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 السمات القٌادٌة المفضلة لدى القادة االكادٌمٌٌن 

 فً جامعة صالح الدٌن

 ملخص البحث 

ي فببً التبب اٌة فببً سببلد  العبباملٌن البب ٌن  ببادة مببا  تلعببا القٌببادة التة دٌببة ددةاي اساسببٌا

ٌختلفدن فً تكدٌنهم النفسً داالجتما ً مع اهدافهم دمصالحهم دددافعهم دةغ اتهم 

 المختلفة دتحقٌق االهداف المطلد ة . 

 هدف ال حث الى تحقٌق االهداف التالٌة : 

 ة المفضلة لدى القادة االكادٌمٌٌن . ـ التعةف  لى السمات القٌاد1ٌ

ـ التعةف  لى الفةدق  ات الداللة االحصائٌة  ٌن استجا ات القادة االكادٌمٌٌن من 2

 (  0.5.ةؤساء االقسام دالعمداء فً جامعة صالح الدٌن  ند مستدى الداللة ) 

( ةئٌس قسم دقامت ال احابة  26(  مداء د )  .1دقد اقتصةت  ٌنة ال حث  لى ) 

 ا بداد اداة لقٌبباس السبمات القٌادٌببة المفضبلة دقببد قامبت  بباجةاءات الصبدق دالا ببات 

( فقةة مدز ة  لى خمسة سمات اساسبٌة  .4دتكدنت الصدةة النهائٌة لالداة من ) 

هببً ) الببد ً ـ اداة االنفعبباالت ـ الدافعٌببة الاخصببٌة ـ التعبباطف مببع االخببةٌن ـ 

 ة االاة هً ) افضلها كابةا ـ افضبلها البى المهاةات االجتما ٌة ( دكانت  دائل االجا

 حد ما ـ أفضلها قلٌال دةجة داحدة (

دتدصببلت النتببائى الببى ان هبب   السببمات محققببة لببدى العمببداء دةؤسبباء االقسببام ا  ان 

 جمٌع المهاةات كانت ادساطها الحسا ٌة  داللة احصائٌة ا لى من الدسط الفةضً . 
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 القٌادٌة المفضلة لدى القادة االكادٌمٌٌن السمات                         

 فً جامعة صالح الدٌن

 بحج هقذم هي قبل  

 روًاك حوٍذ عثواى

  الفصل االدل 

 مقدمة : 

تلعا القٌادة االداةٌة دالتة دٌة ددةا اساسٌا فبً التب اٌة  لبى سبلد  العباملٌن اللب ٌن 

دمصبالحهم دددافعهبم   ادة ما ٌختلفدن فً تكدٌنهم النفسً داالجتما ً مبع اهبدافهم

 ( 61، ص  9..2دةغ اتهم المختلفة تحقٌق اهداف المطلد ة ) ناجً ، 

داالداةة التة دٌة دسٌلة ال غاٌة ، تتضمن مجمد ة  ملٌات متابا كة دمتكاملبة فٌمبا 

 ٌنهببا سببداء داخببل المنلمببات التة دٌببة اد خاةجهببا لتحقٌببق االهببداف التة دٌببة دتعببد 

اضببٌع االداةة التة دٌببة دهببً  حاجببة الببى قببادة اكفبباء االداةة الجامعٌببة مببن ادق مد

د مداصببفات خاصببة قببادةٌن  لببى تبب اٌة فببً مةؤدسببٌهم مببن خببالل انمبباط سببلدكهم 

 (  16، ص  1996القٌادي . ) الحمدانً ، 

تؤدي القٌبادة التة دٌبة ددةا  باةزا فبً قٌبام جمٌبع العباملٌن فبً المؤسسبات التة دٌبة 

تة دٌبببة الهبببدافها ، دتعبببد احبببدى دسبببائل التدجٌببب   داج ببباتهم دفبببً تحقٌبببق العملٌبببة ال

داالتصال  حٌبث تكبدن ضبةدةٌة فبً جمٌبع مجباالت المؤسسبة التة دٌبة كبالتخطٌط 

دالتنلٌم دالتحفز دالةقا ة دالتقدٌم داتخا  القةاةات ا  انهبا غٌبة مقتصبةة  لبى مبن 

تقبدم ٌاغل المةكز القٌادي  حكم دلٌفتب   بل انهبا قبد تت بع مبن  بٌن المجمد بة النهبا 

 ت دٌة ادداة دمسؤدلٌات ٌؤدي حسن القٌام  ها دكفات  الى استمةاةها . )  لٌمبات ، 

 (  241، ص  3..2

دلب ل  نبةى  بان القٌبادة تعمبل فبً مجبال تنمٌبة القبدةة  لبى تفهبم ماباكل المةؤسببٌن 

دحفزهم  لى التعادن فً القٌام  اال مال المؤكلة الٌهم دتدجٌ  طاقباتهم داسبتخدامها 

دةجة ممكنة من الكفاٌة االنتاجٌة ، ان للقٌادة ت اٌة ما  لى االخةٌن ، اال  الى اقصى

ان ه ا الت اٌة لٌس م نٌا  لى نفد  ادسلطة ةسبمٌة ،  انمبا  لبى سبمات  اتٌبة دنفبد  
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اخصً ٌتمتع    القائد ، لٌماةس من خاللها قدة ت اٌة مبا دلبٌس تب اٌة قبدة مبا  لبى 

 (  275، ص 1..2مةؤسٌ  )  ة ة،

 اهم القدةات التً ٌتمتع  ها القائد الناجح :  دمن

ـ االلهام : تمال القبدةة  لبى الهبام االخبةٌن ا لبى اابكال القٌبادة ، فعلبى القائبد ان  1

ٌتحلى  اخصٌة ج ا ة اد ٌمال القبددة اد ٌكبدن كلٌهمبا معبا ، د لب  حتبى ٌبتمكن 

 من الهام االخةٌن . 

،  لبى القائبد ان ٌجعبل مبن حدلب  دائمبً ـ االقنبا  : ٌمابل جان با اخبة لبددة القائبد  2

 التغٌة الفكاةهم ، اد ٌمكنهم من اكتااف امدة لم ٌلتفتدا الٌها من ق ل . 

ـ الت اٌة : ان الت اٌة لفل مةادف للقٌادة ، فه ا الفبن ٌعبةف دائمبا  انب  القبدةة  لبى 3

التبب اٌة  لببى االخببةٌن ، لتحقٌببق االهببداف المناببددة . فالقائببد فببً العمببل ٌحببدد 

 ا ضاء فةٌق  ال ٌن لدٌهم القدةة  لى الت اٌة دتحمل المسؤدلٌة . 

ـ التحفٌز : ٌعد العمل التحفٌزي جبزءا مبن دلٌفبة القائبد ، تمامبا مابل العالقبة  بٌن  4

االةض دال  دة ، فلكً تحفز اخصا فان   طةٌقة ما تجعل  ٌضا ف جهد  فبً 

 مل  . فالتحفٌز تحد مستدٌم فً اخصٌة القٌادي ، ٌعد جزءا من مهام  االداةٌة 

 اٌضا . 

جا  ٌة الاخصبٌة التبً تسبتخدم لقٌبادة االخبةٌن ، ـ الحضدة اد الكاةٌزما : هً ال 5

ت دد سمة مت صلة فً الاخصٌة ، اال ان قدةا ك ٌةا منها ٌمكن تعلم  داكتسا   ، 

فمباال : القبدةة  لبى التع ٌبة االنفعبالً سببمة ةئٌسبة فبً الكاةٌزمبا فٌمكنب  زٌببادة 

 (  79، ص  9..2قدةت   لى التع ٌةاالنفعالً         ) الد ٌلى ، 

 لة البحث : مشك

من خالل  مل ال احاة تدةٌسٌة فً الجامعة الحلت ان انماط السلد  القٌبادي تبؤاة 

سل ا اد اٌجا ا  لى المةؤسٌن ، دتنعكس اااةها  لى قا لتهم االنتاجٌة ، دالسبٌما فبً 

العةاق حٌث اخص  دد مبن المبؤتمةات دال حبدث دالنبددات مبداطن الضبعف فبً 

 القٌبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببادات الجامعٌبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببة 

 (  2، ص  1996نً ، ) الحمدا
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دمبن اجببل تطببدٌة العمبل االداةي داالكببادٌمً فببً الجامعببات ال  بد مببن الكاببف  ببن 

السمات القٌادٌة المفضلة لكل منهما د ل  لعدم الخلط فٌما  ٌنهما ، دا ةازها ددضبع 

الحلببدل دالمقتةحببات التببً مببن ابب نها االسببتمةاةٌة فببً تحسببٌن العملٌببة التة دٌببة ، 

كلٌات دةؤساء االقسام االكادٌمٌة ٌمالدن الفئات العلٌا فبً السبلم دنلةا الن  مداء ال

االكببادٌمً داالداةي فببً الجامعببة فببان هبب   الدةاسببة للتعببةف الببى السببمات القٌادٌببة 

 المفضلة لدى القادة االكادٌمٌٌن فً جامعة صالح الدٌن . 

 اهمية البحث : 

كمببا انهببا تحببدد مسببٌةة  تعببد التة ٌببة اداة ةئٌسببة تةسببم معببالم التقببدم الي مجتمببع ،

االصالح فٌ   ل انها تمال ا ةز الدسبائل فبً  نباء االفبةاد دالجما بات دهب ا التدجب  

العلمببً دالتقنببً البب ي غٌببة  معببالم الحٌبباة فببً  صببة الحاضببة دةاء  انلمببة تة دٌببة 

 (  19، ص  5..2تحكمها فلسفة هادفة دفكة تة دي ةاق        ) مصطفى ، 

ة دٌة مهمة تماةس ددةا فا ال دةائدا فً تحقٌق اهبداف دتعد الجامعات مؤسسات ت

المجتمع ، دلكً تحقق الجامعة االهداف المتدخاة منها فانها  حاجبة البى اداةة  ملٌبة 

كفدءة قادةة  لى تدجٌ  العملٌة التة دٌة دحسن سٌةتها دادائها ، فان  ال د من قٌبادة 

لتدةٌس دالعاملٌن دالطل ة د ل  فعالة ٌتم من خاللها الت اٌة فً سلد  ا ضاء هٌئة ا

مببن اجببل دفعهببم للعمببل دالتفا ببل  ةغ ببة داضببحة دكفبباءة  الٌببة دتببدجٌههم لتحقٌببق 

االهداف المناددة ، السٌما دان الدةاسات دال حدث التً اجةٌبت فبً مٌبدان االداةة 

% من اس اا فال الماةد ات ٌعدد البى ضبعف االداةة فٌهبا. دٌقباس 88 ٌنت ان 

عدا مبن خبالل قبدةتها  لبى  نباء العنصبة ال ابةي داالسبتفادة مبن د ً االمم دالا

طاقات  دالعمل  لى تنمٌتها دالدصدل  ها الى اقصى ما تسبمح  ب  امكانٌاتهبا دالاب  

فً ان الحضاةات المختلفة من  فجة التاةٌخ مدٌنة  قٌامهبا البى جهبدد ا نائهبا  فئباتهم 

 (  13،  1992اتهم : ) الالمً ، المختلفة دتحسٌن تدجٌههم داالستاماة االفضل لطاق

من الدحدات االساسبٌة فبً  نباء الاخصبٌة حٌبث ٌمكبن فهبم اخصبٌة  Traitدالسمة 

الفببةد  ببن طةٌقببة دةاسببة سببمات  الاخصببٌة دان هبب   الدحببدات ٌصببعا مالحلتهببا 

 59، ص  1977دلكننا تستدل  لى دجدد منها  السلد  اللاهةي للفةد ) الاما  ، 

 ) 

 لسمات هنا  االث حقائق هً :دمن مسلمات دجدد ا
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ـبب لاخصببٌات االفببةاد دةجببة مةتفعببة مببن االسببتقةاة فببان الاببخص ٌكاببف  ببن 1

 االستجا ات التعددٌة نفسها من خالل  دد ك ٌة من المداقف المتاا هة 

ـ  النس ة الى أي  ادة فاننا ٌمكن ان نجد  ٌن الناس اختالفا فً الدةجة اد فً كمٌة 2

 ه ا السلد  . 

