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الكًادة التحىيلًة لدى رؤساء األقساو يف بعض اجلامعات السعىدية
دراسة مًداىًة
مكدمة:
إٕ لاح اؾاَع ١يف ؼكٝل أٖسافٗا ٜتٛقف عًٚ ٢نٛح ضٜ٩تٗا يفًػف١
ايتعًٚ ِٝأٖساف٘ ٚتطٜٛط َٓاٖذ٘ ٚأغايٝبَ٘ٚ ،ا وتاد٘ َٔ إَهاْات َاز١ٜ
ٚبؿطٜٚ ،١ٜكف عً ٢ضب ٠ٛشيو نً٘ تٛفط ايكٝاز ٠ايٛاع ١ٝٱزاض ٠ايعًُ١ٝ
ايتعًٚ ١ُٝٝسػٔ ايتدطٝط هلا ٚتٓفٝص خططٗا بس٤اً َٔ ضٝ٥ؼ ايكػِ ست٢
ضٝ٥ؼ اؾاَع.١
ٜٚٴعس ضٝ٥ؼ ايكػِ أسس أِٖ ايكٝازات اؾاَع ١ٝايص ٟمياضؽ زٚضاً فعا ً٫يف
تطٜٛط ا٭قػاّ ا٭نازمي ١ٝعًَ ٢ػت٪َ ٣ٛغػات ايتعً ِٝايعاي ،ٞنُا أْ٘
ٜتشٌُ عب ٤اٱؾطاف عً ٢ايكػِ ٜٚتٛىل َٗاَ٘ ايعًُٚ ١ٝايبشجٚ ١ٝايتسضٜػ،١ٝ
 ٬يًكػِ يف كتًف املػٚ٪يٝات ٚاملٗاّ اٱزاضٚ ١ٜاملاي.١ٝ
ٜٚعترب ضٝ٥ؼ ايكػِ ممج ً
ٚتؿري بعض ايسضاغات إىل إٔ ٚاقع ته ٜٔٛض٩غا ٤ا٭قػاّ ٜهتٓف٘ ايعسٜس َٔ
املؿه٬ت َٗٓ ،ا َا -:ًٜٞ
 .1عسّ ٚدٛز اضتباطات بني أزا ٤ض٩غاا ٤ا٭قػااّ ملػاٛ٦يٝاتِٗ املدتًفاٚ ١اٱْتادٝا١
ا٭نازمي ١ٝ٭عها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ.

()1

 .2ت ااسْ ٞمماضغ اا ١ايك ٝااازات ا٭نازمي ٝاا ١اعُ ااسا ٤ايهً ٝااات ٚض٩غ ااا ٤ا٭قػ اااّ يف
اؾاَعااات ايػااعٛز ١ٜيًكٝاااز ٠ايتشًٜٝٛااٚ ،١نااصيو عااسّ ااتعِٗ غكااا٥ل
ايكا٥س ايتش ًٜٞٛبسضدَ ١طن.١ٝ

()2

 .3إٔ ض٩غا ٤ا٭قػاّ ٜككط ٕٚيف أزاَ ٤ػٛ٦يٝاتِٗ ايعًُٝاٚ ١ايتعًُٝٝاٚ ١ناصيو
يف أزاَ ٤ػٛ٦يٝاتِٗ يف فاٍ خسَ ١اجملتُع.

()3

ا 1اؾٝش1994 ،١
2

ا اايغاَسٖ1421 ،ٟا
3

ا اايسٖؿإ; ايػٝػ2005 ،ٞ
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 .4تسَْ ٞػت ٟٛايع٬قات اٱْػاْ ١ٝبني ض٩غا ٤ا٭قػاّ ٚبني أعها ٤ايكػاِ ،فكاس
أٚنا ا ) (Seedorf,1992أْ اا٘ عٓ ااسَا ٜت ااٛىل ض ٥ااٝؼ ايكػ ااِ ٜفادا ا عذ ااِ
ايٛق اامل املطً اا ٛقها اا َ ٙ٩ااع ا٭عه ااا ٤أ ٚايع اااًَني بايكػ ااِ ،فٗ اا ٤٫٪عاد اا١
يكه اااٚ ٤ق اامل َ ااع اي ااطٝ٥ؼ ٚاؿ ااسٜح َع اا٘ ،إن اااف ١إىل زٚض ٙيف اٱؾ ااطاف عً اا٢
ايعاًَني بايكػِ ايصٜ ٟػتغطم ٚقتاً.
 .5عسّ ايكسض ٠عً ٢إضنا ٤نٌ ا٭طاطاف املعٓٝا ١اٗااّ ايكػاِٚ ،قاعٛب ١ايتعاَاٌ
َع اٱزاض ٠املطنعٚ ،١ٜقعٛب ١تٛفري املٛاضز اـاق ١يًكػِ(Gmelch, 1999).

 .6ا٫غتغطام يف ايٓاٛاس ٞاٱزاضٜا ١يًكػاِ يف ْعاري ػاٖاٌ تطاٜٛط َػات ٟٛا٭زا٤
ايتسضٜػٚ ٞايتعًٚ ُٞٝخسَ ١اجملتُع ٭عها ٤ايكػِ.
 .7قً ١اٱْتاد ١ٝايبشج ١ٝيٮعها ;٤سٝح إٕ قٝاّ ض٩غا ٤ا٭قػاّ بططح فُٛعا١
َاأ ا٭عاااخ ايعًُٝاا ١عًاا ٢أعهااا ٤ا٭قػااّ ٜعاس َاأ ايهااطٚضٜات ا٭غاغاا ١ٝيف
اؾاَعات ،إ ٫إٔ ايهجري َٔ ض٩غا ٤ا٭قػاّ ٜ ٫ػاتطٝع ٕٛؼكٝال ايتٛافال باني
أعُاهلِ اٱزاضٚ ،١ٜططح ا٭عاخٚ ،خاق ١ا٭عاخ اييت ؼٌ قهااٜا َٚؿاه٬ت
اجملتُع.
ٚ .8أؾا اااض نا ااٌ َا اأ )2005

1990) ،(Jenkins,

 (Boice,إىل إٔ أنجا ااط

ايكااعٛبات اياايت ٜعاْٗٝااا ض٩غااا ٤ا٭قػاااّ يف ايع٬قااات اٱْػاااْٚ ١ٝدااٛز بعااض
اي ااعَ ٤٬ش ٟٚايتعاَ ااٌ ايك ااعب يف ايكػ ااِ ،س ٝااح إٕ مس ااات ٖ اا ٤٫٪ا٭عه ااا٤
ايا ااعَ ٤٬تتُجا ااٌ يف أْٗا ااِ ها ااازي ٕٛعا ااس ٠يف ا٫دتُاعا ااات ٚ ،ا ااري َتعا اااْٚني
َٓٚععي ٕٛادتُاعٝاً عٔ باق ٞا٭عهاٜٚ ٤جري ٕٚاـ٬فات َع ايطًبٚ ١ايعَ٤٬
َُٗٚا فعًمل َعِٗ  ٫وبْٛو.
 .9افتكاااز ض٩غااا ٤ا٭قػاااّ ي اٮزٚاض ايكٝاز ٜا ١ايتش ًٜٝٛا ١اي ايت ٜٓبغاا ٞإٔ تتُجااٌ يف
َطاعاااتِٗ ي٬ستٝادااات ايفطزٜاا ١يًعاااًَني َعٗ اِ ٚايعُااٌ عًاا ٢تًبٝتٗاااٚ ،بٓااا٤
ض ١ٜ٩عاَٚ ١ثكافَ ١ؿرتن ١يٮقػاّ ٚمنصد ١ايػًٛى ايكٝاز ٟايتعا ْٞٚاملاطٕ،
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ٚايتشفٝاع ايااصٖو أ ٚا٫غااتجاض ٠ايعكًٝااٚ ،١تٛقعاااتِٗ ملػااتٜٛات عًٝااا َاأ ا٭زا،٤
ٚفُِٗٗ يعًُ ١ٝايتغري ٚآيٝات٘.
 َٔٚا٭غايٝب اؿسٜج ١اييت تػِٗ يف تطٜٛط أزا ٤ضٝ٥ؼ ايكػِ عً ٢مٛ
ٜػاعس ف ٘ٝنٌ َٔ ايطٝ٥ؼ ٚاملطٚ٩غني يًٛق ٍٛإىل أعًَ ٢ػت َٔ ٣ٛاملباز٨
ٚايتشفٝع ،أغً ٛايكٝاز ٠ايتش.transformational leadership ١ًٜٝٛ
ٜٚكٖ ّٛصا ا٭غً ٛعً ٢أغاؽ ٚدٛز ع٬قَ ١ؿرتن ١يهٌ َٔ ضٝ٥ؼ ايكػِ
ٚأعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ ٚايعاًَني يف ايكػِ ،فايكا٥س ايتش ًٜٞٛاملتُجٌ يف ضٝ٥ؼ
ايكػِ ي٘ زٚض تعًٚ َِٗ ُٞٝيس ٜ٘قسض ٠عً ٢تٛسٝس ا٭عهاٚ ٤ايعاًَني شٟٚ
اٖ٫تُاَات ايعًُٚ ١ٝايبشجٚ ١ٝاٱزاض َٔ ١ٜخ ٍ٬ايعٌُ عً ٢ؼكٝل أٖساف عًٝا
ت٪ز ٟإىل إسساخ تغريات َ٪ثطٚ ٠شَ ٟغعٚ ٣هلا طابع ؼ ًٜٞٛيف ايكػِٚ .قس
تتُجٌ ٖص ٙايتغريات يف ايتعا ٕٚاملؿرتى يف قٓع ايكطاض اا ىل ايكػِ" ،نُا
ميهٔ إٔ تتُجٌ يف تطٜٛط أزا ٤عه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ ٚتٛد ٘ٗٝعً ٢ايبشح
ٚا٫ط٬ع ٚاؾٛز ٠يف ايتسضٜؼ ٚايتعًٚ ِٝاملتابعٚ ١ايتشػني املػتُط" (Fertino,
).1996
ٚيف زضاغ ١قاّ بٗا اغعاز ّ2003 ،٠أنس فٗٝا عً ٢أُٖ ١ٝزٚض ضٝ٥ؼ ايكػِ يف
تُٓ ١ٝا٭عهاٚ ٤ب ّٔٝشيو ايسٚض َٔ خ ٍ٬قٝاّ ضٝ٥ؼ ايكػِ اػاعس ٠ا٭عها٤
يف سٌ َؿه٬تِٗ ٚتكً ٌٝايكطاعات بٚ ِٗٓٝإساط ١ا٭عها ٤بٓٛعَٔ ١ٝ
امل ٪طات ايعطبٚ ١ٝايسٚيَٚ ١ٝا ٜتعًل بٗاٚ ،أؾاض إىل إٔ ٖصا ايسٚض ايتُٟٓٛ
يٮعهاٜ ٤طتبط باٱْتاد ١ٝا٭نازمي ١ٝهل ٤٫٪ا٭عها ٤غٛا ٤عسز ايبشٛخ أٚ
املٓؿٛضات ٚاٱغٗاَات املدتًف ١هلِ.
 َٔٚثِ فإٕ ايكٝاز ٠ايتش ١ًٜٝٛيطٝ٥ؼ ايكػِ تؿهٌ قٛضاً َُٗاً يف إزاضت٘
يًكػِ سٝح تتُطنع ٖص ٙايكٝاز ٠يف كتًف ايٓؿاطات َٔ "تٛد ٘ٝاؾٗٛز مٛ
ؼكٝل أٖساف قسز ٠يف ايكػِ إىل ٖٝهً ١ٝتٓعٚ ١ُٝٝض ١ٜ٩ثكافَ ١ٝؿرتن١
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بني أعها ٤ايكػِ اٚ ، 4نٌ ٖص ٙايٓؿاطات ايتش ١ًٜٝٛتتٛقف عًَ ٢كسضَٗٚ ٠اض٠
َٔ ٜسٜط أٜ ٚكٛز ايكػِ اَ 5ع َطاعات٘ ي٬ستٝادات ايفطز ١ٜيًعاًَني َع٘ ٚايعٌُ
عً ٢تًبٝتٗاٚ ،ايتشفٝع ايصٖو أ ٚا٫غتجاض ٠ايعكًٚ ،١ٝتٛقعات٘ ملػتٜٛات عًٝا َٔ
ا٭زاٚ ،٤فُٗ٘ يعًُ ١ٝايتغري ٚآيٝات٘.
مشكلة الدراسة وأسئلتها:
يف نَ ٤ٛا غبل ْ٬سغ إٔ ٖٓاى تسْ ٞيف ايهفا ٠٤اٱزاض ١ٜيط٩غا ٤ا٭قػاّ،
ٚافتكازِٖ يٲعساز ٚاـرب ٠اٱزاض ;١ٜعً ٢املػت ٣ٛايعطبٚ ٞايػعٛز ٟأٜهاً; سٝح
إٕ نجرياً ممٔ ٜتٛىل ٖصا ايعٌُ ٜبسأ ٕٚعًُِٗ ز ٕٚضٚ ١ٜ٩انش ١جملاٍ اٱزاض٠
ٚز ٕٚإعساز َػبل أ ٚخرب ٠إزاض ١ٜبٗصا املٓكب اؾسٜسْ ،اٖٝو عٔ قً ١إملاَِٗ
با٭غايٝب اٱزاض ١ٜاؿسٜجٚ ،١اييت َٓٗا أغً ٛايكٝاز ٠ايتشَٚ ،١ًٜٝٛا تتطًب٘
َٔ َٗاضات ٚأزٚاض ٜٓبغ ٞعً ٢ض٩غا ٤ا٭قػاّ ايكٝاّ بٗا; ستٜ ٢ػُٗٛا يف تطٜٛط
أقػاَِٗ ا٭نازمي.١ٝ
ٚسٝح إٕ تطٜٛط ايكػِ ا٫نازميٜ ٞطتبط إهابٝاً ب زا ٤ضٝ٥ؼ ايكػِ
نكا٥س ؼ ًٜٞٛ٭عهاٚ ٘٥نصيو ب زا ٤ا٭عهاٚ ٤ايتعاَِٗ بتٛدٗٝات ضٝ٥ػِٗ
ٚتعا ِْٗٚعً ٢ؼكٝل أٖساف ايكػِ ،فإٕ ٖصا ا٭زاٜ ٤طتبط غًبٝاً بايغٝا عٔ
ايعٌُ; يصيو فُٔ اي٬ظّ زضاغٖ ١ص ٙا٭مناط َٔ ايكٝازَٚ ٠س ٣تٛافط مساتٗا
يس ٣ض٩غا ٤ا٭قػاّ يف بعض اؾاَعات ايػعٛزٖٚ ;١ٜصا َا غتك ّٛب٘ ٖصٙ
ايسضاغ.١
ٚت غٝػاً عًَ ٢ا غبل ميهٔ قٝا َ ١ؿهً ١ايسضاغ ١يف ايػ٪اٍ ايطٝ٥ؼ ايتاي:ٞ
َ ا َس ٣تٛافط َٗاضات ايكٝاز ٠ايتش ١ًٜٝٛعٓس ض٩غا ٤ا٭قػاّ يف بعض
اؾاَعات ايػعٛزٚ َٔ ١ٜدْٗ ١عط أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ؟
ٜٚتفطع ٖصا ايػ٪اٍ إىل ا٭غ ١ً٦ايفطع ١ٝايتاي-:١ٝ
4

ا )(Cray, 1996
5

ا )(Yair, 2000, 602
هجلت األًدلس للعلوم االجتواعيت والتطبيقيت

15

العدد العاشر الوجلد (ً )5وفوبر 3102م

د/احود هحود برقعاى  ،د/صالح عبداهلل هحود حسي  ،د/عبدالحكين رضواى سعيد

القيادة التحويليت

َ 1ا طبٝع ١ايكٝاز ٠ايتش١ًٜٝٛ؟
َ 2ا أِٖ مسات ٚأزٚاض ض٩غا ٤ا٭قػاّ نكاز ٠ؼًٜٝٛني؟
 3إىل أَ ٟسٜ ٣ػتدسّ ض٩غا ٤ا٭قػاّ يف بعض اؾاَعات ايػعٛزَٗ ١ٜاضات
ايكٝاز ٠ايتش ١ًٜٝٛيف إزاض ٠أقػاَِٗ؟
َ 4ا َتطًبات تطبٝل ضٝ٥ؼ ايكػِ ٭زٚاض ٙايكٝاز ١ٜايتش ١ًٜٝٛيف بعض
اؾاَعات ايػعٛز ،١ٜفُٝا ٜطتبط ببٓا ٤ض ١ٜ٩عاَٚ ١ثكافَ ١ؿرتن ١يًكػِ؟
َ 5ا َتطًبات تطبٝل ضٝ٥ؼ ايكػِ ٭زٚاض ٙايكٝاز ١ٜايتش ١ًٜٝٛيف بعض
اؾاَعات ايػعٛز ،١ٜفُٝا ٜطتبط بُٓصد ١ايػًٛى؟
َ 6ا َتطًبات تطبٝل ضٝ٥ؼ ايكػِ ٭زٚاض ٙايكٝاز ١ٜايتش ١ًٜٝٛيف بعض
اؾاَعات ايػعٛز ،١ٜفُٝا ٜطتبط اطاعا ٠ا٫ستٝادات ايفطز ١ٜيًعاًَني
َع٘ ٚايعٌُ عً ٢تًبٝتٗا؟
َ 7ا َتطًبات تطبٝل ضٝ٥ؼ ايكػِ ٭زٚاض ٙايكٝاز ١ٜايتش ١ًٜٝٛيف بعض
اؾاَعات ايػعٛز ،١ٜفُٝا ٜطتبط بايتشفٝع ايصٖو أ ٚا٫غتجاض ٠ايعكً١ٝ
يًعاًَني بايكػِ؟
َ 8ا َتطًبات تطبٝل ضٝ٥ؼ ايكػِ ٭زٚاض ٙايكٝاز ١ٜايتش ١ًٜٝٛيف بعض
اؾاَعات ايػعٛز ،١ٜفُٝا ٜطتبط بتٛقع َػتٜٛات عًٝا َٔ ا٭زا٤؟
َ 9ا َتطًبات تطبٝل ضٝ٥ؼ ايكػِ ٭زٚاض ٙايكٝاز ١ٜايتش ١ًٜٝٛيف بعض
اؾاَعات ايػعٛز ،١ٜفُٝا ٜطتبط بفِٗ ضٝ٥ؼ ايكػِ يعًُ ١ٝايتغٝري
ٚآيٝات٘؟
َ 10ا َتطًبات تطبٝل ضٝ٥ؼ ايكػِ ٭زٚاض ٙايكٝاز ١ٜايتش ١ًٜٝٛيف بعض
اؾاَعات ايػعٛز ،١ٜفُٝا ٜطتبط بايك ِٝايتٓع ١ُٝٝاملطتبط ١بكٝاز٠
ايتغٝري؟
َ 11ا ايتكٛض املكرتح يتطٜٛط أزا ٤ض٩غا ٤ا٭قػاّ يف بعض اؾاَعات ايػعٛز١ٜ
باغتدساّ أغً ٛايكٝاز ٠ايتش َٔٚ ١ًٜٝٛخْ ٍ٬تا٥ر ايسضاغ١؟
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أهداف الدراسة-:
غعمل ايسضاغ ١ؼكٝل ا٭ٖساف ا٫ت-:١ٝ
 1تعطف طبٝع ١ايكٝاز ٠ايتشَٚ ١ًٜٝٛفَٗٗٛاٚ ،أٖسافٗاٚ ،أمناطٗاٚ ،أبعازٖا
ٚاغرتاتٝذٝتٗا.
 2تعطف أِٖ مسات ٚأزٚاض ض٩غا ٤ا٭قػاّ نكاز ٠ؼًٜٝٛني.
 3تعطف آضا ٤أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ يف َس ٣اغتدساّ ض٩غا ٤ا٭قػاّ يف بعض
اؾاَعات ايػعٛز ١ٜملٗاضات ايكٝاز ٠ايتش ١ًٜٝٛيف إزاض ٠أقػاَِٗ.
 4تعطف َتطًبات تطبٝل ض٩غا ٤ا٭قػاّ ٭زٚاضِٖ ايكٝاز ١ٜايتش ١ًٜٝٛيف
بعض اؾاَعات ايػعٛز ١ٜفُٝا ٜطتبط ب بعاز ايكٝاز ٠ايتش.١ًٜٝٛ
 5تكس ِٜتكٛض َكرتح يتطٜٛط أزا ٤ض٩غا ٤ا٭قػاّ يف بعض اؾاَعات
ايػعٛز ١ٜيف ن ٤ٛأبعاز ايكٝاز ٠ايتش َٔٚ ١ًٜٝٛخْ ٍ٬تا٥ر يسضاغ.١

أهنًة الدراسة-:
 1ميهٔ إٔ تػِٗ ايسضاغ ١يف إثطا ٤املهتب ١ايعطب ١ٝاا تتهُٓ٘ َٔ َعًَٛات
ٚبٝاْات عٔ اغتدساّ أسس ا٭غايٝب اؾسٜس ٠يًكٝاز ٠يف اجملاٍ ايرتب.ٟٛ
 2قس تفٝس ايسضاغ ١يف ا٫ضتكا ٤اٗاضات ضٝ٥ؼ ايكػِ ٚتطٜٛط شات٘ ٚسٌ ايهجري
َٔ َؿه٬ت قػُ٘.
 3ميهٔ إٔ تفٝس ٖص ٙايسضاغ ١يف ايٛقٛف عً ٢املٗاضات ايفعً ١ٝاييت ٜٓبغٞ
يط٩غا ٤ا٭قػاّ اٱملاّ بٗا َٚطاعاتٗا يكٝاز ٠أقػاَِٗ عً ٢م ٛعًُٜ ٞطتكٞ
با٭عهاٚ ٤وكل أٖسافِٗ.
 4نُا ميهٔ إٔ تفٝس ايسضاغ ١يف ؼسٜس بعض املٗاضات ايكٝاز ١ٜاييت تفٝس يف
إعساز سكٝب١

