّإلىِّانخفلاضِّكبيرِّفيِّمسةةةتوىِّالسةةةلوكِّاإل
لدىِّالعلاملين،ِّوترجعِّاألسةةةةةةةةةةةبلابِّفيِّذلكِّإلىِّأنِّالقلائدِِّّبداعاإلِّانخفضةةةةةةةةةةةتِّمسةةةةةةةةةةةتويلاتِّهذاِّالنمط

ألهدافِّتًقيقِّاِّالترسةةةةليِّالِّيشةةةةرفِّعلىِّأنشةةةةطةِّالمؤسةةةةسةةةةةِّإالِّبشةةةةكلِّطفيفِّجداا،ِّفهوِّيعتمدِّفي
علىِّالعلاملينِّدونِّأيِّتوجيهِّمنه،ِّفلالقلائدِّهنلاِّيوكلِّالمهلامِّللعلاملينِّويمنًهمِّالًريةِّالكلاملةِّلتأديةِّ
األعملالِّالمطلوبةِّبلالطريقةِّالتيِّيرونهلاِّمنلاسةةةةبةِّدونِّالرجوعِّله،ِّكملاِّأنهِّيتجنبِّالتدخلِّفيِّشةةةةئونِّ
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لابعِّلعلاملينِّفيِّالتكرارِّويغلبِّالطالعلاملينِّوالِّيهتمِّبًلاجلاتهمِّومشةةةةةةةةكالتهم،ِّومنِّهنلاِّيبدأِّمشةةةةةةةةوارِّا
 الروتينيِّعلىِّأدائهمِّأعملالهم.

أنِّاًتيلاجلاتِّمجتمعِّدراسةةةةةةتهِّيرفضِّوجودِّمثلِّهذاِّالنمطِّالقيلاديِّفيه،ِّفهيِِّّويرى الباحث
تكونِّكلارثيةِّتخلقًِّلالةِّمنِّالفوضةةةىِّوالترهلِّفيِّصةةةفوفِّالمؤسةةةسةةةة،ِّوهذاِِّّقدتؤديِّلنتلائجِّسةةةلبيةِّ

عةِّعسةةةةةةةكريةِّومهلامًِّسةةةةةةةلاسةةةةةةةةِّتتعلقِّبلاسةةةةةةةتقرارِّوسةةةةةةةالمةِّغيرِّمقبولِّفيِّبيئةِّعملِّأمنيِّذاتِّطبي
ِّالمجتمع.

 وجودِّعالقةِّارتبلاطِّبينعدمِّلتيِّأوضةةًتِّ(ِّوا5952،ِّجبرة)هذهِّالنتيجةِّمعِّدراسةةةِِّّوتتفق
ِّ(،ِّودراسةةةةةةِّ)أبو.599،ِّبينملاِّاختلفتِّمعِّدراسةةةةةةِّ)الشةةةةةقًلاء،ِّاإلداريِّبداعالنمطِّالترسةةةةةليِّوبينِّاإل

يةِّضةةعيفةِّذاتِّداللةِّإًصةةلائيةِّبينِّالنمطِّالترسةةليِّعالقةِّطردِّ(،ًِّيثِّأثبتتِّوجود.595الخير،ِّ
ِّاإلداريِّبداعواإل

ِّةيًِّيثِّكلانتِّقيمبداعيوجدِّعالقةِّقويةِّذاتِّداللةِّإًصةةةةةةلائيةِّبينِّالنمطِّاالجتملاعيِّوالسةةةةةةلوكِّاإل .4
.ِّوهذاِّدليلِّعلىِّأنِّنمطِّالقيلادةِّاالجتملاعية9.92ِّوالداللةِّاإلًصةةةةةةةةةةةةةةلائيةِّأقلِّمن9.4.5ِِّّ)ر(ِّ=ِّ

لعملِّلملاِّللعالقلاتِّالطيبةِّبينِّقيلاداتِّايِّلدىِّالموظفين،ِّبداعالسلوكِّاإلِّمهملااِّفيِّتنميةيلعبِّدورااِّ
والمرؤوسةةينِّمنِّأثرِّكبيرِّفيِّخلقًِّلالةِّالرضةةلاِّوالشةةعورِّبلاالرتيلاحِّلديهم،ِّوتعزيزِّاهتملامهمِّبلالعملِّ

رصةةةةةةهمِّعلىِّتطويرِّالسةةةةةةلوكِّاإل ،ِّفقربِّالقيلادةِّمنِّالجندِّووجودِّعالقةِّطيبةِّيؤديِّلزيلادةِّيبداعًو
لِّوارتفلاعِّمنسةةةةوبِّالشةةةةعورِّبلاالنتملاءِّللمؤسةةةةسةةةةةِّمملاِّيدفعِّبلالعلاملينِّإلىِّبذلِّالمزيدِّالرغبةِّفيِّالعم

منِّالجهودِّوبذلِّالطلاقلاتِّإلنجلاحِّالعمل،ِّفمسةةةةةةةةةةتوىِّالعطلاءِّواالنتملاءِّلدىِّالعلاملينِّمرتبطِّبشةةةةةةةةةةكلِّ
كبيرِّبلالتقديرِّالذيِّيلقلاهِّالعلاملينِّفيهلاِّمنِّالقيلادةِّومسةةةةتوىِّاسةةةةتجلابةِّرؤسةةةةلائهمِّلًلاجلاتهمِّومراعلاتهمِّ

لًهمِّوتوفيرِّاألجواءِّالمنلاسةةبةِّلهم،ِّفهذهِّالنتيجةِّدليلِّعلىِّأنِّالقلائدِّذوِّالصةةبغةِّاالجتملاعيةِّلمصةةلا
لاملينِّيدفعِّبلالعِّالذيِّنلاجحِّإلىًِّدِّملاِّفيِّتًويلِّبيئةِّالعملِّلجوِّأخويِّتسةةةةودهِّأجواءِّالمًبةِّاألمر

ِّلاِّأكدتهفيِّالمؤسةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةِّإلىِّمبلادلةِّهذاِّالنموذجِّبمزيدِّمنِّاالهتملامِّبلالعملِّوتطويرِّاألداء.ِّوهذاِّم
 (.5959)الشراورة،ِّ دراسة
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ر(ِّيًِّيثِّكلانتِّقيمةِّ)بداعيوجدِّعالقةِّقويةِّذاتِّداللةِّإًصةةةةلائيةِّبينِّالنمطِّالمثلاليِّوالسةةةةلوكِّاإل .2
.ِّوهذاِّدليلِّعلىِّأنِّنمطِّالقيلادةِّالمثلاليِّلهِّعالقة9.92ِّوالداللةِّاإلًصةةةةةةةةةةةةلائيةِّأقلِّمن0.432ِِّّ=ِّ

تكلامالاِّمِّديهم،ِّفهذاِّاألسةةةةلوبِّيعتبرِّنموذجلااِّيِّلبداعكبيرةِّبمسةةةةتوىِّأداءِّالعلاملينِّوتنميةِّالسةةةةلوكِّاإل
يراعيِّفيهِّالقلائدِّمصةةةةلالحِّالعلاملينِّلديهِّويهتمِّبلاًتيلاجلاتهمِّويًرصِّعلىِّبنلاءِّعالقلاتِّطيبةِّمعهم،ِّ

ِّبداعكملاِّأنهِّمسةةةتمعِّجيدِّلهمِّومهتمِّبلرائهم،ِّلذلكِّيجدِّالعلاملونِّفيِّهذهِّالمؤسةةةسةةةةِّبيئةِّمنلاسةةةبةِّلإل
ريصِّبدرجةِّعلاليةِّعلىِّتًقيقِِّّواإلنجلاز،ِّإضةةةةةةةلافةِّإلىِّأنِّالقلائدِّفيِّهذه الًلالةِّمهتمِّجدااِّبعملهًِّو

 أهدافِّمؤسستهِّمنِّخاللِّجميعِّالعلاملينِّفيِّمؤسسته.

أنِّمجتمعِّالةدراسةةةةةةةةةةةةةةةةِّالًةلاليِّوهوِّجهةلازِّاألمنِّالةداخليِّيًتةلاجِّبةلالفعةلِّإلىِِّّويرى الباحث
نهِّأِّتظلافرِّجهودِّالعلاملينِّفيِّالمؤسةةةةةةسةةةةةةةِّوتكلاملِّفيِّأداءِّالمهلامِّالموكلةِّإليهمِّبدقةِّوسةةةةةةرعة،ِّكملا

بًلاجةِّإلىِّسةةةةةةةةةالسةةةةةةةةةةِّفيِّتنفيذِّالقراراتِّوتطبيقِّالخطط،ِّوكلِّهذاِّبًلاجةِّإلىِّنمطِّقيلاديِّكلالنمطِّ
المثلاليِّيعززِّالعملِّبروحِّالفريقِّويسةةةةةةتجيبِّلهِّالعلاملونِّمدفوعينِّبلالتقديرِّالعلاليِّواالهتملامِّالكبيرِّ

ِّدراسةةةةةةةةةةِّدتهوهذاِّملاِّأكِّ.بداعيةِّويسةةةةةةةةةلاهمِّفيِّتجشةةةةةةةةةعِّاإلنتلاجالذيِّيجدونهِّفيِّقيلادتهمِّمملاِّيرفعِّاإل
ِّ(.5959)الشراورة،ِّ

 اإلجابة عن السؤال الرابل:

ات استجابات العاملين في جهاز األمن الداخلي هل توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسط"
 ".؟سنوات الخبرة، الرتبة العسكرية(تعزى الى متغير )المؤهل العلمي،  حول األنماط القيادية

ِّ:اآلتية فقدُِّاختبرتِّالفرضيةِّ-أسلوبِّالعينةِّالستخدامونظرااِِّّ-ِّعنِّهذاِّالسؤالِّولإلجلابة

متوسببطات اسببتجابات ( بين α ≤ 1.15ال توجد فروق ذات داللة احصببائية عند مسببتوى دالة )"
سبببببببببنوات الخبرة، الرتبببة المبحوثين حول األنمبباط القيبباديببة تعزى الى متغير )المؤهببل العلمي، 

  ؟".العسكرية(

 ار الفرضيات الفرعية التالية:والختبار هذه الفرضية يجب اختب

 أواًل: اختبار الفرض الفرعي األول والذي ينص على:
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بينِّمتوسطلاتِّاستجلابلاتِِّّ(α ≤ 1.15)الِّتوجدِّفروقِّذاتِّداللةِّاًصلائيةِّعندِّمستوىِّدالةِّ"
ِّ".المؤهلِّالعلميالمبًوثينًِّولِّاألنملاطِّالقيلاديةِّتعزىِّالىِّ

 لمؤهل العلميتعزى لقيادة أنماط الدور  الفروق اإلحصائية بين: (31جدول )

ِّ

تغيرِّتعزىِّلماألنملاطِّالقيلاديةِّبينِّ(ِّيوضحِّأنهِّيوجدِّفروقِّذاتِّداللةِّإًصلائية5ِّ.جدولِّ)
.ًِّيث9.92ِّوهيِّأقلِّمن9.954ِِّّوالقيمةِّاالًتملالية265ِِّّ..لميًِّيثِّبلغتِّقيمةِّفِّلمؤهلِّالعا

يليهمًِّملةِِّّ%67.4كلانتِّالفروقِّلصةةةةةةةةةةةةةةةلالحًِّملةِّالثلانويةِّالعلامةِّفأقلًِّيثِّبلغِّالوزنِّالنسةةةةةةةةةةةةةةبيِّ
.ِّعلملااِّبأنهِّالِّيوجدِّفروقِّإًصلائيةِّبينِّكلِّمنِّاألنملاطِّالتلاليةِّ%67.5الدراسلاتِّالعليلاِّبوزنِّنسبيِّ

يًِّيثِّكلانتِّالقيمةِّاالًتملاليةِّأكبرِّمنِّبداعوالديمقراطيِّوالترسةةةةةةةةةةةةليِّمعِّالسةةةةةةةةةةةةلوكِّاإلِّاألوتوقراطي
9.92.ِّ

جلابةِّعينةِّالدراسةةةةةةةةةِّمنًِّملةِّالشةةةةةةةةهلاداتِّالعلميةِّوغيرهمِّإأنِّهنلاكِّفرقِّفيِِّّويرى الباحث
ِّميةِّلمِّيصةةةةةلوانِّالذينِّالِّيًملونِّشةةةةةهلاداتِّعلوِّمنِّأصةةةةةًلابِّالمسةةةةةتويلاتِّالعلميةِّاألقل،ِّفلالمرؤوسةةةةة

نمةةلاطِّالقيةةلاديةةةِّالمختلفةةةِّولمِّيصةةةةةةةةةةةةةةلواِّلنتيجةةةِّفيِّاختيةةلارِّالنمطِّالمثةةلاليِّكنموذجِّينِّاأللنتيجةةةِّتفرقِّب
أصةةةةةلحِّلقيلادةِّمؤسةةةةةسةةةةةتهم،ِّفقدِّأثرِّتدنيِّمسةةةةةتواهمِّالعلميِّعلىِّمسةةةةةتوىِّاسةةةةةتجلابتهمِّلالسةةةةةتبلانة،ِّهذاِّ
بخالفِّالمرؤوسينِّمنًِّملةِّالشهلاداتِّالعلميةِّالذينِّاستطلاعواِّبسهولةِّالتفريقِّبينِّاألنملاطِّالقيلاديةِّ

ختلفةِّوالوصةةةةولِّإلىِّاختيلارِّالنمطِّالقيلاديِّاألنسةةةةبِّلقيلادةِّمؤسةةةةسةةةةتهم،ِّفمنِّالواضةةةةحِّأنِّاختالفِّالم
تأثيرِِّّفقدِّكلانِّللمستوىِّالعلميِّفيِّاإلجلابةِّعلىِّأسئلةِّاالستبلانة،المستوىِّالعلميِّأدىِّإلىِّاختالفِّ

 المجال
 قيمة المتوسطات

 Fاالختبار 

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) دراسات عليا بكالوريو  دبلوم ثانوية عامة 

 .9..9 5.555 4..7 67.5 60.2 79.4ِّالنمطِّاألوتوقراطي
 9.557 5.057 74.5 66.4 ..75 9..7ِّالنمطِّالديموقراطي
 4...9 24.5ِّ5.5.6 25.6 40.6 40.6ِّالنمطِّالترسلي
 9.999 59.659 26.4 69.5 66.6 60.7ِّالنمطِّاالجتملاعي
 9.959 677.. 74.6 66.4 74.5 76.2ِّالنمطِّالمثلالي
 1.114 3.581 67.2 63.2 65.8 67.4 أنماط القيادة
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ِّديِّوبنلاءاِّلافيِّاختالفِّاالجلابة،ِّفلالعلاملونِّالذينِّالِّيًملونِّالشةةهلاداتِّكلانِّينقصةةهمِّالعلمِّبلالنمطِّالقي
يجيِّالجلامعلاتِّنِّمنِّخرِّيعليهِّلمِّيستطيعواِّالتفريقِّبينِّاألنملاطِّالقيلاديةِّالمختلفة،ِّعلىِّعكسِّالعلامل

العملِِّّلِّنمطِّوأثرهِّفيبلاألنملاطِّالقيلاديةِّوخصةةةلائصِّكِّأوِّالدراسةةةلاتِّالعليلاِّالذينِّكلانِّلديهمِّعلمِّكلاف ِّ
ِّجلابةِّتختلف.مملاِّجعلِّاإل

ذاتِّداللةِّإًصلائيةِِّّفيِّوجودِّفروق(5955ِّرمة،ِّ)العجلاوتتفقِّنتلائجِّهذهِّالدراسةِّمعِّدراسةِِّّ
،ِّسلاتِّالعليلالصلالحِّالدراِّبينِّمتوسطِّتقديراتِّالمعلمينِّللنمطِّالقيلادي،ِّتعزىِّلمتغيرِّالمؤهلِّالعلمي

(،5955ِّ(ِّودراسةِّ)شلاهين،5952ِّ(،ِّودراسةِّ)مًيسن،ِّ.595بينملاِّاختلفتِّمعِّدراسةِّ)الشريف،ِّ
متوسطلاتِّاستجلابلاتِّالمبًوثينًِّولِّئيةِّبينِّوالتيِّكشفتِّعنِّعدمِّوجودِّفروقِّذاتِّداللةِّإًصلا

ِِّّالمؤهلِّالعلمي.األنملاطِّالقيلاديةِّتعزىِّالىِّ

 ثانيًا: اختبار الفرض الفرعي الثاني والذي ينص على:

بين متوسببطات اسببتجابات  (α ≤ 1.15)حصببائية عند مسببتوى دالة إال توجد فروق ذات داللة "
 ".الخبرةسنوات المبحوثين حول األنماط القيادية تعزى الى 

