
 تحليل الحلول الليادل اليائلائدلل
 ئد ال م اكل الشيال فل الم الل

ل
 ثحث ٚصفٟ 

 رطبٌخ ِمذِخ إٌٝ 

 جبِؼخ د٠بٌٝ  –ِجٍض و١ٍخ اٌززث١خ اٌز٠بض١خ 

 ٟٚ٘ جشء ِٓ ِزطٍجبد ١ًٔ درجخ اٌّبجظز١ز فٟ اٌززث١خ اٌز٠بض١خ 

 

  ِٓ لجً

 عــذٞ وـش٠ـُ سزّٓ اٌعـبِـشٞ

 
 

 مـ 2004                                  ىـ                       1425
 



 ب 

 
 

لبلمل هللل امحمنل امحلم
 

ذم فل هللل الذنل  مل ل منملل
اد ايالل  الذنل  ل ل الحملل

ادايالل
 
 

 صدؽ اهلل العظيـ 
 (11)المجادلة اآلية  



 ج 

 
 

 

 

 

تحميؿ السمكؾ القيادم السائد لػدل مدراء ) نشيد بأف إعداد ىذه الرسالة المكسكمة بػ 
قد تمت ( عدم كريـ رحمف ) كالمعػدة مف قبؿ طالب الماجستير( مراكز الشباب في العراؽ 

كىي جزء مف متطمبات نيؿ شيادة  جامعة ديالى، / تحت إشرافنا في كمية التربية الرياضية 
 .لتربية الرياضية الماجستير في ا
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أطمعنا عمى الرسالة المكسكمة نشػػيد بأننا أعضاء لجنة المناقشة كالتقكيـ ، بأننا قد 
) لب ػػكناقشنا الطا( تحميؿ السمكؾ القيادم السائد لػدل مدراء مراكز الشباب في العراؽ :  ) بػػ

في محتكياتيا كفيما لػػو عالقة فييا ، كأنيا جديرة بالقبكؿ لنيؿ درجة ( عػدم كريـ رحمف 
 .الماجستير في التربية الرياضية 

 
 :التكقيع                 :       التكقيع 
 :   االسـ          :                                          االسـ 

 عضك المجنة                      عضك المجنة               
 
 
 

 :التكقيع 
 :االسـ 

 رئيس المجنة                       
 
 

 جامعة ديالى     –صدقت ىذه الرسالة مف مجمس كمية التربية الرياضية 
 
 

 العػميد                                    
 كلياف حميد الربيعي                                            . د. ـ. أ                                                          

 جامعة ديالى  –ة الرياضية كمية التربي                                                     
 ـ 2004/   /             

 إقم دلاجمةل امميقلةل  اتللذم



 و 

اإلىــــداء 
 :إٌٝ 

أثـٟ ٚأِــٟ عشفبٔبً . . . ِٓ أٚطٝ هللا ثُٙ 

 ثبٌد١ًّ

 زجــبً . . . صٚخزـٟ . . . ِٓ سافمزٕٟ اٌطش٠ك 

  اعزضاصاً  فؼالً ٚ. . . أخٛأـٟ ٚأخٛارـٟ 
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شكر كتقدير 

مْمِـت إِتالاَّل قَومِتيالن )  مَوا أُأكتِتيتُأْـم مِتفَو الْمعِت ( الحمد هلل القائؿ كَو  
 

 

 

  اشيحث
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رعايتو العظيمة صاحبة الفضؿ األعظـ في إنجاز يتقدـ الباحث بالشكر الجزيؿ إلى البارم عز كجؿ الذم كانت 
.. ىذا البحث كبعد

أتقدـ بالشكر كالتقدير إلى مجمس كمية التربية الرياضية كعمى رأسيا عمادة الكمية، كأتقدـ بالشكر الجزيؿ 

كاالمتناف الكبير لمدكتكر كلياف حميد ىادم عميد الكمية الذم شرفني بأشرافو عمى ىذه الرسالة كأغناىا 

رعايتو العممية التي كاف ليا األثر الكبير في إعداد البحث، كما اتقدـ بالشكر كاالمتناف إلى األستاذ الدكتكر ب

عقيؿ عبد اهلل الكاتب الذم أشرؼ أيضان عمى ىذه الرسالة الذم أرشدني بتكجيياتو العممية التي زادت البحث 

ألستاذ الدكتكر عدناف جكاد الجبكرم الذم سعى متانة كساىمت في إعداده، كأتقدـ بالشكر كاالمتناف الى ا

جاىدان في دعـ ىذا البحث، كأتقدـ بالشكر كالتقدير الى الدكتكر عبد الستار جاسـ الذم مد يد العكف إلّي 

بإرشاداتو كتكجيياتو العممية التي زادت البحث متانة عممية، كاتقدـ بالشكر كاالمتناف إلى األستاذ المساعد 

اكد عمى يد المساعدة كارشادم بتكجيياتو كنصيحتو، كأتقدـ بالشكر كالتقدير لمدكتكر عبد الدكتكر ثائر د

الكىاب غازم الذم أغناني بالمتانة العممية أثناء الدراسة التي كاف ليا الدكر في إعداد ىذا البحث، كما أتقدـ 

ان الذم مد يد العكف لممساعدة بالشكر كاالمتناف إلى السيد شاكر محمكد أحمد مدير شباب كرياضة ديالى سابؽ

في مكاصمة دراستي، كما أتقدـ بالشكر كالتقدير إلى السيد مدير شباب كرياضة ديالى كالعامميف معو الذيف 

في قسـ المتابعة في كزارة الشباب ( ميا)قامكا بتسييؿ إجراءات البحث، كأتقدـ بالشكر كالتقدير الى الست 

مات، كأتقدـ بالشكر الكثير الى جميع زمالئي الذيف مدكا يد العكف كالرياضة كمساعدتيا في جمب المعمك

.  متيف -عبد المنعـ -آماؿ-رنا -كالمساعدة في إتماـ ىذا البحث كأخص منيـ حيدر

. كفي األخير اشكر كؿ مف اسيـ في إعداد ىذا البحث سائالن اهلل عز كجؿ التكفيؽ إنو نعـ المكلى كنعـ النصير

                                        

   اٌجبحث                                                                      


 ممخص الرسالة بالمغة العربية
في  تحميؿ السمكؾ القيادم السائد لدل مدراء مراكز الشباب

 العراؽ
 عػدم كريـ رحمف العػامرم: الباحث 

 



 ح 
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 عقيؿ عبد اهلل الكاتب. د. أ                كلياف حميد ىادم      . د. ـ. أ   
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 :-اشتممت الرسالة عمى خمسة أبكاب  
 التعريؼ بالبحث –الباب األكؿ 

تبايف  فيتبمكرت التي كأىمية البحث كمشكمة البحث ، أحتكل ىذا الباب عمى المقدمة 
 .كاختبلؼ السمكؾ القيادم السائد لدل مدراء مراكز شباب العراؽ 

 
 :ىدؼ البحث 

 .معرفة كتحميؿ السمكؾ القيادم السائد لدل مدراء مراكز الشباب في العراؽ 
 

 :-فرض البحث 
 .لدل مدراء مراكز الشباب السائد في السمكؾ القيادم  كاختبلؼبايف كجكد ت

 

 :مجاالت البحث شممت 
 . يتضمف مدراء المراكز في العراؽ / المجاؿ البشرم 
 .  2004/  3/  1كلغاية      2004/  1/  14مف  /   المجاؿ الزماني 

 .مراكز الشباب في بعض محافظات القطر /  المجاؿ المكاني 

 

 الدراسات النظرية كالمشابية –ب الثاني البا
نبذة عف كزارة )تطرؽ الباحث في ىذا الباب مباحث عػدة تتعمؽ بمكضكع البحث كىي 

الشباب ، أنشطة مراكز الشباب ، القيادة ، مفيـك قيادة الشباب ،  الشباب كالرياضة ، مراكز
السمكؾ القيادم ، أساليب السمكؾ القيادم أنماط القيادة ، فعالية القيادة كاألداء ، السمكؾ ، تككيف 

 .كمف ثـ الدراسات المشابية كمناقشتيا 
جراءاتو الميدانية –الباب الثالث   منيجية البحث كا 

أشتمؿ ىذا الباب عمى المنيج المستخدـ كىك المنيج الكصفي بالطريقة المسحية لمبلئمتو 
ما الكسائؿ المستعممة في جمع مدير مركز شباب أ( 18)طبيعة المشكمة كتككنت العينة مف 

المدراء كالعامميف معيـ كالمصادر كالمراجع  البيانات ىي إستمارة إستبياف كمقاببلت شخصية مع
 .كتـ تنفيذ التجربة االستطبلعية عمييـ بالطريقة العشكائية عف طريؽ القرعة بينيـ 

 :عمى  اقتصرتأما الكسائؿ اإلحصائية فقد 
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 .الكسط الحسابي  .1
 .المعيارم  االنحراؼ .2

 .الكسيط  .3

 .معامؿ االلتكاء  .4

 .التبايف  .5

 . 2كػا  .6
 عرض النتائج كتحميميا كمناقشتيا: الباب الرابع  

كتضمف ىذا الباب عرض أىـ النتائج كتحميميا كمناقشتيا كالتي عف طريقيا تـ التكصؿ 
 .الى تحقيؽ أىداؼ البحث 

 
 االستنتاجات كالتكصيات: الباب الخامس 
ػ :  االستنتاجات

إعتمادان عمى النتائج  تضمف ىذا الباب االستنتاجات التي تكصؿ  الباحث الييا
  : -المستحصمة منيا 

ظيكر كجيات نظر مختمفة في السمكؾ القيادم لمدراء مراكز الشباب في المنطقة  .1
 ( .المركنة المتطمبة مف القائد ) الشمالية في البعد الثالث 

) بيف أراء مدراء مراكز المنطقة الشمالية في األبعاد ذات داللة معنكية  تكد فركقاجعدـ ك .2
المكضكعية في إتخاذ ) كالتي ىي عمى التكالي ( األكؿ ، كالثاني ، كالرابع ، كالخامس 

 ( . القرارات ، كالقدرة عمى فيـ الناس ، كالقدرة عمى اإلتصاؿ ، كالقدرة عمى إستخداـ السمطة 

ادم لمدراء مراكز الشباب في المنطقة ظيكر كجيات نظر مختمفة في السمكؾ القي .3
 ( .القدرة عمى فيـ الناس ) الكسطى في البعد الثاني 

ذات داللة معنكية بيف أراء مدراء مراكز المنطقة الكسطى في األبعاد  تكد فركقاجعدـ ك .4
المكضكعية في إتخاذ ) كالتي ىي عمى التكالي ( األكؿ ، كالثالث ، كالرابع ، كالخامس ) 

مف القائد ، كالقدرة عمى اإلتصاؿ ، كالقدرة عمى إستخداـ  طمكبة، كالمركنة الـالقرارات 
 ( . السمطة 

ظيكر كجيات نظر مختمفة في السمكؾ القيادم لمدراء مراكز الشباب في المنطقة  .5
 ( .القدرة عمى اإلتصاؿ ) الجنكبية في البعد الرابع 

) مراكز المنطقة الجنكبية في األبعاد كد فركقا ن ذات داللة معنكية بيف أراء مدراء جعدـ ك .6
المكضكعية في إتخاذ ) كالتي ىي عمى التكالي ( األكؿ ، كالثاني ، كالثالث ، كالخامس 

 مف القائد ، كالقدرة  طمكبةالقرارات ، كالقدرة عمى فيـ الناس ، كالمركنة الـ



 ي 

 ( . عمى إستخداـ السمطة  .7

الشمالية ، ) مدراء مراكز الشباب لممناطؽ  عدـ كجكد فركقا ن ذات داللة معنكية بيف أراء .8
) كالتي ىي عمى التكالي            ( الثالث ، كالرابع ) في األبعاد ( كالكسطى ، كالجنكبية 

 ( . مف القائد ، كالقدرة عمى اإلتصاؿ  طمكبةالمركنة الـ
الشمالية ، ) كجكد فركقا ن ذات داللة معنكية بيف أراء مدراء مراكز الشباب لممناطؽ  .9

األكلى ، كالسادسة ) ك الفقرات ( المكضكعية في إتخاذ القرار ) في ( كالكسطى ، كالجنكبية 
 .مدراء المنطقة الجنكبية  تبعيا، لصالح مدراء المنطقة الكسطى أكال ن م( 
الشمالية ، ) كجكد فركقا ن ذات داللة معنكية بيف أراء مدراء مراكز الشباب لممناطؽ  .10

، ( الحادية عشر ) كفي الفقرة ( القدرة عمى فيـ الناس ) في ( كالجنكبية كالكسطى ، 
 .مدراء المنطقة الكسطى  تبعياكلصالح مدراء المنطقة الجنكبية أكال ن م

الشمالية ، ) كجكد فركقا ن ذات داللة معنكية بيف أراء مدراء مراكز الشباب لممناطؽ  .11
( الثامنة كالعشريف ) كفي الفقرة ( خداـ السمطة القدرة عمى إست) في ( كالكسطى ، كالجنكبية 

 .مدراء المنطقة الشمالية  تبعيا، كلصالح مدراء المنطقة الجنكبية أكال ن م
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :-التكصيات 

يكضع في االعتبار أف القيادة في مراكز الشباب تتطمب القائد المتميز بالنمك الديمقراطي  .1
 .المنضبط بالمعايير السمككية 

 .القيادية الفعالة  المقدرةالعمؿ في ىذه المراكز الى مزيد مف القيادات التي تميز  يتطمب .2

العمؿ عمى رفع مستكل القائد المتميز بالقدرات القيادية العمى المستكيات لكي يعمؿ عمى  .3
 .تحقيؽ االىداؼ السامية لصالح االفراد كالجماعة 



 ك 

 منصب مدير احد أك  باالدارةعمؿ كضع ضكابط كأسس تحدد صفة كمؤىبلت الذيف يريدكف اؿ .4
 .ال يقؿ المؤىؿ العممي عمى الشيادة الجامعية اف لقطاعات الرياضة كالشباب عمى ا

التكصية لدل كزارة الشباب كالرياضة بإعداد دكرات خاصة لمدراء مراكز الشباب ككيفية اختيار  .5
 .المدير المناسب 

 .اب كالرياضة أىمية خاصة إعطاء مكضع القيادة لمراكز الشباب في كزارة الشب .6

القياـ بالدراسات كالبحكث المرتبطة بكيفية إعداد القادة االداريف لئلدارات كالمنشئات الرياضية  .7
 .كالشبابية 

استقطاب اصحاب الخبرة كالكفاءة العالية في المجاؿ االدارم لكضع خطط تطكير مدراء  .8
 .مراكز الشباب 

التربية الرياضية في إدارة المؤسسات الرياضية كمراكز االستثمار االيجابي لخريجي كميات  .9
 .الشباب كاالندية كاالتحادات الرياضية 

ضركرة تقكية االكاصر بيف مدراء مراكز الشباب كرؤساء االتحادات كاالندية الرياضية كذلؾ  .10
 .مف خبلؿ لقاءات في فترات محددة مف أجؿ التعاكف في المجاالت الرياضية 

لماليا  جداراء في االىتماـ المتكازف بيف االدارة كالعبلقات مع العامميف ميـ لمداتكجيو عناية  .11
 .كافضؿ النتائج لممراكز  حسفالتحقيؽ  االداء ا فيمف أثر 

ضركرة العمؿ عمى كضع مادة االدارة كالتنظيـ في الدراسات العميا ضمف المناىج األساسية  .12
 .اضي في مجاؿ العمؿ الرم بشكؿ اجبارم االىمبة الخاصة

لبلداريف العامميف في مجاؿ  االىمية الكبيرةضركرة تعميـ ىذا البحث الى المؤسسات الرياضية  .13
 .الشباب كالرياضة 

 .ضركرة مشاركة مدراء مراكز الشباب في دكرات تطكيرية في بعض الدكؿ المتقدمة  .14

ىـ في ضركرة مشاركة مدراء مراكز الشباب في الندكات كالمؤتمرات العالمية ضمف اختصاص .15
 .مجاؿ اإلدارة 
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: اٌزؼز٠ف ثبٌجحث  1

:   اٌّمذِــخ ٚأ١ّ٘ـــخ اٌجحث   1  –1

ٌؼّبْ رشث١خ اٌشجبة فٟ اٌّذاسط ٚاٌدبِعبد ثبٌشىً اٌزٞ ٠زطٍع أ١ٌٗ اٌّدزّع فئْ  

اٌّشزٍخ اٌّمجٍخ عزشٙذ ٚالدح ِب ٠زع١ٓ عٍٝ اٌّؤعغبد ٚإٌّظّبد اٌّع١ٕخ ثبٌشجبة إٔدبصٖ خبسج 

ا١ٌَٛ اٌذساعٟ ثٙذف اعزىّبي زٍمبد اٌزشث١خ ٚاإلعذاد ٠شىً ٠ؼّٓ ٚػع اٌشجبة فٟ اٌظٛسح 

ح ٌسشوخ رطٛس اٌّدزّع ٚثّب ٠غبُ٘ ثزض٠ٚذُ٘ ثبٌخجشاد ٚاٌزدبسة اٌزٟ رغبعذُ٘ عٍٝ اٌسم١مٟ

رط٠ٛش ِٙبسارُٙ اٌّزٕٛعخ 
(1 .  )

ٚألْ ٚصاسح اٌشجبة رّثً إزذٜ اثشص اٌّؤعغبد اٌّع١ٕخ ثزشث١خ اٌشجبة خالي أٚلبرُٙ 

َ اٌشجبة اٌسشح ِٓ خالي ٔشبؽبد ِشاوض اٌشجبة اٌّزعذدح ِٚب رٕفزٖ ِٓ ثشاِح ٚخطؾ ٌزٕظٟ

ٌٚزشث١زُٙ ثشٚذ اٌش٠بػخ ز١ث ٠مظذ ثٙب رعجئخ ؽبلبد اٌشجبة ٚشسٓ لٛاُ٘ ٚر١ّٕخ لبث١ٍزُٙ 

ِٚٛا٘جُٙ ٚرٛع١ع ِجبدسارُٙ ِغبّ٘خ فٟ رغش٠ع ع١ٍّخ اٌزمذَ ٚاالصد٘بس ٚأْ ٔدبذ اٌعًّ داخً 

، ِشاوض اٌشجبة ٠زطٍت ٚخٛد إداسٞ ٔبخر فٟ عٍّٗ ٚلبدس عٍٝ إداسح اٌّشوض ثبٌشىً اٌظس١ر 

أْ ٕ٘بن خٍّخ ِٓ اٌظفبد  ٠دت أْ ٠زظف ثٙب اٌشخض اإلداسٞ ، ِٚٓ أُ٘ ٘زٖ اٌظفبد اٌزٟ 

رزسىُ ثٕدبذ ٚعذَ ٔدبذ عٍّٗ ٘ٛ اٌغٍٛن ٌم١بدٞ اٌزٞ ٠زجعٗ ِع ِٓ ٠عًّ ِعٗ ٌشفع ِغزٜٛ 

                                                           
1
 .69ص،(  2000دار الحيرة ، عماف ، : )  االداره عمـ كتطبيؽمحمد رسبلف الجبكرم كجميمة جار اهلل ؛  
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 ق 

اٌّشاوض ٚإٌٙٛع ثٗ ٌّٛاوجخ اٌزطٛس اٌّغزّش الْ اٌغٍٛن اٌم١بدٞ ٠عذ ِٓ اٌّشبوً اٌزٟ ٠ٛاخٙٙب 

ساء اوثشُ٘ فٟ ِخزٍف اٌّدبالد ٚا١ٌّبد٠ٓ اٌّذ
(2)

   .

ِٚشاوض اٌشجبة ٟ٘ إزذ رٍه ا١ٌّبد٠ٓ ٕٚ٘بن عٛاًِ عذح ٚعٕبطش رؤثش فٟ اٌغٍٛن اٌزٞ 

٠زخزٖ اإلداسٞ ِٕٙب اٌمذسح ٚاإلِىب١ٔخ اإلداس٠خ ، ٚاٌّؤ٘الد اٌع١ٍّخ ٚاٌف١ٕخ ٚلٛرٗ اٌشخظ١خ 

ٌذٜ ثعغ اٌّذساء رؤدٞ إٌٝ اٌزجب٠ٓ ٚاٌؼغٛؽبد اٌذاخ١ٍخ ٚاٌخبسخ١خ الْ ٘زٖ اٌظب٘شح 

ٚاٌزفبٚد فٟ إداسارُٙ ٌّشاوض اٌشجبة ِّب ٠ٕعىظ عٍٝ ؽج١عخ اٌعًّ ز١ث ٔشٜ رمذَ ٚرطٛس 

ثعغ اٌّشاوض ِٓ خبٔت ٚػعف اٌّغزٜٛ اٌعًّ فٟ اٌدبٔت االخش ٚأعىبعٗ عٍٝ ِغزٜٛ 

ٌع١ٍّخ اإلداس٠خ رطٛس ٘زٖ اٌّشاوض، ٌزا ٠عذ اٌغٍٛن اٌم١بدٞ أزذ أُ٘ اٌعٕبطش اٌفعبٌخ فٟ ا

ِٚع أْ ٕ٘بن . ٚاٌزٞ ٠سزبج إٌٝ رس١ًٍ عٍّٟ ٚدل١ك ٚطٛال ً إٌٝ إداسح خ١ذح ٔبخسخ فٟ عٍّٙب 

اخزالف فٟ اٌغٍٛن اٌم١بدٞ اٌزٞ ٠زجعٗ وً ِذ٠ش ِشوض ٚثّب أْ اٌّشوض ٠سزٛٞ عٍٝ اٌعذ٠ذ ِٓ 

أزغٓ ِب ٠ىـــْٛ  اٌّىٛٔبد اٌجشش٠خ ٚاٌّبد٠خ فالثذ ٌٙب ِٓ إداسح وفؤح رغزغً ٘زٖ اٌّٛاسد عٍٝ

ٌٍغ١ش ثبٌّشوض ٔسٛ رسم١ك األ٘ذاف ٚرىّٓ أ١ّ٘خ اٌجسث عٍٝ ِعشفخ اٌغٍٛن اٌم١بدٞ ٌّذساء 

ِشاوض اٌشجبة ثظفزُٙ لـبدح ٚأداس١٠ٓ ُٚ٘ اٌشو١ضح فٟ إداسح اٌّشوض ز١ث ٠مف عٍٝ اٌغـٍُ 

ٚٚػع  اإلداسٞ عٍٝ سأط اٌّٛظف١ٓ ٚاٌّششف١ٓ ٚاٌش٠بػ١١ٓ ٚثزٌه فٙٛ ٠مَٛ ثع١ٍّخ اٌزخط١ؾ

األ٘ذاف ٚاٌّزبثعخ ٚاٌزم٠ُٛ ٚاٌزٕغ١ك ٚارخبر اٌمشاساد ٌزا فئْ ِب ٠سٍّٗ ِذ٠ش اٌّشوض ِٓ 

وفبءاد إداس٠خ ٚعٍٛن ل١بدٞ ٔبخر ٠ؤثش ثشىً ِجبشش فٟ ع١ٍّخ إٌٙٛع ثبٌّشوض ٚاالسرمبء 

                                                                                                       . ثطبلبرٗ 

:  ِشىٍخ اٌجحث    2  –1

أْ رٛفز اٌؼٕصز اٌم١بدٞ اٌىفء اٌّزّثً فٟ ل١بداد رف١ؼخ اٌّظزٜٛ ِٚز١ّشح فٟ األداء  

ِٓ اٌؼٛاًِ اٌزئ١ظخ اٌّىٛٔخ ٌٍٕجبح ٚاٌزمذَ خبصخ ٚأْ فٟ اٌّؤطظبد اٌزٟ رىْٛ ِزؼذدح 

األٔشطخ طٜٛء وبٔذ ر٠بض١خ أٚ اجزّبػ١خ أٚ ػ١ٍّخ أٚ ثمبف١خ أٚ ف١ٕخ فّٓ خالي اٌم١بدح 

غالي األٔشطخ اٌّخزٍفخ ثشىً ِٕظك ِٚزٛاسْ ِٚظزّز ٠حمك افضً إٌزبئج اٌظ١ٍّخ ٠ّىٓ اطذ

فٛظبئف اٌمبئذ اإلدارٞ رشًّ رحذ٠ذ األ٘ذاف ٚرحذ٠ذ اٌجزاِج ٚاٌخطط األطبط١خ . اٌّّىٕخ 

ٚرٛف١ز ِب ٠ٍشَ ِٓ ِؼذاد ٚػب١ٍِٓ فٟ ِخزٍف اٌّظز٠ٛبد ثبإلضبفخ إٌٝ اٌزٛج١ٗ ٚاٌزلبثخ 

ٔٙب اٌمٛح اٌذافؼخ ٌٍٛصٛي إٌٝ اٌغب٠بد اٌّظزٙذفخ ثؤحظٓ ٚطبئً ٚاٌّزبثؼخ ٚرم١١ُ األداء اٞ إ

ٌذٌه فئْ اٌم١بدح ضزٚر٠خ ٌج١ّغ . ٚألً اٌزىب١ٌف ٚثحذٚد اإلِىب١ٔبد ٚاٌّٛارد اٌّزبحخ 

ٕٚ٘ب أصجحذ ِزاوش . إٌّظّبد ٚاٌّؤطظبد ٚاٌّجزّؼبد ِّٙب اخزٍفذ أشىبٌٙب ٚضزٚفٙب 

ح رزضّٓ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّىٛٔبد اٌجشز٠خ وبٌّٛظف١ٓ اٌشجبة ا٢ْ ِؤطظبد إدار٠خ اجزّبػ١خ وج١ز

ٚاٌّشزف١ٓ ٚاٌّحبضز٠ٓ ٚاٌّّبرط١ٓ ٌألٔشطخ فٟ اٌّزوش ، ٚوذٌه رحزٛٞ ٘ذٖ اٌّزاوش ػٍٝ 

ِٚذ٠ز اٌّزوش ثؤػزجبرٖ . ِٕشآح ر٠بض١خ وبٌّالػت ٚاٌصبالد اٌز٠بض١خ ِٚظزٍشِبد اٌز٠بضخ 

ٌٛن اٌم١بدٞ اٌذٞ ٠زجؼٗ فٟ ػٍّٗ ِٚغ لبئذ إدارٞ ٠ذ٠ز دفخ اإلدارح فٟ اٌّزوش ِٓ خالي اٌض

ا٢خز٠ٓ ِٚٓ ٕ٘ب رجزس ِشىٍخ اٌجحث ح١ٓ ٔالحع ٕ٘بن أخزالف ٚرجب٠ٓ فٟ اٌظٍٛن اٌم١بدٞ ٌذٜ 

ِذراء ِزاوش اٌشجبة فٟ اٌؼزاق ٚ٘ذا ٠ٕؼىض ػٍٝ ػًّ ٘ذٖ اٌّزاوش ٚرمذِٙب ٌذا أررئٝ اٌجبحث 

ِذ٠ز ِزوش ِٓ أجً رحم١ك األ٘ذاف  دراطخ ٘ذٖ اٌّشىٍخ ٚاٌزؼــزف ػٍٝ اٌظٍٛن اٌذٞ ٠زجؼٗ وً

.  اٌّزجٛح ٌزمذَ ِزوشٖ 

         : ٘ذف اٌجحث    3  –1

.  ِعشفخ ٚرس١ًٍ اٌغٍٛن اٌم١بدٞ اٌغبئذ ٌذٜ ِذساء ِشاوض اٌشجبة فٟ اٌعشاق         

: فزض اٌجحث    4  –1  
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:- الدراسات النظرية كالمشابية   –2
:-  الدراسات النظرية 1  –2
:-  نبذة تاريخية عف كزارة الشباب كالرياضة  1  –1  –2
أف لحركة الشباب في القطر العراقي ليا جذكرىا التأريخية قبؿ الحرب العالمية كبعدىا  

.  حيث جرت  محاكالت عدة لتشكيؿ بعض المنظمات الشبابية ككانت مختمفة كمتباينة األىداؼ 
عندما تأسس نادم المثنى في 1932لقد كانت بداية الحركة الشبابية في العراؽ عاـ  

، فأستطاعكا أف يككنكا جماعة ( 3)مف الشباب القكمي يدعميـ فكر سياسيبغداد كضـ عددا ن 
كتمكنت ىذه الجماعة بالتعاكف مع الرجاؿ الحرصيف في الدكلة آنذاؾ أف ينالكا مف  *(الركاد)

التدريب العسكرم تحت أشراؼ كزارة الدفاع ، كىكذا نشط نادم المثنى بفضؿ جماعة الركاد 
كف في المدارس األبتدائية كالثانكية كدكر المعمميف كبفضؿ الكعي كجميعيـ كانكا معمميف يدرس

الكطني القكمي الذم كاف ينتشر بسرعة عجيبة في صفكؼ شباب المدارس بفضؿ بعض رجاؿ 
لسنة ( 50)أكؿ نظاـ لمفتكة رقـ  1935الحكـ المخمصيف في حككمة ياسيف الياشمي شرع عاـ 

، كيتالؼ مف بابيف األكؿ كيعني بالمخيـ كالثاني  ، كىك يتككف مف ثبلثة عشر مادة فقط 1935
.  (4)بالفتكة في المدارس

كىػػك أكؿ نظاـ رسمي عمى الغاية ك أنشاء المجمعات  1935( 50)نص نظاـ الفتكة رقـ 
كالجيات المشرفة كأكقات التدريب كاألطعاـ  …الصفية لمطبلب كاألمكاؿ التي تصرؼ عميو 

العسكرم كتطبيقو كنكع المباس إلى غير ذلؾ مف متطمبات الحياة  كاألسكاف كالتأكيد عمى النظاـ
كشمؿ ىذا النظاـ الصفكؼ المنتيية لممدارس المتكسطة كالثانكية كدكر المعمميف  …العسكرية 

كىكذا نفذ تطبيؽ أكؿ نظاـ في العراؽ بنجاح . كالصناعة كاصبح مناىج كزارة المعارؼ المكقرة 
ألنػػو حقؽ مكاسب جيدة ليـ أقتصادية كأجتماعية . مثيؿ ليا  كتقبمو الشباب برحابة صدر ال

لى جانب الفتكة قامت  كسمككية عالية ، إضافة إلى المكتسبات التي أجبلىا ىذا النظاـ ، كا 
منظمات عديدة لمشباب ركزت أىتماماتيا كنشاطاتيا عمى الجانب الذم يخدـ الشباب 

                                                           
3
 63،ص(  1977الدار العربية لمطباعة ، بغداد ، : )  2، ط رعاية الشباب بيف المبدأ كالتطبيؽ نجـ الديف السيركردم ؛  
 . 
 
 .122، ص ( 1981دار الحرية ،  بغداد ، :  )  اجتماعيةخدمات منذر ىاشـ الخطيب ك صبيح عبد المنعـ ؛ 2

اٌخذِبد اٌّخزٍفخ ٚاٌّزجب٠ٕخ ِٓ شأٔٙب رسم١ك األفشاد اٌزٞ ٠ىشعْٛ ز١برُٙ ٌٍعًّ ِع اٌشجبة ٠ٚمذِْٛ ٌُٙ / اٌشٚاد  *

، ساخع سعب٠خ اٌشجبة ث١ٓ اٌّجذء ٚاٌزطج١ك ، ٔدُ اٌذ٠ٓ ( ثبٌٛخٗ اٌىبًِ ) األغشاع األخزّبع١خ ٌشعب٠خ اٌشجبة 

 .  اٌغٙشٚسدٞ
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السابقة لـ تتيح ليا فرص النشاط المجد بالدرجة األكلى باإلضافة إلى ذلؾ أف العيكد 
المعني لمرعاية الحقيقية كقد استطاعت ىذه المنظمات أف تقدـ لمشباب خدمة ميمة ذلؾ ما دفع 

.  الشباب اخذ دكره في الحياة العامة كانت أجتماعية أك غيرىا مف األنشطة 
النشاطات كبعد فترة كما أصاب الفتكة أصاب ىذه المنظمات أيضان مف حيث حرمات 

التي كانت تمارس فيو كحميا االمر الذم ادل الى أفشاؿ النشاطات التي كانت تمارسيا ىذه 
كبعد . المنظمات كأدت إلى حـر نشاطات الشباب كعدـ أعطاءىـ الدكر الفعاؿ في المجتمع 

مركر سنة كاحدة عمى فشؿ ىذه المنظمات عادت ىذه المنظمات تشكؿ صرح جديدة مف الشباب 
خذ حقو في تنفيذ نشاطاتيا كحريتيا في أراء لكي تساىـ في المجتمع بما يمبي طمكح لكي يا

الشباب كرغباتيـ في ممارسة األنشطة الخاصة بيـ كعمى ضكء ذلؾ تـ تشكيؿ مجمس أعمى 
.  (5)لرعاية الشباب في العاـ نفسو

ياضية يؤشر في تككيف أكؿ مركز نمكذجي لرعاية الشباب بالمعيد العالي لمتربية الر
بجامعة بغداد ككذلؾ اصبح مكضكع رعاية الشباب ضمف المناىج الدراسية أك أنو مادة تدرس 

إلعداد ركاد لرعاية الشباب كما أف مجمس الجامعة .. لطمبة المعيد العالي تدريسان نظريا ن كعمميا ن 
العائدة قد أصدر مشركع تأسيس أكؿ مركز دائـ في دربندخاف لمشباب ، كتـ أستمبلؾ المنشآة 

في محافظة بغداد ك ( بيكت لمشباب ) كعقب ذلؾ قامت جامعة بغداد بأنشاء . لمشركة ىناؾ 
.  بعض المحافظات األخرل 

ثـ صدر قانكف لرعاية الشباب كىك أكؿ تشريع يصدر لتنظيـ الشباب في القطر العراقي   
.  (6)كقد تضمف المياديف األساسية كالمفاىيـ العامة في تربيتيـ كتكجيييـ

تتكلى األجيزة . األقرار الثقافي في تمؾ البرامج مف مسؤكلية المنظمات الشبابية  –أ  
المركزية في الكزارة ، تكفير المبلؾ كالتجييزات كاألمكانيات األخرل التي تحتاجيا األنشطة 

عدادىـ كقد جاء فيو  بناء أف اليدؼ ىك تحقيؽ اسباب القكة كالرعاية لمشباب كاألخذ بأيدييـ ؿ"كا 
مجتمع فاضؿ يككف الشباب دعامة قكية مف دعاماتو عف طريؽ تنظيـ فعالياتيـ في الجميكرية 
العراقية في إطار مف كحدة العمؿ كالفكر كاليدؼ لتككيف المكاطف العالـ الذم يتحمؿ مسؤلياتو 

.  (7)الكطنية كالقكمية عمى اسس مف متانة األخبلؽ كأتزاف الفكر كالقدرة الجسمية
الذم ،  1967لسنة ( 27)ىذا القانكف تـ استحداث كزارة الشباب بمكجب النظاـ كبصدد 

تضمف الييكؿ التنظيمي لمكزارة كالتشكيبلت كاألجيزة التنفيذية منيا كقد ألغي ىذا النظاـ كحؿ  
  : -كقد جاء في المادة الخامسة تككيف المديريات االتبة  1968لسنة (  34) محمو نظاـ رقـ 

                                                           
5
 .159، ص(  1983جامعة بغداد، ) : الدكلة كالشباب لكمية التربية الرياضية كجيو محجكب كفؤاد السراج؛ 

6
 .86، ص (  1971مطبعة الشيرماف ، : )  رعاية الشبابنجـ الديف السيركردم ؛  

7
 .  201، ص  المصدر السابؽ نفسو  نجـ الديف السيركردم ؛  
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.  عاب الرياضية العامة مديرية األؿ .1
 . مديرية القكة كمنظمات الشباب العامة  .2
.  مديرية الكشفية كالمعسكرات  .3

 
كبذلؾ أصبحت مديرية األلعاب الرياضية العامة تشرؼ عمى الحركة الرياضية في القطر 

كتشرؼ عمى المجنة األكلمبية كاألندية الرياضية كاألتحادات الرياضية كالمنشآت الرياضية 
لسنة ( 50)كألغي ىنا النظاـ كحؿ محمو نظاـ رقـ . كالساحات الشعبية كالميرجانات الرياضية 

ـ تغيير في الييكؿ اإلدارم في الكزارة كأنشئت مديرية الشباب العامة كميمتيا ، ثـ ت 1969
األىتماـ كرعاية الشباب ، كمديرية التربية الرياضية كالكشافة المدرسية في كزارة التربية كالتحقت 

مع كزارة الشباب مع كادرىا اإلدارم كالتدريسي ككاجباتيا تخطيط كتنظيـ شؤكف الرياضة كالكشافة 
المرشدات كاستثمار اكقات فراغ الطمبة كالشباب عمكما ن كتنظيـ الدكرات الرياضية كالتدريب عمى ك

كرعاية المجنة األكلمبية كاألندية كاألتحادات الرياضية كاألشراؼ عمى . النطاؽ المدرسي كخارجو 
الطبلبية فعاليتيا كتأسست األندية عمى النطاؽ المدرسي كالمنشآت الرياضية كاقامة التجمعات 

كبذلؾ أعطيت لمكزارة صبلحيات أكسع لؤلشراؼ عمى الرياضة كالشباب في القطر العراقي ثـ 
أعيد النظر بمكجبو في الييكؿ  1971لسنة (  13) ألغي ىذا النظاـ كحؿ محمو نظاـ رقـ 

  : -اإلدارم كأصبح كما ياتي 
ياضية كاألندية الرياضية تشرؼ عمى األتحادات الر/ مديرية األندية كاألتحادات الرياضية 

.  في القطر 
ميمتيا تنظيـ الدكرات التدريبية الرياضية لمختمؼ األلعاب / مديرية التدريب الرياضي 

 . الرياضية 
 . ميمتيا إدارة كتنظيـ الكشافة في المدارس العراقية / مديرية التربية الكشفية 

رل تعديؿ عميو بمكجبو أعيد كبعد مركر ستة أشير تقريبان عمى صدكر النظاـ المذككر ج
أرتباط مديرية الرياضة المدرسية بكزارة التربية بعد فؾ أرتباطيا مف كزارة الشباب ، كبعد ذلؾ بدأ 
األجتماع بقطاع الشباب كتكفير مستمزمات نمكىا المخطط ، فتـ إعادة النظر في البند التنظيمي 

. تييئة متطمبات قيادة الشباب كتنظيميـ لكزارة الشباب المؤسسة الرسمية التي أنيطت بيا ميمة 
.  كمػػػا جرت عممية كاسعة المدل إلعادة تركيب القكة العاممة كاستبعاد المقصريف منيـ 

لى جانب الحركة التي استيدفت ألغاء التشريعات التي ال تنسػػػػجـ مػػػػع المتطمبات  كا 
يجاد البدائؿ التشريعية التي مكنت الكزارة مف أ داء ميماتيا عمى نحك يساىـ في تكفير الجديدة كا 

قامت الكزارة بالعديد مف الخدمات لمشباب ، كعممت عمى تنظيـ أنشطتيـ . متطمبات الشباب 
المختمفة كجردتيـ مف زكايا السمبية كالبلمباالة كحالة الضياع التي يعيشكنيا أم المساىمة 



 ذ 

ية كاألجتماعية كالرياضية كالثقافية اإليجابية الفعالة في مختمؼ النشاطات السياسية كاألقتصاد
.  (8)كغيرىا

لقد كاف التغير الذم حدث في كزارة الشباب مف التجربة التي بدأت في بغداد حيث 
كضع األختبار عمى نادم األكلمبي ليككف التجربة األكلى في مراكز الشباب كبعدىا استحدثت 

اظمية ، الحرية ، األسكاف ككذلؾ ثبلث مراكز مؤجرة إلى جانب مركز شباب األعظمية كىي الؾ
كخبلؿ ىذه الفترة كبعد ىذه التجارب أدت إلى . مركز الشييد مشرؼ طاىر عبكد في كاسط 

أنبثاؽ عدد مف المنظمات الشبابية لتساىـ في دعـ الشباب في العراؽ ككاف ىدؼ ىذه المنظمات 
ح عدد الطبلئع أكثر مف بناء القاعدة األساسية لمشباب كرعايتيـ لتغطية نشاطاتيـ حيث أصب

مميكف طبلئعي ، مما أدت إلى تزايد اإلعداد في ىذه المنظمات مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الشباب 
 .(9) كطمكحاتيـ في ممارسة نشاطيـ كىذه المنظمات تعمؿ في برامجيا مع برامج الكزارة

كفي الكقت الحالي يقدر أكثر مف ربع مميكف  يمارسكف األنشطة كالبرامج كالفعاليات 
الحيكية كالتربكية منيا الرياضة كالفنية كالعممية كالتكجو الفكرم ، كعند مباشرة ىذه المنظمات في 

.  بناء الييكؿ الشبابي مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الشباب 
مراكز الشباب ىي نكع مف أنكاع التخطيط لقد اصبح التخطيط شيمة مف شيـ العصر ، 

يضعو المجتمع ليساعد الشباب عمى القياـ بدكرىـ فيو حتى ال تضيع طاقاتو بؿ تكجو إلى خيرة 
كخدمة المجتمع فيي مدخؿ لمشباب يؤدم بو إلى الحياة األجتماعية السعيدة السميمة ام التقدـ 

اؼ كلغرض تطكير قدرات كقابميات الشباب كألجؿ تحقيؽ تمؾ األىد. باأليماف كالغيرة الصادقة 
في المجاالت كافة  ، كخمؽ جيؿ مؤمف بأىداؼ أمتو ككطنو ، أقامت كزارة الشباب بفتح إعداد 

مركز ( 91)كبيرة مف مراكز الشباب في المحافظات كاألقضية كالنكاحي كقد بمغت في تمؾ الفترة
.  (10)مكزعة حسب األقضية كالنكاحي

ارة الشػػباب كالرياضة ، كغمقت المراكز التابعة ليا كافة  مما أدل إلى كبعد فترة ألغيت كز
تحكؿ مراكز الشباب أم نادم مصغر ال يكفي إلى ممارسة األنشطة كافة بؿ مقتصرة غمى 

تـ تشكيؿ ىيئة الشباب (  2000) الجانب الرياضي فقط كبعد مركر فترة مف الزمف كخبلؿ عاـ 
لشباب الف الكزارة التي ألغيت لـ تتمكف مف سد حاجة كمتطمبات كالرياضة كىي اصغر مف كزارة ا

كرغبات كميكؿ الشباب في تمؾ الفترة فكيؼ يتـ تشكيؿ ىيئة لمشباب في فترة الحصار الذم كاف 
مفركض عمى العراؽ منذ تشكيمو، ىي ضعيفة ال تستطيع تغطية مراكزىا كدعميـ مف أجؿ 

                                                           

  201، ص ( 1967دار الحرية ، بغداد ،:)  لمشباب اجتماعية؛ خدمات منذرىاشـ الخطيب كصبيح عبد المنعـ  8

  36، ص  1971، ( 13)منذر ىاشـ ؛ ممخص أطركحة تاريخ التربية الرياضية في العراؽ نظاـ كزارة الشباب  9

10
 .49، ص  1980،  المنشآت الشبابية كدكرىا في البناء الصحيحماىر القيسي ؛  
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تيـ الف الدعـ ضعيؼ جدا لكجكد جية أعمى مف تحقيؽ أىداؼ الشباب كتطكر عمميـ كنشاطا
الييئة ىي المجنة األكلمبية الكطنية التي كانت تسيطر عمى مركز الييئة كىناؾ تضارب في 

العمؿ كاألنشطة كالتخصصات المالية كالصبلحيات المقيدة لمييئة التي كانت تصدر مف المجنة 
مركز (  146) لشباب كالرياضة تـ فتح األكلمبية آنذاؾ كخبلؿ ىذه الفترة بعد تشكيؿ ىيئة ا

.  شباب مكزعة عمى محافظات القطر 
كزارة الشباب ) إلى ( ىيئة الشباب كالرياضة ) كبعد سقكط النظاـ السابؽ تـ تبديؿ 

أم الرجكع إلى األسـ الذم ألغيت بو كباشرت ىذه الكزارة بدعـ المراكز بشكؿ كبير ( كالرياضة 
مالية كبيرة كذلؾ بعد رفع الحصار الذم كاف مفركض عمى مف أعمار كترميـ كتخصيصات 

العراؽ مما ساعد عمى دعـ الكزارة كمف خبلليا دعـ مراكز الشباب كالتي بدأت ممارسة األنشطة 
.  المختمفة في المراكز كدعـ ىذه األنشطة في المجاالت كافة كرعاية الشباب كالرياضة في القطر 

ة لـ تستطيع أف تسد النقص المكجكد في المبلؾ في كلكف ىذه الكزارة لحد ىذه المحظ
مراكز الشباب أم اف ىناؾ أمكر لـ تعالج كاقتصر االىتماـ عمى الجانب المالي فقط كتركت 
الجكانب االخرل مف مبلؾ كتجييزات كبرامج في كيفية كسب الشباب كدعميـ ككسائؿ عممية 

دم بدكف تخطيط كلك رجعت الى قبؿ كمختبرات أم ال يكجد تكجو عمى ىذا المسار أم دعـ ما
فترة ككانت تعاني مف نقص في الدعـ المادم كالمعانات نفسيا كاآلف يكجد دعـ مادم كالمعانات 

نفسيا لذلؾ يحتاج الى كقفة ليذه االمكر حتى تستطيع الكزارة تغطية  المستمزمات كافة بشكؿ 
. الصحيح  عمؿ المراكز كفي  الكقت نفسو دعـ الشباب كالرياضة بالشكؿ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 غ 

:   مراكز الشباب   2  –1  –2
تقرر  1969لسنة (  50) استنادا ن إلى أحكاـ المادة الثانية مف نظاـ كزارة الشباب رقـ           

أصدار تعميمات بإنشاء مراكز اإلعداد كالتكجيو لمشباب في المدف كاألرياؼ عمى مستكل القطر 
الخدمات ليـ ليساىمكا في بناء المجتمع كتعد مديرية الشباب العامة بيدؼ تنظيـ الشباب كتقديـ 

كمديريات الشباب في المحافظات مف خبلؿ أقساميا المتمثمة  باإلدارة التي تتناكؿ مسؤكلية 
في المادة  1971/  3/  20بتاريخ (  13) األشراؼ عمى مراكز الشباب حسب قرار رقـ 

عمى أف ىذه المديرية ىي المسؤكلة عمى إنشاء مراكز السادسة مف نظاـ الكزارة التي تنص 
كبيكت الشباب ، كاألشراؼ عمى مديريات الشباب في المحافظات ، عممان أف مديريات الشباب في 