تسضٜب ١ٝيط٩غا ٤ا٭قػاّ أ ٚاملطؾشني يط٥اغ ١ا٭قػاّ

باؾاَعات ايعطبٚ ١ٝايػعٛز.١ٜ
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 5تكسّ ايسضاغَ ١عًَٛات زقٝك ١عٔ ٚاقع َٚػت ٣ٛض٩غا ٤ا٭قػاّ يف بعض
اؾاَعات ايػعٛز ١ٜإىل املػتٜٛات ايعًٝا ٫ؽاش قطاضات َٓاغب ١سٝاٍ
ايٓٗٛض بٗصا املػتٚ ٣ٛتطٜٛط.ٙ

مصطلحات الدراسة :
 ايكٝاز ٠ايتش : ١ًٜٝٛتعطف ب ْٗا "ايكسض ٠عً ٢ايت ثري يف قٚ ِٝاػاٖات
َٚعتكسات ٚغًٛنٝات اٯخط َٔ ٜٔخ ٍ٬ايعٌُ َعِٗ ٚبِٗ ٱلاظ َُٗ١
 ٚطض يًهً.)6(" ١ٝ
ٜٚعطفٗا ايباسج ٕٛإدطاٝ٥اً ب ْٗا مماضغات ضٝ٥ؼ ايكػِ ايكا ١ُ٥عً ٢بٓا٤
ض ١ٜ٩عاَٚ ١ثكافَ ١ؿرتن ١يًكػِٚ ،منصد ١ايػًٛى اق ٠ٛايؿدك، ١ٝ
َٚطاعات٘ ي٬ستٝادات ايفطز ١ٜيًعاًَني َع٘ ٚايعٌُ عً ٢تًبٝتٗاٚ ،ؼفٝعٙ
ايصٖو أ ٚا٫غتجاض ٠ايعكً ١ٝيًعاًَني بايكػِٚ ،تٛقع٘ ملػتٜٛات عًٝا َٔ
ا٭زاٚ ،٤فُٗ٘ يعًُٝات ايتغٝري ٚآيٝاتَ٘ٚ ،س ٣إَهاْات٘ يف ؼكٝل ايكِٝ
املطتبط ١بكٝاز ٠ايتغٝري ٚضفع املػت ٣ٛايعًُ ٞيًكػِ ٚايعاًَني َع٘.
 ضٝ٥ؼ ايكػِ  :ايؿدل املتدكل يف داْب َٔ دٛاْب املعطف ١اٱْػاْ١ٝ
ٜٚغًب عً ٘ٝا٫غتكٚ ٍ٬ايفطز ٖٛٚ ،١ٜقا٥س تطبٜ ٟٛعٌُ بططٜك ١زميكطاط١ٝ
َع مجاع ١قغري َٔ ٠ا٭عهاٚ ٤وطم عً ٢تُٓ ٘٥٫ٚ ١ٝيًكػِ ٚظٜاز٠
إْتادٝت٘ ا٭نازمي. )7( ١ٝ
ٜٚعطف٘ ايباسج ٕٛإدطاٝ٥اً ب ْ٘ :ايؿدل املتدكل يف داْب َٔ دٛاْب
املعطف ١اٱْػاْ ١ٝبإسس ٣اؾاَعات ايػعٛزٚ ١ٜايصٜ ٟكٛز مجاع َٔ ١أعها٤
ٖ ١٦ٝايتسضٜؼ ٚوطم عً ٘٥٫ٚ ٢يًكػِ ا٭نازميٚ ٞظٜاز ٠إْتادٝت٘
ا٭نازمي.١ٝ

6

ا )(Roueche et al., 1989, 11
7

ا )(clark,1987
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دراسات سابكة-:
أ :ً٫ٚزضاغات تطتبط بايكٝاز ٠ايتش:١ًٜٝٛ
 .1زضاغ ١ااهل٬ي-: 2001 ،ٞ
ٖااسفمل ايسضاغاا ١تعااطف َعٓاا ٢ايكٝاااز ٠ايتشًٜٝٛااٚ ١ايكٝاااز ٠اٱدطاٝ٥ااٚ ١نٝفٝاا١
تٛظٝفُٗااا يف اجملاااٍ ايرتبااٚ ،ٟٛقااس اغااتدسّ ايباسااح املاآٗر ايٛقااف ٞايتشًًٝاا،ٞ
ٚاغتدسّ اغتباْ ١يسضاغ ١غًٛنٝات ايكٝااز ٠اٱدطاٝ٥اٚ ١ايكٝااز ٠ايتشًٜٝٛا ١ياس٣
عُااساٚ ٤ض٩غااا ٤ا٭قػاااّ يف بعااض ايهًٝااات اؾاَعٝاا ١ظاَعااات املٓكااٛضٚ ٠طٓطااا
ٚعني مشؼ.
ٚقس اته َٔ خ ٍ٬ايسضاغ ١إٔ عُسا ٤ايهًٝات نااْٛا ؼاًٜٝٛني يف أمنااطِٗ
ايكٝازٚ ١ٜإٔ إزضاناتِٗ يف َععِ ا٭سٝإ تؿري إىل أِْٗ ٜتكاطف ٕٛبطاطم تػاع٢
إىل ْكٌ ٚؼ ٌٜٛب٦ٝات ايعٌُ يًتٛفٝل باني املجاٌ ٚايطُٛساات ٚا٭ٖاساف اـاقا١
بِٗ ٚب تباعِٗ ،نُا أٚنشمل ايسضاغ ١إٔ غابٌ ايعُاساٚ ٤ض٩غاا ٤ا٭قػااّ ٚأعهاا٤
ٖ ١٦ٝايتسضٜؼ يف ؼكٝل شيو ناْمل غًٛنٝات ايكٝاز ٠ايتش.١ًٜٝٛ
ٚاته َٔ خ ٍ٬ايسضاغ ١املٝساْٝا ١إٔ ايعُاساٚ ٤ض٩غاا ٤ا٭قػااّ ٚأعهاا٦ٖٝ ٤ا١
ايتااسضٜؼ ناااْٛا زميكااطاطٝني َاأ سٝااح منااط ايكٝاااز ٠اي اصٜ ٟتبعْٛاا٘ يف املٛاقااف
اياايت تتطًااب قااطاضات سػاغاا ،١نُااا أٚنااشمل ايسضاغاا ١إٔ ض٩غااا ٤ا٭قػاااّ ايعًُٝاا١
ايا ااص ٜٔمشً ااتِٗ ايسضاغا اا ١نا اااْٛا ؼا ااًٜٝٛني أنجا ااط َا اأ نا اا ِْٗٛإدا ااطاٝ٥ني يف
أمناطِٗ ايكٝازٚ ،١ٜناإ ايػاًٛى ايتشا ًٜٞٛاياص ٟاغاتفازٚا َٓا٘ بسضدا ١نابري٠
ٖ" ٛايسافع ١ٝاملػتٛسا."٠
 .2زضاغ ١اَكطف-: 2002 ،٢
ٖسفمل ايسضاغا ١تعاطف املتطًباات اي٬ظَا ١٭غاً ٛايكٝااز ٠ايتشًٜٝٛا ١املسضغا١ٝ
باعتباضٖا َسخ ٬يًتغٝريٚ ،ايتٛقٌ يتكاٛض َكارتح يتطاٜٛط أزاَ ٤اسٜط املسضغا ١يف
َكط عً ٢ن ٤ٛأغً ٛايكٝاز ٠ايتش.١ًٜٝٛ
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ٚاغ ااتدسّ ايباس ااح امل اآٗر ايٛق ااف ٞايتشً ًٝاا ٞيًتٛق ااٌ إىل ايتك ااٛض املك اارتح
يتطٜٛط أزاَ ٤اسٜط املسضغا ١يف َكاط عًا ٢نا ٤ٛأغاً ٛايكٝااز ٠ايتشًٜٝٛاٚ ،١اياصٟ
تهاأُ مخػاا ١قاااٚض تٓاٚي امل :ا٫عتباااضات ٚاملتطًبااات اـاقاا ١بايػااُات ٚايكااِٝ
املُٗ ١اييت هب إٔ وع ٢بٗا َسٜط ٚاملسضغ ١اي ّٛٝنكاز ٠ؼًٜٝٛني يهٜ ٞكاٛزٚا
ايتغا ااٝريٚ ،املتطًبا ااات اـاقا اا ١باعتبا اااض املا ااسٜط ٜٔنعُا اا ٤٬يًتغا ااٝريٚ ،نا ااصيو
املتطًبات اـاق ١باعتباض املسٜط ٜٔنإزاضٜني ،ثِ ا٫عتباضات ٚاملتطًباات اـاقا١
اػااٛ٦يٝات املااسٜط ٜٔيف ت نٝااس ايتعًاا ِٝايؿاااٌَ يًُذتُااع املسضغاا ،ٞإناااف ١إىل
ا٫عتباضات اـاق ١بػًٛنٝات املسٜط ٜٔنكاز ٠ؼًٜٝٛني.
 .3زضاغ ١ا: (Bolkan; Goodboy, 2009
ٖااسفمل ايسضاغاا ١عااح ايع٬قااات بااني أبعاااز ايكٝاااز ٠ايتشًٜٝٛاا ١انايهاضٜعَااا،
ٚا٫عتباض ايفاطزٚ ، ٟا٫غاتجاض ٠ايعكًٝاٚ ١كطداات ايتعًا ِٝاؾااَع ٞاناايتعًِ
ايعكًٚ ،ٞايتعًِ ايعاطفٚ ،ٞساي ١ايسافعٚ ،١ٝإؾباع ا٫تكاٍ َٚ ،ؿاضن ١ايطايب،
ٚإزضانات ايطايب ملكساق ١ٝاملعًِ انايهفاٚ ،٠٤اؾساض ٠بايجكٚ ،١سػٔ ايٓ. ١ٝ
ٚتؿااري ايٓتااا٥ر إىل إٔ املهْٛااات ايج٬ثاا ١يًكٝاااز ٠ايتشًٜٝٛاا ١ايتسضٜػاا ١ٝنًااٗا
اضتبطمل بسضدَ ١تٛغط ١إىل ق ١ٜٛادطدات ايتعً ِٝاؾاَع ٞيًط. ٬
 .4زضاغ ١ا:(CHUNG-KAI; CHIA-HUNG, 2009
ٖ ااسفمل ايسضاغ اا ١تٛظ ٝااف اهل ٜٛاا ١ا٫دتُاع ٝااْٚ Social-identity ١عط ٜاا١
اياتغري ا٫دتُااع social-exchange theory ٞيف عاح زٚض ع٬قاات ايكا٥ااس
ٚع٬قاات ظَٝاٌ ايعُاٌ  leader-member relationshipsيف تفػاري ايع٬قا١
بني ايكٝااز ٠ايتشًٜٝٛاٚ ١باني أزا ٤املُٗا /١غاًٛى املٛاطٓا ١ايتٓعُٝٝا ٚ ،١ػُٝاع
بٝاْات َٔ َ1040عًِ يف َ 52سضغ ١ابتسا ١ٝ٥يف تاٜٛإ.
ٚأظٗااطت ايٓتااا٥ر إٔ أضبعاا ١أبعاااز َاأ ايكٝاااز ٠ايتشًٜٝٛاا ١هلااا آثاااض إهابٝاا ١عًاا٢
ع٬قااات ايكا٥ااس ،ااري إٔ ا٫عتباااض ايفااطزٚ ٟايسافعٝاا ١املًُٗاا ١فكااط  ٜا٪ثطإ بكااٛض٠
٫
إهاب ١ٝعً ٢ع٬قات ظَ ٌٝايعٌُ .نُا ٚدس إٔ ع٬قات ايكا٥س تعس َتٓب٦اًا فعاا ً
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٭زا ٤املُٗاا ١عاأ ع٬قااات ظَٝااٌ ايعُااٌ  ،بُٓٝااا تعااس ع٬قااات ظَٝااٌ ايعُااٌ َتٓب ٦ااً
أفهٌ -عٔ ع٬قات ايكا٥س -يػًٛى املٛاطٓ ١ايتٓع.١ُٝٝ
 .5زضاغ ١ا:(Munir; Nielsen; Gomes, 2010
ٖا ااسفمل ايسضاغا اا ١تعا ااطف ايع٬قا اا ١با ااني ايكٝا اااز ٠ايتشًٜٝٛا ااٚ ١با ااني ا٭عا ااطاض
ا٫نت٦ابٝاا ١يااس ٣امل ااٛظفني يف ايطعاٜاا ١ايكااش ٚ .١ٝق ٝاااؽ ايكٝاااز ٠ايتش ًٜٝٛاا١
باغا ااتدساّ َكٝا اااؽ ايكٝا اااز ٠ايتشًٜٝٛا اا ١ايعا ااامل ، ٞنُا ااا

قٝا اااؽ ا٫نت٦ا ااا

باغتدساّ قا ١ُ٥ا٫نت٦ا ا٭غاغ.١ٝ
ٚأظٗ ا ااطت ايٓت ا ااا٥ر اضتب ا اااط ايك ٝا اااز ٠ايتش ًٜٝٛا اا ١بك ا ااٛض ٠غ ا ااًب ١ٝب ا ااا٭عطاض
ا٫نت٦اب ٝاا ١عٓ ااس َػ اات ٣ٛز٫ي اا ١أق ااٌ َ اأ ٚ ،0.01ن ااصيو اػا ا املتابع اا ١عٓ ااس
َػت ٣ٛز٫ي ١أقٌ َأ  0.01أٜهااًَٚ ،أ املتٛقاع اضتباطٗاا باا٭عطاض ا٫نت٦ابٝا١
عٓس َػت ٣ٛز٫ي ١أقٌ َأ  ;0.05مماا ٜعهاؼ استُايٝا ١إغاٗاّ ايكااز ٠ايتشاًٜٝٛني
يف محاَٛ ١ٜظف َٔ ِٗٝتطٜٛط انت٦ا أغاغ.ٞ
 .6زضاغ ١ا:(Ali; Baber; Bangash, 2011
ٖااسفمل ايسضاغاا ١تكاا ِٜٛايع٬قاا ١بااني أمناااط ايكٝااازٚ ٠اْتُااا ٤ا٭فااطاز يًُ٪غػاا١
اي اايت ٜعًُ اا ٕٛبٗ اااٚ ،ق ااس طب اال ايب اااسج ٕٛاغ ااتباْ ١ايك ٝااازَ ٠تع ااسز ٠ايعٛاَ ااٌ شات
ايكاٝغ ١ايككاري(Multifactor Leadership Questionnaire- Short ٠
) Formعًآَ ٢ػااٛب ٞؾااطنات أزٜٚااٚ ١طٓٝاٚ ١عاملٝاا ١يف بانػااتإ ٚشيااو خااٍ٬
دٛيتني َٔ ايتطبٝل.
 ٫بااني منطاا ٞايكٝاااز ٠اايتشًٜٝٛاا١
ٚقااس أٚنااشمل َعاااَ٬ت بريغاا ٕٛاضتباط ااً زا ً
ٚاٱدطاٝ٥ااٚ ١بااني اْ٫تُااا ٤يًُ٪غػاا ;١سٝااح نااإ ت ا ثري ايكٝاااز ٠اٱدطاٝ٥اا،%23 ١
ٚبًغ ت ثري ايكٝاز ٠ايتش.%46 ١ًٜٝٛ
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 .7زضاغ ١ا:(Birasnav; Rangnekar; Dalpati, 2011
ٖسفمل ٖص ٙايسضاغ ١عح ايع٬ق ١ايب ١ٝٓٝبني ايكٝاز ٠ايتشًٜٝٛاٚ ١إزاض ٠املعطفا١
management

ٚ knowledgeب ا ااني فٛا ٥ا ااس ا ٚإب ا ااساع ضأؽ امل ا اااٍ ايبؿ ا ااطٟ

 human capital creation or benefitsاملسضى بٛاغط ١املٛظف.
ٚق ااس أظٗ ااطت ايٓتا ااا٥ر إٔ ايك اااز ٠ايتشا ااًٜٝٛني ي ااس ِٜٗاستُا اااٍ يًتا ا ثري عًا اا٢
إزضانات َٛظف ِٗٝيفٛا٥س ضأؽ املاٍ ايبؿط ،ٟنُاا إٔ ياس ِٜٗا٫ستُااٍ ا٭نارب
يعٜااازٖ ٠ااص ٙايفٛا٥ااس َاأ خاا ٍ٬تهااُٗٓٝا يف عًُٝاا ١إزاض ٠املعطفااٚ ،١ت غااٝؼ ثكافاا١
تٓعٚ ،١ُٝٝتؿذٝع ايتٛاقٌ بني املٛظفني.
 .8زضاغ ١ا:(Wang; Zhu, 2011
غع ٢ايباسجإ يف ٖص ٙايسضاغ ١إىل عح ايع٬قا ١باني ايكٝااز ٠ايتشًٜٝٛاٚ ١باني
اهل ٜٛاا ١املبسع ااٚ creative identity ١ب ااني ا٫ب ااساع ٚ creativityشي ااو َ اأ
َٓعا ااٛض َتعا ااسز املػا ااتٜٛات افا ااطز ،فُٛعا ااٚ ، ١قا ااس ٚدا ااس ايباسجا ااإ إٔ ايكٝا اااز٠
ايتشًٜٝٛاا ١شات املػاات ٣ٛايفااطز ٟقااس أثااطت بسضداا ١إهابٝاا ١عًاا ٢اٱبااساع ايفااطزٟ
يًُٛظفني بكٛض ٠ري َباؾط َٔ ٠خ ٍ٬اهل ١ٜٛاملبسع ١ايفطزٜاٚ .١يف املكاباٌ ٚداس
إٔ اهل ١ٜٛاملبسع ١يًُذُٛع ١قس تٛغطمل ايع٬قا ١باني ايكٝااز ٠ايتشًٜٝٛا -١عًا٢
َػ اات ٣ٛاجملُٛع ااٚ -١ب ااني إب ااساع اجملُٛع ااٚ .١ن ااصيو ٚد ااس إٔ اهل ٜٛاا ١املبسع اا١
يًُذُٛع ١تٛغطمل ايع٬ق ١بني ايكٝاز ٠ايتش -١ًٜٝٛعًاَ ٢ػات ٣ٛاجملُٛعا-١
ٚبني اهل ١ٜٛاملبسع ١ايفطز.١ٜ
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ثاْٝاً :زضاغات تطتبط بطٝ٥ؼ ايكػِ ٚأزٚاض: ٙ
 .2زضاغ ١اايسٖؿإ ،ايػٝػ-: 2005 ،ٞ
ٖ ااسفمل ايسضاغ اا ١تع ااطف آضا ٤أعه ااا ٦ٖٝ ٤اا ١ايت ااسضٜؼ س اا ٍٛزضد اا ١أزا ٤ض٩غ ااا٤
ا٭قػاّ يٛظا٥فِٗ َٚػٛ٦يٝاتِٗ املٗٓٝاٚ ،١ع٬قا ١شياو بسضدا ١ضناا أعهاا٦ٖٝ ٤ا١
ايتسضٜؼ عٔ عًُِٗ.
ٚطبل ايباسجإ اغتباْ ١عً ٢ع َٔ ١ٓٝأعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ ظاَع ١املٓٛف،١ٝ
ؼتاا ٟٛعًاا ٢أضبعاا ١فااا٫ت ملػااٛ٦يٝات ض٥ااٝؼ ايكػااِ ٖاا :ٞاملػااٛ٦يٝات ايعًُٝاا١
ٚايتعً ،١ُٝٝاملػٛ٦يٝات اٱزاضٜا ،١املػاٛ٦يٝات ايػٝاغاٚ ١ٝا٫دتُاعٝاٚ ،١املػاٛ٦يٝات
اـاقاا ١غسَاا ١اجملتُااع .نُااا ؼتاا ٟٛعًاا ٢فاااٍ خااام بطنااا أعهااا٦ٖٝ ٤اا١
ايتسضٜؼ عٔ عًُِٗ.
ٚأظٗطت ْتا٥ر ايسضاغٚ ١دٛز ع٬قَٛ ١دب ١شات ز٫ي ١إسكا ١ٝ٥بني أزا ٤ض٩غا٤
ا٭قػاّ ؾٛاْب َػٛ٦يٝاتِٗ املٗٓٚ ١ٝبني ضنا أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ عٔ عًُاِٗ.
نُا بٓٝامل ايٓتاا٥ر إٔ ض٩غاا ٤ا٭قػااّ ٜا٪زَ ٕٚػاٛ٦يٝاتِٗ اٱزاضٜاَٚ ،١ػاٛ٦يٝاتِٗ
ا٫دتُاعٝاٚ ١ايػٝاغااَ ،١ٝأ ٚدٗااْ ١عاط أفااطاز ايعٓٝاَ ١اأ أعهاا٦ٖٝ ٤اا ١ايتااسضٜؼ
ٚأْٗ ا ااِ ٜكك ا ااط ٕٚيف ازاَ ٤ػ ا ااٛ٦يٝاتِٗ ايعًُ ٝا ااٚ ١ايتعً ُٝٝا ااٚ ١ن ا ااصيو يف أزا٤
َػٛ٦يٝاتِٗ يف فاٍ خسَ ١اجملتُع.
ٚق ااس أٚق اامل ايسضاغ اا ١به ااطٚض ٠إنػ ااا ض٩غ ااا ٤ا٭قػ اااّ املع اااضف ٚا٫ػاٖ ااات
ٚاملٗاااضات اي٬ظَاا ١٭زا ٤أزٚاضٖااِ ٚ ،تعطٜااف ض٩غااا ٤ا٭قػاااّ با٭غااايٝب اؾسٜااس ٠يف
فاااٍ ايتٓعااٚ ِٝاٱزاضٚ ٠تكاا ِٜٛا٭زاٚ ٤ايتُٓٝاا ١املٗٓٝاا ١٭عهااا٦ٖٝ ٤اا ١ايتااسضٜؼ.
ٚنااصيو إدااطاَ ٤عٜااس َاأ ايسضاغااات اياايت ميهاأ إٔ تػااِٗ يف تطقٝااٚ ١ظٜاااز ٠فٗااِ
ض٩غ ااا ٤ا٭قػ اااّ ٭زٚاضٖ ااِ ٚايٛق ااٛف عً اا َ ٢ااس ٣نف ااا٤تِٗ يف أزاَ ٤ػ ااٛ٦يٝاتِٗ
ٚزضاغ ١ايع٬ق ١بني أزاٖ ٤ص ٙاملػٛ٦يٝات َٚتغريات أخط ٣ري َتغري ايطنا.
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 .3زضاغ ١ااؿطب-: 2007 ،ٞ
ٖ ااسفمل ٖ ااص ٙايسضاغ اا ١تع ااطف ا٫ػاٖ ااات اؿسٜج اا ١يف ف اااٍ ايتُٓ ٝاا ١املٗٓ ٝاا١
ٱعساز ٚاختٝاض ايكٝازات ايرتب ١ٜٛملسضغ ١املػتكبٌ بس ٍٚاـًٝر ايعطبٚ ،ٞايتٛقٌ
إىل تكااٛض َػااتكبً ٞميهاأ َاأ خ٬ياا٘ تفعٝااٌ ايتُٓٝاا ١املٗٓٝاا ١ٱعااساز ايكٝااازات
ايرتب ١ٜٛملسضغ ١املػتكبٌ بس ٍٚاـًٝر ايعطب ٞيف ن ٤ٛايكٝاز ٠ايرتب ١ٜٛاؿسٜج.١
ٚاغااتدسّ ايباسااح املاآٗر ايٛقااف ٞايتشًًٝاا ٞنُااا اغااتعإ ب غااً ٛزيفاا ٞيف
زضاغت٘ٚ ،قاسّ ايباساح منٛشداا يًتكاٛض املكارتح يتطاٜٛط ايتُٓٝا ١املٗٓٝا ١يًكٝاازات
ايرتبٜٛا اا ١املسضغا اا ١ٝيكٝا ااازَ ٠سضغا اا ١املػا ااتكبٌ با ااس ٍٚا٭عها ااا ٤يف نا اا ٤ٛايكٝا اااز٠
ايتشًٜٝٛااٚ ،١ايااصٜ ٟعُااٌ ناأُ ٚفاال أضبعاا ١قاااٚض ٖاا :ٞايٓٝااٚ ١اؿااٛاض ٚاؿااسخ
ٚايسي .ٌٝنُا ٜٓبغ ٞإٔ ٜطاع ٞا٫عتباضات اٯت :١ٝا٫عتباضات ٚاملتطًباات اـاقا١
بايػا ااُات ٚايكا اا ِٝاملُٗا اا ١ايا اايت ها ااب إٔ وعا اا ٢بٗا ااا َا ااسٜط َسضغا اا ١املػا ااتكبٌ،
ٚا٫عتبا اااضات ٚاملتطًبا ااات اـاقا اا ١باعتبا اااض ايكا٥ا ااس ايرتبا اا ٟٛنعُٝا ااٌ يًتغا ااٝري،
ٚا٫عتباضات ٚاملتطًبات اـاق ١باعتبااض ايكا٥اس ناإزاضٚ ،ٟا٫عتبااضات ٚاملتطًباات
اـاق ١اػٛ٦يٝات ايكا٥اس ايرتبا ،ٟٛإنااف ١إىل ا٫عتبااضات اـاقا ١بػاًٛنٝات
املسٜط ٜٔنكاز ٠ؼًٜٝٛني.
تعلًل عاو على الدراسات السابكة-:
ا :ً٫ٚقٛض ايكٝاز ٠ايتش-:١ًٜٝٛ
تتفل ايسضاغات ايػابكَ ١ع ايبشح اؿااي ٞيف تٓاٚهلاا قاٛض ايكٝااز ٠ايتشًٜٝٛا، ١
سٝح