 لخبرةتعزى لسنوات اأنماط القيادة دور  الفروق اإلحصائية بين: (32جدول )

 

ِّفروقِّذاتِّداللةِّإًصلائيةِّبينِّاألن5.جدولِّ) ِّيوضحِّأنهِّالِّيوجد )ِّ ِّتعزىملاطِّالقيلادية
ِّ.9.92ِّوهيِّأكبرِّمن9.707ِِّّوالقيمةِّاالًتملالية9.557ِِّّالخبرةًِّيثِّبلغتِّقيمةِّفِّلمتغيرِّ

 المجال
 المتوسطات

 قيمة
 Fاالختبار 

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) سنوات 2من  أقل 
 11الى  5من 

 سنوات
 11أكثر من 
 سنوات

 0.499 0.697 66.9 69.9 68.5ِّالنمطِّاألوتوقراطي
 0.750 0.287 72.1 70.3 70.7ِّالنمطِّالديموقراطي
 0.234 1.460 53.6 50.5 50.4ِّالنمطِّالترسلي
 0.027 3.665 61.9 62.9 68.1ِّالنمطِّاالجتملاعي
 0.657 0.421 71.7 71.8 74.2ِّالنمطِّالمثلالي
 0.797 0.227 65.1 65.0 66.0 أنماط القيادة



 التحليل والنقاش

  
 

147 

 الفصل الخامس

بينِّمتوسطلاتِّاستجلابلاتِّالمبًوثينِِّّعدمِّوجودِّفروقِّذاتِّداللةِّإًصلائيةِّويعزو الباحث
لاملين،ِّفقدِّعسنواتِّالخبرةِّإلىِّالطريقةِّالتيِّتمِّمنِّخاللهلاِّاختيلارِّاللىِّإًولِّاألنملاطِّالقيلاديةِّتعزىِّ

تمِّانتقلاءِّالعلاملينِّفيهلاِّبشروطِّمعينةِّووفقِّمعلاييرِّمًددة،ِّوخضعواِّلدوراتِّوتدريبلاتِّعديدةِّقللتِّ
منِّتأثيرِّسنواتِّالخبرةِّعلىِّالنتيجة،ِّفقدِّأسهمتِّظروفِّاختيلارِّالعلاملينِّوعددِّالدوراتِّالتيِّخضعواِّ

فيِّاستجلابلاتِِّّليِّلسنواتِّالخبرةلهلاِّوطبيعةِّنقلِّالتجربةِّوالخبرةِّلمستويلاتِّالعملِّإلىِّغيلابِّاألثرِّالفع
ِّالمبًوثينًِّولِّاألنملاطِّالقيلادية.

(،ِّودراسة5959ِّ(،ِّودراسةِّ)نلاصر،5996ِّوتتفقِّنتيجةِّهذهِّالدراسةِّمعِّدراسةِّ)العتيبي،ِّ
(ِّوالتيِّأوضًتِّعدمِّوجودِّفروقِّذاتِّداللةِّإًصلائيةِّتعزىِّلمتغيرِّسنواتِّالخبرة،ِّ.595)الشريف،ِّ

ِّاختلفتِّمعِّدراسةِّ)مًيسن،ِّ (ِّوالتيِّبينتِّوجودِّفروق5955ِّ(،ِّودراسةِّ)العجلارمة،5952ِّبينملا
ِّسنوات(.2ِّذاتِّداللةِّإًصلائيةِّتعزىِّلمتغيرِّسنواتِّالخبرة،ِّلصلالحِّالفئةِّ)أقلِّمنِّ

 ثالثًا: اختبار الفرض الفرعي الثالث والذي ينص على:

بين متوسطات استجابات  (α ≤ 1.15)ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى دالة "
 "الرتبة العسكريةبحوثين حول األنماط القيادية تعزى الى الم

 لرتبة العسكريةتعزى لأنماط القيادة دور  الفروق اإلحصائية بين: (33جدول )

 

 المجال
 قيمة المتوسطات

االختبار 
F 

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 
 نقيب رائد مقدم عقيد

مالزم 
 أول

 مالزم
مساعد 
 أول

 مساعد
رقيب 
 أول

 عريف رقيب

 0.078 1.714 82.0 67.2 75.6 72.2 65.5 64.2 68.6 68.3 68.5 66.4 60.5ِّالنمطِّاألوتوقراطي

 0.100 1.625 82.5 68.6 75.9 74.1 70.3 67.8 68.7 69.1 69.7 67.3 78.8ِّالنمطِّالديموقراطي

 0.694 0.732 49.8 50.5 49.6 48.0 48.0 51.2 52.7 51.7 51.7 53.6 60.6ِّالنمطِّالترسلي

 0.000 5.044 80.0 69.3 71.9 65.1 62.6 63.1 63.6 59.9 59.1 56.8 73.3ِّالنمطِّاالجتملاعي

 0.009 2.412 86.2 73.4 82.5 77.0 68.4 67.3 70.2 68.9 70.9 71.5 75.0ِّالنمطِّالمثلالي

 0.001 3.228 75.7 65.3 70.6 66.6 62.8 62.5 64.7 63.7 64.0 63.0 68.7 أنماط القيادة
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تغيرِّتعزىِّلم(ِّيوضحِّأنهِّيوجدِّفروقِّذاتِّداللةِّإًصلائيةِّبينِّاألنملاطِّالقيلاديةِّ..جدولِّ)
.ًِّيث9.92ِّوهيِّأقلِّمن9.995ِِّّوالقيمةِّاالًتملالية556ِِّّ..الرتبةِّالعسكريةًِّيثِّبلغتِّقيمةِّفِّ

ِّ.ِّ%79.6يليهمِّالرقيبِّأولِّبوزنِّنسبيِِّّ%72.7كلانتِّالفروقِّلصلالحِّالعريفًِّيثِّبلغِّالوزنِّالنسبيِّ

بينِّمتوسةةطلاتِّاسةةتجلابلاتِّالمبًوثينًِّولِّوجودِّفروقِّذاتِّداللةِّإًصةةلائيةِِّّثويعزو الباح
الرتبةِّالعسةةةةكريةِّإلىِّاختالفِّمسةةةةتوىِّالتفكيرِّبينِّالرتبِّالعسةةةةكرية،ِّفكلِّاألنملاطِّالقيلاديةِّتعزىِّالىِّ

طبقةِّلهلاِّخصةةةةةةةةةةلائصِّفيِّالتفكيرِّتختلفِّعنِّاألخرى،ِّوكلِّشةةةةةةةةةةريًةِّلهلاِّطبيعةِّاهتملامِّتختلفِّعنِّ
لقضةةةةةةةةةةةةةةيةِّملاِّتختلفِّعنِّنظرةِّالمالزمِّأوِّالرائدِّأوِّالعقيد،ِّفلكلِّطبقةِّنطلاقِِّّالثلانية،ِّفنظرةِّالجندي

هةةةذاِّاالختالفِّإلىِّأنِّكميةةةةِِّّيعزو الببباحببثاهتمةةةلامِّومسةةةةةةةةةةةةةةتوىِّتفكيرِّووجهةةةةِّنظرِّمختلفةةةة.ِّكمةةةلاِّ
المعلوملاتِّالمتدفقةِّللعلاملينِّتختلفِّمنِّرتبةِّألخرىِّومنِّمسةةةةةةةتوىِّآلخر،ِّوهذاِّلهِّتأثيرهِّفيِّتًليلهمِّ

المهلام،ِِّّالرتبِّيعنيِّاختالفِّوصةةلوهمِّللنتلائج،ِّوكذلكِّفإنِّاختالفلألًكلامِّوِِّّللمشةةكالتِّواسةةتنبلاطهم
يؤثرِّفيِّالنتيجة،ِّفكلِّرتبةِّتنظرِّإلىِّقضيةِّملاِّمنِّزاويةِّمختلفةِّمبنيةِّومرتبطةِّبمهمتهلاِِّّوهذاِّأيضلااِّ

لاتِّالرتبِّ وتأثيرِّهذهِّالقضةةةةةةةةةيةِّعلىِّعملهلا،ِّكملاِّيأتيِّهذاِّاالختالفِّفيِّالنتيجةِّإلىِّاختالفِّطمًو
واختالفِّاألهدافِّالتيِّيسةةعونِّلتًقيقهِّواالمتيلازاتِّالتيِّيرغبونِّفيِّالوصةةولِّإليهلا،ِّفلكلِّالعسةةكريةِّ

رتبةِّنظرةِّمبنيةِّعلىِّالمصةةةةةلًةِّالمتعلقةِّبهلاِّواالمتيلازاتِّالتيِّقدِّتًصةةةةةلِّعليهلاِّوهذاِّكلهِّيؤديِّإلىِّ
ِّاختالفِّفيِّالنتيجةِّ.

عدمِّوجودِِّّ(ِّوالتيِّبينت.595دراسةِّ)المطيري،ِّتلكِّالنتيجةِّمعِّملاِّجلاءتِّبهِِّّوتختلف
ِّفروقِّذاتِّداللةِّإًصلائيةِّتعزىِّلمتغيرِّالرتبةِّالعسكرية.

 اإلجابة عن السؤال الخام :
ات استجابات العاملين في جهاز األمن الداخلي هل توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسط"

 ".؟سنوات الخبرة، الرتبة العسكرية(ي تعزى الى متغير )المؤهل العلمي، بداعالسلوك اإلحول 

ِّ:اآلتية فقدُِّاختبرتِّالفرضيةِّ-أسلوبِّالعينةِّالستخدامونظرااِِّّ-عنِّهذاِّالسؤالِّولإلجلابة
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متوسببطات اسببتجابات بين  (α ≤ 1.15)ت داللة احصببائية عند مسببتوى دالة ال توجد فروق ذا"
سبببببببببنوات الخبرة، الرتبة ي تعزى الى متغير )المؤهل العلمي، بداعالمبحوثين حول السبببببببببلوك اإل

 "العسكرية(

 الختبار هذه الفرضية يجب اختبار الفرضيات الفرعية التالية:و 

 أواًل: اختبار الفرض الفرعي األول والذي ينص على:

بينِّمتوسطلاتِّاستجلابلاتِِّّ(αِّ≤ِّ1015)الِّتوجدِّفروقِّذاتِّداللةِّاًصلائيةِّعندِّمستوىِّدالةِّ"
ِّ"للمؤهلِّالعلميتعزىِّالىِِّّيبداعالسلوكِّاإلالمبًوثينًِّولِّ

 لمؤهل العلميتعزى لي بداعالسلوك اإلدور  اإلحصائية بينالفروق : (34جدول )

 

متغيرِّتعزىِّليِّبداع(ِّيوضحِّأنهِّيوجدِّفروقِّذاتِّداللةِّإًصلائيةِّبينِّالسلوكِّاإل4.جدولِّ)
.ًِِّّيث9.92ِّوهيِّأقلِّمن9.995ِِّّوالقيمةِّاالًتملالية2.662ًِِّّيثِّبلغتِّقيمةِّفِِّّالمؤهلِّالعلمي

ِّ.ِّ%65.7كلانتِّالفروقِّلصلالحًِّملةِّالثلانويةِّالعلامةِّفأقلِّبوزنِّنسبيِّ

بأنِّاالنتملاءِّالعقديِّوالوازعِّالدينيِّدفعِّالمجموعِّالعلاملِّفيِّجهلازِّاألمنِّويمكنِّتفسيرِّذلكِّ
اتِّالعليلاِّوذويِّالمؤهالتِّالعلميةِّأوِّغيرهمِّمنًِّملةِّالداخليِّلإلبداع،ِّسةةةةواءِّكلانِّمنًِّملةِّالشةةةةهلاد

بِّالمؤسةةةةةةسةةةةةةةِّوالمشةةةةةةروعِّواإليملانِّ شةةةةةةهلادةِّالثلانويةِّالعلامةِّفأقل،ِّفلالًسِّالوطنيِّواالنتملاءِّالدينيًِّو

 المجال
 قيمة المتوسطات

 Fاالختبار 

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) دراسات عليا بكالوريو  دبلوم ثانوية عامة 

 0.003 4.711 80.2 74.3 75.7 81.6 الطالقة

 0.000 7.140 76.9 74.8 76.7 83.9 المرونة

 0.000 6.392 75.8 75.7 76.4 83.3 األصالة

 0.019 3.38 69.9 72.1 74.0 78.6 الحساسية للمشاكل

 0.077 2.312 74.8 75.8 76.1 80.9 المخاطرة

 0.001 5.865 75.5 74.6 75.8 81.7 يبداعالسلوك اإل
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بعدالةِّالقضةةةةةةةةةةةةةيةِّوالًقِّجعلِّاإلبداعِّسةةةةةةةةةةةةةلوكلااِّومنهجلااِّمهملااِّلدىِّهؤالءِّالعلاملينِّمهملاِّكلانتِّدرجتهِّ
ِّقدراته،ِّفصلارِّاإلبداعِّسمةاِّغلالبةِّعلىِّالجميعِّبكلافةِّالمستويلاتالعلميةِّومستوىِّتًصيلهِّومعلارفهِّوِّ

ًصةةةةةولًِّملةِّالثلانويةِّالعلامةِّفأقلِّعلىِّأعلىِّنسةةةةةبةِّفيِِّّويعزو الباحث واإلبداعِّسةةةةةمتلااِّعلاملااِّلديهم،
خالصةةةةةةةةةةةهلا ِّالقيلاسِّهوِّشةةةةةةةةةةةعورِّهذهِّالفئةِّبلالرغبةِّفيِّإثبلاتِّوجودهلاِّوالتعبيرِّعنِّصةةةةةةةةةةةدقِّانتملائهلاِّوا 

ِّتيِّينتمونِّإليهلا،ِّمملاِّيجعلهمِّيرتقواِّفيِّسلمِّاإلبداعِّأكثرِّمنِّغيرهم.ووالئهلاِّللقيمِّوالمبلادئِّال

(،ِّفقدِّ.595(،ِّودراسةِّ)السويطي،5952ِّمعِّدراسةِّ)الًويجي،ِّوتتفقِّنتلائجِّهذهِّالدراسةِّ
أظهرتِّهذهِّالدراسةِّوجودِّفروقِّذاتِّداللةِّإًصلائيةِّفيِّإجلابلاتِّأفرادِّالعينةِّتعزىِّلمتغيرِّالمؤهلِّ

(،2016ِّ(،ِّودراسةِّ)عبيدة،2016(،ِّودراسةِّ)أبوِّنلاموس،2015)صلالح،ِّالعملي،ِّبينملاِّأظهرتِّدراسة
ِّ(ِّعدمِّوجودِّفروقِّذاتِّداللةِّإًصلائيةِّتعزىِّلمتغيرِّالمؤهلِّالعلمي.5956ودراسةِّ)السًبلاني،ِّ

 ثانيًا: اختبار الفرض الفرعي الثاني والذي ينص على:

وسطات استجابات بين مت (α ≤ 1.15)ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى دالة 
 سنوات الخبرةتعزى الى  يبداعالسلوك اإلالمبحوثين حول 

 لخبرةتعزى لسنوات اي بداعالسلوك اإلدور  الفروق اإلحصائية بين: (35جدول )

 
ِّ

 المجال
 المتوسطات

 قيمة
 Fاالختبار 

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) سنوات 2من  أقل 
 11الى  5من 

 سنوات
 11أكثر من 
 سنوات

 0.312 1.169 75.8 76.6 79.5 قةالطال

 0.02 3.976 75.0 77.2 82.1 المرونة

 0.004 5.636 75.9 76.8 82.8 األصالة

 0.016 4.197 70.9 73.3 79.0 الحساسية للمشاكل

 0.002 6.261 72.0 77.2 81.8 المخاطرة

 0.005 5.502 73.9 76.3 81.1 يبداعالسلوك اإل
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تعزىِّيِّبداعالسةةةةةةةةةلوكِّاإلبينِّوقِّذاتِّداللةِّإًصةةةةةةةةةلائيةِّ(ِّيوضةةةةةةةةةحِّأنهِّيوجدِّفر2ِّ.جدولِّ)
.9.92ِِّّوهيِّأقلِّمن9.992ِِّّوالقيمةِّاالًتملالية2.295ِِّّسنواتِّالخبرةًِّيثِّبلغتِّقيمةِّفِّلمتغيرِّ

سةةةةةةنواتًِّيثِّبلغِّالوزنِّالنسةةةةةةبي2ِِّّكلانتِّالفروقِّاإلًصةةةةةةلائيةِّلصةةةةةةلالحِّالذينِّخبرتهمِّتقلِّعنِِّّثًي
65.5%ِّ.ِّ