ـ لاخصبٌات االفبةاد نبد  مبن االسبتقةاة فبان الابخص الب ي ٌحصبل  لبى دةجبة 3

 معٌنة فً زمن ما سٌحصل  لى دةجة قةٌ ة منها فً العام الاانً 

دتبؤدي هب   الحقبائق الباالث البى ان ننلبة البى السبمات  دصبفها ند با مبن العبادات 

الخببالق ، العامبة التبً ٌمكبن ان تسبتد ً  بن طةٌببق  بدد ك ٌبة مبن المداقبف )   بد 

1983  ،66  ) 

 (  125،  1998) الااٌا ، 

فنمط الفةد  النس ة الى التنلٌم دالتكدٌن السماتً الخاص  ب  هبد الب ي ٌحبدد سبلدك  

دٌقصد   ل  ت كٌد  الفةدق الفةدٌة دانب  ال ٌتابا    ب  اخصبان تمبام الاب   دمبن ابم 

ان كبال منهمبا فان  الٌسبتجٌا اخصبان  ب عض المدقبف اسبتجا تٌن متابا هتٌن تمامبا 

 (  83، ص 1998تختلف استجا ت  فً ضدء تكدٌن  السمائً )   د الملفة ، 

دتعد االداةة التة دٌة المحة  االساسبً للنلبام التة بدي لب ا فهبً  حاجبة ماسبة البى 

قٌببادة تتمٌببز  الاببمدل دالتكامببل دالتجدٌببد دتتسببم  ببالعمق دتتجبب   اهببدافها ددسببائلها 

ٌة الى تماٌل المعاةف العلمٌة دالعملٌة داالفبادة منهبا فبً دطةقها لدفع العملٌة التعلٌم

 (  .15، ص  5..2 صة ٌتمٌز  التجدٌد دالتطدٌة )  ٌد ، 

ٌعبد القٌبباس الببدقٌق لسببمات الاخصببٌة مبن االمببدة الصببع ة ا  ال تدجببد هنببا  دسببٌلة 

الختةاق ماا ة الفةد دا ماق  لتلهة امالب  داالمب  د داطفب  دٌعتقبد  عبض  لمباء 

ان افضل طةٌقة لفهم اخصٌة الفةد هً دةاسة تنلٌم السمات المدجبددة فٌب  النفس 

، ان لكل فةد سمات اخصٌة اا تة ٌمكن ان تالحل كما ٌمكن  لى اساسها اٌضبا ان 

تفبببةق  بببٌن ابببخص داخبببة دان تمٌبببز  بببٌن االابببخاص دمبببن ناحٌبببة اخبببةى ٌعتمبببد 

ة فببً مختلفببة السببٌماتٌدن مببن  لمبباء الببنفس ان امببة خصببائص دممٌببزات اا تببة د اقٌبب

المداقف د ل   س ا دجدد استعدادات معٌنبة  نبد الفبةد تتمٌبز  الا بات داالسبتمةاة 

دهبب   االسببتعادادت هببً مكدنببات اخصببٌة الفببةد لبب ا فهببم ٌسببتخدمدن السببمة دحببدة 

 ( . 174، ص  1993ضعٌفة لدصف الاخصٌة ) دٌةانً ، 
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احاٌن فببً مٌببدان داصب ح السببلد  القٌببادي دانماطبة محببدة اهتمببام  بدد ك ٌببة مببن ال ب

االداةة التة دٌببة د لببم الببنفس دخاصببة  لببم الببنفس القٌببادي ، دتماببل  ببدد مببن تلبب  

االهتمامببات فببً تصببمٌم  ببدد مببن االخت بباةات دالمقبباٌٌس داالسببت انات للكاببف  ببن 

 انماط السلد  القٌادي ،دللسلد  القٌاد  عدٌن اساسٌن هما:

  لى العمل السلد  القٌادي ال ي ٌةكز فٌ  القائد اهتمام  -1

 ـببب السبببلد  القٌبببادي الببب ي ٌةكبببز فٌببب  القائبببد اهتمامببب   لبببى العالقبببات االنسبببانٌة2

                                                                

 (  44،ص1993)دٌةانً،

دمببن خببالل  لبب  ٌمكببن ان تتجلببى اهمٌببة ال حببث فببً التعببةف دالكاببف الببى السببمات 

ادة االكبادٌمٌٌن ) ةؤسباء االقسبام ( د) العمبداء ( دالسبلد  القٌادٌة المفضبلة لبدى القب

القٌببادي لةؤسبباء االقسببام االنسببانٌة دحفببزهم نحببد  ملهببم دلزٌببادة دافعٌببتهم مببن اجببل 

مخةجببات المؤسسببة التة دٌببة الجامعٌببة دتطدٌةهببا د لبب  ضببمن االهببداف التة دٌببة 

 المحددة لها . 

 اهداف البحث : 

 داف التالٌة : ٌسعى ه ا ال حث الى تحقٌق االه

 ـ التعةف  لى السمات القٌادٌة المفضلة لدى القادة االكادٌمٌٌن .1

ـ التعةف  لى الفةدق  ات الداللة االحصائٌة  ٌن استجا ات القادة االكادٌمٌٌن من 2

  0.5.ةؤساء االقسام دالعمداء فً جامعة صالح الدٌن  ند مستدى الداللة 

 حدود البحث : 

ٌقتصة ال حث الحالً  لى )  مداء الكلٌات دةؤساء االقسام االكادٌمٌة ( فً جامعة 

 م  .2.1ـ  9..2صالح الدٌن للعام الدةاسً 

 تحدٌد المصطلحات ، 

 ـ السمة :  1
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سببٌتم االابباةة الببى  Trait عببد اطببال  ال احاببة  ببن  ببدد ك ٌببةة مببن تعبباةٌف السببمة 

  عضها .

صب ً نفسبً ٌتمٌبز  التقسبٌم دالتمةكبز دتخبص  انهبا نلبام   1937 ةفهبا ال بدةت 

 الفةد ( تعمل  ن جعبل الماٌبةات المتعبددة متسبادٌة دلٌفٌبا كمبا ٌعمبل  بن اصبداة 

 (   Alport . 1961 , p 28دتدجٌ  ااكال متسادٌة من السلد  التكٌفً دالتع ٌةي)

ا البى ال ي ا ت ة السمة  انها استعداد دٌنامٌكً اد مٌل اا ت نس ٌ .197* اما ةاجح 

 ند  من السلد  أي ٌ دد ااة  فً  دد ك ٌة من المداقف المختلفة . 

 انهبببا ) الصبببفة الجسبببمٌة اد العقلٌبببة اد االجتما ٌبببة اد  1977* د ةفهبببا زهبببةان 

 االنفعالٌة 

ـ الفطةٌة اد المكتس ة ـ التً ٌتمٌز  ها الاخص دتع ة  ن استعداد اا ت نس ٌا لنبد  

 (  123، ص  1977معٌن من السلد  ) زهةان ، 

د ةفها لٌزل السمة : انماط اا تة من االدةا  دالتفكٌة داةت باط الفبةد   ٌئتب  د  اتب  

 (  Leslie , 1994 , p63دالتً تلهة فً اغلا المداقف االجتما ٌة دالاخصٌة ) 

دٌعةف ال دةت :  انها نلام  ص ً مةكزي  ام ٌختص  الفةد دٌعمل  لبى جعبل  

ٌة دلٌفٌبا كمبا ٌعمبل  لبى اصبداة دتدجٌب  اابكال متسبادٌة الماٌةات المتعددة متساد

) حمببببادات       من السلد  التكٌفً دالتع ٌةي. 

 (  .32، ص  7..2، 

دفً  ضبدء التعباةٌف السبا قة تعبةف ال احابة السبمة نلةٌبا  انهبا ) اسبتعداد فطبةي 

 مكتسا اا ت نس ٌا لند  من السلد  ٌتفةد    الفةد دٌتمٌز     ن االخةٌن ( . 

 ـ  القيادة : 2

 انها  ملٌة الت اٌة فً اناطة افبةاد اد جما بة كجهبد م ب دل  1988 ةفها الاٌ انً 

 (  273، ص  1988منها فً س ٌل تحقٌق هدف فً مدقف معٌن ) الاٌ انً ، 

 انهببا تدجٌبب  سببلد  االفببةاد دتنسببٌق جهببددهم دمدازنببة  1992د ةفهببا معببةدف 

 43، ص  1992ددافعهم دةغ اتهم  غٌة تحقٌق االهداف  كفاءة  الٌبة ) معبةدف ، 

 ) 
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 انها  ملٌة الجة الى افضل مبةددد فبً سب ٌل القضبٌة المابتةكة  1999اما كدةتدا 

 (  71، ص  1999،   اقل ما ٌمكن من الفتةات د افضل تعادن ) كدةندا

فٌعبةف القٌبادة  لبى انهبا المقبدةة  لبى تدجٌب  سبلد  جما بة فبً  8..2اما سبماةة 

 (  132، ص 8..2مدقف معٌن لتحقٌق هدف ماتة  ) سماةة ، 

 سمات الاخصٌة القٌادٌة : 

من خالل مةاجعة ال احاة لالد ٌات دالدةاسات السا قة لم تحصل  ن تعةٌف محددد 

ادٌببة كمصببطلح مةكببا لبب ا  تعةٌببف السببمة دالقٌببادة كببال حببدة لسببمات الاخصببٌة القٌ

د لى اساس  ل   ةفت ال احاة سمات الاخصٌة القٌادٌة )  لبى انهبا مجمد بة مبن 

السمات اد الخصائص امتال  القدةة  لى الت اٌة فً االخبةٌن  هبدف حباهم دتدجٌب  

 سلدكهم نحد تحقٌق هدف معٌن .

القٌادٌة فٌتمال  الدةجة التً سٌحصل  لٌها اما التعةٌف االجةائً لسمات الاخصٌة 

القادة االداةٌٌن فً الجامعة مبن خبالل اسبتجا تهم لمقٌباس سبمات الاخصبٌة القٌادٌبة 

 التً ستعد  ال احاة كاداة للتمٌٌز . 