تٓاٚي٘ يف عس ٠فا٫ت ٚشيو نُا -:ًٜٞ

أ :ً٫ٚفاااٍ ايتعًاا ِٝاملسضغااَ ٞاأ سٝااح عااح َتطًباتاا٘ يف املسضغاا ١نسضاغاا١
اَك ااطفٚ 2002 ،٢غ اابٌ تفع ٝااٌ ايتُٓ ٝاا ١املٗٓ ٝاا ١ٱع ااساز ايك ٝااازات ايرتب ٜٛاا١
ملسضغ ١املػتكبٌ باس ٍٚاـًاٝر يف نا ٤ٛأغاً ٛايكٝااز ٠ايتشًٜٝٛاَ ١جاٌ زضاغا١
ااؿطب ااٚ 2007 ،ٞن ااصيو ع ااح ايع٬ق اا ١ب ااني ايكا ٥ااس ايتش ااٚ ًٜٞٛظَ ًٝاا٘ يف
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ايعُ ااٌ ٚب ااني غ ااًٛى املٛاطٓ اا ١ايتٓع ُٝٝاا ١يف امل ااساضؽ ا٫بتسا ٝ٥ااَ ١ج ااٌ زضاغ اا١
ا. (Chung Kia; Chia Hung, 2009
ثاْٝا ااً :ف اااٍ ايتعً اا ِٝاؾ اااَع ٞفك ااس عج اامل زضاغ اا ١ااهل٬ي اا 2001 ،ٞغ اابٌ
اغ ااتدساّ ايك ٝاااز ٠ايتش ًٜٝٛاا ١يف اجمل اااٍ ايرتب ااٚ ٟٛشي ااو يف بع ااض نً ٝااات
اؾاَعاات املكاطٚ ،١ٜتٓاٚيامل زضاغا ١ا (Bolkan; Goodboy, 2009ايع٬قا١
بني ايكٝاز ٠ايتشٚ ١ًٜٝٛبني كطدات تعًِ ايطايب.
ثايجااً :اجملااٍ ايطا

سٝاح تٓاٚيامل زضاغا(Munir; Nielsen; Gomes, 2010) ١

ايع٬قاا ١بااني ايكٝاااز ٠ايتشًٜٝٛااٚ ١بااني ا٭عااطاض ا٫نت٦ابٝاا ١يااس ٣املااٛظفني يف
ايطعاٜاا ١ايكااش .١ٝنُااا تٓاٚياامل زضاغاا ١ا(Ali; Baber; Bangash, 2011

تك اا ِٜٛايع٬ق اا ١ب ااني أمن اااط ايك ٝاااز ٠ايتش ًٜٝٛااٚ ١اْتُ ااا ٤امل ااٛظفني يؿ ااطنات
ا٭ز ١ٜٚاييت ٜعًُ ٕٛبٗا يف بانػتإ.
ضابعااً :فااٍ اٱباساع ،سٝاح تٓاٚيامل زضاغا ١ا(Birasnav; Rangnekar; Dalpati, 2011

عح ايع٬ق ١ايب ١ٝٓٝبني ايكٝاز ٠ايتشٚ ١ًٜٝٛإزاض ٠املعطفٚ ١بني فٛا٥اس أ ٚإباساع
ضأؽ املاٍ ايبؿط ٟاملسضى بٛاغط ١املٛظف ،نُاا تٓاٚيامل زضاغا١

ا(Wang; Zhu,2011

عح ايع٬ق ١باني ايكٝااز ٠ايتشًٜٝٛاٚ ١اهلٜٛا ١املبسعاٚ ١باني إباساع ايفاطز ٚإباساع
اؾُاع.١
ثاْٝاً :قٛض ض٩غا ٤ا٭قػاّ-:
تٓاٚيمل زضاغ ١اايسٖؿإ ،ايػٝػ 2005 ،ٞتعطف آضا ٤أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ سٍٛ
زضداا ١أزا ٤ض٩غااا ٤ا٭قػاااّ يٛظااا٥فِٗ َٚػااٛ٦يٝاتِٗ املٗٓٝااٚ ،١ع٬قاا ١شيااو بسضداا١
ضنااا أعهااا٦ٖٝ ٤اا ١ايتااسضٜؼ عاأ عًُااِٗ ،نُااا تٓاٚياامل زضاغاا ١ااؿطباا2007 ،ٞ
تعااطف ا٫ػاٖااات اؿسٜجاا ١يف فاااٍ ايتُٓٝاا ١املٗٓٝاا ١ٱعااساز ٚاختٝاااض ايكٝااازات
ايرتب ١ٜٛملسضغ ١املػتكبٌ بس ٍٚاـًٝر ايعطب.ٞ
ٚؽتًف ايسضاغ ١اؿاي ١ٝعٔ ايسضاغات ايػابك َٔ ١سٝح اٯت-:ٞ
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ٜ تٓا ٍٚايبشح اؿاي ٞأِٖ املٗاضات ٚاملُاضغات اييت ٜٓبغ ٞعً ٢ض٩غاا ٤ا٭قػااّ
تطبٝكٗا نكاز ٠ؼًٜٝٛني يًٓٗٛض ب زا ٤ظَٚ ِٗ٥٬ب قػاَِٗ.
ٜ عااطض ايبشااح اؿاااي ٞيًُتطًبااات اي٬ظَاا ١يتطبٝاال ض٩غااا ٤ا٭قػاااّ ٭غااًٛ
ايكٝاز ٠ايتش ١ًٜٝٛيف إزاض ٠أقػاَِٗ.
ٜ ػعٖ ٢صا ايبشح يٛنع تكٛض َكرتح يتطٜٛط أزا ٤ض٩غا ٤ا٭قػااّ باؾاَعاات
ايعطب ١ٝعً ٢ما ٛعااّ ٚاؾاَعاات ايػاعٛز ١ٜعًا ٢ما ٛخاام ٚشياو يف نا٤ٛ
أغً ٛايكٝاز ٠ايتش.١ًٜٝٛ
ٚقس أفازت ايسضاغ ١اؿاي َٔ ١ٝايسضاغاات ايػاابك ١يف تعاطف بعاض دٛاْاب اٱطااض
ايٓعطٚ ٟنصيو بعض دٛاْب بٓا ٤أزا ٠ايسضاغ.١
خطىات السري يف الدراسة:
ٚتتُجٌ يف املباسح ايتاي-:١ٝ
 املبش ااح ا٭ :ٍٚاٱط اااض ايع اااّ يًسضاغ ااٜٚ ،١تُج ااٌ ف ُٝااا

عطن اا٘ َ اأ املكسَ اا١

َٚؿهً ١ايسضاغ ٚ ١ريٖا َٔ ْكاط.
 املبشااح ايجاااْ :ٞايكٝاااز ٠ايتشًٜٝٛااَ :١فَٗٗٛااا ٚأٖااسافٗا ٚ ٚأمناطٗااا ٚأبعازٖااا ،
ٚمسات ايكا٥س ايتش.ًٜٞٛ
 املبشح ايجايح :ضٝ٥ؼ ايكػِ َٚتطًبات تطبٝك٘ ٭زٚاض ٙايكٝاز ١ٜايتش ١ًٜٝٛيف
اؾاَعات ايػعٛز.١ٜ
 املبشح ايطابع :اٱدطا٤ات املٓٗذ ١ٝيًسضاغ ١اايسضاغ ١املٝساْ. ١ٝ
 املبشح اـاَؼْ :تا٥ر ايسضاغٚ ١ؼًًٗٝا.
 امل بشا ااح ايػا ااازؽ :ايتكا ااٛض املكا اارتح يتطا ااٜٛط أزا ٤ض٩غا ااا ٤ا٭قػا اااّ يف بعا ااض
اؾاَعات ايػعٛز ١ٜباغتدساّ ايكٝاز ٠ايتش.١ًٜٝٛ
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املبحث الثاىٌ :الكًادة التحىيلًة-:
َ 1فٗ ّٛايكٝاز ٠ايتش-:١ًٜٝٛ
باغتكطاْ ٤عطٜات ايكٝاز٬ٜ ٠سغ أْٗا تطٛضت خ ٍ٬ايػبعني عاَاً املاناَ ١ٝأ
ايكطٕ ايعؿط ،ٜٔبسً٤ا بٓعط ١ٜايطدٌ ايععٚ ،"Great Man" ِٝاييت تطنع عً٢
فهااط ٠ايكاااز ٠ايبطااٛيٝني ،ثااِ ْعطٜااات ايػااُات "ْٚ ،"Trait Theoriesعطٜااات
ايػ ااًٛى "ٚ ،"Behaviourist Theoriesايك ٝاااز ٠املٛقف ٝاا"Situational ١
"ْٚ ،Leadershipعط ٜاا ١ايط ااٛاض ،"Contingency Theory" ٨ث ااِ ايك ٝاااز٠
اٱدطا ٝ٥ااٚ ١ايتش ًٜٝٛاا١
". Leadership

"Transactional and Transformational

ا8

ٚقااس نااإ  James MacGregor Burnsأَ ٍٚاأ ٚنااع َفٗاا ّٛايكٝاااز٠
ايتشٚ ،transformational leadership ١ًٜٝٛشياو خا ٍ٬نتابا٘ "ايكٝااز"٠
"ٜٚ ."Leadershipااط ٣بريْااع إٔ ايكٝاااز ٠ايتشًٜٝٛاا ١تعااو "ع٬قااَ ١اأ ايتػاااَٞ
ٚا٫غتجاض ٠املتبازي ١اييت ؼ ٍٛا٭تباع إىل قازٚ ٠ايايت قاس ؼا ٍّٛايكااز ٠إىل عٛاَاٌ
أخ٬ق"١ٝاٚ . 9عطف بريْع ايكٝاز ٠ايتش ١ًٜٝٛعً ٢أْٗاا " عًُٝاٜ ١ػاعَ ٢أ خ٬هلاا
ايكا٥ااس ٚا٭تباااع إىل ايٓٗااٛض بهااٌ َاآِٗ ا٭خااط يًٛقاا ٍٛإىل أعًااَ ٢ػااتٜٛات َاأ
ايسافعٚ ١ٝا٭خ٬م"

ا10

.

فايكٝاز ٠ايتشٚ َٔ ١ًٜٝٛدْٗ ١عط بريْع  Burnsؼاسخ سُٓٝاا ٜٓؿاغٌ ؾادل
أ ٚأنجط باٯخط ٜٔعً ٢مٜ ٛػُ يًكازٚ ٠ا٭تباع ب ٕ ٜطفع نٌ َِٓٗ اٯخاط إىل
َػ ااتٜٛات عً ٝااا َ اأ ايسافع ٝااٚ ١ا٭خ اا٬مٚ .ي ااصيو ف ااإٕ بريْ ااع ،يف نتابات اا٘ ع اأ
"ايكٝاز ٠ايتشٜ ،"١ًٜٝٛػاتكَ ٞأ اؿطنا ١ايٓفػا ١ٝاٱْػااْ ١ٝافارتاض إٔ ايكااز٠
ايتشا ااًٜٝٛني ٜؿا ااهً ٕٛزٚافا ااع ا٭تبا اااع ٚقا ااٚ ُِٗٝأٖا ااسافِٗ ٜٚغريْٗٚا ااا ٜٚطفعْٗٛا ااا
8

ا )(Bolden, et al, 2003, 2
9

ا )(Bolden, et al., 2003, 14
ا

10

)(Burns, 1978, 20
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يتشكٝاال تغااٝري َٗااِ يف ايعًُٝاا ;١سٝااح افاارتض إٔ ٖٓاااى قاا ٠ٛخاقاا ١نآَاا ١يف
ؼٜٛااٌ ايكٝااازَ ٠ااع ايكاااز" ٠املػااًشني باملباااز "٨اياايت قااس ؼااٛيفٍ ايكااازٚ ٠ا٭تباااع يف
ايٓٗا ١ٜإىل أؾدام ًٜتعََ ٕٛعًا بايك ِٝا٭خ٬قْٗٚ ١ٝا ١ٜايكِٝ

ا11

.

 2أٖساف ايكٝاز ٠ايتش-:١ًٜٝٛ
تػا ااع ٢ايكٝا اااز ٠ايتشًٜٝٛا اا ١إىل ايٓٗا ااٛض بؿا ااعٛض ايتا ااابعني ٚشيا ااو َا اأ خا ااٍ٬
ا٫ستها اااّ إىل أفها اااض ٚقا اا ِٝأخ٬قٝا ااَ ١جا ااٌ اؿطٜا ااٚ ١ايعسايا ااٚ ١املػا اااٚاٚ ٠ايػا ااّ٬
ٚاٱْػاااْ ،١ٝفػ ااًٛى ايك ٝاااز ٠ايتش ًٜٝٛااٜ ١بااسأ َ اأ ايك ااٚ ِٝاملعتك ااسات ايؿدك اا١ٝ
يًكا٥ااس ٚيااٝؼ عًاا ٢تبااازٍ َكاااس َااع املطٚ٩غااني .فايكا٥ااس ايتشااٜ ًٜٞٛتشااطى يف
عًُ٘ َٔ خْ ٍ٬عِ ق ١ُٝٝضاغد ١نايعسايٚ ١ا٫غتكاَٜٚ ،١ػُ ٢بريْاع Burns
تًو ايك ِٝباايك ِٝايساخًٝاٖٚ .١ا ٞقا ٫ ِٝميهأ ايتفااٚض سٛهلاا أ ٚتبازهلاا باني
اٱف ااطازَٚ .ا اأ خا اا ٍ٬ايتعا اابري عا اأ تً ااو املعا اااٜري ايؿدكا ااٜ ١ٝػا ااتطٝع ايكا٥ا ااس
ايتش ا ًٜٞٛؼ ٌٜٛأتباع٘ ٚتغٝري َعتكساتِٗ ٚأٖساف اِٗ ا. 12
ٚقس اٚن يجٚٛز  Leithwoodأٖساف ايكٝاز ٠ايتش ١ًٜٝٛفُٝا -: ًٜٞ

ا13

 .1تطااٜٛط ٚؼكٝاال ثكافااَٝٓٗ ١اا ١يااس ٣فطٜاال ايعُااٌٚ ،شيااو َاأ خاا ٍ٬تعااإٚ
ض٥ااٝؼ ايكػااِ َااع ا٭عهااا ٤يف ٚنااع ٖااسف عاااّ ٜػااع ٕٛإىل ؼكٝكاا٘ٚ ،زَاار
ا٭عهااا ٤يف أْؿااط ١مجاعٝاا ١يٲغااٗاّ يف تااسع ِٝايااتغريات ايجكافٝاا ١املط ٛباا١
ْٚؿط قٚ ِٝأخ٬قٝات ايهً.١ٝ
 .2ايتٓباا ٪بتطااٛض أعهااا ٤ايكػااَِ ،اأ خاا ٍ٬ايتااعاَِٗ بطغاااي ١ايهًٝااٚ ١قٝاااَِٗ
ب ا زٚاض يف سااٌ املؿااه٬ت ااري ايتكًٝسٜاا ١بٗاااٚ ،ايت نااس َاأ ٚنااٛح ا٭ٖااساف
ٚٚاقعٝتٗا ٚطُٛستٗا.
ا

11

ا

12

ا

13

).(Bolden, et al., 2003, p. 15
)(Bass, 1985
)(Liontos, 1992
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َ .3ػاعس ٠ا٭عها ٤يف سٌ املؿه٬ت بهفا ،٠٤فػًٛى ا٭عها ٤فتُعني ميهٔ
إٔ ٜكسّ سً ً٫ٛأفهٌ يًُؿه٬ت عُا ي ٛفعٌ املسٜط افطز.ٙ
نُاا أؾااض ) (Astin & Astin, 2000إىل إٔ اغاتدساّ ايكٝااز ٠ايتشًٜٝٛا ١يف
ْعاّ ايتعً ِٝاؾاَعٜ ٞػتٗسف ؼكٝل اٯت-:ٞ
ها ااني ٚتؿا ااذٝع ايهًٝا ااٚ ١ايطا ااٚ ٬املا ااسٜطٚ ٜٔا٭عها ااا ٤اٯخا ااط ٜٔيتغا ااٝري

.1

ٚؼٜٛا ااٌ املٓعُا ااات عٝا ااح ميها اأ إٔ ٜػ ااطّعٛا تعًا اا ِٝايطا ااٚ ٬تطا ااٜٛطِٖ
بفاعًٚ ١ٝنصيو تٛيٝس َعطف ١دسٜس ٠إناف ١إىل خسَ ١اجملتُع.
 .2تػااً ٝايطاا ٬يٝكاابشٛا عٓاقااط فعاياا ١يف تغااٝري اجملتُااع ا٭ناارب خاااضز
اؾاَع.١
ٚيصيو فإٕ اغتدساّ ايكٝاز ٠ايتش ١ًٜٝٛيس ٣ضٝ٥ؼ ايكػِ ٜػتٗسف
َؿاضنت٘ ٭عها ٤ايكػِ يف تععٜع ايتغٝري املط  ٛيسٚ ،ِٜٗسٌ َؿه٬تِٗ
بفاعً ١ٝعً ٢م ٛوكل تطٜٛطِٖ يف ن ٤ٛضغايٚ ١ض ١ٜ٩ايهًٚ ١ٝايعٌُ عً٢
خسَ ١فتُعِٗ يٝؼ عً ٢املػت ٣ٛاٱقً ُٞٝفشػب ٚيهٔ عً ٢املػت ٣ٛايكَٞٛ
أٜهاً.
 3أمناط ايكٝاز ٠ايتش-:١ًٜٝٛ
ٚقس َٝع بريْع  Burnsبني منطني ضٝ٥ػني َٔ ايكٝازُٖ ٠ا :ايكٝاز ٠اٱدطا١ٝ٥
ٚايكٝاز ٠ايتش .١ًٜٝٛفاملبسأ ايطٝ٥ؼ ايصٜ ٟتعاٌَ ب٘ ايكاز ٠اٱدطاَ ٕٛٝ٥ع
أتباعِٗ ٜهُٔ يف تبازٍ ؾ ٤ٞبؿ ٤ٞآخط .فُج ،ً٬قس ٜهاف ٧ايكا٥سٴ املعًِٳ اجملتٗس
بعٜاز ٠يف عَ ٠ٚ٬اي َٔٚ .١ٝداْب آخط ،فإٕ ايكا٥س ايتشٜ ًٜٞٛبشح عٔ ايسٚافع
ايهآَ ١يف ا٭تباعٜٚ ،ػع ٢ٱؾباع سادات عًٝا يس ِٜٗنُا أْ٘ ٜؿغٌ نٝإ
ايتابع نً٘ َٔٚ .ثِ فإٕ ْاتر ٖص ٙايكٝاز ٖٛ ٠ع٬ق ١تبازي ١ٝؼ ٍٛا٭تباع إىل
قازٚ ٠ايكاز ٠إىل ع ٌَٛأخ٬قٜٚ .١ٝكسّ َفٗ ّٛايكٝاز ٠ا٭خ٬ق ١ٝنٛغ ١ًٝيًكاز٠
يتشٌُ َػٛ٦ي ١ٝقٝازتِٗ ٚ٭ٌَ إؾباع استٝادات أتباعِٜٗٚ .هُٔ َٛقف بريْع
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 Burnsيف إٔ ايكازٜٛ ٫ ٠يسٜ ٫ٚ ٕٚٴكٓع ;ٕٛبٌ ِٖ ٜٓؿ  َٔ ٕٚبٓا َٔ ٤ايسافع١ٝ
ٚايكٚ ِٝا٭ٖساف.