.  (11)المحافظات تحتكم عمى أكثر مف مركز
أف مراكز الشباب ىي مؤسسات رسمية ميمتيا استثمار أكقات فراغ الشباب استثمارا ن  

كمكجيا ن ككذلؾ تكفير الخدمات ليـ كتنظيـ انشطتيـ كفعالياتيـ كدفعيـ لممساىمة الفعالة كاعيا ن 
.   (12)في برامج التنمية الشاممة

في مدينة  1969عاـ ( أبريؿ) لقد تأسس مركز لمشباب في العراؽ في السابع مف نيساف  
مركزان كتعد عدة ( 146)بغداد كبعدىا تـ أفتتاح مراكز جديدة في عمـك القطر كبمغ عددىا 

المراكز حمقة ميمة في سمسمة الحمقات المترابطة التي تستيدؼ إعادة بناء األنساف الذم يمثؿ 
ىدؼ المجتمع الجديد تنص الكائح الخاصة بمراكز الشباب بأنيا تيدؼ إلى إعداد كتربية الشباب 

حة تخدـ المجتمع كالكطف كتطكير قابميتيـ الفكرية كالعممية كالفنية كالبدنية كترشيح تربية صحي
:  (13)كلغرض تحقيؽ ىذا اليدؼ الكاسع فإف مراكز الشباب تظـ النشاطات اآلتية 

.  النشاطات العممية  .1
 . النشاطات الرياضية  .2
 . النشاطات الفنية  .3
 . النشاطات الثقافية  .4
 . النشاطات شبو عسكرية  .5

حتى . قابمياتيـ كتحسينيا لقد اتيح أماـ العديد مف الشباب الفرص الكافية لتطكير 
. اصبحت مراكز الشباب تزىك باعداد ىائمة مف الشباب 

  : - (14)أف ىذه الظاىرة اإليجابية قمت في اآلكنة األخيرة  كألسباب عديدة أىميا
                                                           

 .22، ص  1980،  ؛  المصدر السابؽماىر القيسي  11

 . 221، ص  1963دار المعارؼ، مصر ، ،  مستقبؿ الشباب العربيمحمد عمي حافظ ؛  12

 82، ص  1976،   المصدر السابؽمنذر ىاشـ الخطيب ك صبيح عبد المنعـ ؛ .  13
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 . 33، ص (  1992مكتبة القاىرة ، : )  رعاية الشباب مينة كففعبد الخالؽ عبلـ كآخركف ؛   



 ظ 

.  بعد المنظمات كالمؤسسات التي تعمؿ مع كزارة الشباب كضعؼ التنسيؽ في العمؿ  .1
 . النقص النكعي كالكمي في المبلؾ  .2
 . ضعؼ المتابعة كالتكجييات  .3
 . أنعداـ المكافآت المعنكية كالمادية لممبلؾ  .4
 . سيطرة اإلجراءات األدارية الركتينية كعدـ مبلئمتيا  .5

أف قمة العامميف كضعؼ القاعدة الرياضية كالنشاطات األخرل في بعض األحياف بيف 
عمؿ النادم كالمراكز كفقداف الشخصية المعنية كعدـ أستقرار المبلؾ فعبل ن عف المسائؿ األدبية 

.   (15)كالمعنكية 
أف أقؿ الطرؽ ىك الرجكع إلى األنظمة كالتشريعات التي صدرت بيذا المجاؿ كعدـ 

عتماد عمى الفردية بمعزؿ عف الييئة اإلدارية كالتشريعات ىي الكفيؿ بأف يككف مركز األدارة األ
  : -(16)الفعالة لتطكير النادم كعمى ىذا األساس حددت تعميمات لمراكز الشباب كىي

.  إعداد كتكجيو الشباب 
 . تنظيـ فعاليات الشباب لمسماح في بناء المجتمع 

 . عقد مناظرات ثقافية 
 . ؿ المكاىب كدعميا صؽ

 . استثمار أكقات الفراغ لتطكير القابميات 
 . تعكيد الشباب عمى إدارة شؤكنيـ 
 . تككيف فرؽ اليكاة بشتى المجاالت 

 . تييئة مبلعب الرياضة كمبلعب التسمية 
 . تكفير الخدمات الصحيحة األكلية 

. ارشاد الشباب لمستفادة مف الخدمات العامة 
  
:   (17)أىداؼ مراكز الشباب  1  –2  –1  –2

تنفيذ الخطط كالبرامج السنكية كالفصمية النشيطة كفعاليات الشباب المتعمقة بتنمية  .1
عدادىا كالتنسيؽ مع المنظمات اآلخرل  .  مكاىبيـ كقابمياتيـ البيتية كالذىنية كا 

مراكز الشباب ىك اخذ مدارس األنشطة الرياضية كاألجتماعية ميمتيا غرس المفاىيـ  .2
 . كالقيـ األصيمة لدل الشباب 

                                                           

   53، ص (  198بغػداد ، : ) ضية الريامػف دليؿ المنشآت الشبابية مػراكز الشباب كاألندية كزارة الشباب ؛  15
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أأ   

 . استثمار أكقات الشباب بالبرامج التي تنمي اداركيـ كقابمياتيـ الذىنية كالبدنية  .3
 . دعـ كحضف ىكايات كمكاىب الشباب كتعكيدىـ عمى االخبلؽ كاألبداع  .4
م الثقافي لدل الشباب كذلؾ عف طريؽ إقامة الندكات كالمناظرات العممية تعميؽ الكع .5

 . الثقافية الرامية الى تحقيؽ االىداؼ باسمكب مكضكعي بناء 
تنمية كتطكير قابميات الشباب العممية كالمينية كمساعدتيـ في التخصص العممي  .6

 . كالميني كتشجيعيـ عمى األبداع كاألبتكار 
رة الذاتية لمشباب كتكميفيـ بأمكر ككاجبات كتعكيدىـ عمى إدارة ممارسة اسمكب اإلدا .7

 .شؤكنيـ ذاتيان بركح نابعة مف صفات خمقية ذات أسمكب دقيؽ 
تشكيؿ الفرؽ الشعبية المتنكعة لممارسة الفعاليات كفرؽ الرسـ كالتصكير كالخطابة   .8

 . كالمسرحية كالمكسيقية ك التشكيمية
 ريب البدني لخمؽ المكاطف القادرعمى حماية الكطف  تييئة الفرص أماـ الشباب لمتد .9

تييئة المبلعب الرياضية كاماكف التسمية عمى أختبلؼ أنكاعيا داخؿ المركز كخارجو مف .10
 . أجؿ تطكير الميارات الرياضية الشابة كتطكير األلعاب الرياضية المختمفة

العامة كممارسة أسمكب العمؿ التعاكف مع المنظمات الكطنية كالجمعيات لتنفيذ الخدمات .11
 . الشعبي عف طريؽ تنظيـ معسكرات العمؿ الدائمية كالمؤقتة 

ممارسة اسمكب تقديـ الخدمات كالقياـ باألعماؿ التي تخدـ أىداؼ كأغراض  المراكز .12
كتشكيؿ كحدة . كأعضائو اآلخريف مثؿ تقديـ الخدمات  الصحية األكلية لبعض األسر 

كدة باألدكية كالمستمزمات الضركرية ك تدريب المنتسبيف عمى كيفية صحية داخؿ المركز مز
 . معالجة األصابات 

تشجيع الصناعات اليدكية التي تعتمد عمى تكفير الخامات المحمية بشكؿ خاص لتدريب .13
 . الشباب عمى ممارستيا كتعميؽ قيميا 

قطاعات كخمؽ األجكاء تقكيـ اداء األلفة كاألخاء كالتعاكف بيف الشباب مف مختمؼ اؿ.14
 . كالظركؼ التي تعمؿ عمى صيرىـ كتحقيؽ التجانس الفكرم بينيـ 

.  العمؿ عمى الرعاية العممية كتكفير كافة السبؿ الكفيمة ليا .15
 
 
 
 
 
 



ب 
:   التشكيؿ اإلدارم لمراكز الشباب  2  –2  –1  –2 ب

  : - (18)يتركز الييكؿ اإلدارم لمراكز الشباب عمى األسس اآلتية  
.  مجمس اإلدارة  .1
 . إدارة المركز  .2
 . الكحدة اإلدارية كالحسابية  .3
 : األنشطة كتقسـ  .4

 . النشاط الثقافي -أ 
 . النشاط العممي -ب 
 . النشاط الرياضي -ج 
 . النشاط الفني -د 
.  النشاط األجتماعي -ق 

 
  : - (19)مجمس اإلدارة  3  –2  –1  –2
يتكلى مجمس اإلدارة شؤكف المركز كعرض االمكر المتعمقة بو حيث يتككف مف ثمانية  

أعضاء يمثمكف المنظمات الجماىيرية كالمؤسسات الحككمية ذات العبلقة باضافة إلى ذلؾ كجكد 
.  اثنيف كاعضاء مف ذكم الخبرة في شؤكف الشباب كرؤساء شعب النشاط العاممة في المركز 

ارتبطت ميمة رئاستو بمدير المركز بأحتراـ األنشطة كالنظر في  ختص المجمس الذم0
طمبات األنتماء، كمراقبة سير العمؿ إلى جانب الكاجبات األخرل المتعمقة بتحديد األنتماء 

كتكميؼ منتسبي المركز بالقياـ بأالعماؿ المتعمقة ، كتكفير المناخ المبلئـ لتسييؿ العمؿ في 
.  المركز 

 
  : - دارة المركػػػز إ 4  –2  –1  –2

يتكلى تمشية العممية اإلدارية لممركز مدير المركز الذم يتـ تعينو مف قبؿ كزارة  
الشباب كالرياضة شرط اف يككف مف ذكم االختصاص كالخبرة في مجاالت الشباب ليقـك 

  : - (20)بالميمات اآلتية
إدارة شؤكف المركز كالمحافظة عمى الضبط كالنظاـ فيو ، كاالشراؼ عمى تنفيذ قرارات  .1

 . مجمس إدارتو كتطبيؽ التعميمات كاألكامر الصادرة مراجعيا المختصة 
                                                           

18
 . 46، ص (  1981كزارة الشباب ، مديرية األعبلـ ، : )   الشباب كالمسيرة الثكرية  كريـ محمكد المبل ؛  

19
 .106، ص (  1964المطبعة العربية ، بغداد ، : )  مدخؿ المشركع رعاية الشباب في العراؽ ردم ؛ نجـ الديف السيرك 

 المصدر السابؽ  كجية محجكب كفؤاد السراج ؛ ،  ص ،.



ج 
 . يحدد مجمس اإلدارة اجتماع ألعضاء مجمس مرتيف بالشير عمى األقؿ  .2 ج

 د الصالحيات المخكلة لو تمثيؿ المركز كالتحدث بأسمو أماـ الجيات كافة في حدك .3
 . لو الحؽ في قبكؿ األعضاء المؤازريف كأسقاط العضكية عنيـ  .4

 
  : -أقساـ المراكػػػػػز   5  –2  –1  –2

  : -يكجد في كؿ مركز شباب ككادر مسؤكلة عف األنشطة االتية  
.  القسـ الرياضي  .1
 . القسـ العممي  .2
 . القسـ الثقافي  .3
 . القسـ الفني  .4
 . اعي القسـ األجتـ .5

تمثؿ ىذه األقساـ رعاية الشباب في جميع األقساـ المذككرة سابقا ن ك تعمؿ عمى اف 
.  تككف مركز اشعاع فكرم ليـ 

 
:   الكحدة اإلدارية كالحسابية 6  –2  –1  –2

تركز ميمة ىذه الشعب في تقديـ الخدمات اإلدارية كالحسابية كالخدمية لممركز بما  
.   (21)لفة يسيؿ برامجو كخططو المخت

 
  : - األنشػػػطة  7  –2  –1  –2

أف أىـ األنشطة التي تمارس في المركز ىي االنشطة الثقافية كالعممية كالفنية  
كالرياضية كأالجتماعية كبشكؿ ينطبؽ مع نشاطات المنظمات الشبابية ، إلى اف تككف لكؿ 

كفي . نشاط لجنة خاصة تتكلى إدارتيا مف الجكانب كافة لمقياـ بأعماليا عمى أحسف ما يراـ 
  : -ف نكضح أف المادة األساسية في مراكز الشباب ىي ىذا المجاؿ يمكننا أ

.  الطالئع 
 . الفتكة 

 . أف نسبو عالية مف مدراء الشباب يحتمكف مكاقع في المنظمات الشبابية    -
أف الصيغة الراىنة كالتنسيؽ التاـ بيف المنظمات كاألجيزة المركزية لكضع الخطكط العامة    -

.   لخطة البرامج 

                                                           

 .20، ص  1972، لسنة  263قانكف أتحاد الشباب رقـ  21



دد   

 
  : - نبذة عف مراكز الشباب كاألنشطة  8  –2  –1  –2

مؤسسة حيكية ترتبط بالشباب مباشرة مياميا األساسية ،  تطكير الحياة األجتماعية  
كالثقافية كالفنية كالرياضة كالصحة كأستثمار أكقات الفراغ لمشباب كأنقاذىـ مف الحيرة 

بصكرة جادة كمستمرة في خدمة كالضياع لبناء عقكليـ بشكؿ يتيح ليـ حؽ المشاركة 
المجتمع كممارسة نشاطاتو في المركز الذم ينظـ االنشطة العممية كالثقافية كالرياضية 

كأف ىذه كانت األنشطة تفتقر الى الدعـ القميؿ كالمبالغ المخصصة ليا التكازم . كالفنية
عادة النظ رفي الييكؿ اإلدارم األنشطة التي تمارس داخؿ المركز، كبعد سقكط النظاـ السابؽ كا 

لمكزارة  اصبح الدعـ المالي بشكؿ أكسع حيث تـ تخصيص مبالغ كبيرة لسد حاجات كمتطمبات 
األنشطة ، كذلؾ بعد رفع الحصار الذم كاف مفركض عمى العراؽ قبؿ سقكط النظاـ كاخذت 

مالي الكزارة بتحكيؿ مبالغ كبيرة إلى مراكز الشباب التي كانت تعاني مف نقص في الدعـ اؿ
لتككف النسبة صرؼ مالييف الدنانير بدال مف مئات االالؼ الدنانير التي كانت تصرؼ في 

الفقرة السابقة ، كأف ىذه المبالغ تصرؼ مف أجؿ تحقيؽ طمكحات الشباب كتحقيؽ نشاطاتيـ 
.   (22)في المراكز
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  أسماء مراكز الشباب حسب المحافظات 

 اسماء المراكز
شباب مديرية 

كرياضة 
 المحافظة

 ت

 1 بابؿ  المتحتية ، الياشمية ، القاسـ ، المحاكيؿ ، المسيب ، السدة ، الحمة 
كرببلء ، عيف التمر ، الكحدة ، اليندية ، الحسينية ، الحسيف ، الصمكد   كرببلء   2 

المكصؿ ، القكش ، تؿ اعفر ، حماـ العميؿ   نينكل   3 
قمعة سكر ، الرفاعي ، النصر ، األصبلح ، الشطرة ، سكمر ، سكؽ الشيكخ    ذم قار   4 
غماس ، الحمزة ، الشنافية ، الشامية ، عفؾ ، الديكانية ، األسكاف ، النيركاف   القادسية   5 
عمي الغربي ، قمعة صالح ، حي الحسيف ، المشرح ، الكحبلء ، الميمكف ، المجر 

، العمارة  
ميساف   6 

الدجيؿ ، بمد ، الشرقاط ، صبلح الديف ، العمـ ، يثرب ، الدكر ، تكريت ، بيجي 
، سميماف بيؾ ، الصينية ، السحاقي ، الضمكعية ، سامراء  

صبلح الديف   7 

الجماىير ، الزيدية ، الحي ، الحيدرية ، العزيزية ، النعمانية ، الحفرية الصكيرة   كاسط   8 
الكبيسة ، الفمكجة ، عنو ، راكة ، القائـ ، الحقبلنية ، الرمادم ، بركانو ، ىيت ، 

حديثة ، الرطبة  
األنبار  9 

بعقكبة ، جمكالء ، بمدركز ، الخالص ، المقدادية ، مندلي ، خانقيف   ديالى   10  
التحدم ، الطارمية ، ابك غريب ، الشعمة ، المحمكدية ، الرساؿ اليكسفية ، العامؿ 

، األعبلـ ، المطيفية ، البياع ، األسكاف  
الكرخ / بغداد  11 

العاباسية ، األنصار ، األماـ عمي ، الحسيف ، النجؼ ، المناذرة ، المشخاب ، 
الككؼ ، العركبة  

النجؼ  12 

دبس ، تازة ، تسعيف ، التكف ككبرم ، حكيجة ، كرككؾ ، األندلس ، التحرير ، 
داقكؽ ، الرياض ، عدناف  

التأميـ   13 

األصمعي ، البصرة ، المعقؿ ، الزبير ، الفاك ، أبك الخصيب ، أـ قصر ، الشيية  البصرة  14 



وو   

، ىشاـ ، القرنة  
الكركاء ، المثنى ، الخضر ، الرميثة ، السماكة   المثنى  15 

جسر ديالى ، فاسطيف ، الصميخ ، الراشدية ، خالد بف الكليد ، البمديات ، 
األعظمية ، الزعفرانية ، حي عدف ، البنكؾ ، الكرادة ، حي الجزائر ، المدائف  

/ بغداد 
الرصافة  

16 

الفارس العربي ، الفداء القدس  مدينة / بغداد 
الصدر 

17 

 
:   أنشطة مراكز الشباب  3  –1  –2

  : - األجتمػػػاعات كالزيػػػارات 1  –3  –1  –2
أف مستمزمات العمؿ داخؿ مراكز الشباب تتطمب أستقراء آراء العامميف فييا كالكقكؼ  

عمى اقتراحاتيـ كأحتياجاتيـ كيككف ذلؾ بعقد األجتماعات الدكرية كالقياـ بزيارات مباشرة 
لى ذلؾ عقد لقاءات دكرية بيف المسؤكليف في الكزارة كمدراء لمكاقع العمؿ ، باإلضافة ا

الشباب كمدراء المراكز لغرض متابعة القضايا التي طرحت في األجتماعات السابقة كالكقكؼ 
الخطكات التي تـ تنفيذىا مف خالؿ النشاطات التي تمارس في المراكز مف قبؿ الطالئع كالفتكة 

.   (23)رفيف الرياضييف كالمحاضريف لتنمية النشاطات كالشباب كالدكر الذم يقـك بو المش
 

   : - النشػػػػػاط الرياضػػػػي 2  –3  –1  –2
تمارس داخؿ المراكز مختمؼ األلعاب الرياضية ، كعمى الرغـ مف ذلؾ قياـ الكزارة  

ككذلؾ تزكيدىا مف الكادر . بتزكيد مراكز الشباب التجييزات الرياضية ذات المكاصفات الجيدة 
الفني المتكفر إال أف ىذه األنشطة ال تزاؿ بعيدة عف تحقيؽ كامؿ طمكحات الكزارة المتمثمة في 
أستثمار النشاط الرياضي الذم يعد مف أكثر األنشطة ممارسة مف قبؿ المنتميف حيث يعاني 
المركز مف قمة كضعؼ الكادر الفني الذم ىك يساعد عمى تنمية النشاط كاألرتفاع بقابميات 

كقد بدأت الكزارة في اآلكنة األخيرة . ضييف لغرض تكسيع القاعدة الرياضية في القطر الريا
بكسب الفرؽ الشعبية لكرة القدـ التي ىي جزء مف الرياضة مف كاقعيا السابؽ الذم كاف 
يعاني مف عدـ كجكد الدعـ الكافي ليذه كقامت بتكزيع المنح كالتجييزات الرياضية الالزمة 

.  (24)بدعـ ىذه الفرؽكتكجيو المراكز 
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 . 1323، المجمد الثالث ، ص  مكسكعة العراؽ الحديث خالد عبد المنعـ ؛  

24
 .59، ص  1981، المصدر السابؽ  منذر ىاشـ الخطيب كصبيح عبد المنعـ ؛  



ز 
  ز

  : - النشػػػػاط الثقافػػػػػي 3  –3  –1  –2
تتكلى  –تكجد في مراكز الشباب لجاف ثقافية يرأسيا أحد أعضاء مجمس اإلدارة 

مسؤكلية إعداد البرامج كالفعاليات الثقافية لغرض تكحيد أعضاء مراكز الشباب عمى كفؽ 
ثـ تقـك الكزارة بتزكيد مراكز . ة لتنمية ىذا النشاط المفاىيـ التي يطرحيا مجمس اإلدارة كالكزار

الشباب بالكسائؿ الالزمة لذلؾ كتكفير أجيزة عرض كتصكير سنمائي إضافة ن إلى المكتبات 
كتصدر تمؾ المجاف ممصقات . التي تسعى الكزارة لتزكيدىا بالكتب الثقافية كالعممية كالسياسية 

ة إلى التقكيـ السنكم لمنشرات الجدارية كتقـك الكزارة جدارية لمختمؼ المناسبات الكطنية إضاؼ
كما يشارؾ المركز خالؿ الخطة الشيرية . بميرجاف ثقافي سنكم لغرض نشاطات الشباب 

بالميرجانات الخاصة بالمديرية التابعة لو في المحافظة كيجرم ايضان أعالف عف النشاطات 
.   (25)المميزة مف قبؿ مراكز الشباب

 
  : - النشػػػػاط الفنػػػػػػي 4  –3  –1  –2

( الرسـ ، مكسيقى ، تمثيؿ ، تصميـ ) تدخؿ ضمف النشاط الفني اليكايات الفنية كافة  
مكانيات الشباب كتسعى الكزارة  مف خالؿ إقامة المعارض كحفالت كميرجانات ألبراز طاقات كا 

ألستفادة مف خبراتيـ حاليا ن إلى استقطاب اصحاب األختصاصات كالخبرات في ىذه المجاالت ؿ
حيث أف دكر المشرفيف مميز في نجاح ىذا النشاط كابداء المراكز . لتطكير قابميات الشباب 

بتنظيـ ميرجانات لغرض تنمية قابميات الشباب كمشاركة ىذه المراكز في الميرجانات التي 
.  (26)تتضمنيا المديرية في المحافظة

 
  : - ػيالنشػػػاط األجتماعػػػػػ 5  –3  –1  –2

تيدؼ مراكز الشباب عف طريؽ برامجيا كفعاليات االجتماعية إلى أقامة عالقات 
أجتماعية سميمة متطكرة ألزالة مخمفات الكاقع األجتماعي كيضـ كؿ مركز لمشباب في كؿ 

مناسبة حفت أجتماعية مكسعة أك تمثيمية إضافة إلى البرامج التي أعدتيا الكزارة كينظـ عمى 
تزاكر كاسعة بيف المحافظات كافة مضافة إلييا السفرات الجماعية المختمفة اساسيا عممية 

لتقكية العالقات األجتماعية بيف عكائؿ المنتميف مف طالئع كفتكة كشباب مع مراكز 
.  (27)الشباب

                                                           

 . ، ص  ،   الدكلة كالشبابكجيو محجكب كفؤد السراج ؛  

  .، ص  ،   كدكرىا في بناء المجتمعالمنشآت الشبابية ماىر القيسي ؛ 

 . ، ص  ،  المصدر السابؽكريـ محمكد المال ؛  



ح 
  ح

  : - النشػػػػاط العممػػػػػػي 6  –3  –1  –2
تمارس مراكز الشباب نشاطات عممية ألظيار الطاقات الجيدة كتطكيرىا كمزاكلة  

نشاطاتيا بالتعاكف مع الرعاية العممية كتسعى إلى إيجاد الكادر المتخصص العممي بالنشاطات 
العممية ، حيث أف ىناؾ مراكز تقـك بالدكرات العممية لممنتميف مف الطالئع كالفتكة كالشباب 

مات لغرض األختراعات كالمقترحات العممية التي يقـك بيا المنتميف بفضؿ كتكفير المستمز
كلقد شيدت مراكز الشباب في ىذه المرحمة تطكران ايجابي . الكادر المتخصص في ىذا المجاؿ 

.  في ىذا الجانب مف خالؿ المشاركة لكثير مف المنتميف في ىذا المجاؿ  
  : -(28)القيػػػػػػادة  4  –1  –2

قيادة مف أكثر أدكات التكجية فاعمية النيا تساعد عمى حؿ المشاكؿ اإلدارية ، تعد اؿ 
كتضع الحكاجز أماميا حتى ال تتكرر فالقيادة ىي مجمكع النشاطات التي يمكف أف تؤثر عمى 
األفراد العامميف مف اجؿ القياـ بعمميـ برعايتيـ الخاصة ليحققكا أىدافيـ كأىداؼ التنظيـ 

ليست ميزة شخصية في شخص القائد كلكنيا محصمة لعكامؿ عدة عمى كجو  اإلدارم كالقيادة
الخصكص  تركيب األفراد كشخصياتيـ كسمككيـ كتفاعؿ المجمكعة كتماسكيا كتعاكنيا 

. باألضافة إلى ذلؾ  ظركؼ المكقؼ 
كبذلؾ يبيف القائد الطريؽ لمقياـ بالمياـ كاألنجاز بكجكده في المقدمة لكي يككف قدكة 

اف أداء األعماؿ كأنجازىا . محفز ال اف يككف في المؤخرة لكي يميز كيدفع األفراد كعامؿ 
يتطمب تنمية التعاكف بيف األفراد كخمؽ الدافع لدييـ ، كذلؾ بتييئة المناخ التنظيمي المناسب 
ليذا األنجاز كيعد ذلؾ مف أكلكيات القائد لتقدمو،  باألضافة إلى ذلؾ تحقيؽ التجانس بيف 

.  كالحاجات كالتنظيـ كاإلفراد  األىداؼ
يعني عالقة متبادلة بيف مف يبدأ بالفعؿ كبيف مف ينجزه كىذه ( قيادم ) أف لفظ  

العالقة تترتب عمييا تمثيؿ دكريف متباينيف،  يمثؿ الدكر األكؿ مف يتكلى القياـ بالعمؿ كىك 
.  القائد ككظيفة أصدار األكامر 

كيمثؿ الدكر الثاني مف ينجز العمؿ كىـ األتباع أك األفراد ككظيفتيـ تنفيذ األكامر كىذا 
كقد عرفت القيادة عمى مستكيات مختمفة مف قبؿ أدارييف كمفكريف كباحثيف . كاجب عمييـ 

  : -عمى النحك االتي 
القيادة ىي نشاطات كفعاليات ينتج عنيا أنماط متناسقة " Hemphilيرل ىمفؿ  .1

.  (29)"فاعؿ الجماعة نحك حمكؿ المشكالت المتعددةتت
                                                                                                                                                                      

 

  .، تحت الطبع ، ص  خدمات أجتماعية لمشباب ىاشـ الخطيب كصبيح عبد المنعـ ؛ 



ط 
قدرة الفرد عمى التأثير عمى اآلخريف لبذؿ جيكد تتجاكز المستكيات العادية : القيادة  .2 ط

 .  (30)مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ
 . (31)يرل ستكفدؿ القيادة عممية تأثير في نشاطات الجماعة لتحقيؽ األىداؼ .3
تصميميا لمتأثير عمى األفراد في كيفية مجمكعة السمككيات الشخصية التي يتـ  .4

. (32)تعاكنيـ مف اجؿ تحقيؽ األىداؼ
كمف أجؿ التكصؿ إلى تعريؼ أكسع في مجاؿ القيادة البد مف أف فيـ المصطمحات 

كسنحاكؿ استعراض ىذا التعريؼ ( السمطة  –التأثير  –القكة ) المرتبطة بمفيـك القيادة كىي 
  : - (33)في مفيـك القيادة كىي

.  لقيادة بأعتبارىا القدرة كالقابمية عمى التأثير في اآلخريف ا .1
 . القيادة بأعتبارىا عممية التفاعؿ  .2
.  القيادة بأعتبارىا سمككيا ن  .3

 
 :- القيادة بأعتبارىا القدرة كالقابمية في التأثير باآلخريف1  –4  –1  –2

أك قابمية القائد في التأثير عمى ىناؾ العديد مف الباحثيف الذيف يعرّفكف القيادة بأنيا القدرة 
باف القيادة ضركرة اجتماعية ، عرفيا االنساف منذ ( "محمد عمي حافظ)اآلخريف ،  فقد عرفيا 

عرؼ حاجتو لمتعامؿ مع غيره مف الناس كمنذ أدرؾ أىمية النظـ االجتماعية في مختمؼ صكرىا 

                                                                                                                                                                      

بغداد، :) المميئة بالكطنيالقيادة كاإلدارة في ضكء المنيج العممي كالممارسة اع ؛ ػػػمحمد حسف عبد اليادم البي
  ) ص ،.

 أسس اإلدارة الحديثةبشير العالؽ ؛  ( : ، عماف ، شارع الممؾ  ) ص ، .

المصدر السابؽ؛   محمد رسالف الجبكرم ك جميمة جاد اهلل   ،  ص ،  .

 ط اإلدارة الحديثةعبد البارم دكه ك آخركف ؛ ،  ( : ، عماف )  ص ، .

 القاىرة ، دار النيضة : ) ، ترجمة عبد الفتاح ابراىيـ  فف القيادة كالتكجية في إدارة األعماؿ العامةتيد أكر دكام ؛
 .، ص (  العربي ، 



ي 
أنيا العنصر االساسي في تحقيؽ كأحس بأنيا العامؿ االكؿ الذم يساعد عمى تماسؾ الجماعة ك.  ي

.  (34)"رغباتيا
بأنيا عممية مستمرة في التأثير كيساعده الجماعة مف خبلؿ تنظيـ كقبكؿ ( دانفكرد)كيرل 

. أىداؼ كاضحة كمحددة كالعمؿ بصكرة مؤثرة لمكصكؿ الى تحقيؽ ىذه االىداؼ 
دىـ نحك تحقيؽ بأنيا القابمية في التأثير باآلخريف لتكجيو جو( " ىكدجيست)كعرفيا 
 (.36( )35")االىداؼ الخاصة
بأنيا قدرة شخص ما بالتأثير في اآلخريف لجعميـ يتعاكنكف كيسعكف ( " كرف فكج)كعرفيا 

. (37)"في مكاصمة تحقيؽ االىداؼ التنظيمية
بأنيا عممية التأثير في نشاط المجمكعة المنظمة تجاه ىدؼ ( " ستكدؿ)كما عرفيا 

 (38)"لجماعةإيجابيان عمى باقي أعضاء ا
كيرل الباحث أف القيادة ىي قدرة الفرد عمى التأثير في اآلخريف نحك تحقيؽ االىداؼ ، 

كمما يتبيف مف خبلؿ التعاريفات السابقة أف القائد ىك العنصر الرئيسي المؤثر في أعماؿ 
كنشاطات المرؤكسيف كيظير ذلؾ قدراتو كقابميتو في التأثير عمى معرفة اك التصرفات كسمكؾ 
مرؤكسيو بغية تحقيؽ االىداؼ كالف القائد الناجح ىك الذم يمكف أف يكسب ثقة اتباعو كالتي 

                                                           

 المكتبة الكطنية ، : )  االدارية في ضكء المنيج العممي كالممارسة القيادةمحمد حسف عبد اليادم البياع ؛

 .، ص (  بغداد ، 
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 .309،ص (1985القاىرة،:) تطبيقات في مجاؿ االدارة كالعمؿ –؛ السمكؾ االنسانيمحمكد العساؼ كعمي احمد  38



ك 
يحصؿ عمييا مف خبلؿ الحكـ الصائب ، كالتقدير الصحيح لبلمكر التي يعالجيا مع اآلخريف  ك

. كالتصكر المسبؽ لبلىداؼ االنية كالبعيدة التي يعمؿ الجميع مف أجؿ الكصكؿ الييا 
 

  :- القيادة بأعتبارىا عممية التفاعؿ 2  –4  –1  –2
يرل اصحاب ىذه االتجاه أف القيادة ىي عممية تفاعؿ كتبادؿ بيف القائد مف جية كبيف 

مرؤكسيو مف جية اخرل ، كأف العنصر الرئيسي ليذا التعامؿ يتجسد في القكة التي يستمدىا 
القيادم في المنظمة، كىذا يعني القائد مف الجماعة التي يقكدىا كتؤكد نجاحو كمؤىبلتو لممركز 

أف االتباع ىـ الذيف يكفركف لمقائد ىذه القكة عمى كفؽ لممكاصفات كالسمات التي يفضمكنيا عمى 
القيادة بأنيا عممية التفاعؿ ( " ديفز ، نيكستركح)غيرىا كيجدكنيا متكفرة فيو ، كقد عرؼ كؿ مف 
كمساعدة المرؤكسيف عمى العمؿ بحماس مف بيف القائد كتابعة ، بمقتضاىا يقـك القائد بتشجيع 

كىذا التعريؼ يتضمف قياـ القائد بتكجيو سمكؾ نابعة مف خبلؿ تشجيعيـ . اجؿ تحقيؽ االىداؼ 
. (39)"كمساعدتيـ نحك تحقيؽ ىدؼ معيف يرمكف تحقيقو

بأنيا دكر اجتماعي رئيسي يقـك القائد بالتفاعؿ مع غيره ( " محمكد زىراف)ككما عرفيا 
. ( 40)"د الجماعة كيقسـ ىذا الدكر بينيـ في تعاممو لبمكغ ىدؼ الجماعة مف افرا

كىكذا نجد مف التعاريفات السابقة عمى الرغـ مف تأكيدىا عمى عممية التعامؿ بيف القائد 
كأتباعو لكنيا لـ تعطي تفسيران كاضحان كمفيكمان محددان لجكىر عممية التفاعؿ ، كاالسس التي 

االتجاه يرل بأف المكاصفات كقدرات القائد لكحدىا ال تكفي لظيكر القيادة كأف تحكميـ كعميو فأف 
العنصر الحاكـ في ظيكرىا ىك نكع االستجابة كدرجة االجتماع كاالستبلـ الذم تغطيو الجماعة 
المقادة لمقائد كمع ذلؾ فأف ىؤالء ال يمغكف دكر القائد كقدراتو في استحضار ىذه الصناعو مف 

في عممية القيادة بعػد أف كاف ( االتباع)،كلكنيـ يؤكدكف عمى اىمية الطرؼ الثاني قبؿ اتباعو 
التأكيد بنصب عمى القائد كما تظير مف ىذه التعريفات ايضان تأثير حركة العبلقات االنسانية 

. (41)التي تظير في مطمع الثبلثينيات مف ىذا القرف
 

:- القيادة بأعتبارىا سمككا ن  3  –4  –1  –2
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ل 
جد محاكالت عدة مف قبؿ العمماء كالباحثيف في التفسير كالتنبؤ بسمكؾ االفراد الذيف تك ل

يحتمكف مراكز قيادية كذلؾ يفرض التعرؼ عمى خصائص القيادة فعمى سبيؿ المثاؿ يؤكد 
اصحاب نظرية الرجؿ العظيـ أف بعض الرجاؿ العظاـ يبرزكف في المجتمع لما يتسمكف مف 

ائص كعنصرية تجعؿ منيـ قادة مف كؿ المكاقؼ االجتماعية التي قدرات كمكاىب عظيمة كخص
يكاجيكنيا كليذا فأف سمكؾ كحاجات االتباع في ظركؼ أك مكاقؼ معينة كالعمؿ عمى تكيفو ما 

.  أمكف فييا ىك الشئ الجديد الذم اضافة ىذا االتجاه 
عممية القيادة بأنيا عممية تحكميا أسس ( " فدلر)كعمى كفؽ ىذا المنظكر عرؼ 

.  (42)"كبمكجبيا يمكف استخداـ السمكؾ القيادم المبلئـ كالذم ينسجـ مع طرؼ معيف 
كلعؿ المتفحص النصار ىذا االتجاه الذم يؤكد عمى أف السمكؾ ( " محمد زىراف)كيرل       

القائد أنما ىك حصيمة التفاعؿ بيف العناصر كالمتغيرات كافة كالتي تؤثر في طبيعة القيادة كىذه 
متغيرات ىي قدرات كحاجات القائد كشخصية القائد حاجات التابعيف كمتطمبات الظرؼ أك اؿ

. (43)"المكقؼ
لقد اكضحت ىذه التعاريفات الى أف القيادة ىي عممية تكجيو كتأثير في اآلخريف أك ىي 

.  (44)عممية تفاعمية ، أك عممية سمككية مع تحقيؽ أىداؼ معينة يتغمب عمييا المفيكـ االجتماعي
أف القيادة ىي تأثير القائد عمى سمكؾ الجماعة نحك / كيرل الباحث في ىذا الجانب 
. أنجاز أك تحقيؽ االىداؼ المطمكبة 

 

:-تعريؼ القيادة   4  –4  –1  –2  
  :- (45)لقد عرؼ القيادة العديد مف خبراء األدارة بتعاريفات مختمفة نذكر منيا 

". أشخاص آخريف لتحقيؽ اىداؼ معينة عممية لمتأثير في " بيتش يعرفيا بػ  .1
نشاط اجتماعي ىادؼ لصالح الجماعة عف طريؽ التعاكف " أما سيد حسف فيعرفيا بأنيا  .2

في رسـ الخطة كتكزيع المسؤكليات حسب الكفاءات كاالستعدادات كاالمكانيات المادية 
 " المتاحة 

لكؾ االخريف نحك تكجيو لس" كيعرفيا زكي ىاشـ نقبلن عف طمحة حساـ الديف بأنيا  .3
 " .غرض معيف 
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مم   

أف مفاىيـ القيادة ىي أف تقنع الناس بمتابعتؾ " مارم فكليت تعرؼ القيادة بقكليا  .4
 " .كتدريبيـ لمعمؿ معؾ 

بأنيا القدرة عمى حث االفراد " أما عبد الغفار حنفي كزميمو عبد السبلـ أبك قحؼ فيقكالف  .5
 " .عمى انجاز ما ترغب القيادة في تحقيقو 

ىي نشاط التأثير عمى الناس لكي يعممكا برغبتيـ عمى تحقيؽ " ؿ احمد تكفيؽ يقكؿ جمي .6
 " .اىداؼ الجماعة 

يؤثر عمى سمكؾ ( القائد)القيادة ما ىي إال سمكؾ مف جانب فرد " محمكد عساؼ بقكلو  .7
 . (46)" بحيث يقبمكف قيادتو كيطيعكف أكامره ( المقكدكف)غيره 

سمكؾ اآلخريف كافكارىـ كاتجاىاتيـ لجعميـ يرغبكف في  مف التأثير عمى" كالقيادة ىي  .8
تنفيذ ما يحدده القائد طكاعية كبذؿ كؿ امكاناتيـ كطاقاتيـ في سبيؿ تحقيؽ ذلؾ عف 

 . (47)" رضا كطيب نفس 
  القدرة عمى تكجيو مجمكعة مف االفراد لمقياـ " أما القيادة االدارية فتعرؼ بأنيا

اـ تاـ بغية تحقيؽ ىدؼ معيف أك مجمكعة بعمؿ مشترؾ في كحدة تناسؽ كانسج
 (48)"اىداؼ محددة 

  أما القيادة في عمـ النفس فتعرؼ مف خبلؿ النظر الى الشخص الذم يتكلػػػى
مجمكعة السمات كالميارات التي يمتاز بيا " منصب القيػػػادة نفسو فتكصؼ بأنيا 

  (49)ئؼ القيادةالقائػػػد أك ىي مجمكعة السمات كالميارات البلزمة لمقياـ بكظا
  أما القيادة في عمـ االجتماع فيي فف التأثير في الرجاؿ كتكجيييـ بأسمكب يتـ

بو الحصكؿ عمى طاعتيـ الرياضية كثقتيـ كاحتراميـ كتعاكنيـ المخمص إلنجاز 
. العمؿ المطمكب كتحقيؽ اليدؼ 
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ن 
  ن

 
:-  مفيـك القيػادة 5  –1  –2

كضع مفيـك محدد ليا اال اذا تـ تحديد االبعاد التي ظاىرة اجتماعية يصعب :   القيادة 
يجب أف يشمميا ىذا المفيـك فالقيادة ككظيفة أك كعمؿ يؤديو الفرد ىي عممية تأثير المدير في 
سمكؾ التابعيف لو في مكقؼ معيف ،أما مفيـك القيادة كفرد فيي مجمكعة مف الخصائص التي 

. (50)عمى تكزيع غير متساكم لمقكة بيف القيادة كاالفراديمتاز بيا القائد، كبصفة عامة فيي تنطكم 
أف مفيـك القيادة يرتبط بالجماعة اكثر مف ارتباطو باالفراد فالقيادة شكؿ مف اشكاؿ 

التفاعؿ االجتماعي يحدث بيف القائد كاالتباع كما أنو سمكؾ يقـك بو القائد لمساعدة الجماعة عمى 
.  (51)ماعي بيف االفراد كالمحافظة عمى تماسؾ الجماعة تحقيؽ اىدافيا كتحسيف التفاعؿ االجت

ككمكـ مسؤكؿه عف ( )) ص)كالقيادة قبؿ ذلؾ مسؤكلية نابعة مف حديث الرسكؿ  كمكـ راع و
اال )) فيي مف مجمميا تحمؿ مسؤكلية تجاه الجماعة كما قاؿ عمر بف عبد العزيز  (52) ((رعيتِتو ِت 

فالقيادة ليست مغنمان (( هلل جعمني أثقمكـ حمبلن أني لست بخيركـ كلكني رجؿ منكـ غير أف ا
كلقب القائد ليس مجرد درجة  (53)يتمتع بو القائد كيتمذذ بعبارات الثناء فيو بؿ ىي عناء كتبعية

كظيفية كلكف درجة شرفية ايضان يمنحيا لؾ مف تقكدىـ كالمديركف يتكلكف قيادة االخريف 
.  (54)الميمةكيحتاجكف الى ميارة كالدكافع لمقياـ بيذه 

كالقيادة مف نسؽ التأثير االجتماعي التي يرشد مف خبلليا القائد المشاركة التطكعية مف 
 –يكجو  –ييدم  –يعرؼ  –ففعؿ يقكد يعني يرشد . (55)مرؤكسيو لمكصكؿ الى اىداؼ المنشأة

تحقيؽ كالقائد ىك فرد مف افراد الجماعة كلكف يتميز عنيـ كالقائد يساعد الجماعة عمى . يتابع 
لو ميما تكفرت لممنظمة عناصر التنظيـ  االىداؼ المنشكدة كلكنو ال يفقد ذاتيتو، لقد ثبت عمميا ن
السميـ كافتقرت الى القائد االدارم الكفكء فأنو يصعب لممنظمة تحقيؽ اىدافيا ،كذلؾ كما قرره 
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س 
ؿ تنبعاف لى مدل كثير مف كتاب االدارة بأف حياة المنظمة كركحيا ال تنبعاف ىيكميا التنظيمي ب س

.  (56)كبير مف خصائص القيادة االدارية بيا
كلقد أثارت القيادة جدالن كاسعان بيف مختمؼ المفكريف الذيف ينتمكف الى شتى فركع  

االنسانية سكاء في ذلؾ عمماء االدارة كعمماء عمـ النفس كرجاؿ االجتماع كالسياسة كالباحثيف في 
.  (57)مجاؿ الرياضة 

سمطانان كسمطة كال يمنح االمتيازات التي يتمتع بيا عمى كجو العمكـ اال  كيتقمد القائد
بمقدار ما يضع نفسو في خدمة الجماعة التي ينتمي الييا حيث تعكس ارادتو كارادة جماعتو 
كحيث يصمح في أف يكصؿ مشركعات الجماعة الى نتيجة سارة كيستكجب في حالة االخفاؽ 

.  (58)ضركب المـك كالعقكبات
ثير العمؿ القيادم يسير في اتجاىيف متضاديف فالقائد يؤثر عمى المحيطيف بو كيتأثر كتأ

فييـ كيؤدم ذلؾ الى تعديؿ أك تطكير سمكؾ كاتجاىات الطرفيف فالقيادة ليست عبلقة شخصية 
بيف االفراد كلكف تأثيرىا يمتد الى النظـ االجتماعية المحيطة حيث انيا ليست شيئان أك فكرة جامدة 

عاني كمف الصعب تحديد أك تكقع ما يفعمو القائد كذلؾ لصعكبة التعرؼ المسبؽ عمى الـ
. (59)الظركؼ كاالحداث المتكقعة ككيفية مكاجيتيا

كال يمكف اف يبدأ القائد بالتغيير في جميع االتجاىات كاالنشطة في كقت كاحد كلكف عميو 
أف يبدأكا بو حسب الحاجة اليو  أف يحدد حجـ كمقدار التغيير المطمكب كما يستطيع العاممكف

كمتابعة عممية التغيير ال تتـ مف خبلؿ النتائج فقط . كالقدرة الحالية كالمتكقعة لمعامميف معو 
كيتناكؿ .(60)كلكنيا مف خبلؿ المراحؿ كالمكارد كاالساليب المستخدمة في التنسيػػؽ بيف ىذه المكارد

ة لمقائد فيكصؼ القائد الرمزم عمى أنو القائد البعض مكضكع القيادة مف ناحية الكظائؼ الكظيفي
ذك المكانة االجتماعية دكف القكة كيكصؼ القائد االدارم عمى أنو القائد الذم يمكنو انجاز 

االعماؿ كيكصؼ القائد الخبير عمى انو القائد ذك الصفات كالقدرات الخاصة ، كيكصؼ القائد 
. (61)خارقة لمبشراالسطكرم عمى انو القائد الذم يمتمؾ القكة اؿ

كالقيادة كغريزة فطرية تظير بكضكح في الحيكانات كالطيكر فالطيكر تتجمع في السماء 
كلكؿ طائر مكاف محدد في ذلؾ المثمث . عمى شكؿ مثمث كراء قائد يقكدىا نحك اليدؼ المحدد 
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ع 
يعمميا إال  الذم يبدأ برأس القائد كالذم يتبادؿ القيادة مع غيره عمى كفؽ قكانيف منظمة لذلؾ ال ع

.  (62)اهلل سبحانو كتعالى
أما القيادة اإلسبلمية فيي قيادة ديمقراطية تقكـ عمى أساس االنتخاب أم المبايعة فمقد 

لقد رضي اهلل عف المؤمنيف إذ )) كما كرد في قكلو تعالى(  )بايع المؤمنكف النبي محمد 
. (63)((يبايعكنؾ تحت الشجرة 

ال يمكف أف تتـ االعماؿ عمى أحسف كجو : القيادة كيقكؿ السيد اليكارم في مفيـك 
بمجرد االصرار عمى التعميمات كاالكامر لممرؤكسيف، كأنما مف الضركرم رفع حالتيـ المعنكية 

. (64)كتنمية التعاكف االختيارم بينيـ كيككف الرئيس أك االدارم بمثابة قائد لممجمكعة
انيا قيادة مجمكعة مف االفراد بما : كلو أما محيي الديف االزىرم فيبيف مفيـك القيادة بؽ

يكجو كينمي العمؿ الفردم كالعمؿ المشترؾ بينيـ كتنمية ركح الجماعة كركح التعاكف لدييـ كبينيـ 
يجاد درجة كافية مف التحمس كالعطاء لدييـ كاالرتباط بالمنظمة كبناء عبلقات  كبيف المنشأة كا 

حتراـ المتبادؿ كمف ثـ التأثير في معمكمات كأتجاىات طيبة كجك عمؿ تسكده االستجابة كالثقة كاال
.  ( 65)كسمكؾ المجمكعة بما يحقؽ رضاءىـ كاىدافيـ كرضاء كاىداؼ المنشأة كتمؾ ىي النتيجة

أما مفيـك القيادة في عمـ االجتماع ففي كؿ جماعة ميما يكف نكعيا يظير رجؿ أك 
ف قيادة كتكجيو كرعاية الجماعة أك مجمكعة رجاؿ يتميزكف عف غيرىـ بالقابمية كالكفاءة ـ

المنظمة كتحقيؽ المكاسب كالمنجزات العضائيا، كصبلحية ىؤالء الرجاؿ كقدرتيـ عمى القيادة أك 
الزعامة ال تعتمد عمى الصفات الجسمية الكراثية كالعقمية كاالجتماعية كالخمفية التي يتمتعكف بيا 

أك المنظمة التي يظير فييا ىؤالء القادة  بؿ تتعدل ذلؾ الى طبيعة ظركؼ كمبلبسات الجماعة
فالشخص الذم قد يصمح لقيادة الجماعة كتكجيييا مف الناحية االجتماعية كالخمقية قد ال يصػمح 
لقيػادة جمػاعة رياضيػة اك قيادة جماعة أك منظمة اقتصادية كالشركة مثبلن،كالقائػد ىك الشخص 

 (66)الحركة كالتفاعؿ كالتكيؼ مع االخريف اكثر مف غيرهالذم يتميز بالنشاط كالمثابرة كالقدرة عمى 
 .