 :  مداء الكلٌات االنسانٌة دةؤساء االقسبام االكادٌمٌبة فبً جامعبة  القادة االكاديميين

ت اٌة فً سلدكات ا ضاء الهٌئة التدةٌسبٌة دالطل بة لتحقٌبق صالح الدٌن ال ٌن لهم ال

 االهداف التة دٌة المةسدمة.
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 الفصل الثاني

 الخلفٌة النلةٌة دالدةاسات السا قة : 

 أ ـ الخلفٌة النلةٌة 

 (   Conception of personality traitsمفهدم سمات الاخصٌة ) 

 ندما تهتم  دةاسبة فاننبا فبً الداقبع نبدةس  بددا مبن سبمات الفبةد اد مجمد بة مبن 

،  1983الخصائص دالصبفات ال اتٌبة الداخلٌبة التبً ال نسبتطٌع ان نةاهبا ) ابلتز ، 

 (15ـ12ص 

اٌن هً مفهدم اساس فً  ناء الاخصبٌة االنسبانٌة دهبً خصٌصبة ٌت ب Traitفالسمة 

فٌها االفةاد دك ل  فهً صفة للسلد  تتمٌز  قدة مبن الا بات داالسبتمةاة د بن هب ا 

ٌمكن مالحلتها دقٌاسها فالسبمات منهبا مبا هبد فطبةي دمنهبا مبا هبد مكتسبا دمنهبا 

فطةي مال السمات المزاحٌة دالمكتسا كالسمات االجتما ٌة دنحن نالحبل السبلد  

 ال ي ٌدل  ن السمات فالسمة التالحل .

سمات الاخصٌة فً س عة فئات دمبن سبمات تتصبل   نباء  Glifordصف جلفدةد د

الجسم اد مالمح  دسمات تتعلق  الحاجات دسبمات تتعلبق  باداء الدلبائف العضبدٌة 

دسمات تتصل  المٌدل داخةى تتعلق  االتجاهات  االضافة الى السمات المزاجٌة اد 

 (  35ص ، .198المتعلقة  القدةات العضلٌة العامة )  دض ، 

 الخصائص العامة للقائد التربوي : 

ٌتمتع   كاء اجتما ً دقدةة  لى التفا ل االجتمبا ً مبع الطبالا داخبل الفصبل  .1
 دخاةج  

ٌحببةص  لببى  نبباء الجما ببة دتماسببكها دالمحافلببة  لٌهببا مببن خببالل كفاءتبب  فببً  .2
 اداةة الصةا  دالتفادض ، دحل الماكالت داتخا  القةاة . 
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 قادة  لى تزدٌد الطالا  المعلدمات دالمعاةف .  .3
 ٌماةس م دأ الادةى دٌت ادل االةاء مع طال   . .4
 ٌت القدةة  لى حل الصةا  الاخصً .  .5
 ٌماةس التدجٌ  داالةااد  كفاءة  .6
ٌتمتع   كاء انفعالً  حٌث ٌكدن لدٌ  القدةة  لى معةفة ماا ة دانفعاالت -7

ف  الطمدح ، الماا ةة ، اال دا  داال تكاة ، المحٌطٌن    داداةة انفعاالت  . ص

 التخطٌط دالتنلٌم فً  مل  ،

 انماط القيادة التربوية : 

هنا   القة داٌقة الصلة  ٌن النمط القٌادي دفعالٌة المؤسسات التة دٌة دنجاحها فً 

اداء ةسالتها ل ا فالقائمدن  لى تطدٌة التعلبٌم دتحقٌبق مبا ٌسبمى  اال تمباد دالجبددة 

مطال دن  ال حث  ن القٌادة ادال ، د عد  ل  ٌدلدن تطدٌة ه   القٌادة  ناٌة ك ٌةة ، 

 الى فعالٌة التعلٌم دالعكس صحٌح .  ففعالٌة القٌادة تؤدي

دالقٌادة المدةسٌة الناجحة هً التً تتضمن مجاال داسعا من الاقافات دالمماةسات ، 

 حٌببث تتنببد  االنمبباط القٌادٌببة  مببا ٌببتالئم مببع مختلببف المداقببف ، دهنببا  العدٌببد مببن 

 االنماط القٌادٌة التً ٌتةتا  لٌها سٌادة مناخ اجتما ً معٌن .

   Autocratic Leadershipٌادة الدٌكٌتاتدةٌة : ) االتدقةاطٌة ( الق ادال /

دت خ  ه   القٌادة اتجاها است دادٌا ، داةغامٌا دتسلطٌا ـ دٌلهة  ل  فً العالقة  بٌن 

 كل من القائد داالت ا  دالمناخ االجتما ً السائد ، د ل  كما ٌلً : 

دادج  نااط  ، دٌحدد ند   القائد : ٌحدد  نفس  سٌاسة العمل كلٌا دٌملً خطدات 

العمل ال ي ٌختص    كل فةد ، دٌعطً ادامة كاٌةة تعاةض ةغ ة الجما ة دٌهتم 

 ضمان اال ضاء حتى ان  قد ٌعمل  لى انقسام المؤسسة ،دٌقلل من االتصال  ٌن 

ا ضائها مصالحة الاخصٌة . االفةاد : ٌنف دن الخطدات خطدة  خطدة  صدةة 

الكاملة ، لٌس لهم حةٌة اختٌاة ةفاق العمل ـ دا ا تة   ٌصعا  لٌهم معةفة الخطة

القائد مكان  اد تنحً ازمة ادٌدة قد تؤدي الى انحالل الجما ة ، اد انخفاض 

 (.25، ص  2..2ةدحهم المعندٌة ) دمحم ، 

االفببةاد : ٌنفبب دن الخطببدات خطببدة  خطببدة  صببدةة ٌصببعا  لببٌهم معةفببة الخطببة 

ةفاق العمل ـ دا ا تبة  القائبد مكانب  اد تنحبً ازمبة  الكاملة ، لٌس لهم حةٌة اختٌاة
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،  2..2ادٌدة قد تؤدي الى انحالل الجما ة ، اد انخفاض ةدحهم المعندٌة ) دمحم ، 

 (  .25ص 

 

  Democratic Leadershipالقٌادة الدٌمقةاطٌة :  اانٌا :

ابدةة فٌمبا القائد : ٌاجع االفةاد  لى المنافسة دالتعادن ، ٌااةكهم الةأي سبداء الم

ٌجببا  ملبب ، دٌلتببزم  اهببداف الجما ببة ، دٌتببة  للجما ببة حةٌببة تدزٌببع العمببل  ببٌن 

 ا ضائها دٌكدن مدضد ٌا فً مدح  دنقد  لالفةاد .

االفةاد:ٌاعة االفةاد   همٌة مساهمت  االٌجا ٌة فً التفا بل االجتمبا ً ، دٌختباةدن 

ةفبباق داال مببال التببً ٌةغ ببدن فٌهببا ط قببا لقببدةاتهم دمٌببدلهم دٌكدنببدا اكاببة تماسببكا 

دتةا طببا دةدحهببم المعندٌببة  ببادة مببا تكببدن  مةتفعببة دا ا تببة  القائببد مكانبب  اسببتمة 

 العمبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببل دالناببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببباط ددن ان ٌحبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببدث 

 ل . ل  خل

القٌببادة الحببةة ) الفدضببدٌة ( القائببد : محاٌببد ال ٌابباة  اال  الحببد االدنببى مببن  االاببا :

 المااةكة ، دٌتحةى الحةٌة االفةاد دالجما ة .

المناخ دالسبلد  االجتمبا ً : حةٌبة مطلقبة دكاملبة للقائبد داالفبةاد فبً اطباة انجباز 

 ,Marshallة الم ادلبة : ) االهداف ، العالقة  ٌن افةاد الجما بة ٌسبددها البدد دالاقب

1999,p92  ) 

 Leaderships Theories ا : نلةٌات القٌادة :

 Trait Theoryنلةٌة السمات :  ادال :

تةكبببز هببب   النلةٌبببة  لبببى سبببمات القائبببد مبببن حٌبببث خصائصببب  الجسبببمٌة دالعقلٌبببة 

داالنفعالٌة داالجتما ٌة ، دتةى ان خصائص الاخصٌة دسماتها تؤاة  لى اسبلدا 

القٌادة ، د ادة ما تت اة سمات الاخصٌة  نمط الاقافة فً المجتمع ، دمن اهم سمات 

 القائد : 

ى الطدل ، دالدزن الاقٌل ، دالصحة النفسبٌة السمات الجسمٌة : فالقائد ٌمٌلدن ال .1
 العالٌة . 
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السببمات االنفعالٌببة : فالقائببد ٌمٌلببدن الببى االن سبباط ، دةدح الفكاهببة دالمببةح ،  .2
دتاجٌع دةدح التعادن ، دمةا ات ماا ة االخةٌن ، دٌكدندن اكاة تسبامحا ، 

 دمجاملة ، داتزانا . 
قافة دمعةفة  الٌة دادسع افقا  لبى السمات العقلٌة : فالقائد اكاة  كاء ، د دي ا .3

 ,Rpnaldالتن ببؤ  احببداث.داكاة ا تكبباةا.داكاة محافلببة  لببى الدقببت داداةتبب )
1978 , p133 ) 

السمات االجتما ٌة : كالتعادن دالقدةة  لى التعامل داالن سباطٌة دةدح الفكاهبة  .4
دمةا ببباة المابببا ة دكسبببا اقبببة الجما بببة دالماببباةكة داالسبببهام فبببً الناببباط 

 االجتما ً دالقدةة  لى خلق الةدح المعندٌة العالٌة فً الجما ة . 
العمببل  سببمات  امببة دتاببمل الملهببة المعقببدل دالمحافلببة  لببى الدقببت دمعةفببة .5

دالمعاٌٌة االجتما ٌة داالمانة حسن السمعة ، دالتمس   القٌم االنسانٌة دالةدحٌة 
 . دالتداضبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببع

                                                             (Black , 1978 , p20  ) 
 

  Situational Leadership اانٌا : النلةٌة المدقفٌة

لقٌببادة داال ضبباء دٌفتببةض ان القائببد ٌعمببل  لببى ٌةكببز  لببى ط ٌعببة العالقببة  ببٌن ا

مدائمة دتغٌة اسلد   القٌادي  لى اساس قبدةات دمٌبدل ا ضباء الجما بة ، دٌكبدن 

الفبةد فببً جما ببة قائبدا فببً مدقببف معبٌن دلكببن لببٌس  الضبةدةة ان ٌكببدن قائببدا فببً 

مدقببف اخببة ، دان القائببد ال ٌمكببن ان ٌلهببة اال ا ا تهٌبب ت اللببةدف فببً المداقببف 

 تما ٌة الستخدام امكانٌة القٌادٌة . االج

 االاا : النلةٌة الدلٌفٌة : 

القٌادة فً ضبدء هب   النلةٌبة هبً القٌبام  الدلبائف الجما ٌبة التبً تسبا د الجما بة 

 لى تحقٌق اهدافها دٌنلة الٌهبا  دصبفها دلٌفبة تنلٌمٌبة ، دتبتلخص اهبم الدلبائف 

خ بببةة داالداةة دالتنفٌببب  دحبببل القٌادٌبببة  بببالتخطٌط ددضبببع السٌاسبببة داالٌدلدجٌبببة دال

 99، ص  6..2الصةا ات دالاداا دالعقاا دالنمد ج ال ي ٌحت ى . ) التمٌمً ، 

 ) 

 ةا عا ـ نلةٌة الةجل العلٌم : 

أي النلببة الببى اخصببٌة القائببد  ا ت بباة  معجببزة دحالببة متفببةدة تبب تً مصببادفة ددن 

ت التبً تداجب  تحدٌد سمات معٌنة تمٌبز   بن غٌبة  سبدى قدةتب   لبى حبل المابكال
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الجما ة التً ٌ ةة  ٌن لهة انٌها  بالقدة الخاةقبة احٌانبا ، اد  الب كاء المفبةط احٌانبا 

اخةى ، اد  القدةة  لى الت اٌة فً التا عٌن داستاماة طاقاتهم الى حد التضبحٌة  كبل 

ائ استجا ة لمطال   لٌس هنا  صفات محددة للقائد ، دلكن االمدة تعالى  لى ٌدٌب  

نلٌبة لهبا ، دلب ا تبةت ط الجما بة  القائبد اةت باط الجسبد ، دال تسبتطٌع ان   طةٌقة ال

تتصببدة امكانٌببة اسببتمةاةها ددنبب  ، دتصبباا  البب هدل حببٌن تفقببد  ، هكبب ا كببان مبباد 

 النس ة للصٌن دهتلة  النس ة لاللمان دلكن المانٌا دالصٌن قد اسبتمةتا دحققتبا تقبدما 

 ملمدسا  عد انتهاء  هد ه   الاخصٌات . 