طويلةِّلديهمِّخبرةِّكلافيةِّواطالعِّأكبرِّعلىِّأنِّأصةةةةةةةةةةةةةةًلابِّسةةةةةةةةةةةةةةنواتِّالخبرةِّالِّويرى الباحث
ي،ِّفكلملاِّازدادتِّسةةةةةةةةةةةةةنواتِّالخبرةِّلدىِّالمدراءِّوالموظفينِّازدادتِّمهلاراتِّبداعمهلاراتِّالسةةةةةةةةةةةةةلوكِّاإل

مزيدِّأكبرِّوأقوى،ِّفهمِّيصقلونِّتجربتهمِّالعمليةِّبِّبداعيِّلديهم،ِّوكلانِّتوجههمِّنًوِّاإلبداعالسلوكِّاإل
لِّالمشةةةكالتِّعلىِّأرضِّالواقع،ِّإضةةةلافةِّمنِّالمهلاراتِّوالسةةةلوكيلاتِّالجديدةِّمنِّخاللِّ أداءِّالمهلامًِّو

ي.ِّبداعإلىِّمشةةةةةةةةةةةلاركتهمِّفيِّالندواتِّوالمؤتمراتِّوالدوراتِّالتدريبيةِّالمختلفةِّالتيِّتهتمِّبلالسةةةةةةةةةةةلوكِّاإل
ويرىِّالبلاًثِّأنهِّكلملاِّزادتِّسةةةةةةةةةةةنواتِّالخبرةِّزادتِّفترةِّالمعلايشةةةةةةةةةةةةِّمعِّالعلاملينِّومسةةةةةةةةةةةتويلاتِّالعملِّ

ِّي.بداعلقدرةِّعلىِّرفعِّمستوىِّالسلوكِّاإلوبلالتلاليِّزادتِّالثقلافةِّواالطالعِّوا

تأثيرِّسةةنواتِّالخبرةِّإلىِّأنِّطولِّالمدةِّيؤديِّإلىِّتًققِّالتعلارفِّعلىِّفريقِِّّويعزو الباحث
يشجعِّفريقِِّّيلااِّإيجلابِّالعملِّواتسلاعهِّوبلالتلاليِّتًققِّاالنسجلامِّوالتعلاونِّوالثقةِّالمتبلادلةِّمملاِّيوفرِّمنلاخلااِّ

وِّاالسةةةةةةةةةةةةةتفلادةِّمنِّكلِّالطلاقلاتِّوالقدراتِّوالمهلاراتِّويًفزِّنًِّبداعنجلازِّواإلالعملِّللسةةةةةةةةةةةةةعيِّنًوِّاإل
ِّيةِّالمالئمةِّللعمل.بداعالكلامنةِّلديهمِّبملاِّيًققِّالدافعيةِّلتجريبِّاألفكلارِّاإل

وعلىِّعكسِّملاِّسةةةبقِّفكلملاِّقلتِّسةةةنواتِّالخبرةِّوكلانتِّهنلاكًِّداثةِّفيِّالعملِّاإلداريِّأدىِِِّّّ
لالتلاليِّتقللِّعمليةِّوقلةِّالثقةِّبلالنفسِّوبذلكِّإلىِّقلةِّفيِّالمهلاراتِّوبلالتلاليِّافتقلارِّالعلاملينِّللتجربةِّال

ِّيِّلديهم.بداعمنِّفرصِّتطويرِّالسلوكِّاإل

(،ِّبينملاِّتختلفِّهذه2015ِِّّ)صةةةةةةلالح،ِّ(ِّودراسةةةةةةة2016ِّوتتفقِّهذهِّالنتيجةِّمعِّدراسةةةةةةةِّ)أبوِّنلاموس،
(ًِّيثِّتبنتِّهذهِّالدراسةِّوجودِّفروقِّذاتِّداللةِّإًصلائيةِّفي2015ِِّّالنتيجةِّمعِّدراسةِّ)الًويًي،

ِّعينةِّتعزىِّلمتغيرِّسنواتِّالخبرة.إجلابلاتِّأفرادِّال

ِّ
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ِّ

 ثالثًا: اختبار الفرض الفرعي الثالث والذي ينص على:

بين متوسطات استجابات  (α ≤ 1.15)ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى دالة 
 الرتبة العسكريةتعزى الى  يبداعالسلوك اإلالمبحوثين حول 

 لرتبة العسكريةتعزى لي بداعوك اإلالسلدور  الفروق اإلحصائية بين: (36جدول )

 

تعزىِّيِّبداعالسةةةةةةةةةلوكِّاإلبينِّ(ِّيوضةةةةةةةةةحِّأنهِّيوجدِّفروقِّذاتِّداللةِّإًصةةةةةةةةةلائية6ِّ.جدولِّ)
وهيِّأقةلِّمن9.995ِِّّالًتمةلاليةةِّوالقيمةةِّا47ِّ..2الرتبةةِّالعسةةةةةةةةةةةةةةكريةةًِّيةثِّبلغةتِّقيمةةِّفِّلمتغيرِّ
يليهمِّالعريفِّبوزنِِّّ%60.5.ًِّيثِّكلانتِّالفروقِّلصةةةةةةةةةةلالحِّالرقيبًِّيثِّبلغِّالوزنِّالنسةةةةةةةةةةبي9.92ِّ
ِّ.ِّ%64.6نسبيِّ

أنِّاختالفِّالرتبِّمنِّجنديِّلعقيدِّوملاِّترتبِّعلىِّهذاِّاالختالفِّفيِّالرتبِِّّيرى الباحث
التيِِّّتراكمتِّلديهِّوالمعلوملاتمنِّاختالفِّفيِّكميةِّالتجلاربِّالتيِّتعرضِّلهلا،ِّوكميةِّالخبراتِّالتيِّ

ِّ.يبداععمليةِّكلانِّلهِّأثرِّفيِّالسلوكِّاإلًِّصلِّعليهلاِّنتيجةِّالمدةِّالتيِّملارسِّفيهلاِّمهلاملااِّ

هةذاِّاالختالفِّإلىِّأنِّمكونةلاتِّجهةلازِّاألمنِّالةداخليِّمنِّعةلاملينِّبمختلفِِّّويعزو الباحث
علًِّدة،ِّمملاِّيجواِّجهلازِّمبنيِّعلىِّأسةةةةلاسِّوطنيِّوعقيدةِّالرتبِّالعسةةةةكريةِّوالمسةةةةتويلاتِّاإلداريةِّهو

كلافةِّالعلاملينِّيتجهونِّنًوِّاإلبداعِّوالتميزِّوأداءِّالمهلامِّعلىِّأتم ِّوجه،ِّإيملانلااِّمنهمِّبواجبهمِّالدينيِّ

 المجال
 قيمة المتوسطات

االختبار 
F 

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) نقيب رائد مقدم عقيد 
مالزم 
 أول

 مالزم
مساعد 
 أول

 مساعد
رقيب 
 أول

 عريف رقيب

 0.000 3.603 84.3 88.3 83.1 81.0 76.9 69.9 72.5 74.5 78.1 75.7 70.7 الطالقة

 0.000 4.100 84.3 89.8 84.9 82.3 75.8 74.4 72.8 73.6 79.5 75.7 72.0 المرونة

 0.000 5.569 85.1 93.3 83.7 79.4 76.7 74.5 72.3 75.5 78.5 73.3 76.7 األصالة

 0.000 4.412 84.9 88.0 83.6 72.5 73.9 72.2 69.0 70.0 74.9 69.5 61.3 الحساسية للمشاكل

 0.003 2.753 85.1 86.0 86.1 77.4 77.4 75.8 73.5 75.5 75.8 71.0 65.6 المخاطرة

 0.000 5.347 84.8 89.1 84.3 78.5 76.2 73.5 72.1 73.9 77.3 73.0 69.4 يبداعالسلوك اإل
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 الفصل الخامس

ألمنِّاقدِّاسةةةةةةةةةتنفرِّجهلازِّضةةةةةةةةةيتهم،ِّفترىِّفيِّكثيرِّمنِّاألوقلاتِّواألخالقيِّوالوطنيِّتجلاهِّشةةةةةةةةةعبهمِّوق
أسةةةةةةةةةةةةةةهمواِّميعِّفيِّميدانِّالعملِّوِّكلافةِّقواتهِّوكلافةِّالعلاملينِّفيهِّبمختلفِّالرتبِّوقدِّأبلىِّالجالداخليِّ

بِّدرجةِّالعريفِّوالرقيِّوجودِّفروقِّلصةةةةةةةةةلالحِّالباحث ويعزوبتًقيقِّاإلنجلازِّواإلبداعِّبشةةةةةةةةةكلِّمميز،ِّ
إلىِّعمليةِّاالًتكلاكِّالمبلاشةةةةةةةةةةرِّاألكثرِّلدىِّالفئتينِّفيِّالميدانِّوتعرضةةةةةةةةةةهمِّالمسةةةةةةةةةةتمرِّللتجلاربِّمملاِّ

ديلاتِّعنِّالمألوفِّلكثرةِّالتًِّيسةةةةةةةتدعيِّأنِّيكونِّلهمِّسةةةةةةةبقِّفيِّاإلبداعِّوقدرةِّعلىِّاالبتكلارِّوالخروج
ِّومتطلبلاتِّتًيلاتِّاإلبداع.

(ِّوالتيِّأظهرتِّوجودِّفروقِّذاتِّداللة5956ِّوتتفقِّهذهِّالنتيجةِّمعِّدراسةِّ)أبونلاموس،ِّ
ِّإًصلائيةِّتعزىِّلمتغيرِّالرتبةِّالعسكريةِّلصلالحًِّملةِّالرتبةِّالعسكريةِّمالزم.

ِّ

ِّ
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 النتائج والتوصيات

 مقدمة 
ِّاستعراض ِّالفصل ِّالبلاًثِّبعِّلااِّيتضمنِّهذا ِّإليهلا ِّالتيِّتوصل ِّالنتلائج ِّاالنألهم ِّمنِّد تهلاء

ًصلائيِّواختبلارِّأسئلةِّالدراسةِّالتيِّتتعلقِّبطبيعةِّاألنملاطِّالقيلاديةِّالسلائدةِّفيِّعمليلاتِّالتًليلِّاإل
ِّنمجموعةِّميِّلدىِّالعلاملين،ِّوفيِّضوءِّالنتلائجِّتمِّبلورةِّعبداجهلازِّاألمنِّالداخلي،ِّوالسلوكِّاإل

لاتِّالتوصيلات ِّمنشود.يِّالبداعالتيِّيأملِّالبلاًثِّأنِّتسلاهمِّفيِّالوصولِّإلىِّالسلوكِّاإلِّوالمقتًر

 نتائج الدراسة 
وزن ب نمط القيادة المثاليةأظهرتِّالدراسةِّأنِّالنمطِّالقيلاديِّالسلائدِّفيِّجهلازِّاألمنِّالداخليِّهوِّ -

ِّيل(%72.2)نسبي  ِّالنمطِّالقيلاديِّالديمقراطي، ِّالنمطِّالقيلاديِّ(%79.7)بوزنِّنسبيِِّّيه ِّيليه ،
،ِّوأخيرااِّ(%6..6)بوزنِّنسبيِِّّ،ِّيليهِّالنمطِّالقيلاديِّاالجتملاعي(%60.9)بوزنِّنسبيِِّّاألوتوقراطي

 .(%25.5)بوزنِّنسبيِِّّالنمطِّالقيلاديِّالترسلي
وأنِّاستجلابلاتِِّّ(79.9)%جلاءِّبوزنِّنسبيِّبلغِِّّيبداعالسلوك اإلمًورِّجملاليِّإتظهرِّالنتلائجِّأنِّ -

(،ِّ%77.0)ِّ"الطالقة األولِّ"يجلابية،ِّوقدِّجلاءِّالوزنِّالنسبيِّللبعدِّإالمبًوثينِّعلىِّهذاِّالمًورِّكلانتِّ
ِّ ِّالنسبي ِّالوزن ِّكلان ِّ"بينملا ِّالثلاني ِّ%77.6)ِّالمرونة"للبعد ِّوكلان ِّالثلالثِّ(، ِّللبعد ِّالنسبي الوزن

وكلانِِّّ(،%74.9)ِّ"ية للمشاكلالحساسالوزنِّالنسبيِّللبعدِّالرابعِّ"(،ِّوكلانِّ%77.8)ِّ"اإلصالة"
 (.%77.1)ِّالمخاطرة"الوزنِّالنسبيِّللبعدِّالخلامسِّ"

(ِّيًِّيثِّكلانتِّقيمةِّ)ربداعوجدِّعالقةِّذاتِّداللةِّإًصلائيةِّبينِّأبعلادِّأنملاطِّالقيلادةِّوالسلوكِّاإلت -
 .9.92والداللةِّاإلًصلائيةِّأقلِّمن66ِِّّ..9=ِّ

لانتِّيًِّيثِّكبداعوالسةةةةةلوكِّاإلِّتوجدِّعالقةِّضةةةةةعيفةِّذاتِّداللةِّإًصةةةةةلائيةِّبينِّالنمطِّاألوتوقراطي -
 .9.92ِّوالداللةِّاإلًصلائيةِّأقلِّمن0.145ِِّّقيمةِّ)ر(ِّ=ِّ

(ِّيًِّيثِّكلانتِّقيمةِّ)ربداعتوجدِّعالقةِّذاتِّداللةِّإًصةةةلائيةِّبينِّالنمطِّالديموقراطيِّوالسةةةلوكِّاإل -
 .9.92ِّوالداللةِّاإلًصلائيةِّأقلِّمن0.362ِِّّ=ِّ

(ِّ=ِّيًِّيثِّكلانتِّقيمةِّ)ربداعلسلوكِّاإلالِّتوجدِّعالقةِّذاتِّداللةِّإًصلائيةِّبينِّالنمطِّالترسليِّوا -
 .9.92ِّوالداللةِّاإلًصلائيةِّأكبرِّمنِِّّ-.9.59
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مةِّيًِّيثِّكلانتِّقيبداعوجدِّعالقةِّقويةِّذاتِّداللةِّإًصةةةةةلائيةِّبينِّالنمطِّاالجتملاعيِّوالسةةةةةلوكِّاإلت -
 9.92والداللةِّاإلًصلائيةِّأقلِّمن9.4.5ِِّّ)ر(ِّ=ِّ

ر(ِّيًِّيثِّكلانتِّقيمةِّ)بداعوالسةةةلوكِّاإلتوجدِّعالقةِّقويةِّذاتِّداللةِّإًصةةةلائيةِّبينِّالنمطِّالمثلاليِّ -
 .9.92ِّوالداللةِّاإلًصلائيةِّأقلِّمن0.432ِِّّ=ِّ

لمؤهلِّالعلميًِّيثِّبلغتِّقيمةِّفِّتعزىِّلاألنملاطِّالقيلاديةِِّّفيفروقِّذاتِّداللةِّإًصلائيةِّتوجدِّ -
.ًِّيثِّكلانتِّالفروقِّلصلالحًِّملةِّالثلانوية1015ِّوهيِّأقلِّمن10114ِِّّوالقيمةِّاالًتملالية30581ِِّّ

 .%6702يليهمًِّملةِّالدراسلاتِّالعليلاِّبوزنِّنسبيِِّّ%6704يثِّبلغِّالوزنِّالنسبيِّالعلامةِّفأقلًِّ

مةِّفِّلخبرةًِّيثِّبلغتِّقيتعزىِّلسنواتِّااألنملاطِّالقيلاديةِِّّفيفروقِّذاتِّداللةِّإًصلائيةِّتوجدِِّّال -
ِّ.1015ِّوهيِّأكبرِّمن10797ِِّّوالقيمةِّاالًتملالية10227ِِّّ

ِّلرتبةِّالعسكريةًِّيثِّبلغتِّقيمةِّفزىِّلتعاألنملاطِّالقيلاديةِِّّفيفروقِّذاتِّداللةِّإًصلائيةِّتوجدِّ -
.ًِّيثِّكلانتِّالفروقِّلصلالحِّالعريفًِّيث1015ِّوهيِّأقلِّمن10111ِِّّوالقيمةِّاالًتملالية30228ِِّّ

ِّ.ِّ%7106يليهمِّالرقيبِّأولِّبوزنِّنسبيِِّّ%7507بلغِّالوزنِّالنسبيِّ
ةِّفًِّيثِّبلغتِّقيمتعزىِّللمؤهلِّالعلميِّيِّبداعالسلوكِّاإلِّفيفروقِّذاتِّداللةِّإًصلائيةِّتوجدِّ -