كفي المجاؿ الرياضي يمكف اعتبار المدرب الرياضي بمثابة القائد ذلؾ ألف كاجباتو 
التدريبية تحتـ عميو القياـ بتكجيو البلعبيف كارشادىـ كمحاكلة التأثير عمى سمككيـ كمساعدتيـ 
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ف 
ة كالخططية، كتنمية سماتيـ الشخصية باالضافة الى ذلؾ عمى االرتقاء بقدراتيـ البدنية كالميارم ف

دكره الميـ في تحسيف عممية التفاعؿ االجتماعي بيف البلعبيف بعضيـ ببعض ، كبينو كبيف 
. (67)البلعبيف االمر الذم يؤدم الى زيادة تماسؾ الفريؽ

 
:-  أىميػػة القيػادة 1  –5  –1  –2

المدير  –االىتماـ بالقيادة الى جعؿ القائد  لقد أدل سير المنظمات كأتساع حجميا الى
االدارم مسؤكالن عف االىتماـ بالعبلقات االنسانية ، تنمية عممية االتصاؿ بأكبر عدد ممكف 

بالعامميف بصكرة مستمرة كتادية أغراضيا ، كعمى ىذا االساس فأف كضع القائد يمتاز بمركنة 
الجماعة عمى اختبلؼ اشكاليا ، ككذلؾ خمؽ نكع ثقافية تمكنو مف تنسيؽ العمؿ بنجاح بيف افراد 

معييف مف العبلقة بينو كبيف افراد الجامعة الى جانب نكع معيف مف السمكؾ الفردم مرتبط 
بكظائؼ ذات حؿ بنشاط الجماعة ككؿ ليتسنى لو كسب طاعتيـ كاحتراميـ ككالئيـ كخمؽ تعاكف 

طمكب مف القادة االدارييف أف يكسعكا بينيـ في سبيؿ تحقيؽ االىداؼ كبناءن عمى ذلؾ يككف ـ
مداركيـ عف طريؽ االلماـ بالعمـك كالتخصصات المتعمقة بأدائيـ لدكرىـ في العممية االدارية 

كعندئذ نستطيع تحديد . كخاصة ما يتعمؽ بميداف االدارة مف اعتبارات انسانية كاتصاالت كسمطة 
:- (68)ارييف عمى النحك االتيمؤىبلت القيادة التي يجب أف تتكفر في القيادة االد

تتطمب القيادة ضركرة تكفير الطاقة الجسمانية كالعقمية في :  الطاقة الجسمانية كالعقمية .1
القائد االدارم الذم يقضي معظـ كقتو في مزاكلة ميامو لبلنشطة المختمفة لممنشأة كعمى فترات 

. زمنية طكيمة احيانان 
الدارم أف يككف بعيدان عف االنفعاالت النفسية كالتكتر كيقصد باالستقرار لمقائد ا: الستقرار ا .2

. كاثقان مف نفسو 
بمعنى التعرؼ عمى مف يتعامؿ معيـ كعمى عبلقتيـ ببعضيـ البعض : العالقات االنسانية .3

ككذلؾ معرفة السمكؾ االنساني لكي يستطيع التعامؿ مع االفراد بطريقة جيدة تؤدم الى تحقيؽ 
 .االىداؼ 

عنى الكصكؿ الى الحقائؽ كمعرفة االسباب التي تمكنو مف تحميؿ المكاقؼ بـ:  المكضكعية .4
 . كالمشاكؿ المختمفة ، كعمى ضكء ذلؾ يضع الخطط البلزمة كيتخذ القرار المناسب

كىك ذلؾ الكاقع النابع مف شخصية القائد االدارم المتمثؿ في المثابرة :  الكاقع الشخصي .5
 .عمى العمؿ كاالستعداد لمعمؿ ساعات طكيمة بحماس شديد 
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كيتمثؿ ذلؾ بحسف الخطابة كالقدرة عمى التفيـ كاالستماع الى آراء :  الميارة باالتصاؿ .6
 .التشجيع كالحافز االخريف بدقة ، كيستطيع القائد االدارم مف ذلؾ لبلقناع ك

كيتجمى ذلؾ في فيـ القائد الذيف يعمؿ معيـ كبالقدرة عمى العمؿ :  الميارة االجتماعية .7
 .كالتعامؿ معيـ بطريقة تمكنو مف إكتساب تفيـ ككالئيـ 

تتجمى  المقدرة الفنية بالقدرة عمى التخطيط كالتنظيـ كالتفكيض كالتحميؿ :  المقدرة الفنية .8
. رقابة كالقدرة عمى كسب ثقة التابعيف كاتخاذ القرارات كاؿ

:-  مصادر قػكة القيادة 2  –5  –1  –2
كما أكضحنا سابقا تتضمف قدر كبير مف المثابر باالخريف مف أجؿ تحقيؽ اىداؼ  القيادة

بمعنى أف القيادة تتجسد في شخص يتمتع بمكقع قيادم يستطيع مف خبللو أف يمارس . محددة 
كالقيادة تتطمب أف يتمتع الشخص ذك التأثير بسمطة أك . مكقؼ معيف التأثير عمى الجماعة في 

قكة تأثير معينة تميزه عف غيره مف ال يمتمككف مثؿ ىذه القكة أك السمطة ، كعميو فأف مصادر قكة 
: (  69)القيادة تتصؼ عمى النحك التالي

: السمطة الرسمية . 1
  :-كصؼ أبرز انكاعيا االتية 

راتب ، أجر )ندما يشعر الفرد أف طاعتو لبلمكر رئيسية ستعكد بمكافأة مادية ع: أ ػ قكة المكافأة 
فأنػو سكؼ ينظر ( الخ.. كتاب شكر كتقدير ، كساـ عمؿ )أك بمكافئة معنكية ( عمى سبيؿ المثاؿ

الى قائده باجبلؿ كيحتـر ىذه الخاصية فيو مف خبلؿ المزيد مف الطاعة كالكالء ، في ىذه الحالة 
. كة القيادة ىك قكة المكافأة التي يقدميا الرئيس التباعو فأف مصدر ؽ

 :ب ػ قكة الكراىية 
كالعكس صحيح ، عندما يشعر الفرد بأف اخفاقاتو في عممو ستؤدم الى حرمانو مف 

المكافأة أك إيقاع العقكبة الرادعة بحقو سكاء كاف العقاب ماديان أك معنكيان كمف ىنا فأف الخكؼ 
كؿ مف ىذه الحالة أف مصدر القكة ىك الخكؼ مف الرئيس إذا ما أرتكب سكؼ يأنب الفرد فنؽ

 .الفرد عمبلن يعاقب عميو 
: ج ػ السمطة القانكنية 

أف مصدر ىذه القكة ىك المراكز الرسمية التي يحتميا الفرد في التنظيـ االدارم كىذه القكة 
نكنية عمى مف يعمؿ معيـ تنساب مف أعمى الى أسفؿ فترل  االدارم يتمتع بسمطة شرعية أك قا

. تحت سمطتو 
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ق 
:  (70)قكة التأثير. 2 ق

:- كمف أبرز اشكاليا آالتي . ىذه القكة مرتبطة بالشخص نفسو ال المنصب 
 : قكة التخصصأ ػ 

أف الخبرة المتراكمة في مجاؿ التخصص أك المعرفة التي يمتمكيا الفرد كيككف مميزان فييا 
عف غيره أك اقرانو تعطيو قكة تمكنو مف القيادة ، فالميندس الكيمياكم العريؽ في تخصصو 
كالخبرة في مجاؿ عممو يتمتع بقكة التخصص في التأثير عمى الميندسيف االخريف ممف ال 

القكة الفريدة النابعة مف التخصص الدقيؽ كالمعرفة الكاسعة كالمتعمؽ في مجاؿ  يتمتعكف بيذه
اليندسة الكيمياكية كىكذا  

 
:  قكة االعجاب ب ػ     

كيحصؿ عمييا الفرد عادة نتيجة إعجاب مديره أك تابعو ببعض الصفات الشخصية التي 
بية تجعؿ ىذا الشخص قائدان يؤثر تجعميـ يتعمقكف بو كيعبركف عف إعجابيـ بو تقديرىـ لو فالجاذ

. في االخريف 
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:-  مفيـك قيادة الشباب 6  –1  –2
يمكف أف تعد القيادة في الشباب ىي مجمؿ النشاط الذم يستخدـ لمتأثير في نفكس 

. الشباب مف أجؿ التعاكف نحك تحقيؽ اىداؼ معينة مفيدة لمعالجتيـ 
كالسمطة تترؾ في بعض المظاىر عمى أساس أف القائد يجب كىناؾ مفاىيـ في القيادة 

أف يتخذ القكة أساس ممارستو النفكذ ، كلكف ىذا ال يعني أف القيادة كالقكة ىما الشيء نفسو عمى 
أساس معرفة أف القائد يمثؿ اختياران ألدكات السمطة ، كلذلؾ يمكف أف تعرؼ مفيكـ القيادة بأنيا 

ة القائد لمتأثير في سمكؾ الشباب ك في بعض الحاالت يقصد تنطكم عمى محاكالت مف ناحي
المفكركف مف استخداـ اصطبلح القائد عمى االفراد الذيف يؤثركف في قرارات المجمكعة ، كلذلؾ 
يجب عمينا أف نميز بيف القيادة كالسمطة ، كبيف المدرس كالطالب كىكذا مف أجؿ تحقيؽ أداء 

. مع العمؿ المطمكب ألم تنظيـ في المجت
:- (  71)ىناؾ نقطتاف اساسيتاف في تنظيـ الشباب يجب تكافرىما كىما

. خطة عمؿ كاضحة  .1
 .قيادة مقتدرة تشرؼ عمى تنفيذ الخطة  .2

 
:-  كاجبات قيادة الشباب 1  –6  –1  –2

ىناؾ كاجبات عدة كمياـ اساسية يقـك بيا القائد مف أجؿ إنجاح تنظيـ قيادة الشباب كمف 
:- (  72)يأتيىذه الكاجبات ما 

. المثابرة عمى العمؿ نحك تحقيؽ كحدة العضكية في الشباب  .1
 .تحقيؽ رغبات الجماعة ضمف قيادة الشباب  .2
 .تحريؾ الجماىير كالجماعة نحك اليدؼ المرسـك لقيادة الشباب  .3
 .الحفاظ عمى كياف عضكية الشباب ضمف المجمكعة  .4
 .تحمؿ المسؤكلية مف أجؿ إنجاح نماذج العمؿ االساسية  .5
 .العمؿ عمى تسييؿ تداخؿ العمؿ الفعاؿ ضمف الكحدة االساسية لقيادة الشباب  .6
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:-  مقكمات قيادة الشباب 2  –6  –1  –2
: غرس ركح تحمؿ المسؤكلية . 1

ليس كؿ شاب يصمح أف يككف في مركز القيادة النيا تحتاج الى استعداد خاص  يكلد 
مراحؿ حياتو ألنيا تبدأ باالنساف منذ نشأتو عضكان في بو المرء كينمك فيو ، كيدرب عميو خبلؿ 

اسرتو كعمى االباء تقع أمانة التأىيؿ لتحمؿ مسؤكلية القيادة في المستقبؿ ، كذلؾ ينميو الشعكر 
بالمسؤكلية داخؿ االسرة الذم يدفع الشباب لتحمؿ مسؤكلية انفسيـ التي يقـك أساسيا عمى غرس 

.  ياـ بكؿ ما يمـز دكف االستعانةاالعتماد عمى النفس كالدفع لمؽ
( : الركح الجماعية)االستعداد لمعمؿ مف أجؿ المجمكع . 2

االنساف اجتماعي بطبيعتو ، يكلد لممجمكعة كخدمة مجتمعة ، كعميو كاجبات تفرض 
عميو االلتزاـ بالقدر الذم يتازؿ فيو عف بعض حرياتو في سبيؿ مجتمعو، الف ىدفو اسعاد افراد 

ما أستحؽ " الذم يعيش فيو ، كمف االمثمة المشيكرة في ىذا المجاؿ القكؿ المأثكر  ىذا المجتمع
كقد فسر أحد الفبلسفة المدل الذم يذىب اليو كؿ فرد يعيش في " أف يكلد مف عاش لنفسو فقط 

أني أحب اسرتي أكثر مف نفسي ، ) جماعة مف تضحيات في سبيؿ اسعاد المجمكعة بقكلػو 
( . رتي ، ككطني أكثر مف المجمتع كمجتمعي أكثر مف اس

كالقيادات الجماعية ىي المظير البارز الذم يربط بيف افراد الجماعات لذلؾ يجب عمييا 
أف تتميز الطريؽ لمشباب ليعرؼ دكره في ىذه القيادة ككاجبو في ادائيا بالمقكمات االساسية 

:- لممجتمع السميـ التي تكمف في 
نكراف الذات   .1
المجتمع   التفاني في خدمة .2
.  (73)العمؿ عمى تنشئة جيؿ قكم صالح يفصـ حقيقة الغداء في سبيؿ الكطف .3

:-  صفات قائد الشباب 3  –6  –1  –2
: (  74)لقائد الشباب صفات كمميزات اساسية يجب أف يتحمى بيا كمف ىذه الصفات

. المياقة البدنية كضركرة تكاجدىا في القائد  .1
 .فسو كاآلخريف الثقة كالشعكر بالمسؤكلية اتجاه ف .2
 .تكافر الذكاء كالمعمكمات العامة حكؿ العمؿ  .3
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 .االبتسامة كالحماس كركح االبداع  .4 ت

 .االستعداد لمتفاعؿ االجتماعي كحسب العمؿ الجماعي  .5
. قكة االرادة كالحماس كالمثابرة في مفاصؿ العمؿ السياسي  .6

:-  خصائص قيادة الشباب 4  –6  –1  –2
قيادة الشباب ىي كاحدة إال إف لكؿ كاحد منيا خصائص أف الخصائص االساسية في  

كسمات ذاتية حسب طبيعة المياـ كالفعاليات التي تمارسيا كنكع االىداؼ المرسكمة كغير ذلؾ 
مف االسباب المرتبطة بكاقع نظاـ قيادة الشباب ، الف ىذه القيادة ىي عممية ديناميكية تتفاعؿ في 

اىات كأنماط السمكؾ ، كقيادة الشباب ىي القياـ بعمميات اطارىا مجمكعة مف المؤثرات كاالتج
متعددة تساعد االفراد كترفعيـ لتحقيؽ اىداؼ المجمكعة في اطار عبلقة نتيجة تأثير فرد عمى 

:- ( 75)بقية االفراد مف الجماعة نذكر أىـ أسس خصائص قيادة الشباب كىي
لى التحميؿ كميا كتقديـ البراىيف تكافر الخبرة كااللماـ بطبيعة العمؿ في مرحمة القدرة ع .1

. كالقناعة التامة 
 .أف تككف ىناؾ تضحية كنكراف ذات مستمرة نحك معالجة المجمكعة كافرادىا  .2
 .القابمية عمى التصكر كالقدرة الذىنية كالفيـ كالتذكر ك ربط الحقائؽ مع بعضيا ببعض  .3
لمصالح العاـ الى جانب  التعرؼ القيادم كضبط السمكؾ كتكافر الشجاعة في اتخاذ القرار .4

 .المركنة في التعامؿ مع اعضاء المجمكعة الكاحدة 
ايجاد االبداع كاالبتكار كركح التحدم بشكؿ مستمر كالتأكيد المستمر أماـ الجماعة عمى  .5

: أىمية التغير كالتقدـ في عمؿ الشباب كىنا يجب عمى قيادة الشباب مراعاة ما يأتي 
. االنضباط كاالخبلؽ يجب أف يككف القائد نمكذجان . أ
 .االنضباط كاحتراـ القكانيف كاالنظمة  . ب
 .احتراـ رأم االخريف كممارسة النقد الذاتي البناء . ت
تعزيز كسائؿ االتصاؿ مع الشباب لمتعرؼ عمى ىكايتيـ في االنشاطات المختمفة . ث

 .
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:-  أنماط القيادة 7  –1  –2

ألكتماؿ صكرة العمؿ القيادم، كىذا  مف مسممات العمؿ القيادم تكفر عناصر اساسية 
االساس ىك اشتراؾ القائد التاريخي في تحقيؽ اىداؼ مشتركة ، كال يعني تكفر صفات القيادة 

بمجرد كجكد جماعة مف الناس كىذا اليعني كجكد قائد ، كلكف البد إف يككف ىناؾ ايضان ىدؼ 
جة لظركؼ أك مكاقؼ اجتماعية تسعى اليو ىذه الجماعة كمف ىذا المنطمؽ فالقيادة تظير نتي

. لمكصكؿ الى ىدؼ
:- ( 76)كيقـك القائد كالجماعة بتحقيؽ ىذا اليدؼ عندما تتكفر االسس التالية

ىك فرد مف المجمكعة نتكفر فيو الصفات المميزة يتعامؿ معيا كيساعدىا عمى :  قائػد .1
. تحقيؽ اىدافيا كيككف مرغكبان فيو مف قبؿ ىذه الجماعة باالجماع 

كىي مجمكعة مف االفراد ليا طمكحات كتطمعات مشركعة متقاربة ك متجانسة :  جماعة .2
في مشاعرىا ليا كتكجييات تتجمع عمى شكؿ اىداؼ تعمؿ عمى تحقيقيا مف خبلؿ قيادة 

 .يحمؿ فييا كؿ عضك جزءان مف المسؤكلية كقناعة تامة 
اؿ لصالح تحقيقيا سكاء أك الميمة التي تعمؿ الجماعة مف أجؿ انجازىا كالنض:  القضية .3

كانت طكيمة أك قصيرة المدل يتحمؿ فييا كؿ فرد قدر معيف مف ايمانو سياقات العمؿ 
. كالتنفيذ مف قبؿ القائد 

:- كانطبلؽ مف ىذه المبدئيات فأنو انماط القيادة تتمركز في 
 : القيادة الديمقراطية  .1

ة في اتخاذ القرارات كعمميات يعتمد ىذا النكع مف القيادة عمى المشاركة مف قبؿ الجماع
التخطيط كالتنظيـ ، مما يؤدم الى التزاـ الجماعة اتجاه سياقات العمؿ ، كالرغبة عمى الجديد 
كتحمؿ المسؤكلية كتنمية القدرة عمى االبداع كالتشديد ، كتكفر الحرية لبلتصاؿ كالتعبير عف 

يبعث فييا ركح التفائؿ كاشراقو المستقبؿ  مفاىيميا الفكرية كالعقائدية فيما بينيا أك مع المحيط مما
كيؤدم الى خمؽ القيادة كالقادة ، مف حالة الرضا ألف اساس العمؿ التعاكف السميـ مع بذاتو 

الجميع نحك العمؿ بمعنكيات عالية كحكافز ركحية لتحقيؽ اليدؼ كمعالجة الخطأ في الطريقة 
. المشتركة 
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خ 
ىي القيادة االنسانية التي تضمف التفاؼ الجماعة فالقيادة الديمقراطية عمى ىذا االساس   خ

حكؿ القائد الذم يمثمو كنمكذج في تحقيؽ أىدافيـ كطمكحاتيـ المشركعة بأطار الكالء كاالخبلص 
كمف يتصرؼ مع الجميع بعمؽ الكالء صكرة االخبلص كالتفاني لممصالح الجماعية كيعمؿ جاىدان 

. كعة نفسيا عمى خمؽ قيادات جديدة مف ضمف اعضاء المجـ
 :  القيادة التسمطية .2

كىي نكع مف القيادات التي تعمتد عمى اساس مبدأ االستبداد بالرأم كالتعصب لمقرارات 
الفردية مستخدمة في ىذا االطار لفرض كاالجبار كالتخكيؼ لبلجبار االخريف عمى القياـ 

القرارات كاالعتراض باالعماؿ كتنفيذىا سكاء كانت مشاعرىـ كطمكحاتيـ تسمح بمقاطعة ىذه 
كرفضيا كال تسمح  يككف دكر االعضاء تنفيذ ىذه القرارات كالتكجييات كالتعميمات ما بعد  
التخطيط كالتنظيـ كادارة االعماؿ بترميـ مف قبؿ القائد دكف الرجكع الى الجماعة أك قبكؿ 

طية الذم يعمؿ االخاقات كالحكارات التي تعني العمؿ كتسند بو نحك االصح ىك القيادة التسؿ
بصفة االمر كليس بصيغة التكجيو مما يجعؿ العبلقات بيف القائد كالمجمكعة عبلقات سيئة ال 
تتربط بعبلقة انسانية كقد تؤدم بعض سياقات العمؿ ليذا النكع مف القيادات التي تنفذ المياـ 

يادات ميمة طاؿ كاحكاـ السمطة كانتظاـ الى ضياع العمر كمقدرات الزمف عممان أف مثؿ ىذه الؽ
بيا الزمف فانيا في اعداد الزكاؿ كيبقى التماسؾ في العمؿ مرىكف بكجكد القائد المتسمط كمع 

مركر الزمف تظير عكامؿ الممؿ كعدـ الرضى كالتدمر كعدـ االرتباح بيف االفراد مما يؤدم الى 
تيـ نتائج عكسية تضعؼ فييـ ركحيـ المعنكية في تحقيؽ مصالحيـ المشتركة كطمكحا

الستراتيجية كيؤدم الى البعثرة كالتشتت كالضياع في القيـ االدبية كاالجتماعية كالفكرية كيعتقد 
البعض أف جزءان مف ىذه القيادات ناضمت باطار عممية التسمط الدكتاتكرية عمى خدمة مصالح 

نسانية ، جماعة معينة ، كلكف مف خبلؿ سياقات التاريخ فاف القائد فييا يشعر بعض الجكانب اال
اما االف يبقى شديدان عندما تككف مصالحو الشخصية لمتأثير بسبب مصالح الجماعة االساسية 
ىذه مع استخداـ السياسة التي تعمؿ عمى اضعاؼ ركح المناىظة ليذه السياسة ىذه كاحتكاء 
الجزء االخر مف بعض اداء المجمكعة نتيجة اغرائيـ كاقناعيـ بجدكة ىذه القيادات لبلطاحة 
كالتنكيؿ مع االخريف كعدـ السماح لممكىكبيف منيـ بتسمؽ سمـ التطكر لنمك العقائد ليذا تبقى 

 .( 77)مسالة القيادة مناطة بو ، دكف العمؿ عمى ترجمة معنى القيادة كتحكيميا الى مفيكـ الحاكـ
( :  السائبة)القيادة غير المكجية  .3

اد المجمكعة بالمعمكمات كالتكجييات كال ىذا النكع مف القيادة يسمح بأف يتكلى القائد امد 
يشترؾ في تحمؿ ايػة مسؤكلية فييا كال يحاكؿ تنظيـ مجرل سير العمؿ اك بكضع السياقات ، 
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ذذ   

كيشترؾ مع الحرية غير المنضبطة لمجماعة اك العضك في اتخاذ القرارات بدكف تكصية كأبػػػداء 
لتنيب كعدـ الجدية في العمؿ تحكؿ الرأم اال اذا طمب منو ذلؾ ، كنتيجة لذلؾ تظير ألف ا

النظاـ الى فكضى كضياع الكقت كعدـ استثمار الجيد كالزمف لخدمة االىداؼ ، كتصبح 
الجماعة مفككة كغير مستقرة ، كما يناظر كيتغير العمؿ بغياب دكر القائد ، كتصبح حاجة 

بعضيـ البعض نحك  الجماعة الى اىتماـ القائد كما يشعر اعضاء المجمكعة بمشاعر مباالة نحك
القائد كيكلد لدييـ الشعكر بامتبلؾ الثركة بطرؽ غير شرعية كبشكؿ فاحش ، لكجكد الفرصة في 

عدـ رقابتيـ كاتباعيـ ألصكؿ القانكنية في العمؿ ، كىنا تظير الغكغائية في العمؿ االدارم 
.  (78)بحيث تتمتع بالقيـ كالتكجييات كيصبح كؿ عضك قائدان في مكانو
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ض
ض
 

 
 
 
 

:-  فعالية القيادة كاألداء  8  –1  –2
القيادة  نشاط اجتماعي ييدؼ لصالح الجماعة عف طريؽ التعاكف في رسـ الخطط  

. كتكزيع المسؤكليات حسب الكفاءات كاالستعدادات البشرية كاالمكانيات المادية المتاحة 
تحقيؽ االىداؼ مف قبؿ القائد   كىنا يأتي الدكر القيادم في التأثير عمى الجماعة في

،فالدكر الرسمي لممدير الذم أتيح لو اشغاؿ االدارة يتحتـ عميو التأثير عمى التابعيف إال أنو ال 
يضمف فعالية ىذا التأثير الرسمي بالضركرة كما ينبغي الف إمكانية كجكد فرد آخر يؤثر في نفس 

. (79)سمطة رسمية الجماعة كيمارسكف دكر قيادم رغـ تمتعيـ بمكانو إك
إف مف ضمف الصعكبات المتعمقة بمكضكع القيادة ( لكيس ممكة)كيشير بيذا الصدد 

صعكبة تحديد كفاءة أك فعالية الجماعة فيما يعني بيا فريؽ مف الباحثيف بإف إداء الجماعة يعني 
.  (80)ةبيا فريؽ كفاءة العمميات الجماعية كفريؽ ثاني يعني القائد االنفعالي العضاء الجماع

كمف خبلؿ الدراسات التي اجريت في مجاؿ القيادة استخدمت ىذه الدراسة متغير فعالية 
إف فعالية تأثير القائد عمى االفراد يمكف . االداء كالركح المعنكية كمعياريف لتقييـ فعالية االداء 
. قياسيا بدرجة تحقيؽ االفراد الميمة أك ىدؼ معيف 

ىك المدير الذم يحقؽ ( القائد)المقصكد بفعالية المدير  عمى أف" كيشير السيد اليكارم 
. ( 81)"نتائج باالضافة الى تحقيؽ اىداؼ االفراد في نفس الكقت 
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غ 
  غ

 
 

:-  السمكؾ 9  –1  –2
يحاكؿ خبراء القيادة السمككية إف فيـ كتصكر كيفية إف السمككيات المختمفة لمقائد ستؤثر 
في فعالية القائد كجماعتو،  كقد اظيرت مصطمحات كنماذج دراسة السمكؾ نذكر منيا عمى سبيؿ 

كىك يشير الى  ( Behariour modping )المثاؿ ال الحصر المصطمح نمكذجو السمكؾ 
يتعمؽ يعرض افبلـ أك اشرطة فيديك ، كعمى المتدربيف يشرؼ اشخاص  اسمكب في التدريب

يقكمكف بالعمؿ بطريقة صحيحة بعد ذلؾ يترؾ دكر المتدرب في أداء العمؿ في مكقؼ مشابو أك 
بشكؿ نمطي فأف المتدرب يتمقى مف المدرب تكجيو معزز كمتعمؽ بمدل حسف أدائو في مكقؼ 

ف أف يعرض عمييـ فيمـ عف طريقو البيع الصحيحة لئلتماـ اداء الدكر كىكذا فأف البائعيف يمؾ
مع شخص آخر مف ( لعب الدكر)حؽ البيع كبعد ذلؾ يسمح ليـ بمعب الجزء الخاص بالبائع 

رجاؿ البيع يمثؿ دكر المستيمؾ كيقـك المدرب بعد ذلؾ بأمداد الشخص باداء الدكر بالتكجييات 
. ( 82)ليةالمعززة في شكؿ إطراء كتغذية عكسية استدال

حيث يتعمؽ تعديؿ  ( Behariour modifiotion )تكجد اساليب لتعديؿ السمكؾ 
السمكؾ بتغير أك تعديؿ السمكؾ مف خبلؿ استخداـ المكافآت أك العقاب كيستخدـ ىذا االصطبلح 
غالبان كمرادؼ لعممية التكيؼ مع الفعالية التي تفترض إف السمكؾ الذم يؤدم الى نتيجة إيجابية  

ة يجعؿ في االماكف عف طريؽ تكفير مكافآت مناسب –يميؿ الى التكرار كعميو فأف ذلؾ يككف 
. تغير سمكؾ كدافعية الشخص 

كيتركز مدخؿ العمـك السمككية في االدارة عمى تحفيز العامميف لضماف كرفع معنكياتيـ 
كزيادة انتاجيـ ك يشمؿ مدخؿ العمـك السمككية دراسة مجاؿ القائد كبعبارة اخرل فأف مجاؿ دراسة 

. ( 83)التي تؤدم الى النجاح االدارمالقيادة تشمؿ دراسة الخصائص الشخصية كالعكامؿ 
اىتمامان خاصان كيدرس  ( Communrcation )كالمدخؿ يعطي مكضكع االتصاالت 

عبلقة االتصاالت في نجاح المشركع كالكقكؼ عمى الييكؿ التنظيمي المناسب كافضؿ قنكات 
طبيؽ المبادئ االتصاؿ الى جانب االىتماـ بنتيجة العامميف كتطكير مياراتيـ مف خبلؿ دراسة كت

كالعكامؿ المؤدية الى التطبيؽ لما تعمـ الفرد مف  ( Learning )التي تؤدم الى كفاءة التعميـ 
كما أف مدخؿ العمـك السمككية في االدارة يدرس التفاعبلت كالعبلقات االنسانية . مكقؼ جيد 
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ظ 
ثر كالمنظمات كالمشركعات القائمة في المشركع لمبيئة الداخمية ككذلؾ البيئة الخارجية المتمثمة باني ظ

كمكزعيف بؿ لديو شبكة ... التي ليا عبلقة بالمشركع فالمشركع لدل المنافسيف كلديو مستيمكيف 
مف التعامبلت قد تككف معقدة االمر الذم يتطمب االدقاف في معالجة المشكبلت التي قد تنتج في 

م كثير مف الحاالت فأف ضكء ىذه التعامبلت كالعبلقات فرغـ تشابو الدكافع االنسانية ؼ
تختمؼ مف فرد آلخر انما يحفز شخصان ما عمى  (( Per Sonality الشخصية االنسانية 

االيداء قد ال يحفز شخصان اخر بنفس الدرجة كما أف الحكافز المادية مثبلن كثيران اىتماميـ بعض 
ا إف المدير الناجح الناس معيـ بينما قد ال تنجح الى الحكاجز المعنكية مف تحفيز غيرىـ كىكذ

الذم كضعناه بالعالـ كالفناف ىك ذلؾ االنساف القادر عمى فيـ بيئتو الداخمية كبيئة الخارجية فيمان 
شامبلن كمتعتيان كخصكصان اذا ما كاف ىذا المدير يتعامؿ بكثافة مع البشر فالمدير معني بؿ عميو 

ال ؼ أنو قد يجد صعكبة في قيادتيـ أك أف ييتـ بمعرفة سمكؾ االفراد ككذلؾ سمكؾ الجماعة كا 
. تحفيزىـ عمى بمكغ االىداؼ المنشكدة 

 Theكمما تبيف أف مدخؿ العمـك السمككية ىك محكر اىتماـ مدرسة السمكؾ االنساني 
Human Behaviour School  . حيث تركز ىذه المدرسة اىتمامان عمى الجانب االدارم

ع بعضيـ البعض كاف لغرض تحقيؽ اىداؼ أف الناس يعممكف ـ: عمى المبدأ الذم يقكؿ 
أما مفيـك السمكؾ ، فيفيـ تحت . 84الجماعة، فمف الضركرم أف يفيـ الناس بعضيـ البعض

مصطمح السمكؾ لجميع االنشطة التي يقـك بيا الفرد كالتغيرات أك التصرفات الجسمية أك النفسية 
معيا ضمف المجتمع ليؤدم دكره  التي يجعؿ االنساف يتكافؽ مع الظركؼ التي تحدث بو كيتعايش

كالسمكؾ بصفة . فييا كطبيعة ىذه االنشطة ظاىرية كالنـك كالجكع كغير ظاىرة كالتفكير كاالدراؾ 
كتستخدـ عمى سمكؾ . عامة ىك مصمحة التفاعؿ بيف المكركث كالمكتسب في المحيط أك البيئة 

كتصرفات كتغيرات كمحاكالت  معيف لمداللة عمى اشكاؿ كأنماط الحركة االنسانية ما ألفعاؿ
. التغير ، كغيرىا مف االنشطة التي يمارسيا اإلنساف في حياتو ك يعبر عنيا باالسمكب 

كفي الرياضة يعني أكتشاؼ االسباب كالعكامؿ النفسية التي تؤثر في سمكؾ الرياضة  
مف ناحية مف ناحية ، ككيؼ تؤثر الممارسات الرياضية ذاتيا عمى الجكانب الشخصية لمرياضي 

اخرل ، ككيؼ تؤثر الممارسات الرياضية ذاتيا عمى الجكانب الشخصية لمرياضي مف ناحية 
كالسمكؾ يخضع لمتككيف . اخرل ، االمر الميـ في تطكير االداء الفعمي كتنمية الشخصية 

الداخمي لمفرد ككذلؾ العكامؿ الخارجية المحيطة بو كالذم تتعامؿ مع كتؤثر فيو بتغير أم نشاط 
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أأأ   

اساسي مف شركط البيئة كيتغير المجاؿ الذم يكجد الفرد يتصؼ بالكمية أم أف كحدة معينة تنمية 
  .( 85)لكجكد الكاتب الحي في مكقؼ معيف

 
 
 
:-  تككيف السمكؾ القيادم 10  –1  –2

أف أىـ الميارات البلزمة لمقائد ىي كيفية التعامؿ مع الناس بصكرة صحيحة بحيث 
كاالنتماء لممنظمة التي يعممكف فييا كيفرض ذلؾ عمى القائد أف يككف مممان يدفعيـ الى العطاء 

كمدركان لممفاىيـ االساسية لمسمكؾ مف جانب الخصائص كالمقكمات كالمبادئ حتى يستطيع أف 
يدرؾ أبعاد دكره االنساني الذم تمميو عميو كظيفتو أستثمار ىذه المعرفة ألستيعاب أىـ الجكانب 

الجماعي لمقيادة التي تتمثؿ في تشجيع كتحفيز المرؤكسيف كالتعامؿ مع  االنسانية لمعمؿ
.  (87) (86)الجماعات كبناء فريؽ العمؿ

الذم ( الذاتي)ال تشمؿ كممة سمكؾ االفعاؿ المكشكفة فحسب كأنما السمكؾ الباطني 
غير يشمؿ المكقؼ كالمعتقدات كاالماؿ كالحكافز كالتطمعات ، كالسمكؾ االدارم كتممسو بشكؿ 

المادية كالبشرية )مباشر كذلؾ بمبلحظة النشاط الذم يقكـ بو المديركف باستخداـ الكسائؿ 
التي كضعت تحت تصرفيـ لتحقيؽ االىداؼ ، إال إف معنى مصطمح االداء ىنا ( كالمعنكية

يتضمف الطرائؽ كاالساليب التي انتشئت مف اجميا المنظمة كىك اىـ كاخطر كاغنى مضمكف 
. (88)السمكؾ االدارم الذم يترؾ أثران قد يككف فعاالن إيجابيان أك ضعيفان سمبيان  النو يعبر عف

ىك ذلؾ النشاط الذم يقـك بو الكائف الحي نتيجة عبلقتو بظركؼ بيئية معينة : كالسمكؾ 
يتعامؿ معيا باستمرار التطكر كالتعديؿ في ىذه الظركؼ حتى يحقؽ لو البقاء كاشباع حاجاتو ، 

االختيارات بيف  مجمكعة مف االستجابات الممكنة ، كتمثؿ ادارة السمكؾ كىك سمسمة مف 
االنساني أىمية كبيرة في الحصكؿ عمى أفضؿ النتائج مف استثمار المكارد البشرية كاستخداـ 

مثؿ السمكؾ المميز لمجماعة ( قيـ كاتجاىات الجماعة)طاقات االفراد بمحصمة سمكؾ الجماعة 
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86
القاىرة ، اكاديمية السادات لمعمـك االدارية : )  القيادات االدارية في القرف الكاحد كالعشركفمصطفى رضا عبد الرحمف ؛  
 . 35، ص (  1995، 

87
 . 45، ص  1998، المصدر السابؽمحمد عبد الغني حسف ىبلؿ ؛  

88
عماف ، مؤسسة الكراؽ لمنشر كالتكزيع ، : )  1، ط السمكؾ االدارم كالتنظيمي كالعمـك السمككيةسميـ ابراىيـ الحسنية ؛  

 . 145، ص (  1999
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الجماعة حيث تحاكؿ الجماعة أف تجعؿ اعضاؤىا متكافقيف معيا حتى ضغطان عمى الفرد تمارسو 
. (89)تقبميـ في عضكيتيا

 
 

 
:-  مبادئ محددات السمكؾ االنساني 1  –10  –1  –2

مبػػدأ اليػدؼ   –مبػػدأ الدافع  –مبػػدأ السببية 
ينص ىذا المبدأ عمى أف السمكؾ االنساني ال ينشأ مف العػدـ بؿ أف ىناؾ :  مبػػدأ السببيو .1

سببان لكؿ سمكؾ ك أف ىذا المبدأ ينطكم عمى المفيكـ الشائع بأف لمبيئة كالظركؼ المحيطة 
. ( 90)بالفرد ليا تأثير عمى سمككو

ىناؾ اسباب لمسمكؾ االنساني ككذلؾ دكافع تدفع لبلتجاه في ناحية دكف :  مبػػػدأ الدافع .2
 .اخرل إال إف ىناؾ حاجات أك رغبات أك قكل تؤثر عمى سمكؾ الفرد كتحدده 

أف لكؿ سمكؾ انساني ىدؼ محدد يسعى الى تحقيقو ك أف الفرد إذ يسمؾ :  مبػػدأ اليدؼ .3
. ( 91)اتجاه معيف أنما يسعى الى تحقيؽ ىدؼ

ىذه المبادئ تساعد عمى تككيف أساس تفسير كفيـ السمكؾ االنساني كأف السمكؾ  اف
االنساني يمكف النظر اليو عمى انو عممية مستمرة تبدأ مف السبب الى الدافع كتنتيي باليدؼ، أف 
السمكؾ ينشأ لسبب معيف كيتخذ قكتو كفعاليتو بتأثير الدافع أك الحاجة ك يتحدد اتجاىو باليدؼ 

. ( 92)عى الفرد لتحقيقوالذم يس
:-  أساليب السمكؾ القيادم 2  –10  –1  –2

كيقكؿ اليكارم مشيران الى (93)يعني سمكؾ الفرد كما يراه االخركف ، المرؤكسيف غالبان 
ما / قائد / أىمية دراسة االسمكب القيادم مف خبلؿ الجماعة أك االفراد فيقكؿ أذ كاف لمتابعيف 

كفي الحقيقة أنو ال ييـ / ، فأف ىذه المعمكمات في غاية االىمية لو  يعتقدكف أنو قاسي أك مستبد
كثيران، أما اذا كاف المدير نفسو يعتقد ديمقراطية تامة مع مف يتعامؿ عمى اساس رؤيتيـ لسمككو، 
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 . 210، ص (  2000الثقافية ، 
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93
 . 325، ص (  1982القاىرة ، : )  المدير الفعاؿ ، دراسة تحميمية النماط المديريفسيد اليكارم ؛  
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ففي ىذه الحالة سيعامؿ التابعكف عمى اساس قاس ،كمستبد كتجدر االشارة الى أف القائد ال 
ال يحبد عنو بؿ عمى العكس قد يككف لمشخص اساليب عدة كلكف ال بد أف يستخدـ اسمكب كاحد 

يككف ىناؾ اسمكب يغمب عمى سمككو معظـ الكقت كالمكقؼ ، فاالسمكب ليس صفات الشخص 
. كأنما ىك سمكؾ يظير في مكاقؼ مختمفة 

الي كليذا أختمؼ الباحثكف في تصنيؼ اساليب القيادة بالقدر الذم اختمفكا فيو يتعرفيا كت
. مجمكعة مف تمؾ التصنيفات 

:-  التصنيؼ تبعان لعممية إتخاذ القرار 11  –1  –2
القيادة التسمطية كىي نكع مف القيادة التي تعتمد عمى اساس مبدأ االستبداد بالرأم  .1

كالتعصب لمقرارات الفردية مستخدمة في ىذا االطار لمغرض كاالجبار كالتخكيؼ 
االعماؿ كتنفيذىا سكاء كانت مشاعرىـ أك طمكحاتيـ أـ االجبارم لبلخريف عمى القياـ ب

.  (94)القرارات كالتكصيات كالتعميمات فقط 0ال تسمح بمقاطعة ىذه
القيادة الديمقراطية يعتمد ىذا النكع مف القيادة عمى المشاركة مف قبؿ الجماعة في اتخاذ  .2

عمى جميع االعضاء القرار كتكزيع السمطة كالمسؤكليف مف قبؿ القائد عمى الجماعة أم 
، حؿ المشاكؿ في العمؿ بشكؿ جماعي كالقائد يشترؾ معيـ مف خبلؿ تشجيعيـ 
لبلخريف عمى ابداء الرأم كالقياـ يتعاكف معيـ في تنسيؽ جيكدىـ مراعاة التكازف 

كالتكفيؽ بيف كجيات النظر بحيث ال تطغى كاحدة عمى االخر كتكفير االحتراـ االداء 
.  (95)دمف يختمفكف مع القائ

ىذا النكع مف القيادة  ال يتدخؿ القائد أك يندمج مع ( التسبية)القيادة الغير مكجية  .3
االخريف اال اذا طمب منو ذلؾ ، كيكلد جك مف البلمباال كالمرح كغياب النظاـ كضياع 

. الكقت فضبلن عف ذلؾ انتشار حالة عدـ االستقرار كالتفكؾ الداخمي لممجمكعة 
بؿ عمى الغارب كيحمؿ المجمكعة المسؤكلية الكاممة ، كما أف إف القائد يترؾ الح 

الخاصة في ىذه القيادة تقصد القػػػػدرة عمى العمؿ كغالبان ما تظير فردية االعضاء كال 
   .( 96)يمكف تكجييـ الى اعماؿ ناقصة

:- (97)التصنيؼ مف حيث مصدر السمطة التي يعتمد عمييا القائد 1  –11  –1  –2
. الرسمية القيادة  .1
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 . 90، ص (  1988دار الثقافة كالنشر ، القاىرة ، : )  عمـ النفس االجتماعيطمعت حسف عبد الرحيـ ؛  

، تقكيـ سمكؾ القيادم لمديرم المدارس االعدادية مف كجية نظر المدرسيف كقادة العمـ عبد االمير عبكد شمسي ؛  95
 . 240 ص، 1983جامعة بغداد ، 

96
 . 245ص (   1978دار المجمع العممي ، جدة ، : )  االدارم السمكؾ مختار حمزة رسمية عمي ؛ 

97
 . 320، ص (  1972دار الثقافة ، القاىرة ، : )  المدخؿ في ادارة كتنظيـ التعمـصبلح حسف جكىر ؛  



دد 
 .القيادة غير الرسمية  .2 د

 
:-  (98)التصنيؼ مف كجية نظر الدكافع 2  –11  –1  –2

. القيادة اإليجابية  .1
 .القيادة السمبية  .2
 

 
:-  (99)التصنيؼ مف حيث طريقة القائد في العمؿ 3  –11  –1  –2

. القائد الذم يعتمد عمى االفراد  .1
 .القائد التنظيمي  .2
. القائد التخطيطي  .3
 

 :(100)التصنيؼ مف حيث مجمس بحكث االفراد في جامعة اكىايك 4  –11  –1  –2
. البيركقراطي  .1
. االتكقراطي  .2
 .الدبمكماسي  .3
 .الخبير  .4
. الشعبي  .5

 
:- (101) تصنيؼ برسكف كميش 5  –11  –1  –2

. القائد المشارؾ  .1
. القائد االشرافي  .2
 
 
:-  (102)تصنيؼ بميؾ كمكتكف 6  –11  –1  –2
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99

 Lathaus, foorganizational Behar, N, J, MCCTraw – Hill – 1981 
100

 .241، ص  1982،  المصدر السابؽسيد اليكارم ؛  

101
 . 224، ص  1986،  المصدر السابؽاحساف محمد الحسف كعبد المعطي امر الصياد ؛  

102
االردف :) باالمف النفسيالعبلقة بيف نمط القيادة لمديرم المدارس االلزامي كشعكر المعمميف كماؿ دكاني كعبد ديراني ؛  
 . 345،ص(1984، 