 خامسا : النلةٌة التفا لٌة 

دٌةى اصحاا ه   النلةٌة ان  ملٌات التفا ل االجتما ً ت ةز القادة ، د ل   نبد 

تكامل العناصة التالٌة من خالل  ملٌات التفا ل د لبدةة االدداة دالمةاكبز دمعباٌٌة 

 االداء . 

 ده   العناصة هً : 

  كقٌادتب  لفةٌبق الد كبة فبً اخصٌة القائد دقدةت   لى تفعٌل النااط لبدى الجما بة
 االفةاح حٌن ٌكدن ماهةا فً الد كة . 

  خصائص الجما ة دحاجاتها داتجاهاتها ، فبال ٌقبدد الب كدة االنباث فبً مداقبف ال
 ٌمكن للةجال المااةكة  ها لكدنها من الخصدصٌات الاقافٌة لالناث . 

 الفبةح لبٌس  لةدف المدقف دالمؤاةات النفسٌة دالفٌزٌقٌة فٌ  ، فمن ٌقدد انابطة
هببد ٌقببدد المةاسببٌم الجنائزٌببة فالقائببد النبباجح هببد مببن ٌسببتطٌع ان ٌببتلمس اهببداف 
الجما ة فً المدقف دماا ةها ، دمن ٌستطٌع تنلٌم االمكانات المادٌبة دال ابةٌة 
ضبمن المدقببف داالسبتفادة منهببا فبً تٌسببٌة سب ل النابباط دت زةهبا  اتجببا  الغببةض 

 المنادد . 
 ج : الدةاسات السا قة 

 . 1989ـ دراسة ابراهيم  1

اجةٌبت الدةاسببة فبً كلٌببات  عببض الجامعبات العةاقٌببة فببً ابالث جامعببات )  غببداد، 

المدصل ، ال صةة ( هدفت الى التعةف  لى السلد  القٌادي لةؤساء االقسام . دقد 

تدصلت الدةاسة الى ان السلد  القٌادي لةؤساء  مستدى مق دل ، اما جدانا للقٌادة 

حازت المدضد ٌة  لى مستدى متدسط ، داسبتخدام السبلطة ، حبازت التة دٌة فقد 

 لى مستدى ضعٌف ، دالمةدنة حازت  لى مستدى جٌبد ، دفهبم االخبةٌن حبازت 

 لى مستدى جٌد دمعةفة م ادئ االتصبال  لبى مسبتدى مق بدل . ادصبٌت الدةاسبة 



14 

 

 

 

          

     

 

 

14 

هٌم ، اخضا  ةؤساء االقسام لددةات تدةٌسٌة لت كد جدانبا السبلد  القٌبادي ) ا بةا

 (.  581، ص  1989

  1981ـ دراسة العامري  2

) خصائص الاخصٌة التً ٌفضلها طل ة المةحلة الااندٌة  مدةسبٌهم ( اجةٌبت هب   

( طال با دطال بة مبن الصبفٌن االدل دالابانً المتدسبط دالةا بع  885الدةاسبة  لبى ) 

دالخببامس اال ببدادي دهببدفت الببى معةفببة خصببائص الاخصببٌة التببً ٌفضببلها طل ببة 

الااندٌة  مدةسبٌهم دالبى معةفبة مبا ا ا كانبت هنبا  فبةدق فبً الخصبائص المفضبلة 

لدى الطل ة ت عا لمتغٌة الجبنس ، داسبتعمل ال احبث االسبتفتاء لجمبع ال ٌانبات ، د عبد 

تحلٌببل ال ٌانببات احصببائٌا  اسببتخدام الةتببا داالدسبباط الحسببا ٌة دمة ببع كبباي تدصببل 

الطل بة هبً الخصبائص العابة التبً  ال احث الى ان الخصائص المفضلة لدى  مبدم

% من الخصائص دقد جاءت اة ع خصائص منها  25احتلت المةاتا العلٌا دتمال 

تؤكد  لى الددة المعةفً فً اخصٌة المبدةس دسبت خصبائص تؤكبد  لبى البددة 

 ( 8ـ7، ص  1981الخلقً داالنسانً ) العامةي ، 

  .199ـ الامسً 3

، هدفت الدةاسة  لى التعبةف  لبى سبمات  اجةٌت الدةاسة فً كلٌات جامعة  غداد

% ( .9الاخصٌة دالسلد  القٌادي للتدةٌسٌٌن فً الجامعة ، دالهةت النتبائى ان )

% ( مبنهم 18من ةؤساء االقسبام العلمٌبة ٌقفبدن ضبمن منطقبة القبادة الناجحبة ان ) 

فقط ٌقع ضمن النمط القٌادي النمد جً ، دان ةؤساء االقسام العلمٌة  صبدةة  امبة 

 هتمببببببببببببببببببببببببببببببببدن  العمببببببببببببببببببببببببببببببببل دالعالقببببببببببببببببببببببببببببببببات االنسببببببببببببببببببببببببببببببببانٌة ٌ

 6.5، ص  .199) الامسً ،                                                           

 ) 

  3..2ـ دةاسة  لٌمات  4

اجةٌببت الدةاسببة فببً جامعببة الٌةمببد  ،االةدن،هببدفت الببى التعببةف  لببى السببمات 

ٌن فً جامعة الٌةمد  دتدصل البى القٌادٌة المفضلة لدى القادة االكادٌمٌٌن داالداةٌ

اهبببببم السبببببمات القٌادٌبببببة المفضبببببلة لبببببدى القبببببادة االكبببببادٌمٌٌن منهبببببا ) االطبببببال  

دالمعةفة،العالقات االنسبانٌة،العدل دالمدضبد ٌة،التعزٌز دالتطدٌة،الكفاءة،الحةٌبة 

االكادٌمٌببة ( دمببن السببمات القٌادٌببة المفضببلة لببدى القببادة االداةٌببٌن منهببا ) العالقببات 
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انٌة،االطال  دالمعةفة،التخطٌط،الب كاء،التغٌٌة دالتطبدٌة، العطباء دالطمبدح ( االنس

دادصى ال احث اداةة الجامعة  االهتمام  السمات القٌادٌة المفضلة للقادة االكادٌمٌٌن 

داالداةٌٌن دتحلً قادتها  سمة القائد المتكامل فبً السبمات . دادصبى ال احبث اداةة 

لقٌادٌببة المفضببلة للقببادة االكببادٌمٌٌن داالداةٌببٌن دتحلببً الجامعببة  االهتمببام  السببمات ا

قادتهببببا  سببببمة القائببببد المتكامببببل فببببً السببببمات دتببببدفٌة االجببببداء المناسبببب ة لتحقٌببببق 

 (  241، ص 3..2 ل .) لٌمات،

  3..2ـ دةاسة العزادي 5 

 نببدان الدةاسببة ) االسببالٌا القٌادٌببة د القتهببا  السببمات الاخصببٌة دالدافعٌببة نحببد 

ةي لمدٌةي المداةس الااندٌة فً محافلة نٌندى ( اجةٌبت هب   الدةاسبة العمل االدا

( مدٌةا دمدٌةة للمداةس الااندٌة دكان الهدف منها التعةف  لى االسالٌا .9 لى )

القٌادٌة دالسمات الاخصٌة لمدٌةي المبداةس الااندٌبة دالعالقبة  ٌنهبا د بٌن مسبتدى 

احببث اسببت انة االسببالٌا القٌادٌببة مببن الدافعٌببة نحببد العمببل االداةي ، دقببد اسببتخدم ال 

ا داد  دل هٌةسً دكٌنٌث  النااةد دقائمة سبمات الاخصبٌة مبن ا بداد فةاٌ بدةخ 

دمقٌبباس الدافعٌببة نحببد العمببل االداةي مببن ا ببداد ال احببث ، د عببد تحلٌببل ال ٌانببات 

 احصبببائٌا  اسبببتخدام مة بببع كببباي دمعامبببل  ٌةسبببدن داالخت ببباة الابببائً لعٌنبببة داحبببدة

 T-test خت اة التائً لعٌنتٌن مستقلتٌن تدصل ال احث الى ان استخدام االسالٌا داال

القٌادٌببة لبببدى افببةاد  ٌنبببة ال حبببث كانببت ) االسبببلدا المدجبب  ، االسبببلدا البببدا م ، 

االسببلدا المفببدض ، االسببلدا المببدةا ( د لببى التببدالً ، دان العالقببة غٌببة دالببة 

ن مستدى الدافعٌة نحد العمبل احصائٌا  ٌن االسالٌا القٌادٌة دالسمات الاخصٌة د ٌ

 االداةي 

 1.9ـ11، ص 3..2) العزادي ،                                                      

 ) 

  9..2ـ دةاسة  ادي 6

سمات الاخصٌة القٌادٌة د القتها  اسالٌا معالجبة الصبةا  التنلٌمبً لبدى مبدٌةي 

 الى :المداةس المتدسطة فً محافلة دهد  هدفت الدةاسة 

ـ قٌاس سبمات الاخصبٌة القٌادٌبة لبدى مبدٌةي دمبدٌةات المبداةس المتدسبطة فبً 1

 محافلة دهد  . 
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ـ التعةف  لى اسالٌا معالجة الصةا  التنلٌمً لدى مدٌةي دمبدٌةات المبداةس 2

 المتدسطة فً محافلة دهد  . 