.ًِِّّيثِّكلانتِّالفروقِّلصلالحًِّملةِّالثلانوية1015ِّوهيِّأقلِّمن10111ِِّّوالقيمةِّاالًتملالية50865ِِّّ
 .%8107العلامةِّفأقلِّبوزنِّنسبيِّ

مةِّفًِّيثِّبلغتِّقيِّلخبرةتعزىِّلسنواتِّايِّبداعالسلوكِّاإلِّفيفروقِّذاتِّداللةِّإًصلائيةِّتوجدِّ -
فروقِّاإلًصلائيةِّلصلالحِّكلانتِّالِّث.ًِِّّي1015وهيِّأقلِّمن10115ِِّّوالقيمةِّاالًتملالية50512ِِّّ

 .%8101سنواتًِّيثِّبلغِّالوزنِّالنسبي5ِِّّالذينِّخبرتهمِّتقلِّعنِّ

يمةِّفِّالعسكريةًِّيثِّبلغتِّقلرتبةِّتعزىِّليِّبداعالسلوكِّاإلِّفيفروقِّذاتِّداللةِّإًصلائيةِّتوجدِّ -
.ًِّيثِّكلانتِّالفروقِّلصلالحِّالرقيبًِّيث1015ِّوهيِّأقلِّمن10111ِِّّوالقيمةِّاالًتملالية50347ِِّّ

 .%8408يليهمِّالعريفِّبوزنِّنسبيِِّّ%8901بيِّبلغِّالوزنِّالنس
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 التوصيات 
 منِّخاللِّملاِّأظهرتِّنتلائجِّالدراسةِّعمدِّالبلاًثِّإلىِّوضعِّالتوصيلاتِّالتلالية:

نِّمِّلالهمةةللقيةةلادةِّداخةةلِّجهةةلازِّاألمنِّالةةداخليِّلمةةلاِِّّكنموذجالنمطينِّالمثةةلاليِّوالةةديمقراطيِِّّتعزيز -
ِّلملاِّفيِّبعضِّالمواقفلنمطِّالترسةةةةةةةليِّي،ِّوتجنبِّاسةةةةةةةتخدامِّابداعنتلائجِّإيجلابيةِّعلىِّالسةةةةةةةلوكِّاإل

ِّي.بداعانعكلاسِّسلبيِّعلىِّالسلوكِّاإلِّمنِّيصلاًبه
بةةذلِّالمزيةةدِّمنِّالجهةةدِّلتزويةةدِّالعةةلاملينِّفيِّجهةةلازِّاألمنِّالةةداخليِّبةةلالمعرفةةةِّالنظريةةةِّعنِّالقيةةلادةِّ -

 اإلداريةِّونظريلاتهلاِّوأنملاطهلا،ِّوفلاعليةِّكلِّنمطِّوتأثيرهِّعلىِّالعلاملينِّوسلوكهمِّاإلبداعي.
طرقِّالقيلادةِّوأسةةةةةةةةةةةةةةلاليبِّاإلدارةِّوعلومِّبكتبِّودراسةةةةةةةةةةةةةةلاتًِّولِِّّجهلازِّاألمنِّالداخليمكلاتبِّإثراءِّ -

 المواردِّالبشريةِّوالسلوكِّاإلبداعي.

كلافةِّمسةةةةةةةةةةةةةتويلاتِّالعملِّفيِّجهلازِّاألمنِّالداخليِّتعززِّقدراتهمِّلتشةةةةةةةةةةةةةملِّتدريبيةِّالخطةِّالِّتطوير -
 افِّالجهلاز.قِّأهدالقيلاديةِّوتصلِّبهمِّللمرتبةِّالمثلاليةِّوتضمنِّنجلاًهمِّلقيلادةِّفرقِّالعملِّلتًقي

مدِّجسورِّالتنسيقِّوالتعلاونِّمعِّمؤسسلاتِّمتخصصةِّبعلومِّإدارةِّوتنميةِّالمواردِّالبشريةِّلضملانِّ -
 قيلاداتِّاألمنِّالداخليِّألًدثِّطرقِّالقيلادةِّواإلبداع.االرتقلاءِّب

ربطِّسةةةةةةةلمِّالترقيلاتِّوالترفيعلاتِّبلاسةةةةةةةتًقلاقلاتِّلهلاِّعالقةِّبلالجلانبِّاإلداريِّوالقيلاديِّاالسةةةةةةةتمرارِّفيِّ -
 لِّمستوىِّعلىِّالًدِّالكلافيِّمنِّطرقِّالقيلادةِّواإلدارة.تضمنًِّصولِّك

عقدِّندواتِّوورسِّعملِّتنلاقسِّموضةةةةةوعِّاألنملاطِّالقيلاديةِّوملاُِّينسةةةةةبِّلهلاِّمنِّمزايلاِّوعيوبِّبهدفِّ -
 تجنبِّمملارسةِّبعضِّاألنملاطِّالقيلادية.

ِّوتشجيعِّاألفكلارِّالمبتكرةِّالتيِّتسلاهمِّفيًِّلِّالمشكالت.ِّاإلبداعيِّالسلوكِّوتطويرِّتنمية -
المعنويةِِّّوالعملِّعلىِّرفعِّالروحوتوفيرِّالمنلاخِّالمالئمِّللموظفين،ِّملامِّبلالعنصرِّالبشريِّزيلادةِّاالهت -

شعلارهمِّبأهميةِّدورهمِّفيِّالمؤسسةِّوتشجيعهمِّعلىِّاإلبداعِّوالمشلاركةِّفيِّاتخلاذِّالقرار.  لديهم،ِّوا 
تشةةكيلِّفريقِّمهنيِّمتخصةةصِّفيِّعلمِّاإلدارةِّلتقييمِّاألداءِّاإلداريِّوضةةبطِّالجودةِّمهمتهلاِّقيلاسِّ -

عدادِّالخططِّالخلاصةىِّاألداءِّاإلداريِّوالقيلاديِّوالوصولِّمستوِّ  بمعلالجتهلا.ِّلنقلاطِّالضعفِّوا 
ضةةةةةةةةةةةةةةرورةِّوجودِّنظةةلامًِّوافزِّومكةةلافةةلتِّللموظفينِّالمبةةدعينِّلمةةلاِّلهةةلاِّمنِّأثرِّفيِّتفجيرِّالملكةةلاتِّ -

 اإلبداعيةِّوزيلادةِّالدافعية.



  

  
 

158 

 النتائج والتوصيات

 المقترحات 
لاتِّقترحِّإجراءِّالدراسةةةةةفيِّضةةةةةوءِّملاِّتوصةةةةةلتِّإليهِّهذهِّالدراسةةةةةةِّمنِّنتلائجِّوتوصةةةةةيلاتِّفإنِّالبلاًثِّي

 التلالية:

يقترحِّالبلاًثِّأنِّتجرىِّدراسةةةةةةةةلاتِّعلميةًِّولِّالعواملِّالتيِّتؤثرِّعلىِّتطويرِّمسةةةةةةةةتوىِّالسةةةةةةةةلوكِّ -
 فيِّالمؤسسلاتِّالعسكريةِّوالمدنية.والنهوضِّبهِِّّيبداعاإل

 .يِّلدىِّالعلاملينِّفيِّجهلازِّاألمنِّالداخليبداعتصميمِّبرامجِّتدريبيةِّلتطويرِّوتنميةِّالسلوكِّاإل -
ِّفيِّجهلازِّاألمنِّالداخليِّالسةةةةةلائدِّأثرِّالنمطِّالقيلاديثِّإجراءِّدراسةةةةةلاتِّمملاثلةِّتوضةةةةةحِّالبلاًِّيقترح -

 علىِّمستوىِّاألداءِّلدىِّالعلاملين.
 فيِّالمؤسسلاتِّالعسكرية.ِّيبداعالسلوكِّاإلِّتنميةِّالشخصيةِّعلىِّالسملاتدراسةِّأثرِّ -
فيِِّّلينيِّلدىِّالعلامبداعوالسةةةةةةةةةةةةةةلوكِّاإلِّاألنملاطِّالقيلاديةالعالقةِّبينِِّّعلىإجراءِّدراسةةةةةةةةةةةةةةةِّللتعرفِّ -

 مؤسسلاتِّعسكريةِّأخرى.ِّوالعملِّعلىِّمقلارنةِّالنتلائجِّمعِّنتلائجِّالدراسةِّالًلالية.
زِّوالرضةةةةلاِّالوظيفيِّلدىِّالعلاملينِّفيِّجهلاِّاألنملاطِّالقيلاديةالعالقةِّبينِِّّعلىإجراءِّدراسةةةةةِّللتعرفِّ -

 األمنِّالداخلي.ِّ
 دراسةِّالعواملِّالنفسيةِّالمكونةِّللشخصيةِّالقيلادية. -
 ةِّوراءِّشخصيةِّالقلائدِّالمثلالي.دراسةِّلبعضِّالعواملِّالكلامن -

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ
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 المصادر والمراجل 
 

 المصادر 
 القرءان الكريم.أواًل: 
 .الحديث الشريفثانيًا: 

  المراجل 
 العربيةأواًل: المراجل 

األنماط القيادية لدى مديري المدار  الثانوية بمحافظات غزة (:ِّ.595أبوالخير،ِّسةةلاميِّ) -
 .ِّرسلالةِّملاجستير،ِّالجلامعةِّاإلسالمية.رهموعالقتها باإلبداع االداري من وجهة نظ

براهيم،ِّأًمدِّعبدِّاللطيفِّ) -  .سيكولوجية اإلبداع(:5999ِّأبودنيلا،ِّنلاديةِّعبده،ِّوا 
فاعلية القيادة وعالقتها بالسبببببببببلوك اإلبداعي لدى العاملين (:5956ِّأبونلاموس،ِّرائدةِّ) -

لاسةِّاإلدارةِّوالسي،ِّرسلالةِّملاجستير.ِّأكلاديميةِّبالخدمات الطبية العسكرية في محافظات غزة
 للدراسلاتِّالعليلا.

أثر الثقافة التنظيمية في تنمية السبببببببببلوك اإلبداعي (:2008ِّاألًمد،ًِّسةةةةةةةةةةةةةةلامِّعبدِّاهللِّ) -
 رسلالةِّملاجستيرِّغيرِّمنشورة،ِّكليةِّاالقتصلادِّجلامعةًِّلب.للعاملين. 

،ِّمصةةةةةةر:ِّدارِّقبلاءِّللنشةةةةةةر4ِّ.ِّطِّاإلبداع في حل المشببببكالت(:5999ِّاألعسةةةةةةر،ِّصةةةةةةفلاءِّ) -
 والتوزيع.

،ِّعملان:ِّدارِّوائل4ِّ.ِّطاإلدارة: أسببباسبببيات إدارة األعمال(:5999ِّطي،ِّسةةةةعلادِّنلايفِّ)برنوِّ -
ِّللنشر.

أنماط اإلشبراف في إطار نظرية الشببكة اإلدارية وعالقتها (:ِّ.595بوبنديرة،ِّعبدِّالعزيزِّ) -
 ،ِّالجزائر.5.ِّرسلالةِّملاجستير:ِّجلامعةِّسطيفِّبالرضا الوظيفي

منِّ) -  ،ِّعملان:ِّدارِّالفكرِّللنشرِّوالتوزيع.5ط.ِّاإلبداع(:5990ِّجروان،ِّفتًيِّعبدِّالًر
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أنماط السببلوك اإلداري لمديري المدار  الثانوية الحكوميببببببببببببة (:5994ِّالجعبري،ِّعلاليةِّ) -
محافظة عمان العاصمة من وجهة نظر المعلمين وعالقتها بمستويات احتبببببببببراقهم  فبببببببببي

 ،ِّعملان.،ِّرسلالةِّملاجستيرِّغيرِّمنشورة،ِّجلامعةِّعملانِّالعربيةِّللدراسلاتِّالعليلاالنفبسي
،ِّعملان:ِّدار5ِّ.ِّطالسبببلوك التنظيمي في منظمات األعمال(:5959ِّجواد،ِّشةةةةوقيِّنلاجيِّ) -

 الًلامدِّللنشرِّوالتوزيع.
التمكين وأثره على تنمية السببببببببلوك اإلبداعي في المؤسببببببببسببببببببة (:5954ِّجوال،ِّمًمدِّ) -

ةِّدكتوراه،ِّجلامعةًِّسيبةِّبنِّبوعليِّبلالشلفاالقتصادية  .ِّأطرًو
،ِّعملان:ِّدار5ِّ،ِّطاإلدارة: علم وتطبيق(:5999ِّجميلةِّ)الجيوسةةةةةةةةةةةةةةي،ِّمًمد،ِّوجلادِّاهلل،ِّ -

ِّالمسيرةِّللنشرِّوالتوزيعِّوالطبلاعة.ِّ
 جهلازِّاألمنِّالداخلي،ِّنشرةِّداخليةِّخلاصة. -
.ِّعمةةلان:ِّدارِّتنميببة اإلبببداع ورعببايببة الموهبببة لببدى األطفببال(:5990ًِّجةةلازي،ِّسةةةةةةةةةةةةةةنةةلاءِّ) -

 للنشرِّوالتوزيعِّوالطبلاعة. المسيرة
غوط العمل وعالقتها بالسببلوك اإلبداعي لدى مديري ضبب(:5955ِّالًجلايلا،ِّسةةةليملانِّسةةةلالمِّ) -

مجلدِِّّ،مجلةِّالعلومِّالتربويةِّوالنفسةةةةةةةةية:ِّالمدار  الثانوية الحكومية في إقليم جنوب األردن
ِّ(.54.صِّ–96ِّ.،ِّ)ص5،ِّالعددِّ.5

)النظريلات،ِّالعمليلاتِّاإلدارية،ِّوظلائفِِّّمبادئ اإلدارة الحديثة(:5996ًِّريم،ًِّسةةةةةةةةةةةةةةينِّ) -
 لًلامدِّللنشر.المنظمة(،ِّعملان:ِّدارِّا

ِّ،أثر الثقافة التنظيمية في تنمية السببببببببوك اإلبداعي للعاملين(:5996ًِّسةةةةةةةةةةةةلام،ِّاألًمدِّ) -
 رسلالةِّملاجستيرِّغيرِّمنشورة،ِّجلامعةًِّلب.

 .ِّعملان:ِّدارِّصفلاءِّللنشرِّوالتوزيع.السلوك التنظيمي(:2002ًِّمود،ِّكلاظمِّخضيرِّ) -
ه نحو السببوق والسببلوك دراسببة العالقة بين اسببتراتيجية التوج(:5955ِّالًواجرة،ِّكلاملِّ) -

ِّ.ِّرسلالةِّملاجستير،ِّاألردناإلبداعي في شركات صناعة األدوية األردنية
،ِّالكويةةت:ِّمكتبةةةِّالفالح5ِّ.ِّطعلم النف  التنظيمي(:5992ِّالخضةةةةةةةةةةةةةةر،ِّعثمةةلانًِّمودِّ) -

ِّللنشرِّوالتوزيع.
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 النمط القيادي السبببببببببائد لدى المدراء في المنظمات الحكومية(:5994ِّالخطيب،ِّملازنِّ) -
ِّرسلالةِّملاجستير،ِّالجلامعةِّاإلسالمية،ِّغزة،ِّفلسطين.في محافظات غزة،  الفلسطينية

 :،ِّعملان5.ِّطتطوير اإلدارة المدرسبببببببية والقيادة اإلدارية (2009): الخواجلا،ِّعبدِّالفتلاح -
ِّدارِّالثقلافةِّللنشر.

،ِّعملان:ِّدارِّصةةةةةةفلاء5ِّ.ِّطسببببيكولوجية اإلبداع والشببببخصببببية(:5996ِّالداهري،ِّصةةةةةةلالحِّ) -
 للنشرِّوالتوزيع.