ههه   

. القائد الميتـ جدان باالفراد كقميبلن بالعمؿ :  االسمكب السمطكم .1
 .القائد الميتـ جدان باالفراد كقميبلن بالعمؿ : المريحة السادة  .2
 .القائد الميتـ في االىتماـ بالعمؿ كاالفراد : قيادة الفريؽ  .3
 .القائد المتزف في االىتماـ بالعمؿ كاالفراد : المتكازف  .4
. االىتماـ بالعمؿ كاالفراد القائد تحميؿ : االنسانية  .5
 

 
 
 
:-  (103)تصنيؼ كليـ ريدف 7  –11  –1  –2

. القائد الميتـ جدان بالعمؿ كقميؿ االفراد : المتفاني  .1
 .القائد الميتـ جدان باالفراد كقميؿ العمؿ : المرتبط  .2
 .القائد الميتـ جدان بالعمؿ كاالفراد : المتكامؿ  .3
 .مؿ كاالفراد القائد قميؿ االىتماـ بالع: المنفصؿ  .4

 
:-  (104)تصنيؼ فيرسي كبالنجي 8  –11  –1  –2

. القائد الميتـ بالعمؿ كقميؿ االىتماـ باالفراد .1
 .القائد الميتـ باالفراد كقميؿ العمؿ  .2
 .القائد الميتـ بالعمؿ كاالفراد  .3
 .القائد القميؿ االىتماـ بالعمؿ كاالفراد  .4

 
 :- (105)تصنيؼ فيمب سادلر 9  –11  –1  –2

. االسمكب االجبارم  .1
 .االسمكب االجتماعي  .2
 االسمكب  .3
 .االسمكب الجماعي  .4

:-  (106)تصنيؼ فيدلر 10  –11  –1  –2
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105
 . 233، ص (  1978االسكندرية ، : )   السمكؾ االنساني في المنظماتاحمد صقر عاشكر ؛  



وو 
. االتجاه نحك العمؿ  .1 و

 .االتجاه نحك االفراد  .2
 
:-  (107)تصنيؼ ىاكس 11  –11  –1  –2

. القيادة المكجية  .1
 .القيادة االنسانية  .2
 .القيادة المشاركة  .3
. باالنجاز القيادة الميتمة  .4

:-  الدراسات المشابية 2  –2
  (108)(2000)دراسة سالـ رشيد عزيمة / أكال ن 

اساليب السمكؾ القيادم كعالقتيا بالنتائج 
تتمثؿ مشكمة البحث في تبايف كاختبلؼ السمكؾ القيادم لمدربي اندية الدرجة الممتازة 
كفرؽ الدرجة االكلى بكرة القدـ في القطر العراقي ، كذلؾ نتيجة الختبلؼ كتبايف المؤىبلت 

  :-العممية كالتدريبية ، كقد سعى الباحث الى تحقيؽ االىداؼ االتية 
لمدربي أندية الدرجة الممتازة كالكقكؼ عمى نقاط االختبلؼ  المقارنة بيف االسمكب القيادم .1

. التي تكضح مدل التبايف بيف االساليب القيادية ليؤالء القادة 
المقارنة بيف االسمكب القيادم لمدربي اندية الدرجة االكلى كالكقكؼ عمى نقاط االختبلؼ  .2

 .التي تكضح مدل التبايف بيف االساليب القيادية ليؤالء القادة 
المقارنة بيف االسمكب القيادم لمدربي أندية الدرجة الممتازة كمدربي اندية الدرجة االكلى  .3

 .كالكقكؼ عمى النقاط االساسية التي تكضح مدل التبايف في االساليب القيادية 
:- أما فركض البحث فيي 

االسمكب كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف مدربي اندية الدرجة الممتازة بكرة القدـ في  .1
. القيادم 

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف مدربي اندية الدرجة االكلى بكرة القدـ في االسمكب  .2
 .القيادم 
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 . 56، ص  2000،  المصدر السابؽمحمد رسبلف الحيكم كجميمة جاد اهلل ؛  

107
 . 360، ص  1999،  المصدر السابؽبشير العبلؽ ؛  
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كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف مدربي اندية الدرجة الممتازة مع نتائج المبارات في  .3
 .االسمكب القيادم 

ة االكلى مع نتائج المباريات في كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف مدربي اندية الدرج .4
 .االسمكب القيادم 

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف مدربي اندية الدرجة الممتازة كمدربي اندية الدرجة  .5
 .االكلى في االسمكب القيادم 

لقد استخدـ الباحث منيجان كصفيان لحؿ المشكمة كاستخدـ مقياس االساليب القيادية 
:- حميؿ كالمناقشة تكصؿ التحميؿ الى االستنتاجات االتية لممدربيف ، كمف خبلؿ الت

يتميز أغمب مدربي اندية الدرجة الممتازة كاندية الدرجة االكلى بأنيـ يعطكف اىتمامان  .1
مناسبان لالسمكب القيادم صاحب االىتماـ بالعالقات كاالسمكب القيادم صاحب االىتماـ  

. باالداء كالعالقات معان 
بداللة إحصائية بيف مدربي اندية الدرجة الممتازة كاندية الدرجة  تكجد فركؽ معنكية .2

االكلى في االسمكب القيادم الميتـ باالداء كاالسمكب القيادم الميتـ بالعبلقات كاالسمكب 
 .الذم يجمع بيف االداء كالعبلقات معان 

 
:- أما أىـ التكصيات فيي 

بينيـ كبيف البلعبيف لبلثر االيجابي أف يعمؿ المدربكف عمى تكثيؽ الصداقة كالمحبة  .1
. الذم يصب في مصمحة الفريؽ كنتائجو 

 .إعداد المدربيف إعدادان قياديان صحيحان مف خبلؿ الكاقع العممي لعممية التدريب الرياضي  .2
. العمؿ عمى إجراء المزيد مف الدراسات المتعمقة بالقيادة في مجاؿ الرياضية  .3
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  (109)(2000)دراسة عدم غانـ / ثانيا ن 
السمكؾ القيادم لمدربي كرة القدـ مف كجية نظر الالعبيف  

كفقان لمركز التحكـ الندية الدرجة االكلى  
ييدؼ البحث الى معرفة االمكر التالية 

. انماط السمكؾ القيادم لمدربي الدرجة االكلى  .1
 .اندية الدرجة االكلى  لمدربي( العبلقات –العمؿ )الفرؽ بيف بعدم السمكؾ القيادم  .2
 .نكع مركز التحكـ السائد بيف مدربي اندية الدرجة االكلى  .3
لمدربي ( خارجي –داخمي )الفرؽ بيف بعدم السمكؾ القيادم عمى  كفؽ مركز التحكـ  .4

 .اندية الدرجة االكلى 
العبان ، كتـ ( 457)مدربان ك ( 26)تـ استخداـ المنيج الكصفي كتككنت عينة البحث مف 

ماد أداتيف احداىما لمتعرؼ عمى انماط السمكؾ لمدربي اندية الدرجة االكلى كالثاني لمتعرؼ اعت
. عمى مركز التحكـ 

:- كتكصؿ الباحث الى ما يأتي 
كجكد اربعة انماط مف السمكؾ القيادم لمدربي اندية الدرجة االكلى بحسب درجة شيكعيا  .1

-:  
. انية نمط االىتماـ العالي بالعمؿ كالعبلقات االنس.أ 
 نمط االىتماـ العالي بالعمؿ كالمنخفض بالعبلقات االنسانية .ب 
 .نمط االىتماـ المنخفض العالي بالعبلقات االنسانية .ج 
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 السمكؾ القيادم لمدربي كرة القدـ مف كجية نظر البلعبيف كفقان لمركز التحكـ الندية الدرجة االكلىعدم غانـ محمكد ؛  
 ( . 2000رسالة ماجستير ، كمية التربية الرياضية ، جامعة المكصؿ ، : ) 
 



ط 
ط
 ط

نمط االىتماـ المنخفض بالعمؿ كالعبلقات االنسانية كأف اىتماـ المدربيف بالعمؿ .د 
. كالعبلقات االنسانية يككف بشكؿ متساكم 

:- دان مف التكصيات كاىميا في ضكء النتائج قدـ الباحث عد
االىتماـ بالمدربيف ذكم التحكـ الخارجي كاشراكيـ في دكرات نفسية عبلجية لمعمؿ عمى  .1

. زيادة مركز التحكـ الداخمي لدييـ 
اجراء دراسة تتناكؿ مركز التحكـ كعبلقتو بالنتائج التي حققيا مدربك االندية في تسمسؿ  .2

. الدكرم النيائي 
 
 

 (110)(1999)جالؿ العبادم دراسة / ثالثا ن 
الدكر القيادم لممدرب في ادارة الفريؽ بكرة القدـ مف كجية نظر المدرب كالالعب 

  
. تتحدد مشكمة البحث بالدكر القيادم لممدرب في إدارة الفريؽ 

:- أما أىداؼ البحث فيي 
ت مف التعرؼ عمى الدكر القيادم لمدربي كرة القدـ في إدارة الفريؽ قبؿ كخبلؿ البطكال .1

. كجية نظر المدربيف كالبلعبيف 
. المقارنة بيف كجيتي نظر المدربيف كالبلعبيف في تحديد أىمية ىذا الدكر  .2

:- أما فركض البحث فيي 
أف الدكر القيادم لمدربي كرة القدـ في إدارة الفريؽ قبؿ كخبلؿ البطكالت لو أىمية كبيرة  .1

. في تحقيؽ االىداؼ المطمكبة 
لة إحصائية بيف كجيات نظر المدربيف كالبلعبيف في المنتخبات تكجد فركقات ذات دال .2

 .الكطنية كاندية الدرجة االكلى في تحديد أىمية الدكر القيادم لممدرب في إدارة الفريؽ 
أما منيج البحث فقد تـ استخداـ المنيج الكصفي كباالسمكب المسحي كاشتممت عينة 

ندية  مدربان كعينة مف ( 12)الدرجة االكلى كعددىـ البحث عمى مدربي المنتخبات الكطنية كا 
. العبان ( 97)العبي ىذه المنتخبات كاالندية بمغت 

  :-كقد استنتج الباحث ما يأتي 
. يميؿ بعض المدربيف كالبلعبيف الى المدرب الذم يمتمؾ الثقة بالنفس  .1
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ي 
ي
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كالبلعبيف اظيرت النتائج أف ىناؾ فركقان معنكية ذات داللة إحصائية بيف المدربيف  .2
. كلصالح البلعبيف بصدد مشاركة البلعبيف في صنع القرارات التي يتخذىا المدرب 

:- أىـ التكصيات 
ضركرة االعداد المتكامؿ لممدربيف في الجكانب الفنية كاالدارية كالتربكية كالنفسية  .1

. كاالجتماعية 
 .التأكيد عمى التأىيؿ العممي كاالكاديمي لممدربيف  .2
عمى أىمية العبلقات االجتماعية بيف المدربيف كالبلعبيف كخمؽ المناخ ضركرة التأكيد  .3

. المبلئـ كاالمكر المطمكبة لتطكير ىذه العبلقات 
ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى الدكر القيادم لمدربي كرة القدـ في ادارة الفريؽ قبؿ 

الدكر، كاظيرت النتائج كخبلؿ البطكالت مف كجية نظر المدربيف كالبلعبيف في تحديد أىمية ىذا 
أف الدكر القيادم لمدربي كرة القدـ في ادارة الفريؽ قبؿ كخبلؿ البطكالت لو أىمية كبيرة في 

تحقيؽ االىداؼ المطمكبة كاسفرت النتائج عف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف كجيات نظر 
تحديد أىمية الدكر القيادم المدربيف كالبلعبيف في المنتخبات الكطنية كاندية الدرجة االكلى في 

. لممدرب في ادارة الفريؽ 
 
 
 

 (111)(1993)دراسة أميرة شحاذة /  رابعا ن 
النمط القيادم لممدربيف  

حكؿ النمط القيادم لممدربيف أكضحت نكعان مف ( أميرة شحاذة)في الدراسة التي اجرتيا 
. كمختمفة عما أفرزتالكصؼ لسمكؾ المدربيف لقيادة رياضييف يؤدكف كظائؼ متعددة 

أف االسمكب القيادم الشائع ىك االسمكب الذم يركز عمى التدريب باضافة الى ذلؾ  
التعميمات الضركرية المتعمقة بميارات كاستمرار ابحاث المعبة كالتأكيد مف تأديتيا كما اكضحت 

لتعزيز في دراستيا التي تككنت مف عينة مدرب كرة الطائرة أف اسمكب الدعـ االجتماعي كا
لممدربيف كرة القدـ يأخذ ترتيبان ميمان بعد التدريب ، كقد حددت الباحثة اف جميع لمدربي كقادة 
رياضييف كأدكىـ كلدييـ غايات أثبتت مشابية تقريبان ،  كأف دراسة العممية القيادية في المجاؿ 

كخصكصية دكرىـ الرياضي قد تسيـ في فيـ االساليب القيادية لممدربيف كمدل ادراكيـ الىمية 
. كقادة في االدارة الرياضية 
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:-  مناقشة الدراسات السابقة كاالستفادة منيا 1  –2  –2
مف خبلؿ اطبلع الباحث عمى الدراسات السابقة التي تناكلت االساليب القيادية لمدربيف   

ىي كما ياتي األلعاب ، الحظ الباحث كجكد أكجو لمتشابو كاالختبلؼ بينيا كبيف الدراسة آالتية ك
-:  

 أكجػػو التشابو -:  
تناكلت الدراسات السابقة كالدراسة الحالية مدربيف كمدراء في الجانب الرياضي  .1

. كاالدارم 
في الدراسات السابقة كالدراسات الحالية اليدؼ االساسي مف البحث التعرؼ عمى السمكؾ  .2

 .القيادم 
 أكجػػو االختالؼ -: 
اساليب السمكؾ القيادم مف خبلؿ المدرب نفسو ، ما تناكلت الدراسة االكلى دراسة  .1

الدراسة الثانية تناكلت اسمكب القيادم لممدرب مف خبلؿ كجية نظر البلعبيف ، أما 
الدراسة الثالثة فتناكلت الدكر القيادم مف كجية نظر المدرب كالبلعبيف ، أما الدراسة 

تناكلت معرفة السمكؾ القيادم لمدراء  الرابعة النمط القيادم لممدربيف ، أما الدراسة الحالية
. مراكز الشباب كالرياضة 

تناكلت الدراسة االكلى كالثانية االساليب القيادية كعبلقتيا بالنتائج ، أما في الدراسة  .2
الثالثة كالرابعة فتناكلت الدكر القيادم لممدرب ، كالدراسة الحالية فتناكلت معرفة السمكؾ 

 : القيادم لممدراء فقط 
ساعدت الدراسات السابقة عمى معرفة السمكؾ القيادم لممدرب النو يعد يعتبر قيادم  لقد

عند قيادتو الفريؽ كمف خبلؿ ىذه الدراسات تـ االستفادة مف الدراسة الحالية الف المدير ىك قائد 
 ادارم يستطيع أف يحقؽ التقدـ كالنجاح لمعامميف معو مف اجؿ تحقيؽ االىداؼ الحقيقية لممركز أذ

. أف الدراسات السابقة كالحالية ىي في مجاؿ السمكؾ القيادم 
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ِٕٙج اٌجحث ٚإجزاءارٗ ا١ٌّذا١ٔخ    –3

ِٕٙج اٌجحث   1  –3

ػ١ٕخ اٌجحث   2  –3

أدٚاد اٌجحث   3  –3

اٌّم١بص   4  –3

األطض اٌؼ١ٍّخ ٌٍّم١بص   5  –3
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ثجبد األداح   2  –5  –3

اٌزجزثخ األطزطالػ١خ   6  –3

رطج١ك أداح اٌجحث   7  –3

اٌٛطبئً اإلحصبئٟ   8  –3
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:   ِٕٙج اٌجحث ٚإجزاءارــٗ   –3

  : - ِٕٙج اٌجحث 1  –3

إْ ٔدبذ اٌجسث ٠زٛلف عٍٝ اٌخطٛاد اٌّالئّخ ٌسً اٌّشىٍخ ٌٙزا فشػذ ِشىٍخ اٌجسث  

اعزخذاَ ِٕٙدب ً ٚطف١ب ً ٠ظف اٌظب٘شح اٌّجسٛثخ ٚاٌّزعٍمخ ثزس١ًٍ اٌغٍٛن اٌم١بدٞ اٌغبئذ ٌذٜ 

.  ِذساء ِشاوض اٌشجبة فٟ اٌعشاق 

 

  : - ػ١ٕخ اٌجحث   2  –3

ٌذساعخ ٚاإلخشاءاد اٌزٟ ٠زخز٘ب عزسذد ؽج١عخ إْ األ٘ذاف اٌزٟ ٠ؼعٙب اٌجبزث ٌٙزٖ ا 

اٌع١ٕخ اٌزٟ ع١خزبس٘ب
(112)

   .

وّب أْ زغٓ أخز١بس٘ب ع١مًٍ ِٓ األخطبء ، ِّب ٠عضص طسخ ٚدلخ ث١بٔبرٙب ٚطذق رّث١ٍٙب  

ٌٚمذ رُ أخز١بس ع١ٕخ اٌجسث ثظٛسح عشٛائ١خ ِزّثٍخ ثّذساء ِشاوض اٌشجبة فٟ . ٌّدزّع اٌجسث 

ِذ٠ش ِشوض ٚاٌز٠ٓ ٠ّثٍْٛ ٔغجخ            ( 146)ِذ٠شاً ِٓ أطً ( 18)ِسبفظبد اٌمطش ٚعذدُ٘ 

ِٓ اٌّدزّع األطٍٟ ٚإْ ٘زٖ اٌع١ٕخ رُ أخز١بس٘ب ثبٌطش٠مخ اٌعشٛائ١خ عٓ ؽش٠ك % ( 12.16) 

  : -إخشاء اٌمشعخ ث١ٓ اٌّذساء ػّٓ اٌّسبفظخ ٚوّب ِج١ٓ أعّبء اٌّسبفظبد ٚاٌّشاوض 

ِسبفظبد اٌشّبي   .1

  ًزّبَ اٌع١ًٍ  –اٌّٛطً  –اٌسذثبء / اٌّٛط  .

  دالٛق  –اٌزأ١ُِ  –اٌذثظ / وشوٛن . 

اٌٛعؾ   ِسبفظبد .2

  اٌزسذٞ  –اٌفبسط  –إٌذاء / ثغذاد  .

  ٌِٕٝذٌٟ  –اٌخبٌض  –ثٍذسٚص / د٠ب . 

ِسبفظبد اٌدٕٛة   .3

  اٌّعمً  –األطّعٟ  –اٌجظشح / اٌجظشح  .

  اٌشفبعٟ  –األطالذ  –إٌظش / إٌبطش٠خ . 

 

 

 

 

  : - أدٚاد اٌجحث   3  –3

) ٠غزع١ٓ ثٗ ٌسً ِشىٍخ ثسثٗ رعذ األدٚاد اٌزٟ ٠غزعٍّٙب اٌجبزث عٕظشا ً اعبع١ب ً  

ٟ٘ اٌٛع١ٍخ أٚ اٌطش٠مخ اٌزٟ ٠غزط١ع ثٙب اٌجبزث زً ِشىٍخ ِّٙب وبٔذ رٍه ( ٚأدٚاد اٌجسث 

ث١بٔبد ٚع١ٕبد ٚأخٙضح
(113) 

  .

ِٚٓ أخً اٌسظٛي عٍٝ اٌج١بٔبد اٌظس١سخ ٌسً ِشىٍخ اٌجسث الثذ ٌٍجبزث ِٓ أْ  

اٌٛع١ٍخ اٌظبدلخ ٚاٌّعجشح رعج١شا ً أ١ِٕب ً ِٓ األعب١ٌت اعزخذَ اٌعذ٠ذ ِٓ األدٚاد اٌجسث١خ اٌزٟ رعذ 

ٚاٌظ١غ ٌسً ِشىٍخ اٌجسث ، ٌزا أعزّذ اٌجبزث عٍٝ اٌّغزٍضِبد ا٢ر١خ
(114) 

- :  

اعزّبسح اعزج١بْ .1
*
   .
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 71، ص( 1982بيركت، دار الكتب المبنانية ،: ) منيج البحث العممي عند العربجبلؿ محمد عبد الحميد مكسى؛  
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  383، ص( 1995القاىرة، دار الفكر العربي،: )،طعمـ النفس الرياضي ، المفاىيـ كالتطبيقاتأسامة كامؿ راتب؛ 
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 . اٌّمبثالد اٌشخظ١خ ِع ثعغ ِذساء ِشاوض اٌشجبة ٚاٌعب١ٍِٓ ِعُٙ  .2

 . اٌّظبدس ٚاٌّشاخع  .3

 . ص اٌشجبة فٟ اٌّسبفظبد اٌض٠بساد ا١ٌّذا١ٔخ ٌجعغ ِشان .4

  : - اٌّم١بص   4  –3

أطزخذَ اٌجبحث ِم١بص اٌظٍٛن اٌم١بدٞ ٌٍّذراء ، ٚ٘ٛ ِم١بص رُ ثّٛججٗ ل١بص  

ػجبرح ح١ث ِزرجطخ ٘ذٖ (  30) اٌظٍٛن اٌم١بدٞ اٌظبئذ ٌّذراء ِزاوش اٌشجبة ٠ٚزىْٛ ِٓ 

  : -اٌؼجبراد ثبالثؼبد اٌزب١ٌخ 

( .   6  –1) اٌّٛػٛع١خ فٟ أرخبر اٌمشاس ٠ٚشًّ ٘زا اٌجعذ ِٓ  .1

 ( .  12  –7) اٌمذسح عٍٝ فُٙ إٌبط ٚشًّ ٘زا اٌجعذ ِٓ  .2

 ( . 18  –13) اٌّشٚٔخ اٌّزطٍجخ ِٓ اٌمبئذ ِٓ  .3

 ( . 24  –19) اٌمذسح عٍٝ االرظبي ِٓ  .4

 ( . 30  –25) اٌمذسح عٍٝ أعزخذاَ اٌغٍطخ ِٓ  .5

ٌٚىً ِٛلف ( ِشىالد)ثعبد اٌغبثمخ اٌزوش عٍٝ عزخ ِٛالف ز١ث زذد ٌىً ثعذ ِٓ اال

أسثعخ زٍٛي ثأسثع عجبساد ٠ٚزُ اٌزأش١ش عٍٝ االخزجبس ِٓ لجً اٌزٞ ٠ٍّئ االعزّبسح ( ِشىٍخ)

(.اٌّذ٠ش)  

 

 

:   األطض اٌؼ١ٍّــــخ   5  –3

  : - صذق األداح   1  –5  –3

٠ظ ِب رذعٟ ل١بعٗ ٚاٌسبخخ إٌٝ ٠ٚمظذ ثٗ أْ رىْٛ ٚع١ٍخ اٌم١بط طبدلخ ، أرا وبٔذ رك 

٘زٖ اٌظفخ ٚاػسخ
(115)

   .

أْ أعزّبسح اٌم١بط اٌزٟ رُ اعزعّبٌٙب ٟ٘ ِمٕٕٗ ال رسزبج إٌٝ طذق ٚثجبد ِٚع ٘زا رُ 

عشػٙب عٍٝ اعبرزح خجشاء
*
.  ِٓ أخً ِعشفخ ِالئّزٙب ٌٍج١ئخ اٌعشال١خ  

 

  : - ثجبد األداح   2  –5  –3

أٞ أٔٗ إرا ِب وشسد ع١ٍّبد ل١بط اٌفشد " أْ اٌثجبد ثّفِٙٛٗ اٌعبَ ٠عٕٟ األعزمشاس ،  

" اٌٛازذ ألظٙشد دسخزٗ ش١ئب ً ِٓ األعزمشاس 
(116) 

  .

.   ٚوّب أششٔب عبثمب ً فئْ األعزّبسح ال رسزبج إٌٝ ثجبد 

 

  : -اٌزجزثخ األطزطالػ١خ    6  –3

                                                                                                                                                                      
 . 1986مصر ، : لممدراء التي تقيس السمكؾ القيادم ( زينب محمد احمد . د) استمارة األستبياف أعدت مف قبؿ *
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 .  360، ص 1969المصرية ، 

*
  : -الخبراء ىـ  
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ردش٠ج١خ ٠مَٛ ثٙب اٌجبزث عٍٝ ع١ٕخ طغ١شح  أْ اٌزدشثخ األعزطالع١خ عجبسح عٓ دساعخ 

لجً ل١بِٗ ثجسثٗ ٚثٙذف أخزجبس اعب١ٌت اٌجسث ٚادٚارٗ
(117)

   .

ِٓ ِذساء ِشاوض اٌشجبة ِٓ وً ِسبفظخ ِذ٠ش ٚازذ (  6) ٌزٌه لبَ اٌجبزث ثأخزجبس 

ٚثطش٠مخ عشٛائ١خ ثطش٠مخ اٌمشعخ ث١ٓ اٌّذساء ،  ٚزشص اٌجبزث عٍٝ اعزجعبد اٌّذساء اٌز٠ٓ 

شبسوٛا فٟ اٌزدشثخ األعزطالع١خ ٚلذ وبٔذ ٘زٖ اٌزدشثخ ٌغشع اٌزعشف عٍٝ اٌّشبوً اٌزٟ 

.  ل١ّٗ ثزطج١ك اعزّبسح اٌم١بط رٛاخٗ اٌجبزث خالي 

 

  : - رطج١ك أداح أٌجبحث   7  –3

لبَ اٌجبزث ثزٛص٠ع اعزّبساد األعزج١بْ ِٓ خالي اٌز٘بة إٌٝ وً ِسبفظخ اٌزٟ رُ   

أخزجبس٘ب ثطش٠مخ عشٛائ١خ عٓ ؽش٠ك إخشاء اٌمشعخ ث١ٓ اٌّسبفظبد ِٚشاوض اٌشجبة ِٚمبثٍخ 

عزّبسح أ١ٌٗ ٚثعذ أوّبي ًِء األعزّبسح ِٓ لجً ِذساء ِذ٠ش اٌّشوض اٌزٞ رُ أخزجبسٖ ٚإعطبء األ

.  ِشاوض اٌشجبة فٟ اٌّسبفظبد رُ خّعٙب ٚثذْٚ ٔمض فٟ عذد األعزّبساد 

 

:- أعزخذَ اٌجبزث اٌٛعبئً االزظبئ١خ اٌزب١ٌخ :- اٌٛطبئً اإلحصبئ١خ 8  –3

اٌٛعؾ اٌسغبثٟ.  1
(118)

   

ِجـ ص                               

ـــــــــــ  =  ص                

                                  ْ

االٔسشاف اٌّع١بسٞ.  2
(119)

  

( ص –ص )ِجـ                                  
2

 

ــــــــــ  =       ع                    

                                      ْ– 1  

ِعبًِ االٌزٛاء.  3
120
  

(  اٌٛع١ؾ –اٌٛعؾ اٌسغبثٟ ) 3       

ــــــــــــــــ = ِعبًِ االٌزٛاء     

 االٔسشاف اٌّع١بسٞ  

اخزجبر رح١ًٍ اٌزجب٠ٓ .4
121

 

ِزٛطط ِزثغ االٔحزافبد ث١ٓ اٌّجّٛػبد                 

ـــــــــــــــــــــــ = ف 

ِزٛطط ِزثغ االٔحزافبد داخً اٌّجّٛػبد                               

وب  .5
2
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كمناقشتيا  عرض النتائج – 4

ىا نتائج السمكؾ القيادم السائد لدل مدراء مراكز الشباب كتحميؿ عرض 1 – 4

لممنطقة نتائج السمكؾ القيادم السائد لدل مدراء مراكز الشباب  عرض 1 – 1 – 4

ىا الشمالية كتحميؿ

عرض نتائج السمكؾ القيادم السائد لدل مدراء مراكز الشباب لممنطقة  2 – 1 – 4

ىا الكسطى كتحميؿ

عرض نتائج السمكؾ القيادم السائد لدل مدراء مراكز الشباب لممنطقة  3 – 1 – 4

ىا الجنكبية كتحميؿ

ؾ القيادم السائد لمسمك ANOVAلتحميؿ التبايف  Fرعرض نتائج اختبا 2 – 4

 (الجنكبية  –الكسطى  –الشمالية )لدل مدراء مراكز الشباب في المناطؽ

 .L.S.Dعرض نتائج اختبار قيمة أقؿ فرؽ معنكم  3 – 4

 مناقشة النتائج  4 – 4

 

  اشيال ام بف



ف 
ف
 ف

 :-تيا عرض النتائج كمناقش – 4
 :-ىا كتحميؿ نتائج السمكؾ القيادم السائد لدل مدراء مراكز الشباب عرض 1 – 4

أخبرؾ أحد زمبلئؾ أف مرؤكسان لؾ }كالمتعمؽ بالفقرة األكلى ( 1)يبلحظ مف الجدكؿ رقـ  
إنيا ذات كسط { يبحث دائمانعف كسائؿ يقمؿ بيا مف قدرات الرئيس االعمى كأماـ مرؤكسيؾ

كما أف قيمة ( 4)كأكبر قيمة ( 1)، ذك أقؿ قيمة ( 1.16)بانحراؼ معيارم ( 2.94)حسابي مقداره 
 .  ( 0.155 )-لتكاء بمغت معامؿ اال

عمييـ لمترقية في الكقت الذم تكجد فيو درجة كاحدة خالية  رىفدك جاء فمكظفا}أما الفقرة الثانية 
ككجد أف مف الصعب االختبار بينيما ألنيما متساكياف مف حيث االقدمية في العمؿ بنفس 

أنو ليس ىناؾ فرؽ بينيما المؤىبلت كيشغبلف كظيفتاف متماثبلف مف حيث الخبرة كالسف كنشعر 
( 2.17)فإنيا ذات كسط حسابي مقداره { ( سيدة)كلكف احدىما رجؿ كاالخر مف الجنس الثاني 

كما أف قيمة معامؿ االلتكاء بمغت ( 4)كأكبر قيمة ( 1)، ذك أقؿ قيمة ( 1.15)بانحراؼ معيارم 
(0.443  . ) 

في  أكانت تعرؼ أنو دائـ الخطسمؾ احد مرؤكسيؾ سمكؾ غير الئؽ } كفي الفقرة الثالثة 
قد بمغت قيمة الكسط ك{ ؾ لكي تشعر بأرتياح سمكسمككو فكيؼ تعبر عف أستيائؾ تجاه ىذا اؿ

كما أف معامؿ ( 4)كأكبر قيمة ( 1)، ذك أقؿ قيمة ( 1.25)بانحراؼ معيارم ( 2.50)الحسابي 
 ( .  1.2) االلتكاء 

يحقؽ أمبلن لشخص ال تحبو ككجد أف أدائؾ ىؿ تسدم معركفا ن } أما في الفقرة الرابعة 
بانحراؼ معيارم    (1.72)فقد بمغت قيمة الكسط الحسابي { ليذا المطمب ال يخرج عف المكائح 

 ( .  2.87) ت ػػكما أف قيمة معامؿ االلتكاء بمغ( 4)كأكبر قيمة ( 1)، ذك أقؿ قيمة ( 1.02)
ذا كتبت عنو تقديران قاـ احد االشخاص تحت رئاست} كفي الفقرة الخامسة  ؾ بفعؿ ممتاز كا 
لذلؾ  قسكؼ يتساكل معؾ بالدرجة كتتبع ، كاذا حصؿ عمى الترقيةطيبا ن فإف ذلؾ يعني ترقية

( 2.28)فقد بمغت قيمة الكسط الحسابي { الجديد إحتماؿ تناكب الرئاسة  عمىيتحتـ عميؾ ك
 ( .1.253) ا أف معامؿ االلتكاء بمغ كـ( 4)كاكبر قيمة ( 1)، ذك أقؿ قيمة  (0.67)بانحراؼ معيارم 

عممت شيئا ن عف شخص كصدمت لسكء الخبر بأنو شخص سئ } أما في الفقرة السادسة 
الخمؽ خارج العمؿ لكف سيئاتو ال تنعكس عمى عممو فيك شخص ممتـز في عممو فأم المكاقؼ 

( 1.78)سابي فقد بمغت قيمة الكسط الح{ التالية تصؼ رد فعمؾ بعد سماعؾ عف سكء أخبلقو 
(  1.2 -) ، كما أف معامؿ االلتكاء بمغ( 4)كاكبر قيمة ( 1)، ذك أقؿ قيمة ( 0.55)بانحراؼ معيارم 

  . 
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إتخذ أحد االشخاص مكقؼ منؾ دكف تكضيح اسباب العبارات التي } كفي الفقرة السابعة 
الكسط فقد بمغت قيمة {مكقفو غير كاضح التفسيرالف  تصفو بيا كتعبر عف كصفؾ لو حيث

كما أف معامؿ ( 4)كاكبر قيمة ( 1)، ذك أقؿ قيمة ( 1.29)بانحراؼ معيارم ( 2.61)الحسابي 
 ( .  0.255) االلتكاء بمغ 

ألحد الزمبلء النؾ الحظت أنو غير  لقد حاكلت أف تككف صديقان } أما في الفقرة الثامنة 
 ممكت كبعد أف ت اليؾ سيءمحبكب مف زمبلئو فما كاف منو إال أف أبمغ رئيس العمؿ بقصة ت
فقد بمغت قيمة الكسط الحسابي { غضبؾ نحكه فأم إتجاه مف االتجاىات اآلتية تعبر عف شعكرؾ 

 -) كما أف معامؿ االلتكاء بمغ  (4)كأكبر قيمة ( 1)، ذك أقؿ قيمة ( 0.96)بانحراؼ معيارم ( 2.28)

0.72  ) 
يمسح كتفؾ ماذا  كأف إلرضائؾفعؿ مستحيؿ بأحد مرؤكسيؾ  يقكـ} كفي الفقرة التاسعة 

، ذك ( 1.20)بانحراؼ معيارم ( 2.17)فقد بمغت قيمة الكسط الحسابي { يككف رد فعمؾ لسمككو 
 ( .  0.425) كما أف معامؿ االلتكاء بمغ ( 4)كاكبر قيمة ( 1)أقؿ قيمة 

عيف أحد األشخاص الجدد بأرادتؾ كعرفت مف اصدقائو انو } كفي الفقرة العاشرة 
في عممو فظير لؾ مف سمككو انو يحب عممو كفي احد االياـ حضر اليؾ  تراقبوم نسبيا ن كانطكائ

بانحراؼ ( 1.11)قد بمغت قيمة الكسط الحسابي ؼ{ تفسر ذلؾ اذا يطمب نقمو الى مكاف آخر بػػـ
 ا أف معامؿ االلتكاء بمغ ػكـ( 4)كاكبر قيمة ( 1)، ذك أقؿ قيمة ( 0.32)معيارم 

 (1.031  . ) 
منذ تـ شراء االجيزة " قاـ احد مرؤسيؾ كقاؿ }  فقد تضمنت الفقرة الحادية عشر اما

الحديثة المساعدة عمى العمؿ العممي قؿ اىتماـ فبلف عف قبؿ بشؤكنو العممية أم مف االفكار 
، ذك أقؿ  (0.92)بانحراؼ معيارم  (2.56)قد بمغت قيمة الكسط الحسابي ؼ{ التالية تدكر في ذىنؾ 

 .  ( 0.295) كما أف قيمة معامؿ االلتكاء بمغت ( 4)كاكبر قيمة  (1)قيمة 
لقد تـ ترقيتؾ لمنصب جديد كفي أكؿ إجتماع الحظت إف أحد } كفي الفقرة الثانية عشر 

قد بمغت ؼ{ مرؤسيؾ غاضب كأنت تعرؼ إف ىذا الشخص كاف يأمؿ كثيران أف يحؿ محمؾ فيؿ 
كما أف  (4)كاكبر قيمة ( 1)، ذك أقؿ قيمة  (0.92)م بانحراؼ معيار( 2.82)قيمة الكسط الحسابي 
 ( .  0.554 -) معامؿ االلتكاء بمغ 

أنت مسؤكؿ نشاط الرحبلت بمكاف عممؾ عمى االشتراؾ في } كفي الفقرة الثالثة عشر 
ىذه الرحبلت مع الزمبلء كالمكظفيف ككنت تقـك بدكر القائد ليـ تكجييـ كترشدىـ ، كفي احدل 

بدالن منؾ في الرحمة القادمة ليككف حد المكظفيف كحاكؿ الحصكؿ عمى مكافقتؾ الرحبلت حضر ا
بانحراؼ معيارم  (1.83)قد بمغت قيمة الكسط الحسابي ؼ{ االفكػػار التي تجكؿ في نفسؾ  ماىي

 ( .  0.593 ) -كما أف معامؿ االلتكاء بمغ ( 4)كاكبر قيمة ( 1)، ذك أقؿ قيمة ( 0.86)



ق 
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أنت عضك في لجنة مف لجاف اختبار القدرات كتقدـ إليؾ } عشر كفي الفقرة الرابعة 
لييئة الشخصية كأنت تعمـ إف مف شركط إجتياز ؿاالختبارات األكلى لجنة مكظؼ قد نجح في 

ىذا المكظؼ اختباران  ثـ قمت باختبارليكايتو ،  أختبار القدرات أف يؤدم المكظؼ اختباران معينان 
قد بمغت قيمة الكسط الحسابي          ؼ{ نو لـ يجرب ممارسة ىذا العمؿ معينا ن ليكيتو كقد اخبرتو بأ

كما أف قيمة معامؿ االلتكاء ( 4)كاكبر قيمة ( 1)، ذك أقؿ قيمة ( 0.86)بانحراؼ معيارم ( 1.83)
  ( . 2.489 -) بمغت       

في مناقشة  ما ىك مناسب أـ غير مناسب حكؿ مكضكع } كفي الفقرة الخامسة عشر 
إنو ليس مف الحكمة تغيير الرؤساء أثناء زحمة ) ثؿ ـيتعمؽ برئيس العمؿ الحالي كمف خبلؿ الـ

بانحراؼ معيارم ( 2.28)قد بمغت قيمة الكسط الحسابي ؼ{ فما ىك رأيؾ في اقناع زمبلئؾ ( العمؿ 
 كما أف معامؿ االلتكاء بمغ ( 4)كاكبر قيمة ( 1)، ذك أقؿ قيمة ( 1.13)
 (0.743  ) . 

بدأ مكسـ النشاطات كقمت  مكعدتبعيا مأعمنت الييئة التي ) م الفقرة السادسة عشر كؼ
أنت بأعتبارؾ رئيسا ن لمعمؿ بأرساؿ ىذه التعميمات لمعامميف ، كبعد مركر بضعة أياـ مف بدأ 

قػد بمغت ؼ{ المحدد فما ىك تصرفؾ  كعدالعمؿ حضر مكظؼ جديد كآخر قديـ متأخريف عف الـ
كما ( 4)كاكبر قيمة    ( 1)، ذك أقؿ قيمة ( 0.17)بانحراؼ معيارم ( 1.83)سابي قيمة الكسط الح

 ( .  0.718 ) -أف معامؿ االلتكاء بمغ 
تعاكف مرؤسيؾ في إقامة  بياف في تباعياأم الطرؽ تفضؿ أ} كفي الفقرة السابعة عشر 

( 0.91)ارم        بانحراؼ معي( 1.67)قد بمغت قيمة الكسط الحسابي ؼ{ معسكر عمؿ في إدارتؾ 
 ( .  2.208) كما أف معامؿ االلتكاء بمغ ( 4)كاكبر قيمة ( 1)، ذك أقؿ قيمة 

 المناسبة أنت رئيس عمؿ كلؾ حرية اختيار أنسب الطرؽ} كفي الفقرة الثامنة عشر 
قد ؼ{ إلعداد مؤتمر لو متطمبات تنظيمية كادارية فما ىي الطريقة المناسبة إلشراؾ مرؤسيؾ 

( 4)كاكبر قيمة ( 1)، ذك أقؿ قيمة ( 1.13)بانحراؼ معيارم ( 1.89)ة الكسط الحسابي بمغت قيـ
 ( .  2.362) كما أف معامؿ االلتكاء بمغ 

لعمؿ كأردت أف تكافئ أحد مرؤسيؾ عمى عمؿ اأنت رئيس } م الفقرة التاسعة عشر أما ؼ
عيا في اعبلنؾ اتتبا يككفأف يككف مسجبلن في لكحة الشرؼ ، فأم الطرؽ  يستحؽ قاـ بو جعمو

بانحراؼ ( 2.39)قد بمغت قيمة الكسط الحسابي ؼ{ لترفع مف ركحو المعنكية إلى أقصى درجة 
 ( .  1.867 ) -كما أف معامؿ االلتكاء بمغ ( 4)كاكبر قيمة  (1)، ذك أقؿ قيمة ( 0.98)معيارم 

دريبو بعمؿ كمفت كؿ مكظؼ مف مرؤسيؾ فريقؾ الذم تقـك بت} كفي الفقرة العشريف 
تقاف عمؿ معيف كعند عكدتؾ الحظت إنيـ إنصرفكا عف العمؿ المحدد  اآلخر قبؿ لعمؿ لتثبيت كا 

، فأم التصرفات يقكمكف بوالكقت المحدد ليـ كتريد اف تظير ليـ عمبلن آخر قبؿ الكقت المحدد 



ر 
ر
 ر

كاكبر ( 1)يمة ، ذك أقؿ ؽ (1.00)بانحراؼ معيارم ( 2.94)الحسابي قد بمغت قيمة الكسط ؼ{ تنتيج 
 ( .  0.18 ) -كما أف معامؿ االلتكاء بمغ ( 4)قيمة 

عمؿ تإدارة  قبؿ عينت رئيسا ن ألحد المجاف المنبثقة مف} كالعشريف  ةكفي الفقرة الحادم
قد ؼ{ عمػى فاعمية عمؿ ىػذه المجنة ، فما ىػك االسمكب األكثر فاعمية فػي التعامؿ معيـ  لمحصكؿ

( 4)كاكبر قيمة  (1)، ذك أقؿ قيمة ( 1.06)بانحراؼ معيارم ( 2.22)بي بمغت قيمة الكسط الحسا
 ( .  0.622) كما أف معامؿ االلتكاء بمغ 

حكؿ أحد  لأنت رئيس عمؿ ككصمتؾ عدد مف الشكاك} كالعشريف  ةالفقرة الثانيكما إف 
الكسط قد بمغت قيمة ؼ{ العامميف في عممو فما ىك االسمكب األكثر فاعمية لعبلج المكقؼ 

كما أف معامؿ  (4)كاكبر قيمة ( 1)، ذك أقؿ قيمة ( 1.04)بانحراؼ معيارم ( 2.28)الحسابي 
 .  ( 0.692) االلتكاء بمغ      

ىؿ تعتقد كقاعدة عامة إنو مف السيؿ تتبع الشائعات إلى } كفي الفقرة الثالثة كالعشريف 
( 1)، ذك أقؿ قيمة ( 1.08)يارم بانحراؼ مع( 2.33)قد بمغت قيمة الكسط الحسابي ؼ{ مصدرىا 

 ( .  0.916) كما أف معامؿ االلتكاء بمغ ( 4)كاكبر قيمة 
كقع أحد مرؤسيؾ في مشكمة قانكنية أكقؼ عمى أثرىا عف } كالعشريف  ةالفقرة الرابع اما
عادتو إلى عممو كالحظت كاؿ فرضالعمؿ كتـ  اد كجكد أشخاص ضده تعـالجزاء عميو كا 

قد بمغت قيمة الكسط ؼ{ العمؿ بعد إنتياء المشكمة  عادتو الى ك تصرفؾ الكأشخاص معو ، فما ق
كما أف معامؿ  (4)كاكبر قيمة ( 1)، ذك أقؿ قيمة  (1.10)بانحراؼ معيارم ( 2.44)الحسابي 
 ( .  1.2) غ ػػااللتكاء بؿ

 الكقت عيف لؾ ككيبلن تعرؼ عنو إنو كفكء كلكنؾ في} كالعشريف  ةكفي الفقرة الخامس
عنؾ عكس ذلؾ ، كفي أحد األياـ كجدتو يتخطاؾ إلى رئيسؾ ألخذ  يتصكرتعرؼ إنو  نفسو

قد بمغت ؼ{ مكافقتو لمتكقيع عمى بعض المياـ دكف الرجكع إليؾ ، فأم مف ىذه المكاقؼ تتخذ 
كما أف ( 4)كاكبر قيمة ( 1)، ذك أقؿ قيمة ( 1.20)بانحراؼ معيارم ( 2.39)قيمة الكسط الحسابي 

 ( .  1.083) االلتكاء بمغ معامؿ 
حضر أحد االشخاص كمعو ألتماس كقع عميو جميع } كفي الفقرة السادسة كالعشريف 

سؾ طالبيف منؾ إلغاء القرار الخاص بالتكقيع في دفتر الحضكر ككنت قررت ىذا كأفراد مرؤ
( 2.11)حسابي قد بمغت قيمة الكسط اؿؼ{ ؟المبدأ لعبلج مشكمة التأخير ، فما رأيؾ بيذا االلتماس 

 1.218 -) كمػا أف معامؿ االلتكاء بمػغ ( 4)كاكبر قيمة ( 1)، ذك أقػؿ قيمة ( 0.96)بانحراؼ معيارم 
 . ) 

كو أثناء كلديؾ شخص لو طابع حاد قد تيكر في سؿ} كالعشريف  ةكفي الفقرة السابع
فؾ تجاه ىذا ؾ السئ ، فما ىك تصركشة مع زميؿ لو كلكف منع بشدة مف إستخداـ ىذا السؿانؽ



ش 
ش
 ش

( 1)، ذك أقؿ قيمة    ( 0.57)بانحراؼ معيارم ( 1.72)قد بمغت قيمة الكسط الحسابي ؼ{ المرؤكس 
 ( .  1.473 -) كما أف قيمة معامؿ االلتكاء بمغت ( 4)كاكبر قيمة 

زميبلف يشتغبلف تحت رئاستؾ كعمؿ كؿ منيما مكمؿ } كالعشريف  ةكفي الفقرة الثامف
لآلخر كفي يـك ما حدث بينيما خبلؼ يتعمؽ بالعمؿ كنتج عف ذلؾ إضطراب كعدـ مكاصمة 

بانحراؼ ( 2.17)قد بمغت قيمة الكسط الحسابي ؼ{ العمؿ ، فما ىك مكقفؾ كرئيس ليذا العمؿ 
 . ( 0.64) كما أف معامؿ االلتكاء بمغ ( 4)يمة كاكبر ؽ( 1)، ذك أقؿ قيمة ( 0.79)معيارم 