ا14

.

ٚقس أٚن غتٝفٔ نٛيف َكاضْ ١بني ٖص ٜٔايٓٛعني َٔ ايكٝاز ٠يف نتاب٘
"ايكٝاز ٠املتُطنع ٠س ٍٛاملبازٚ ،"٨شيو نُا َٖٛ ٛن يف اؾس ٍٚضقِ ا1
اًَشل ضقِ 1

ا15

-:

٬ٜٚسغ َٔ اؾس ٍٚضقِ ا 1إٔ ايكٝاز ٠اٱدطا ١ٝ٥تػع ٢يتشكٝل اٖساف
قكري ٠املس َٔ ٣خ ٍ٬اقتٓاع ايكا٥س اطنع غًطت٘ ٚاغتدساَ٘ ملبسأ تبازٍ
املٓفعَ ١ع أتباع٘ ،يف سني تػع ٢ايكٝاز ٠ايتش ١ًٜٝٛإىل ايٛق ٍٛإىل
اغرتاتٝذٝات ٚأٖساف بعٝس ٠املس ٣يف ن ٤ٛاقتٓاع ايكا٥س بايكٚ ِٝاملباز٨
اٱْػاْٚ ١ٝإتاست٘ ايفطم يًُٛاٖب ٚايفطٚم ايفطز.١ٜ
 4أبعاز ايكٝاز ٠ايتش: ١ًٜٝٛ
ٚقس عطّف بام ٚظََ ٙ٩٬هْٛات ايكٝاز ٠ايتشٚ ١ًٜٝٛاييت

قٝاغٗا أٜهاً

Leadership

Multifactor

باغتباْ١

قٝاز٠

َتعسز٠

ايعٛاٌَ

) Questionnaire (MLQفكس قٓفمل َاٚ ١٥إسسٚ ٣أضبعني عباض ٠بٛاغط١
قهُني َسضبني إَا إىل عباضات قٝاز ٠ؼ ١ًٜٝٛأ ٚإدطا .١ٝ٥ثِ طبكمل ا٫غتباْ١
بعس شيو عً ٢نباط يف دٝـ ايٜ٫ٛات املتشس ،٠سٝح طًب َِٓٗ إٔ ٜكُّٛٝا
ض٩غا ِٖ٤ايهباط عًَ ٢كٝاؽ َٔ قفط اغًٛى ري َ٬سغ إىل أضبع ١اغًٛى
َ٬سغ نجرياً ٚ .قس أدطٜمل زضاغات أخط ٣عسٜس ٠عً ٢طاض ٖصا ايبشح ا٭قًٞ
ٚشيو يتشً ٌٝتهطاضات ايػًٛنٝات اييت

َ٬سعتٗا َٔ قبٌ َطٚ٩غني يف

اجملا٫ت اؿطبٚ ١ٝايتذاضٚ ١ٜايٛنا٫ت املدتًف.١

ا

14

ا

15

ا

16

ا16

)(Stewart, 2006, 8
)(Bolden, et al., 2003, 15
)(Stewart, 2006, 12
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ٜٚط ٣بام إٔ ٖٓاى أضبع ١أبعاز ضٝ٥ػ ١يٓكٌ ا٭تباع إىل ايُٓط ايتشٖٚ ،ًٜٞٛصٙ
ا٭بعاز ٖ ٞنُا -:ًٜٞ

ا17

 .1ايكٝاز ٠ايهاضٜعَ ١ٝأ ٚايت ثري املجاي :idealized influence ٞفٝعس ايكاز٠
ايتش ًٕٜٛٝٛمناشز يًػًٛى; ٭ِْٗ قرتَٚ ٕٛقبٛب َٔ ٕٛقبٌ أتباعِٗ
ايصٜ ٜٔٴعطف ٕٛبٛاغطتِٗ ٜٚطٜس ٕٚإٔ ٜٓافػٚ .ِٖٛايكاز ٠يس ِٜٗضٚ ١ٜ٩انش١
ٚسؼ يًٗسف ٜٚط ب ٕٛيف خٛض املداططٜٚ .ط ٣بام أْ٘ إشا ناْمل ايكٝاز٠
ؼ ، ١ًٜٝٛفإٕ ت ثريٖا املجاي ٞأ ٚايهاضٜعَا تتػِ اعاٜري أخ٬ق ١ٝعايٚ ،١ٝإٔ
ايجك ١يهٌ َٔ ايكا٥س ٚا٭تباع تبٓ ٢عً ٢أغاؽ أخ٬قٚ ٞأزبَ ٞتني.
 .2ايسافع ١ٝاملًُٗ :inspirational motivation ١سٝح ٜتكطف ايكاز٠
ايتش ًٕٜٛٝٛبططم تػتجري أتباعِٗ ٚتٛيس يس ِٜٗاؿُاؽ ٚايتشسٟ
ٚاْ٫ؿغاٍ بطٚ ١ٜ٩أٖساف َؿرتن.١
 .3ا٫غتجاض ٠ايفهط :intellectual stimulation ١ٜفٝػًو ايكاز٠
ايتش ًٕٜٛٝٛبفاعً ١ٝأفهاضاً ٚططقاً دسٜس ٠٭زا ٤ا٭ؾٝاٚ ٤سٌ املؿه٬ت،
ٜٚػتشج ٕٛأتباعِٗ ٭ٕ ٜهْٛٛا َبسعني ٜٓ ٫ٚتكس ِْٗٚأٜ ٚكششٛا أخطاِٖ٤
عً ٢املٮ أبساً ٚ .جٌ ض ١ٜ٩ايكا٥س َٓطًكاً ٭تباع٘ ٜفُٗ َٔ ٕٛخ٬ي٘ ع٬قتِٗ
ب٘ ٚباملٓعُ ١اييت ٜعًُ ٕٛفٗٝا ٚع٬ق ١نٌ َِٓٗ باٯخط ٚنصيو باهلسف
ايصٜ ٟػع ٕٛيتشكٝك٘ٚ .ساملا ناْمل يسٖ ِٜٗص ٙايط ١ٜ٩ايهبريٚ ٠مس هلِ
ببعض ايتشطض َٔ ايتكايٝس ،ميهِٓٗ إٔ ٜتغًبٛا عً ٢أ ٟعا٥ل يتشكٝل
ضغايتِٗ.

ا

17

)(Stewart, 2006, 12) (Homrig, 2001, 5
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 .4ا٫عتباض ايفطز :individual consideration ٟسٝح ٜٗتِ ايكاز٠
ايتش ًٕٜٛٝٛباستٝادات أتباعِٗ ٚبإَهاْ ١ٝتطٜٛطِٖ َٔ خ ٍ٬ايتسضٜب
ٚايتٛدٚ ٘ٝإتاس ١فطم يًُٓ .ٛنُا أِْٗ ٪ٜغػَٓ ٕٛاخاً زاعُاً ُ٥٬َٚاً
٫سرتاّ ايفطٚم ايفطزٜ ٫ٚ .١ٜكتكط ٖصا املسخٌ عً ٢تطب ١ٝاؾ ٌٝايتائَ ٞ
ايكاز ٠فشػب ،بٌ إْ٘ وكل استٝادات ا٭فطاز َٔ ايتُج ٌٝايفعًٚ ٞاٱلاظ
ٚاؾساض ،٠نُا أْ٘ ٜسفعِٗ إىل َعٜس َٔ اٱلاظ ٚايُٓ.ٛ
ٚتطنع ٖص ٙا٭بعاز عً ٢اػا ٙايكاز ٠ايتشًٜٝٛني م ٛأتباعِٗ َٔ ،سٝح
ن ِْٗٛقس ٠ٚهلِ يف غًٛنِٗٚ ،غع ِٗٝيتًب ١ٝاستٝاداتِٗ ٚزفعِٗ يتشكٝل
شٚاتِٗ ٚؼكٝل َعٜس َٔ اٱلاظ ٚايُٓٚ ،ٛشيو َٔ خ ٍ٬اؾرتانِٗ يف ض١ٜ٩
ٚأٖساف عاَٜ ١ػع ٕٛيتشكٝكٗا يف نَ ٤ٛعاٜري أخ٬ق ١ٝعايٚ ١ٝثكَ ١تبازي١
ب.ِٗٓٝ
 5مسات ايكا٥س ايتش-:ًٜٞٛ
ٜتػِ ايكا٥س ايتش ًٜٞٛبايعسٜس َٔ ايػُات اييت َٓٗا َا -:ًٜٞ
 .1أْاا٘ ٜٛظااف منط ااً َجاي ٝاًا ٚإبااساعًٝا يف ايكٝااازًٜ ٠ااِٗ املطٚ٩غااني ٫ؽاااش قااطاضات
َػتكً ١اا ٜػِٗ يف تطٜٛط عًُِٗ.

ا18

٬
 .2أْاا٘ ٪ٜغااؼ ْعااطٚ ٠ضٜ٩اا ١عاَاا ١يًُػااتكبٌ ،عٝااح تهااٖ ٕٛااص ٙايطٜ٩ااَ ١ػااتكب ً
ٚاقعٝاً َٛٚثٛقاً ٚدصابًا يًُٓعُ ١اييت ٜعٌُ بٗا .نُا ٜٓبغا ٞأٜ ٫كتكاط عًا٢
فطز ت غٝؼ ٖص ٙايط ١ٜ٩بٌ ٫بس إٔ ٜهتػب َسخ٬ت َٔ املطٚ٩غاني تػاِٗ يف
تطٜٛط خط ١تٓفٝص فعاي.١
 .3أْ٘ ٪ٜغؼ تٛقعات أزاَٚ ٤عاٜري عاي ;١ٝشيو ٭ْ٘ ٜعطف ا٭ٖاساف املٓٛطا ١بٗاِ
ٚاياايت ميهاأ اؿكاا ٍٛعًٗٝااا ٚتاا٪ز ٟإىل إْتادٝاا ١أعًاا .٢نُااا ٜٓبغاا ٞعًٝاا٘ إٔ

ا

18

ا(Nielsen & Munir, 2009. 313
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ٜعرب عًٓاً عأ ايج كا ١يف قاسضتِٗ يف ؼكٝال تٛقعاات أزا ٤أعًا ;٢٭ْٗاِ ميهأ إٔ
هتٗسٚا يف ؼكٝل أٖساف قعب ١عٓاسَا ٜعتكاس ٕٚب ْا٘ ميهآِٗ إٔ ٜٓفاصٚا َاا
ٜٴطًب َِٓٗ.
 .4إٔ ٜهاا ٕٛايكا٥ااس ياا٘ ناضٜعَااا اااا هعًاا٘ قااس ٠ٚيف أزٚاض ;ٙفُاأ خاا ٍ٬أفعاااهلِ
هػسٚا ايكٚ ِٝايػُات ٚايػًٛنٝات املط ٛبا ١ايايت وتااد ٕٛإيٗٝاا يتشكٝال
ضٜ٩تِٗ يًُػتكبٌ

ا19

.

 .5إٔ ٜتُتااع عااؼ عاااّ بااتًُؼ استٝادااات َطٚ٩غاا ،٘ٝفٗ اٜ ٛػااع ٢ملعطفاا ١أتباعاا٘
عًاا ٢اْفااطاز ٚفٗااِ استٝاداااتِٗ ايفطزٜاا ١نُااا أْاا٘ قااازض عًاا ٢تطااٜٛط ع٬قااات
ؾدكَ ١ٝهجفَ ١اع ناٌ َآِٜٗٚ ،فعاٌ شياو َأ خا ٍ٬تؿاذٝع أتباعا٘ عًا٢
ايتعبري عٔ ٚدٗات ْعطِٖ ٚأْ٘ ميهٔ ايٛق ٍٛإياٚ ِٗٝا٫غاتُاع ٖ٫تُاَااتِٗ
ٚضعاٜتِٗ َٚعطفَ ١ا  ُِٜٗٗا. 20
 .6يسٜاا٘ ثكاا ١يف قسضاتاا٘ ايكٝازٜااٜٚ ١ااسضى ب ْاا٘ قااسٚ ٠ٚش ٚقاا ِٝعًٝااا ٭تباعاا٘ ،نُااا
ٜبس ٟاٖتُاَا خاقًا بسٜٓاَٝات ايهً ١ٝاييت ميهٔ إٔ ت٪ثط يف ايكٝاز.٠

ا

19

ا

20

ا

21

ا21

)(Kreitner & Kinicki, 2007. 442- 443
)(Robbins, nd. 451
)(Leftwich, 2001
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املبحث الثالث :رئًس الكسه ومتطلبات تطبًكه ألدواره الكًادية التحىيلًة يف اجلامعات
السعىدية-:
ٜعاس ض٥اٝؼ ايكػاِ ا٭نااازميَ ٞأ ايكٝاازات اؾاَعٝا ١اياايت ٜٓااط بٗاا تٛدٝاا٘
ايهٛازض ايبؿط ١ٜاييت تعٌُ َع٘ َٔ أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ ٚنصيو ايط ٬مٛ
بًا ااٛغ ايغاٜا ااات ٚا٭ٖا ااساف املٓؿا ااٛز ٠يف دا ااَ ٛا اأ ايطنا ااا ٚايتُاغا ااو ٚاٱسػا اااؽ
باملػااٛ٦يَٚ ١ٝؿاااضن ١اٱزاض ٠اؾاَعٝاا ١نعهااْ ٛؿااٝط يف عًُٝاا ١اؽاااش ايكااطاض،
ٚتٛفري املٓار اؾاَع ٞامل ِ٥٬يتشفٝع ايعاًَني باؾاَع ١عً ٢ظٜاز ٠اٱْتاز.
فااسٚض ض٥ااٝؼ ايكػااِ ا٭نااازمي ٞت ٜعااس ٜكتكااط عًااْ ٢كااٌ املعطفااٚ ١تُٓٝتٗااا
فشػب ،بٌ ميتس يٝؿاٌُ ْكاٌ ايكا ِٝاؾاَعٝا ١يف ا٭زاٚ ٤تُٓٝتٗاا ٚإضغاا ٤تكايٝاس
داَعٝاا ١أقاا ١ًٝيف أزا ٤ايٛادبااات ٚاملػااٛ٦يٝات اؾاَعٝاا ١عًاا ٢ماا ٛغااً ِٝأٜه ااً،
ٚنصيو مماضغ ١تًو ايٛادبات ٚاملػاٛ٦يٝات اؾاَعٝا ١عًا ٢ما ٛعًُا ٞعٝاح
ٜتعٛز عًٗٝا يتكب دعً٤ا َٔ سٝات٘ ا. 22
ٚقٝاااّ ض٥ااٝؼ ايكػااِ ،نكا٥ااس ؼاا ،ًٜٞٛبٗااصا ايااسٚض الااٛض ٟيف تطغااٝذ ايكااِٝ
اؾاَع ٝااْٚ ١كً ااٗا ٚتُٓٝتٗ ااا ي ااس ٣أعه ااا ٦ٖٝ ٤اا ١ايت ااسضٜؼ ٚايط ااٚ ٬ايع اااًَني
باؾاَعٜ ،١تطًب َٓ٘ اَت٬ى ايعسٜس َٔ املٗاضات اي٬ظَ ١اييت تػاعس ٙيف ايكٝااّ
بٗصا ايسٚض َٔٚ ،تًو ايكسضات ٚاملٗاضات اييت هب عً ٘ٝاَت٬نٗا َا -:ًٜٞ
 1قسضت٘ عً ٢اغتٝعا ايتش٫ٛت ا٫قتكازٚ ١ٜايتشسٜات املػتكبً.١ٝ
 2قسضت٘ عً ٢املبازأٚ ٠ا٫بتهاض ٚاٱبساع.
 3قسضت٘ عًَٛ ٢ادٗ ١املٛاقف املتغريٚ ٠إسساخ ايتطٜٛط اٱزاض.ٟ
 4قسضت٘ عً ٢اؽاش ايكطاضات املٛنٛع ١ٝيف بَ ١٦ٝتغري.٠
 5قسضت٘ عً ٢تٓفٝص تًو ايكطاضات بهفاٚ ٠٤فاعًٚ ١ٝدٛز ٠عاي.١ٝ
ا

22

اْاقف ٖ ،اؾِ 9 ،1998 ،

ا

23

اايكشطاْ135 ،2001 ،ٞ
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 6قسضت٘ عً ٢املتابعٚ ١ايتك ِٝٝايصات ٞي٘ ٚ٭عها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ بايكػِ.
 7قسضتاا٘ عًااٚ ٢نااع ايطٜ٩ااٚ ١ايطغااايٚ ١ا٫غاارتاتٝذٝات اي٬ظَاا ١يًكػااِ ٚا٫يتااعاّ
بٗا.
ٚقس شنط ناتؼ  Robert Katsث٬خ َٗاضات ضٝ٥ػ ١تػاعس ضٝ٥ؼ ايكػِ يف
تفعَ ٌٝتطًبات زٚض ٙيف قٝازت٘ يكػُ٘ بكاٛضَ ٠تُٝاع ٚ ،٠تكآٝف ٖاص ٙاملٗااضات
يف ث٬ث ١أْٛاع نُا -:ًٜٞ

ا24

أ :ً٫ٚاملٗاضات ايفٓ-:١ٝ
 ٖٞٚايكسضات اييت تؿري إىل َعطف ١ضٝ٥ؼ ايكػِ املتعُك ١يف عًِ أ ٚؽكال
َعنيٚ ،تٛفط ٖص ٙاملٗاض ٠فُٗااً ٚزضاٜا ١يف فااٍ قاسز َأ ايٓؿااطات املتدككا،١
ناييت تتعًل با٭غايٝب ٚايعًُٝات ٚاٱدطا٤ات ٚايتكٓٝاات ايتعًُٝٝا ،١نُاا أْٗاا
تؿااري إىل َعطفااٚ ١فٗااِ يٓااٛع ايعُااٌ ايااص٪ٜ ٟزٜاا٘ ض٥ااٝؼ ايكػااِ يف قػااُ٘ ٚنًٝتاا٘
 َٔٚثِ ٜكب ممٝعًا بٗص ٙاملعطف ١اـربٚ .٠تعس ٖص ٙايكسضات نًٗا َهتػب ١ت تٞ
بايسضاغٚ ١اـاربٚ ٠ايتاسضٜب عًٗٝاا ،غاٛا ٤قباٌ ايتشاقا٘ بط٥اغا ١ايكػاِ أ ٚأثٓاٗ٥اا
َٔ خ ٍ٬بطاَر َكُُ ١يصيو.
ثاْٝاً :املٗاضات اٱْػاْ-:١ٝ
ٚتعطف بكسض ٠ض٥اٝؼ ايكػاِ عًا ٢ايتعاَاٌ ايفعااٍ نعها ٛيف مجاعاٚ ١قسضتا٘
عًاا ٢ايتفاعااٌ املاا٪ثط يف أعهااا ٤ايكػااِ ٚؼفٝااعِٖٚ ،نااصيو تعاًَاا٘ َااع ضٝ٥ػاا٘
ٚظَ٥٬اا٘ ٚاجملتُااع الًاا ٞالااٝط باا٘ ،نُااا أْٗااا تااسٍ عًاا ٢قسضتاا٘ عًاا ٢تٓػااٝل
اؾٗااٛز زاخااٌ قػااُ٘ ٚقٝازتٗااا ؿكٝاال ا٭ٖااساف ٚظٜاااز ٠ايتعاااٚ ٕٚتبااازٍ ا٭فهاااض
ٚاـربات بني أفطاز قػُ٘.