 ،ِّعملان:ِّدارِّالمسيرةِّللنشرِّوالتوزيع.5.ِّطِّالسلوك التنظيمي(:5955ِّهدِّمًمدِّ)ديري،ِّزا -
مكتبةِّالمجتمعِّالعربيِّللنشةةةةةةةةةةةرِّ :عملان .تطوير اإلدارة المدرسبببببببية(:5996ِّربيع،ِّهلاديِّ) -

ِّوالتوزيع.
لاًله،ِّعبدِّالرزاقِّسةةةةةةةةةةةةةةةلالمِّ) - .ِّعملان:ِّمكتبةِّالمجتمعِّالعربيِّنظرية المنظمة(:2010ِّالًر

 للنشرِّوالتوزيع.
،ِّعمةلان:ِّدارِّاليةلازوريِّالعلميةةِّللنشةةةةةةةةةةةةةةر5ِّ.ِّطوظائف اإلدارة(:5990ِّفريةدِّفهميِّ)ِّزيةلارة، -

 والتوزيع.
العالقة بين أبعاد تصبببببببميم العمل والسبببببببلوك اإلبداعي (:5004ِّالسةةةةةةةةةةةلالم،ِّمؤيدِّسةةةةةةةةةةةعيدِّ) -

ِّ.5،ِّالعدد56،ِّمجلدِّمجلةِّالدراسلات،ِّللعاملين: دراسة ميدانية في منشأة صناعية عراقية
الثقافة التنظيمية وتأثيرها على تنمية السبببلوك اإلبداعي في ِّ(:5956السةةةةًبلاني،ًِّسةةةةلامِّ) -

رسةةةةلالةِّملاجسةةةةتير.ِّأكلاديميةِّاإلدارةِّوالسةةةةيلاسةةةةةِّللدراسةةةةلاتِِّّالوزارات الفلسبببطينية بقطاع غزة،
 العليلا.ِّ

،ِّاألردن:ِّدارِّوائلِّللطبلاعةِّوالنشةةةةةةةةةةةةر5ِّ.ِّطمقدمة في اإلبداع(:5995ِّالسةةةةةةةةةةةةرور،ِّنلاديةِّ) -
 والتوزيع.

 ،ِّعملان:ِّدارِّالمسيرةِّللنشرِّوالتوزيع.5.ِّطاإلبداع اإلداري(:5955ِّالسكلارنة،ِّباللِّخلفِّ) -
 ...ِّطمبادئ اإلبداع(:5994ِّسويدان،ِّطلارقِّمًمد،ِّوالعدلوني،ِّمًمدِّأكرمِّ) -
 :عملان ،5،ِّطالمبادئ األساسية :اإلدارة(:5995ِّالشلامي،ِّلبنلان،ِّونينو،ِّملاركوِّإبراهيمِّ) -

ِّالمركزِّالقوميِّللنشر.
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القيادية لدى مديري المدار  الحكومية في محافظات  األنماط(:ِّ.595شةةةةةةةةلاهين،ِّنرمينِّ) -
ِّ،ِّرسلالةِّملاجستير،ِّكليةِّالتربية.ِّالجلامعةِّاإلسالمية.غزة وعالقتها بتعزيز ثقافة اإلنجاز

 .ِّعملان:ِّدارِّالشروقِّللنشرِّوالتوزيع.اإلبداع(:5990ِّشلاهين،ِّعوني،ِّوزايد،ًِّنلانِّ) -

ى السلوك اإلبداعي من وجهة نظر أثر األنماط القيادية عل(:5959ِّالشراورة،ِّرشلاِّسالمِّ) -
ِّ:ِّدراسةِّتطبيقيةِّفيِّالشركلاتِّالصنلاعيةِّفيِّاألردن.ِّرسلالةِّملاجستير.العاملين

.ِّعالقة األنماط القيادية بمسببببتوى اإلبداع اإلداري(:ِّ.599الشةةةةةةقًلاء،ِّعلادلِّبنِّصةةةةةةلالحِّ) -
 رسلالةِّملاجستير،ِّجلامعةِّنلايفِّالعربيةِّللعلومِّاألمنية.ِّالريلاض.

العالقة بين أنماط القيادة التربوية والمناخ التنظيمي لرؤسببببباء (:ِّ.595الشةةةةةةةريف،ِّأنورِّ) -
 رسلالةِّدكتوراه،ِّنيالي.ِّاألقسام األكاديمية في جامعة الجبل الغربي بليبيا،

القيادة االسببببتراتيجية وعالقتها بالسببببلوك اإلبداعي لدى المدراء (:5952ِّصةةةةةةلالح،ِّملاهرِّ) -
 لسيلاسةِّللدراسلاتِّالعليلا.ِّ،ِّرسلالةِّملاجستير.ِّأكلاديميةِّاإلدارةِّوابوزارة الصحة

العالقة بين ممارسببببة مديري مدار  محافظة الكرك للقيادة (:5955ِّالصةةةةةةرايرة،ًِّسةةةةةةينِّ) -
ِّالجزائر:ِّجلامعةِّالجزائر، رسلالةِّملاجستيرللمعلمين.  التحويلية والسلوك اإلبداعي الفردي

(:5955ِّالطراونة،ًِّسةةةةةةةةةةةةةةين،ِّوعريقلات،ِّأًمد،ِّوعبدِّالهلادي،ِّتوفيق،ِّوموطي،ِّشةةةةةةةةةةةةةةًلادةِّ) -
 ،ِّعملان:ِّدارِّالًلامدِّللنشرِّوالتوزيع.5.ِّطرية المنظمةنظ

أثر التمكين اإلداري في السببلوك اإلبداعي (:5955ِّالطراونة،ِّمًمد،ِّوالمبيضةةةين،ِّمًمدِّ) -
ِّ.5،ِّالعدد6ِّ.،ِّمجلدِّمجلةِّالعلومِّاإلداريةِّلدى العاملين في البنوك التجارية األردنية،

"النموذجِّاإلسالميِِّّيادة واإلدارةأساسيات في القِّ:(5996طشطوس،ِّهلايلِّعبدِّالمولىِّ) -
ِّ.،ِّاألردن:ِّدارِّالكنديِّللنشرِّوالتوزيع5فيِّالقيلادةِّواإلدارة".ِّط

ةِّأثر األنماط القيادية على إدارة الصراع التنظيمي(:5996ِّطوالبة،ِّتوفيقًِّلامدِّ) - ،ِّأطرًو
ة.ِّيدكتوراه،ِّكليةِّالعلومِّالملاليةِّوالمصةةةةةةةةةةةةةةرفية،ِّاالكلاديميةِّالعربيةِّللعلومِّالملاليةِّوالمصةةةةةةةةةةةةةةرف

 األردن.
األنماط القيادية التربوية وعالقتها بفاعلية اتخاذ القرار من (:ِّ.595الطيبي،ِّسةةةةةةةةةةةةةةفيلانِّ) -

 ،ِّرسلالةِّملاجستير.ِّأكلاديميةِّاإلدارةِّوالسيلاسةِّللدراسلاتِّالعليلا.وجهة نظر العاملين
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ِّ.ِّمصةةر:ِّالمكتباإلدارة التعليمية وأصولها وتطبيقاتها المعاصرة(:5000ِّالطيب،ِّاًمدِّ) -
ِّالًديث.ِّالجلامعي

 ،ِّدراسةةةةةةةةةةةِّمسةةةةةةةةةةًيةالقيادة التحويلية وعالقتها باإلبداع اإلداري(:5996ِّالعلازمي،ِّمًمدِّ) -
علىِّالعلاملينِّالمدنيينِّبديوانِّوزارةِّالداخلية،ِّرسلالةِّملاجستير،ِّجلامعةِّنلايفِّللعلومِّاألمنية،ِّ

ِّ.السعودية
ايدِّ.ِّمركزِّوِّحول االبتكار واإلبداع في اسبببببببببتراتيجيات التغيير(:5004ِّعلامر،ِّسةةةةةةةةةةةةةةعيدِّ) -

 سيرفسِّلالستشلاراتِّوالتطويرِّاإلداريِّفيِّالقلاهرة.
،ِّعملان:5ِّ.ِّطِّ(: إدارة األعمال وفق منظور معاصببببببر5955عبلاس،ِّأنسِّعبدِّالبلاسةةةةةةةةةطِّ) -

 دارِّالمسيرةِّللنشرِّوالتوزيعِّوالطبلاعة.
يم،ِّلينلاِّ) - أثر النط القيادي لمدراء المكتب اإلقليمي بغزة )األونروا( على (:5990ِّعبدِّالًر

ِّ،ِّرسلالةِّملاجستيرِّالجلامعةِّاإلسالمية.اإلبداعية للعاملينتهيئة البيئة 
،ِّعملان:ِّدارِّالجنلادريةِّللنشةةةةةةةةةةةةةةر5ِّ.ِّطِّمبادئ إدارة األعمال(:ِّ.595عبدربه،ِّرائدِّمًمدِّ) -

 والتوزيع.
ِّ"دراسةةةةِّتطبيقيةالعالقة بين المناخ التنظيمي والسببلوك اإلبداعي (:5956ِّعبيدة،ِّسةةةلاميِّ) -

تمعِّالمتوسةةةةةطةِّفيِّقطلاعِّغزة.ِّدراسةةةةةةِّملاجسةةةةةتير،ِّعلىِّالهيئلاتِّالتدريسةةةةةيةِّفيِّكليلاتِّالمج
 الجلامعةِّاإلسالمية.

،ِّعملان:ِّدارِّالثقلافةِّللنشةةةةةر5ِّ.ِّطعلم نف  الشبببخصبببية(:5955ِّالعبيدي،ِّمًمدِّجلاسةةةةةمِّ) -
 والتوزيع.

العملية اإلدارية )مبادئ (:5997ِّالعتيبي،ِّضةةةةةةةةةةةرار،ِّالًواري،ِّنضةةةةةةةةةةةلال،ِّخريس،ِّإبراهيمِّ) -
 يِّالعلميةِّللنشرِّوالتوزيع.،ِّعملان:ِّدارِّاليلازور5ِّطِّوأصول وعلم وفن(.

،ِّعملان:ِّدار5ِّ.ِّطتطور الفكر واألسببببببباليب في اإلدارة(:5992ِّالعتيبي،ِّصةةةةةةةةةةةبًيِّجبرِّ) -
 الًلامدِّللنشرِّوالتوزيع.
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األنماط القيادية السببببائدة لدى مديري المدار  (:5955ِّالعجلارمة،ِّموافقِّأًمدِّشةةةةةةًلادةِّ) -
في محافظة العاصببمة  الخاصببة وعالقتها بمسببتوى جودة التعليم من وجهة نظر المعلمين

 عمان.
االتجبباهببات الحببديثببة في القيببادة اإلداريببة والتنميببة (:5996ِّالعجمي،ِّمًمةةدًِّسةةةةةةةةةةةةةةنينِّ) -

 ،ِّعملان:ِّدارِّالمسيرةِّللنشرِّوالتوزيع.5.ِّطالبشرية
أنماط القيادة التربوية السائدة لدى رؤساء األقسام األكاديمية (:5955ِّعربيلات،ِّبشةةيرِّ) -

)كليةِّالهندسةةةةةةةةةةِّالتكنولوجيةِّدراسةةةةةةةةةةِِّّضبببببباء هيئة التدري وأثرها على األداء الوظيفي ألع
792ِِّّ)ص5ِّ،ِّالعدد59ِّ،ِّمجلدِّمجلةِّالجلامعةِّاإلسالميةِّللدراسلاتِّالتربويةِّوالنفسيةًلالة(:ِّ

 (.7.6صِّ–
معيقات دمج جهازي األمن الداخلي واألمن الوقائي وسبببببل (:5952ِّعرفة،ِّعليًِّسةةةةةةنِّ) -

 ةِّوالسيلاسةِّللدراسلاتِّالعليلا.،ِّرسلالةِّملاجستير.ِّأكلاديميةِّاإلدارِّالتغلب عليها
،ِّعملان:ِّدارِّاليلازوري5ِّ.ِّطاإلدارة الحديثة: نظريات ومفاهيم(:5996ِّالعالق،ِّبشةةةةةةةةةةةةةةيرِّ) -

 العلميةِّللنشرِّوالتوزيع.
 ،ِّعملان:ِّدارِّصفلاءِّللنشرِّوالتوزيع.5.ِّطِّأس  اإلدارة المعاصرة(:5997ِّعليلان،ِّربًيِّ) -
دارِّ :،ِّعملان..ِّطِّاألعمالالسببببببببلوك التنظيمي في منظمات (:5992ِّالعميلان،ِّمًمودِّ) -

 للنشر. وائل
،ِّعملان:5ِّ.ِّطالسبببلوك التنظيمي في منظمات األعمال(:5995ِّالعميلان،ِّمًمودِّسةةةةلملانِّ) -

 دارِّوائلِّللطبلاعةِّوالنشر.
،ِّعملان:5ِّ)بينِّالنظريةِّوالتطبيق(.ِّطِّإدارة األعمال الحديثة(:ِّ.595عواد،ِّفتًيِّأًمدِّ) -

 دارِّصفلاءِّللنشرِّوالتوزيع.
أسببباليب القيادة اإلدارية لدى ضبببباط الكليات العسبببكرية وفق (:5996ِّالغلامدي،ِّسةةةةةعيدِّ) -

،ِّرسةةةةةةلالةِّملاجسةةةةةةتير،ِّجلامعةِّنلايفِّالعربيةِّنموذج الشبببببكة اإلدارية من وجهة نظر الطالب
 للعلومِّاألمنية
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،5ِّ.ِّطالقدرات العقلية بين الذكاء واإلبداع(:5959ِّغبةةلاري،ِّثةةلائر،ِّوأبوشةةةةةةةةةةةةةةعيرة،ِّخةةلالةةدِّ) -
 للنشرِّوالتوزيع.عملان:ِّمكتبةِّالمجتمعِّالعربيِّ

،5ِّ.ِّطعلم النف  العام(:5996ِّغبلاري،ِّثلائر،ِّوأبوشةةةةةةةةةةةةةةعيرة،ِّخلالد،ِّوالجبلالي،ِّصةةةةةةةةةةةةةةفيةِّ) -
ِّعملان:ِّمكتبةِّالمجتمعِّالعربيِّللنشرِّوالتوزيع.

 ،ِّالقلاهرة:ِّدارِّالجلامعلاتِّالمصرية.االفراد والسلوك التنظيمي (1979): الغمري،ِّابراهيم -
،ِّوبًر،ِّيوسةةةةةةةةةةةف،ِّووادي،ِّرشةةةةةةةةةةةديِّالفرا،ِّملاجد،ِّوعلاشةةةةةةةةةةةور،ِّيوسةةةةةةةةةةةف،ِّوأبوِّمعمر،ِّفلارس -

 .ِّفلسطين:ِّمكتبةِّأفلاقِّللطبلاعةِّوالنشرِّوالتوزيع.اإلدارة: المفاهيم والممارسات(:ِّ.599)
،ِّعملان:5ِّ.ِّطِّسببببيكولوجية التعلم الصببببيفي(:5999ِّقطلامي،ِّيوسةةةةةةف،ِّوقطلامي،ِّونلايفةِّ) -

 دارِّالشرقِّللنشرِّوالتوزيع.
السببببلوك اإلنسبببباني الفردي  (: السببببلوك التنظيمي: دراسببببة5999القريوتي،ِّمًمدِّقلاسةةةةةةمِّ) -

 ،ِّعملان:ِّدارِّالشروقِّللنشرِّوالتوزيع...ِّطوالجماعي في المنظمات المختلفة
 دارِّاإلدارة التربويببة، مبببادئ، نظريببات، اتجبباهببات حببديثببة،(:5959ِّالقيسةةةةةةةةةةةةةةي،ِّهنةةةلاءِّ) -

 المنلاهجِّللنشرِّوالتوزيع،ِّعملانِّاألردن.
عملان:ِّدارِّجريرِّللنشةرِّ،1ِّ.ِّطمدخل إلى إدارة األعمال(:5996ِّكتلانة،ِّخيريِّمصةطفىِّ) -

 والتوزيع.
 ،ِّاألردن:ِّدارِّالقلافةِّللنشرِّوالتوزيع...ِّطالقيادة اإلدارية(:5990ِّكنعلان،ِّنوافِّ) -
،ِّعملان:5ِّ،ِّطِّالتطوير التنظيمي: أسبببباسببببيات ومفاهيم حديثة(:ِّ.599اللوزي،ِّموسةةةةةىِّ) -

 دارِّوائلِّللنشرِّوالتوزيع.
بعض المؤسببسببات الصببناعية  أنماط القيادة فيم(:ِّ.599مجممي،ِّنلاصةةرِّمًمدِّإبراهيمِّ) -

 الخاصة وعالقتها بالنمو المهني لدى العاملين في المملكة العربية السعودية.
 ،ِّعملان:ِّدارِّصفلاءِّللنشرِّوالتوزيع.5.ِّطِّإدارة المنظمات(:5996ِّمًمود،ِّعالءِّالدينِّ) -
أنماط القيادة اإلدارية وعالقتها باألداء لدى االتحادات (:5952ِّمًيسةةةةةةةةةةةةةةن،ِّأًمدِّعيلادِّ) -

ِّ.ِّرسلالةِّملاجستير:ِّأكلاديميةِّاإلدارةِّوالسيلاسة.اضية الفلسطينيةالري
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األنماط القيادية السائدة في المؤسسات اإلعالمية (:5952ِّالمدهون،ِّبهلاءِّالدينِّسةةعيدِّ) -
ِّرسةةلالةِّملاجسةةتير.ِّأكلاديميةِّشبكة األقصى اإلعالمية نموذجا،-وعالقتها بالرضا الوظيفي 

 اإلدارةِّوالسيلاسةِّللدراسلاتِّالعليلا.
 .القيادة(:5955ِّهون،ِّمًمدِّابراهيم،ِّوالعجرمي،ِّمًمودِّعبدِّربهِّ)المد -
ِّ.بين القيادة والجندية على طريق الدعوة(:5066ِّ)ِّمشهور،ِّمصطفى -
 .ِّالقلاهرة.المدير الذكي(:5997ِّمصطفى،ِّأًمدِّ) -
القيادة االسبببببتراتيجية وعالقتها بالسبببببلوك اإلبداعي لدى (:5952ِّمصةةةةةةةلح،ِّملاهرِّمًمدِّ) -

 ة.المدراء بوزارة الصح
دور األنماط القيادية ألعضببببببببباء هيئة التدري  في تنمية (:ِّ.595المطيري،ِّيوسةةةةةةةةةةةةةةفِّ) -

.ِّرسةةةةةةلالةِّملاجسةةةةةةتير،ِّالسةةةةةةعودية:ِّالمهارات اإلدارية لدى طالب كلية الملك خالد العسببببكرية
 جلامعةِّنلايفِّالعربيةِّللعلومِّاألمنية.