كسيمة لتكجيو الجيكد االنسانية نحك العمؿ  فضؿما أ} كفي الفقرة التاسع كالعشريف 
( 1)، ذك أقؿ قيمة ( 1.18)بانحراؼ معيارم ( 2.89)قػد بمغت قيمة الكسط الحسابي ؼ{ الخبلؽ 

 ( .  0.397) كما أف معامؿ االلتكاء بمغ ( 4)كاكبر قيمة 
قد بمغت قيمة ؼ{ ما ىي أفضؿ الكسائؿ لتطكير عمؿ المركز } كفي الفقرة الثبلثيف 

كما أف ( 4)كاكبر قيمة ( 1)، ذك أقؿ قيمة ( 1.18)بانحراؼ معيارم ( 2.89)الكسط الحسابي 
 (  . 0.279) معامؿ االلتكاء بمغ 

 ( 3 + )أصغر مف كيبلحظ مف الجدكؿ إف قيـ معامبلت االلتكاء كلجميع الفقرات كانت 
 .    ما يدؿ عمى حسف تكزيع الفقرات كتجانسيا كمبلئمتيا لعينة الدراسة 
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 (1)جدكؿ رقـ 
 االكساط الحسابية كاالنحرافات المعيارية كقيـ الكسيط كمعامؿ االلتكاء 

 ؿ
اكبر 
 قيمة

اقؿ 
 قيمة 

-      
 ع + 

 س َو  خ س َو  ك
 االحصائيةالمعالجات                        

 الفقرات 
 ت

- 0.155 4 1 1.16 3.00 0.27 2.94 
اخبرؾ احد زمالئؾ اف مرؤكسان لؾ يبحث دائمان عف كسائؿ يقمؿ بيا   

 . سيؾ ؤكقدرات الرئيس االعمى كاماـ مر

1 

 
0.443 

 
4 

 
1 

 
1.15 

 
2.00 

 
0.27 

 
2.17 

مكظفاف اتى عمييـ الدكر لمترقية في الكقت الذم تكجد فيو كاحدة 
خالية ككجدانو مف الصعب االختيار بينيما النيما متساكياف مف حيث 

يفتاف متماثمتاف مف ظكيشغالف ك نفسيا المؤىالتباالقدمية في العمؿ 
حيث الخبرة كالسف كتشعر انو ليس ىناؾ فرؽ بينيما كلكف احدىما 

  . (سيدة)ف الجنس االخر رجؿ كاالخر ـ

 
2 

 
1.2 

 
4 

 
1 

 
1.25 

 
2.00 

 
0.29 

 
2.50 

في  أسمؾ احد مرؤكسيؾ سمككان غير الئؽ كانت تعرؼ انو دائـ الخط
 ؟ لكي تشعر بأرتياح سمكؾكو فكيؼ تعبرعف استيائؾ تجاه ىذا اؿكسؿ

 
3 

2.117 4 1 1.02 1.00 0.24 1.72 
تحبو ككجد أف ادائؾ ليذا ىؿ تسدم معركفان يحقؽ امالن لشخص ال 

 ؟ المطمب ال يخرج عف المكائح

4 

 
1.253 

 
4 

 
1 

 
0.67 

 
2.00 

 
0.16 

 
2.28 

قاـ احد االشخاص تحت رئاستؾ بفعؿ ممتاز كاذ كتبت عنو تقريران طبيان 
 عافأف يعني ترقيتو ، كلكف حينما يرقى سكؼ يتساكل معؾ بالدرجة كتتب

 .الجديد احتماؿ تناكب الرئاسة  عمىلذلؾ يتحتـ عميؾ ك

 
5 

 
- 1.2 

 
3 

 
1 

 
0.55 

 
2.00 

 
0.13 

 
1.78 

عممت شيئان عف شخص كصدمت لسكء الخبر بأنو شخص سئ الخمؽ 
خارج العمؿ لكف سيئاتو ال تنعكس عمى عممو فيك شخص ممتـز في 
 عممو فأم المكاقؼ التالية تصؼ رد فعمؾ بعد سماعؾ عف سكء اخالقو

 ؟

 
6 

 
0.255 

 
4 

 
1 

 
1.29 

 
2.50 

 
0.30 

 
2.61 

اتخذ احد االشخاص مكقؼ منؾ دكف تكضيح االسباب أم مف العبارات 
التي تصفو بيا كتعبر عف كصفؾ لو حيث اف مكقفو كاف غير كاضح 

 . التفسير

 
7 

 
- 0.72 

 
3 

 
1 

 
0.96 

 
3.00 

 
0.23 

 
2.28 

محبكب لقد حاكلت اف تككف صديقان الحد الزمالء النؾ الحظت انو غير 
 سيء اليؾمف زمالئو فما كاف منو اال اف ابمغ رئيس العمؿ بقصة ت

ت غضبؾ نحكه فأم اتجاه مف االتجاىات االتية تعبر عف ممؾكبعد اف ت
 ؟ شعكرؾ

 
8 

0.425 4 1 1.20 2.00 0.028 2.17 
يفعؿ احد مرؤسيؾ فعؿ مستحيؿ الرضائؾ يمسح كتفؾ ماذا يككف رد 

 ؟ فعمؾ لسمككو

9 

 
1.031 

 
2 

 
1 

 
0.32 

 
1.00 

 
0.076 

 
1.11 

عيف احد شخاص الجدد بأرادتؾ كعرفت مف اصدقائو انو انطكائي نسبيان 
في عممو فظير لؾ مف سمككو انو يحب عممو كفي احد االياـ راقبو كت

 ؟ حضر اليؾ يطمب نقمو الى مكاف اخر بـ تفسر ذلؾ

 
10 



ث 
ث
  ث

0.295 

 
4 

 
1 

 
0.92 

 
2.50 

 
0.22 

 
2.56 

منذ تـ شراء االجيزة الحديثة المساعدة عمى " كقاؿ قاـ احد مرؤسيؾ 
العمؿ العممي قد قؿ اىتماـ فالف عف ذم قبؿ بشؤكنو العممية أم مف 

 ؟ االفكار التالية تدكر في ذىنؾ

 
11 

 
- 0.554 

 
4 

 
1 

 
0.92 

 
3.00 

 
0.22 

 
2.83 

لقد تـ ترقيتؾ لمنصب جديد كفي اكؿ اجتماع الحظت اف  احد مرؤسيؾ 
 . غاضب كانت تعرؼ اف ىذا الشخص كاف يأمؿ كثيران اف يحؿ محمؾ 

 
12 

 
- 0.593 

 
4 

 
1 

 
0.86 

 
2.00 

 
0.20 

 
1.83 

انت مسؤكؿ نشاط الرحالت بمكاف عممؾ عمى االشتراؾ في ىذه 
الرحالت مع الزمالء كالمكظفيف ككنت تقـك بدكر القائد ليـ تكجييـ 
كترشدىـ ، كفي احدل الرحالت حضر احد المكظفيف كحاكؿ الحصكؿ 

االفكار التي ماىي بدالن منؾ في الرحمة القادمة ليحؿ عمى مكافقتؾ 
 ؟ تجكؿ في نفسؾ

 
13 

 
- 2.489 

 
3 

 
1 

 
0.94 

 
3.00 

 
0.22 

 
2.22 

انت عضك في لجنة مف لجاف اختبار القدرات كتقدـ اليؾ مكظؼ نجح 
االختبارات االكلى لمجنة الييئة الشخصية كانت تعمـ اف مف لجنة في 

شركط اجتياز اختبار القدرات اف يؤدم المكظؼ اختباران معينان ليكايتو ، 
ىذا المكظؼ اختباران معينان ليكيتو كقد اخبرتو بأنو لـ  ثـ فمت باختبارك

 . يجرب ممارسة ىذا العمؿ

 
14 

 
0.743 

 
4 

 
1 

 
1.13 

 
2.00 

 
0.27 

 
2.28 

في مناقشة ما ىك مناسب أـ غير مناسب حكؿ مكضكع يتعمؽ برئيس 
انو ليس مف الحكمة تغيير الرؤساء )ثؿ ـالعمؿ الحالي كمف خالؿ الـ

 ؟ فما ىك رأيؾ في اقناع زمالئؾ (اثناء زحمة العمؿ

 
15 

 
- 0.718 

 
3 

 
1 

 
0.17 

 
2.00 

 
0.17 

 
1.83 

د بدأ مكسـ النشاطات كقمت انت كعاعمنت الييئة التي تتبعيا عف ـ
بأعتبارؾ رئيسان لمعمؿ بأرساؿ ىذه التعميمات لمعامميف ، كبعد مركر 
 بضعة اياـ مف بدأ العمؿ حضر مكظؼ جديد كآخر قديـ متأخريف عف

 ؟ د المحدد فما ىك تصرفؾكعالـ

 
16 

2.208 3 1 0.91 1.00 0.21 1.67 
سيؾ في اقامة معسكر كؤرتعاكف ـ بيافعيا في تباأم الطرؽ تفضؿ ا
 ؟ عمؿ في ادارتؾ

17 

 
2.362 

 
4 

 
1 

 
1.13 

 
1.00 

 
0.27 

 
1.89 

العداد مؤتمر لو   اختيار  الطرؽ المناسبةانت رئيس عمؿ كلؾ حرية 
 ؟ سيؾكمتطمبات تنظيمية كادارية فما ىي الطريقة المناسبة الشراؾ مرؤ

 
18 

 
- 1.867  

 
4 

 
1 

 
0.98 

 
3.00 

 
0.23 

 
2.39 

 انت رئيسان لمعمؿ كاردت اف تكافئ احد مرؤسيؾ عمى عمؿ قاـ بو جعمو
 يككف اتباعيااف يككف مسجالن في لكحة الشرؼ ، فأم الطرؽ  يستحؽ 

 . في اعالنؾ لترفع مف ركحو المعنكية الى اقصى درجة

 
19 

 
- 0.18 

 
4 

 
1 

 
1.00 

 
3.00 

 
0.024 

 
2.94 

فريقؾ الذم تقـك بتدريبو بعمؿ لتثبيت  كظفيفكمفت كؿ مكظؼ مف ـ
كاتقاف عمؿ معيف كعند عكدتؾ الحظت انيـ انصرفكا عف العمؿ المحدد 

قبؿ الكقت المحدد ليـ كتريد اف تظير ليـ عمالن اخر قبؿ  عمؿ اخرؿ
 ؟ ، فأم التصرفات تنتيج قكمكف بوالكقت المحدد م

 
20 

 
0.622 

 
4 

 
1 

 
1.06 

 
2.00 

 
0.025 

 
2.22 

اف تحصؿ عمى  ارادتعينت رئيسان الحد المجاف المنبثقة مف ادارة 
فاعمية عمؿ ىذه المجنة ، فما ىك االسمكب االكثر فاعمية في التعامؿ 

 ؟ معيـ

 
21 

- 0.692 4 1 1.04 3.00 0.024 2.28 
انت رئيس عمؿ ككصمتؾ عدد مف الشكاكم حكؿ احد العامميف في 

 ؟ عممو فما ىك االسمكب االكثر فاعمية لعالج المكقؼ

22 



خ 
خ
 خ

 23 ؟ ىؿ تعتقد كقاعدة عامة انو مف السيؿ تتبع الشائعات الى مصدرىا 2.33 0.026 2.00 1.08 1 4 0.916

 
1.2 

 
4 

 
1 

 
1.10 

 
2.00 

 
0.026 

 
2.44 

كقع احد مرؤكسيؾ في مشكمة قانكنية اكقؼ عمى اثرىا عف العمؿ كتـ 
اد كجكد اشخاص تعـالجزاء عميو كاعادتو الى عممو كالحظت كاؿ فرض

العمؿ بعد انتياء  عادتو الى ال ضده كاشخاص معو ، فما ىك تصرفؾ
 ؟ المشكمة

 
24 

 
1.083 

 
4 

 
1 

 
1.08 

 
2.00 

 
0.026 

 
2.39 

تعرؼ انو ق  عيف لؾ ككيالن تعرؼ عنو انو كفكء كلكنؾ في  الكقت نفس
يعتقد عنؾ عكس ذلؾ ، كفي احد االياـ كجدتو يتخطاؾ الى رئيسؾ 

 .الخذ مكافقتو لمتكقيع عمى بعض المياـ دكف الرجكع اليؾ 

 
25 

 
- 1.218 

 
3 

 
1 

 
0.96 

 
2.50 

 
0.23 

 
2.11 

حضر احد االشخاص كمعو التماس كقع عميو جميع افراد مرؤكسؾ 
بالتكقيع في دفتر الحضكر ككنت قررت طالبيف منؾ الغاء القرار الخاص 

 ؟ ىذا المبدأ لعالج مشكمة التأخير ، فما رأيؾ بيذا االلتماس

 
26 

 
- 1.473 

 
3 

 
1 

 
0.57 

 
2.00 

 
0.14 

 
1.72 

مع زميؿ لو  قاشؽلديؾ شخص لو طابع حاد قد تيكر في مسمكو اثناء ف
السئ ، فما ىك تصرفؾ تجاه  سمكؾكلكف منع بشدة مف استخداـ ىذا اؿ

 ؟ ىذا المرؤكس

 
27 

 
0.645 

 
4 

 
1 

 
0.79 

 
2.00 

 
0.19 

 
2.17 

زميالف يشتغالف تحت رئاستؾ كعمؿ كؿ منيما مكمؿ لالخر كفي يـك 
ما حدث بينيما خالؼ يتعمؽ بالعمؿ كنتج عف ذلؾ اضطراب كعدـ 

 ؟ مكاصمة العمؿ ، فما ىك مكقفؾ كرئيس ليذا العمؿ

 
28 

 29 ؟ كسيمة لتكجيو الجيكد االنسانية نحك العمؿ الخالؽ فضؿما ا 2.89 0.20 3.00 0.83 1 4 0.397 -

 30 ؟ ما ىي افضؿ الكسائؿ لتطكير عمؿ المركز 2.89 0.28 3.00 1.18 1 4 0.279 -

 
 
 
 
 
 
عرض نتائج السمكؾ القيادم السائد لدل مدراء مراكز الشباب لممنطقة  1 – 1 –4

 :- كتحميميا الشمالية
أخبرؾ أحد زمبلئؾ أف مرؤكسا ن لؾ }المتعمؽ بالفقرة األكلى ( 2) يبلحظ مف الجدكؿ رقـ

عف كسائؿ يقمؿ بيا مف قدرات الرئيس االعمى كأماـ مرؤكسيؾ إنيا ذات كسط { يبحث دائما ن



ذذ 
كما أف قيمة  (4)كأكبر قيمة  (1)، ذك أقؿ قيمة ( 1.17)بانحراؼ معيارم ( 2.17)حسابي مقداره  ذ

 ( .  0.435)  معامؿ االلتكاء بمغت
عمييـ لمترقية في الكقت الذم تكجد فيو درجة  ىفدكرجاء مكظفات }أما الفقرة الثانية 

مف الصعب االختبار بينيما ألنيما متساكياف مف حيث االقدمية في العمؿ  قكاحدة خالية ككجد أف
حيث الخبرة كالسف كنشعر أنو ليس ىناؾ فرؽ كيشغبلف كظيفتاف متماثبلف مف  نفسيا المؤىبلتب

فإنيا ذات كسط حسابي { ( سيدة)بينيما كلكف احدىما رجؿ كاالخر مف الجنس الثاني 
كما أف قيمة معامؿ ( 4)كأكبر قيمة ( 1)، ذك أقؿ قيمة ( 1.37)بانحراؼ معيارم ( 2.33)مقداره

 ( .  0.722) االلتكاء بمغت 
في  أمرؤكسيؾ سمكؾ غير الئؽ كانت تعرؼ أنو دائـ الخط سمؾ احد} كفي الفقرة الثالثة 

قد بمغت قيمة الكسط ك{ لكي تشعر بأرتياح  سمكؾسمككو فكيؼ تعبر عف أستيائؾ تجاه ىذا اؿ
كما أف معامؿ االلتكاء  (4)كأكبر قيمة  (1)، ذك أقؿ قيمة ( 1.17)بانحراؼ معيارم ( 2.17)الحسابي 

 (0.435 )  . 
ىؿ تسدم معركفا ن يحقؽ أمبلن لشخص ال تحبو ككجد أف أدائؾ } بعة أما في الفقرة الرا

   بانحراؼ معيارم( 1.38)فقد بمغت قيمة الكسط الحسابي { ليذا المطمب ال يخرج عف المكائح 

 ( .  1.872) كما أف قيمة معامؿ االلتكاء بمغت ( 4)كأكبر قيمة ( 1)، ذك أقؿ قيمة ( 1.33)
ذا كتبت عنو تقديران قاـ } كفي الفقرة الخامسة  احد االشخاص تحت رئاستؾ بفعؿ ممتاز كا 
لذلؾ  قسكؼ يتساكل معؾ بالدرجة كتتبع ، كاذا حصؿ عمى ترقية  طيبا ن فإف ذلؾ يعني ترقية

( 2.50)فقد بمغت قيمة الكسط الحسابي { الجديد إحتماؿ تناكب الرئاسة  عمىيتحتـ عميؾ ك
 ( 1.785 ) - كما أف معامؿ االلتكاء بمغ (3)كاكبر قيمة ( 1)، ذك أقؿ قيمة ( 0.84)بانحراؼ معيارم 

. 
عممت شيئا ن عف شخص كصدمت لسكء الخبر بأنو شخص سئ } أما في الفقرة السادسة 

الخمؽ خارج العمؿ لكف سيئاتو ال تنعكس عمى عممو فيك شخص ممتـز في عممو فأم المكاقؼ 
 (2.67)فقد بمغت قيمة الكسط الحسابي { التالية تصؼ رد فعمؾ بعد سماعؾ عف سكء أخبلقو 

 1.903 ) -، كما أف معامؿ االلتكاء بمغ ( 3)كاكبر قيمة ( 1)ذك أقؿ قيمة  ، (0.52)بانحراؼ معيارم 
)   . 

العبارات التي  اسبابإتخذ أحد االشخاص مكقؼ منؾ دكف تكضيح } كفي الفقرة السابعة 
فقد بمغت قيمة الكسط {مكقفو كاف غير كاضح التفسير الفتصفو بيا كتعبر عف كصفؾ لو 

كما أف معامؿ ( 4)كاكبر قيمة ( 1)، ذك أقؿ قيمة ( 1.21)ارم بانحراؼ معي( 2.67)الحسابي 
 ( .  0.421) االلتكاء بمغ     
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لقد حاكلت أف تككف صديقا ن ألحد الزمبلء النؾ الحظت أنو غير } أما في الفقرة الثامنة 
 ممكتكبعد أف ت تسيء اليؾمحبكب مف زمبلئو فما كاف منو إال أف أبمغ رئيس العمؿ بقصة 

فقد بمغت قيمة الكسط الحسابي { كه فأم إتجاه مف االتجاىات اآلتية تعبر عف شعكرؾ غضبؾ نح
) كما أف معامؿ االلتكاء بمغ ( 3)كأكبر قيمة ( 1)، ذك أقؿ قيمة ( 0.98)بانحراؼ معيارم ( 1.83)

1.010  ) 
يمسح كتفؾ ماذا كأف فعؿ مستحيؿ إلرضائؾ بأحد مرؤكسيؾ  يقكـ} كفي الفقرة التاسعة 

، ذك ( 1.55)بانحراؼ معيارم ( 2.00)فقد بمغت قيمة الكسط الحسابي { ف رد فعمؾ لسمككو يكك
 ( .  1.935) كما أف معامؿ االلتكاء بمغ ( 4)كاكبر قيمة ( 1)أقؿ قيمة 

عيف أحد األشخاص الجدد بأرادتؾ كعرفت مف اصدقائو انو } كفي الفقرة العاشرة 
لؾ مف سمككو انو يحب عممو كفي احد االياـ حضر اليؾ  ق في عممو فظيرراقبانطكائي نسبيا ن كت

بانحراؼ ( 2.17)قد بمغت قيمة الكسط الحسابي ؼ{ تفسر ذلؾ  اذايطمب نقمو الى مكاف آخر بػػـ
 .  ( 1.224 )كما أف معامؿ االلتكاء بمغ ( 3)كاكبر قيمة ( 2)، ذك أقؿ قيمة ( 0.41)معيارم 

منذ تـ شراء االجيزة " قاـ احد مرؤسيؾ كقاؿ }  فقد تضمنت الفقرة الحادية عشر اما
 الحديثة المساعدة عمى العمؿ العممي قؿ اىتماـ فبلف عف قبؿ بشؤكنو العممية أم مف االفكار

، ذك أقؿ ( 0.00)بانحراؼ معيارم ( 2.00)قد بمغت قيمة الكسط الحسابي ؼ{ التالية تدكر في ذىنؾ 
 .  ( صفر) ؿ االلتكاء بمغت كما أف قيمة معاـ( 2)كاكبر قيمة ( 2)قيمة 

لقد تـ ترقيتؾ لمنصب جديد كفي أكؿ إجتماع الحظت إف أحد } كفي الفقرة الثانية عشر 
قد بمغت ؼ{ مرؤسيؾ غاضب كأنت تعرؼ إف ىذا الشخص كاف يأمؿ كثيران أف يحؿ محمؾ فيؿ 

كما أف ( 3)يمة كاكبر ؽ( 1)، ذك أقؿ قيمة  (0.98)بانحراؼ معيارم ( 2.17)قيمة الكسط الحسابي 
 . (  1.010 -) معامؿ االلتكاء بمغ 

أنت مسؤكؿ نشاط الرحبلت بمكاف عممؾ عمى االشتراؾ في } كفي الفقرة الثالثة عشر 
ىذه الرحبلت مع الزمبلء كالمكظفيف ككنت تقـك بدكر القائد ليـ تكجييـ كترشدىـ ، كفي احدل 

بدالن منؾ في الرحمة القادمة ليككف تؾ الرحبلت حضر احد المكظفيف كحاكؿ الحصكؿ عمى مكافؽ
بانحراؼ ( 1.50)قد بمغت قيمة الكسط الحسابي ؼ{ االفكػػار التي تجكؿ في نفسؾ  ، ما ىي
 ( .  1.785) كما أف معامؿ االلتكاء بمغ ( 3)كاكبر قيمة ( 1)، ذك أقؿ قيمة ( 0.84)معيارم

أنت عضك في لجنة مف لجاف اختبار القدرات كتقدـ إليؾ } كفي الفقرة الرابعة عشر 
لييئة الشخصية كأنت تعمـ إف مف شركط إجتياز أختبار ؿمكظؼ قد نجح في االختبارات األكلى 
ىذا المكظؼ اختباران معينا ن ثـ قمت باختبار ليكايتو ،  القدرات أف يؤدم المكظؼ اختباران معينان 

( 1.83)قد بمغت قيمة الكسط الحسابيؼ{ كقد اخبرتو بأنو لـ يجرب ممارسة ىذا العمؿ  ليكيتو
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) كما أف قيمة معامؿ االلتكاء بمغت ( 4)كاكبر قيمة ( 1)، ذك أقؿ قيمة ( 1.33)بانحراؼ معيارم 
1.872  . ) 

في مناقشة ما ىك مناسب أـ غير مناسب حكؿ مكضكع } كفي الفقرة الخامسة عشر 
إنو ليس مف الحكمة تغيير الرؤساء أثناء زحمة ) ثؿ ـئيس العمؿ الحالي كمف خبلؿ الـيتعمؽ بر
بانحراؼ معيارم ( 2.83)قد بمغت قيمة الكسط الحسابي ؼ{ فما ىك رأيؾ في اقناع زمبلئؾ ( العمؿ 

 ( .  0.383 ) -كما أف معامؿ االلتكاء بمغ ( 4)كاكبر قيمة ( 1)، ذك أقؿ قيمة ( 1.33)
بدأ مكسـ النشاطات  كعدتبعيا عف ـمأعمنت الييئة التي ) ة السادسة عشر كفي الفقر

كقمت أنت بأعتبارؾ رئيسا ن لمعمؿ بأرساؿ التعميمات لمعامميف ، كبعد مركر بضعة أياـ مف بدأ 
قػد بمغت ؼ{ ؟د المحدد فما ىك تصرفؾ مكعالعمؿ حضر مكظؼ جديد كآخر قديـ متأخريف عف اؿ

كما ( 3)كاكبر قيمة    ( 1)، ذك أقؿ قيمة ( 0.75)بانحراؼ معيارم ( 1.83)قيمة الكسط الحسابي 
 ( .  0.68 -) أف معامؿ االلتكاء بمغ 

تعاكف مرؤسيؾ في إقامة  بيافعيا في اتباأم الطرؽ تفضؿ } كفي الفقرة السابعة عشر 
( 0.52)   بانحراؼ معيارم     ( 1.33)قد بمغت قيمة الكسط الحسابي ؼ{ معسكر عمؿ في إدارتؾ 

 .  ( 1.903) كما أف معامؿ االلتكاء بمغ ( 4)كاكبر قيمة ( 1)، ذك أقؿ قيمة 
إلعداد المناسبة أنت رئيس عمؿ كلؾ حرية اختيار الطرؽ } كفي الفقرة الثامنة عشر 

قد بمغت قيمة ؼ{ مؤتمر لو متطمبات تنظيمية كادارية فما ىي الطريقة المناسبة إلشراؾ مرؤسيؾ 
كما أف معامؿ ( 4)كاكبر قيمة ( 1)، ذك أقؿ قيمة ( 1.26)بانحراؼ معيارم ( 2.00)بي الكسط الحسا
 ( .  1.190) االلتكاء بمغ 

لعمؿ كأردت أف تكافئ أحد مرؤسيؾ عمى عمؿ اأنت رئيس } م الفقرة التاسعة عشر أما ؼ
اعبلنؾ في  يككف اتباعياأف يككف مسجبلن في لكحة الشرؼ ، فأم الطرؽ يستحؽ قاـ بو جعمو 

بانحراؼ ( 2.33)قد بمغت قيمة الكسط الحسابي ؼ{  ؟ لترفع مف ركحو المعنكية إلى أقصى درجة
 ( .  0.421 ) -كما أف معامؿ االلتكاء بمغ ( 3)كاكبر قيمة ( 1)، ذك أقؿ قيمة ( 1.21)معيارم 

كمفت كؿ مكظؼ مف مرؤسيؾ فريقؾ الذم تقـك بتدريبو بعمؿ } كفي الفقرة العشريف 
تقاف عمؿ معيف كعند عكدتؾ الحظت إنيـ إنصرفكا عف العمؿ المحدد لتثب اآلخر قبؿ لعمؿ يت كا 

الكقت المحدد ليـ كتريد اف تظير ليـ عمبلن آخر قبؿ الكقت المحدد يفعمكنو ، فأم التصرفات 
( 1)، ذك أقؿ قيمة ( 1.26)بانحراؼ معيارم ( 3.00)قد بمغت قيمة الكسط الحسابي ؼ{ ؟ تنتيج 
 ( .  1.190 -) كما أف معامؿ االلتكاء بمغ ( 4)قيمة كاكبر 

 تعمؿإدارة قبؿ عينت رئيسا ن ألحد المجاف المنبثقة مف } كالعشريف  ةكفي الفقرة الحادم
قد ؼ{ عمػى فاعمية عمؿ ىػذه المجنة ، فما ىػك االسمكب األكثر فاعمية فػي التعامؿ معيـ  لمحصكؿ



ظ 
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( 4)كاكبر قيمة ( 1)، ذك أقؿ قيمة ( 0.98)بانحراؼ معيارم ( 2.83)بمغت قيمة الكسط الحسابي 
 ( .  0.520 -) كما أف معامؿ االلتكاء بمغ 

حكؿ أحد ل أنت رئيس عمؿ ككصمتؾ عدد مف الشكاك} كالعشريف  ةالفقرة الثانيكما إف 
قد بمغت قيمة الكسط ؼ{ العامميف في عممو فما ىك االسمكب األكثر فاعمية لعبلج المكقؼ 

كما أف معامؿ ( 4)كاكبر قيمة ( 1)، ذك أقؿ قيمة ( 1.21)بانحراؼ معيارم ( 2.33)سابي الح
 ( .  0.421 -) االلتكاء بمغ     

ىؿ تعتقد كقاعدة عامة إنو مف السيؿ تتبع الشائعات إلى } كفي الفقرة الثالثة كالعشريف 
( 1)، ذك أقؿ قيمة ( 1.21)بانحراؼ معيارم ( 2.67)قد بمغت قيمة الكسط الحسابي ؼ{ مصدرىا 

 ( .  0.421) كما أف معامؿ االلتكاء بمغ ( 4)كاكبر قيمة 
كقع أحد مرؤسيؾ في مشكمة قانكنية أكقؼ عمى } كالعشريف  ةالفقرة الرابعفي حسف إف 
عادتو إلى عممو كالحظت كاؿ فرضأثرىا عف العمؿ كتـ  اد كجكد أشخاص ضده تعـالجزاء عميو كا 

قد بمغت قيمة الكسط ؼ{ العمؿ بعد إنتياء المشكمة  عادتو الى تصرفؾ الكأشخاص معو ، فما ىك 
كما أف معامؿ ( 4)كاكبر قيمة ( 1)، ذك أقؿ قيمة ( 1.47)بانحراؼ معيارم ( 2.17)الحسابي 

 ( .  1.367) االلتكاء بمغ 
الكقت  عيف لؾ ككيبلن تعرؼ عنو إنو كفكء كلكنؾ في} كالعشريف  ةكفي الفقرة الخامس

عنؾ عكس ذلؾ ، كفي أحد األياـ كجدتو يتخطاؾ إلى رئيسؾ ألخذ  تصكرتعرؼ إنو م نفسو
قد بمغت ؼ{ مكافقتو لمتكقيع عمى بعض المياـ دكف الرجكع إليؾ ، فأم مف ىذه المكاقؼ تتخذ 

كما أف ( 4)كاكبر قيمة ( 1)، ذك أقؿ قيمة ( 1.37)بانحراؼ معيارم ( 2.33)قيمة الكسط الحسابي 
 ( .  0.722) معامؿ االلتكاء بمغ 

حضر أحد االشخاص كمعو ألتماس كقع عميو جميع } كفي الفقرة السادسة كالعشريف 
سؾ طالبيف منؾ إلغاء القرار الخاص بالتكقيع في دفتر الحضكر ككنت قررت ىذا كأفراد مرؤ

( 2.17)غت قيمة الكسط الحسابي قد بؿؼ{ ؟ المبدأ لعبلج مشكمة التأخير ، فما رأيؾ بيذا االلتماس 
 1.010 -) كمػا أف معامؿ االلتكاء بمػغ( 3)كاكبر قيمة ( 1)، ذك أقػؿ قيمة ( 0.98)بانحراؼ معيارم 

 . ) 
ق أثناء سمكؾلديؾ شخص لو طابع حاد قد تيكر في } كالعشريف  ةكفي الفقرة السابع

سئ ، فما ىك تصرفؾ تجاه ىذا اؿ سمكؾمع زميؿ لو كلكف منع بشدة مف إستخداـ ىذا اؿ قاشؽف
( 1)، ذك أقؿ قيمة    ( 0.82)بانحراؼ معيارم ( 1.67)قد بمغت قيمة الكسط الحسابي ؼ{ المرؤكس 

 ( .  0.621) كما أف قيمة معامؿ االلتكاء بمغت ( 3)كاكبر قيمة 
زميبلف يشتغبلف تحت رئاستؾ كعمؿ كؿ منيما مكمؿ } كالعشريف  ةكفي الفقرة الثامف

لآلخر كفي يـك ما حدث بينيما خبلؼ يتعمؽ بالعمؿ كنتج عف ذلؾ إضطراب كعدـ مكاصمة 



أأأأ   

بانحراؼ ( 1.67)قد بمغت قيمة الكسط الحسابي ؼ{  ؟ العمؿ ، فما ىك مكقفؾ كرئيس ليذا العمؿ
 ( .  1.903 ) -كما أف معامؿ االلتكاء بمغ ( 2)قيمة  كاكبر( 1)، ذك أقؿ قيمة ( 0.52)معيارم 

كسيمة لتكجيو الجيكد االنسانية نحك العمؿ  افضؿما } كفي الفقرة التاسع كالعشريف 
( 1)، ذك أقؿ قيمة ( 1.03)بانحراؼ معيارم ( 2.67)قػد بمغت قيمة الكسط الحسابي ؼ{ الخبلؽ 

 ( .  0.961 -) كما أف معامؿ االلتكاء بمغ ( 4)كاكبر قيمة 
قد بمغت قيمة ؼ{ ؟ما ىي أفضؿ الكسائؿ لتطكير عمؿ المركز } كفي الفقرة الثبلثيف 

كما أف ( 4)كاكبر قيمة ( 1)، ذك أقؿ قيمة ( 1.21)بانحراؼ معيارم ( 2.33)الكسط الحسابي 
 (  . 0.421 -) معامؿ االلتكاء بمغ 

ما (  3 + -.) لفقرات كانت أصغر مفكيبلحظ مف الجدكؿ إف قيـ معامبلت االلتكاء كلجميع ا 
 .    يدؿ عمى حسف تكزيع الفقرات كتجانسيا كمبلئمتيا لعينة الدراسة 
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 (2)جدكؿ رقـ 
 تحميؿ نتائج االكساط الحسابية كالخطأ المعيارم كاالنحراؼ المعيارم كقيمة الكسيط 

 لممنطقة الشمالية  / كمعامؿ االلتكاء 

 ؿ
اكبر 
 قيمة

اقؿ 
 قيمة 

-      
 ع + 

 س َو  خ س َو  ك
 لمعالجات االحصائية 

 الفقرات 
 ت

0.435 4 1 1.17 2.00 0.48 2.17 
اخبرؾ احد زمالئؾ اف مرؤكسان لؾ يبحث دائمان عف كسائؿ يقمؿ بيا   

 . سيؾ ؤكقدرات الرئيس االعمى كاماـ مر
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مكظفاف اتى عمييـ الدكر لمترقية في الكقت الذم تكجد فيو كاحدة 
خالية ككجدانو مف الصعب االختيار بينيما النيما متساكياف مف حيث 

يفتاف متماثمتاف مف ظكيشغالف ك نفسيا المؤىالتباالقدمية في العمؿ 
حيث الخبرة كالسف كتشعر انو ليس ىناؾ فرؽ بينيما كلكف احدىما 

  . (سيدة)ف الجنس االخر رجؿ كاالخر ـ

 
2 

 
0.435 

 
4 

 
1 

 
1.17 

 
2.00 

 
0.48 

 
2.17 

في  أسمؾ احد مرؤكسيؾ سمككان غير الئؽ كانت تعرؼ انو دائـ الخط
 ؟ لكي تشعر بأرتياح سمكؾكو فكيؼ تعبرعف استيائؾ تجاه ىذا اؿكسؿ

 
3 

1.872 4 1 1.33 1.00 0.54 1.38 
تحبو ككجد أف ادائؾ ليذا ىؿ تسدم معركفان يحقؽ امالن لشخص ال 

 ؟ المطمب ال يخرج عف المكائح
4 

 
- 1.785 

 
3 

 
1 

 
0.84 

 
3.00 

 
0.34 

 
2.50 

قاـ احد االشخاص تحت رئاستؾ بفعؿ ممتاز كاذ كتبت عنو تقريران طبيان 
 عافأف يعني ترقيتو ، كلكف حينما يرقى سكؼ يتساكل معؾ بالدرجة كتتب

 .الجديد احتماؿ تناكب الرئاسة  عمىلذلؾ يتحتـ عميؾ ك

 
5 

 
- 1.903 

 
3 

 
2 

 
0.52 

 
3.00 

 
0.21 

 
2.67 

عممت شيئان عف شخص كصدمت لسكء الخبر بأنو شخص سئ الخمؽ 
خارج العمؿ لكف سيئاتو ال تنعكس عمى عممو فيك شخص ممتـز في 
 عممو فأم المكاقؼ التالية تصؼ رد فعمؾ بعد سماعؾ عف سكء اخالقو

 ؟
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0.421 

 
4 

 
1 

 
1.21 

 
2.50 

 
0.49 

 
2.67 

اتخذ احد االشخاص مكقؼ منؾ دكف تكضيح االسباب أم مف العبارات 
التي تصفو بيا كتعبر عف كصفؾ لو حيث اف مكقفو كاف غير كاضح 

 . التفسير
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1.010 

 
3 

 
1 

 
0.98 

 
1.50 

 
0.40 

 
1.83 

غير محبكب لقد حاكلت اف تككف صديقان الحد الزمالء النؾ الحظت انو 
 سيء اليؾمف زمالئو فما كاف منو اال اف ابمغ رئيس العمؿ بقصة ت

ت غضبؾ نحكه فأم اتجاه مف االتجاىات االتية تعبر عف ممؾكبعد اف ت
 ؟ شعكرؾ
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1.935 4 1 1.55 1.00 0.63 2.00 
يفعؿ احد مرؤسيؾ فعؿ مستحيؿ الرضائؾ يمسح كتفؾ ماذا يككف رد 

 ؟ فعمؾ لسمككو
9 

 
1.243 

 
3 

 
2 

 
0.41 

 
2.00 

 
0.17 

 
2.17 

عيف احد شخاص الجدد بأرادتؾ كعرفت مف اصدقائو انو انطكائي نسبيان 
في عممو فظير لؾ مف سمككو انو يحب عممو كفي احد االياـ راقبو كت

 ؟ حضر اليؾ يطمب نقمو الى مكاف اخر بـ تفسر ذلؾ
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ج
ج
 ج

 
 صفر 

 
2 

 
2 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
2.00 

منذ تـ شراء االجيزة الحديثة المساعدة عمى " كقاؿ قاـ احد مرؤسيؾ 
العمؿ العممي قد قؿ اىتماـ فالف عف ذم قبؿ بشؤكنو العممية أم مف 

 ؟ االفكار التالية تدكر في ذىنؾ
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- 1.010 

 
3 

 
1 

 
0.98 

 
2.50 

 
0.40 

 
2.17 

لقد تـ ترقيتؾ لمنصب جديد كفي اكؿ اجتماع الحظت اف  احد مرؤسيؾ 
 . غاضب كانت تعرؼ اف ىذا الشخص كاف يأمؿ كثيران اف يحؿ محمؾ 
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1.785 

 
3 

 
1 

 
0.84 

 
1.00 

 
0.34 

 
1.50 

انت مسؤكؿ نشاط الرحالت بمكاف عممؾ عمى االشتراؾ في ىذه 
الرحالت مع الزمالء كالمكظفيف ككنت تقـك بدكر القائد ليـ تكجييـ 
كترشدىـ ، كفي احدل الرحالت حضر احد المكظفيف كحاكؿ الحصكؿ 

االفكار التي ماىي بدالن منؾ في الرحمة القادمة ليحؿ عمى مكافقتؾ 
 ؟ تجكؿ في نفسؾ

 
13 

 
1.872 

 
4 

 
1 

 
1.33 

 
1.00 

 
0.54 

 
1.83 

انت عضك في لجنة مف لجاف اختبار القدرات كتقدـ اليؾ مكظؼ نجح 
االختبارات االكلى لمجنة الييئة الشخصية كانت تعمـ اف مف لجنة في 

شركط اجتياز اختبار القدرات اف يؤدم المكظؼ اختباران معينان ليكايتو ، 
ىذا المكظؼ اختباران معينان ليكيتو كقد اخبرتو بأنو لـ  ثـ فمت باختبارك

 . يجرب ممارسة ىذا العمؿ
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- 0.383 

 
4 

 
1 

 
1.33 

 
3.00 

 
0.54 

 
2.83 

في مناقشة ما ىك مناسب أـ غير مناسب حكؿ مكضكع يتعمؽ برئيس 
انو ليس مف الحكمة تغيير الرؤساء )ثؿ ـالعمؿ الحالي كمف خالؿ الـ

 ؟ فما ىك رأيؾ في اقناع زمالئؾ( العمؿاثناء زحمة 
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- 0.68 

 
3 

 
1 

 
0.75 

 
2.00 

 
0.31 

 
1.83 

د بدأ مكسـ النشاطات كقمت انت كعاعمنت الييئة التي تتبعيا عف ـ
بأعتبارؾ رئيسان لمعمؿ بأرساؿ ىذه التعميمات لمعامميف ، كبعد مركر 

متأخريف عف بضعة اياـ مف بدأ العمؿ حضر مكظؼ جديد كآخر قديـ 
 ؟ د المحدد فما ىك تصرفؾكعالـ

 
16 

1.903 2 1 0.52 1.00 0.21 1.33 
سيؾ في اقامة معسكر كؤرتعاكف ـ بيافعيا في تباأم الطرؽ تفضؿ ا
 ؟ عمؿ في ادارتؾ

17 

 
1.190 

 
4 

 
1 

 
1.26 

 
1.50 

 
0.52 

 
2.00 

العداد مؤتمر لو   اختيار  الطرؽ المناسبةانت رئيس عمؿ كلؾ حرية 
 ؟ سيؾكمتطمبات تنظيمية كادارية فما ىي الطريقة المناسبة الشراؾ مرؤ

 
18 

 
- 0.421 

 
4 

 
1 

 
1.21 

 
2.50 

 
0.49 

 
2.33 

 انت رئيسان لمعمؿ كاردت اف تكافئ احد مرؤسيؾ عمى عمؿ قاـ بو جعمو
 يككف اتباعيااف يككف مسجالن في لكحة الشرؼ ، فأم الطرؽ  يستحؽ 

 . في اعالنؾ لترفع مف ركحو المعنكية الى اقصى درجة
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- 1.190 

 
4 

 
1 

 
1.26 

 
3.50 

 
0.52 

 
3.00 

فريقؾ الذم تقـك بتدريبو بعمؿ لتثبيت  كظفيفكمفت كؿ مكظؼ مف ـ
كاتقاف عمؿ معيف كعند عكدتؾ الحظت انيـ انصرفكا عف العمؿ المحدد 

قبؿ الكقت المحدد ليـ كتريد اف تظير ليـ عمالن اخر قبؿ  عمؿ اخرؿ
 ؟ ، فأم التصرفات تنتيج قكمكف بوالكقت المحدد م

 
20 

 
- 0.520 

 
4 

 
1 

 
0.98 

 
3.50 

 
0.40 

 
2.83 

اف تحصؿ عمى  ارادتعينت رئيسان الحد المجاف المنبثقة مف ادارة 
فاعمية عمؿ ىذه المجنة ، فما ىك االسمكب االكثر فاعمية في التعامؿ 

 ؟ معيـ
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- 0.421 4 1 1.21 2.50 0.49 2.33 
انت رئيس عمؿ ككصمتؾ عدد مف الشكاكم حكؿ احد العامميف في 

 ؟ عممو فما ىك االسمكب االكثر فاعمية لعالج المكقؼ
22 



دد 
دد  

 23 ؟ ىؿ تعتقد كقاعدة عامة انو مف السيؿ تتبع الشائعات الى مصدرىا 2.67 0.49 2.50 1.21 1 4 0.421

 
1.367 

 
4 

 
1 

 
1.47 

 
1.50 

 
0.60 

 
2.17 

كقع احد مرؤكسيؾ في مشكمة قانكنية اكقؼ عمى اثرىا عف العمؿ كتـ 
اد كجكد اشخاص تعـالجزاء عميو كاعادتو الى عممو كالحظت كاؿ فرض

العمؿ بعد انتياء  عادتو الى تصرفؾ الضده كاشخاص معو ، فما ىك 
 ؟ المشكمة
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0.722 

 
4 

 
1 

 
1.37 

 
2.00 

 
0.56 

 
2.33 

تعرؼ انو ق  عيف لؾ ككيالن تعرؼ عنو انو كفكء كلكنؾ في  الكقت نفس
يعتقد عنؾ عكس ذلؾ ، كفي احد االياـ كجدتو يتخطاؾ الى رئيسؾ 

 .الخذ مكافقتو لمتكقيع عمى بعض المياـ دكف الرجكع اليؾ 

 
25 

 
- 1.010 

 
3 

 
1 

 
0.98 

 
2.50 

 
0.40 

 
2.17 

حضر احد االشخاص كمعو التماس كقع عميو جميع افراد مرؤكسؾ 
بالتكقيع في دفتر الحضكر ككنت قررت طالبيف منؾ الغاء القرار الخاص 

 ؟ ىذا المبدأ لعالج مشكمة التأخير ، فما رأيؾ بيذا االلتماس
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0.621 

 
3 

 
1 

 
0.82 

 
1.50 

 
0.33 

 
1.67 

مع زميؿ لو  قاشؽلديؾ شخص لو طابع حاد قد تيكر في مسمكو اثناء ف
السئ ، فما ىك تصرفؾ تجاه  سمكؾكلكف منع بشدة مف استخداـ ىذا اؿ

 ؟ ىذا المرؤكس

 
27 

 
- 1.903 

 
2 

 
1 

 
0.52 

 
2.00 

 
0.21 

 
1.67 

زميالف يشتغالف تحت رئاستؾ كعمؿ كؿ منيما مكمؿ لالخر كفي يـك 
ما حدث بينيما خالؼ يتعمؽ بالعمؿ كنتج عف ذلؾ اضطراب كعدـ 

 ؟ مكاصمة العمؿ ، فما ىك مكقفؾ كرئيس ليذا العمؿ

 
28 

 29 ؟ كسيمة لتكجيو الجيكد االنسانية نحك العمؿ الخالؽ فضؿما ا 2.67 0.42 3.00 1.03 1 4 0.961 -

 30 ؟ ما ىي افضؿ الكسائؿ لتطكير عمؿ المركز 2.33 0.49 2.50 1.21 1 4 0.421 -

 
 
 
 

 
كمف أجؿ التعرؼ عمى الفركؽ أك اإلختبلفات بيف التكزيعات الفعمية أك المشاىدة 

س الخمسة كالتكصؿ إلى ييالمتكقعة لمكقكؼ عمى معرفة نكع الفركؽ بيف أبعاد المقاكالتكزيعات 
نكع السمكؾ السائد لدل مدراء مراكز الشباب في المنطقة الشمالية قاـ الباحث باحتساب قيمة      

 :بالشكؿ االتيبيف األبعاد الخمسة لممقياس كالتي أتضح إنيا كانت ( 2كا )
 . 2.667( / ة في إتخاذ القرارات المكضكعي) لبعد األكؿ ا
 . 7.333( / القدرة عمى فيـ الناس ) لبعد الثاني ا



ههه 
 . 13.556( / المركنة المتطمبة مف القائد ) لبعد الثالث ا ه

 . 1.333( / القدرة عمى اإلتصاؿ ) لبعد الرابع ا
 .  4.222( / القدرة عمى إستخداـ السمطة ) لبعد الخامس ا