ا

24
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 َٔٚقفات ضٝ٥ؼ ايكػِ ايص ٟيس ٜ٘املٗاضات اٱْػاْ ١ٝب ْ٘-:
 إْػإ ٜعطف ْفػ٘
ٚ اثل َٔ قسضت٘ عً ٢ايتعاٌَ َع ا٭فهاض ٚايبساٌ٥
 قازض عً ٢إسساخ ايتغٝري
ثايجاً :املٗاضات اٱزضان ١ٝايتكٛض-:١ٜ
ٖٚااَٗ ٞاااضات فهطٜاا ١ؼًًٝٝااٚ ،١تعااطف ب ْٗااا قااسضات يااس ٣ض٥ااٝؼ ايكػااِ عًاا٢
ايتكاٛض ايااصٖو ٚايعكًاا ٞيٮَااٛض ٚاملااتغريات الٝطا ١بايكػااِ غااٛا ٤عًاا ٢املػاات٣ٛ
ايساخً ٞيًكػِ أ ٚاـاضدَٚ ٞا بُٗٓٝا َٔ ع٬قات قاٚ ١ُ٥ت ثريٖا عً ٢عًُا٘ يف
ايهً.١ٝ
ٜٚتكف ضٝ٥ؼ ايكػِ ايص ٟيس ٜ٘املٗاضات اٱْػاْ ١ٝب ْ٘-:
َ بتهطاً يٮفهاض اؾسٜس٠
 يس ٜ٘ايكسض ٠عً ٢ايتٓبٚ ٪اٱسػاؽ باملؿه٬ت قبٌ ٚقٛعٗا
 قازض عًٚ ٢نع اؿًٚ ٍٛاختٝاض ايبساٌ٥
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املبحث الرابع :اإلجراءات امليهجًة للدراسة-:
ميهج الدراسة-:
اتبااع ايباااسج ٕٛاملاآٗر ايٛقااف Descriptive Research ٞملٓاغاابت٘ طبٝعاا١
ايسضاغااٚ ١شيااو يٛقااف َااا ٖاا ٛنااا ٔ٥سااَ ٍٛؿااهً ١ايسضاغااَ ،١اأ خاا ٍ٬ايبٝاْااات
ٚاملعً َٛااات اي اايت تٴذُ ااع ع اأ طط ٜاال ا٫غ ااتباْ ١املكسَ اا ١٭عه ااا ٦ٖٝ ٤اا ١ايت ااسضٜؼ
ظاااَعيت ا َ٫اااّ قُااس ب اأ غ ااعٛز ٚ ،داَعاا ١اجملُع ااٚ ،١شيااو بغ ااطض ؼً ًٝااٗا
ٚتفػريٖا َٚكاضْتٗا يًٛق ٍٛإي ٞاغتٓتادات يًُؿهً ١املططٚس.١
حدود الدراسة-:
 س ااسٚز َٛن ااٛعٚ :١ٝتتُج ااٌ يف أبع اااز ايك ٝاااز ٠ايتش ًٜٝٛاا ١ايػ اابع ١ي ااس ٟض٩غ ااا٤
ا٭قػاااّ ٖٚاا :ٞبٓااا ٤ض ٜ٩اا ١عاَااٚ ١ثكافااَ ١ؿ اارتن ١يًكػااِ ،منصداا ١ايػ ااًٛى،
َٚطاعااا ٠ا٫ستٝادااات ايفطزٜاا ١يًعاااًَني َعاا٘ ٚايعُااٌ عًاا ٞتًبٝتٗااا ،ايتشفٝااع
اي ااصٖو ا ٚا٫غ ااتجاض ٠ايعكً ٝاا ١يًع اااًَني بايكػ ااِٚ ،تٛق ااع َػ ااتٜٛات عً ٝااا َ اأ
ا٭زاٚ ،٤فِٗ ضٝ٥ؼ ايكػِ يعًُ ١ٝايتغٝري.
 سااسٚز َهاْٝاا :١اقتكااطت ايسضاغاا ١عًاا ٢بعااض اؾاَعااات ايػااعٛز ٚ ١ٜجًاامل يف
داَعيت اٱَاّ قُس بٔ غعٛز اٱغٚ ١َٝ٬داَع ١اجملُع.١
 سسٚز ظَاْ :١ٝطبكمل أزا ٠ايسضاغ ١يف ايعاّ ايسضاغٖ1432/1431 ٞا.
جمتنع وعًية الدراسة-:
أ فتُع ايسضاغ-:١
بٓااا ٤عًاا ٢طبٝعاا ١ايسضاغااٚ ١أٖااسافٗا فكااس ؼااسز اجملتُااع املػااتٗسف عًاا ٢أْاا٘
ٜتهااَ ٕٛاأ أعهااا٦ٖٝ ٤اا ١ايتااسضٜؼ ظاَع ا ١اٱَاااّ قُااس باأ غااعٛز اٱغاا١َٝ٬
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بايطٜاض يف نًٝات :ايعً ،ّٛعًا ّٛاؿاغابٚ ،اياسعٚ ٠ٛاٱعاٚ ; ّ٬شياو يٮغابا
اٯت-:١ٝ

ا25

 أْٗااا داَعاا ١جااٌ ا٭قسَٝااَ ١اأ سٝااح ايٓؿ ا  ;٠سٝااح قااسض املطغاا ّٛاملًهااٞ
ايهط ِٜبإْؿاٗ٥ا يف عاّ ٖ1394ا.
 نُااا أْٗااا جااٌ ايعطاقااٚ ١ايتٓااٛع يف ايتدككااات ايسٜٝٓااٚ ١ايؿااطع ; ١ٝسٝااح
ؼاا ٟٛإسااس ٣عؿااط ٠نًٝااَٚ ١عٗااس ٜٔزاخااٌ َسٜٓاا ١ايطٜاااضٚ ،نااصيو هلااا
فاطٚع قًٝاا ١افااطع ا٭سػاااٚ ،٤نًٝاا ١اجملتُاع باااـطز ٚفااطٚع عاملٝاا ١ااملعٗااس
ايعطب ا اا ٞاٱغ ا اا َٞ٬يف طٛن ٝا ااَ ،ٛعٗ ا ااس ايعً ا اا ّٛاٱغ ا ااٚ ١َٝ٬ايعطب ٝا اا ١يف
إْسْٝٚػٝاٚ ،املعٗس اٱغ َٞ٬يف دٝبٛتٞ
 أْٗا جٌ اؿهط يف املٛقع اؾغطايف; سٝح جًمل إزاضتٗا يف َس ١ٜٓايطٜاض.
نُا ته ٕٛفتُع ايسضاغ َٔ ١أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ ظاَع ١اجملُع ١باجملُع١
يف نًٝات :ايعًٚ ،ّٛاهلٓسغٚ ،١ايرتبٚ ;١ٝشيو يٮغبا اٯت-:١ٝ

ا26

 أْٗا داَع ١جٌ اؿساث َٔ ١سٝح ايٓؿ  ;٠سٝح قسض املطغ ّٛاملًه ٞايهاطِٜ
بإْؿاٗ٥ا يف عاّ ٖ1430ا.
 أْٗا جٌ اؾس ٠يف ايتدككات; سٝح استٛت عًا ٢ثآيت عؿاط ٠نًٝاَٚ ١أ
أَجً اا ١ايهً ٝااات سسٜج اا ١ايتدك اال :اهلٓسغ اا ١اٱيهرت ْٝٚااٚ ١ايعً اا ّٛايطب ٝاا١
ايتطبٝكٚ ١ٝطب ا٭غٓإ.
 أْٗا جٌ ا٫قً ١ُٝٝيف املٛقع اؾغطايف.

ا

25

)(http://www.imam.edu.sa...,2011

ا

26

)(http://www.mu.edu.sa...,2011
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ع ١ٓٝايسضاغ-:١
بًغ اامل ايع ٓٝاا ١ايهً ٝاا ١يًسضاغ اا ١ا 93عه اا ٦ٖٝ ٛاا ١ت ااسضٜؼ َ اأ زضد ااات عًُ ٝاا١
كتًفَ ١جًمل ع ١ٓٝنًٝات داَع ١اٱَاّ قُس بٔ غعٛز عسز ا 44عه١٦ٖٝ ٛ
تسضٜؼَٚ ،جًمل ع ١ٓٝنًٝات داَع ١اجملُع ١ا 49عه ١٦ٖٝ ٛتسضٜؼٚ ،قس ضٚعاٞ
ايتُج ٌٝاملتهااف ٧يف ايعٓٝاات باني ا٭قػااّ ايعًُٝاٚ ١ايٓٛعٝاٚ ،١قاس اخاتريت ايعٓٝا١
َٔ أغتاش َػاعس ٚأغتاش َؿاضى ٚأغتاش ٚشيو َٔ ايصنٛض فكطٚ ،قس

اختٝاض

أعهااا٦ٖٝ ٤اا ١ايتااسضٜؼ باغااتدساّ أغااً ٛايعٓٝاا ١ايعؿااٛا ١ٝ٥املٓتعُااَ ١اأ خااٍ٬
ٚدٛزِٖ يف ايهًٝاتٚ ،قس

ايتطبٝل يف ث٬خ نًٝات يف داَع ١اٱَاّ قُس بٔ

غااعٛزٚ ،ثاا٬خ نًٝااات ظاَعاا ١اجملُعااٚ .١اؾااس ٍٚضقااِ اٜٛ 2ن ا ٚقااف ايعٓٝاا١
ايهًٚ ١ٝتٛظٜعٗا ،اًَشل ضقِ . 2
ٜؿااري اؾااس ٍٚضقااِ ا 2إياا ٞتٛظٜااع أفااطاز ايعٓٝاا ١عًاا ٢بعااض ايهًٝااات ايتابعاا١
ؾاَع اا ١اٱَ اااّ قُ ااس ب اأ غ ااعٛز اٱغاا ١َٝ٬اس ٜٓاا ١ايط ٜاااضٚ ،بع ااض ايهً ٝااات
ايتابعاا ١ؾاَع اا ١اجملُعاا ١اس ٜٓاا ١اجملُع ااٚ ،١قااس َجً اامل ْػااب ١ايع ٓٝاا ١ايعؿ ااٛا١ٝ٥
املدتاااض ٠ا ٪ 41بعااسز 93عهاا٦ٖٝ ٛاا ١تااسضٜؼ َاأ إمجاااي226 ٞعهااًٛا ٚتعتاارب ٖااصٙ
ايٓػب ١عاي ١ٝيتُجٌ أفطاز ايع ١ٓٝايهً.١ٝ
أداة الدراسة-:
ٚ .1قف أزا ٠ايسضاغ-:١
قاّ ايباسج ٕٛبإعساز أزا ٠ايسضاغٚ ١فل اـطٛات اٯت-:١ٝ
َ 1طادعاا ١ايسضاغ ااات ٚا٭زبٝااات املطتبط اا ١بؿااكَٛ ٞن ااٛع ايسضاغاا ١غ ااٛا ٤ض ٥ااٝؼ
ايكػِ أّ ايكٝاز ٠ايتش.١ًٜٝٛ
ٚ 2ن ااع اغ ااتباْ ١أٚي ٝاا ١ؼ اا ٟٛا٭بع اااز ايطٝ٥ػ اا ١يًسضاغ ااَٚ ١ف ااطزات ن ااٌ بع ااس
ٚعطنااٗا عًاا ٢عااسز َاأ الهُااني ٱبااسا ٤آضاٗ٥ااِ فٗٝااا َاأ سٝااح اضتب ااط نااٌ
َفطزَ َٔ ٠فطزاتٗا بايبعس ايص ٟتٓتُ ٞإيَٓٚ ٘ٝاغب ١قٝا تٗا ي٘.
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 3تعس ٌٜا٫غتباْ ١يف ن ٤ٛآضا ٤الهُني ايصٚ ٜٔظعمل عً ِٗٝا٫غتباْ.١
 4تٛظٜااع ا٫غااتباْ -١يف قااٛضتٗا ايٓٗاٝ٥اا -١عًاا ٢عٓٝاا ١ايسضاغاا ١بعااس ايت نااس
َٔ قسقٗا ٚثباتٗا.
ٚ 5قس استٛت ا٫غتباْ ١يف قٛضتٗا ايٓٗا ١ٝ٥عً ٢ا٭بعاز اٯت-:١ٝ
 بٝاْات أٚي ١ٝس ٍٛأفطاز ع ١ٓٝايسضاغَ ١أ سٝاح اؾاَعاٚ ١ايهًٝاٚ ١ايتدكالٚايسضد ١ايعًُ.١ٝ
 ايبعس ا٭ :ٍٚوت ٟٛعً ٢عؿط فكطات َٔ ا 10 -1يف ا٫غتباْ.١ ايبعس ايجاْٚ :ٞقس تهُٔ ايبعس عؿط فكطات َٔ ا. 20 -11 ايبعس ايجايحٚ :قس تهُٔ غمل فكطات َٔ ا. 26 -21 ايبعس ايطابعٚ :قس تهُٔ ايبعس غبع فكطات ا. 33 -27 ايبعس اـاَؼ :تهُٔ ايبعس أضبع فكطات ا. 37 -34 ايبعس ايػازؽٚ :قس مشٌ ٖصا ايبعس تػع فكطات ا. 46 -38 ايبعس ايػابعٚ :قس تهُٔ ٖصا ايبعس مثإ فكطات ا. 54 -47 نُ ااا است اا ٣ٛن ااٌ بع ااس يف ْٗاٜت اا٘ غ اا٪اَ ً٫فتٛسا ااً ع اأ بٓ ااٛز أخ ااط ٣ميه اأإنافتٗا.
 .2قسم ا٭زا-:٠
أ-

ايكسم ايعاٖط-:ٟ
بعس تكُ ِٝا٭زا ٠ايطٝ٥ػ ١يًسضاغٚ ١اييت جًمل يف ا٫غتباْ ،١باتباع ا٭غاًٛ

ايعًُاا،ٞ

عطنااٗا عًاا ٢أغاااتصَ ٠تدككااني يف فااا٫ت أقاا ٍٛايرتبٝااٚ ١اٱزاض٠

ايرتبٜٛاا ١يتشهُٗٝااا ٚإبااسا ٤ضأٜٗااِ فٗٝااا َاأ سٝااح َااسَٓ ٣اغااب ١ايفكااطات يٮبعاااز
َٓٚاغبتٗا ملاا ٚناعمل يكٝاغا٘ٚ .قاس
ٚبٓ ااا ٤عً اا ٢شي ااو

أخاص َاا أٚضزَ ٙٚأ َ٬سعاات يف ا٫عتبااض،

تع ااس ٌٜبع ااض ايعب اااضات ست اا ٢أخ ااصت ا٫غ ااتُاض ٠ق ااٛضتٗا

ايٓٗا.١ٝ٥
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 ايكسم ايبٓا:ٞ٥بعس إٔ ت نس ايباسج َٔ ٕٛايكسم ايعااٖط ٟي٬غاتباْ ١قاَاا بتطبٝكٗاا عًاٞ
ع ٓٝاا ١أٚي ٝاا َ ١اأ فتُ ااع ايسضاغ اا ١قٛاَٗ ااا اَ 15ف ااطزٚ ٠شي ااو يتشس ٜااس َ ااس٣
ايتذاْؼ ايساخً ٞ٭زا ٠ايسضاغ ١عأ ططٜال سػاا َعااَ٬ت ا٫ضتبااط باني زضدا١
نٌ عبااضٚ ٠ايسضدا ١ايهًٝا ١يعبااضات ايبعاس اياص ٟتٓتُا ٞايٝا٘ َأ خاَ ٍ٬عااَ٬ت
اضتباط ابريغ ٕٛنُا َٖٛ ٛن باؾس ٍٚايتاي ٞضقِ ا ، 3اًَشل ضقِ : 3
ٜٚته َٔ اؾس ٍٚضقِ اَ 3ا :ًٜٞ
 1إٔ َعاَ٬ت ا٫ضتباط بني زضد ١نٌ عباض َٔ ٠عباضات ا٫غتباْٚ ١بني ايبعس
ايص ٟتٓتُ ٞإي ٘ٝناْمل زاي ١اسكاٝ٥اً عٓس َػت ٟٛاٚ ; 0.01شيو ٭ٕ-:
َ عاَ٬ت ا٫ضتباط بني زضد ١نٌ عباض َٔ ٠عباضات ايبعس اٚ ،ٍٚ٫زضد١
مجٝع ايعباضات ايص ٟتٓتُ ٞاي ٘ٝتطاٚسمل بني ا. 0.93 ،0.81
َ عاَ٬ت ا٫ضتباط بني زضد ١نٌ عباض َٔ ٠عباضات ايبعس ايجاْٚ ،ٞزضد١
مجٝع ايعباضات ايص ٟتٓتُ ٞاي ٘ٝتطاٚسمل بني ا. 0.93 ،0.73
َ عاَ٬ت ا٫ضتباط بني زضد ١نٌ عباض َٔ ٠عباضات ايبعس ايجايح ٚزضد١
مجٝع ايعباضات ايص ٟتٓتُ ٞاي ٘ٝتطاٚسمل بني ا. 0.93 ،0.87
َ عاَ٬ت ا٫ضتباط بني زضد ١نٌ عباض َٔ ٠عباضات ايبعس ايطابعٚ ،زضد١
مجٝع ايعباضات ايص ٟتٓتُ ٞاي ٘ٝتطاٚسمل بنيا. 0.94 ،0.84
َ عاَ٬ت ا٫ضتباط بني زضد ١نٌ عباض َٔ ٠عباضات ايبعس اـاَؼٚ ،زضد١
مجٝع ايعباضات ايص ٟتٓتُ ٞاي ٘ٝتطاٚسمل بنيا. 0.92 ،0.90
َ عاَ٬ت ا٫ضتباط بني زضد ١نٌ عباض َٔ ٠عباضات ايبعس ايػازؽٚ ،زضد١
مجٝع ايعباضات ايص ٟتٓتُ ٞاي ٘ٝتطاٚسمل بنيا. 0.90 ،0.74
َ عاَ٬ت ا٫ضتباط بني زضد ١نٌ عباض َٔ ٠عباضات ايبعس ايػابعٚ ،زضد١
مجٝع ايعباضات ايص ٟتٓتُ ٞاي ٘ٝتطاٚسمل بنيا. 0.88 ،0.75
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 2اضتفاع َعاَ٬ت ٖص ٙايعباضات ٜسٍ عً ٢اْتُاٗ٥ا إي ٞايبعس ايتابع ١ي٘ ٚإٔ
ٝا أ ٟعباضٜٛ ٠ثط عً ٞالٛض.
ٚبصيو ٜتشكل ي٬غتباْ ١قسقٗا ايبٓاٚ ٞ٥تعس قاؿ ١ملا ٚنعمل يكٝاغ٘.
 .3ثبات ا٭زا: ٠
قاااّ ايباااسج ٕٛبايت نااس َاأ ثبااات أزا ٠ايسضاغاا ١بتطبٝكٗااا يف ؾااهًٗا ايٓٗاااٞ٥
عً ٢اَ 30فاطزَ ٠أ فتُاع ايسضاغاٚ ،١هلاِ خكاا٥ل فتُاع ايسضاغاْ ١فػاٗا،
ٚبع ااس أغ اابٛعني َا اأ ايتطب ٝاال ا٭ٍٚ