ـب التعببةف  لبى العالقببة  ببٌن سبمات الاخصببٌة القٌادٌببة داسبالٌا معالجببة الصببةا  3

 التنلٌمً  

دقد قامت ال احاة  ا داد اداتٌن احداهما لقٌاس لسمات الاخصٌة داالخةى السبالٌا 

معالجة الصةا  التنلٌمً دتدصبلت النتبائح البى ان هنبا   القبة اةت اطٌبة  بٌن كبل 

اسلدا من االسالٌا الحتمٌة لمعالجة الصبةا  التنلبٌم مبن جهبة دسبمات الاخصبٌة 

 القٌادٌبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببة مبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببن جهبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببة اخبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببةى.

 (9..2) ادي ،                                                                          
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 الفصل الثالث

 اجراءات البحث 

ستعتمد ال احاة لتحقٌبق اهبداف  حاهبا  لبى المبنهى الدصبفً مبن نبد  الدةاسبات 

 المسحٌة  اال تماد  لى اجةاءات ال حث الحالً .

 ادال : مجتمع ال حث 

ل حببث الحببالً  القببادة االكببادٌمٌٌن  الكلٌببات االنسببانٌة فببً جامعببة ٌتحببدد مجتمببع ا

 (  1صالح الدٌن دالمتمالة كما فً جددل ) 

 ـ  يبين مجتمع البحث موزع بحسب الكليات واالقسام 1جدول ـ 

 الكلٍاث
 رئٍس القسن

 العوٍذ
 إًاث ركىر

 1  4 اٌفْٕٛ اٌج١ٍّح

 1  2 اٌمأْٛ ٚاٌغ١اعح

 1 1 3 اٌٍغاخ اٌّغائ١ح

 1  3 االداب ِغائٟ

 1  2 اٌمأْٛ ٚاٌغ١اعح ِغائٟ

 1  12 و١ٍاخ ِغائ١ح

  1 7 و١ٍح االدت١اخ

 1 1 5 اٌرشت١ح االعاع١ح

 1 1 4 ذشت١ح أغا١ٔاخ

 1  5 ذشت١ح اٌؼ١ٍّاخ

 1 1 1 و١ٍح اٌرشت١ح اٌش٠اض١ح

 1 3 3 اٌؼٍَٛ االعال١ِح

 1 6 6 اٌٍغاخ

 1 5 5 االداسج ٚااللرصاد

 13 19 62 الوجوىع
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 مداء ( تم اختٌاةهم  .1ةئٌس قسم د  26املت  ٌنة ال حث )  اانٌا :  ٌنة ال حث:

  ادائٌا من مجتمع ال حث . 

 ( 2كما في الجدول ) 

 الكلٍت
 القسن

 العوٍذ
 اًاث ركىر

 1  1 ػٍَٛ اعال١ِح 

 1 1 1 و١ٍح االداب صثادا

 1  2 اداسج ٚالرصاد

 1  4 اٌرشت١ح اٌؼ١ٍّاخ

 1  2 اٌمأْٛ ٚاٌغ١اعح

 1  1 االداب ِغائٟ

 1  2 و١ٍاخ

 1 1 3 اٌٍغاخ ِغائ١ح

 1 1 2 اٌرشت١ح االعاط

 1 1 4 ذشت١ح أغا١ٔاخ

 1 4 22 اٌّجّٛع

 

 اداة البحث 

لغةض تحقٌق اهداف ال حث تطلا دجدد اداة لقٌاس السمات القٌادٌبة المفضبلة لبدى 

 القادة االكادٌمٌٌن  كلٌات االنسانٌة فً جامعة صالح الدٌن . 

دنلببةا لعببدم دجببدد اداة سببا قة  لببى حببد  لببم ال احاببة تناسببا حقٌقببة داهببداف  حاهببا 

لعلمً حٌث اااة ) الن دٌن اةت ت ان تقدم   ناء اداة ال حث متعددة الخطدات ال ناء ا

1969  ،Allelyen  : ًالى ان  ملٌة  ناء أي مقٌاس تم  خطدات اساسٌة ه ) 

 أ ـ التخطٌط للمقٌاس د ل   تحدٌد السمات المةاد قٌاسها دمكدناتها . 

 ا ـ ص اغة الفقةات لكل مكدن . 

 جـ ـ تط ٌق الفقةات  لى  ٌنة مختلفة لمجتمع ال حث 

(Allen & yen , 1979 , p118احصببببائٌا ) د ـ تحلٌببببل القفببببةات 
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 خطوات بناء مقياس السمات القيادية 

 ـ تحدٌد السمات دمكدناتها  1

فً ضدء االطاة النلبةي دالدةاسبات السبا قة حبددت ال احابة خمسبة سبمات فة ٌبة 

كمكدنات للسمات القٌادٌة كما دضعت تعةٌفا لكل سمة ام قامبت  عةضبها  بن  بدد 

( لتحدٌد مالءمنها كسمات قٌادٌة دقبد  1من الخ ةاء فً التة ٌة د لم النفس ملحق ) 

 دٌة : اجمعدا  لى ان المكدنات تمال  السمات القٌا

 ـ ا داد الفقةات  2

( فقببةة تغطببً ل ببدائل االجا ببة  41 عبد تحدٌببد المكدنببات دتعةٌفهببا صبباغت ال احاببة ) 

امام كل فقةة دهً ) افضلها كاٌبةة ، افضبلها أي قبدما ، ) افضبلها قلبٌال ( دلغبةض 

( د اال تمباد  لببى  2الت كبد مببن صبالحٌة الفقببةات تبم  ةضببها  ل)بالخ ةاء ) ملحببق 

ٌاة لصالحٌة الفقةة ت ٌن ان هنا  فقةة داحدة ال تحصل  لبى نسب ة % كمع.8نس ة 

 فقةة . .4اتفاق فتم ح فها د ه ا اص ح  دد الفقةات الكلً 

 ا داد تعلٌمات المقٌاس -3

دضعت ال احاة تعلٌمات االجا ة  لى مقٌاس السمات القٌادٌة دةا ت فٌهبا ان تكبدن 

 ة  ن ةاٌ  مبن خاللهبا  صبدق دقٌقة دصةٌحة دداضحة دٌستطٌع المستجٌا ان ٌع

دتضمنت  دم تبة  اٌبة فقبةة  بددن اجا بة دان ٌختباة ال بدٌل الب ي ٌع بة  بن مدقفب  

فعببال فضببال  ببن اخ بباة  ان اجا تبب  تسببتخدم الغببةاض ال حببث العلمببً فقببط دلببٌس 

 الغةاض اخةى دالدا ً ل كة االسم.

 التط ٌق االستطال ً للمقٌاس : -4

ةض الت كبد مبن دضبدح تعلٌمبات المقٌباس تبم تط ٌقب  ق ل ال دء  التط ق النهبائً دلغب

( فببةدا مببن القببادة االكببادٌمٌٌن دقببد اتضببح ان  .2 ببن  ٌنببة  اببدائٌة مكدنببة مببن ) 

الفقةات دالتعلٌمات داضبحة لبدى افبةاد العٌنبة دلبم تاباة أي تسباؤالت  بن  لب  مبن 

 ق لهم . 

 ـ التحلٌل االحصائً لفقةات المقٌاس 5
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: ا  انها احدى اهبم جدانبا التحلٌبل االحصبائً دمبن اجبل  أ ـ حساا القدة التمٌزٌة 

( فةد  .2حساا القدة التحضٌةٌة لفقةات السمات القٌادٌة ام تط ٌق   ن  ٌنة من ) 

من القادة االداةٌٌن داستخدم االخت اة الاانً لعٌنتٌن مستقلتٌن لحساا تمٌبز الفقبةات 

اك ببة مببن القٌمببة النائٌببة  ( دهببً 6062ـ  3054دتةادحببت القببدة التمٌزٌببة مببا  ببٌن ) 

مما ٌدل  لبى تمتبع الفقبةات  تمٌبز  .0.(  ند مستدى داللة  1096الجددلٌة ال الغة )

 . ام 
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 ( 3جددل ) 

 المتوسطات واالنحرافات المعيارية والقيم التائية المحسوبة لفقرات مقياس سمات 

 الشخصية القيادية باستخدام المجموعتين المتطرفتين

 ث

الوجوىعت 

 ٍاالعل

الوجوىعت 

القٍوت  الذًٍا

التائٍت 

الوح

 سىبت

 ث

الوجوىعت 

 العلٍا

الوجوىعت 

القٍوت  الذًٍا

التائٍت 

الوح

 سىبت

الوتى

 سظ

االًحر

اف 

الوعٍا

 ري

الوتى

 سظ

االًحر

اف 

الوعٍا

 ري

الوتى

 سظ

االًحرا

ف 

الوعٍار

 ي

الوتى

 سظ

االًحر

اف 

الوعٍا

 ري

1 3881
4 

1835
4 

18537 1844
9 

6869 2
1 

3881
5 

1829
3 

2856
4 

1829
1 

7815 

2 4851

1 

1855

5 

38333 1839

4 

8818 2

2 

3891

6 

1812

4 

2881

4 

1836

8 

6871 

3 4819
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2831

5 
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1281
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1881

8 
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1 
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5 

4817

4 

1815

6 

3825

9 

1819

4 

5831 

6 4827
7 

1878
3 
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9 
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6 

4837
1 

1869
1 

3834
2 

1813 8869 
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4 

1831

9 

28296 1811

4 

6817 2

7 

4825

9 

1891

1 

3838

8 

1813

4 

6822 

8 4843
5 

1871
1 

38398 1816
7 

7891 2
8 

3879 1822
3 

2874
1 

1833
5 

6 

9 4811

8 

1891

6 

28519 1818

7 

1182

8 

2

9 

4825

1 

1894

8 

2862

9 

1831

5 

1183

8 

1

1 

4 1842

7 

38685 1856

8 

1854

* 

3

1 

3894 1868

4 

3872 1871 1822

* 

1
1 

4841
7 

1864
1 

38166 1824
1 

9822 3
1 

4835
1 

1861
6 

3834
2 

1816
9 

8851 

13881 18783872 18241865338971815289218376826 
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2 1 9 6
*

 2 2 4 5 8 

1

3 

3884

2 

1819

5 

38118 1887 5884 3

3 

4836
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1881

2 

2821

2 

1892
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1282

1 

1

4 

3893

5 

1895

9 

28842 1861

1 

7854 3

4 

4831

4 

1895

3 

3898

1 

1831

1 

8855 

1

5 

4831

4 

1875

6 

8342 1823

9 

6896 3
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4811

8 

1895

6 

2891

7 

1838

4 

1188
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1
6 

4831
4 

1866
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38296 1836
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1841
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7 
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3
8 

4836
1 

1881
2 

2821
2 

1892
7 

1282
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1

9 

4821

3 

1886

2 

38324 1823

6 

6816 3

9 

4827

7 

1866

7 

3835

1 

1827

1 

6871 
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4849

1 

3857

1 

3834 1828

7 

8868 4

1 

4897

2 

1822

6 

2844

4 

1817

8 

9833 

 الصدق : -6

ٌعبد الصبدق مببن الخصبائص المهمببة التبً ٌجبا ان تتببدفة فبً المقبباٌٌس النفسبٌة هببد 

ال ي ٌحقق الهدف ال ي دضع  ن اجل   اكل جٌد كما ان  ٌقٌس فعال ما ٌفتةض ان 

 تقٌس  فقةات  

 (stanly and Hopkins1972  : دقد تحقق للمقٌاس المؤاةات التالٌة ) 