عند درجة حرية ( 7.82)المحتسبة بالقيمة الجدكلية كالبالغة ( 2كا )كمف خبلؿ مقارنة قيـ 
قيمة محتسبة أكبر مف القيمة الجدكلية  كذ( الثالث ) يتضح إف البعد  0.05كبمستكل داللة ( 3)

جابات المدراء في المنطقة الشمالية ،  أم مما يدؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة معنكية بيف آراء كا 
إف اإلجابات كاآلراء لـ تكف متساكية في ىذا البعد كىناؾ إختبلفات جكىرية ، كيبلحظ إف األبعاد      

فإنيا كانت ذات قيـ محتسبة أصغر مف القيمة الجدكلية ( األكؿ ، كالثاني ، كالرابع ، كالخامس ) 
 .مما يدؿ عمى عدـ كجكد فركقا ن ذات داللة معنكية بيف األبعاد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 عرض نتائج السمكؾ القيادم السائد لدل مدراء مراكز الشباب لممنطقة 2 – 1 – 4

 :-ىاالكسطى كتحميؿ
أخبرؾ أحد زمبلئؾ أف مرؤكسان لؾ }كالمتعمؽ بالفقرة األكلى ( 3)يبلحظ مف الجدكؿ رقـ 

إنيا ذات كسط { يبحث دائما ن عف كسائؿ يقمؿ بيا مف قدرات الرئيس االعمى كأماـ مرؤكسيؾ
كما أف ( 4)كأكبر قيمة ( 2)، ذك أقؿ قيمة ( 0.082)بانحراؼ معيارم ( 3.67)حسابي مقداره 

 ( .  1.207 -) قيمة معامؿ االلتكاء بمغت 



وو 
وو عمييـ لمترقية في الكقت الذم تكجد فيو درجة  جاء دكرىفمكظفات }أما الفقرة الثانية  

تساكياف مف حيث االقدمية في العمؿ مف الصعب االختبار بينيما ألنيما ـ انوكاحدة خالية ككجد 
كيشغبلف كظيفتاف متماثبلف مف حيث الخبرة كالسف كنشعر أنو ليس ىناؾ فرؽ نفسيا المؤىبلت ب

فإنيا ذات كسط حسابي مقداره { ( سيدة)بينيما كلكف احدىما رجؿ كاالخر مف الجنس الثاني 
كما أف قيمة معامؿ ( 4) كأكبر قيمة( 1)، ذك أقؿ قيمة ( 1.22)بانحراؼ معيارم ( 2.50)

 (  1.229) االلتكاء بمغت 
  

في  أسمؾ احد مرؤكسيؾ سمكؾ غير الئؽ كانت تعرؼ أنو دائـ الخط} كفي الفقرة الثالثة 
قد بمغت قيمة الكسط ك{ لكي تشعر بأرتياح  سمكؾسمككو فكيؼ تعبر عف أستيائؾ تجاه ىذا اؿ

كما أف معامؿ ( 4)كأكبر قيمة ( 1)قيمة  ، ذك أقؿ( 1.17)بانحراؼ معيارم ( 1.83)الحسابي 
 ( .  0.846) االلتكاء 

ىؿ تسدم معركفا ن يحقؽ أمبلن لشخص ال تحبو ككجد أف أدائؾ } أما في الفقرة الرابعة 
بانحراؼ معيارم   ( 1.83)فقد بمغت قيمة الكسط الحسابي { ليذا المطمب ال يخرج عف المكائح 

 ( .  1.010) كما أف قيمة معامؿ االلتكاء بمغت ( 3)يمة كأكبر ؽ( 1)، ذك أقؿ قيمة ( 0.98)
ذا كتبت عنو تقديران } كفي الفقرة الخامسة  قاـ احد االشخاص تحت رئاستؾ بفعؿ ممتاز كا 
لذلؾ  قسكؼ يتساكل معؾ بالدرجة كتتبع ، كاذا حصؿ عمى الترقيةطيبا ن فإف ذلؾ يعني ترقية 

( 2.00)فقد بمغت قيمة الكسط الحسابي { رئاسة الجديد إحتماؿ تناكب اؿ عمىيتحتـ عميؾ ك
صفر ) كما أف معامؿ االلتكاء بمغ ( 2)كاكبر قيمة ( 2)، ذك أقؿ قيمة ( 0.00)بانحراؼ معيارم 

. ) 
عممت شيئا ن عف شخص كصدمت لسكء الخبر بأنو شخص سئ } أما في الفقرة السادسة 

شخص ممتـز في عممو فأم المكاقؼ الخمؽ خارج العمؿ لكف سيئاتو ال تنعكس عمى عممو فيك 
( 3.00)فقد بمغت قيمة الكسط الحسابي { التالية تصؼ رد فعمؾ بعد سماعؾ عف سكء أخبلقو 

) معامؿ االلتكاء بمغ، كما أف ( 4)كاكبر قيمة ( 2)، ذك أقؿ قيمة ( 0.63)بانحراؼ معيارم 
 ( .   صفر

العبارات  اسبابإتخذ أحد االشخاص مكقؼ منؾ دكف تكضيح } كفي الفقرة السابعة 
فقد بمغت قيمة الكسط {مكقفو غير كاضح التفسيرالف التي تصفو بيا كتعبر عف كصفؾ لو 

كما أف معامؿ ( 4)كاكبر قيمة ( 1)، ذك أقؿ قيمة ( 1.21)بانحراؼ معيارم ( 2.67)الحسابي 
 ( .  0.421) االلتكاء بمغ     



ز 
ز
ز
 ز

لقد حاكلت أف تككف صديقا ن ألحد الزمبلء النؾ الحظت أنو غير } أما في الفقرة الثامنة 
 تممكتكبعد أف  تسيء اليؾمحبكب مف زمبلئو فما كاف منو إال أف أبمغ رئيس العمؿ بقصة 
فقد بمغت قيمة الكسط { ؟ غضبؾ نحكه فأم إتجاه مف االتجاىات اآلتية تعبر عف شعكرؾ 

كما أف معامؿ االلتكاء ( 3)كأكبر قيمة ( 1)،ذك أقؿ قيمة (1.03)بانحراؼ معيارم ( 2.33)بي الحسا
 ( .1.951 -)بمغ 

يمسح كتفؾ ماذا  كأف فعؿ مستحيؿ إلرضائؾبأحد مرؤكسيؾ  قكـم} كفي الفقرة التاسعة 
، ذك  (0.98)بانحراؼ معيارم ( 2.83)فقد بمغت قيمة الكسط الحسابي { يككف رد فعمؾ لسمككو 

 ( .  0.520 -) كما أف معامؿ االلتكاء بمغ ( 4)كاكبر قيمة ( 1)أقؿ قيمة 
عيف أحد األشخاص الجدد بأرادتؾ كعرفت مف اصدقائو انو } كفي الفقرة العاشرة 

في عممو فظير لؾ مف سمككو انو يحب عممو كفي احد االياـ حضر اليؾ  راقبوانطكائي نسبيا ن كت
بانحراؼ ( 2.00)قد بمغت قيمة الكسط الحسابي ؼ{ ؟تفسر ذلؾ  اذابػػـيطمب نقمو الى مكاف آخر 

 ( . صفر ) كما أف معامؿ االلتكاء بمغ ( 2)كاكبر قيمة ( 2)، ذك أقؿ قيمة ( 0.00)معيارم 
منذ تـ شراء االجيزة " قاـ احد مرؤسيؾ كقاؿ } فقد تضمنت الفقرة الحادية عشر  اما

العممي  قؿ اىتماـ فبلف عف قبؿ بشؤكنو العممية أم مف االفكار الحديثة المساعدة عمى العمؿ 
، ذك ( 0.41)بانحراؼ معيارم ( 2.83)قد بمغت قيمة الكسط الحسابي ؼ{  ؟ التالية تدكر في ذىنؾ

 .  ( 1.243 -) كما أف قيمة معامؿ االلتكاء بمغت ( 4)كاكبر قيمة ( 1)أقؿ قيمة 
يتؾ لمنصب جديد كفي أكؿ إجتماع الحظت إف أحد لقد تـ ترؽ} كفي الفقرة الثانية عشر 

قد بمغت ؼ{ مرؤسيؾ غاضب كأنت تعرؼ إف ىذا الشخص كاف يأمؿ كثيران أف يحؿ محمؾ فيؿ 
كما أف ( 4)كاكبر قيمة ( 2)، ذك أقؿ قيمة ( 0.75)بانحراؼ معيارم ( 2.83)قيمة الكسط الحسابي 
 ( .  0.68 ) -معامؿ االلتكاء بمغ 

أنت مسؤكؿ نشاط الرحبلت بمكاف عممؾ عمى االشتراؾ في } الثة عشر كفي الفقرة الث
ىذه الرحبلت مع الزمبلء كالمكظفيف ككنت تقـك بدكر القائد ليـ تكجييـ كترشدىـ ، كفي احدل 

بدالن منؾ في الرحمة القادمة ليككف الرحبلت حضر احد المكظفيف كحاكؿ الحصكؿ عمى مكافقتؾ 
بانحراؼ ( 2.33)قد بمغت قيمة الكسط الحسابي ؼ{ ؟ م نفسؾ االفكػػار التي تجكؿ ؼ اىيـ

 ( .  0.961) كما أف معامؿ االلتكاء بمغ ( 3)كاكبر قيمة ( 1)، ذك أقؿ قيمة ( 1.03)معيارم
أنت عضك في لجنة مف لجاف اختبار القدرات كتقدـ إليؾ } كفي الفقرة الرابعة عشر 

لييئة الشخصية كأنت تعمـ إف مف شركط إجتياز ؿاالختبارات األكلى لجنة  مكظؼ قد نجح في
ىذا المكظؼ اختباران  ثـ قمت باختبارأختبار القدرات أف يؤدم المكظؼ اختباران معينا ن ليكايتو ، 
قد بمغت قيمة الكسط ؼ{ معينا ن ليكيتو كقد اخبرتو بأنو لـ يجرب ممارسة ىذا العمؿ 



ح 
ح
ح
 ح

كما أف قيمة معامؿ ( 4)كاكبر قيمة ( 2)قيمة  ، ذك أقؿ( 1.03)بانحراؼ معيارم ( 3.33)الحسابي
 . (  1.951 -) االلتكاء بمغت      

في مناقشة ما ىك مناسب أـ غير مناسب حكؿ مكضكع } كفي الفقرة الخامسة عشر 
إنو ليس مف الحكمة تغيير الرؤساء أثناء زحمة ) ثؿ ـيتعمؽ برئيس العمؿ الحالي كمف خبلؿ الـ

بانحراؼ معيارم ( 2.17)قد بمغت قيمة الكسط الحسابي ؼ{ اقناع زمبلئؾ فما ىك رأيؾ في ( العمؿ 
 .  ( 0.68) غ ػػكما أف معامؿ االلتكاء بؿ( 3)كاكبر قيمة ( 1)، ذك أقؿ قيمة ( 0.75)

بدأ مكسـ النشاطات كقمت  يتبعيا مكعدأعمنت الييئة التي ) كفي الفقرة السادسة عشر 
التعميمات لمعامميف ، كبعد مركر بضعة أياـ مف بدأ العمؿ  أنت بأعتبارؾ رئيسا ن لمعمؿ بأرساؿ

قػد بمغت قيمة ؼ{ ؟حضر مكظؼ جديد كآخر قديـ متأخريف عف الميعاد المحدد فما ىك تصرفؾ 
كما أف ( 2)كاكبر قيمة ( 1)، ذك أقؿ قيمة ( 0.52)بانحراؼ معيارم ( 1.33)الكسط الحسابي 

 ( .  1.903) معامؿ االلتكاء بمغ 
تعاكف مرؤسيؾ في إقامة  بياففي  اتباعيا أم الطرؽ تفضؿ } لفقرة السابعة عشر كفي ا

، ذك ( 1.15)بانحراؼ معيارم ( 2.00)قد بمغت قيمة الكسط الحسابي ؼ{ معسكر عمؿ في إدارتؾ 
 ( .  1.951 ) -كما أف معامؿ االلتكاء بمغ ( 3)كاكبر قيمة ( 1)أقؿ قيمة 

إلعداد المناسبة أنت رئيس عمؿ كلؾ حرية اختيار الطرؽ } كفي الفقرة الثامنة عشر 
قد بمغت قيمة ؼ{ ؟مؤتمر لو متطمبات تنظيمية كادارية فما ىي الطريقة المناسبة إلشراؾ مرؤسيؾ 

كما أف ( 4)كاكبر قيمة ( 1)، ذك أقؿ قيمة ( 1.26)بانحراؼ معيارم ( 2.00)الكسط الحسابي 
 ( .  1.190) لتكاء بمغ معامؿ اال

لعمؿ كأردت أف تكافئ أحد مرؤسيؾ عمى عمؿ اأنت رئيس } م الفقرة التاسعة عشر أما ؼ
في اعبلنؾ  يككف اتباعياأف يككف مسجبلن في لكحة الشرؼ ، فأم الطرؽ يستحؽ قاـ بو جعمو 

بانحراؼ  (2.17)قد بمغت قيمة الكسط الحسابي ؼ{ ؟لترفع مف ركحو المعنكية إلى أقصى درجة 
 ( .  1.010 -) كما أف معامؿ االلتكاء بمغ ( 3)كاكبر قيمة ( 1)، ذك أقؿ قيمة ( 0.98)معيارم 

كمفت كؿ مكظؼ مف مرؤسيؾ فريقؾ الذم تقـك بتدريبو بعمؿ } كفي الفقرة العشريف 
تقاف عمؿ معيف كعند عكدتؾ الحظت إنيـ إنصرفكا عف العمؿ المحدد  اآلخر قبؿ لعمؿ لتثبيت كا 

، فأم التصرفات  قكمكف بوكقت المحدد ليـ كتريد اف تظير ليـ عمبلن آخر قبؿ الكقت المحدد ماؿ
( 1)، ذك أقؿ قيمة ( 1.37)بانحراؼ معيارم  (2.67)قد بمغت قيمة الكسط الحسابي ؼ{ ؟تنتيج 

 ( .  0.722 -) كما أف معامؿ االلتكاء بمغ ( 4)كاكبر قيمة 
 تعمؿإدارة قبؿ عينت رئيسا ن ألحد المجاف المنبثقة مف } كالعشريف  ةكفي الفقرة الحادم

قد ؼ{ عمػى فاعمية عمؿ ىػذه المجنة ، فما ىػك االسمكب األكثر فاعمية فػي التعامؿ معيـ لمحصكؿ 
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كما  (4)كاكبر قيمة ( 1)، ذك أقؿ قيمة ( 1.17)بانحراؼ معيارم ( 2.17)بمغت قيمة الكسط الحسابي 
 ( .  0.435) لتكاء بمغ أف معامؿ اال

حكؿ أحد  لأنت رئيس عمؿ ككصمتؾ عدد مف الشكاك} الفقرة الثاني كالعشريف كما إف 
قد بمغت قيمة الكسط ؼ{ ؟العامميف في عممو فما ىك االسمكب األكثر فاعمية لعبلج المكقؼ 

معامؿ االلتكاء  كما أف (4)قيمة كاكبر ( 1)، ذك أقؿ قيمة ( 1.03)بانحراؼ معيارم ( 2.33)الحسابي 
 ( .  1.951) بمغ        

ىؿ تعتقد كقاعدة عامة إنو مف السيؿ تتبع الشائعات إلى } كفي الفقرة الثالثة كالعشريف 
( 1)، ذك أقؿ قيمة ( 0.98)بانحراؼ معيارم ( 1.83)قد بمغت قيمة الكسط الحسابي ؼ{ مصدرىا 

 .  ( 1.010) كما أف معامؿ االلتكاء بمغ ( 3)كاكبر قيمة 
كقع أحد مرؤسيؾ في مشكمة قانكنية أكقؼ عمى أثرىا عف } كالعشريف  ةالفقرة الرابع اما
عادتو إلى عممو كالحظت كاؿ فرضالعمؿ كتـ  اد كجكد أشخاص ضده تعـالجزاء عميو كا 

قد بمغت قيمة الكسط ؼ{ كأشخاص معو ، فما ىك تصرفؾ الدماجو في العمؿ بعد إنتياء المشكمة 
كما أف معامؿ ( 4)كاكبر قيمة ( 1)، ذك أقؿ قيمة  (1.01)بانحراؼ معيارم  (2.83)الحسابي 

 ( .  0.235 -) االلتكاء بمغ      
عيف لؾ ككيبلن تعرؼ عنو إنو كفكء كلكنؾ في  الكقت } كالعشريف  ةكفي الفقرة الخامس

 عنؾ عكس ذلؾ ، كفي أحد األياـ كجدتو يتخطاؾ إلى رئيسؾ ألخذ يتصكرتعرؼ إنو ق نفس
قد بمغت ؼ{ ؟مكافقتو لمتكقيع عمى بعض المياـ دكف الرجكع إليؾ ، فأم مف ىذه المكاقؼ تتخذ 

كما أف ( 4)كاكبر قيمة ( 1)، ذك أقؿ قيمة ( 1.26)بانحراؼ معيارم ( 3.00)قيمة الكسط الحسابي 
 ( .  1.190 -) معامؿ االلتكاء بمغ 

عو ألتماس كقع عميو جميع حضر أحد االشخاص كـ} كفي الفقرة السادسة كالعشريف 
سؾ طالبيف منؾ إلغاء القرار الخاص بالتكقيع في دفتر الحضكر ككنت قررت ىذا كأفراد مرؤ

( 2.00)قد بمغت قيمة الكسط الحسابي ؼ{ ؟المبدأ لعبلج مشكمة التأخير ، فما رأيؾ بيذا االلتماس 
( صفر ) أف معامؿ االلتكاء بمػغ كمػا ( 3)كاكبر قيمة ( 1)، ذك أقػؿ قيمة  (1.10)بانحراؼ معيارم 

 . 
ق أثناء سمكؾلديؾ شخص لو طابع حاد قد تيكر في } كالعشريف  ةكفي الفقرة السابع

السئ ، فما ىك تصرفؾ تجاه ىذا  سمكؾمع زميؿ لو كلكف منع بشدة مف إستخداـ ىذا اؿ نقاشو
( 1)، ذك أقؿ قيمة     (0.41)بانحراؼ معيارم ( 1.83)قد بمغت قيمة الكسط الحسابي ؼ{ المرؤكس 

 ( .  1.143 -) كما أف قيمة معامؿ االلتكاء بمغت ( 3)كاكبر قيمة 
زميبلف يشتغبلف تحت رئاستؾ كعمؿ كؿ منيما مكمؿ } كالعشريف  ةكفي الفقرة الثامف

لآلخر كفي يـك ما حدث بينيما خبلؼ يتعمؽ بالعمؿ كنتج عف ذلؾ إضطراب كعدـ مكاصمة 
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بانحراؼ ( 2.17)قد بمغت قيمة الكسط الحسابي ؼ{ ؟العمؿ ، فما ىك مكقفؾ كرئيس ليذا العمؿ 
 ( .  0.68) غ ػػكما أف معامؿ االلتكاء بؿ( 2)قيمة كاكبر ( 1) ، ذك أقؿ قيمة( 0.75)معيارم 

كسيمة لتكجيو الجيكد االنسانية نحك العمؿ فضؿ ما أ} كالعشريف  ةكفي الفقرة التاسع
( 1)، ذك أقؿ قيمة ( 1.10)بانحراؼ معيارم ( 3.00)قػد بمغت قيمة الكسط الحسابي ؼ{  ؟ الخبلؽ

 ( . صفر  )كما أف معامؿ االلتكاء بمغ  (4)كاكبر قيمة 
قد بمغت قيمة ؼ{ ؟ما ىي أفضؿ الكسائؿ لتطكير عمؿ المركز } كفي الفقرة الثبلثيف 

كما أف ( 4)كاكبر قيمة ( 1)، ذك أقؿ قيمة ( 0.98)بانحراؼ معيارم ( 1.83)الكسط الحسابي 
 (  . 1.010) معامؿ االلتكاء بمغ 

ما (  3+ ) كانت أصغر مف  كيبلحظ مف الجدكؿ إف قيـ معامبلت االلتكاء كلجميع الفقرات
 .    يدؿ عمى حسف تكزيع الفقرات كتجانسيا كمبلئمتيا لعينة الدراسة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (3)جدكؿ رقـ 
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 تحميؿ نتائج االكساط الحسابية كالخطأ المعيارم كاالنحراؼ المعيارم كقيمة الكسيط 
 لممنطقة الكسطى   / كمعامؿ االلتكاء 

 ؿ
اكبر 
 قيمة

اقؿ 
 قيمة 

-      
 ع + 

 س َو  خ س َو  ك
 المعالجات االحصائية                                               

 ت الفقرات 

- 1.207 4 2 0.82 4.00 0.33 3.67 
اخبرؾ احد زمالئؾ اف مرؤكسان لؾ يبحث دائمان عف كسائؿ يقمؿ بيا   

 . سيؾ ؤكقدرات الرئيس االعمى كاماـ مر
1 

 
1.229 

 
4 

 
1 

 
1.22 

 
2.00 

 
0.50 

 
2.50 

مكظفاف اتى عمييـ الدكر لمترقية في الكقت الذم تكجد فيو كاحدة 
خالية ككجدانو مف الصعب االختيار بينيما النيما متساكياف مف حيث 

يفتاف متماثمتاف مف ظكيشغالف ك نفسيا المؤىالتباالقدمية في العمؿ 
كلكف احدىما حيث الخبرة كالسف كتشعر انو ليس ىناؾ فرؽ بينيما 

  . (سيدة)رجؿ كاالخر مف الجنس االخر 

 
2 

 
0.846 

 
4 

 
1 

 
1.17 

 
1.50 

 
0.48 

 
1.83 

في  أسمؾ احد مرؤكسيؾ سمككان غير الئؽ كانت تعرؼ انو دائـ الخط
 ؟ لكي تشعر بأرتياح سمكؾكو فكيؼ تعبرعف استيائؾ تجاه ىذا اؿكسؿ

 
3 

1.010 3 1 0.98 1.50 0.40 1.83 
معركفان يحقؽ امالن لشخص ال تحبو ككجد أف ادائؾ ليذا ىؿ تسدم 

 ؟ المطمب ال يخرج عف المكائح
4 

 
 صفر

 
2 

 
2 

 
0.00 

 
 

0.00 
 

2.00 

قاـ احد االشخاص تحت رئاستؾ بفعؿ ممتاز كاذ كتبت عنو تقريران طبيان 
 عافأف يعني ترقيتو ، كلكف حينما يرقى سكؼ يتساكل معؾ بالدرجة كتتب

 .الجديد احتماؿ تناكب الرئاسة  عمىلذلؾ يتحتـ عميؾ ك

 
5 

 
 صفر

 
4 

 
2 

 
0.63 

 
3.00 

 
0.26 

 
3.00 

عممت شيئان عف شخص كصدمت لسكء الخبر بأنو شخص سئ الخمؽ 
خارج العمؿ لكف سيئاتو ال تنعكس عمى عممو فيك شخص ممتـز في 

 اخالقوعممو فأم المكاقؼ التالية تصؼ رد فعمؾ بعد سماعؾ عف سكء 
 ؟

 
6 

 
0.421 

 
4 

 
1 

 
1.21 

 
2.50 

 
0.49 

 
2.6 

اتخذ احد االشخاص مكقؼ منؾ دكف تكضيح االسباب أم مف العبارات 
التي تصفو بيا كتعبر عف كصفؾ لو حيث اف مكقفو كاف غير كاضح 

 . التفسير

 
7 

 
- 1.951 

 
3 

 
1 

 
1.03 

 
3.00 

 
0.42 

 
2.33 

النؾ الحظت انو غير محبكب لقد حاكلت اف تككف صديقان الحد الزمالء 
 سيء اليؾمف زمالئو فما كاف منو اال اف ابمغ رئيس العمؿ بقصة ت

ت غضبؾ نحكه فأم اتجاه مف االتجاىات االتية تعبر عف ممؾكبعد اف ت
 ؟ شعكرؾ

 
8 

- 0.520 4 1 0.98 3.00 0.40 2.83 
يفعؿ احد مرؤسيؾ فعؿ مستحيؿ الرضائؾ يمسح كتفؾ ماذا يككف رد 

 ؟ لسمككوفعمؾ 
9 

 
 صفر 

 
2 

 
2 

 
0.00 

 
 

0.00 
 

2.00 

عيف احد شخاص الجدد بأرادتؾ كعرفت مف اصدقائو انو انطكائي نسبيان 
في عممو فظير لؾ مف سمككو انو يحب عممو كفي احد االياـ راقبو كت

 ؟ حضر اليؾ يطمب نقمو الى مكاف اخر بـ تفسر ذلؾ

 
10 

 
- 1.243 

 
3 

 
2 

 
0.41 

 
3.00 

 
0.17 

 
2.83 

منذ تـ شراء االجيزة الحديثة المساعدة عمى " قاـ احد مرؤسيؾ كقاؿ 
العمؿ العممي قد قؿ اىتماـ فالف عف ذم قبؿ بشؤكنو العممية أم مف 

 ؟ االفكار التالية تدكر في ذىنؾ

 
11 
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- 0.68 

 
4 

 
2 

 
0.75 

 
3.00 

 
0.31 

 
2.83 

لقد تـ ترقيتؾ لمنصب جديد كفي اكؿ اجتماع الحظت اف  احد مرؤسيؾ 
 . غاضب كانت تعرؼ اف ىذا الشخص كاف يأمؿ كثيران اف يحؿ محمؾ 

 
12 

 
0.961 

 
4 

 
1 

 
1.03 

 
2.00 

 
0.42 

 
2.33 

انت مسؤكؿ نشاط الرحالت بمكاف عممؾ عمى االشتراؾ في ىذه 
الرحالت مع الزمالء كالمكظفيف ككنت تقـك بدكر القائد ليـ تكجييـ 
كترشدىـ ، كفي احدل الرحالت حضر احد المكظفيف كحاكؿ الحصكؿ 

االفكار التي ماىي بدالن منؾ في الرحمة القادمة ليحؿ عمى مكافقتؾ 
 ؟ تجكؿ في نفسؾ

 
13 

 
- 1.951 

 
4 

 
2 

 
1.03 

 
4.00 

 
0.42 

 
3.33 

انت عضك في لجنة مف لجاف اختبار القدرات كتقدـ اليؾ مكظؼ نجح 
االختبارات االكلى لمجنة الييئة الشخصية كانت تعمـ اف مف لجنة في 

شركط اجتياز اختبار القدرات اف يؤدم المكظؼ اختباران معينان ليكايتو ، 
ىذا المكظؼ اختباران معينان ليكيتو كقد اخبرتو بأنو لـ  ثـ فمت باختبارك

 . يجرب ممارسة ىذا العمؿ
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0.68 

 
3 

 
1 

 
0.75 

 
2.00 

 
0.31 

 
2.17 

في مناقشة ما ىك مناسب أـ غير مناسب حكؿ مكضكع يتعمؽ برئيس 
انو ليس مف الحكمة تغيير الرؤساء )ثؿ ـالعمؿ الحالي كمف خالؿ الـ

 ؟ فما ىك رأيؾ في اقناع زمالئؾ( اثناء زحمة العمؿ

 
15 

 
1.903 

 
2 

 
1 

 
0.52 

 
1.00 

 
0.21 

 
1.33 

د بدأ مكسـ النشاطات كقمت انت كعاعمنت الييئة التي تتبعيا عف ـ
بأعتبارؾ رئيسان لمعمؿ بأرساؿ ىذه التعميمات لمعامميف ، كبعد مركر 

بضعة اياـ مف بدأ العمؿ حضر مكظؼ جديد كآخر قديـ متأخريف عف 
 ؟ د المحدد فما ىك تصرفؾكعالـ

 
16 

- 1.951 2 1 1.15 2.00 0.42 2.00 
سيؾ في اقامة معسكر كؤرتعاكف ـ بيافعيا في تباأم الطرؽ تفضؿ ا
 ؟ عمؿ في ادارتؾ

17 

 
1.190 

 
4 

 
1 

 
1.26 

 
1.50 

 
0.52 

 
2.00 

العداد مؤتمر لو   اختيار  الطرؽ المناسبةانت رئيس عمؿ كلؾ حرية 
 ؟ سيؾكمتطمبات تنظيمية كادارية فما ىي الطريقة المناسبة الشراؾ مرؤ

 
18 

 
- 1.010 

 
3 

 
1 

 
0.98 

 
2.50 

 
0.40 

 
2.17 

 انت رئيسان لمعمؿ كاردت اف تكافئ احد مرؤسيؾ عمى عمؿ قاـ بو جعمو
 يككف اتباعيااف يككف مسجالن في لكحة الشرؼ ، فأم الطرؽ  يستحؽ 

 . في اعالنؾ لترفع مف ركحو المعنكية الى اقصى درجة

 
19 

 
- 0.722 

 
4 

 
1 

 
1.37 

 
3.00 

 
0.56 

 
2.67 

فريقؾ الذم تقـك بتدريبو بعمؿ لتثبيت  كظفيفكمفت كؿ مكظؼ مف ـ
كاتقاف عمؿ معيف كعند عكدتؾ الحظت انيـ انصرفكا عف العمؿ المحدد 

قبؿ الكقت المحدد ليـ كتريد اف تظير ليـ عمالن اخر قبؿ  عمؿ اخرؿ
 ؟ ، فأم التصرفات تنتيج قكمكف بوالكقت المحدد م

 
20 

 
0.435 

 
4 

 
1 

 
1.17 

 
2.00 

 
0.48 

 
2.17 

اف تحصؿ عمى  ارادتعينت رئيسان الحد المجاف المنبثقة مف ادارة 
فاعمية عمؿ ىذه المجنة ، فما ىك االسمكب االكثر فاعمية في التعامؿ 

 ؟ معيـ

 
21 

1.951 3 1 1.03 3.00 0.42 2.33 
انت رئيس عمؿ ككصمتؾ عدد مف الشكاكم حكؿ احد العامميف في 

 ؟ عممو فما ىك االسمكب االكثر فاعمية لعالج المكقؼ
22 

 23 ؟ ىؿ تعتقد كقاعدة عامة انو مف السيؿ تتبع الشائعات الى مصدرىا 1.83 0.40 1.50 0.09 1 3 1.010



مم 
مم  

 
- 0.435 

 
4 

 
1 

 
1.17 

 
3.00 

 
0.48 

 
2.83 

كقع احد مرؤكسيؾ في مشكمة قانكنية اكقؼ عمى اثرىا عف العمؿ كتـ 
اد كجكد اشخاص تعـالجزاء عميو كاعادتو الى عممو كالحظت كاؿ فرض

العمؿ بعد انتياء  عادتو الى الضده كاشخاص معو ، فما ىك تصرفؾ 
 ؟ المشكمة

 
24 

 
1.190 

 
4 

 
1 

 
1.26 

 
3.50 

 
0.52 

 
3.00 

تعرؼ انو ق  عيف لؾ ككيالن تعرؼ عنو انو كفكء كلكنؾ في  الكقت نفس
يعتقد عنؾ عكس ذلؾ ، كفي احد االياـ كجدتو يتخطاؾ الى رئيسؾ 

 .الخذ مكافقتو لمتكقيع عمى بعض المياـ دكف الرجكع اليؾ 

 
25 

 
 صفر

 
3 

 
1 

 
1.10 

 
2.00 

 
0.45 

 
2.00 

حضر احد االشخاص كمعو التماس كقع عميو جميع افراد مرؤكسؾ 
طالبيف منؾ الغاء القرار الخاص بالتكقيع في دفتر الحضكر ككنت قررت 

 ؟ ىذا المبدأ لعالج مشكمة التأخير ، فما رأيؾ بيذا االلتماس

 
26 

 
- 1.243 

 
2 

 
1 

 
0.41 

 
2.00 

 
0.17 

 
1.83 

مع زميؿ لو  قاشؽلديؾ شخص لو طابع حاد قد تيكر في مسمكو اثناء ف
السئ ، فما ىك تصرفؾ تجاه  سمكؾكلكف منع بشدة مف استخداـ ىذا اؿ

 ؟ ىذا المرؤكس

 
27 

 
0.68 

 
2 

 
1 

 
0.75 

 
2.00 

 
0.31 

 
2.17 

زميالف يشتغالف تحت رئاستؾ كعمؿ كؿ منيما مكمؿ لالخر كفي يـك 
خالؼ يتعمؽ بالعمؿ كنتج عف ذلؾ اضطراب كعدـ ما حدث بينيما 

 ؟ مكاصمة العمؿ ، فما ىك مكقفؾ كرئيس ليذا العمؿ

 
28 

 29 ؟ كسيمة لتكجيو الجيكد االنسانية نحك العمؿ الخالؽ فضؿما ا 3.00 0.45 3.00 1.10 1 4 صفر 

 30 ؟ ما ىي افضؿ الكسائؿ لتطكير عمؿ المركز 1.83 0.40 1.50 0.98 1 3 1.010

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كمف أجؿ التعرؼ عمى الفركؽ أك اإلختبلفات بيف التكزيعات الفعمية أك المشاىدة 
س الخمسة كالتكصؿ إلى ييكالتكزيعات المتكقعة لمكقكؼ عمى معرفة نكع الفركؽ بيف أبعاد المقا



ن 
ن
ن
 ن

نكع السمكؾ السائد لدل مدراء مراكز الشباب في المنطقة الكسطى قاـ الباحث باحتساب قيمة     
 :بيف األبعاد الخمسة لممقياس كالتي أتضح إنيا كانت ( 2كا )

 . 4.222( / المكضكعية في إتخاذ القرارات ) لبعد األكؿ ا
 . 13.111/  (القدرة عمى فيـ الناس ) لبعد الثاني ا
 . 2.000( / المركنة المتطمبة مف القائد ) لبعد الثالث ا
 . 7.333( / القدرة عمى اإلتصاؿ ) لبعد الرابع ا
 .  2.444( / القدرة عمى إستخداـ السمطة ) لبعد الخامس ا

عند درجة حرية ( 7.82)المحتسبة بالقيمة الجدكلية كالبالغة ( 2كا )كمف خبلؿ مقارنة قيـ 
قيمة محتسبة أكبر مف القيمة الجدكلية  كذ( الثاني ) يتضح إف البعد  0.05ستكل داللة كبـ( 3)

جابات المدراء في المنطقة الكسطى ،  مما يدؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة معنكية بيف آراء كا 
) أم إف اإلجابات كاآلراء لـ تكف متساكية في ىذا البعد كىناؾ إختبلفات جكىرية ، أما األبعاد 

فإنيا كانت ذات قيـ محتسبة أصغر مف القيمة الجدكلية ( كؿ ، كالثالث ، كالرابع ، كالخامس األ
 .مما يدؿ عمى عدـ كجكد فركقا ن ذات داللة معنكية بيف األبعاد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نتائج السمكؾ القيادم السائد لدل مدراء مراكز الشباب لممنطقة  عرض 3 – 1 – 4
 :- ىاكتحميؿ الجنكبية



س 
س
س
 س

أخبرؾ أحد زمبلئؾ أف مرؤكسان لؾ }المتعمؽ بالفقرة األكلى ( 4)يبلحظ مف الجدكؿ رقـ 
إنيا ذات كسط { يبحث دائما ن عف كسائؿ يقمؿ بيا مف قدرات الرئيس االعمى أماـ مرؤكسيؾ

كما أف قيمة ( 4)كأكبر قيمة ( 3)، ذك أقؿ قيمة ( 0.52)بانحراؼ معيارم ( 3.67)حسابي مقداره 
 ( .  1.903 -) لتكاء بمغت معامؿ اال

عمييـ لمترقية في الكقت الذم تكجد فيو درجة  جاء دكرىف تمكظفا}أما الفقرة الثانية 
مف الصعب االختبار بينيما ألنيما متساكياف مف حيث االقدمية في العمؿ  انوكاحدة خالية ككجد 

أنو ليس ىناؾ فرؽ  بنفس المؤىبلت كيشغبلف كظيفتاف متماثبلف مف حيث الخبرة كالسف كنشعر
فإنيا ذات كسط حسابي مقداره { ( سيدة)بينيما كلكف احدىما رجؿ كاالخر مف الجنس الثاني 

كما أف قيمة معامؿ االلتكاء ( 3)كأكبر قيمة ( 1)، ذك أقؿ قيمة ( 0.89)بانحراؼ معيارم ( 2.00)
 ( . صفر ) بمغت      

في  أالئؽ كانت تعرؼ أنو دائـ الخطسمؾ احد مرؤكسيؾ سمكؾ غير } كفي الفقرة الثالثة 
فقد بمغت قيمة الكسط { لكي تشعر بأرتياح  سمكؾسمككو فكيؼ تعبر عف أستيائؾ تجاه ىذا اؿ

كما أف معامؿ ( 4)كأكبر قيمة ( 1)، ذك أقؿ قيمة ( 1.21)بانحراؼ معيارم ( 2.67)الحسابي 
 ( .  0.421) االلتكاء         

سدم معركفا ن يحقؽ أمبلن لشخص ال تحبو ككجد أف أدائؾ ىؿ ت} أما في الفقرة الرابعة 
بانحراؼ معيارم   ( 1.50)فقد بمغت قيمة الكسط الحسابي { ليذا المطمب ال يخرج عف المكائح 

 ( .  1.785) كما أف قيمة معامؿ االلتكاء بمغت ( 3)كأكبر قيمة ( 1)، ذك أقؿ قيمة ( 0.84)
ذا كتبت عنو تقديران قاـ احد االشخا} كفي الفقرة الخامسة  ص تحت رئاستؾ بفعؿ ممتاز كا 

طيبا ن فإف ذلؾ يعني ترقية كلكف حيثما يرقى سكؼ يتساكل معؾ بالدرجة كتتبع لذلؾ يتحتـ عميؾ 
بانحراؼ معيارم ( 2.33)فقد بمغت قيمة الكسط الحسابي { الجديد إحتماؿ تناكب الرئاسة  عمىك
 ( . 1.903) كما أف معامؿ االلتكاء بمغ  (3) كاكبر قيمة (2)، ذك أقؿ قيمة ( 0.52)

عممت شيئا ن عف شخص كصدمت لسكء الخبر بأنو شخص سئ } أما في الفقرة السادسة 
الخمؽ خارج العمؿ لكف سيئاتو ال تنعكس عمى عممو فيك شخص ممتـز في عممو فأم المكاقؼ 

( 1.67)ط الحسابي فقد بمغت قيمة الكس{ التالية تصؼ رد فعمؾ بعد سماعؾ عف سكء أخبلقو 
 -) ، كما أف معامؿ االلتكاء بمغ ( 2)كاكبر قيمة ( 1)، ذك أقؿ قيمة ( 0.52)بانحراؼ معيارم 

1.903   . ) 
إتخذ أحد االشخاص مكقؼ منؾ دكف تكضيح االسباب أم مف } كفي الفقرة السابعة 

فقد بمغت {التفسيرالعبارات التي تصفو بيا كتعبر عف كصفؾ لو حيث أف مكقفو كاف غير كاضح 
كما أف ( 4)كاكبر قيمة ( 1)، ذك أقؿ قيمة ( 1.26)بانحراؼ معيارم ( 2.00)قيمة الكسط الحسابي 
 ( .  1.190) معامؿ االلتكاء بمغ 



ع 
ع
ع
 ع

لقد حاكلت أف تككف صديقا ن ألحد الزمبلء النؾ الحظت أنو غير } أما في الفقرة الثامنة 
 تممكتكبعد أف  سيء اليؾلغ رئيس العمؿ بقصة تمحبكب مف زمبلئو فما كاف منو إال أف أب

فقد بمغت قيمة الكسط الحسابي { غضبؾ نحكه فأم إتجاه مف االتجاىات اآلتية تعبر عف شعكرؾ 
 -)كما أف معامؿ االلتكاء بمغ( 3)كأكبر قيمة ( 1)، ذك أقؿ قيمة (0.82)بانحراؼ معيارم ( 2.67)

1.207. ) 
رؤكسيؾ فعؿ مستحيؿ إلرضائؾ يمسح كتفؾ ماذا يككف يفعؿ أحد ـ} كفي الفقرة التاسعة 

، ذك أقؿ قيمة ( 1.26)بانحراؼ معيارم ( 2.00)فقد بمغت قيمة الكسط الحسابي { رد فعمؾ لسمككو 
 ( .  1.190) كما أف معامؿ االلتكاء بمغ ( 4)كاكبر قيمة ( 1)

ائو انو عيف أحد األشخاص الجدد بأرادتؾ كعرفت مف اصدؽ} كفي الفقرة العاشرة 
انطكائي نسبيا ن كتتبعتو في عممو فظير لؾ مف سمككو انو يحب عممو كفي احد االياـ حضر 

( 1.83)قد بمغت قيمة الكسط الحسابي ؼ{ تفسر ذلؾ  اذااليؾ يطمب نقمو الى مكاف آخر بػػـ
 1.243 -) غ ػكما أف معامؿ االلتكاء بؿ( 2)كاكبر قيمة ( 1)، ذك أقؿ قيمة ( 0.41)بانحراؼ معيارم 

 . ) 
منذ تـ شراء االجيزة الحديثة " قاـ احد مرؤسيؾ كقاؿ } في حيف إف الفقرة الحادية عشر 

قبؿ بشؤكنو العممية أم مف االفكار التالية  كالمساعدة عمى العمؿ العممي قؿ اىتماـ فبلف عف ذ
ذك أقؿ قيمة ، ( 0.55)بانحراؼ معيارم ( 3.50)قد بمغت قيمة الكسط الحسابي ؼ{ تدكر في ذىنؾ 

 .  (صفر ) كما أف قيمة معامؿ االلتكاء بمغت ( 4)كاكبر قيمة ( 1)
لقد تـ ترقيتؾ لمنصب جديد كفي أكؿ إجتماع الحظت إف أحد } كفي الفقرة الثانية عشر 

قد بمغت ؼ{ مرؤسيؾ غاضب كأنت تعرؼ إف ىذا الشخص كاف يأمؿ كثيران أف يحؿ محمؾ فيؿ 
كما أف ( 4)كاكبر قيمة ( 3)، ذك أقؿ قيمة ( 0.52)بانحراؼ معيارم ( 3.33)قيمة الكسط الحسابي 
 ( .  1.903) معامؿ االلتكاء بمغ 

أنت مسؤكؿ نشاط الرحبلت بمكاف عممؾ عمى االشتراؾ في } كفي الفقرة الثالثة عشر 
ىذه الرحبلت مع الزمبلء كالمكظفيف ككنت تقـك بدكر القائد ليـ تكجييـ كترشدىـ ، كفي احدل 

رحبلت حضر احد المكظفيف كحاكؿ الحصكؿ عمى مكافقتؾ بدالن منؾ في الرحمة القادمة مف اؿ
، ( 1.03)بانحراؼ معيارم ( 2.33)قد بمغت قيمة الكسط الحسابي ؼ{ االفكػػار التي تجكؿ في نفسؾ 

 ( .  1.951  -)كما أف معامؿ االلتكاء بمغ ( 3)كاكبر قيمة ( 1)ذك أقؿ قيمة 
أنت عضك في لجنة مف لجاف اختبار القدرات كتقدـ إليؾ } عة عشر كفي الفقرة الراب

مكظؼ قد نجح في االختبارات األكلى لمجنة الييئة الشخصية كأنت تعمـ إف مف شركط إجتياز 
أختبار القدرات أف يؤدم المكظؼ اختباران معينا ن ليكايتو ، كقد اختبرت ىذا المكظؼ اختباران 

قد بمغت قيمة الكسط الحسابي      ؼ{ أنو لـ يجرب ممارسة ىذا العمؿ معينا ن ليكيتو كقد اخبرتو ب



ف 
ف
ف
 ف

كما أف قيمة معامؿ االلتكاء ( 4)كاكبر قيمة ( 1)، ذك أقؿ قيمة ( 1.55)بانحراؼ معيارم ( 3.00)
 .  ( 1.935 ) -بمغت 
في مناقشة حكؿ ما ىك مناسب أـ غير مناسب حكؿ مكضكع } كفي الفقرة الخامسة عشر        

إنو ليس مف الحكمة تغيير الرؤساء أثناء زحمة )عمؽ برئيس العمؿ الحالي كمف خبلؿ المثؿيت
بانحراؼ ( 2.67)قد بمغت قيمة الكسط الحسابي ؼ{ فما ىك رأيؾ في اقناع زمبلئؾ ( العمؿ 

 ( .  0.655 -) غ ػكما أف معامؿ االلتكاء بؿ( 4)كاكبر قيمة ( 1)، ذك أقؿ قيمة ( 1.51)معيارم 
أعمنت الييئة التي تتبعيا عف ميعاد بدأ مكسـ النشاطات ) كفي الفقرة السادسة عشر 

كقمت أنت بأعتبارؾ رئيسا ن لمعمؿ بأرساؿ ىذه التعميمات لمعامميف ، كبعد مركر بضعة أياـ مف 
قػد ؼ{ ؟بدأ العمؿ حضر مكظؼ جديد كآخر قديـ متأخريف عف الميعاد المحدد فما ىك تصرفؾ 

كما  (3)كاكبر قيمة (1)، ذك أقؿ قيمة  (0.63)بانحراؼ معيارم ( 2.00)لكسط الحسابي بمغت قيمة ا
 ( . صفر ) أف معامؿ االلتكاء بمغ 

أم الطرؽ تفضؿ أف تتبعيا في تبيف تعاكف مرؤسيؾ في } كفي الفقرة السابعة عشر 
( 0.84)معيارم بانحراؼ ( 2.50)قد بمغت قيمة الكسط الحسابي ؼ{ ؟إقامة معسكر عمؿ في إدارتؾ 

 ( .  1.785 -) كما أف معامؿ االلتكاء بمغ ( 3)كاكبر قيمة ( 1)، ذك أقؿ قيمة 
أنت رئيس عمؿ كلؾ حرية اختيار أنسب الطرؽ إلعداد مؤتمر } كفي الفقرة الثامنة عشر 

قد بمغت قيمة الكسط ؼ{ ؟لو متطمبات تنظيمية كادارية فما ىي الطريقة المناسبة إلشراؾ مرؤسيؾ 
كما أف معامؿ ( 3)كاكبر قيمة ( 1)، ذك أقؿ قيمة ( 0.98)بانحراؼ معيارم ( 1.83)حسابي اؿ

 ( .  1.010 )االلتكاء بمغ 
لعمؿ كأردت أف تكافئ أحد مرؤسيؾ عمى عمؿ اأنت رئيس } م الفقرة التاسعة عشر أما ؼ

نؾ لترفع مف قاـ بو جعمو أف يككف مسجبلن في لكحة الشرؼ ، فأم الطرؽ التي تتبعيا في اعبل
بانحراؼ معيارم ( 2.67)قد بمغت قيمة الكسط الحسابي ؼ{ ؟ركحو المعنكية إلى أقصى درجة 