تطبٝكٗا ااا َ ااط ٠أخا ااطٚ ٣تفط ٜااغ بٝاْاتٗا ااا

باغ ااتدساّ َعاَ ااٌ ايجب ااات اأيف ااا يهطْب ااار )ٜٛٚ ،(Alpha- Chronbachناا
اؾس ٍٚضقِ اَ 4عاٌَ ثبات أبعاز أزا ٠ايسضاغ ١نُا  ًٜٞاًَشل ضقِ -: 4
ٜته ا َاأ اؾااس ٍٚضقااِ ا 4إٔ قُٝاا ١ايجبااات يًبعااس ا٭ ٍٚباغااتدساّ َعاَااٌ
ايجب ااات اأيف ااا يهطْب ااار بً ااغ اٚ ، 0.956ق ُٝاا ١ايجب ااات يًبع ااس ايج اااْ ٖ ٞاا ٞا، 0.961
ٚق ُٝا اا ١ايجب ا ااات يًبع ا ااس ايجاي ا ااح ٖ ا اا ٞاٚ ، 0.947ق ُٝا اا ١ايجب ا ااات يًُش ا ااٛض ايطاب ا ااع
ٖٚااٞاٚ ، 0.964قُٝاا ١ايجبااات يًبعااس اـاااَؼ ٖٚاا ٞاٚ ، 0.938قُٝاا ١ايجبااات يًبعااس
ايػازؽ  ٖٞٚاٚ ، 0.950ق ١ُٝايجباات يًبعاس ايػاابع ٖٚا ٞاٖٚ ، 0.946اصا ٜعاو إٔ
مجٝااع ٖااص ٙاملعاااَ٬ت شات قُٝاا ١عايٝاا ١دااساً ٭ٕ مجعٗٝااا أعًاا ٞبهااجري َاأ ا، 0.50
 ٖٞٚايك ١ُٝايسْٝا املكبٛي ١ملعاٌَ ثبات اأيفا يهطْبار .
نُا ٜؿري اؾس ٍٚإي ٞإٔ قَ ١ُٝعاٌَ ايجبات ايهً ٞي٬غتباْ ١بًغ ا، 0.970
ٚتعس ٖص ٙايك٪َ ١ُٝؾطاً يك٬س ١ٝأزا ٠ايسضاغ ١يًتطبٝل بغطض ؼكٝل أٖسافٗا
َٔ خ ٍ٬اٱداب ١عٔ أغً٦تٗا ،اا ٜؿري إي ٞإَهاْ ١ٝثبات ايٓتا٥ر اييت ميهٔ إٔ
تػفط عٓٗا عٓس ايتطبٝل.
 ٚتكش ٝا٭زا ٠يتش ٌٜٛاغتذابات أفطاز ايع ١ٓٝعً ٢ايفكطات بؿهٌ نُٞ
فكس ٚظعمل بعَ٬ات عً ٢ايتسضٜر اـُاغ ٞملكٝاؽ يٝهطت )ٚ (Likertأعطٝمل
زضد ١املٛافك ١انبري ٠دساً مخؼ عَ٬اتٚ ،زضد ١انبري ٠أضبع عَ٬اتٚ ،زضد١
اَتٛغط ١ث٬خ عَ٬اتٚ ،زضد ١اقً ١ًٝعَ٬تنيٚ ،زضد ١اقً ١ًٝدساً ع١َ٬
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ٚاسسٚ .٠بايتاي ٞناْمل زضدات َٛافك ١ا٭عها ٤عً ٢عباضات ا٫غتباْ١
نُا-:ًٜٞ
 أقٌ َٔ  1.8قً ١ًٝدساً
 2.6 – 1.81 قً١ًٝ
َ 3.4 – 2.61 تٛغط١
 4.2 – 3.41 نبري٠
 5.0 – 4.21 نبري ٠دساً
 .4املعاؾ ١اٱسكا-:١ٝ٥
اعتُس ايباسج ٕٛيف َعاؾ ١ايبٝاْات اٱسكاٚ ١ٝ٥ؼًْ ٌٝتا٥ر ايسضاغ ١عً٢
اٱسكا ٤ايٛقف ٞباغتدساّ بطْاَر ايطظّ اٱسكا ١ٝ٥يًعً ّٛا٫دتُاع١ٝ
Statistical Package of The Social Sciencesا ; SPSSسٝح
اغتدطاز املتٛغطات اؿػابٚ ،١ٝا٫مطاف املعٝاضٚ ،ٟايع ١َ٬املٚ ،١ٜٛ٦اختباض
ات  ،يٛقف املتغريات اـاق ١بايع.١ٓٝ
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املبحث اخلامس :ىتائج الدراسة وحتلًلها-:
ٖااسفمل ايسضاغاا ١تعااطف "َااس ٣تااٛافط َٗاااضات ايكٝاااز ٠ايتش ًٜٝٛا ١عٓااس ض٩غااا٤
ا٭قػاااّ يف بعااض اؾاَع اات ايػااعٛزَ ١ٜاأ ٚدٗااْ ١عااط أعهااا٦ٖٝ ٤اا ١ايتااسضٜؼ"،
ٚيتشكٝاال ٖااص ٙاهلااسف

اغااتدطاز ايٓتااا٥ر ايتايٝااٚ ١اياايت َاأ خاآَ ٍ٬اقؿااتٗا

أَهٔ ايٛق ٍٛإىل اٱداب ١عٔ ا٭غ ١ً٦السز:٠
أ :ً٫ٚبايٓػب ١يٲداب ١عٔ ايػ٪اٍ ايجايح " :ٖٛٚإىل أَ ٟسٜ ٣ػتدسّ ض٩غا٤
ا٭قػاّ يف بعض اؾاَعات ايػعٛزَٗ ١ٜاضات ايكٝاز ٠ايتش ١ًٜٝٛيف إزاض٠
أقػاَِٗ؟"
ٜٛن اؾس ٍٚضقاِ ا 5اغاتذابات أفاطاز ايعٓٝا ١فُٝاا ٜاطتبط ااس ٣اغاتدساّ
ض٩غااا ٤ا٭قػاااّ يف بعااض اؾاَعااات ايػااعٛز ١ٜملٗاااضات ايكٝاااز ٠ايتشًٜٝٛاا ١يف إزاض٠
أقػاَِٗ ٚشيو نُا  ًٜٞاًَشل ضقِ -: 5
٬ٜسغ َأ اؾاس ٍٚضقاِ ا 5إٔ املٛافكا ١عًا ٢ؼكال أبعااز ايكٝااز ٠ايتشًٜٝٛا١
نهٌ عٓس ض٩غا ٤ا٭قػاّ بًغمل ْػب ١إمجاي ١ٝاٚ %72.9تطاٚسمل ٖص ٙايٓػاب ١باني
ا %77نشس أقك ٢يًبعس ايجاْٚ ٞبني ا %67.5نشس أزْ ٢يًبعس اـاَؼ.
ٚقااس بًااغ إمجاااي ٞاملتٛغااطات اؿػاااب ١ٝ٭بعاااز ا٫غااتباْ ١نهااٌ ا 3.64ممااا
ٜعهؼ اتفام أفطاز ايع ١ٓٝنهٌ عً ٢اغتدساّ ض٩غا ٤ا٭قػاّ يف بعاض اؾاَعاات
ايػ ااعٛز ١ٜملٗ اااضات ايك ٝاااز ٠ايتش ًٜٝٛاا ١يف إزاض ٠أقػ اااَِٗ بسضد اا ١ن اابري ;٠س ٝااح
ؼككاامل أبعاااز ا٫غااتباْ ١شات ايطتااب ايػاات ١ا٭ٚىل بسضداا ١ناابري ٠فكااس امكااطت
َتٛغطاتٗا اؿػاب ١ٝبني ا 4.2 - 3.41سػب ايتٛظٜع اـُاغا ٞملكٝااؽ يٝهاطت
ايااص ٟتبٓتاا٘ ايسضاغاا ،١بُٓٝااا ؼكاال ايبعااس اـاااَؼ شات ايطتباا ١ايػااابع ١بسضداا١
َتٛغط٫ ١مكاض املٛافك ١عً ٘ٝبني اٚ ، 3.4 ، 2.61شيو بس ٕٚفاضم زاٍ إسكاٞ٥
بني فُٛعيت ايع ١ٓٝيف نٌ أبعاز ا٫غتباْ.١
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فكس استٌ ايبعس ايجاْ" ٞمنصد ١ايػًٛى" املطتب ١ا٭ٚىلٚ ،تبع٘ ايبعاس ايػاابع
"ايك ِٝايتٓع ١ُٝٝاملطتبط ١بكٝااز ٠ايتغاٝري" يف املطتبا ١ايجاْٝاٚ ،١استاٌ ايبعاس ا٭ٍٚ
"بٓا ٤ض ١ٜ٩عاَاٚ ١ثكافاَ ١ؿارتن ١يًكػاِ" املطتبا ١ايجايجا ،١ثاِ داا ٤ايبعاس ايجاياح
"َطاع ااا ٠ا٫ستٝاد ااات ايفطز ٜاا ١يًع اااًَني َع اا٘ ٚايعُ ااٌ عً اا ٞتًبٝتٗ ااا" يف املطتب اا١
ايطابع ااٚ ،١د ااا ٤ايبع ااس ايطاب ااع "ايتشف ٝااع اي ااصٖو أ ٚا٫غ ااتجاض ٠ايعكً ٝاا ١يًع اااًَني
بايكػااِ" يف املطتباا ١اـاَػااٚ ،١دااا ٤ايبعااس ايػااازؽ "فٗااِ ض٥ااٝؼ ايكػااِ يعًُٝاا١
ايتغااٝري ٚآيٝاتاا٘" يف املطتباا ١ايػازغااٚ ،١نًااٗا ؼككاامل بسضداا ١ناابري ،٠بُٓٝااا دااا٤
ايبع ااس اـ اااَؼ "تٛق ااع َػ ااتٜٛات عً ٝااا َ اأ ا٭زا "٤يف املطتب اا ١ايػ ااابعٚ ١ا٭خ ااري٠
ٚشيو بس ٕٚفاضم زاٍ إسكا ٞ٥بني ف٦يت ايع.١ٓٝ
ٚتٛنا ا ٖ ااص ٙايٓت ااا٥ر اتف ااام أف ااطاز ايع ٓٝاا ١نه ااٌ عً اا ٢ت ااٛفط مس ااات ايك ٝاااز٠
ايتشًٜٝٛاا ١بسضداا ١ناابري ،٠يااس ٣ض٩غااا ٤ا٭قػاااّ باؾاَعااات ايػااعٛز -١ٜعٓٝاا١
ايسضاغا ااٚ -١شيا ااو يف غا ااتَ ١ا اأ أبعا اااز ايكٝا اااز ٠ايتشًٜٝٛا اا ١بٓػا ااب ١بًغا اامل ،%86
ٚت ااٛفطتَ %14ا اأ ٖ ااص ٙايػا ااُات بسضدا ااَ ١تٛغ ااطٖٚ ;١ا ااصا ٜعه ااؼ اضتفا اااع زضدا اا١
اغتدساّ ض٩غا ٤ا٭قػاّ يف بعض اؾاَعاات ايػاعٛز ١ٜأغاً ٛايكٝااز ٠ايتشًٜٝٛا١
إىل زضد ١نبري.٠
ٚقااس ٜطدااع شيااو إىل تطااٜٛط أغااايٝب تااسضٜب أعهااا٦ٖٝ ٤اا ١ايتااسضٜؼ يًكٝاااّ
با٭عُااا ٍ اٱزاضٜاا ١نط٥اغاا ١ايكػااِ أ ٚريٖااا َاأ ا٭زٚاض ايكٝازٜاا ١يف نًٝاااتِٗ،
ٚنا ااصيو اطا اا٬ع ٖا اا ٤٫٪ا٭عها ااا ٤عًا اا ٢اؾسٜا ااس يف فا ااا٫ت اٱزاضٚ ٠ايكٝا اااز٠
ايرتب ٜٛاا .١مم ااا ٜعه ااؼ ت اابو ض٩غ ااا ٤ا٭قػ اااّ بٗ ااص ٙاؾاَع ااات ٭غ ااً ٛايك ٝاااز٠
ايتشٚ ١ًٜٝٛتطبٝل َٗاضات٘ يف أقػاَِٗ بكٛض ٠نبري ٠غعًٝا يتطٜٛط ٖص ٙا٭قػااّ
عًَ ٢ػت ٣ٛاؾاَعات ايػعٛز.١ٜ
ٚتتفل ٖص ٙايٓتٝذَ ١ع ْتا٥ر زضاغ ١ااهل٬يٚ 2001 ،ٞاييت اٚناشمل إٔ ض٩غاا٤
ا٭قػاااّ ايعًُٝاا ١ايااص ٜٔمشًااتِٗ ايسضاغاا ١ناااْٛا ؼااًٜٝٛني أنجااط َاأ نااِْٗٛ
إدطاٝ٥ني يف أمناطِٗ ايكٝاز.١ٜ
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بُٓٝا ؽتًف ٖص ٙايٓتٝذَ ١ع َا أغفطت عٓ٘ زضاغا ١اعًُٝاات 166 ،2003 ،يف
إٔ ايب ١ٝايكسضات ايكٝاز ١ٜايرتب ١ٜٛيط٩غا ٤ا٭قػاّ يف اؾاَعات ا٭ضزْ ١ٝتكع يف
املػت ٣ٛاملتٛغط ٚيٝػمل نُا ٜٓبغ ٞإٔ ته ٕٛعً.٘ٝ
ٚبٗصا ٜه ٕٛايباسج ٕٛقس أدابٛا عٔ ايػ٪اٍ ايجايح يًسضاغ.١
ٜٛن اؾس ٍٚضقِ ا 6اغتذابات ايع. ١ٓٝ
ثاْٝاً :بايٓػب ١يٲداب ١عٔ ايػ٪اٍ ايطابع ٚايصٜٓ ٟل عًَ :٢ا َتطًبات تطبٝل
ضٝ٥ؼ ايكػِ ٭زٚاض ٙايكٝاز ١ٜايتش ١ًٜٝٛيف بعض اؾاَعات ايػعٛز ،١ٜفُٝا
ٜطتبط ببٓا ٤ض ١ٜ٩عاَٚ ١ثكافَ ١ؿرتن ١يًكػِ؟
ا فااطاز ايعٓٝاا ١فُٝااا ٜااطتبط بايبع ااس ا٭" ٍٚبٓااا ٤ضٜ٩اا ١عاَااٚ ١ثكافااَ ١ؿ اارتن١
يًكػِ"ٚ ،شيو نُا  ًٜٞاًَشل ضقِ -: 6
٬ٜسغ َٔ اؾس ٍٚضقِ ا 6إٔ املٛافك ١عً ٢ؼكل عباضات بعس "بٓا ٤ض١ٜ٩
عاَٚ ١ثكافَ ١ؿرتن ١يًكػِ" نهٌ بًغمل ْػب ١اٚ %74.5تطاٚسمل ٖص ٙايٓػب١
بني ا %77.5نشس أقك ٢يًعباض ٠ايعاؾطٚ ٠بني ا %72نشس أزْ ٢يًعباض٠
ضقِاٚ ، 5بًغمل املتٛغطات اؿػاب ١ٝيعباضات ٖصا ايبعس نهٌ ا َٔٚ 3.8ثِ
ؼكل بسضد ١نبري ٠سٝح امكطت َتٛغطات٘ بني اٚ ، 4.2 - 3.41شيو بسٕٚ
فاضم زاٍ إسكا ٞ٥بني فُٛعيت ايع ١ٓٝيف نٌ عباضات ايبعس عسا ايعباضتني
ضقِاٚ 4ضقِ ا 6سٝح نإ ايفاضم زا ٫إسكاٝ٥ا عٓس َػت ٣ٛاٚ 0.05يكاس
داَع ١اجملُع ١يف نًتُٗٝا.
ٚتٛن ٖص ٙايٓتٝذ ١اتفام أفطاز ع ١ٓٝايسضاغ ١نهٌ عً ٢تٛفط َتطًبات بٓا٤
ض ١ٜ٩عاَٚ ١ثكافَ ١ؿرتن ١يًكػِ يس ٣ض٩غاا ٤ا٭قػااّ ظااَعيت عٓٝا ١ايسضاغا;١
سٝح ٜطبل ض٩غا ٤ا٭قػاّ َٗاضات بٓا ٤ايطٚ ١ٜ٩ايجكافا ١املؿارتن ١يًكػاِ بسضدا١
إمجايٝاا ١ناابريٚ ،٠قااس ٜطدااع شيااو إىل ٚعاا ِٗٝب ُٖٝاا ١ايؿااٛضٚ ٣تبااازٍ ٚدٗااات
ايٓعااط ٚاساارتاّ ايااطأ ٟاٯخااط ساا ٍٛتهاا ٜٔٛضٜ٩اا ١عاَااٚ ١ثكافااَ ١ؿاارتن ١٭ٖااساف
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ايكػااِ ٚخططاا٘ ٚايكهاااٜا املطتبطاا ١بااٜ٘ ٫ٚ ،تػاآ ٢تٓفٝااص شيااو إَ ٫اأ خااٍ٬
اَتجاااٍ ض٥ااٝؼ ايكػااِ يجكافاا ١املػااٚ٪ي ١ٝاؾُاعٝاا ١٭فااطاز قػااُ٘ ٚتطغااٝذ قُٝاا١
ايتعا ٕٚبٚ ِٗٓٝسٌ َا ٜططأ َٔ خ٬فات ٚقطاعات ب.ِٗٓٝ
ٚيعاٌ ض٥ااٝؼ ايكػاِ ٜهاا ٕٛأنجاط سطقااً عًا ٢بٓااا ٤ايكا ِٝاٱهابٝاا ١املؿاارتن١
ٚايت نٝاس عًا ٢اساارتاّ اياطأٚ ٟايااطأ ٟاٯخاط زاخااٌ قػاُ٘ ٫غااُٝا إٕ ناإ قػااُ٘
سسٜح ايٓؿ  ٠يطأ ايكسع بني أعهاٚ ٘٥بٓا٥ا٘ عًا ٢أغااؽ غاًٖٚ ،ِٝاصا َاا اتها
بؿهٌ زاٍ يس ٣ض٩غا ٤ا٭قػاّ ظاَع ١اجملُع ١يف ايعباضتني ضقِ اٚ 4ضقِ ا. 6
٪ٜٚنس عًٖ ٢ص ٙايٓتٝذ ١ايكاطٛح يف زضاغات٘ اايكااطٛح 1996 ،يف أْا٘ يهاٞ
ٜتِ ضفع ايطٚح املعٓ ١ٜٛيس ٣أعها ١٦ٖٝ ٤ايتاسضٜؼ با٭قػااّ ايعًُٝا ،١فإْا٘ ٜٓبغاٞ
تٛد ٘ٝض٩غاا ٤ا٭قػااّ إىل ظٜااز ٠ايعٓاٜا ١بايع٬قاات اٱْػااَْ ١ٝاع ٖا ٤٫٪ا٭عهاا٤
ٚتععٜع ايع٬قات املٛدب ١ب.ِٗٓٝ
نُااا تتفاال ٖااص ٙايٓتٝذااَ ١ااع َااا أٚقاامل باا٘ زضاغاا ١اايهٓااسضَ 253 ،2006 ،ٟاأ
ن ااطٚض ٠إع ااساز زٚضات تسضٜب ٝاا ١يً ااطا بني يف ت ااٛىل َٓك ااب ض٥اغ اا ١ايكػ ااِ ع ٝااح
تتهاأُ َٛانااٝع شات قااً ١بهٝفٝاا ١ايتغًااب عًاا ٢ايكااعٛبات ٚايتشااسٜات اياايت قااس
ٜٛادٗٗ ااا ايط٩غ اااٚ ;٤شي ااو ملػ اااعستِٗ عً اا ٢نٝف ٝاا ١مماضغ اا ١أزٚاضٖ ااِ بفاعً ٝاا١
ٚؼكٝل ايٓذاح يف إلاظ أٖساف ايكػِ ايعًُ.ٞ
ٚتتفاال ٖااص ٙايٓتٝذاا ١أٜه ااً َااع زضاغاا ١ااؿطباا 158 ،2007 ،ٞيف أْاا٘ يهااٜ ٞااتِ
تطااٜٛط َااسٜط املسضغاا ١نكا٥ااس ؼاا ًٜٞٛفإْاا٘ ٜٓبغاا ٞخًاال ضٜ٩ااَ ١ؿاارتنٜ ١ؿاااضى
فٗٝا مجٝع فطٜل ايعٌُ.
ٚبٗصا ٜه ٕٛايباسج ٕٛقس أدابٛا عٔ ايػ٪اٍ ايطابع يًسضاغ.١
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ثايجاً :بايٓػب ١يٲداب ١عٔ ايػ٪اٍ اـاَؼ ٚايصٜٓ ٟل عًَ :٢ا َتطًبات
تطبٝل ضٝ٥ؼ ايكػِ ٭زٚاض ٙايكٝاز ١ٜايتش ١ًٜٝٛيف بعض اؾاَعات ايػعٛز،١ٜ
فُٝا ٜطتبط بُٓصد ١ايػًٛى؟
ٜٛنا اؾااس ٍٚضقااِ ا 7اغااتذابات أفااطاز ايعٓٝاا ١فُٝااا ٜااطتبط بايبعااس ايجاااْ،ٞ
ٚشيو نُا  ًٜٞاًَشل ضقِ -: 7
٬ٜس ااغ َ اأ اؾ ااس ٍٚضق ااِ ا 7إٔ املٛافك اا ١عً اا ٢ؼك اال عب اااضات بع ااس "منصد اا١
ايػًٛى" نهٌ بًغمل ْػب ١اٚ % 77تطاٚسمل ٖص ٙايٓػب ١باني ا %86نشاس أقكا٢
يًعباااض ٠اٚ 12بااني ا %69نشااس أزْاا ٢يًعباااض ٠اٚ ، 18بًغاامل املتٛغااطات اؿػاااب١ٝ
يعباااضات ٖااصا ايبعااس نهااٌ اَٚ 3.8اأ ثااِ ؼكاال بسضداا ١ناابري ٠سٝااح امكااطت
َتٛغااطات٘ بااني ا ، 4.2 - 3.41يف نااٌ عباضاتاا٘ ،عااسا ايعباااض ٠اٚ 12اياايت دااا٤ت
املٛافك اا ١عً ٗٝااا بسضد اا ١ن اابري ٠د ااساً; س ٝااح امك ااطت زضد اا ١املٛافك اا ١عً ٗٝااا ب ااني
اٚ 5.0 -4.21شي ااو ب ااس ٕٚف اااضم زاٍ إسك ااا ٞ٥ب ااني فُ ااٛعيت ايع ٓٝاا ١يف ن ااٌ
عباااضات ايبعااس عااسا ايعباااضتني اٚ 13ا 19سٝااح نااإ ايفاااضم زا ٫إسكاااٝ٥ا عٓااس
َػت ٣ٛاٚ 0.05يكاس داَع ١اجملُع ١يف نًتُٗٝا.
ٚتؿري ٖص ٙايٓتٝذ ١إىل اتفام أفاطاز عٓٝا ١ايسضاغا ١نهاٌ عًا ٢تاٛفط َتطًباات
منصد ١ايػًٛى يس ٣ض٩غا ٤ا٭قػاّ ظااَعيت عٓٝا ١ايسضاغا ١بسضدا ١نابريٚ ،٠قاس
ٜطدع شيو إىل إميإ ض٩غا ٤ا٭قػاّ اا تبٓ َٔ ٙٛقٝاز ٠تؿاضنَٚ ١ٝبسأ يًؿٛض٣
يف ايعٌُ َع أعها ٤ايكػِ ٚتكبٌ آضا ِٗ٥بااسرتاّ ٚغاع ١قاسض ٚإباسا ٤اغاتعسازِٖ
يتغٝري مماضغاتِٗ ايكٝاز ١ٜيف نَ ٤ٛا ٜكٌ إي َٔ ِٗٝتغصَ ١ٜطتسٚ َِٗٓ ٠سجِٗ
عً اا ٢ايعُ ااٌ اؾُ اااعٚ ٞايتع ااا ْٞٚف ُٝااا ب ٝاآِٗ; غ ااعًٝا يتُٓ ٝااتِٗ َٗٓٝاااً ٚتط ااٜٛط
قػُِٗ بكٛض ٠عًُ.١ٝ
ٚق ااس ػً اامل َٗاضت ااا ايعُ ااٌ عُ اااؽ ي ااس ٣ض٩غ ااا ٤ا٭قػ اااّ ظاَع اا ١اجملُع اا١
ٚنصيو قٝاز ٠ايكػِ بؿاهٌ عًُا ،ٞبكاٛض ٠زايا ١إسكااٝ٥اً يكااؿِٗ; شياو ٭ٕ
ايط٩غااا ٤يف ا٭قػاااّ سسٜجاا ١ايٓؿ ا  ٠عااازَ ٠ااا ٜػااع ٕٛٱظٗاااض َٗاااضاتِٗ ايكٝازٜاا١
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ٚإبااطاظ إلاااظات أقػاااَِٗ بكااٛض ٠أٚن ا ٚايعُااٌ عًاا ٢تطااٜٛط أقػاااَِٗ عًاا ٢مااٛ
غطٜع ٚفعاٍ.
ٚتتفل ٖص ٙايٓتٝذَ ١ع َا أٚقمل با٘ زضاغا ١اؾاطفَ 437 ،2006 ،أ ناطٚض ٠إٔ
تتهُٔ بطاَر تسضٜب ٚتُٓ ١ٝض٩غاا ٤ا٭قػااّ ايكهااٜا ا٭غاغا ١ٝاملتعًكا ١باسٚضِٖ
يف تُٓ ١ٝا٭عهاَ ٤جٌ تُٓ ١ٝايكسض ٠عً ٢ايعٌُ بطٚح ايفطٜل.
نُااا تتفاال ٖااص ٙايٓتٝذااَ ١ااع زضاغااٚ (Li& Hung, 2009, 1141) ١اياايت
أٚنشمل إٔ ايكاز ٠ايصٜ ٜٔتكطف ٕٛبػًٛى ؼٜ ًٜٞٛبس ٚإٔ ياس ِٜٗتا ثرياً يف بٓاا٤
ايع٬قات ا٫دتُاعٚ ١ٝا٫ستفاظ بٗا ٚالافع ١عًٗٝا يف ب ١٦ٝايعُاٌ; مماا ٜػاٌٗ
عً اا ٢امل ااٛظفني َػ ااتٜٛات أعً اا َ ٢اأ أزا ٤املُٗ ااٚ ١املؿ اااضن ١ايفعاي اا ١يف غ ااًٛى
املٛاطٓنيٚ .بٗصا ٜه ٕٛايباسج ٕٛقس أدابا عٔ ايػ٪اٍ اـاَؼ يًسضاغ.١
ضابعاً :بايٓػب ١يٲداب ١عٔ ايػ٪اٍ ايػازؽ ٚايصٜٓ ٟل عًَ :٢ا َتطًبات
تطبٝل ضٝ٥ؼ ايكػِ ٭زٚاض ٙايكٝاز ١ٜايتش ١ًٜٝٛيف بعض اؾاَعات ايػعٛز،١ٜ
فُٝا ٜطتبط اطاعا ٠ا٫ستٝادات ايفطز ١ٜيًعاًَني َع٘ ٚايعٌُ عً ٞتًبٝتٗا؟
ٜٛن اؾس ٍٚضقِ ا 8اغتذابات أفطاز ايع ١ٓٝفُٝا ٜطتبط بايبعس ايجايح،
ٚشيو نُا  ًٜٞاًَشل ضقِ -: 8
٬ٜس ااغ َ اأ اؾ ااس ٍٚضق ااِ ا 8إٔ املٛافك اا ١عً اا ٢ؼك اال عب اااضات بع ااس "َطاع ااا٠
ا٫ستٝاد ااات ايفطز ٜاا ١يًع اااًَني َعاا٘ ٚايعُ ااٌ عً اا ٞتًبٝتٗ ااا" نه ااٌ بًغ اامل ْػ ااب١
اٚ %72.5تطاٚسمل ٖص ٙايٓػب ١بني ا %74نشس أقك ٢يًعباض ٠اٚ 25بني ا%71.5
نشس أزْ ٢يًعباض ٠اٚ ، 22بًغمل املتٛغطات اؿػااب ١ٝيعبااضات ٖاصا ايبعاس نهاٌ
ا َٔٚ 3.6ثِ ؼكال بسضدا ١نابري ٠سٝاح امكاطت َتٛغاطات٘ باني ا، 4.2 3.41
يف نااٌ عباضاتاا٘ٚ ،شيااو بااس ٕٚفاااضم زاٍ إسكااا ٞ٥بااني فُااٛعيت ايعٓٝاا ١يف نااٌ
عباضات ايبعس.
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ٚتٛنا ٖااص ٙايٓتٝذاا ١إمجاااع أفااطاز عٓٝاا ١ايسضاغاا ١نهااٌ بسضداا ١ناابري ٠عًاا٢
تااٛفط َتطًب ااات تطب ٝاال ض ٥ااٝؼ ايكػااِ ٭زٚاض ٙايكٝاز ٜاا ١ايتش ًٜٝٛاا ١ف ُٝااا  ٜااطتبط
اطاعا ٠ا٫ستٝادات ايفطز ١ٜيًعاًَني َع٘ ٚايعٌُ عً ٢تًبٝتٗاٚ .قس ٜطدع شيو
إىل إمي ااإ ض٩غ ااا ٤ا٭قػ اااّ بك ُٝاا ١ايع ااسٍ يف َعاًَ اا ١أعه ااا ٤أقػ اااَِٗ َٚطاع ااا٠
ايؿاافافٚ ١ٝاؿطٜاا ١يف ٖااص ٙاملعاًَااْ ،١اٖٝااو عاأ إؾااطانِٗ يف تطبٝاال ا٭غااايٝب
ايرتبٜٛا اا ١اؾسٜا ااسٚ ٠اغا ااتجُاض َا ااٛاٖبِٗ ٚكتًا ااف َٗا اااضاتِٗ يف قا اآع ٚاؽا اااش
ايكطاضات اـاق ١ب قػاَِٗ فه ً٬عٔ َؿاضنتِٗ يف شيو ،مما ٜؿعطِٖ بايجكا١
يف أْفػِٗ ٚق ١ُٝآضا ِٗ٥يف تطٜٛط ٖص ٙا٭قػاّ.
ٚتتفل ٖص ٙايٓتٝذَ ١ع َا