موعةِّ،ِّالقلاهرة:ِّمج5طِّمبادئ اإلدارة )أسبببب  ومفاهيم(.(:5000ِّمنصةةةةةةور،ِّعليِّمًمدِّ) -
 النيلِّالعربية.

األنماط القيادية وعالقتها باألداء الوظيفي في (:5959ِّنلاصةةةةةةةر،ًِّسةةةةةةةنِّمًمودًِّسةةةةةةةنِّ) -
 .المنظمات األهلية الفلسطينية، من وجهة نظر العاملين

،5ِّ،ِّطإدارة االبتكبار: المفباهيم والخصببببببببببائص والتجبارب الحبديثبة(:ِّ.599نجم،ِّعبودِّ) -
 عملان:ِّدارِّوائلِّللنشرِّوالتوزيع.

سةةةةين،ًِّفصةةةةةِّعبدِّاهللِّ)نديم،ِِّّ - أثر الرصببد (:5955ِّعديِّزهير،ِّوالقيس،ِّباللِّجلاسةةةةم،ًِّو
للعلومِّاالقتصةةةةةةةةةةةةةةةلاديةِّ مجلةِّجلامعةِّاألنبلار،ِّالبيئي والثقافة الداعمة في اإلبداع التنظيمي

 .6ِّ،ِّالعددِّ.،ِّمجلدِّواإلداريةِّفيِّالعراق
مدركة في : أثر جودة تكنولوجيا المعلومات اإلدارية ال(2009النوايسةةةةةةةةةةةةةةةةة،ِّكفىًِّمودِّ) -

السبببببببببلوك اإلبداعي لدى مسبببببببببتخدمي نظام المعلومات في جامعة البلقاء التطبيقية في 
 .5،ِّالعدد6ِّ.مجلدِّمجلةِّدراسلاتِّالعلومِّاإلدارية،ِّاألردن،

.ِّالسةةعودية:ِّدارِّالخريجينِّللنشةةرِّمبادئ اإلدارة العامة(:5006ِّيلاغي،ِّمًمدِّعبدِّالفتلاحِّ) -
 والتوزيع.
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 ( 1ملحق رقم )
 قائمة بأسماء المحكمين

 مكان العمل االسم م

 جامعة األزهر أ. د علي أبوزيد  .1

 جامعة األزهر ية التلبانيأ. د نها  .2

 أكاديمية اإلدارة والسياسة د. محمد ثبراهيم المدهون  .3

 الجامعة اإلسالمية الرو  د. سامي أبو  .4

 أكاديمية اإلدارة والسياسة د. محمد الجريسي  .5

 الجامعة اإلسالمية د. حمدان عبد هللا الصوفي  .6

 سةأكاديمية اإلدارة والسيا الرحمن الشنطي د. محمود عبد  .7

 الجامعة اإلسالمية د. جميل الطهراوي  .8

 جامعة األزهر د. فايز شلدان  .9

 جامعة األزهر د. محمد فار   .11

 

 

 

 

 



 

  
 

172 

 المالحق

 

ًِّفظهِّاهللِِِِِِِِّّّّّّّّكتورِّالفلاضل/الد

  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 طلب تحكيم استبانة

ِّبدايةِّأتقدمِّلكمِّبجزيلِّالشكرِّعلىِّجهودكمِّالتيِّتبذلونهلا،ِّوأفيدكمِّعلملااِّبأننيِّأجريِّدراسةِّبعنوان:

ِّغزة"ِّقطلاعيِّلدىِّالعلاملينِّفيِّجهلازِّاألمنِّالداخليِّفيِّبداع"األنملاطِّالقيلاديةِّوعالقتهلاِّبلالسلوكِّاإل
وذلكِّاستكملاالاِّلمتطلبلاتِّالًصولِّعلىِّدرجةِّالملاجستيرِّتخصصِّالقيلادةِّواإلدارةِّمنِّأكلاديميةِّاإلدارةِّ

ولتًقيقِّأهدافِّهذهِّالدراسةِّصممتِّهذهِِّّمنِّخاللِّالبرنلامجِّالمشتركِّمعِّجلامعةِّاألقصى،ِّوالسيلاسة
جوِّيرةِّفيِّهذاِّالمجلالِّأرِّومنِّأجلِّالمسلاعدةِّفيِّإنجلازِّهذهِّالدراسةِّمنِّخاللِّخبرتكمِّالكباالستبلانة،ِّ

بداءِّرأيكمِّومالًظلاتكمِّعليهلاِّمنِّأجلِّالبدءِّبتوزيعهلاِّعمنِّسيلادتكمِّالتكرمِّبتًكيمِّهذهِّاالستبلانةِّ لىِّوا 
ِّفيِّضوءِّالنقلاطِّالتلالية:أفرادِّالعينة،ِّوذلكِّ

 المًلاورِّاألسلاسيةِّلالستبلانةِّومدىِّمالءمتهلاِّلموضوعِّالدراسة. .5
 الًذفِّواالضلافةِّفيِّبنودِّاالستبلانة. .5
 لبسلاطةِّوالتعقيدِّفيِّالعبلارات.مدىِّا ..
 لصًةِّوالسالمةِّالعلميةِّواللغوية.ا .4

ِّشلاكرينِّلكمًِّسنِّتعلاونكمِّمعنلا

 الباحث                                                                
ِّمحمد أحمد البنا

ِّ

 

 ( 2محلق رقم )
 االستبانة بصورتها االولية

الربنامج املشرتك بني أكادميية اإلدارة والسياسة 
 للدراسات العليا، وجامعة األقصى

  برنامج )القيادة واإلدارة(
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 أواًل: البيانات الشخصية

 الجنس -1

 

 العمر -2

 

 الماهل العلمي -3

 

 سنوات الخبرة -4

 

 المسمى الوظيفي -2

 سكريةالرتبة الع -6
 

 

 

 

                                                                                                          

 

 

ِّأنثى  ذكر 

ِّعلام2ِّ.ِّإلى52ِّمنِّ ِّعلام52ِّأقلِّمنِّ 
ِّعلام42ِِّّأكثرِّمنِّ ِّعلام42ِّإلى2ِِّّ.منِّ 

ِّدبلوم ِّثانوية عامة فأقل 
 دراسات عليا ِّبكالوريو  

ِّسنوات59ِّأكثرِّمنِّ ِّسنوات59ِِّّ-6ِّ ِّسنواتِّفلاقل2ِّ 

ِّمديرِّدائرة ِّمديرِّعلام 
 رئي  شعبة ِّرئيسِّقسم 

 مقدم ِّعميد ِّلواء 

 مالزم أول  نقيب ِّرائد 

 مساعد  مساعد أول ِّمالزم 

 عريف  رقيب ِّرقيبِّأول 

    ِّجندي 
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 ةثانيًا: فقرات االستبان
 أواًل: األنماط القيادية

 

 النمط األوتوقراطي "المتسلط" -أ
 بمًلاولةِّتركيزِّكلِّالسةةلطلاتِّوالصةةالًيلاتِّفيِّيده،ِّوينفردِّالقلائدِّفيِّهذاِّالنمطِّبوظيفةِّاتخلاذِّاألوتوقراطييتميزِّالقلائدِّ

ِّ.القراراتِّووضعِّالسيلاسلاتِّوالخططِّدونِّمشلاركةِّمنِّمرؤوسيهِّأوًِّتىِّاستشلارتهمِّفيِّذلك
ِّ

 الفقرة م
 الصياغة اللغوية االنتماء للمجال الفقرة وضوح

 التعديل المناسب
 واضحة

غير 
 واضحة

 منتمية
غير 
 منتمية

 سليمة
غير 
 سليمة

5. ِّ
م     ا      يحرص مسؤؤؤؤؤؤؤى اؤؤؤز 

بااقو نين   ألنظمة  ارسؤؤؤؤمية أ      

  ج هاأ0

ِِِِِِِّّّّّّّ

5. ِّ
يح فظ مسؤؤؤؤى از ب امص  ااؤؤؤؤ  يا  

م هؤؤؤا  فوين ج    ب  مض     يسؤؤؤؤؤؤؤ

 0رخريناآل
ِِِِِِِّّّّّّّ

.. ِّ
ي ظر مسؤؤؤؤؤؤى اؤؤز ا لؤؤام ين م    نه  

ايسؤؤؤؤؤؤو  م   فؤؤؤنر حؤؤؤا   من  حمؤؤؤص 

  امسى اية0 

ِِِِِِِّّّّّّّ

يل بر مسى از  ام افشة   باأل  آلر   ِّ .4

 مضيلة ا وفت    أ مي اها0
ِِِِِِِّّّّّّّ

2. ِّ
  ي رك مسؤؤؤؤؤؤى اؤز  احريؤة ا لؤام ين 

بؤؤارخ يؤؤار  اةريقؤؤة  ا ي ي   بهؤؤا  ؤؤ أيؤؤة 

  المص0

ِِِِِِِّّّّّّّ

   الؤؤؤام ين ي    وزيع  او جبؤؤؤا  م ِّ .6

 أ   مر ماة اقنر  ه 0
ِِِِِِِّّّّّّّ

ي خذ مسؤؤلواز  اقر ر   بشؤؤ ص م فرأ ِّ .7

 أ    س شارة  امرؤ سين0
ِِِِِِِّّّّّّّ

6. ِّ
  يسؤؤؤؤؤل  مسؤؤؤؤؤى از ةا  حسؤؤؤؤؤ   قة 

بمشؤؤؤؤؤؤؤؤؤامر    ه    ي ين     م  الؤؤؤا  

    اسيسه 0

ِِِِِِِّّّّّّّ

يه   مسى از باالمص  حثر من    مامه ِّ .0

 0باالام ين
ِِِِِِِّّّّّّّ

ن ا   الام ي  يل بر مسؤؤؤؤى از  ف ر  ِّ .59

 فيمة0 ذ  
ِِِِِِِّّّّّّّ

بر يؤؤه    يسؤؤؤؤؤؤمض  ي قيؤؤن مسؤؤؤؤؤؤى اؤؤزِّ .55

 0ا لام ين بملارض ه
ِِِِِِِّّّّّّّ
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ي فرأ مسؤؤؤؤؤى از بوضؤؤؤؤؤع  اخة     ِّ .55

 يشرك  الام ين في صياغ ها0
ِِِِِِِّّّّّّّ

5.. ِّ
في  مسؤؤؤؤى از ألسؤؤؤؤ وم  امل من ان  

ؤ سؤؤؤؤين  و  سؤؤؤؤ وم  ا لامص مع  امر

 نقاش0  ألمر   ا هي أ  

ِِِِِِِّّّّّّّ

ي  ممال ايسؤؤت من ف مسؤؤى ازي نرخص ِّ .54

 0مهامه
ِِِِِِِّّّّّّّ

 "المتعادلة" النمط الديمقراطي -ب
 ،ِّفلالقلائدِّالديمقراطيِّيتفلاعلِّمعِّافرادِّالجملاعةِّويشةةةةةةةةةةةةةركهملىِّمبدأِّالمشةةةةةةةةةةةةةلاركةِّوتفويضِّالسةةةةةةةةةةةةةلطلاتعهذاِّالنمطِّقومِّي

ِّ.فيِّعمليةِّاتخلاذِّالقرارات

 الفقرة م
 الصياغة اللغوية االنتماء للمجال وضوح الفقرة

 التعديل المناسب
 واضحة

غير 
 واضحة

 منتمية
غير 
 منتمية

 سليمة
غير 
 سليمة

يفوض مسؤؤؤؤؤؤى اؤؤز بلن سؤؤؤؤؤؤ ةؤؤا ؤؤه ِّ .52

 0امرؤ سيه
ِِِِِِِّّّّّّّ

بن   إلي يض مسؤؤى از  افرصؤؤة ا لام ين ِّ .56

  ار     امشارحة في   خاذ  اقر ر  0
ِِِِِِِّّّّّّّ

57. ِّ
ر     آن    ي الام  مسؤؤؤؤؤى از شؤؤؤؤؤلري  

رخؤؤذ ى  جهؤؤا  نظر   اهؤؤا   ميؤؤة   

 بااحسبا 0
ِِِِِِِّّّّّّّ

56. ِّ
يب ي مسؤؤؤؤؤؤى اؤؤؤز م فؤؤؤا   يبؤؤؤة مع 

سل  ا وفير    ياجا ه    امرؤ سين  ي

  مشارح ه  م اسبا ه 0

ِِِِِِِّّّّّّّ

مجؤؤؤا ل ا لؤؤؤام ين  ي رك مسؤؤؤؤؤؤؤى اؤؤؤزِّ .50

  امشارح ه في  ا خةي 0
ِِِِِِِّّّّّّّ

ير مي مسؤؤؤؤؤؤى اؤؤز فؤؤنر    مهؤؤار   ِّ .59

  الام ين م ن  وزيع  امها  م يه 0
ِِِِِِِّّّّّّّ

55. ِّ
يه   مسؤؤى از باالام ين  اذين يم   و  

بن مهار    م  ا  م حا ل    ة ية  ي

 ي مي فنر  ه 0 

ِِِِِِِّّّّّّّ

55. ِّ
م    حسين  سااي  يحرص مسى از 

  الؤؤؤام ين  المؤؤؤص    ميؤؤؤة مهؤؤؤار  

 0ا  ةوير   اوظيفية

ِِِِِِِّّّّّّّ

يحرص مسؤؤؤؤى از م     سؤؤؤؤي  جهوأ ِّ ..5

  الام ين0
ِِِِِِِّّّّّّّ

54. ِّ
ف ير   اا لام ين  امجال مسؤؤؤى از ي يض 

  صفي   ب  ار  رق جنينة  بن    إل

  امش   0
ِِِِِِِّّّّّّّ
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 الام ين م    ا جنين  مسؤؤى ازيشؤؤجع ِّ .52

    ب  ار في  سااي   المص
ِِِِِِِّّّّّّّ

 النمط الترسلي "الضعيفة" -ج
 يقوم هذا النمط من القيادة على إعطاء الفرد الحرية الكاملة ليفعل ما يشبببباء، وفيها يتنازل القائد لمرؤوسببببيه عن

 .لمستشار، ال يمار  أية سلطة على المرؤوسين وال يؤثر فيهمسلطة اتخاذ القرارات، ويصبا القائد في حكم ا

 الفقرة م

 الصياغة اللغوية االنتماء للمجال وضوح الفقرة

 التعديل المناسب
 واضحة

غير 
 واضحة

 منتمية
غير 
 منتمية

 سليمة
غير 
 سليمة

يفوض مسؤؤؤؤؤؤلولل ال سؤؤؤؤؤؤل ا    ل    .26

 مرؤوسي 0
ِِِِِِِّّّّّّّ

ن ي  يشر  مسى از م   نشا   الام ِّ .57

 ة  بش ص  فيف جن ل0
ِِِِِِِّّّّّّّ

يم ض مسؤؤى از  احرية  ا ام ة ا لام ين ِّ .56

 في  رق   أية  ألممال0
ِِِِِِِّّّّّّّ

  يوجؤؤؤن  نظمؤؤؤة  فو نين يحؤؤؤاسؤؤؤؤؤؤؤؤ  ِّ .50

 0 الام و  من رخ اها
ِِِِِِِّّّّّّّ

ي هرم مسى از من مو جهة مش    ِّ .9.

  المص0
ِِِِِِِّّّّّّّ

  ي نرخص مسؤؤى از في وؤؤلو   الام ين ِّ .5.