 ( .  1.207 -) لغ ػكما أف معامؿ االلتكاء ب( 3)كاكبر قيمة ( 1)، ذك أقؿ قيمة ( 0.82)
كمفت كؿ مكظؼ مف مرؤسيؾ فريقؾ الذم تقـك بتدريبو بعمؿ } كفي الفقرة العشريف 

تقاف عمؿ معيف كعند عكدتؾ الحظت إنيـ إنصرفكا عف العمؿ المحدد اآلخر قبؿ  لتثبيت كا 
الكقت المحدد ليـ كتريد اف تظير ليـ عمبلن آخر قبؿ الكقت المحدد يفعمكنو ، فأم التصرفات 

( 1)، ذك أقؿ قيمة ( 1.03)بانحراؼ معيارم ( 2.67)يمة الكسط الحسابي قد بمغت ؽؼ{ ؟تنتيج 
 ( .  0.961 -) كما أف معامؿ االلتكاء بمغ ( 4)كاكبر قيمة 

عينت رئيسا ن ألحد المجاف المنبثقة مف إدارة عممت كتريد } كالعشريف  ةكفي الفقرة الحادم
{  كب األكثر فاعمية فػي التعامؿ معيـ اف تحصؿ عمػى فاعمية عمؿ ىػذه المجنة ، فما ىػك االسؿ



 
ص
ص
ص
ص
 

كاكبر قيمة ( 1)، ذك أقؿ قيمة ( 0.84)بانحراؼ معيارم ( 1.50)قد بمغت قيمة الكسط الحسابي ؼ
 ( .  1.785) كما أف معامؿ االلتكاء بمغ ( 3)

أنت رئيس عمؿ ككصمتؾ عدد مف الشكاكم حكؿ أحد } كالعشريف  ةالفقرة الثانيكما إف 
قد بمغت قيمة الكسط ؼ{ لو فما ىك االسمكب األكثر فاعمية لعبلج المكقؼ العامميف في عـ

كما أف معامؿ ( 3)كاكبر قيمة ( 1)، ذك أقؿ قيمة ( 0.84)بانحراؼ معيارم  (2.50)الحسابي 
 ( .  1.785 -) االلتكاء بمغ      

ئعات إلى ىؿ تعتقد كقاعدة عامة إنو مف السيؿ تتبع الشا} كفي الفقرة الثالثة كالعشريف 
( 1)، ذك أقؿ قيمة ( 0.82)بانحراؼ معيارم ( 2.67)قد بمغت قيمة الكسط الحسابي ؼ{ ؟مصدرىا 

 ( .  0.621) كما أف معامؿ االلتكاء بمغ  (4)كاكبر قيمة 
كقع أحد مرؤسيؾ في مشكمة قانكنية أكقؼ عمى } كالعشريف  ةالفقرة الرابعفي حسف إف 
عادتو إلى عممو كالحظت كاؿ فرضأثرىا عف العمؿ كتـ  اد كجكد أشخاص ضده تعـالجزاء عميو كا 

قد بمغت قيمة ؼ{ ؟كأشخاص معو ، فما ىك تصرفؾ الدماجو في العمؿ بعد إنتياء المشكمة 
كما أف ( 4)كاكبر قيمة ( 1)، ذك أقؿ قيمة ( 1.03)بانحراؼ معيارم ( 2.33)الكسط الحسابي 

 ( .  0.961) معامؿ االلتكاء بمغ 
عيف لؾ ككيبلن تعرؼ عنو إنو كفكء كلكنؾ في نفس } كالعشريف  ةفي الفقرة الخامسك

الكقت تعرؼ إنو يعتقد عنؾ عكس ذلؾ ، كفي أحد األياـ كجدتو يتخطاؾ إلى رئيسؾ ألخذ 
قد بمغت ؼ{ ؟مكافقتو لمتكقيع عمى بعض المياـ دكف الرجكع إليؾ ، فأم مف ىذه المكاقؼ تتخذ 

كما أف ( 3)كاكبر قيمة ( 1)، ذك أقؿ قيمة ( 0.98)بانحراؼ معيارم ( 2.17)قيمة الكسط الحسابي 
 ( .  1.010 -) معامؿ االلتكاء بمغ     

حضر أحد االشخاص كمعو ألتماس كقع عميو جميع } كفي الفقرة السادسة كالعشريف 
ذا المبدأ أفراد مرؤسؾ طالبيف منؾ إلغاء القرار الخاص بالتكقيع في دفتر الحضكر ككنت قررت ق

( 2.33)قد بمغت قيمة الكسط الحسابي ؼ{ ؟لعبلج مشكمة التأخير ، فما رأيؾ بيذا االلتماس 
 1.951 -) كمػا أف معامؿ االلتكاء بمػغ ( 3)كاكبر قيمة ( 1)، ذك أقػؿ قيمة ( 1.03)بانحراؼ معيارم 

 . ) 
أثناء  ككوسؿلديؾ شخص لو طابع حاد قد تيكر في } كالعشريف  ةكفي الفقرة السابع

السئ ، فما ىك تصرفؾ تجاه ىذا  لسمكؾاشة مع زميؿ لو كلكف منع بشدة مف إستخداـ ىذا اؽف
، ذك أقؿ قيمة    ( 0.52)بانحراؼ معيارم ( 1.67)قد بمغت قيمة الكسط الحسابي ؼ{ ؟المرؤكس 

 ( . 1.903 -) كما أف قيمة معامؿ االلتكاء بمغت ( 2)كاكبر قيمة ( 1)
زميبلف يشتغبلف تحت رئاستؾ كعمؿ كؿ منيما مكمؿ } كالعشريف  ةالثامفكفي الفقرة 

لآلخر كفي يـك ما حدث بينيما خبلؼ يتعمؽ بالعمؿ كنتج عف ذلؾ إضطراب كعدـ مكاصمة 



ق 
ق
ق
 ق

بانحراؼ ( 2.83)قد بمغت قيمة الكسط الحسابي ؼ{ ؟العمؿ ، فما ىك مكقفؾ كرئيس ليذا العمؿ 
 ( .  0.68 ) -غ ػػكما أف معامؿ االلتكاء بؿ (4)كاكبر قيمة  (2)، ذك أقؿ قيمة ( 0.75)معيارم 
كسيمة لتكجيو الجيكد االنسانية نحك العمؿ  فضؿما أ} كالعشريف  ةكفي الفقرة التاسع 
( 1)، ذك أقؿ قيمة ( 0.41)بانحراؼ معيارم ( 1.83)قػد بمغت قيمة الكسط الحسابي ؼ{ ؟الخبلؽ 

 ( .  1.243 -) كاء بمغ كما أف معامؿ االلت( 4)كاكبر قيمة 
قد بمغت قيمة ؼ{ ؟ما ىي أفضؿ الكسائؿ لتطكير عمؿ المركز } كفي الفقرة الثبلثيف 

كما أف ( 4)كاكبر قيمة ( 1)، ذك أقؿ قيمة ( 1.17)بانحراؼ معيارم ( 2.83)الكسط الحسابي 
 (  . 2.933 -) معامؿ االلتكاء بمغ 

ما (  3+ ) كلجميع الفقرات كانت أصغر مف كيبلحظ مف الجدكؿ إف قيـ معامبلت االلتكاء
 .    يدؿ عمى حسف تكزيع الفقرات كتجانسيا كمبلئمتيا لعينة الدراسة 
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 (4)جدكؿ رقـ 
 تحميؿ نتائج االكساط الحسابية كالخطأ المعيارم كاالنحراؼ المعيارم كقيمة الكسيط 

 لممنطقة الجنكبية    / كمعامؿ االلتكاء 
 ؿ

اكبر 
 قيمة

اقؿ 
 قيمة 

-      
 ع + 

 س َو  خ س َو  ك
 المعالجات االحصائية                                          

 الفقرات 
 ت

- 1.903 4 3 0.52 4.00 0.21 3.67 
اخبرؾ احد زمالئؾ اف مرؤكسان لؾ يبحث دائمان عف كسائؿ يقمؿ بيا   

 . سيؾ ؤكقدرات الرئيس االعمى كاماـ مر
1 

 
 صفر

 
3 

 
1 

 
0.89 

 
2.00 

 
0.37 

 
2.00 

مكظفاف اتى عمييـ الدكر لمترقية في الكقت الذم تكجد فيو كاحدة 
خالية ككجدانو مف الصعب االختيار بينيما النيما متساكياف مف حيث 

يفتاف متماثمتاف مف ظكيشغالف ك نفسيا المؤىالتباالقدمية في العمؿ 
فرؽ بينيما كلكف احدىما حيث الخبرة كالسف كتشعر انو ليس ىناؾ 

  . (سيدة)رجؿ كاالخر مف الجنس االخر 

 
2 

 
0.421 

 
4 

 
1 

 
1.21 

 
2.50 

 
0.49 

 
2.67 

في  أسمؾ احد مرؤكسيؾ سمككان غير الئؽ كانت تعرؼ انو دائـ الخط
 ؟ لكي تشعر بأرتياح سمكؾكو فكيؼ تعبرعف استيائؾ تجاه ىذا اؿكسؿ

 
3 

1.785 3 1 0.84 1.00 0.34 1.50 
ىؿ تسدم معركفان يحقؽ امالن لشخص ال تحبو ككجد أف ادائؾ ليذا 

 ؟ المطمب ال يخرج عف المكائح
4 

 
1.903 

 
3 

 
2 

 
0.52 

 
2.00 

 
0.21 

 
2.33 

قاـ احد االشخاص تحت رئاستؾ بفعؿ ممتاز كاذ كتبت عنو تقريران طبيان 
فأف يعني ترقيتو ، كلكف حينما يرقى سكؼ يتساكل معؾ بالدرجة 

 .الجديد احتماؿ تناكب الرئاسة  عمىلذلؾ يتحتـ عميؾ ك عاكتتب

 
5 

 
- 1.903 

 
2 

 
1 

 
0.52 

 
2.00 

 
0.21 

 
1.67 

عممت شيئان عف شخص كصدمت لسكء الخبر بأنو شخص سئ الخمؽ 
خارج العمؿ لكف سيئاتو ال تنعكس عمى عممو فيك شخص ممتـز في 

سكء عممو فأم المكاقؼ التالية تصؼ رد فعمؾ بعد سماعؾ عف 
 ؟ اخالقو

 
6 

 
1.190 

 
4 

 
1 

 
1.26 

 
1.50 

 
0.52 

 
2.00 

اتخذ احد االشخاص مكقؼ منؾ دكف تكضيح االسباب أم مف العبارات 
التي تصفو بيا كتعبر عف كصفؾ لو حيث اف مكقفو كاف غير كاضح 

 . التفسير

 
7 

 
- 1.207 

 
3 

 
1 

 
0.82 

 
3.00 

 
0.33 

 
2.67 

الزمالء النؾ الحظت انو غير لقد حاكلت اف تككف صديقان الحد 
سيء محبكب مف زمالئو فما كاف منو اال اف ابمغ رئيس العمؿ بقصة ت

ت غضبؾ نحكه فأم اتجاه مف االتجاىات االتية ممؾكبعد اف ت اليؾ
 ؟ تعبر عف شعكرؾ

 
8 

1.190 4 1 1.26 1.50 0.52 2.00 
يفعؿ احد مرؤسيؾ فعؿ مستحيؿ الرضائؾ يمسح كتفؾ ماذا يككف رد 

 ؟ فعمؾ لسمككو
9 

 
- 1.243 

 
2 

 
1 

 
0.41 

 
2.00 

 
0.17 

 
1.83 

عيف احد شخاص الجدد بأرادتؾ كعرفت مف اصدقائو انو انطكائي 
في عممو فظير لؾ مف سمككو انو يحب عممو كفي احد راقبو نسبيان كت

 ؟ االياـ حضر اليؾ يطمب نقمو الى مكاف اخر بـ تفسر ذلؾ

 
10 



ش 
ش
ش
 ش

 
 صفر

 
4 

 
3 

 
0.55 

 
3.50 

 
0.22 

 
3.50 

منذ تـ شراء االجيزة الحديثة المساعدة عمى " قاـ احد مرؤسيؾ كقاؿ 
العمؿ العممي قد قؿ اىتماـ فالف عف ذم قبؿ بشؤكنو العممية أم مف 

 ؟ االفكار التالية تدكر في ذىنؾ

 
11 

 
1.903 

 
4 

 
3 

 
0.52 

 
3.00 

 
0.21 

 
3.33 

لقد تـ ترقيتؾ لمنصب جديد كفي اكؿ اجتماع الحظت اف  احد 
مرؤسيؾ غاضب كانت تعرؼ اف ىذا الشخص كاف يأمؿ كثيران اف يحؿ 

 . محمؾ 

 
12 

 
- 1.951 

 
3 

 
1 

 
1.03 

 
3.00 

 
0.42 

 
2.33 

انت مسؤكؿ نشاط الرحالت بمكاف عممؾ عمى االشتراؾ في ىذه 
الرحالت مع الزمالء كالمكظفيف ككنت تقـك بدكر القائد ليـ تكجييـ 
كترشدىـ ، كفي احدل الرحالت حضر احد المكظفيف كحاكؿ الحصكؿ 

االفكار التي ماىي بدالن منؾ في الرحمة القادمة ليحؿ عمى مكافقتؾ 
 ؟ تجكؿ في نفسؾ

 
13 

 
- 1.935 

 
4 

 
1 

 
1.55 

 
4.00 

 
0.63 

 
3.00 

انت عضك في لجنة مف لجاف اختبار القدرات كتقدـ اليؾ مكظؼ نجح 
االختبارات االكلى لمجنة الييئة الشخصية كانت تعمـ اف مف لجنة في 

شركط اجتياز اختبار القدرات اف يؤدم المكظؼ اختباران معينان ليكايتو ، 
ىذا المكظؼ اختباران معينان ليكيتو كقد اخبرتو بأنو لـ  ثـ فمت باختبارك

 . يجرب ممارسة ىذا العمؿ

 
14 

 
- 0.655 

 
4 

 
1 

 
1.51 

 
3.00 

 
0.61 

 
2.67 

في مناقشة ما ىك مناسب أـ غير مناسب حكؿ مكضكع يتعمؽ برئيس 
انو ليس مف الحكمة تغيير الرؤساء )ثؿ ـالعمؿ الحالي كمف خالؿ الـ

 ؟ فما ىك رأيؾ في اقناع زمالئؾ( العمؿاثناء زحمة 

 
15 

 
 صفر

 
3 

 
1 

 
0.63 

 
2.00 

 
0.26 

 
2.00 

د بدأ مكسـ النشاطات كقمت انت كعاعمنت الييئة التي تتبعيا عف ـ
بأعتبارؾ رئيسان لمعمؿ بأرساؿ ىذه التعميمات لمعامميف ، كبعد مركر 
عف بضعة اياـ مف بدأ العمؿ حضر مكظؼ جديد كآخر قديـ متأخريف 

 ؟ د المحدد فما ىك تصرفؾكعالـ

 
16 

- 1.785 3 1 0.84 3.00 0.34 2.50 
سيؾ في اقامة معسكر كؤرتعاكف ـ بيافعيا في تباأم الطرؽ تفضؿ ا
 ؟ عمؿ في ادارتؾ

17 

 
1.010 

 
3 

 
1 

 
0.98 

 
1.50 

 
0.40 

 
1.83 

العداد مؤتمر لو   اختيار  الطرؽ المناسبةانت رئيس عمؿ كلؾ حرية 
 سيؾكمتطمبات تنظيمية كادارية فما ىي الطريقة المناسبة الشراؾ مرؤ

 ؟

 
18 

 
- 1.207 

 
3 

 
1 

 
0.82 

 
3.00 

 
0.33 

 
2.67 

انت رئيسان لمعمؿ كاردت اف تكافئ احد مرؤسيؾ عمى عمؿ قاـ بو 
يككف اف يككف مسجالن في لكحة الشرؼ ، فأم الطرؽ  يستحؽ  جعمو

 . في اعالنؾ لترفع مف ركحو المعنكية الى اقصى درجة اتباعيا

 
19 

 
- 0.961 

 
4 

 
1 

 
1.03 

 
3.00 

 
0.42 

 
2.67 

فريقؾ الذم تقـك بتدريبو بعمؿ لتثبيت  كظفيفكمفت كؿ مكظؼ مف ـ
كاتقاف عمؿ معيف كعند عكدتؾ الحظت انيـ انصرفكا عف العمؿ 

قبؿ الكقت المحدد ليـ كتريد اف تظير ليـ عمالن  عمؿ اخرالمحدد ؿ
 ؟ ، فأم التصرفات تنتيج قكمكف بواخر قبؿ الكقت المحدد م

 
20 

 
1.785 

 
3 

 
1 

 
0.84 

 
1.00 

 
0.34 

 
1.50 

اف تحصؿ عمى  ارادتعينت رئيسان الحد المجاف المنبثقة مف ادارة 
فاعمية عمؿ ىذه المجنة ، فما ىك االسمكب االكثر فاعمية في التعامؿ 

 ؟ معيـ

 
21 



ت 
ت
ت
 ت

1.785 3 1 0.84 3.00 0.34 2.50 
انت رئيس عمؿ ككصمتؾ عدد مف الشكاكم حكؿ احد العامميف في 

 ؟ عممو فما ىك االسمكب االكثر فاعمية لعالج المكقؼ
22 

 23 ؟ ىؿ تعتقد كقاعدة عامة انو مف السيؿ تتبع الشائعات الى مصدرىا 2.67 0.33 2.50 0.82 2 4 0.621

 
0.961 

 
4 

 
1 

 
1.03 

 
2.00 

 
0.42 

 
2.33 

كقع احد مرؤكسيؾ في مشكمة قانكنية اكقؼ عمى اثرىا عف العمؿ كتـ 
اد كجكد اشخاص تعـالجزاء عميو كاعادتو الى عممو كالحظت كاؿ فرض

العمؿ بعد انتياء  عادتو الى ضده كاشخاص معو ، فما ىك تصرفؾ ال
 ؟ المشكمة

 
24 

 
- 1.010 

 
3 

 
1 

 
0.98 

 
2.50 

 
0.40 

 
2.17 

تعرؼ انو ق  عيف لؾ ككيالن تعرؼ عنو انو كفكء كلكنؾ في  الكقت نفس
يعتقد عنؾ عكس ذلؾ ، كفي احد االياـ كجدتو يتخطاؾ الى رئيسؾ 

 .الخذ مكافقتو لمتكقيع عمى بعض المياـ دكف الرجكع اليؾ 

 
25 

 
- 1.951 

 
3 

 
1 

 
1.03 

 
3.00 

 
0.42 

 
2.33 

حضر احد االشخاص كمعو التماس كقع عميو جميع افراد مرؤكسؾ 
طالبيف منؾ الغاء القرار الخاص بالتكقيع في دفتر الحضكر ككنت 
 ؟ قررت ىذا المبدأ لعالج مشكمة التأخير ، فما رأيؾ بيذا االلتماس

 
26 

 
- 1.903 

 
2 

 
1 

 
0.52 

 
2.00 

 
0.21 

 
1.67 

مع زميؿ  قاشؽلديؾ شخص لو طابع حاد قد تيكر في مسمكو اثناء ف
السئ ، فما ىك تصرفؾ  سمكؾلو كلكف منع بشدة مف استخداـ ىذا اؿ

 ؟ تجاه ىذا المرؤكس

 
27 

 
- 0.68 

 
4 

 
2 

 
0.75 

 
3.00 

 
0.31 

 
2.83 

زميالف يشتغالف تحت رئاستؾ كعمؿ كؿ منيما مكمؿ لالخر كفي يـك 
بينيما خالؼ يتعمؽ بالعمؿ كنتج عف ذلؾ اضطراب كعدـ ما حدث 

 ؟ مكاصمة العمؿ ، فما ىك مكقفؾ كرئيس ليذا العمؿ

 
28 

 29 ؟ كسيمة لتكجيو الجيكد االنسانية نحك العمؿ الخالؽ فضؿما ا 1.83 0.17 2.00 0.41 1 2 1.243 -

 30 ؟ المركزما ىي افضؿ الكسائؿ لتطكير عمؿ  2.55 0.48 0.20 1.17 1 4 0.998 -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ث 
ث
ث
 ث

كمف أجؿ التعرؼ عمى الفركؽ أك اإلختبلفات بيف التكزيعات الفعمية أك المشاىدة 
س الخمسة كالتكصؿ إلى ييكالتكزيعات المتكقعة لمكقكؼ عمى معرفة نكع الفركؽ بيف أبعاد المقا

نكع السمكؾ السائد لدل مدراء مراكز الشباب في المنطقة الجنكبية قاـ الباحث باحتساب قيمة     
 :بيف األبعاد الخمسة لممقياس كالتي أتضح إنيا كانت ( 2كا )

 . 2.889( / المكضكعية في إتخاذ القرارات ) لمبعد األكؿ 
 . 3.778( / س القدرة عمى فيـ النا) كلمبعد الثاني 
 . 1.778( / المركنة المتطمبة مف القائد ) كلمبعد الثالث 
 . 9.556( / القدرة عمى اإلتصاؿ ) كلمبعد الرابع 

 .  6.889( / القدرة عمى إستخداـ السمطة ) كلمبعد الخامس 
عند درجة حرية ( 7.82)المحتسبة بالقيمة الجدكلية كالبالغة ( 2كا )كمف خبلؿ مقارنة قيـ 

قيمة محتسبة أكبر مف القيمة الجدكلية  كذ( الرابع ) يتضح إف البعد  0.05كبمستكل داللة ( 3)
جابات المدراء في المنطقة الجنكبية ، أم  مما يدؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة معنكية بيف آراء كا 

) بعاد إف اإلجابات كاآلراء لـ تكف متساكية في ىذيف البعديف كىناؾ إختبلفات جكىرية ، أما األ
فإنيا كانت ذات قيـ محتسبة أصغر مف القيمة الجدكلية ( األكؿ ، كالثاني ، كالثالث ، كالخامس 

 .مما يدؿ عمى عدـ كجكد فركقا ن ذات داللة معنكية بيف األبعاد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



خ 
خ
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لمسمكؾ القيادم  ANOVAالتبايف لتحميؿ  Fعرض نتائج اختبار  2 – 4
الكسطى  –الشمالية )السائد لدل مػدراء مراكز الشباب في المناطؽ 

 :- (الجنكبية  –
) مف أجؿ التعرؼ فيما إذا كانت ىناؾ فركقا ن ذات داللة إحصائية بيف المناطؽ 

ستكماالن لبلجراءات ( الجنكبية  –الكسطى  –الشمالية  ليا تأثير في السمكؾ القيادم ، كا 
اإلحصائية لمبحث قاـ الباحث باعتماد قانكف تحميؿ التبايف لمتعرؼ عمى الفركقات بيف المناطؽ ، 

ثـ مف إذ أف طريقة تحميؿ التبايف تساعدنا عمى قياس الداللة االحصائية لمفركؽ في االدارة ك
نتائج التبايف لتحميؿ السمكؾ القيادم ، كقد ( 5)كيكضح الجدكؿ .حدة تقكيميا في ظركؼ مك

 –الشمالية ) أظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ معنكية في تحميؿ السمكؾ القيادم لممناطؽ 
الجدكلية ( ؼ)المحسكبة ليا كانت أصغر قيمة ( ؼ)جميعيا ألف قيـ ( الجنكبية  –الكسطى 
مف البعد ( 6، ك  1)بإستثناء الفقرات ( 0.05)كبمستكل داللة ( 15 – 2)عند درجة    ( 3.68)البالغة 
، ك ( القدرة عمى فيـ الناس) مف البعد الثاني ( 11) ، كالفقرة ( المكضكعية في اتخاذ القرار)األكؿ
المحسكبة ليا ( ؼ)كالتي كانت قيـ ( القدرة عمى استخداـ السمطة)مف البعد الخامس (  28) الفقرة 

دؿ عمى كجكد فركقان معنكية كذلؾ ألف ىنالؾ إختبلفان بيف مالجدكلية مما ( ؼ) أكبر مف قيمة
المدراء في ىذه الفقرات كعدـ كجكد آراء متساكية لبعض مدراء مراكز الشباب في المناطؽ حكؿ 

المكضكع المتعمؽ في إتخاذ القرار في المعمكمات التي تصؿ مف قبؿ الجية االعمى كتسكية 
ناس بشكؿ عاـ كما إف ىنالؾ إختبلفان جكىريان كاضحا ن بيف المدراء في القدرة المدراء في فيـ اؿ

 .عمى استخداـ السمطة بشكؿ مباشر بيف المكظفيف الذيف يعممكف معيـ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ذذ 
ذذ  (5)جدكؿ رقـ  

一.  تحميؿ التبايف لتحميؿ السمكؾ القيادم لممدراء في المناطؽ 
 ( الجنكبية  –الكسطية  –الشمالية ) 

 (ؼ)قيمة  الداللة
متكسط 
 المربعات

درجات 
 الحرية

مجمكع 
 المربعات

 ت مصدر التبايف

 
 معنكم

 
5.870 

  بيف المجمكعات 9.00 2 4.500
0.767 15 11.500 داخؿ المجمكعات 

غير 
 معنكم

 
0.280 

  بيف المجمكعات 0.778 2 0.389
1.389 15 20.833 داخؿ المجمكعات 

غير 
 معنكم

 
0.754 

  بيف المجمكعات 2.111 2 1.056
1.400 15 21.000 داخؿ المجمكعات 

غير 
 معنكم

 
0.94 

  بيف المجمكعات 0.444 2 0.222
1.144 15 17.167 داخؿ المجمكعات 

غير 
 معنكم

 
1.207 

  بيف المجمكعات 0.0778 2 0.389
 داخؿ المجمكعات 4.833 15 0.322 5

 
 معنكم

 
9.286 

  بيف المجمكعات 5.778 2 2.889
 داخؿ المجمكعات 4.667 15 0.311 6

غير 
 معنكم

 
0.588 

  بيف المجمكعات 1.778 2 0.889
 داخؿ المجمكعات 22.667 15 1.511 7

غير 
 معنكم

 
1.73 

  بيف المجمكعات 2.111 2 1.056
 داخؿ المجمكعات 13.500 15 0.900 8

غير 
 معنكم

 
0.839 

  بيف المجمكعات 2.778 2 1.389
 داخؿ المجمكعات 24.833 15 1.656 9

غير    بيف المجمكعات 0.333 2 0.67 



 
ض
ض
ض
ض
 

 10 داخؿ المجمكعات 1.667 15 0.111 1.500 معنكم

 
 معنكم

 
21.786 

  بيف المجمكعات 6.778 2 3.389
 داخؿ المجمكعات 2.333 15 0.156 11

غير 
 معنكم

 
3.426 

  المجمكعاتبيف  4.111 2 2.056
 داخؿ المجمكعات 9.000 15 0.600 12

غير 
 معنكم

 
1.471 

  بيف المجمكعات 2.778 2 1.389
 داخؿ المجمكعات 14.167 15 0.944 13

غير 
 معنكم

 
2.134 

  بيف المجمكعات 7.444 2 3.722
 داخؿ المجمكعات 26.167 15 1.744 14

غير 
 معنكم

 
0.471 

  المجمكعاتبيف  1.444 2 0.722
 داخؿ المجمكعات 23.000 15 1.533 15

غير 
 معنكم

 
1.757 

  بيف المجمكعات 1.444 2 0.722
 داخؿ المجمكعات 6.167 15 0.411 16

غير 
 معنكم

 
3.525 

  بيف المجمكعات 4.778 2 2.389
 داخؿ المجمكعات 10.167 15 0.678 17

غير 
 معنكم

 
0.040 

  المجمكعاتبيف  0.111 2 5.556
 داخؿ المجمكعات 20.833 15 1.389 18

غير 
 معنكم

 
0.376 

  بيف المجمكعات 0.778 2 0.389
 داخؿ المجمكعات 15.500 15 1.033 19

غير 
 معنكم

 
0.147 

  بيف المجمكعات 0.444 2 0.222
 داخؿ المجمكعات 22.667 15 1.511 20

غير 
 معنكم

 
2.637 

  المجمكعاتبيف  5.333 2 2.667
 داخؿ المجمكعات 15.167 15 1.011 21



غ 
غ
غ
 غ

غير 
 معنكم

 
0.052 

  بيف المجمكعات 0.111 2 5.556
 داخؿ المجمكعات 16.167 15 1.078 22

غير 
 معنكم

 
1.344 

  بيف المجمكعات 2.778 2 1.389
 داخؿ المجمكعات 15.500 15 1.033 23

غير 
 معنكم

 
0.471 

  المجمكعاتبيف  1.444 2 0.722
 داخؿ المجمكعات 23.000 15 1.533 24

غير 
 معنكم

 
0.789 

  بيف المجمكعات 2.333 2 1.167
 داخؿ المجمكعات 22.167 15 1.478 25

غير 
 معنكم

 
0.155 

  بيف المجمكعات 0.333 2 0.167
 داخؿ المجمكعات 16.167 15 1.078 26

غير 
 معنكم

 
0.152 

  المجمكعاتبيف  0.111 2 5.556
 داخؿ المجمكعات 5.500 15 0.367 27

 
 معنكم

 
4.405 

  بيف المجمكعات 4.111 2 2.056
 داخؿ المجمكعات 7.000 15 0.467 28

غير 
 معنكم

 
2.671 

  بيف المجمكعات 4.333 2 2.167
 داخؿ المجمكعات 12.167 15 0.811 29

غير 
 معنكم

 
1.184 

  المجمكعاتبيف  3.000 2 1.500
 داخؿ المجمكعات 19.000 15 1.267 30
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 :- .L.S.Dعرض نتائج تحميؿ كمناقشة قيمة أقػؿ فرؽ معنكم  3 – 4

لمعرفة قيمة أقؿ فرؽ معنكم بيف الفقرات ذات الداللة  L.S.Dأستخدـ الباحث اختبار 
 –الشمالية ) المعنكية بيف إجابات مدراء مراكز الشباب عمى مقياس السمكؾ القيادم بيف المناطؽ 

 ( .   6) ككما مكضح في الجداكؿ ( كالجنكبية  –كالكسطى 
 ( 6)الجدكؿ 

 المحسكبة كمعنكية الفركؽ بيف األكساط الحسابية بيف المناطؽ  L.S.Dقيمة  
   (كالجنكبية  –كالكسطى  –الشمالية ) 

 
 الداللة

 قيمة 
L.S.D 

 

 
 الفرؽ 

فرؽ األكساط بيف 
 المناطؽ  

 
 المناطؽ 

 
 الفقرة

 
 البعد 

 معنكم 

 
1.076 

 ك  –ش  3.67 – 2.17 *1.150 -

 
  األكلى

 
المكضكعية في إتخاذ 

 القرار 

 ج  –ش  3.67 – 2.17 *1.150 - معنكم 

 ج  –ك   3.67 – 3.67 صفر غير معنكم 

 معنكم 

 
0.684 

 ك  –ش   3.00  – 2.67 * 1.33 -

 
 السادسة 

 ج  –ش   1.67   -2.67 * 1.00 معنكم

 ج  –ك   1.67 – 3.00 * 1.33 معنكم 

 معنكم 

 
0.485 

 ك  –ش   2.83 – 2.00 * 0.83 -

 
 الحادية عشر

 
 القدرة عمى فيـ الناس 

 ج  –ش  3.50 – 2.00 * 1.50 - معنكم 

 ج  –ك   3.50 – 2.83 * 0.67 - معنكم 

 غير معنكم 

 
0.839 

 ك  –ش  2.17 – 1.67 0.50 -

 الثامنة كالعشريف

 
القدرة عمى إستخداـ 

 السمطة  

 ج  –ش  2.83 – 1.67 * 1.17 - معنكم 

 ج  –ك   2.83 – 2.17  0.67 - غير معنكم 

 
 
 
 
 



أأأأ 
  أ

 
 

 /  بالنسبة الى الفقرة االكلى
قدرات  مف خبرؾ أحد زمالئؾ إف مرؤكسان لؾ يبحث دائمان عف كسائؿ يقمؿ بياأ) 

 (تكاجو ىذا الشخص بمف أبمغؾ الكالـ  الرئيس األعمى كأماـ مرؤكسيؾ فيؿ أف
الشمالية        ) كالذم يتحدد بيف المناطؽ ( 1.150 )-فيبلحظ إف أعمى فرؽ بمغ قدره 

كلمدراء المنطقة الكسطى    ( 2.17)إذ بمغ الكسط الحسابي لمدراء المنطقة الشمالية ( كالكسطى 
فإف الباحث يرل أف مدراء  لؾككاف الفرؽ المعنكم لصالح مدراء المنطقة الكسطى لذ( 3.67)

ة الكسطى ىـ األفضؿ في كيفية إتخاذ القررات كفيـ التعميمات كتفسيرىا مف أجؿ سير المنطؽ
العمؿ بشكؿ صحيح كىذا يعكس سرعة فيـ التعميمات كتنفيذىا بشكؿ صحيح يخدـ عمميـ في 

المركز ، كيتضح إف مدراء المنطقة الجنكبية كانكا في المرتبة الثانية ألف الفرؽ في االكساط بيف 
، إذ إف الكسط الحسابي لمدراء المنطقة  ( 1.150 )-كالذم بمغ ( الشمالية كالجنكبية ) المنطقة 

كأف ىذا الفرؽ المعنكم كاف لصالح مدراء ( 3.67)كلمدراء المنطقة الجنكبية ( 2.17)الشمالية يبمغ 
رىـ كيرل الباحث اف مدراء ىذه المنطقة ليـ القدرة عمى اتخاذ القرارات باعتباالمنطقة الجنكبية 

قادة في مراكزىـ كيمعبكف دكر ميـ في انجاح العمؿ االدارم في مراكزىـ زليـ دكر في 
المكضكعية كفي كيفية اتخاذ القرارات المناسبة في العمؿ الف صنع القرارات ىي احدل الكظائؼ 

فالمعركؼ اف . الميمة التي يقـك بو القائد اك المدير كىي التي تميز المدير الفعاؿ عف غيره 
ظيفة المديركف ىي صنع القرارات فعالة ، كما اف اشتراؾ المرؤكسيف في عممية صنع القرار ك

سيزيد مف فعالية ىذه القرارات كال اكثر المديريف خبرة اف يختار اكثر االساليب القيادية مبلئمة 
 . (122)لممكاقؼ التي يكاجيكنيا

 
 /  أما بالنسبة لمفقرة السادسة

لسكء الخبر بأنو شخص سئ الخمؽ خارج العمؿ  عممت شيئان عف شخص كصدمت)
لكف سيئاتو ال تنعكس عمى عممو فيك شخص ممتـز في عممو فأم المكاقؼ التالية تصؼ رد 

كجب عميؾ أف تحدثو صديؽ لصديؽ كتبيف لو أف ما ( ج)فعمؾ بعد سماعؾ عف سكء اخالقو 
 (يفعمو شيؤثر عمى عممو في المدل الطكيؿ
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الشمالية ) دراء المناطؽ ػػػػػكالذم يتحدد بيف ـ( 1.33 )-قدره يبلحظ أف أعمى فرؽ بمغ 
كلمدراء المنطقة الكسطى   ( 2.67)إذ بمغ الكسط الحسابي لمدراء المنطقة الشمالية ( كالكسطى 

ككاف الفرؽ المعنكم لصالح مدراء المنطقة الكسطى مما يدؿ عمى أف مدراء النطقة ( 3.00)
القرارات كفيميا كتفسيرىا كذلؾ لقربيـ مف منطقة اصدار القرار الكسطى ىـ األفضؿ في إتخاذ 

أيضا ن كسرعة فيـ القرارات كتنفيذىا كىذا ينعكس عمى نجاح عمميـ كتقدمو ، كيتضح أف مدراء 
الكسطى ) المنطقة الكسطى كانكا في المرتبة الثانية ألف الفرؽ في االكساط بيف المنطقة 

كلمدراء المنطقة ( 3.00)لكسط الحسابي لمدراء المنطقة الكسطى إذ إف ا( 1.33)بمغ ( كالجنكبية 
، كما كاف في المرتبة األخيرة مدراء المنطقة الشمالية ألف الفرؽ في األكساط ( 1.67)الجنكبية 

إذ إف الكسط الحسابي لمدراء المنطقة ( 1.00)بمغ ( الشمالية كالجنكبية ) الحسابية بيف المنطقة 
اف مدراء ىذه المناطؽ يتمتعكف بالمشاركة ( 1.67)دراء المنطقة الجنكبية كلـ( 2.67)الشمالية 

الفعالة مع العامميف في اتخاذ القرارات المناسبة التي ليا دكر في انجاح العمؿ داخؿ مراكزىـ كاف 
مشاركة العامميف في اتخاذ القرارات المكضكعية لو دكر في التعاكف في انجاح العمؿ ككسب 

السمككية ) الكصكؿ الى اليدؼ المرسـك مف قبؿ المدير كىذا يتفؽ مع المدرسة  االخريف مف اجؿ
حيث يككف اخذ القرار ىنا  تحت حالة ما يسمى بالمفعكلية كالمنطقية الرشيدة ، معتمدا اسمكب ( 

المشاركة كاالخذ بأراء االفراد العامميف عمى اعتبار انيـ كائف اجتماعي ادارم كليس عمى غرار 
. ( 123)ف اقتصادمانيـ كائ

 /  أما بالنسبة لمفقرة الحادية عشر
منذ تـ شراء االجيزة الحديثة المساعدة عمى العمؿ العممي قد قؿ " قاـ احد مرؤسيؾ كقاؿ )

اف فبلنان ( أ)اىتماـ فبلف عف ذم قبؿ بشؤكنو العممية أم مف االفكار التالية تدكر في ذىنؾ 
(ضد التطكر  

الشمالية ) كالذم يتحدد بيف المنطقة ( 1.50 )-قدره  يبلحظ أف أعمى فرؽ معنكم بمغ
( 3.50)كلمدراء المنطقة لجنكبية( 2.00)إذ بمغ الكسط الحسابي لمدراء المنطقة الشمالية ( كالجنكبية 

ككاف الفرؽ المعنكم لصالح مدراء المنطقة الجنكبية مما يدؿ عمى أف مدارء المنطقة الجنكبية ىـ 
ـ الناس كالعبلقات بيف المدراء كالعامميف معيـ كفيـ آراء الناس الذيف األفضؿ في القدرة عمى فو

يتعاممكف مع المدراء كىـ يتميزكف عف مدراء المناطؽ األخرل كىذا ينعكس عمى نجاح عمميـ ، 
) كيتضح أف مدراء المنطقة الكسطى كانكا في المرتبة الثانية ألف الفرؽ في االكساط بيف المنطقة 

( 2.00)إذ إف قيمة الكسط الحسابي لمدراء المنطقة الشمالية ( 0.83 )-قد بمغ ( ل الشمالية كالكسط
 ( .2.83)كلمدراء المنطقة الكسطى 
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فقد بمغ      ( الكسطى كالجنكبية ) أما الفرؽ المعنكم بيف األكساط الحسابية بيف المنطقة 
لمدراء المنطقة الكسطى   ككاف لصالح مدراء المنطقة الجنكبية إذ إف الكسط الحسابي ( 0.67 -)
العبلقات الجيدة االنسانية كالتعرؼ عمى فيـ الناس  (3.50)كلمدراء المنطقة الجنكبية ( 2.83)

كقابميتيـ في العمؿ كمعرفة مدل تحمميـ لممسؤكلية لو دكر بارز في انجاح العمؿ كىذا ما يتميز 
محمد ) بو مدراء ىذه المناطؽ باعتبارىـ قادة مميزيف في العبلقات مع الناس كىذا يتفؽ مع 

تثير عكامؿ اتمحماس كحب العمؿ لدييـ كتنمي  في اف تعرؼ الناس كتعرؼ كيؼ"  124(حسف 
قدراتيـ كترفع مف مياراتيـ أم اف تعرؼ كيفية استخداـ القكل االنسانية الجؿ انجاز االعماؿ 

 .  " كتحقيؽ االىداؼ كىذه ىي المؤثرات االنسانية في القيادة االدارية 
 

 /  أما بالنسبة لمفقرة الثامنة كالعشركف
رئاستؾ كعمؿ كؿ منيما مكمؿ لالخر كفي يـك ما حدث بينيما زميالف يشتغالف تحت )

خالؼ يتعمؽ بالعمؿ كنتج عف ذلؾ اضطراب كعدـ مكاصمة العمؿ ، فما ىك مكقفؾ كرئيس 
 (اف تجمعيما معان لحؿ النزاع بينيما( ج)لمعمؿ 

) كالذم يتحدد بيف المنطقة  ( 1.17 )-يبلحظ أف أعمى فرؽ معنكم يبمغ قدره        
كلمدراء المنطقة  (1.67)إذ إف الكسط الحسابي لمدراء المنطقة الشمالية ( الية كالجنكبية الشـ

ككاف الفرؽ المعنكم لصالح مدراء المنطقة الجنكبية مما يدؿ عمى أف مدراء ( 2.83)الجنكبية
المنطقة الجنكبية ىـ االفضؿ في القدرة عمى استخداـ السمطة في العمؿ الذم ينعكس عمى تطكر 

ف  . جاح العمؿ بشكؿ صحيح كىـ األكثر نجاحا ن في العمؿ مقارنة بمدراء المناطؽ األخرل كا 
يرل الباحث اف استخداـ السمطة لو دكر ميـ لدل القادة االدارييف في كيفية التعامؿ 
بشكؿ رسمي كمركزم مف اجؿ تحديد صبلحيات العامميف معو كمعرفة كؿ شخص المياـ 

في العمؿ الف المركزية ليا دكر في تنمية العمؿ كتطكير في المراكز المبلقاة عميو دكف االخفاؽ 
اف العمؿ في المراكز كاالتحادات كاالندية ىك عمؿ تطكعي "   125(زكي ىاشـ ) كىذا يتفؽ مع 

نجد انيا بحاجة الى قائد كادارم بنفس الكقت لذلؾ كجب عمى االدارييف تنمية مكاىبيـ االدارية 
ح اداريا كقائدا مف خبلؿ سمطتو الرسمية كلكي يحافظ عمى المناؿ كقدراتيـ معا ، حبث يصب

بدكف كجكد القائد ، كفي المقابؿ فاف الجماعة تشبع حاجات القائد لمحصكؿ عمى السيطرة كالنفكذ 
" . في صناعة القرارات التي يراىا مناسبة 

 

                                                           
124

 . 33، ص 1985،  المصدر السابؽمحمد حسف عبد اليادم البياع ،  

125
 . 99، ص 1997،  المصدر السابؽطمحة حساـ الديف كعدلو عيسى مطر ،  
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ػ : مناقشة النتائج 4-4
لممقياس لممنطقة الشمالية تبيف اف البعد  لبلبتعاد الخمسة( 2كا)مف خبلؿ احتساب قيمة 

المركنة ) جاء في المرتبة االكلى كبمبو البعد الثالث( 7.333)بمغ(القدرة عمى الفيـ الناس)الثاني
عند درجة جرارة ( 5.951)الجدكلية كالبالغة (2كا)كىي اكبر مف ( 3.556)كبمغت( المتطمبة مف القائد

ل اف القيمة المحتسبة لمبعديف اكبر مف القيمة الجدكلية مما يدؿ عؿ0 05.ذات مستكل داللة( 2)
مما يدؿ عمى كجكد فركؽ معنكتة ذات داللة معنكية ليذيف البعديف مما يدؿ عمى اف مدراء 
مراكز الشباب لممنطقة الشمالية لدييـ قدرات كقايميات عمى فيـ الناس كيستخدمكف المركنة 

اذ اشار اف افضؿ ( "Blakeبميؾ) ذا يتفؽ معالبلزمة مف اجؿ نجاح العممية القيادية كه
االساليب القيادية التي يمارسيا القادة ذلؾ االسمكب الذم يكازف في االىتماـ بيف القيادة كالعبلقات 

.  (126)"دكف اف يطغي اسمكب عمى اخر
القدرة عمى فيـ الناس بمغ )لمبعد الثاني ( 2كا)أما بالنشبة لممنطقة الكسطى تبيف اف قيمة 

المحتسبة ( 2كا)اذ بمغت ( القدرة عمى االتصاؿ)جاء بالمرتبة االكلى كيمية البعد الرابع (13.11)
عند درجة حرية (5.951)الجدكلية كالبالغة (2كا)جاء بالمرتبة الثانية كبالكشؼ عف قيمة ( 7.333)
دكلية مما يدؿ عمى اف القيمة المحتسبة لمبعديف اكبر مف القيمة الج 0.05عند مستكل داللة (2)

مما يدؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة معنكية ليذيف البعديف مما يدؿ عمى اف البعد السائد لدل 
مدراء مراكز ىذه المنطقة يتمتعكف بالقدرة عمى فيـ الناس كاالتصاؿ بيـ ككما يتفؽ مع دراسات 

 ىك الذم يجمع في االىتماـ بيف بيف"فب افضؿ االساليب القيادية (Ohaioجامعة اكىايك)
. (127)"التنظيك كبيف اعتبارات االفراد كمشاعرىـ 

بمغ (القدرة عمى االتصاؿ)لمبعد الرابع (2كا)اما بالنسبة لممنطقة الجنكبية يبيف قيمة 
اذ بمغ (القدرة عمى احتراـ السمطة)جاء بالمرتبة االكلى كيميو البعد الخامس ( 9.556)
( 5.951)الجدكلية البالغة (2كا)ؼ عف قيمة جاء بالمرتبة الثانية كبالكش( 6.889)المحتسبة (2كا)

مما يدؿ عمى اف القيمحمة المحتسبة لمبعديف اكبر مف  0.05عند مستكل داللة (2)عند درجة حرية
القيمة الجدكلية مما يدؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة معنكية ليذيف البعديف مما يدؿ عمى اف 

قة لدييـ القدرات عمى االتصاؿ كاستخداـ البعد السائد لدل مدراء مراكز الشباب ليذه المنط
                                                           

  114،ص 1984، المصدر السابؽكماؿ دكاني كعبد ديراف؛ 126

 . 421،ص  1978،السابؽ المصدرمحي الديف االزىرم؛  127



ههه 
هه اف المدراء يتعاممكف مع مشاكؿ يكمية تتعمؽ بالمسؤكلية "السمطة في ادارة مراكزىـ كىذا يعكد الى  
كالسمطة كتفكيظيا لصنع القرارات كالرقابة كتقييـ االنجاز كالعمؿ الجماعي كالتفاكض كالحصكؿ 

. (128)"عمى انجاز نتائج ايجابية كانجاز متميز
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .5،صالمصدر السابؽنعيـ نصير ؛. 128
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 :-االستنتاجات كالتكصيات  – 5
  :- االستنتاجات 1 – 5

 : ستنادا ن إلى ما تـ عرضو مف النتائج كمناقشتيا فقد أستنتج الباحث ما يأتي ا
كجيات نظر مختمفة في السمكؾ القيادم لمدراء مراكز الشباب في المنطقة ظيكر  .1

 ( .المركنة المتطمبة مف القائد ) الشمالية في البعد الثالث 
) اد ػكد فركقا ن ذات داللة معنكية بيف أراء مدراء مراكز المنطقة الشمالية في األبعجعدـ ك .2

المكضكعية في إتخاذ ) عمى التكالي  كالتي ىي( األكؿ ، كالثاني ، كالرابع ، كالخامس 
( القرارات، كالقدرة عمى فيـ الناس ،كالقدرة عمى اإلتصاؿ ، كالقدرة عمى إستخداـ السمطة

 . 