المطلد بة فبً  نباء المقٌباس دٌقصبد  ب   أ ـ الصدق اللاهةي دهد احد اندا  الصدق

 1978مدى انتساا مضمدن الفقةات للسمة المقاسة ددضدحها )  ددة دملكادي ، 

( دقد تحقق الصدق اللاهةي من خالل  ةض المكدنات دالفقةات  لى  159، ص

 ( لتحدٌد مدى مالءمتها .  1مجمد ة من الخ ةاء ملحق ) 

 ا ـ صدق ال ناء 

ن خببالل حسبباا معببامالت االةت بباط لفقببةات المقٌبباس  لببى دٌببتم الحصببدل  لٌبب  مبب

( دكانت معامالت االةت باط جمٌعهبا دالبة احصبائٌا  4الدةجة الكلٌة كما فً جددل ) 
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(  0196.ا  كانت قٌمتها اك ة من القٌمة الانائٌة لمعامل االةت اط  الجددلٌة ال الغبة ) 

 (  0.5. ند مستدى داللة )

 الرتباط مع الدرجة الكلية ) الصدق التبايني (( يوضح معامالت ا 4جدول ) 

 قٍوت هعاهل االتباط ث قٍوت هعاهل االرتباط ث

18  18312 218  18489 

28  18351 228  18311 

38  18495 238  18356 

48  18416 248  18399 

58  18416 258  18495 

68  18433 268  18326 

78  18325 278  18277 

88  18314 288  18373 

98  18354 298  18388 

118  18392 318  18397 

118  18277 318  18313 

128  18336 328  18311 

138  18315 338  18468 

148  18316 348  18379 

158  18398 358  18311 

168  18313 368  18331 

178  18341 378  18366 

188  18392 388  18499 

198  18315 398  18489 

218  18491 418  18321 

  الثبات

ٌعنً الا ات دقة المقٌاس د دم تناقص  داتسام  فٌما ٌزددنا    معلدمات  بن سبلد  

( دحسبببا الا بببات  طةٌقبببة االخت ببباة  .19، ص  1987الفبببةد      ) ا بببد حطبببا ، 

 Test retestدا ادة االخت اة 

دهبد معامبل اةت باط مق بدل  لمبا ان  081.د لغ معامل االةت اط  ٌن مةتً االخت اة 

 لكل سمة ا اتها الخاص كما فً الجددل 
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 ( 5جدول ) 

 يوضح معامالت االرتباط لكل سمة في حساب الثبات

 هعاهل االرتباط السوت

 1887 اٌٛػٟ

 1888 اداسج االٔفؼاالخ

 1885 اٌذافؼ١ح اٌشخص١ح 

 1889 اٌرؼاطف ِغ االخش٠ٓ 

 1882 اٌّٙاساخ االجرّاػ١ح 

 1884 اٌذسجح اٌى١ٍح 

د  ل  اصب ح المقٌباس  صبدةت  النهائٌبة  ات خصبائص سباٌكد متةٌبة جٌبد داصب ح 

 فقةة  .4جاهزا للتط ٌق دالمخلف من 

 مببا ان المقٌبباس اببالث االجا ببة فقببد تدز ببت تصببحٌح المقٌبباس دحسبباا الببدةجات : 

دةجات ـ افضلها البى  3الدةجات  لى  دائل االجا ة  الاكل التالً ) افضلها كاٌةا  

دةجة افضلها قلٌال دةجة داحدة ( د ه ا تكبدن الدةجبة العلٌبا  لبى المقٌباس  2حدما 

كمبا ان لكبل مهباةة دسبطها  .8دةجبة  دسبط فةضبً قبدةة  .4دةجة دالدنٌا  .12

 الفةضً الخاص  ها  الاكل التالً 

 (توزيع الدرجات واالوساط الفرضية لكل سمة من السمات 6جدول ) 

 الىسظ الفرضً ادًى درجت اعلى درجت الوهارة

 14 7 21 عّح اٌٛػٟ 

 16 8 24 اداسج االٔفؼاالخ

 16 8 24 اٌذافؼ١ح اٌشخص١ح

 14 7 21 اٌرؼاطف ِغ االخش٠ٓ

 21 11 31 اٌّٙاساخ االجرّاػ١ح

 81 41 121 اٌىٍٟ
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 الفصل الةا ع

 نتائى ال حث

 سٌتم فً ه ا الفصل  ةض النتائى دمناقاتها فً ضدء االهداف 

 ادالي: نتائى الهدف االدل دال ي ٌنص  لى : 

التعةف الى السمات القٌادٌبة المفضبلة لبدى القبادة االكبادٌمٌٌن ) ةؤسباء االقسبام ( ) 

 العمداء ( . 

 2.022تحلٌل النتائى ان )سمة الد ً( كانت  دسط حسا ً قدة  ـ دجد من خالل  1

د نببد مقاةنتهببا مببع الدسببط الفةضببً لهبب    1058765 ببانحةاف معٌبباةي قببدة  

 النسببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب ة دال الغبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببة

( دهً اك بة مبن  230515(  استخدام االخت اة التائً دجد انها تسادي )  14)  

كما  35ددةجات حةٌة ( 0.5.(  ند مستدى داللة )20.315الجددلٌة ال الغة ) 

 فبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببً جبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببددل ةقبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببم 

 ( ل ا فالفةق دال لصالح افةاد العٌنة . 7) 

 بانحةاف  210.83ـ اما سمة ) اداةة االنفعاالت ( فقد جاءت  دسط حسبا ً قبدة  2

( دجببد ان  16د نببد مقاةنتهببا  الدسببط الفةضببً ال ببالغ )  20297معٌبباةي قببدة  

دهبببً ا لبببى مبببن الجددلٌبببة ال الغبببة  180498القٌمبببة التائٌبببة المحسبببد ة تسبببادي 

الفةق دال لببب ا فببب 35( ددةجبببات حةٌبببة  0.5. نبببد مسبببتدى داللبببة ) 20.315

 احصائٌا لصالح افةاد العٌنة . 

(  ببانحةاف  220.556ـبب دجبباءت سببمة الدافعٌببة الاخصببٌة  دسببط حسببا ً قببدة  ) 3

د ند حساا القٌمة التائٌة لمقاةنتها مع الدسط الفةضبً  201639معٌاةي قدة  

(  0.5.(  نبببد مسبببتدى داللبببة )  220336( دجبببد انهبببا تسبببادي ) 16ال بببالغ ) 

 ( ل ا فالفةق دالة احصائٌا لصالح افةاد العٌنة . 35ددةجات حةٌة ) 
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 ( يوضح مستوى السمات لدى كل افراد العينة 7جدول ) 

 العذد السواث
الوتىسظ 

 الوتحقق

الوتىس

ط 

الفرض

 ي

االًحراف 

 الوعٍاري

 القٍوت التائٍت

الوحسى الذاللت

 بت
 الجذولٍت

  عّح اٌٛػٟ
 

36 

 
 

2182222 14 185876
5 

23851
5 

 
28131

5 

(1815) 
(35) 

٠ٛجذ فشق 
 داي

282975 16 2181833 ئداسج االٔفؼاالخ

1 

18849

8 

٠ٛجذ فشق 

 داي

281639 16 2281556 اٌذافؼ١ح اٌشخص١ح

2 

22833

6 

٠ٛجذ فشق 

 داي

اٌرؼاطف ِغ 
 ا٢خش٠ٓ

1987778 14 182674
2 

27835
2 

٠ٛجذ فشق 
 داي

اٌّٙاساخ 

 االجرّاػ١ح

2781556 21 188814

1 

22851

1 

٠ٛجذ فشق 

 داي

1118194 اٌىٍٟ
4 

81 588447
5 

31899
6 

٠ٛجذ فشق 
 داي

 

دانحبةاف  190777ـ كما جاءت سمة التعاطف مبع االخبةٌن  دسبط حسبا ً قبدة  4

( دجبد ان  14د ند مقاةنتها  الدسبط الفةضبً ال بالغ )  102674معٌاةي قدة  

دهبببً اك بببة مبببن الجددلٌبببة ال ببباهةة  9105.1القٌمبببة التائٌبببة المحسبببد ة تسبببادي 

البة لصبالح ل ا فبالفةدق د 35ددةجات حةٌة  0.5. ند مستدى داللة  270352

 افةاد العٌنة . 

 بانحةاف معٌباةي  270.556ـ المهاةات االجتما ٌة جاءت  دسبط حسبا ً قبدة   5

دجبد ان القٌمبة التائٌبة  .2د ند مقاةنتها  الدسط الفةضً ال بالغ  108814قدة  

 نبد مسبتدى  20315دهً اك ة من الجددلٌة ال الغة  1205.1المحسد ة تسادي 

( لبب ا فببالفةدق دالببة احصببائٌا لصببالح افببةاد  35)  ددةجببات حةٌببة  0.5.داللببة 

 العٌنة . 
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دهبب ا ٌعنببً ان جمٌببع السببمات كانببت  مسببتدى فببدق المتدسببط ا  ان قٌمتهببا النائٌببة 

المحسد ة اك بة مبن الدسبط الفةضبً ممبا ٌؤابة  لبى البد ً االداةي المتمٌبز لبدى 

ً ٌفضبلدنها العمداء دةؤساء االقسام دك ل  نهجهم المهنً  حٌث جاءت السمات التب

  ه ا المستدى . 

دالحمبدانً  3..2ده ا ٌتفق مع ما جاءت    الدةاسات السبا قة كدةاسبة )العبزادي 

( التً اكبدت  لبى اهمٌبة هب    9..2( ) د ادي  1981دالعامةي  1998دالتمٌمً 

 السمات .

ي: نتائى الهدف الاانً :   اانٌا

التعةف  لى الفةدق  ٌن استجا ات القادة االكادٌمٌٌن  ةؤساء االقسام  دالعمداء  فً 

 (  0.5.السمات القٌادٌة  ند مستدى داللة ) 

 من خالل تحلٌل ال ٌانات تم التدصٌل الى النتائى التالٌة : 

(  ببانحةاف  21 النسبب ة لسببمة الببد ً دجببد ان الدسببط الحسببا ً للعمببداء كببان )  -1

 معٌاةي

 بانحةاف معٌباةي  1909231) صفة (  ٌنما كان الدسط الحسا ً لةؤساء االقسبام  

د ند حساا القٌمة التائٌبة لعٌنتبٌن مسبتقلٌتٌن دجبد انهبا تسبادي  1078713قدة  

(  0.5. ند مستدى داللبة )  20.336دهً اصغة من الجددلٌة ال الغة  10889

ٌا  بٌن العمبداء دةؤسباء ( ل ا فبالفةق لبٌس  ا دالبة احصبائ 34ددةجات حةٌة ) 

 االقسام فً سمة الد ً . 