 ه 0   يسل  ةا   ص مشاح 
ِِِِِِِّّّّّّّ

  ي سؤؤؤؤب  غيام مسؤؤؤؤى از من  المص ِّ .5.

 في    ةمافة ا لمص0
ِِِِِِِّّّّّّّ

ِِِِِِِّّّّّّّ ي رأأ مسى از ماأة في   خاذ  اقر ر0ِّ ...

من مسؤؤؤؤؤؤى از في  حقي   أل ن   ِّ .4. يل 

 م    امرؤ سين أ    وجيه م ه0
ِِِِِِِّّّّّّّ

.2. ِّ
يلةي مسؤؤؤؤؤى از  احرية ا موظفين في 

  فيذ  امها   اموح ة ةايه  أ    ارجو  

 اه0
ِِِِِِِّّّّّّّ

   مامال   سؤؤؤؤ جابة  مسؤؤؤؤى از   يظهرِّ .6.

 األمور  امس لج ة  اةارئة0
ِِِِِِِّّّّّّّ

 النمطِّاالجتملاعي -د
.ِّنتلاجوهوِّالقلائدِّالذيِّيعطىِّكلِّاهتملامهِّلمشةةةلاعرِّالنلاسِّوعالقلاتهمِّاالجتملاعية،ِّويعطيِّأدنىِّاهتملامِّألداءِّالعملِّواإل

بيلِّيعتقدِّأنِّعالقلاتهِّاالجتملاعيةِّالًسةنةِّهيِّالسةوِّيسةعىِّإلىِّتنشةيطِّورفعِّدافعيةِّمرؤوسةيهِّورضةلاهمِّعنِّالعمل،ِِّّفهو
رضلاءِّللسعلادةِّفيِّالعمل،ِّوهوِّمستعدِّألنِّيضًيِّبإنجلازِّالعملِّفي ِّ.ينالمرؤوسِّسبيلِّأنِّيًصلِّعلىِّارتيلاحِّوا 

ِّ
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 الفقرة م
 الصياغة اللغوية االنتماء للمجال وضوح الفقرة

 التعديل المناسب
 واضحة

غير 
 واضحة

 منتمية
غير 
 منتمية

 سليمة
ر غي

 سليمة

.7. ِّ
يسل  مسى از اب ا  م فا   يبة مع 

 اؤؤمؤؤرؤ سؤؤؤؤؤؤؤيؤؤن   ؤؤوفؤؤيؤؤر  ؤؤؤاجؤؤؤا ؤؤهؤؤ  

  رغبا ه 0

ِِِِِِِّّّّّّّ

 حثر من  بؤؤؤاالؤؤؤام ينيه   مسؤؤؤؤؤؤى اؤؤؤز ِّ .6.

 0باالمص   مامه 
ِِِِِِِّّّّّّّ

.0. ِّ
يه   مسؤؤؤؤؤؤى از باال فا    ج مامية 

  اجا   الام ين م    سؤؤؤؤام  حقي  

   ن    امىسسة0

ِِِِِِِّّّّّّّ

  ألخ ر مسؤؤؤؤؤؤلواز ا فسؤؤؤؤؤؤه م    نهي ظِّ .49

  ألحبر ا لام ين0
ِِِِِِِّّّّّّّ

45. ِّ
يسؤؤل  مسؤؤلواز بشؤؤ    اةرق ا قضؤؤا  

م      مظا ر فن    ج م ها رخ فا  

بين  الؤؤام ين      او حؤؤا  ذاؤؤز م   

 0ن ا  سام  إل

ِِِِِِِّّّّّّّ

يب لن مسؤؤؤلواز من  رأل  ألسؤؤؤل ة  ا ي ِّ .45

  ظهر نقا   اضلف م ن  الام ين0
ِِِِِِِّّّّّّّ

  يقنس مسؤؤؤؤؤؤى از  اقو نين   ألنظمة ِّ ..4

 بقنر ما يقنس  ال فا   إلنسانية0
ِِِِِِِّّّّّّّ

ياؤؤؤنر مسؤؤؤلواز  اقر ر  اقابص ا  ةبي  ِّ .44

   امقبول من  الام ين0
ِِِِِِِّّّّّّّ

ي ج  مسؤؤؤؤؤؤلواز ةا   ألممال  ا ي يل قن ِّ .42

  نها مقبواة من فبص  امرؤ سين0
ِِِِِِِّّّّّّّ

 النمطِّالمثلاليِّ"قلائدِّالفريق" -ه
بينِّأقصةةىِّاسةةتخدامِّللعالقلاتِّاإلنسةةلانيةِّوأعلىِّتركيزِّعلىِّالعملِّنِّيًققِّالتوازنِّوالتكلاملِّأيسةةتطيعِّالذيِّالقلائدِِّّووه
جراءاتِّالعملِّبلالشكلِّالذيِّنتلاجواإل .ِّومنِّخاللِّخبرتهِّوعملهِّيطورِّأسلوبلااِّمتميزااِّللتوجيهِّواإلرشلادِّووضعِّالقواعدِّوا 

ِّ.يًققِّبهِّنتلائجِّالعمل،ِّوفيِّالوقتِّنفسهِّيشعرِّاألفرادِّبلارتيلاحِّورضلا

 الفقرة م
 الصياغة اللغوية تماء للمجالاالن وضوح الفقرة

 التعديل المناسب
 واضحة

غير 
 واضحة

 منتمية
غير 
 منتمية

 سليمة
غير 
 سليمة

يلمص مسؤؤؤؤؤؤى از م    ل ي   اثقة بي ه ِّ .46

 0 بين  الام ين
ِِِِِِِّّّّّّّ

يم  ز مسى از  اقنرة  ا افية م   ب ا  ِّ .47

 فا   يبة مع  الام ين في  اجهاز0م 
ِِِِِِِّّّّّّّ
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 يبداعالسلوك اإل: ثانياً 

46. ِّ
مي  مفهو  يسؤؤؤؤؤؤل  مسؤؤؤؤؤؤلواؤؤز ةا   ل

 ا لا   بين  مضا   افري   يب لن من 

  اشخاي ا مرؤ سين0 ا قن 

ِِِِِِِّّّّّّّ

ي ب   مسؤؤؤؤؤؤى اؤؤؤز ف رة  المؤؤؤص بر أل ِّ .40

  افري   او  ن في  اجهاز0
ِِِِِِِّّّّّّّ

يشؤؤؤؤرك مسؤؤؤؤلواز  مضؤؤؤؤا   افري  في ِّ .29

   خاذ  اقر ر0
ِِِِِِِّّّّّّّ

25. ِّ
  ي خذ مسؤؤؤؤلواز  اقر ر  اذ    يحق  

ين     ؤؤؤن    مرؤ سؤؤؤؤؤؤؤ ا  ؤؤؤاجؤؤؤا   

 جوة0 امر

ِِِِِِِّّّّّّّ

25. ِّ
يه   مسؤؤؤؤؤؤى از باا ايير   ا جنين  اذ  

ية  يسؤؤؤؤؤؤؤا   في ن اجيىأ  ةا  رفع  إل

 0بن   شجيع  إل
ِِِِِِِّّّّّّّ

2.. ِّ
يبحث مسؤؤؤؤؤلواز من  سؤؤؤؤؤبام  ألرخةا  

م ن  الام ين ايقو  بملااج ها بام بار ا 

 نا جة من سو  فه 0

ِِِِِِِّّّّّّّ

 الطالقة -أ
ممكنِّمنِِّّأكبرِّقدرِّإنتلاجىِّاسةةةةةةةةةتدعلاءِّالمعلوملاتِّالمخزنةِّلديهِّكلملاِّاًتلاجِّإليهلاِّوتتمثلِّفيِّويقصةةةةةةةةةدِّبهلاِّقدرةِّالفردِّعل

ِّاألفكلارًِّولِّموضوعِّمعينِّفيِّفترةِّزمنيةِّمعينة.

 الفقرة م

 الصياغة اللغوية االنتماء للمجال وضوح الفقرة

 التعديل المناسب
 واضحة

غير 
 واضحة

 منتمية
غير 
 منتمية

 سليمة
غير 
 سليمة

  في  ص  امشؤؤؤؤ     ا ي  لي   سؤؤؤؤرِّ .5

  المص0
ِِِِِِِّّّّّّّ

5. ِّ
 م  ز  امهارة  ا افية  ا ي  م   ي من 

 رخرين ا لبير من  ف ؤؤؤار   ةف ؤؤؤا   آل

 بها0

ِِِِِِِّّّّّّّ

    رأأ في  ا لبير من  ر ئي     ِّ ..

  ة  حانت مخاافة ارؤسائي باالمص0
ِِِِِِِّّّّّّّ

4. ِّ
 سؤؤؤؤؤؤؤ ةيع  ف ر أل   و ل رخ ل ف رة 

  زم يؤؤة فاؤؤؤؤؤؤيرة امو جؤؤه مشؤؤؤؤؤؤ  

  المص0

ِِِِِِِّّّّّّّ

  م ع بقنرة  انفا  من  ف ار  بااحجة ِّ .2

   ابر  ين0
ِِِِِِِّّّّّّّ
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 المرونة -ب
القدرةِّعلىِّتوليدِّأفكلارِّمتنوعةِّليسةةةةتِّمنِّنوعِّاألفكلارِّالمتوقعةِّعلادة،ِّوتوجيهِّأوِّتًويلِّمسةةةةلارِّالتفكيرِّمعِِّّويقصةةةةدِّبهلا

ِّتغيرِّالمثيرِّومتطلبلاتِّالموقف.
ِّ

 الفقرة م

 الصياغة اللغوية االنتماء للمجال وضوح الفقرة

 التعديل المناسب
 واضحة

غير 
 واضحة

 منتمية
غير 
 منتمية

 سليمة
غير 
 سليمة

  رص م   ملرفؤؤة  ار    امخؤؤااف ِّ .6

 ار يي ا س فاأة م ه0
ِِِِِِِّّّّّّّ

 بحث أ ئمال من  ألف ار  اجنينة  ا ي ِّ .7

  سا   في  ص مش     المص0
ِِِِِِِّّّّّّّ

 نظر ةا   امشؤؤ  ة من  حثر من ز  ية ِّ .6

   و ل غير م اوفة اها0   ضع
ِِِِِِِّّّّّّّ

  رص م   ة ؤؤؤن غ  ايير   في ِّ .0

 0ف رة   رخر   سااي   المص بين
ِِِِِِِّّّّّّّ

مااج  امشؤؤؤؤؤؤ     ا ي  و جه ي في ِّ .59  

  المص ب حثر من  ريقة0
ِِِِِِِّّّّّّّ

 األصلالة -ج
ِّيبتعدِّبهِّعنِّالاِّأصةةةةيِّرااِّيمتلكِّتفكيِّعالمبدِّأفكلارِّغيرِّمسةةةةبوقةِّأوِّغيرِّمألوفة،ِّفلالشةةةةخصِّإنتلاجويقصةةةةدِّبهلاِّالقدرةِّعلىِّ

 .المألوفِّأوِّالشلائع
 

 الفقرة م

 الصياغة اللغوية االنتماء للمجال وضوح الفقرة

 التعديل المناسب
 واضحة

غير 
 واضحة

 منتمية
غير 
 منتمية

 سليمة
غير 
 سليمة

  رص أ ئمال م      ي و   سؤؤؤؤؤ وبي ِّ .55

 في  نجاز  ألممال بةريقة جنينة0
ِِِِِِِّّّّّّّ

 ة في  نجاز سؤؤؤؤؤؤ خن   رفال غير  ق ينيِّ .55

  امها   امة وبة0
ِِِِِِِّّّّّّّ

5.. ِّ
 مؤؤ ؤؤ ؤؤؤز  اؤؤرغؤؤبؤؤؤة  اؤؤ ؤؤؤافؤؤيؤؤؤة اؤؤ ؤؤقؤؤؤنيؤ  

  اجؤؤنيؤؤنة في  ألف ؤؤار   ف ر  ؤؤا  
 0 المص

ِِِِِِِّّّّّّّ

54. ِّ
ين  آل ي ف رخرين  ا ل   ب لاأ من  ق 

 ص  امشؤؤؤؤؤؤ     ا ي  ل رض سؤؤؤؤؤؤير 

  المص0

ِِِِِِِّّّّّّّ

باام ص من   ر ر  إلجر     ِّ .52  وؤؤؤؤؤؤلر 

 0 ام بلة في  نجاز  المص
ِِِِِِِّّّّّّّ

ل  بجن اي و   ا مي  سؤؤؤؤمة غاابة  سؤؤؤؤِّ .56

 في  ريقة مم ي0
ِِِِِِِّّّّّّّ
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 الًسلاسيةِّللمشكالت -ج
بِّعلىِّيمكنِّأنِّيترتنبِّالقصةةةةةورِّوالضةةةةةعفِّفيهلاِّوتوقعِّملاِّورؤيةِّجواِّاألشةةةةةيلاءوتعنيِّالقدرةِّعلىِّرؤيةِّالمشةةةةةكالتِّفيِّ

ِّمملارستهلا.

 الفقرة م

 الصياغة اللغوية االنتماء للمجال وضوح الفقرة

 التعديل المناسب
 ضحةوا

غير 
 واضحة

 منتمية
غير 
 منتمية

 سليمة
غير 
 سليمة

 ولر باإل ارة م ن  لام ي مع مش    ِّ .57

  المص0
ِِِِِِِّّّّّّّ

 م  ز رؤية أفيقة  حافية امشؤؤؤؤؤؤ    ِّ .56

  المص  ا ي يلاني م ها  ألرخر  0
ِِِِِِِّّّّّّّ

ِِِِِِِّّّّّّّ  س ةيع  ا  بى باامش    فبص  ن  ها0ِّ .50
59. ِّ امو جهـؤؤؤة مشـؤؤؤ    من رخةة رخاصة  

 0 ن  ها  امم ـن المـص 
ِِِِِِِّّّّّّّ

  رص م   ملرفؤؤؤة   جؤؤؤه  اخ ؤؤؤص ِّ .55

   اقاور في ما  فو  به من ممص0
ِِِِِِِّّّّّّّ

 المخلاطرة -د
ِّويقصةةةةةةدِّبهلاِّأنِّالشةةةةةةخصِّالمبدعِّيميلِّألخذِّزملامِّالمبلادرةِّفيِّتبنيِّاألفكلارِّواألسةةةةةةلاليبِّالجديدةِّوالبًثِّعنًِّلولِّلهلا،

ِّئوليلاتِّالمترتبةِّعلىِّذلك.ولديهِّاالستعدادِّلتًملِّالمخلاطرِّالنلاتجةِّعنِّاالعملالِّوالمس

 الفقرة م

 الصياغة اللغوية االنتماء للمجال وضوح الفقرة

 التعديل المناسب
 واضحة

غير 
 واضحة

 منتمية
غير 
 منتمية

 سليمة
غير 
 سليمة

55. ِّ
  رص م    ف ر أل  سؤؤؤؤؤؤؤااي  جنينة 

ألأ    المؤؤؤص      او حؤؤؤا    ؤؤؤاك 

 مخا ر م ر بة م   ذاز0

ِِِِِِِّّّّّّّ

5.. ِّ
  اشؤؤؤؤؤؤجؤؤامؤؤة ا بؤؤن     وفر اؤؤن   اجر ة

ية         حانت   سؤؤؤؤؤؤ  ةبن مب ممال 

 باامخا رة0

ِِِِِِِّّّّّّّ

54. ِّ
  ح   بر أل  امخا رة  امحسوبة  ين 

  خؤؤذ  اقر ر   احؤؤص  امشؤؤؤؤؤؤ    في 

  المص0

ِِِِِِِّّّّّّّ

52. ِّ
  حمص مسؤؤؤؤى اية ما  فو  به من  ممال 

 اؤؤؤن    سؤؤؤؤؤؤ لؤؤؤن أ امو جهؤؤؤة  ا  ؤؤؤائج 

  ام ر بة م   ذاز0

ِِِِِِِّّّّّّّ

ِِِِِِِّّّّّّّ 0بانر ر   رخرينآل  قبص  ن قاأ    ِّ .56
أ قبل الفشل باعتباره التجربة التي  سبق ِّ .57

 0النجاح
ِِِِِِِّّّّّّّ
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 استبانة

 يِّلدىِّالعلاملينِّفيِّجهلازِّاألمنِّالداخليِّفيِّقطلاعِّغزة"بداعطِّالقيلاديةِّوعالقتهلاِّبلالسلوكِّاإل"األنملا