دهامل عٓا٘ زضاغا(Conger,Kanung,Menon,2000) ١

َٔ إٔ ايكاز ٠ايتشًٜٝٛني ٜسضن ٕٛأْٗاِ أنجاط فاعًٝاٚ ١اْٗاِ ٜكآف ٕٛعًا ٢أْٗاِ
أسػاأ أزاَ ً٤اأ ريٖااِ ااري ايتشااًٜٝٛني ،نُااا إٔ أتباااعِٗ يااس ِٜٗتبذاا ً٬ٝأنجااط
ٚسػا ااً أق اا ٣ٛهل ٜٛاا ١اجملُٛع ااٚ ١إزضانا ااً أعً اا ٢٭زا ٤املُٗ ااَ ١كاضْ اا ١بايك اااز ٠ااري
ايتشًٜٝٛني.
ٚيااصيو ٜااط ٣اؿطباا ٞيف زضاغاات٘ ااؿطباا 157 ،2007 ،ٞأْاا٘ يهااٜ ٞااتِ تطااٜٛط
َسٜط املسضغا ١نكا٥اس ؼا ،ًٜٞٛفإْا٘ ٜٓبغاَ ٞطاعاا ٠اؿاداات ايؿدكاٚ ١ٝاملٗٓٝا١
هلااِ َ اأ خ اا ٍ٬تؿ ااذٝعِٗ عً اا ٢ػطٜااب تطبٝك ااات دس ٜااس ٠تتف اال ٚاٖتُاَ اااتِٗ،
ٚنصيو تؿذٝع املبازضات اؾسٜس ،٠إناف ١إىل ايتعاٌَ َع اؾُٝع بعني املػاٚا٠
ٚعسّ ايتفه ٌٝ٭سس ا٭فاطاز أ ٚاؾُاعااتٚ .بٗاصا ٜها ٕٛايبااسج ٕٛقاس أداابٛا عأ
ايػ٪اٍ ايػازؽ يًسضاغ.١
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خاَػاً :بايٓػب ١يٲداب ١عٔ ايػ٪اٍ ايػابع ٚايصٜٓ ٟل عًَ :٢ا َتطًبات
تطبٝل ضٝ٥ؼ ايكػِ ٭زٚاض ٙايكٝاز ١ٜايتش ١ًٜٝٛيف بعض اؾاَعات ايػعٛز،١ٜ
فُٝا ٜطتبط بايتشفٝع ايصٖو أ ٚا٫غتجاض ٠ايعكً ١ٝيًعاًَني بايكػِ؟
ٜٛنا اؾااس ٍٚضقااِ ا 9اغااتذابات أفااطاز ايعٓٝاا ١فُٝااا ٜااطتبط بايبعااس ايطابااع،
ٚشيو نُا  ًٜٞاًَشل ضقِ -: 9
٬ٜسااغ َاأ اؾااس ٍٚضقااِ ا 9إٔ املٛافكاا ١عًاا ٢ؼكاال عباااضات بعااس ايتشفٝااع
ايصٖو أ ٚا٫غتجاض ٠ايعكً ١ٝيًعاًَني بايكػِ نهٌ بًغمل ْػب ١اٚ % 72تطاٚسامل
ٖ ااص ٙايٓػ ااب ١ب ااني ا %75نش ااس أقك اا ٢يًعب اااض ٠اٚ 30ب ااني ا %66.5نش ااس أزْ اا٢
يًعباض ٠اٚ ، 33بًغمل املتٛغطات اؿػاب ١ٝيعباضات ٖصا ايبعس نهٌ ا َٔٚ 3.6ثاِ
ؼكاال بسضداا ١ناابري ٠سٝااح امكااطت َتٛغااطات عباضاتاا٘ بااني ا ، 4.2 - 3.41يف
ن ااٌ عباضات اا٘ٚ ،شي ااو ب ااس ٕٚف اااضم زاٍ إسك ااا ٞ٥ب ااني فُ ااٛعيت ايع ٓٝاا ١يف ن ااٌ
عباااضات ايبعااس عااسا ايعباااض ٠ا 33سٝااح نااإ ايفاااضم زا ٫إسكاااٝ٥ا عٓااس َػاات٣ٛ
اٚ 0.05يكاس داَع ١اجملُع.١
ٚتؿااري ٖااص ٙايٓتٝذاا ١إىل اتفااام افااطاز ايعٓٝاا ١نهااٌ بسضداا ١ناابري ٠عًاا ٢تااٛفط
َتطًبات تطبٝل ضٝ٥ؼ ايكػِ ٭زٚاض ٙايكٝاز ١ٜايتش ١ًٜٝٛفُٝا ٜاطتبط باايتشفٝع
ايا ااصٖو أ ٚا٫غا ااتجاض ٠ايعكًٝا اا ١يًعا اااًَني بايكػا ااَِٚ ،ا ااا زاّ إٔ ض٩غا ااا ٤ا٭قػا اااّ
ٜطبكا ااَ ٕٛبا ااسأ اؿا ااٛاض ٚايؿا ااٛضٚ ٣اسا اارتاّ ايا ااطأٚ ٟايا ااطأ ٟاٯخا ااط ،فا ااإِْٗ ستُا ااا
غٝؿ ااذع ٕٛأعه ااا ٤أقػ اااَِٗ عً اا ٢ط ااطح أ ٟأفه اااض أ ٚأغ ااايٝب أ ٚخ ااربات دس ٜااس٠
َٚفٝس ٠ز ٕٚخٛف َٔ إساطاز أ ٚقُاع أ ٚسذاط عًا ٢آضاٗ٥اِٚ ،ناصيو ساجِٗ عًا٢
ا٫طاا٬ع عًاا ٢أ ٟػاااض أ ٚػسٜااسات َفٝااسٚ ٠تعُُٗٝااا بٝاآِٗ َااطاعني يف شيااو
ا٭غً ٛايعًُ ٞيف ايتفهري ٚتك ِٝٝايصات غعٝاً يًتطٜٛط.
 ٬يًُدااطط٠
ٚيعٌ ض٩غا ٤ا٭قػاّ -يف اؾاَعاات سسٜجا ١ايٓؿا  -٠أنجاط َاً ٝ
ٚايتذطٜااب عاأ ريٖااِ يف اؾاَعااات ايعطٜكااٚ ،١يف ايٛقاامل شاتاا٘ أنجااط سطقااً عًاا٢
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ايتك اا ِٜٛ٭عه ااا ٤أقػ اااَِٗ; ست ااٜ ٢ه اآُٛا ايػ ااري ٚف اال َ ااا ضمس اا َ ٙٛاأ خط ااط
ٚاغرتاتٝذٝات يتطٜٛط ٖص ٙا٭قػاّ.
٪ٜٚنس عًٖ ٢ص ٙايٓتٝذ ١ؾطف يف زضاغت٘ اؾطف ; 437 ،2006 ،سٝاح ٜاط ٣أْا٘
يهااٜ ٞػااِٗ ض٥ااٝؼ ايكػااِ يف تُٓٝاا ١أعهااا ٤قػااُ٘ ،فإْاا٘ ٜٓبغاا ٞإٔ تتهاأُ بااطاَر
ت ااسضٜب ٚتُٓ ٝاا ١ض٩غ ااا ٤ا٭قػ اااّ ايكه اااٜا ا٭غاغ اا ١ٝاملتعًك اا ١ب ااسٚضِٖ يف تُٓ ٝاا١
ا٭عهاااَ ٤ج ااٌ أغااايٝب ظ ٜاااز ٠زافعٝاا ١ا٭عه ااا ٤نايعٜاااضات ٚتب ااازٍ ايعٜاااضات َااع
ا٫غاتصٚ .٠بٗصا ٜه ٕٛايباسج ٕٛقس أدابٛا عٔ ايػ٪اٍ ايػابع يًسضاغ.١
غازغاً :بايٓػب ١يٲداب ١عٔ ايػ٪اٍ ايجأَ ٚايصٜٓ ٟل عًَ :٢ا َتطًبات
تطبٝل ضٝ٥ؼ ايكػِ ٭زٚاض ٙايكٝاز ١ٜايتش ١ًٜٝٛيف بعض اؾاَعات ايػعٛز،١ٜ
فُٝا ٜطتبط بتٛقع َػتٜٛات عًٝا َٔ ا٭زا٤؟
ٜٛن ا اؾااس ٍٚا 10اغااتذابات أفااطاز ايعٓٝاا ١فُٝااا ٜااطتبط بايبعااس اـاااَؼ،
ٚشيو نُا  ًٜٞاًَشل -: 10
٬ٜسغ َٔ اؾس ٍٚا 10إٔ املٛافك ١عًا ٢ؼكال عبااضات بعاس "تٛقاع َػاتٜٛات
عًٝااا َاأ ا٭زا "٤نهااٌ بًغاامل ْػااب ١اٚ % 67.5تطاٚساامل ٖااص ٙايٓػااب ١بااني ا%68.5
نشا ااس أقكا اا ٢يًعبا اااض ٠اٚ 35با ااني ا %65.5نشا ااس أزْا اا ٢يًعبا اااض ٠اٚ ، 36بًغا اامل
املتٛغ ااطات اؿػ اااب ١ٝيعب اااضات ٖ ااصا ايبع ااس نه ااٌ ا َٚ 3.4اأ ث ااِ ؼك اال بسضد اا١
َتٛغط ١سٝح امكاطت َتٛغاطات عباضاتا٘ باني ا ، 3.4 - 2.61يف ناٌ عباضاتا٘،
عسا ايعباض ٠اٚ 35اييت دا٤ت املٛافك ١عًٗٝا بسضد ١نبري ; ٠سٝح امكطت زضدا١
املٛافك ١عًٗٝا بني اٚ 4.2 - 3.41شيو باس ٕٚفااضم زاٍ إسكاا ٞ٥باني فُاٛعيت
ايع ١ٓٝيف نٌ عباضات ايبعس.
ٚتٛن ٖص ٙايٓتٝذ ١إمجااع أفاطاز عٓٝا ١ايسضاغا ١نهاٌ بسضداَ ١تٛغاط ١عًا٢
تااٛفط َتطًب ااات تطب ٝاال ض ٥ااٝؼ ايكػااِ ٭زٚاض ٙايكٝاز ٜاا ١ايتش ًٜٝٛاا ١ف ُٝااا  ٜااطتبط
بتٛقع َػتٜٛات عًٝا َٔ ا٭زا َٔٚ ،٤ثِ فِٗ ري َت نسَ ٜٔأ َاس ٣تاٛافط ٖاصٙ
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املتطًبات  ٚري ضاناني عأ أزا ٤ض٥اٝؼ ايكػاِ فُٝاا ٜاطتبط بتٛقاع َػاتٜٛات عًٝاا
َٔ ا٭زاٚ ،٤قاس ٜطداع شياو إىل إٔ عاسزاً نابرياً َآِٗ يٝػامل يسٜا٘ فهاطٚ ٠اناش١
ع اأ َؿ اااضن ١ض ٥ااٝؼ ايكػ ااِ هل ااِ يف ٚن ااع َع اااٜري ا٭زا ٤املػ ااتدسَ ١يف تك ااِٜٛ
أزا ،ِٗ٥عً ٢اياط ِ َأ اتباعا٘ ٭غاايٝب تتػاِ بايعاسٍ ٚايؿافاف ١ٝيف تكٛميا٘ هلاِ
ٚيف َعاًَت٘ هلِ ،ري إٔ عًُٚ ١ٝنع َعاٜري تك ِٜٛا٭زا ٤نجرياً َا ٜغًاب عًٗٝاا
ط ااابع ايهتُ ااإ ٚايػ ااط .١ٜنُ ااا أْٗ ااِ ااري َت ن ااس َ ٜٔاأ اغ ااتدساَ٘ ٭غ ااايٝب
كتًف ١يتشفٝعِٖ ٚتٛفري ايتغص ١ٜايطادع ١٭زا ِٗ٥٭زٚاضِٖ يف ايكػِ.
٪ٜٚن ا ا ااس عً ا ا اا ٖ ٢ا ا ااص ٙايٓتٝذ ا ا ااHowell ١