 2215امببا  النسبب ة الداةة االنفعبباالت فدجببد ان الدسببط الحسببا ً للعمببداء كببان  -2

دكبببان الدسبببط الحسبببا ً لةؤسببباء االقسبببام  10.8.12 بببانحةاف معٌببباةي قبببدة  

ددجبد ان القٌمبة التائٌبة المحسبد ة  2042.43 انحةاف معٌاةي قبدة   2.0538

 0.5.(  ند مسبتدى  20.336دهً اك ة من الجددلٌة ال الغة )  20453تسادي 

( لبب ا فببالفةق  ا داللببة احصببائٌة لصببالح العمببداء كمببا فببً  34ددةجببات حةٌببة ) 

 (.8الجددل )
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 (  8جدول ) 

 يوضح الفروق في مستوى قياس السمات القيادية وفقاً للمتغير المركز القيادي

 ) عمداء _ رؤساء أقسام (

 السواث

ركالو

ز 

القٍاد

 ي

 العذد
الوتىسظ 

 الحسابً

االًحراف 

 الوعٍاري

 القٍوت التائٍت

الوحسى الذاللت

 بت

الجذول

 ٌت

 سوت الىعً

 

  18889 1811111 2181111 11 ػّذاء

 

 
 

28133

6 
(1815) 

(34) 

ال ٠ٛجذ فشق 

سؤعا داي

 ء

26 1989231 1878713 

٠ٛجذ فشق داي  28453 1818112 2285111 11 ػّذاء إدارة االًفعاالث
سؤعا ٌصاٌخ اٌؼّذاء

 ء

26 2185385 2842143 

 الذافعٍت الشخصٍت

 

ال ٠ٛجذ فشق  18587 2841293 2284111 11 ػّذاء
سؤعا داي

 ء

26 2189231 2819615 

التعاطف هع 

 اَخرٌي

ال ٠ٛجذ فشق  18251 1822927 2182111 11 ػّذاء
سؤعا داي

 ء
26 1986154 1826734 

الوهاراث 

 االجتواعٍت

٠ٛجذ فشق داي  28415 1875119 2882111 11 ػّذاء

سؤعا ٌصاٌخ اٌؼّذاء
 ء

26 2686154 1876819 

١ٌٛجذ فشق  28872 3831151 11483111 11 ػّذاء الكلً

داي ٌصاٌخ 
 اٌؼّذاء

سؤعا

 ء

26 11886154 5887931 

 

 ببانحةاف  2204الدافعٌببة الاخصببٌة دجببد ان الدسببط الحسببا ً للعمببداء ٌسببادي  -3

 210923دان الدسبببط الحسبببا ً لةؤسببباء االقسبببام ٌسبببادي  204129معٌبباةي قبببدة  

 1025ددجببد ان القٌمببة التائٌببة المحسببد ة تسببادي  20.96 ببانحةاف معٌبباةي قببدة  



29 

 

 

 

          

     

 

 

29 

 34دةجات حةٌة  ( 0.5. ند مستدى )  20.336دهً اصغة من الجددلٌة ال الغة 

 ل ا فالفةدق لٌست  ات داللة احصائٌة . 

 التعاطف مع االخةٌن :  -4

 102292 انحةاف معٌاةي قبدة   .2.02ددجد ان الدسط الحسا ً للعمداء ٌسادي 

 ببانحةاف معٌبباةي قببدة   190615دان الدسببط الحسببا ً لةؤسبباء االقسببام ٌسببادي 

دهبً اصبفة مبن الجددلٌبة  1025ي ددجد ان القٌمة التائٌة المحسد ة تساد 102673

( ددةجبات  0.5.ل ا التدجبد فبةدق دالبة احصبائٌة  نبد مسبتدى ) 20.336ال الغٌة 

 .  34حةٌة 

 المهاةات االجتما ٌة :  -5

 ببانحةاف معٌبباةي  2802دجببد ان الدسببط الحسببا ً للعمببداء فببً هبب   السببمة ٌسببادي 

 بانحةاف معٌباةي  260615دان الدسط الحسبا ً لةؤسباء االقسبام  1075119قدة  

دهببً اك ببة مبببن  20415ددجببد ان القٌمببة التائٌببة المحسبببد ة تسببادي  10768قببدة  

( لببب ا  34( ددةجبببات حةٌبببة )  0.5. نبببد مسبببتدى )  20.336الجددلٌبببة ال الغبببة 

 فالفةدق دالة احصائٌة لصالح العمداء . 

ان لهببدة الفببةدق فببً سببمة المهبباةات االجتما ٌببة دالدافعٌببة الاخصببٌة ٌةجببع الببى 

لتكدٌن النفسً دالى مدى الضغدط التً ٌتعةض لها القائد االكادٌمً ل ا جاءت ه   ا

السببمات لصببالح العمببداء ماببل المهبباةات االجتما ٌببة دكبب ل  اداةة االنفعبباالت ا  ان 

العمٌد اقل احتكاكا  االسات ة دالطل ة من ةؤساء االقسام ل ا من الممكبن ان هب ا سب  ا 

 فً تفدقهم فً ه   المهاةة .

 المصادر

، االداةة دالتنلٌم فً التة ٌبة الةٌاضبٌة  1989ا ةاهٌم ، مةدان   د الحمٌد  .1

 داة الفكة للط ا ة دالناة  مان االةدن . 

مكت بببة  3التقبببدٌم النفسبببً ، ط 1987ا دحطبببا ، فبببؤاد د امبببان سبببٌد احمبببد  .2

 االنجلد المصةٌة.

سببالٌا سببمات الاخصببٌة القٌادٌببة د القتهببا  ا 9..2 ببادي ، كاملببة ا ببةاهٌم  .3

معالجببة الصببةا  التنلٌمببً لببدى مببدٌةي المببداةس المتدسببطة فببً محافلببة 
 دهد . ةسالة ماجستٌة غٌة منادةة كلٌة التة ٌة جامعة المدصل.
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ـ االتجاهبات الحدٌابة فبً االداةة دتحبدٌات المبدةٌةٌن ـ  1..2 ة ة ، كامل  .4

 داة المنهل الل نانً ـ  ٌةدت 

اس اداء المابةفٌن داالختصاصبٌن ، تقبدٌم دقب 6..2التمٌمً ،  بداد جاسبم  .5

التة ببدٌٌن مجلببة العلببدم التة دٌببة دالنفسببٌة الجمعٌببة العةاقٌببة للعلببدم التة دٌببة 

  غداد ، العةاق  3دالنفسٌة  دد 

فعالٌببة القٌببادة االداةٌببة دالتة دٌببة لمببدٌةي  7..2حمببادات ، حسببن محسببن  .6

لبنفس داة المداةس كما ٌدةسها المعلمدن الكتاا السبندي فبً التة ٌبة د لبم ا

  11الفكة العة ً ، القاهةة مصة مجلد 

: تقببدٌم انمبباط السببلد  القٌببادي لةؤسبباء  1996الحمببدانً ، تغةٌببد دمحم داؤد  .7

االقسام العلمٌة  كلٌات جامعة المدصل فً ضدء مستدى ةضا ا ضاء هٌئبة 
 التدةٌس  ن  لمهم ةسالة ماجستٌة ـ كلٌة التة ٌة ـ جامعة المدصل . 

: االداةة العامببة داالداةة التة دٌببة :  9..2ٌم   ببد العزٌببز الببد ٌلخ : ا ببةاه .8

 مط عة الةداد للناة دالتدزٌع ، الط عة االدلى 

: السمات الاخصٌة للماةفٌن التة دٌٌن فً االةدن  1993دٌزانً : دمحم   د  .9

د القتهببا  بب عض المتغٌببةات الدٌمغةافٌببة ـ مجلببة دةاسببات االةدنٌببة العلببدم 
 دن أ العدد الاالث . االسالمٌة مجلد العاة

ـ اصبدل  لبم البنفس ـ المكتبا المصبةي  .198ةاجح احمد  بزت :  ..1

ـ  لبم الببنفس  1977االسبكندةٌة ـ زهبةان حامببد   بد السبالم  2الحبدٌث ط 

  الم الكتا ـ القاهةة .  4االجتما ً ط

 لببم الببنفس االجتمببا ً  ببالم الكتببا القبباهةة  1977زهببةان، حامببد  .11

 الط عة الخامسة .

ـ مفاهٌم دمصبطلحات فبً العلبدم التة دٌبة  8..2سماةة نداف احمد  .12

 داة المسٌةة االةدن 

: دةاسببة نمائٌببة للفببةدق  ببٌن الجنسببٌن فببً  1998الابباٌا سببلٌم دمحم  .13

 12سمات الاخصٌة مجلة  لم النفس ، الهٌئبة المعة بة العامبة للكتباا السبنة 

 .  47العدد 

ة حمببببد دلببببً نلةٌببببات الاخصببببٌة تةجمبببب 1983اببببلتة ، داةدن :  .14

 الكة دلً د  د الةحمن الق س ، مط عة جامعة  غداد . 

الاخصٌة ، النلةٌة ، التعقٌم ، منباهى ال حبث  1977الاما  : نعٌمة  .15

 المط عة العة ٌة الحدٌاة ، القاهةة .  1، ط 

تقببدٌم السببلد  القٌببادي لمببدٌةي  1983الامسببً ،   ببداالمٌة   ببدد  .16

ةسبٌن دقببادة الطل ببة ، جامعببة  غببداد المبداةس اال دادٌببة مببن دجهببة نلببة المد
 ةسالة ماجستٌة غٌة منادةة.
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ـ  لببم الببنفس االداةي ـ الببداة العة ٌببة  1988الاببٌ انً :  مببة دمحم  .17

 للكتاا الجماهةٌة العة ٌة اللٌ ٌة . 

خصائص الاخصٌة التً ٌفضلها طالا  1981العامةي :  دي فاهم  .18

المةحلة الااندٌة  مدةسٌهم كلٌة التة ٌة ، جامعة  غداد ، ةسالة ماجستٌة غٌة 
 منادةة . 

، اال عبباد االساسببٌة للاخصببٌة ، داة  1983  ببد الخببالق ، احمببد دمحم  .19

 المعةفة الجامعٌة ، االسكندةٌة .