 : ............................................ حفظه اهلل،الفاضل األخ

مةِّاهللِّوبركلاته ِّالسالمِّعليكمِّوًر

 صةةةةصتخِّالملاجسةةةةتيرِّفيِّاسةةةةتكملاالاِّلنيلِّدرجةِّأعالهًولِّموضةةةةوعِّاالسةةةةتبلانةِِّّدراسةةةةةِّبإجراءيقومِّالبلاًثِّ
قيلاداتِّجهلازِّ ينلاقسِّالجزءِّاألولِّأنملاطِّالقيلادةِّلدىِّجزئيين،البلاًثِّاالسةةةتبلانةِّإلىِِّّوقدِّقسةةةمِّالقيلادةِّواإلدارة،
 العلاملينِّفيِّجهلازِّاألمنِّالداخلي.ِّلدىِّيبداعالسلوكِّاإل،ِّأملاِّالجزءِّالثلانيِّفينلاقسِّاألمنِّالداخلي

لتكرمِّبلاإلجلابةِّعلىِّأسئلةِّاالستبلانةِّمعِّالعلمِّأنِّإجلابتكمِّعلىِّونظرااِّألهميةِّهذهِّالدراسةِّنرجوِّمنِّسيلادتكمِّا
االستبلانةِّبدقةِّوموضوعيةِّسيكونِّلهلاِّاألثرِّالكبيرِّعلىِّنجلاحِّالدراسة،ِّوالمعلوملاتِّالتيِّسيتمِّالًصولِّعليهلاِّ

ِّلنِّتستخدمِّإالِّألغراضِّالبًثِّالعلميِّفقط.
ِّ

ِّشلاكرينِّلكمًِّسنِّتعلاونكمِّمعنلا
ِّ

ِّ

 الباحث                                                                

ِّمحمد أحمد البنا

 

 ( 3محلق رقم ) 
 االستبانة بصورتها النهائية       

الربنامج املشرتك بني أكادميية اإلدارة والسياسة 
 للدراسات العليا، وجامعة األقصى

  برنامج )القيادة واإلدارة(
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 أواًل: البيانات الشخصية

 العمر -1

 

 الماهل العلمي -2

 

 الخدمةات سنو -3

 

 الرتبة العسكرية -4
 

 

 

  

 

 

ِّعلام2ِّ.أقلِّمنإلى52ِِّّمنِّ ِّعلام52ِّأقلِّمنِّ 
ِِّّعلامِّفأكثر42ِّ ِّعلام42ِِّّأقلِّمنِّإلى2ِّ.منِّ 

 بكالوريو  ِّدبلوم ِّثانوية عامة فأقل 

   دكتوراه ِّملاجستير 

ِّسنوات59ِّأكثرِّمنِّ ِّسنوات59ِِّّ-2ِّ ِّسنوات2ِّأقلِّمنِّ 

 عقيد ِّعميد ِّلواء 

 نقيب ِّرائد ِّمقدم 

 مساعد أول  مالزم  مالزم أول 

 رقيب ِّرقيبِّأول ِّمساعد 

   جندي ِّعريف 
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 فقرات االستبانة ثانيًا:
ِّأملامِّدرجةِّالموافقةِّالمنلاسةةةبةِّالتي)×(ِّالتيِّتصةةةفِّمًورِّالنمطِّالقيلادي،ِّيرجىِّوضةةةعِّعالمةِّفيملاِّيليِّعددِّمنِّالعبلاراتِّ

ِّتًددِّخصلائصِّالنمطِّالسلائدِّفيِّالجهلاز.
 المجال األول: األنماط القيادية

 

 الفقرة م
 درجة الموافقة

 قليلة جداً  قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جداً 

نظمة  ارسمية أ   يحرص مسى از م     ا     بااقو نين   ألِّ .5

     ج هاأ0
ِِِِِّّّّّ

يح فظ ب ؤؤامؤؤص  ااؤؤؤؤؤؤ  يؤؤا     يسؤؤؤؤؤؤمض ب فوين ج   م هؤؤا ِّ .5

 0رخريناآل
ِِِِِّّّّّ

ي ظر ا لؤؤؤام ين م    نه  ايسؤؤؤؤؤؤو  م   فؤؤؤنر حؤؤؤا   من  حمؤؤؤص ِّ ..

  امسى اية0 
ِِِِِّّّّّ

ِِِِِّّّّّ يل بر  ام افشة   باأل  آلر   مضيلة ا وفت    أ مي اها0ِّ .4
لام ين في  رخ ِّ .2 ية  ا حن من  ر ية يار ي ها   أ قة  ا ي ي   ب  اةري

  المص0
ِِِِِّّّّّ

ِِِِِّّّّّ  او جبا  م    الام ين أ   مر ماة اقنر  ه 0 يوز ِّ .6
ِِِِِّّّّّ 0 الام يني خذ  اقر ر   بش ص م فرأ أ    س شارة ِّ .7
ِِِِِّّّّّ ي ج   حس   قة  الام ين  ي جا ص مشامر      اسيسه 0ِّ .6
ِِِِِّّّّّ 0يه   باالمص  حثر من    مامه باالام ينِّ .0

ِِِِِّّّّّ ي جا ص  ف ر  ا   الام ين0ِّ .59
ِِِِِّّّّّ 0يل ّن بر يه    يسمض ا لام ين بملارض هِّ .55
ِِِِِّّّّّ ي فرأ بوضع  اخة  أ   ةور ك  الام ين في صياغ ها0ِّ .55
ِِِِِّّّّّ يس خن   س وم  ألمر   ا هي أ   نقاش0ِّ ..5
ِِِِِّّّّّ 0ي نرخص في  ممال ايست من مهامهِّ .54
ِِِِِّّّّّ 0يفوض بلن س ةا ه ا لام ينِّ .52
لام ين ي يض  اِّ .56 خاذ إلفرصؤؤؤؤؤؤؤة ا  بن    ار     امشؤؤؤؤؤؤؤارحة في   

  اقر ر  0
ِِِِِّّّّّ

57. ِّ رخذ ىر       جها  نظر   اها   مية   آن    ي الام  شؤؤؤؤؤؤلري  

 بااحسبا 0
ِِِِِّّّّّ
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 الفقرة م
 درجة الموافقة

 قليلة جداً  قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جداً 

يب ي م فؤؤا   يبؤؤة مع  الؤؤام ين  يسؤؤؤؤؤؤل  ا وفير    يؤؤاجؤؤا ه  ِّ .56

 مشارح ه  م اسبا ه 0 
ِِِِِّّّّّ

ِِِِِّّّّّ  مجا ل ا لام ين امشارح ه في  ا خةي 0ي رك ِّ .50
ِِِِِّّّّّ ير مي فنر    مهار    الام ين م ن  وزيع  امها  م يه 0ِّ .59

 ل ية  يحاةبن ميه   باالام ين  اذين يم   و  مهار    م  ا  ِّ .55

   ي مي فنر  ه 0  
ِِِِِّّّّّ

  الام ين هار  م    حسؤؤؤؤؤؤين  سؤؤؤؤؤؤااي   المص    مية ميحرص ِّ .55

 0ا  ةوير   اوظيفية
ِِِِِّّّّّ

ِِِِِّّّّّ يحرص م     سي  جهوأ  الام ين0ِّ ..5

في    ب  ار  رق جنينة بن    ف ير   إلاا لام ين  امجال ي يض ِّ .54

  امش   0 ص 
ِِِِِّّّّّ

ِِِِِّّّّّ يشجع  الام ين م    ا جنين    ب  ار في  سااي   المصِّ .52
ِِِِِّّّّّ 0 الام ين ملهيفوض حص س ةا ه ةا  ِّ .56
ِِِِِّّّّّ يشر  م   نشا   الام ين بش ص  فيف جن ل0ِّ .57
ِِِِِّّّّّ يم ض  احرية  ا ام ة ا لام ين في  رق   أية  ألممال0ِّ .56

  اك غيام   ضؤؤؤؤؤؤض األنظمة   اقو نين  ا ي  حنأ   ح    أ   ِّ .50

  الام ين0
ِِِِِّّّّّ

ِِِِِّّّّّ ي هرم من مو جهة مش     المص0ِّ .9.

ِِِِِّّّّّ 0مشاح ه        ما  بل في ولو   الام ين  ي ج    ا نرخصِّ .5.

ِِِِِّّّّّ   يى ر م    المص    يلي   أ ؤه0 هغيابِّ .5.

ِِِِِّّّّّ في   خاذ  اقر ر0 ي رأأ ماأةل ِّ ...

ِِِِِّّّّّ أ    وجيه م ه0  الام ينيل من في  حقي   أل ن   م   ِّ .4.

في   فيؤؤؤذ  امهؤؤؤا   اموح ؤؤؤة ةايه  أ    ا لؤؤؤام ينيلةي  احريؤؤؤة ِّ .2.

  ارجو  اه0
ِِِِِّّّّّ

ِِِِِّّّّّ مس لج ة  غير م  رغ بها0يبن  غير مه   باألمور  اِّ .6.

يسؤؤؤؤؤؤل  اب ؤؤؤا  م فؤؤؤا   يبؤؤؤة مع  الؤؤؤام ين   وفير  ؤؤؤاجؤؤؤا ه  ِّ .7.

  رغبا ه 0
ِِِِِّّّّّ
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 الفقرة م
 درجة الموافقة

 قليلة جداً  قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جداً 
ِِِِِّّّّّ 0باالمص حثر من    مامه  باالام ينيه   ِّ .6.
     سام  حقييه   باال فا    ج مامية   اجا   الام ين م ِّ .0.

   ن    امىسسة0
ِِِِِّّّّّ

ِِِِِّّّّّ  ألحبر ا لام ين0 ر ا فسه م    نه  ألخي ظِّ .49
يسؤؤؤؤؤؤل  بشؤؤؤؤؤؤ    اةرق ا قضؤؤؤؤؤؤا  م      مظا ر فن    ج م ها ِّ .45

 0ن ا رخ فا  بين  الام ين      او حا  ذاز م    سام  إل
ِِِِِّّّّّ

ِِِِِّّّّّ يب لن من  رأل  ألسل ة  ا ي  ظهر نقا   اضلف م ن  الام ين0ِّ .45
ِِِِِّّّّّ  ال فا   إلنسانية0 حثر من يقنس  اقو نين   ألنظمة ِّ ..4
44. ِّ ِِِِِّّّّّ انر  اقر ر  اقابص ا  ةبي    امقبول من  الام ين0ي  
ِِِِِّّّّّ 0 الام يني ج  ةا   ألممال  ا ي يل قن  نها مقبواة من فبص ِّ .42
ِِِِِّّّّّ 0يلمص م    ل ي   اثقة بي ه  بين  الام ينِّ .46
فؤؤا   يبؤؤة مع  الؤؤام ين في م  يم  ؤؤز  اقؤؤنرة  ا ؤؤافيؤؤة م   ب ؤؤا ِّ .47

  اجهاز0
ِِِِِّّّّّ

يسؤؤل  ةا   لمي  مفهو   ا لا   بين  مضؤؤا   افري   يب لن من ِّ .46

  اشخاي ا لام ين0 ا قن 
ِِِِِّّّّّ

ِِِِِّّّّّ ي ب   ف رة  المص بر أل  افري   او  ن في  اجهاز0ِّ .40
ِِِِِّّّّّ يشرك  مضا   افري  في   خاذ  اقر ر0ِّ .29
  الؤؤؤام ين ؤؤؤاجؤؤؤا   يحرص م     خؤؤؤاذ  اقر ر  اؤؤؤذ  يحق ِّ .25

  ن    امرجوة0أل  
ِِِِِّّّّّ

يسؤؤا   في ية  ن اجيه   باا ايير   ا جنين  اذ  يىأ  ةا  رفع  إلِّ .25

 0بن   شجيع  إل
ِِِِِّّّّّ

يبحؤؤث من  سؤؤؤؤؤؤبؤؤام  ألرخةؤؤا  م ؤؤن  الؤؤام ين ايقو  بملؤؤااج هؤؤا ِّ ..2

 بام بار ا نا جة من سو  فه 0
ِِِِِّّّّّ
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 يبداعالسلوك اإل: المجال الثاني

 الفقرة م
 جة الموافقةدر

 قليلة جداً  قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جداً 
ِِِِِّّّّّ  سر  في  ص  امش     ا ي  لي   المص0ِّ .56

 م  ز  امهارة  ا افية  ا ي  م   ي من  ا لبير من  ف ار   ةف ا  ِّ .50

 بها0 رخرين آل
ِِِِِّّّّّ

فة ارؤسؤؤؤؤؤؤؤائي  مبر من آر ئي أ    رأأ ِّ .9.      ة  حانت مخاا

 باالمص0
ِِِِِّّّّّ

 ةهؤؤ ف ر أل   ول رخ ل ف رة زم يؤؤة فاؤؤؤؤؤؤيرة امو ج  ةيع سؤؤؤؤؤؤِّ .5.

 مش     المص0
ِِِِِّّّّّ

ِِِِِّّّّّ   ابر  ين0  ع بقنرة  انفا  من  ف ار  بااحج  مِّ .5.

ِِِِِّّّّّ   رص م   ملرفة  ار    امخااف ار يي ا س فاأة م ه0ِّ ...

 بحث أ ئمال من  ألف ار  اجنينة  ا ي  سؤؤؤؤؤا   في  ص مشؤؤؤؤؤ    ِّ .4.

  المص0
ِِِِِّّّّّ

  ة من  حثر من ز  ية   ضؤؤع   و ل غير م اوفة  نظر ةا   امشؤؤِّ .2.

 اها0
ِِِِِّّّّّ

ف رة    رص م   ة ؤؤن غ  ايير   في  سؤؤؤؤؤؤؤؤاايؤؤ   المؤؤص بينِّ .6.

 0  رخر 
ِِِِِّّّّّ

ِِِِِّّّّّ  مااج  امش     ا ي  و جه ي في  المص ب حثر من  ريقة0ِّ .7.

  رص أ ئمال م      ي و   سؤؤؤؤ وبي في  نجاز  ألممال بةريقة ِّ .6.

 جنينة0
ِِِِِّّّّّ

ِِِِِّّّّّ فال غير  ق ينية في  نجاز  امها   امة وبة0 س خن   رِّ .0.

قني    ف ر  ا  ِّ .49 ية ا   في  اجنينة  ألف ار  م  ز  ارغبة  ا اف

 0 المص
ِِِِِّّّّّ

في  ؤؤص  امشؤؤؤؤؤؤ     ا ي  رخرين  ؤؤا ل   ب لؤؤاأ من  ق يؤؤن  آلِّ .45

  ل رض سير  المص0
ِِِِِّّّّّ

ِِِِِّّّّّ 0 ولر باام ص من   ر ر  إلجر      ام بلة في  نجاز  المصِّ .45
ِِِِِّّّّّ  سل  بجن اي و   ا مي  سمة غاابة في  ريقة مم ي0ِّ ..4
ِِِِِّّّّّ  ولر باإل ارة م ن  لام ي مع مش     المص0ِّ .44

مشؤؤؤؤؤؤ     المؤص  ا ي يلؤاني م هؤا  م  ؤز رؤيؤة أفيقؤة  حؤافيؤة اِّ .42

 رخر  0 آل
ِِِِِّّّّّ
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 الفقرة م
 درجة الموافقة

 قليلة جداً  قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جداً 
ِِِِِّّّّّ بى باامش    فبص  ن  ها0 س ةيع  ا  ِّ .46
47. ِّ ِِِِِّّّّّ 0 ن  ها امو جهـة مشـ     المـص  امم ـنمن رخةة رخاصة  
  رص م   ملرفة   جه  اخ ص   اقاؤؤؤؤؤؤور في ما  فو  به من ِّ .46

 ممص0
ِِِِِّّّّّ

  رص م    ف ر أل  سؤؤؤؤؤؤااي  جنينة ألأ    المص      او حا  ِّ .40

   اك مخا ر م ر بة م   ذاز0
ِِِِِّّّّّ

ية         ةبن م ة   اشؤؤؤؤؤؤجامة ا بن  ب ممال   وفر ان   اجرِّ .29

 حانت   س  باامخا رة0
ِِِِِّّّّّ

  ح   بر أل  امخؤؤا رة  امحسؤؤؤؤؤؤوبؤؤة  ين   خؤؤذ  اقر ر   احؤؤص ِّ .25

  امش    في  المص0
ِِِِِّّّّّ

  حمص مسؤؤى اية ما  فو  به من  ممال  ان    سؤؤ لن أ امو جهة ِّ .25

  ا  ائج  ام ر بة م   ذاز0
ِِِِِّّّّّ

ِِِِِّّّّّ 0بانر ر   ينرخر  قبص  ن قاأ    آلِّ ..2
ِِِِِّّّّّ 0  قبص  افشص بام باره  ا جربة  ا ي  سب   ا جاألِّ .24