ظيكر كجيات نظر مختمفة في السمكؾ القيادم لمدراء مراكز الشباب في المنطقة  .3
 ( .القدرة عمى فيـ الناس ) الكسطى في البعد الثاني 

) اد ػذات داللة معنكية بيف أراء مدراء مراكز المنطقة الكسطى في األبع كد فركقا ن جعدـ ك .4
المكضكعية في إتخاذ ) كالتي ىي عمى التكالي ( األكؿ ، كالثالث ، كالرابع ، كالخامس 

القرارات ، كالمركنة المتطمبة مف القائد ، كالقدرة عمى اإلتصاؿ ، كالقدرة عمى إستخداـ 
 ( . السمطة 

ظر مختمفة في السمكؾ القيادم لمدراء مراكز الشباب في المنطقة ظيكر كجيات ف .5
 ( .القدرة عمى اإلتصاؿ ) الجنكبية في البعد الرابع 

) كد فركقا ن ذات داللة معنكية بيف أراء مدراء مراكز المنطقة الجنكبية في األبعاد جعدـ ك .6
لمكضكعية في إتخاذ ا) كالتي ىي عمى التكالي ( األكؿ ، كالثاني ، كالثالث ، كالخامس 

القرارات ، كالقدرة عمى فيـ الناس ، كالمركنة المتطمبة مف القائد ، كالقدرة عمى إستخداـ 
 ( . السمطة 

الشمالية ، ) عدـ كجكد فركقا ن ذات داللة معنكية بيف أراء مدراء مراكز الشباب لممناطؽ  .7
المركنة ) م ىي عمى التكالي كالت( الثالث ، كالرابع ) في األبعاد ( كالكسطى ، كالجنكبية 

 ( . المتطمبة مف القائد ، كالقدرة عمى اإلتصاؿ 
الشمالية ، ) كجكد فركقا ن ذات داللة معنكية بيف أراء مدراء مراكز الشباب لممناطؽ  .8

األكلى ، ) كفي الفقرات ( المكضكعية في إتخاذ القرار ) في ( كالكسطى ، كالجنكبية 
 .المنطقة الكسطى أكال ن يمييا مدراء المنطقة الجنكبية ، كلصالح مدراء ( كالسادسة 
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الشمالية ، ) كجكد فركقا ن ذات داللة معنكية بيف أراء مدراء مراكز الشباب لممناطؽ  .9
، ( الحادية عشر ) كفي الفقرة ( القدرة عمى فيـ الناس ) في ( كالكسطى ، كالجنكبية 

 .راء المنطقة الكسطى كلصالح مدراء المنطقة الجنكبية أكال ن يمييا مد
الشمالية ، ) كجكد فركقا ن ذات داللة معنكية بيف أراء مدراء مراكز الشباب لممناطؽ   .10

الثامنة ) كفي الفقرة ( القدرة عمى إستخداـ السمطة ) في ( كالكسطى ، كالجنكبية 
 ، كلصالح مدراء المنطقة الجنكبية أكال ن يمييا مدراء المنطقة الشمالية ( كالعشريف 
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  التكصيات 2 – 5
 :-مف خبلؿ ما تـ عرضو مف نتائج كتحميميا يكصي الباحث بالتكصيات اآلتية  

يكضع في االعتبار أف القيادة في مراكز الشباب تتطمب القائد المتميز بالنمك الديمقراطي  .1
 .المنضبط بالمعايير السمككية 

 .الى مزيد مف القيادات التي تميز بالقدرات القيادية الفعالة  يتطمب العمؿ في ىذه المراكز .2

العمؿ عمى رفع مستكل القائد المتميز بالقدرات القيادية العمى المستكيات لكي يعمؿ عمى  .3
 .تحقيؽ االىداؼ السامية لصالح االفراد كالجماعة 

ف كضع ضكابط كأسس تحدد صفة كمؤىبلت الذيف يريدكف العمؿ كاداريف أك مديرم .4
 .القطاعات الرياضة كالشباب عمى ال يقؿ المؤىؿ العممي عمى الشيادة الجامعية 

التكصية لدل كزارة الشباب كالرياضة بإعداد دكرات خاصة لمدراء مراكز الشباب ككيفية  .5
 .اختيار المدير المناسب 

 .إعطاء مكضع القيادة لمراكز الشباب في كزارة الشباب كالرياضة أىمية خاصة  .6

بالدراسات كالبحكث المرتبطة بكيفية إعداد القادة االداريف لئلدارات كالمنشئات القياـ  .7
 .الرياضية كالشبابية 

استقطاب اصحاب الخبرة كالكفاءة العالية في المجاؿ االدارم لكضع خطط تطكير مدراء  .8
 .مراكز الشباب 

لرياضية كمراكز االستثمار االيجابي لخريجي كميات التربية الرياضية في إدارة المؤسسات ا .9
 .الشباب كاالندية كاالتحادات الرياضية 

ضركرة تقكية االكاصر بيف مدراء مراكز الشباب كرؤساء االتحادات كاالندية الرياضية كذلؾ  .10
 .مف خبلؿ لقاءات في فترات محددة مف أجؿ التعاكف في المجاالت الرياضية 

كالعبلقات مع العامميف ميـ معان لماليا  تكجيو عناية لممدراء في االىتماـ المتكازف بيف االدارة .11
 .مف أثر مف تحقيؽ احسف االداء كافضؿ النتائج لممراكز 

ضركرة العمؿ عمى كضع مادة االدارة كالتنظيـ في الدراسات العميا ضمف المناىج األساسية  .12
 .اجباريا ن لماليا مف أىمية خاصة في مجاؿ العمؿ الرياضي 

مؤسسات الرياضية لمالو مف أىمية لبلداريف العامميف في ضركرة تعميـ ىذا البحث الى اؿ .13
 .مجاؿ الشباب كالرياضة 
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 .ضركرة مشاركة مدراء مراكز الشباب في دكرات تطكيرية في بعض الدكؿ المتقدمة  .14

ضركرة مشاركة مدراء مراكز الشباب في الندكات كالمؤتمرات العالمية كضمف اختصاصيـ  .15
 .في مجاؿ اإلدارة 
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 :- المصادر العربية –أكالن 
o لقراف الكريـا . 

o  القاىرة ، :  ) ابراىيـ سعد الديف ؛ ماىية التخطيط معيد االدارة العامة برامج القادة االدارييف
1963). 

o  كزارة التعميـ العالي،جامعة بغداد،كمية الفنكف، :)عمـ النفس الفنيسعيد؛ابك طالب محمد
1990) . 

o (1999بيركت،الدار العربية لممكسكعات،:)مكسكعة عمـ االجتماعاحساف محمد الحسف؛ . 
o  ( 1978االسكندرية ، : )   السمكؾ االنساني في المنظماتاحمد صقر عاشكر ؛. 

o القاىرة :  )  1، ط االجتماع الرياضيباىي ؛  اخبلص محمد عبد الحفيظ كمصطفى حسيف
 ( . 2001، دار الفكر العربي ، 

o  ، 2001، 1، ط االجتماع الرياضيإخبلص محمد عبد الحفيظ ، مصطفى حسيف باىي . 
o القاىرة، دار الفكر العربي : )،طعمـ النفس الرياضي ، المفاىيـ كالتطبيقاتأسامة كامؿ راتب؛

 ،1995) . 
o 1991،  تطبيقات االصكؿ العممية لبلدارة؛ ( كآخركف)د اسامة محمكد فرم  . 

o ( 1970شمس، القاىرة،مكتبة عيف:)4،طاالدارة االصكؿ كاالسس العمميةالسيد اليكارم؛. 

o  الييئة المصرية العامة : )  صنع القرار السياسي في منظمات االدارة العامةالسيد عميكة ؛
 . (  1987لمكتاب ، 

o  ( 1993المؤتمر الرياضي العممي الثاني،عماف، )القيادم لممدربيف،أميرة شحاذة؛النمط . 

.  ( عماف ، شارع الممؾ ، : )  أسس اإلدارة الحديثةبشير العالؽ ؛ 

، ترجمة عبد الفتاح  فف القيادة كالتكجية في إدارة األعماؿ العامةتيد أكر دكام ؛ 
.  (  القاىرة ، دار النيضة العربي ، : ) ابراىيـ 

o  1، ط القيادة االسباب الذاتية لمتنمية القياديةجاسـ بف محمد بف ميميؿ الياسيف ؛  ( :
 . (  1988الككيت ، دار الدعكة لمنشر كالتكزيع ، 

o ـ مف كجية نظر المدرب كالبلعب جبلؿ العبادم ؛ الدكر القيادم في ادارة الفريؽ بكرة القد :
 .( 1999،  1ت( . 4)مجمة التربية الرياضية ، العدد ) 

o  بيركت، دار الكتب : ) منيج البحث العممي عند العربجبلؿ محمد عبد الحميد مكسى؛
 . (1982المبنانية ، 

o  ىبلؿ منشكرات دار مكتبة اؿ: )   اصكؿ االدارة مف القرآف كالسنةجميؿ جكدت ابك العينيف ؛
 . ( 2000لمطباعة كالنشر ، القاىرة ، 
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o  القاىرة  2ط) محمد محمكد رضكاف ، ( ترجمة: ) التميز كالمكىبة كالقيادةجكف كجاردنر ؛ ،
 . ( 2000، الدار الدكلية لبلستثمارات الثقافية ، 

o  ( 1984عالـ الكتب ، : ) عمـ النفس االجتماعي حامد عبد السبلـ زىراف ؛. 

 ، المجمد الثالث مكسكعة العراؽ الحديث ؛  خالد عبد المنعـ
o  كآخركف ) ترجمة محمد نبيؿ نكفؿ  منيج البحث في التربية كعمـ النفس  ديكبكلد يفانداليف ؛

 .القاىرة ، مكتبة األنجمك المصرية( : 
o  المكصؿ ، مديرية الكتب : )  مناىج البحث في التربية الرياضية ريساف خريبط مجيد ؛

 . ( 1987كالطباعة كالنشر ، 
o  (  2000اطركحة دكتكراه ، كمية التربية الرياضية ، جامعة بغداد ، : ) سالـ رشيد ؛ اساليب السمكؾ القيادم كعبلقتيا بالنتائج. 

o  عماف ، : )  1، ط السمكؾ االدارم كالتنظيمي كالعمـك السمككيةسميـ ابراىيـ الحسنية ؛
 .( 1999ؤسسة الكراؽ لمنشر كالتكزيع ، ـ

o  (  1982القاىرة ، : ) سيد اليكارم ؛ المدير الفعاؿ ، دراسة تحميمية النماط المديريف. 

o  ( 1972دار الثقافة ، القاىرة ، :) المدخؿ في ادارة كتنظيـ التعمـصبلح حسف جكىر ؛. 

o  دار : )  المؤسسات التعميمية االساليب القيادية كاالدارية في طارؽ عبد الحميد البدرم ؛
 .( 2001الفكر لمطباعة كالنشر ، عماف ، 

o  ( 1992القاىرة ، مكتبة نريف ، : )  السمكؾ القيادم كفعالية االدارةطريؽ شكقي فرج ؛. 

o  مركز الكتاب : )  1، ط  مقدمة في االدارة الرياضيةطمحة حساـ الديف كعدلو عيسى مطر ؛
 .(  1997لمنشر ، 

o ( 1988دار الثقافة كالنشر،القاىرة، :) عمـ النفس االجتماعيبد الرحيـ ؛ طمعت حسف ع. 

o  بغداد ، : )  ، الجزء الثاني  االدارة العامة بيف النظرية كالتطبيؽ عامر خضر الكبيسي ؛
 .(  1975دار الحرية الطباعة ، 

o  كجية نظر عبد االمير عبكد شمسي ؛ تقكيـ سمكؾ القيادم لمديرم المدارس االعدادية مف
 .1983المدرسيف كقادة العمـ ، جامعة بغداد ، 

.  (  عماف ، : )  ، طاإلدارة الحديثة عبد البارم دكه ك آخركف ؛ 

o  ( 1992مكتبة القاىرة ، : )  رعاية الشباب مينة كفف عبد الخالؽ عبلـ كآخركف ؛  . 
o  (  1972دار المطبكعات الجامعية ، : )   معالـ عمـ النفسعبد الرحمف محمد عيسى ؛. 

 
o  عدم غانـ محمكد ؛ السمكؾ القيادم لمدربي كرة القدـ مف كجية نظر البلعبيف كفقان لمركز

رسالة ماجستير ، كمية التربية الرياضية ، جامعة : ) التحكـ الندية الدرجة االكلى 
 .( 2000المكصؿ ، 
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o القيادم لمدربي كرة الطائرة في االردف  عصمت دركيش الكردم ؛ دراسة تحميؿ السمكؾ
مجمة دراسات ، عدد خاص الجامعة : ) كعبلقتو باالنجاز الرياضي لفرؽ االندية 

 .( 1993االردنية ، 
o  العراؽ ، جامعة : )  االدارة كالنظـ في التربية الرياضية عقيؿ عبد اهلل الكاتب كآخركف ؛

 . (  1986بغداد ، 
o  ( 1980مكتبة عريب ، القاىرة ، : )  ظيميالسمكؾ التفعمي السممي ؛. 
o  1974،  رعاية الشباب بالتربية القكمية كالرياضية كاالجتماعية عمي حممي ؛. 

القاىرة ، دار :  ، ط عمـ النفس االحصائي كقياس العقؿ البشرمفؤاد البيي السيد ؛ 
 .الفكر العربي ، 

 . ، لسنة  قانكف أتحاد الشباب رقـ 
o (  1981كزارة الشباب ، مديرية األعبلـ ، : )  الشباب كالمسيرة الثكرية ـ محمكد المبل ؛ كرم

. 

o  كماؿ دكاني كعبد ديراني ؛ العبلقة بيف نمط القيادة لمديرم المدارس االلزامي كشعكر
 .( 1984االردف ، : ) المعمميف باالمف النفسي 

o  ترجمة فراكه معرم كمحي :  دينامات الحماعة ، دراسة سمكؾ الجماعة الصغيرة مارفف سك ؛
 . ( 1986دار المعارؼ ، القاىرة ، ) الديف محمد حسيف ، 

o  ، 1980ماىر القيسي ؛ المنشآت الشبابية كدكرىا في البناء الصحيح  . 

 .،  المنشآت الشبابية كدكرىا في بناء المجتمع ماىر القيسي ؛ 

o  القاىرة ، الييئة العامة : ، الجزء الثالث  مجمع عمـ النفس كالتربية  مجمع المغة العربية ؛
 .1984لشؤكف المطابع األميرية ، 

o   معجـ المصطمحات االدارية انكميزم محمد بف ابراىيـ التكيجي كمحمد بف عبد اهلل البرعي ؛
 . (  1993الرياض ، مكتبة العبيكاف ، : )  1، ط عربي

o القيادة االدارية في ضكء المنيج العممي كالممارسةحسف عبد اليادم البياع ؛ د محـ  (     :
 (  1985المكتبة الكطنية ، بغداد ، 

o  (1987دار المعارؼ،القاىرة ، :)سايككلكجية التدريب كالمنافساتمحمد حسف عبلكم ؛. 
o  ية كعمـ النفس القياس في التربية الرياضمحمد حسف عبلكم كمحمد نصر الديف رضكاف ؛

 ( . 2000القاىرة ، دار الفكر العربي ، :  )  الرياضي

(2000دار الحيرة،عماف ،:)االداره عمـ كتطبيؽمحمد رسبلف الجبكرم كجميمة جار اهلل؛  . 
o  القاىرة  2ط) محمد محمكد رضكاف ، ( ترجمة: ) التميز كالمكىبة كالقيادةجكف كجاردنر ؛ ،

 . ( 2000الثقافية ، ، الدار الدكلية لبلستثمارات 
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o  ( 1984عالـ الكتب ، : ) عمـ النفس االجتماعي حامد عبد السبلـ زىراف ؛. 

 ، المجمد الثالث مكسكعة العراؽ الحديث خالد عبد المنعـ ؛ 
o  كآخركف ) ترجمة محمد نبيؿ نكفؿ  منيج البحث في التربية كعمـ النفس  ديكبكلد يفانداليف ؛

 .القاىرة ، مكتبة األنجمك المصرية( : 
o  المكصؿ ، مديرية الكتب : )  مناىج البحث في التربية الرياضية ريساف خريبط مجيد ؛

 . ( 1987كالطباعة كالنشر ، 
o  (  2000ية الرياضية ، جامعة بغداد ، اطركحة دكتكراه ، كمية الترب: ) سالـ رشيد ؛ اساليب السمكؾ القيادم كعبلقتيا بالنتائج. 

o  عماف ، : )  1، ط السمكؾ االدارم كالتنظيمي كالعمـك السمككيةسميـ ابراىيـ الحسنية ؛
 .( 1999مؤسسة الكراؽ لمنشر كالتكزيع ، 

o  (  1982القاىرة ، : ) سيد اليكارم ؛ المدير الفعاؿ ، دراسة تحميمية النماط المديريف. 

o  ( 1972دار الثقافة ، القاىرة ، :) لمدخؿ في ادارة كتنظيـ التعمـاصبلح حسف جكىر ؛. 

o  دار : )  االساليب القيادية كاالدارية في المؤسسات التعميمية طارؽ عبد الحميد البدرم ؛
 .( 2001الفكر لمطباعة كالنشر ، عماف ، 

o  ( 1992،  القاىرة ، مكتبة نريف: )  السمكؾ القيادم كفعالية االدارةطريؽ شكقي فرج ؛. 

o  مركز : )  1، ط  مقدمة في االدارة الرياضيةطمحة حساـ الديف كعدلو عيسى مطر ؛
 .(  1997الكتاب لمنشر ، 

o  ( 1988دار الثقافة كالنشر،القاىرة، :) عمـ النفس االجتماعيطمعت حسف عبد الرحيـ ؛. 

o  بغداد ، : )  ، الجزء الثاني  االدارة العامة بيف النظرية كالتطبيؽ عامر خضر الكبيسي ؛
 .(  1975دار الحرية الطباعة ، 

o  عبد االمير عبكد شمسي ؛ تقكيـ سمكؾ القيادم لمديرم المدارس االعدادية مف كجية نظر
 .1983المدرسيف كقادة العمـ ، جامعة بغداد ، 

.  (  عماف ، : )  ، طاإلدارة الحديثة عبد البارم دكه ك آخركف ؛ 

o ( 1992مكتبة القاىرة ، : )  رعاية الشباب مينة كفف الؽ عبلـ كآخركف ؛ عبد الخ  . 
o  (  1972دار المطبكعات الجامعية ، : )   معالـ عمـ النفسعبد الرحمف محمد عيسى ؛. 

o  القاىرة ، مكتبة النيضة المصرية ، ب :  القياس النفسي كالتربكممحمد عبد السبلـ احمد ؛
 .1982ت ،  –

o ( 2002القاىرة ،:) 1ط.ميارات ادارة السمكؾ االنسانيني حسف ىػبلؿ ؛ محمد عبد الغ. 
o  مركز تطكير االداء كالتنمية ، : )  1ط.  ميارات ادارة االداءمحمد عبد الغني حسف ىبلؿ ؛

 .( 1997القاىرة ، 
o  1996،  1، ط ميارات ادارة الجكدة الشاممة في التدريبمحمد عبد الغني حسف ىبلؿ ؛. 
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o   1988،  1، ط ميارات قيادة االخريف محمد عبد الغني حسف ىبلؿ ؛. 

o  ( . 1963دار المعارؼ ،  مصر ، : )   مستقبؿ الشباب العربي عمي حافظ ؛ محمد 

o  كمية التجارة : )  االدارة العامة النظرية كالتطبيؽمحمد كماؿ عمي زعثر كمحمد احمد زبارة ؛
 . ( 1984كاالقتصاد جامعة صنعاء ، 

o تطبيقات في مجاؿ االدارة كالعمؿ  –السمكؾ االنسانيحمكد العساؼ كعمي احمد ؛ ـ   :        
 . (1985القاىرة ، ) 

o  ( 1984القاىرة ، معبر عيف شمس ، : )   نظرية المنظمة محمكد زىراف ؛ . 

o  القاىرة ، دار : )  1، ط االدارة كدكر المديريف اساسيات كسمككياتمحي الديف االزىرم ؛
 . ( 1993ر العربي ، فؾ

o ( 1978دار المجمع العممي ، جدة ، : ) السمكؾ االدارم مختار حمزة رسمية عمي ؛. 
o  القاىرة ، : )  القيادات االدارية في القرف الكاحد كالعشركفمصطفى رضا عبد الرحمف ؛

 .( 1995اكاديمية السادات لمعمـك االدارية ، 
o (. 1981دار الحرية ،بغداد ، :) ات أجتماعيةخدـمنذر ىاشـ الخطيب ك صبيح عبد المنعـ؛ 

منذر ىاشـ ؛ ممخص أطركحة تاريخ التربية الرياضية في العراؽ نظاـ كزارة الشباب    
( ) ، .

 . ، تحت الطبع خدمات أجتماعية لمشباب منذر ىاشـ الخطيب كصبيح عبد المنعـ ؛ 
o  دار الحرية ، بغداد : )  أحتماعية لمشبابخدمات منذر ىاشـ الخطيب كصبيح عبد المنعـ ؛

 ،1967. ) 
o  1998، عماف ، دار اليازكرم العممية ،  ، اتخاذ القرارات االداريةمنعـ زىير المكسكم. 

o  ( 1988مكتبة النيضة العربية ،القاىرة ، : )مقدمة العمـك السمككية منصكر فيمي ؛. 

o  الدار العربية لمطباعة : )  2، ط كالتطبيؽرعاية الشباب بيف المبدأ  نجـ الديف السيركردم ؛
 ( . 1977، بغداد ، 

(. 1971مطبعة الشيرماف ، : )  رعاية الشبابنجـ الديف السيركردم ؛   
o  المطبعة العربية ، : )  مدخؿ المشركع رعاية الشباب في العراؽ نجـ الديف السيركردم ؛

 .  (  1964بغداد ، 

o عربية كمكقعيا مف النظريات المعاصرة كالتراث العربي نعيـ نصير ؛ القيادة في االدارة اؿ
 . (  1987عماف ، المنظمة العربية لمعمـك االدارية ، : ) االسبلمي 

o  ( 1989الككيت ، دار السبلسؿ ، : )  ادارة المكارد البشرية ىاشـ زكي محمكد ؛. 

o  1983،  الدكلة كالشباب  كجيو محجكب كفؤد السراج ؛ . 
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التطبيقات اإلحصائية كاستخداـ كديع ياسيف التكريتي كحسف محمد العبيدم ؛ 
( المكصؿ ، : )  الحاسكب في بحكث التربية الرياضية

.  (بغداد ، : )  الكاقع القائـ كالطمكحات المستقبمية كرقة عمؿ كزارة الشباب ؛

o  بغػداد ، )   :   ةػػب كاألندية الرياضيمػف دليؿ المنشآت الشبابية مػراكز الشبا كزارة الشباب ؛
1981 )  . 

o  بغداد ، دار الشؤكف كالثقافة : )  سايككلكجية االبداع في الفف كاالدبيكسؼ ميخائيؿ اسػعد ؛
 . ( 1984العامة ، 
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( 1)ممحؽ رقـ 

ستمارة الخبراءا  

( السائد لدل المدراء لتحميؿ السمكؾ القيادم)
 

المحتـر ...................................................... االستاذ الفاضؿ الدكتكر 
 

تحميؿ )يرـك الباحث إجراء بحث كصفي لمحصكؿ عمى شيادة الماجستير المكسكمة 
ىـ مدراء عممان بأف عينة البحث  (السمكؾ القيادم السائد لدل مدراء مراكز الشباب في العراؽ

. مراكز الشباب في العراؽ 
كنظران لما تتمتعكف بو مف مكانو عممية يرجى مف سيادتكـ إبداء الرأم بشأف االستمارة 

. كمبلئمتيا لمبيئة العراقية شاكريف لكـ حسف تعاكنكـ 
. كلكـ الشكر كالتقدير 

 
 

الباحث 
عػدم كريـ رحمف العامرم 

 
 
 
 
 

: االسـ 
: التحصيؿ العممي 

: العممية الدرجة 
: التكقيع 
: التاريخ 
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 اسنمارة استبياف
: مديرية شباب كرياضة 

 :اسـ المركز 
 :التحصيؿ الدراسي 

 :االختصاص 
 :الكظيفة الحالية 

مف العبارات االتية ستجد مكقؼ مف حمكؿ عدة كالمطمكب اختار حؿ كاحد مف بيف 
مكاجية ىذا المكقؼ ضع دائرة الحمكؿ المذككرة الذم يمثؿ الحؿ الذم ستتبعو كبصراحة عند 

. حكؿ الحرؼ الذم تختاره 
اخبرؾ احد زمالئؾ اف مرؤكسان لؾ يبحث دائمان عف كسائؿ يقمؿ بيا قدرات الرئيس  .1

 االعمى كاماـ مرئكسيؾ فيؿ ؟
. تحاكؿ التخمص مف ىذا الزميؿ .أ 
 .تطمب ممف اخبرؾ اف ييتـ بشؤكنو الخاصة .ب 
 .اليؾ  اف تكاجو ىذا الشخص مع مف اكصؿ الكبلـ.ج 
. تتأكد بطريقة ما اف الكبلـ المنقكؿ اليؾ صادؽ .د 

مكظفاف اتى عمييـ الدكر لمترقية في الكقت الذم تكجد فيو كاحدة خالية ككجدانو مف  .2
الصعب االختيار بينيما النيما متساكياف مف حيث االقدمية في العمؿ  بالمؤىالت نفسيا 

كتشعر انو ليس ىناؾ فرؽ بينيما  كيشغالف كظيفتاف متماثمتاف مف حيث الخبرة كالسف
 أم حؿ مف الحمكؿ االتية تختار ؟( سيدة)كلكف احدىما رجؿ كاالخر مف الجنس االخر 

. تفضؿ الترقية لبني جنسؾ .أ 
 .تختار الشخص المناسب لمكظيفة .ب 
 .تنظـ نكع مف المناقشة بينيما ليككف االختيار االصمح .ج 
. تجرم القرعة بينيما .د 

غير الئؽ كانت تعرؼ انو دائـ الخط في سمككو فكيؼ تعبر  سمؾ احد مرؤكسيؾ سمككان  .3
 عف استيائؾ تجاه ىذا السمكؾ لكي تشعر بأرتياح ؟

. تؤنبو ثـ تسكم االمر بطريقة ما لتكفير االنسجاـ في العمؿ .أ 
 .تتحكـ في نفسؾ لتثبت لنفسؾ كلمرؤسيؾ انؾ قادر عمى ضبط النفس.ب 
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 .تفضمو مف العمؿ .ج 
. تكقع عميو جزاء .د 

 
 

رغذٞ ِعشٚفبً ٠سمك اِالً ٌشخض ال رسجٗ ٚٚخذ أْ ادائه ٌٙزا اٌّطٍت ال ٠خشج عٓ ً٘  .4

 اٌٍٛائر ؟

 .تسديو الف ذلؾ مف حقو .أ 
 .تسديو كانت مكره حتى ال يكتشؼ عدـ حبؾ لو .ب 

 .ال تسديو بإظيار شعكرؾ الحقيقي .ج 
.د   .ال تسديو كتختمؽ لو سببان بذلؾ . د

ذ كتبت عنو تقريران طبيان فأف يعني ترقيتو قاـ احد االشخاص تحت رئاستؾ بفعؿ ممتاز كا .5
، كلكف حينما يرقى سكؼ يتساكل معؾ بالدرجة كتتبع لذلؾ يتحتـ عميؾ كمعو الجديد 

 :احتماؿ تناكب الرئاسة فيؿ 

 .تحفظ كتابة التقرير .أ 
 .تكصي بالترقية كتبذؿ ما تستطيع الف ذلؾ مف حقو .ب 

 .تتكاسؿ في كتابة الترقية كتحاكؿ تأخيرىا .ج 

.د   .الترقية  تؤجؿ

عممت شيئان عف شخص كصدمت لسكء الخبر بأنو شخص سئ الخمؽ خارج العمؿ لكف  .6
سيئاتو ال تنعكس عمى عممو فيك شخص ممتـز في عممو فأم المكاقؼ التالية تصؼ رد 

 ؟فعمؾ بعد سماعؾ عف سكء اخالقو 

 .اذا كنت رئيسان لمعمؿ تفصمو في الحاؿ .أ 
 .ق الخاصة كال تؤثر عمى العمؿ ال شأف لؾ بو مطمقان طالما ىذه حيات.ب 

كجب عميؾ اف نحدثو حديث صديؽ لصديؽ لتبيف لو اف ما يفعمو سيؤثر عمى .ج 
 .عممو في المدل الطكيؿ 

 .سأجعمو يحس بطريقة سمككي معو انني ال أكافؽ بتاتان عما يفعمو .د 
 

اتخذ احد االشخاص مكقؼ منؾ دكف تكضيح االسباب أم مف العبارات التي تصفو بيا  .7
 ؟كتعبر عف كصفؾ لو حيث اف مكقفو كاف غير كاضح التفسير 

 .ال استطيع اف افيـ اسباب سمككو .أ 
 .لقد كنت استنتج دائمان االسباب التي تدفعو الى اتخاذ قراراتو .ب 
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حد يستطيع ان يتكهن بما في خلده إال لقد كانت تصرفاتو في غاية الغموض وال ا .ج 
 محلل نفسي 

 .انو شخص متقمب المزاج سأتركو حتى يتفيـ االمكر .د 

لقد حاكلت اف تككف صديقان الحد الزمالء النؾ الحظت انو غير محبكب مف زمالئو فما  .8
غضبؾ نحكه فأم تمكنت مف كبعد اف تسيء اليؾ كاف منو اال اف ابمغ رئيس العمؿ بقصة 

 ؟اتجاه مف االتجاىات االتية تعبر عف شعكرؾ 

 .ىكذا الحاؿ دائمان تفعؿ الخير في االنساف يضربؾ في السكيف في ظيرؾ .أ 
 .انو معتكه ال يعرؼ الصديؽ مف العدك .ب 

انو شخص مسكيف ، انو مضطرب عاطفيان كال يستطيع تككيف عبلقة صداقة مع .ج 
 .أم شخص 

 .ا شر انتقاـ سأفكر في طريقة انتقـ بو.د 

يمسح كتفؾ ماذا يككف رد فعمؾ كأف يفعؿ احد مرؤسيؾ فعؿ مستحيؿ الرضائؾ  .9
 ؟لسمككو

 .تحاكؿ بأم طريقة اف تجعمو يتكقؼ عف نفاقو حتى ال يحتقره زمبلئو .أ 
تشجعو عمى نفاقو كال تحاكؿ مساعدتو بأم شئ لتشعر االخريف اف النفاؽ ال .ب 

 يفيد 

سمككؾ معو اف كبل منيـ في امكانو تجعمو يشعر ىك كزمبلئو عف طريؽ .ج 
 .اكتساب صداقات دكف نفاؽ 

 .اف تكاجيو مباشرة بأف يتكقؼ عف نفاقو .د 

شخاص الجدد بأرادتؾ كعرفت مف اصدقائو انو انطكائي نسبيان كتتعبو في االاحد  لـع  .10
عممو فظير لؾ مف سمككو انو يحب عممو كفي احد االياـ حضر اليؾ يطمب نقمو الى 

 ؟تفسر ذلؾ  مكاف اخر بـ

 .تشؾ في انو يطمب عمبلن فيو اجر اكبر .أ 
 .تحاكؿ اف تعرؼ سبب طمبو لمنقؿ .ب 

 .تشؾ اف احدان مؤل اذنيو لينقمو الى عمؿ اخر .ج 

 .تشؾ انو لـ يستطيع التكيؼ في عممو .د 
منذ تـ شراء االجيزة الحديثة المساعدة عمى العمؿ العممي قؿ " قاـ احد مرؤسيؾ كقاؿ   .11

 ؟ؿ بشؤكنو العممية أم مف االفكار التالية تدكر في ذىنؾ اىتماـ فالف عف قب

 .اف فبلنان ضد التطكر .أ 
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يحاكؿ مرؤسؾ اف يبعد فبلف عف استخداـ االجيزة الحديثة ليحد مف .ب 
 .عممو 

اف ىذا المرؤكس جاءت منذران باف التدريب عمى ىذه االجيزة الحديثة لـ .ج 
 .يكف كافيان 

 .اف فبلنان ال يحب عممو في االساس .د 

لقد تـ ترقيتؾ لمنصب جديد كفي اكؿ اجتماع الحظت اف  احد مرؤسيؾ غاضب كانت   .12
 ؟تعرؼ اف ىذا الشخص كاف يأمؿ كثيران اف يحؿ محمؾ فيؿ 

 .تؤمف بانو غير مكتمؿ التفكير كليس متقببلن لبلمر الكاقع .أ 
مراقبة تصرفاتو طالما انو اظير سمككان بعيدان عف الكالء  ؾتقرر مف كاجب.ب 

. 

 .اف تخرجو مف عزلتو كانزعاجو كتككف لو صديقان تحاكؿ .ج 

 .تحاكؿ اف تتركو كشأنو حتى يتكيؼ مع الكضع الجديد .د 

انت مسؤكؿ نشاط الرحالت بمكاف عممؾ عمى االشتراؾ في ىذه الرحالت مع الزمالء  .13
كالمكظفيف ككنت تقـك بدكر القائد ليـ تكجييـ كترشدىـ ، كفي احدل الرحالت حضر احد 

بدالن منؾ في الرحمة القادمة مف االفكار ليككف المكظفيف كحاكؿ الحصكؿ عمى مكافقتؾ 
 ؟التي تجكؿ في نفسؾ 

 .القمؽ بأف قيادتؾ غير مبلئمة تشعر ب.أ 
 .تشعر باف احد مرؤسيؾ لديو كمكح كيريد تحمؿ المسؤكلية .ب 

 .ال تناقشو بؿ تخبره انكـ ستتبعكف الطريقة المتبعة كؿ مرة .ج 

 .اف ىذا المطمب لو مطامع شخصية .د 
لجنة انت عضك في لجنة مف لجاف اختبار القدرات كتقدـ اليؾ مكظؼ قد نجح في   .14

لييئة الشخصية كانت تعمـ اف مف شركط اجتياز اختبار القدرات اف ؿكلى االختبارات اال
ىذا المكظؼ اختباران معينان ليكيتو ثـ قاـ باختبار يؤدم المكظؼ اختباران معينان ليكايتو ، 

 ؟كقد اخبرتو بأنو لـ يجرب ممارسة ىذا العمؿ 

 صية ان تقبلو على انو امر من لجنة االختبار االولى لجنة الهيئة الشخ .أ 
 .اف تقبمو عمى انو اجتاز جميع اختبارات القدرات ما عدا اليكاية .ب 

 .تقرر رسكبو في اليكاية لعدـ اىميتو .ج 

 .تختمؽ لو مكقفان تعميميان لكي تعرؼ مدل استعداده لمتعمـ .د 



خ 
خ
خ
خ
 خ

في مناقشة حكؿ ما ىك مناسب أـ غير مناسب حكؿ مكضكع يتعمؽ برئيس العمؿ   .15
فما ىك ( انو ليس مف الحكمة تغيير الرؤساء اثناء زحمة العمؿ)الحالي كمف خالؿ المثؿ 
 ؟رأيؾ في اقناع زمالئؾ 

 .تناقش مؤيدان التغيير .أ 
 .تناقش معارضان التغيير .ب 

 .ضركرة منيا  تبدم اف المناقشة في مثؿ ىذا المكضكع ال.ج 

 .تتعاضى عف مناقشة المكضكع .د 

بدأ مكسـ النشاطات كقمت انت بأعتبارؾ رئيسان  كعداعمنت الييئة التي تتبعيا عف ـ  .16
لمعمؿ بأرساؿ ىذه التعميمات لمعامميف ، كبعد مركر بضعة اياـ مف بدأ العمؿ حضر مكظؼ 

 ؟المحدد فما ىك تصرفؾ  كعدجديد كآخر قديـ متأخريف عف الـ

بر اف خركج المكظؼ القديـ عمى التعميمات اشد خطأ مف المكظؼ تعت.أ 
 .الجديد حيث انو عمى عمـ بيذه التعميمات 

تنذرىما بعدـ تكرار ىذه المخالفات شارحان لممسؤكليف اف خدمة المكظؼ .ب 
 .القديـ كاخبلصو السابقيف شافعيف لو تخفيؼ الجزاء 

 .تكقع عمييما جزاء كاحد .ج 

 .يان لـ يحدث تتجاىؿ المكقؼ ككأف شئ.د 
في اقامة معسكر عمؿ في  رؤسيؾتعاكف ـ بيافىا في اعتتباأم الطرؽ تفضؿ    .17

 ؟ادارتؾ

 .اف تطمب منيـ التعاكف معؾ .أ 
 .تشير الى الذم ال يتعاكف معؾ لف يستمر طكيبلن مع المجمكعة .ب 

تكزع المسؤكلية عمى مرؤسيؾ النجاز العمؿ بحيث يككف كؿ منيـ .ج 
 .معؾ مسؤكؿ عف جزء مف العمؿ 

 .اف تترؾ كؿ فرد يعمؿ ما يشاء .د 

العداد مؤتمر لو متطمبات تنظيمية المناسبة انت رئيس عمؿ كلؾ حرية اختيار الطرؽ   .18
 ؟كادارية فما ىي الطريقة المناسبة الشراؾ مرؤسيؾ 

 .اشراؾ الجميع لمبدأ تكافؤ الفرص كي يثبت كؿ فرد جدارتو .أ 
 .بأنجاز عمؿ معيف اشراؾ الجميع بطريقة تعيف كؿ مجمكعة تقـك .ب 

 .يتـ اختيارؾ لبعض االشخاص كتضع المناسب في المكاف المناسب .ج 

 .تكجيو مف يرغب باالشتراؾ بيذا العمؿ تبعان لمرغبات كالميكؿ .د 
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اف يستحؽ انت رئيسان لمعمؿ كاردت اف تكافئ احد مرؤسيؾ عمى عمؿ قاـ بو جعمو   .19
ا في اعالنؾ لترفع مف ركحو يككف مسجالن في لكحة الشرؼ ، فأم الطرؽ التي تتبعو

 ؟المعنكية الى اقصى درجة 

 .تمرر مذكرة بيذا الشأف عمى مرؤسيؾ -أ 
 .تثني في حديث بينكما -ب 

 .تجتمع مع جميع مرؤسيؾ كتثني عميو اماـ الجميع -ج 

 .تكتفي بأف تقرر لو شيادة تقديرية -د 

فريقؾ الذم تقـك بتدريبو بعمؿ لتثبيت كاتقاف عمؿ  مكظفيؾكمفت كؿ مكظؼ مف   .20
معيف كعند عكدتؾ الحظت انيـ انصرفكا عف العمؿ المحدد الخر قبؿ الكقت المحدد ليـ 

 ؟كتريد اف تظير ليـ عمالن اخر قبؿ الكقت المحدد يفعمكنو ، فأم التصرفات تنتيج 

 .تقكؿ ليـ لماذا انصرفتـ عف عممكـ كتعاقبيـ .أ 
 .ر في العمؿ تتجاىؿ كتستـ.ب 

 .تشعرىـ انيـ ليسكا في مكضع ثقة كمسؤكلية .ج 

 .تقكؿ ليـ اجمكا ىذا العمؿ لما بعد انتياء العمؿ المطمكب .د 

عينت رئيسان الحد المجاف المنبثقة مف ادارة عممت كتريد اف تحصؿ عمى فاعمية عمؿ   .21
 ؟ىذه المجنة ، فما ىك االسمكب االكثر فاعمية في التعامؿ معيـ 

 .ساعدتؾ في كضع خطة عمؿ تدعكىـ لـ.أ 
 .تشرح ليـ خطة العمؿ كتطمب مف كؿ منيـ عمؿ كؿ ما في طاقتيـ .ب 

 .يبدءكف بأنفسيـ في كضع خطة العمؿ معؾ  فتجعؿ المرؤكسي.ج 

 .أف تعيف لكؿ مرؤكس عمبلن معينان .د 

انت رئيس عمؿ ككصمتؾ عدد مف الشكاكم حكؿ احد العامميف في عممو فما ىك   .22
 ؟االسمكب االكثر فاعمية لعالج المكقؼ 

 .اف تشعره بطريقة غير مباشرة بأنؾ غير راضي عف تصرفاتو .أ 
 .اف تكاجيو اماـ الجميع كتمكمو لعدـ التزامو .ب 

 .اف تكاجيو بمفرده كتبيف لو عكاقب عدـ التزامو .ج 

 .ق حتى يشعر باالحساس بالذنب اف تترؾ.د 
 ؟ىؿ تعتقد كقاعدة عامة انو مف السيؿ تتبع الشائعات الى مصدرىا   .23

 .نعـ -أ 
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كقع احد مرؤكسيؾ في مشكمة قانكنية اكقؼ عمى اثرىا عف العمؿ كتـ تكقيع الجزاء   .24
معو ، فما ىك  عميو كاعادتو الى عممو كالحظت كالعادة كجكد اشخاص ضده كاشخاص

 ؟تصرفؾ الدماجو في العمؿ بعد انتياء المشكمة 

.أ   .اتؾ انؾ ستتصدل الم شخص يضايقو  تذكر
 .تعقد اجتماعان لتسأليـ عف اقتراحاتيـ الخاصة بكيفية الترحيب بو  .ب 
تعمل على ان تكون انت اول من يستقبل مرؤوسك العائد  .ج 

 وترحب عودتو 

 .تتحدث معو بأف ال يعكد الى ىذا الخطأ .د 
تعرؼ انو يعتقد عنؾ ق عيف لؾ ككيالن تعرؼ عنو انو كفكء كلكنؾ في  الكقت نفس  .25

عكس ذلؾ ، كفي احد االياـ كجدتو يتخطاؾ الى رئيسؾ الخذ مكافقتو لمتكقيع عمى بعض 
 ؟المياـ دكف الرجكع اليؾ ، فأم مف ىذه الكاقؼ تتخذ 

 .تناقش االمر مع رئيسؾ .أ 
 .تتخمص مف ىذا الككيؿ .ب 

 .خارج عمى اصكؿ العمؿ كانؾ ال تسمح لو بأف يفعؿ ذلؾ مرة ثانية تكاجيو .ج 

 .تثبت لو خبرتؾ كانجازاتؾ بأنؾ كفكء بأف تككف رئيس لو .د 
حضر احد االشخاص كمعو التماس كقع عميو جميع افراد مرؤكسؾ طالبيف منؾ الغاء   .26

التأخير ،  القرار الخاص بالتكقيع في دفتر الحضكر ككنت قررت ىذا المبدأ لعالج مشكمة
 ؟فما رأيؾ بيذا االلتماس 

 .ىؿ تقبؿ االلتماس لتتماشى مع كجية نظر المجمكعة .أ 
تبيف انؾ غير مكافؽ بتاتان عمى ىذه المعمكمات لتكسب تأييدىـ كرضاىـ في .ب 

 .امكر اخرل 

 .تقكؿ ليـ اف ىذه تعميمات كيجب عميكـ تطبيقيا ميما يكف رد الفعؿ .ج 

 .اف ترد عمى رئيسؾ بمعارضة مسببة ليذه التعميمات مكقع عمييا مرؤكسؾ          .د 

اثناء مناقشة مع زميؿ لو كلكف منع  سمككولديؾ شخص لو طابع حاد قد تيكر في   .27
 ؟السئ ، فما ىك تصرفؾ تجاه ىذا المرؤكس  سمكؾبشدة مف استخداـ ىذا اؿ
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 .ل تتذره كتيدده اذا عاد الى مكقؼ مماثؿ مرة اخر.أ 
تنصحو بأن ال يعود الى ىذا المسلك مرة اخرى وتبين لو عواقب  .ب 

 ىذا المسلك 

 .تخبر بقية مرؤكسيؾ اف يبتعدكا عنو كال يناقشكه .ج 

 .تعمؿ عمى نقمو كتتخمص منو          .د 
 

زميالف يشتغالف تحت رئاستؾ كعمؿ كؿ منيما مكمؿ لالخر كفي يـك ما حدث بينيما   .28
ذلؾ اضطراب كعدـ مكاصمة العمؿ ، فما ىك مكقفؾ كرئيس  خالؼ يتعمؽ بالعمؿ كنتج عف

 ؟ليذا العمؿ 

تعمؿ عمى احضار كؿ منيما عمى حدة لتعرؼ كجية نظره لكي تعرؼ مف المخطئ .أ 
 .لتكجيو 

 .اف تحدد الحؿ السميـ الذم يتفؽ مع مصمحة العمؿ .ب 

 .اف تجمعيما معان لحؿ النزاع بينيما .ج 

 .ات تحؿ محميما شخصاف آخراف .د 

 ؟ما احسف كسيمة لتكجيو الجيكد االنسانية نحك العمؿ الخالؽ   .29

 .اف تستخدـ يد حديدية .أ 
 .تترؾ كؿ فرد يعمؿ ما يشاء .ب 

 .اف تجعؿ الجميع يعممكف بمشاركتيـ كؿ فيما يخصو .ج 

 .تقـك بنفسؾ بتكجيو كؿ منيـ الى عمؿ محدد .د 

 ؟ما ىي افضؿ الكسائؿ لتطكير عمؿ المركز   .30

 .انجاح العمؿ  اف تساىـ مع الجميع في.أ 
 .اف تقـك باعطاء مكافأة مالية لمف يعمؿ اكثر .ب 

 .اف اعطاء كتاب شكر كتقدير .ج 

 .اف تطمب مف الجية االعمى بترقية الى درجة اعمى .د 

 
 

 
 