 عض سمات الاخصٌة لدى المةابدٌن :  1998  د الملفة ، نضال  ..2

 التة دٌٌن ،  القة  التعامل مع الضغدط النفسٌة كلٌة التة ٌة ـ جامعة ال صةة 
 ) ةسالة ماجستٌة غٌة منادةة (

االسببالٌا القٌادٌببة د القتهببا  السببمات  3..2العببزادي : انببدة صببالح  .21

فلبة الاخصٌة دالدافعٌة دالعمبل االداةي لمبدٌةي المبداةس الااندٌبة فبً محا
 نٌندى ، كلٌة التة ٌة جامعة المدصل) اطةدحة دكتدةاة غٌة منادةة ( 

: السبببمات القٌادٌبببة المفضبببلة لبببدى القبببادة  3..2 لٌمبببات : صبببالح  .22

 22االكادٌمٌٌن داالداةٌٌن فً جامعة الٌةمد  ـ مجلة جامعة دماق المجلبدد 

 / العببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببدد الاببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببانً

  277ـ  241ص  

، اساسبببٌات  1978ي ،  بببددة : احمبببد سبببلٌمان دحسبببن فتحبببً ملكببباد .23

: مكت بة المنباة  مبان االةدن  1ال حث العلمً فً التة ٌة دالعلدم االنسانٌة ط

 . 
( مببببدخل الببببى االسببببس النفسببببٌة  .198 ببببدض ،   بببباس محمببببدد )  .24

 دالفٌسدلدجٌة للسلد  داة المعةفة الجامعٌة ، االسكندةٌة . 
ناببة م ببادئ االداةة المدةسببٌة ـ داة المسببٌة لل 5..2 ٌببد دمحم حسببن  .25

  1 مان ط
ـ الطةٌببق الببى القٌببادة دتنمٌببة الاخصببٌة تةجمببة  1999كدةتببدا : ج  .26

 ، دماق .  1الع اس سالم ، داة  الء الدٌن ط

 نبباء  ةنبامى اةاببادي لطل ببة  1992الالمبً :   ببد الع بباس مجٌبد تاٌبب   .27

مدةسببة المتمٌببزٌن فببً  غببداد كلٌببة التة ٌببة ـ الجامعببة المستنصببةٌة ةسببالة 
 .  ماجستٌة غٌة منادةة

سٌكد لدجٌب  االداةة التعلٌمٌبة دالمدةسبٌة داة  2..2دمحم ، دمحم جاسم  .28

 الاقافة ، االةدن ، مان 

، االداةة المدةسٌة فً ضبدء  1982مصطفى ، صالح   د الحمٌد ،  .29

الفكبببة االداةي المعاصبببة داة المبببةٌخ للنابببة ، الةٌببباض ، المملكبببة العة ٌبببة 

 Afsaneh 2000السعددٌة 
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القٌادة دالتنلٌم داة الاؤدن الاقافٌة العامة  1992معةدف ، هداٌاة  ..3

 :  غداد . 

، دمحم  بببدنان اداةة االفبببةاد داداةة المبببداةد ال ابببةٌة  1..2نببباجً : .31

 دالسلد  التنلٌمً، جامعة دماق . 

32. Allen , M.j and yen w.m 1979 innroduction to 

measurement theory . California . brook  

33. Allen , yeu 1979 
34. Alport G.w 1961 : pattern and Growth in personality . itolt 

Rine hart and winstono new york 

35. Black , K . 1978 servant leadership Evecutie Excellence 

October  

36. Leslie , S.R 1994 Leader ship and chang in public sector . 

The cand . Busines Review voll . no3  

37. Marshall , t , 1999 Essentielness testing Addison weaby . 

publishing company California  

38. Rpnald saul , 1978 Aprogram that works ludianes 

principlas . Technology leader ship Training program Eric 

digest  

39. Stanly . jard Hopkins . K.p 1972 Educational and 

psychological measurement evaluation n,j prentice – Hall 
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 المالحق

 ( 1ملحق ) 

 اسماء الخبراء

 الجاهعت او الكلٍت او الوعهذ االختصاص اللقب العلوً اسن الخبٍر

و١ٍح  -جاِؼح صالح اٌذ٠ٓ طشائك ذذس٠ظ اعرار ِغاػذ د8 افشاح ٠اع١ٓ اٌذتاؽ  -1

 ٌٍؼٍَٛ االٔغا١ٔح اٌرشت١ح

ػٍُ إٌفظ  اعرار ِغاػذ د8 ػّش اتشا١ُ٘ ػض٠ض  -2
 اٌرشتٛٞ

و١ٍح  -جاِؼح صالح اٌذ٠ٓ
 اٌرشت١ح ٌٍؼٍَٛ االٔغا١ٔح

ػٍُ إٌفظ  اعرار ِغاػذ د8 س٠ضاْ اتشا١ُ٘ -3

 اٌرشتٛٞ

و١ٍح  -جاِؼح صالح اٌذ٠ٓ

 اٌرشت١ح ٌٍؼٍَٛ اٌرشت٠ٛح

و١ٍح  -جاِؼح صالح اٌذ٠ٓ اٌرشتٛٞاٌرخط١ظ  اعرار ِغاػذ د8 دعىٛ ٠ٛٔظ -4
 اٌرشت١ح ٌٍؼٍَٛ االٔغا١ٔح

و١ٍح  -جاِؼح صالح اٌذ٠ٓ ل١اط ٚذم٠ُٛ ِذسط د8 دمحم ِذٟ اٌذ٠ٓ اٌجثاسٞ -5

 اٌرشت١ح ٌٍؼٍَٛ االٔغا١ٔح

و١ٍح  -جاِؼح صالح اٌذ٠ٓ طشائك ذذس٠ظ ِذسط د8 تخشاْ جّاي  -6

 اٌرشت١ح ٌٍؼٍَٛ االٔغا١ٔح

ػٍُ إٌفظ  ِذسط اتشا١ُ٘د8 داسا ِش١ش  -7
 االجرّاػٟ

و١ٍح  -جاِؼح صالح اٌذ٠ٓ
 اٌرشت١ح ٌٍؼٍَٛ االٔغا١ٔح

و١ٍح  -جاِؼح صالح اٌذ٠ٓ اٌصذح إٌفغ١ح ِذسط د8ِإ٠ذ جشج١ظ   -8

 اٌرشت١ح ٌٍؼٍَٛ االٔغا١ٔح
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 جامعة صالح الدين / اربيل

 كلية التربية للعلوم االنسانية

 قسم االدارة التربوية

 

 السمات القيادية المفضلة لدى القادة االكاديميين واالداريينمقياس 

 بالكليات االنسانية / جامعة صالح الدين 

 

 االستا  الفاضل ............................ مٌد ............................المحتةم

 .المحتةم االستا  الفاضل ............................ةئٌس...........................

 

 ٌن اٌدٌكم مجمد ة من الفقبةات تتعلبق  عملكبم االداةي دتةجبدا ال احابة مبنكم 

قةاءتهببا  دقببة ددضببع اابباةة فببً الحقببل البب ي تةدنبب  اكاببة اتفاقببا مببع ماتؤددنبب  اد 

تاعةدن    ااناء قٌامكم  داج كم االداةي  لما ان اجا تكم تستخدم الغبةاض ال حبث 

 . العلمً فقط دالدا ً ل كة االسم

 

 ولكم جزيل الشكر واالحترام

 

 الجنس :  كة               اناى 

 

 م . مساعد

 روناك حميد عثمان

  كلية التربية للعلوم االنسانية
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افضلها  الفقراث ث

 كثٍرا  

افضلها 

 الى حذ ها

ال 

 أفضلها

    اعرفاد وث١شا ِٓ االخش٠ٓ   18

    اعرط١غ ذم١١ُ ٔماط اٌمٛج ٚاٌضؼف فٟ شخص١رٟ   28

    اتذث ػٓ اٌفشص اٌرٟ ذؼط١ٕٟ فىشج اوثش ػٓ ٔفغٟ  38

    أفؼً ػٕذ ظٙٛس أٞ ِشىٍح اداس٠ح   48

    اسذثه ػٕذِا ذٕمذ اسائٟ ِٓ لثً تؼض اٌرذس٠غ١١ٓ   58

    ذإثش ِشاػشٞ ػٍٝ عٍٛوٟ ٚادائٟ  68

    أا ػٍٝ ٚػٟ تّشاػشٞ ِٚا ٚساء ٘زٖ اٌّشاػش  78

    اعرط١غ اْ ادرفع تٙذٚئٟ ٚلد االصِاخ  88

    اذجٕة إٌّالشاخ فٟ إٌذٚاخ ٚاٌّإذّشاخ  98

    اجذ صؼٛتح فٟ وغة ثمح اٌرذس٠غ١١ٓ  118

    اصُّ ػٍٝ ِا الرٕغ تٗ شخص١ا  118

    ذجؼٍٕٟ وثشج اٌّشاوً الً ػطاءا  128

    اٚاجٗ اٌّصاػة اٌرٟ ذٛاجٕٟٙ تّشٚٔح  138

    اذجٕة ذطث١ك االٔظّح ٚاٌمٛا١ٔٓ دشف١ا  148

    االٔفؼاي ٚاالعرّاع اٌج١ذاٌرضَ تٙذٚء ٚػذَ   158

    اذّرغ تمٛج اٌشخص١ح ٚاٌّشٚٔح  168

اذذًّ اٌّغإ١ٌٚح ٚاذذذٜ اٌّخاطش ِٓ اجً أجاص   178

 اال٘ذاف 

   

اتذث ػٓ ِؼٍِٛاخ ػٓ و١ف١ح ذذم١ك ا٘ذافٟ ،   188
 ٚذط٠ٛش ادائٟ 

   

    ال ا٘رُ تظشٚف اٌرذس٠غ١١ٓ اٌشخص١ح   198

جذ٠ذج اتذث دائّا ػٓ فشص ٌىٟ اػًّ اش١اء   218

 ذخذِٕٟ

   

    اذٛلغ اٌفشً فٟ ذٕف١ز لشاساذٟ اٌفشد٠ح  218

ال اٌَٛ ٔفغٟ وث١شا اٚ الف وث١شا اِاَ اخطائٟ   228

 اٌشخص١ح

   

    اسغة فٟ ذطث١ك االٚاِش وّا ٟ٘   238

    ا٘رُ تّشاػش ٚسدٚد افؼاي االخش٠ٓ  248

    اذّرغ تشٚح اٌرغاِخ ٚذمثً اساء االخش٠ٓ  258

    أا دغاط جذا ِغ االخش٠ٓ  268

    الذَ اٌّغاػذج ٌالخش٠ٓ الٔجاص اػّاٌُٙ   278

    اوافئ ٚا٘رُ تاٌز٠ٓ ٠إدْٚ اػّاٌُٙ  288
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افضلها  الفقراث ث

 كثٍرا  

افضلها 

 الى حذ ها

ال 

 أفضلها

    اٌمذسج ػٍٝ االذصاي ٚااللٕاع  298

    ػٕذِا اذخز لشاسا ال اٌجأ اٌٝ ذغ١شٖ   318

اذٙشب ِٓ اٌّشىالخ اٌرٟ ذظٙش ت١ٕٟ ٚت١ٓ   318

 اٌرذس٠غ١١ٓ 

   

    اعرط١غ االذصاي تفاػ١ٍح ٚشفاف١ح ٚاٌذىّح   328

    الَٛ تّراتؼح اٌرذس٠غ١١ٓ ٚذمذ٠ُ ذٛج١ٙاخ ٌُٙ   338

اعرط١غ اْ الٕغ االخش٠ٓ تٛجٙح ٔظشٞ ، ٚادفضُ٘   348

 ػٍٝ اذثاػٟ 

   

اشجغ إٌّالشاخ اٌذشج ٚاٌّرخصصح ، ػٕذِا ذظٙش   358

 االخرالفاخ 

   

    ادً اٌّشاوً تٕاء ػٍٝ اٌّىغة اٌشخصٟ  368

اشؼش تاالسذثان ػٕذ ظٙٛس ِشىٍح ت١ٕٟ ٚت١ٓ   378

 اٌرذس٠غ١١ٓ 

   

    اعاػذ ػٍٝ ذأع١ظ ِٕار ا٠جاتٟ فٟ اٌؼًّ   388

الذَ ّٔٛرج ج١ذ ٌٍجّاػح ِثً ) االدرشاَ ـ اٌّغاػذج ـ   398
 اٌرؼاْٚ ( 

   

    اشجغ اٌغ١اعح اٌضاتطح اٌرٟ ذذىُ اٌّإعغح   418
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