&

 Wangيف زضاغ ا ا ااتُٗا

) (Wang&Howell,2010يف أْ اا٘ نًُ ااا تطن ااع غ ااًٛى ايكا ٥ااس ايتش اا ًٜٞٛس ااٍٛ
ا٭تباااع َٚطاعاتاا٘ يعااطٚفِٗ ٚاستٝاداااتِٗ املتٓٛعاا ،١نًُااا نااإ أزاٖ٩ااِ ملٗاااَِٗ
أنجط فاعًٚ ١ٝإهابٝاٚ ١ناْامل َباازضاتِٗ يًُؿااضنٚ ١املػااعس ٠أنجاط إهابٝا.١
ٚبٗصا ٜه ٕٛايباسج ٕٛقس أدابٛا عٔ ايػ٪اٍ ايجأَ يًسضاغ.١
غابعاً :بايٓػب ١يٲداب ١عٔ ايػ٪اٍ ايتاغع ٚايصٜٓ ٟل عًَ :٢ا َتطًبات
تطبٝل ضٝ٥ؼ ايكػِ ٭زٚاض ٙايكٝاز ١ٜايتش ١ًٜٝٛيف بعض اؾاَعات ايػعٛز،١ٜ
فُٝا ٜطتبط فِٗ ضٝ٥ؼ ايكػِ يعًُ ١ٝايتغٝري ٚآيٝات٘؟
ٜٛن ا اؾااس ٍٚا 11اغااتذابات أفااطاز ايعٓٝاا ١فُٝااا ٜااطتبط بايبعااس ايػااازؽ،
ٚشيو نُا  ًٜٞاًَشل -: 11
٬ٜسااغ َاأ اؾااس ٍٚا 11إٔ املٛافكاا ١عً اا ٢ؼكاال عباااضات بعااس "فٗااِ ض ٥ااٝؼ
ايكػِ يعًُ ١ٝايتغٝري ٚآيٝات٘" نهٌ بًغامل ْػاب ١اٚ % 71.5تطاٚسامل ٖاص ٙايٓػاب١
بني ا %74نشس أقك ٢يًعباض ٠اٚ 46بني ا %69نشس أزْ ٢يًعباض ٠اٚ ، 39بًغمل
املتٛغ ااطات اؿػ اااب ١ٝيعب اااضات ٖ ااصا ايبع ااس نه ااٌ ا َٚ 3.6اأ ث ااِ ؼك اال بسضد اا١
ناابري ٠سٝااح امكااطت َتٛغااطات٘ بااني ا ، 4.2 - 3.41يف نااٌ عباضاتاا٘ٚ ،شيااو
ب ااس ٕٚف اااضم زاٍ إسك ااا ٞ٥ب ااني فُ ااٛعيت ايع ٓٝاا ١يف ن ااٌ عب اااضات ايبع ااس ع ااسا
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ايعباض٠ا 43سٝح نإ ايفاضم زا ٫إسكاٝ٥ا عٓس َػات ٣ٛاٚ 0.05يكااس داَعا١
اجملُع.١
ٚتٛنا ٖااص ٙايٓتٝذاا ١إمجاااع أفااطاز عٓٝاا ١ايسضاغاا ١نهااٌ بسضداا ١ناابري ٠عًاا٢
تٛفط َتطًبات تطبٝل ضٝ٥ؼ ايكػِ ٭زٚاض ٙايكٝاز ١ٜايتش ١ًٜٝٛفُٝا ٜطتبط بفِٗ
ضٝ٥ؼ ايكػِ يعًُ ١ٝايتغٝري ٚآيٝات٘ٚ ،قس ٜطدع شيو إىل اَت٬ى ض٩غاا ٤ا٭قػااّ
يكاا ِٝايتغااٝري ٚايسافعٝاا ١ايصاتٝاا ١مااٚ ٙٛتااسضبِٗ عًٗٝااا عًاا ٢مااٜ ٛػاااعسِٖ عًاا٢
تٛن ٝاؿاد ١إي ٘ٝيس ٣أعهاا ٤أقػااَِٗٚ ،تٗ٦ٝا ١ايب٦ٝا ١املُ٥٬ا ١هلٗاِ ٱساساخ
ايتغٝري ٚتععٜع ٙياس ِٜٗإنااف ١إىل تٛظٜاع ا٭زٚاض ٚاملٗااّ ايكٝازٜا ١بٝآِٗ عًا ٢ماٛ
سٝازٚ ٟتؿاضنٚ .ٞقس بطظت ق ١ُٝايسافع ١ٝايصات ١ٝم ٛايتغٝري بكٛض ٠زاي ١ياس٣
ع ٓٝاا ١داَع اا ١اجملُع ااٚ ،١ق ااس ٜطد ااع شي ااو إىل محاغ ااِٗ ايعا ٥ااس ٚسطق ااِٗ عً اا٢
ؼكٝل تغٝري ًَُٛؽ يف قٝازتِٗ ٭قػاَِٗ بكٛض ٠تُٖٓ ٞص ٙا٭قػاّ ٚتطٛضٖا.
ٚتتفاال ٖااص ٙايٓتٝذااَ ١ااع َااا أٚقاامل باا٘ زضاغاا ١اعًُٝاااتَ 167 ،2003 ،اأ أْاا٘
ٜٓبغ ٞإٔ ميااضؽ املطؾا يط٥اغا ١ايكػاِ ايعُاٌ اٱزاض ٟنُػااعس ياطٝ٥ؼ ايكػاِ
ٚميه ٞفرتَٓ ٠اغب ١يف ٖصا ايعٌُٚ ،عٓسَا تجبمل دساضت٘ تػٓس إيَُٗ ٘ٝا ١ض٥اغا١
ايكػااِٚ ،يااصيو ٜااط ٣اايغاَااس 78 ،2004 ،ٟأْاا٘ ٜٓبغاا ٞإؿااام ض٩غااا ٤ا٭قػاااّ-
قبااٌ تااٛيَ ٞااٛاقعِٗ -بااسٚض ٠تسضٜبٝااَ ١تدككاا ١يػااس ساداااتِٗ ايتسضٜبٝاا ١يف
اجملا٫ت اٱزاضٚ ١ٜايرتب ٚ .١ٜٛبٗاصا ٜها ٕٛايبااسج ٕٛقاس أداابٛا عأ ايػا٪اٍ ايتاغاع
يًسضاغ.١
ثآَاً :بايٓػب ١يٲداب ١عٔ ايػ٪اٍ ايعاؾط ٚايصٜٓ ٟل عًَ :٢ا َتطًبات
تطبٝل ضٝ٥ؼ ايكػِ ٭زٚاض ٙايكٝاز ١ٜايتش ١ًٜٝٛيف بعض اؾاَعات ايػعٛز،١ٜ
فُٝا ٜطتبط بايك ِٝايتٓع ١ُٝٝاملطتبط ١بكٝاز ٠ايتغٝري؟
ٜٛناا اؾ ااس ٍٚا 12اغ ااتذابات أف ااطاز ايع ٓٝاا ١ف ُٝااا  ٜااطتبط بايبع ااس ايػ ااابع،
ٚشيو نُا  ًٜٞاًَشل -: 12
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٬ٜسا ااغ َا اأ اؾا ااس ٍٚا 12إٔ املٛافكا اا ١عًا اا ٢ؼكا اال عبا اااضات بعا ااس "ايكا ااِٝ
ايتٓع ُٝٝاا ١املطتبط اا ١بك ٝاااز ٠ايتغ ااٝري" نه ااٌ بًغ اامل ْػ ااب ١اٚ % 75تطاٚس اامل ٖ ااصٙ
ايٓػااب ١بااني ا %78نشااس أقكاا ٢يًعباااض ٠اٚ 47بااني ا %71.5نشااس أزْاا ٢يًعباااض٠
اٚ ، 49بًغمل املتٛغطات اؿػاب ١ٝيعباضات ٖصا ايبعس نهاٌ اَٚ 3.7أ ثاِ ؼكال
بسضداا ١ناابري ٠سٝااح امكااطت َتٛغااطات٘ بااني ا ، 4.2 - 3.41يف نااٌ عباضاتاا٘،
ٚشيو بس ٕٚفاضم زاٍ إسكا ٞ٥بني فُاٛعيت ايعٓٝا ١يف ناٌ عبااضات ايبعاس عاسا
ايعباض ٠ا 54سٝح نإ ايفاضم زا ٫إسكاٝ٥ا عٓس َػت ٣ٛاٚ 0.05يكاس داَعا١
اجملُع.١
أ ٟإٔ ٖٓاى اتفام عاّ بني أفاطاز عٝآيت ايسضاغا ١سا ٍٛتاٛفط ايكا ِٝايتٓعُٝٝا١
املطتبطاا ١بكٝاااز ٠ايتغااٝري يااس ٣ض٩غااا ٤ا٭قػاااّ بسضداا ١ناابري٫ٚ ،٠ؾااو إٔ ت نٝااس
ض٩غااا ٤ا٭قػاااّ عًاا ٢قااَٚ ِٝباااز ٨ايؿااٛضٚ ٣اؿااٛاض ٚايؿاافافٚ ١ٝنااصيو ايجكاا١
ٚا يع ااسٍ يف تعاًَ ااِٗ َ ااع أعه ااا ٦ٖٝ ٤اا ١ايت ااسضٜؼ يف أقػ اااَِٗ ٜػ ااِٗ يف تُٓ ٝاا١
ا٫يتااعاّ ايااٛظٝفٚ ٞنااصيو اْ٫تُاااٚ ٤اياا ٤٫ٛيًكػااِ َٚاأ ثااِ ا٫ميااإ بااايتغٝري
ٚايتطا ااٜٛط املػا ااتُط٫ٚ .ؾا ااو إٔ غا ااع ٞض٩غا ااا ٤ا٭قػا اااّ ٱسا ااساخ ٖا ااصا ايتغا ااٝري
ٚايتطاٜٛط املػاتُط ٜكااطشب ا٭قػااّ اؾسٜاس ٠عًاا ٢ما ٛأخالٖٚ ،ااصا َاا أؾاااضت
إي ٘ٝز٫ي ١ايعباض ٠ا. 54
ٚياصا ٜاط ٣اؿطباا ٞيف زضاغات٘ ااؿطباا 157 ،2007 ،ٞاْا٘ يهاٜ ٞااتِ تطاٜٛط َااسٜط
املسضغاا ١نكا٥ااس ؼاا ًٜٞٛفإْاا٘ ٜٓبغاا ٞااطؽ ايؿااعٛض باْ٫تُااا ٤يًُسضغاا ١يف قًااٛ
أعهااا ٤فطٜاال ايعُااٌ .نُااا أؾاااض ) (Leftwich, 2001, 4إىل إٔ َاأ اؾٛاْااب
املُٗ ١يًكا٥س ايتش ٞ ًٜٛاَت٬ن٘ يكُٝا ١ايتغاٝري ٚسػأ اغاتدساَ٘ هلاا ،اري أْا٘
يٝؼ بايهطٚض ٠إٔ ٜطْ ٣فػ٘ َبازً٥ا يتغٝري املٓعُ ١اييت ٜعٌُ بٗا.
نُااا اتفكاامل ٖااص ٙايٓتٝذااَ ١ااع زضاغاا ١اغااعاز 5 ،2003 ،٠يف أْاا٘ ٜٓبغاا ٞعًاا٢
ض٥ااٝؼ ايكػااِ تفااٜٛض دااعَ ٤اأ قاا٬سٝات٘ ياابعض أعهااا ٤ايكػااِ ن ا ً٬سػااب
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فاااٍ ؽككاا٘ َاأ دٗاا ١أَٝ ٚااسإ اٖتُاَاا٘ َاأ دٗاا ١ثاْٝااٚ ١شيااو يف ا٭َااٛض
املدتًف ١بايكػِٚ .بٗصا ٜه ٕٛايباسج ٕٛقس أدابٛا عٔ ايػ٪اٍ ايعاؾط يًسضاغ.١
املبحث السادس :التصىر املكرتح لتطىير أداء رؤساء األقساو يف بعض اجلامعات السعىدية
يف ضىء أبعاد الكًادة التحىيلًة مً خالل ىتائج الدراسة:
َكسَ-:١
ٖ ااسفمل ٖ ااص ٙايسضاغ اا ١ايٛق ااٛف عً ااٚ ٢اق ااع مماضغ اا ١ض٩غ ااا ٤ا٭قػ اااّ يف بع ااض
اؾاَعات ايػعٛز ١ٜملٗاضات ايكٝاز ٠ايتشٚ ١ًٜٝٛشيو َٔ ٚدْٗ ١عط أعها٦ٖٝ ٤ا١
ايتسضٜؼ بٗص ٙاؾاَعات َٔٚ ،ثِ تكس ِٜتكٛض ملا ٜٓبغ ٞإٔ ٜها ٕٛعًٝا٘ زٚض ٖا٤٫٪
ايط٩غا ٤يف نْ ٤ٛتا٥ر ايسضاغٚ ،١ميهٔ ٚنع ٖصا ايتكٛض ٚفل الاٚض اٯت-:١ٝ
أَٓ : ً٫ٚطًكات ايتكٛض املكرتح.
ثاْٝاً :أٖساف ايتكٛض املكرتح.
ثايجاً :إدطا٤ات ايتكٛض املكرتح َٚتطًبات تٓفٝص.ٙ
ضابعاً :نُاْات ؼكٝل ايتكٛض املكرتح.
ٚميهٔ تٛنٖ ٝص ٙالاٚض نُا -:ًٜٞ
أَٓ :ً٫ٚطًكات ايتكٛض املكرتح :
ٜٓطًل ٖصا ايتكٛض املرتح َٔ املطتهعات ايتاي-:١ٝ
 1سااطم اؾاَعااات ايعطبٝاا ١عًاا ٢ماا ٛعاااّٚ ،ايػااعٛز ١ٜعًاا ٢ماا ٛخااام ،عًاا٢
تطااٜٛط نٛازضٖااا ايبؿااطٚ ١ٜقٝازاتٗااا عًاا ٢ماا ٛزا٥ااِٚ ،شيااو َاأ خاا ٍ٬تٗ٦ٝاا١
ايب ٦ٝاا ١امل ُ٥٬اا٫ ١نتػ ااا اـ ااربات اؾس ٜااس ٠باغ ااتُطاضٚ ،إٔ تك ااب ثكاف اا١
ايتعًٚ ِٝايتذسٜس ثكاف ١غا٥س ٠يف اجملتُع اؾاَع ٞا. 27

ا

27

امحازات42 ،2006 ،
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 2أُٖٝاا ١ض٩غااا ٤ا٭قػاااّ يف تطااٜٛط ا٭قػاااّ ا٭نازميٝااٚ ١نااصيو يف ايتُٓٝاا١
املٗٓ ١ٝ٭عها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ ايعاًَني َعِٗ.
 3نطٚضَٛ ٠انب ١ا٭غايٝب اؿسٜج ١يف اٱزاضٚ ٠اييت تػِٗ يف تطٜٛط أزا ٤ض٩غا٤
ا٭قػاااّ عًاا ٢ماا ٛفاعااٌ ٚبّٓااا ;٤عٝااح ميهاأ إٔ وااسثٛا تغااٝريات َاا٪ثطٚ ٠شٟ
َغعٚ ٣هلا طابع ؼ ًٜٞٛيف أقػاَِٗ ا. 28
 4أُٖ ١ٝايٛقٛف عً ٢املٗاضات ٚايكسضات ايفعً ١ٝاييت ٜٓبغ ٞعًا ٢ض٩غاا ٤ا٭قػااّ
اٱملا اااّ بٗا ااا َٚطاعاتٗا ااا يكٝا اااز ٠أقػا اااَِٗ عًا اا ٢ما ااٜ ٛػا ااِٗ يف ا٫ضتكا ااا ٤بٗا ااا
ٚب عه اااٗ٥ا ٚؼك ٝاال أٖ ااساف ق ااسز ٠يف ٖ ااص ٙا٭قػ اااّ ٚؼ ًٜٛااٗا إىل ٖٝهً ٝاا١
تٓعٚ ١ُٝٝض ١ٜ٩ثكافَ ١ٝؿرتن ١بني أعهاٗ٥ا ا. 29
ثاْٝاً :أٖساف ايتكٛض املكرتح :
يف نَٓ ٤ٛطًكات ايتكٛض املكرتح ،ميهٔ اغتد٬م ا٭ٖساف ايتاي-:١ٝ
 1ايٛقٛف عً ٢بعض ا٭غايٝب اؾسٜس ٠يكٝاز ٠ا٭قػاّ ا٭نازمي ١ٝيف
اؾاَعات.
 2ايهؿف عٔ َس ٣اغتدساّ ض٩غا ٤ا٭قػاّ -يف بعض اؾاَعات ايػعٛز-١ٜ
٭غً ٛايكٝاز ٠ايتش ١ًٜٝٛن سس ا٭غايٝب اؿسٜج ،١يف إزاض ٠أقػاَِٗ.
 3ايٛقٛف عً ٢املٗاضات ٚايكسضات اي٬ظَ ١يكٝاّ ض٩غا ٤ا٭قػاّ ب زٚاض ؼ ١ًٜٝٛيف
إزاض ٠أقػاَِٗ.
 4تكس ِٜفُٛع َٔ ١املكرتسات ٚايتٛدٗٝات ميهٔ إٔ تػِٗ يف َعاؾْٛ ١اسٞ
ايككٛض يف إزاض ٠ض٩غا ٤ا٭قػاّ يف بعض اؾاَعات ايػعٛز ١ٜ٭قػاَِٗ يف
ن ٤ٛأغً ٛايكٝاز ٠ايتش.١ًٜٝٛ
ا

28

)(Fertino, 1996

ا

29

)(Cray, 1996
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ثايجاً :إدطا٤ات ايتكٛض املكرتح َٚتطًبات تٓفٝص-: ٙ
ٖٓاى فُٛع َٔ ١اٱدطا٤ات اـاق ١بايتكٛض املكرتح ،ميهٔ إهاظٖا فُٝا
-:ًٜٞ
 1ايتعطٜف با٭غايٝب اؿسٜج ١املػتدسَ ١يف إزاض ٠ا٭قػاّ ا٭نازميَٗٓٚ ،١ٝا
ايكٝاز ٠ايتشٚ ،١ًٜٝٛقس أغفطت ايسضاغ ١عٔ اؾٛاْب اٯت-:١ٝ
أ-

تٛنَ ٝفٗ ّٛايكٝاز ٠ايتش ١ًٜٝٛعٓس ايعًُاٚ ٤تطٛضٖا ٚاغتدساَاتٗا يف
اجملا٫ت اـسَٚ ١ٝاٱْتاد ١ٝاملدتًف ١يف اجملتُع.

 -تٛنٝ

أٖساف ايكٝاز ٠ايتشٚ ١ًٜٝٛنٝف ١ٝتٛظٝفٗا يف ا٭قػاّ

ا٭نازمي.١ٝ
دا -تٛن ٝأمناط ايكٝاز ٠ايتشٚ ١ًٜٝٛايفاضم بني نٌ َٓٗا ٚايُٓط املٓاغب
٫غتدساَ٘ يف ايب ١٦ٝاؾاَع.١ٝ
ز -تٛنَ ٝا تك ّٛعً ٘ٝايكٝاز ٠ايتش َٔ ١ًٜٝٛأبعاز ٚغبٌ تهٝٝفٗا يتِ٥٬
ض٩غا ٤ا٭قػاّ يف إزاضتِٗ ٭قػاَِٗ.
ٖا -تٛنَ ٝا ٜٓبغ ٞإ ٜتػِ ب٘ ايكاز ٠ايتش َٔ ًٕٜٛٝٛمسات َٚا ميتًهْ٘ٛ
َٔ َٗاضات ٚقسضات تػاعسِٖ يف ايكٝاّ ب زٚاضِٖ ايتش ١ًٜٝٛيف إزاض٠
أقػاَِٗ.
 2ايهؿف عٔ ٚاقع مماضغ ١ض٩غا ٤ا٭قػاّ ملٗاضات ايكٝاز ٠ايتش ١ًٜٝٛيف إزاض٠
أقػاَِٗٚ ،قس

ؼكٝل شيو َٔ خ ٍ٬ايسضاغ ١املٝساْٚ ١ٝأغفطت عٔ

ايٓتا٥ر ا٫ت-:١ٝ
أ-

َٛافك ١أفطاز ع ١ٓٝايسضاغ ١نهٌ عً ٢ؼكل أبعاز ايكٝاز ٠ايتش ١ًٜٝٛيس٣
ض٩غا ٤ا٭قػاّ بسضد ١نبري ،٠سٝح بًغمل ْػب ١املٛافك ١اٱمجاي ١ٝا. %72.9
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 ؼككمل أبعاز ا٫غتباْ ١شات ايطتب ايػت ١ا٭ٚىل بسضد ١نبريٖٚ ،٠ص ٙا٭بعازَطتب ١تٓاظيٝاً ٖ-:ٞ
 ايبعس ايجاْ" ٞمنصد ١ايػًٛى"
 ايبعس ايػابع "ايك ِٝايتٓع ١ُٝٝاملطتبط ١بكٝاز ٠ايتغٝري"
 ايبعس ا٭" ٍٚبٓا ٤ض ١ٜ٩عاَٚ ١ثكافَ ١ؿرتن ١يًكػِ"
 ايبعس ايجايح "َطاعا ٠ا٫ستٝادات ايفطز ١ٜيًعاًَني َع٘ ٚايعٌُ عًٞ
تًبٝتٗا"
 ايبعس ايطابع "ايتشفٝع ايصٖو أ ٚا٫غتجاض ٠ايعكً ١ٝيًعاًَني بايكػِ"
 ايبعس ايػازؽ "فِٗ ضٝ٥ؼ ايكػِ يعًُ ١ٝايتغٝري ٚآيٝات٘"
دا -بُٓٝا ؼكل ايبعس اـاَؼ "تٛقع َػتٜٛات عًٝا َٔ ا٭زا "٤بسضد١
َتٛغط ،١سٝح دا ٤يف املطتب ١ايػابعٚ ١ا٭خريٚ ٠شيو بس ٕٚفاضم زاٍ
إسكا ٞ٥بني ف٦يت ايع.١ٓٝ
 3تٛنَ ٝتطًبات تطبٝل ض٩غا ٤ا٭قػاّ ٭زٚاضِٖ ايكٝاز ١ٜايتش ١ًٜٝٛيف
اؾاَعات ايػعٛزٚ ،١ٜقس أغفطت ْتا٥ر ايسضاغ ١املٝساْ ١ٝعٔ اٯت-:ٞ
أ-

تهُٔ ايبعس ا٭ ٍٚنطٚض ٠تع ض٩غا ٤ا٭قػاّ بعؿط َٗاضات ٫ظَ ١يٛنع
ض ١ٜ٩عاَ ١يبٓا ٤ثكافَ ١ؿرتن ١ٱزاض ٠ا٭قػاّ.

 ٚتهُٔ ايبعس ايجاْ ٞعؿط َتطًبات يكٝاؽ ايػًٛى اٱزاض ٟامنصد١ايػًٛى يط٩غا ٤ا٭قػاّ َٔ سٝح اغتعسازِٖ يكٝاز ٠ايتغٝري ٚقسضتِٗ عً٢
ايعٌُ ايتعاٚ ْٞٚمحاغِٗ اؿكٝك ٞيتطٜٛط ايكػِ عًُٝاً ٚتُٜٓٛاً.
داٚ -است ٣ٛايبعس ايجايح غمل َٗاضات تػِٗ يف قٝاؽ غًٛى ض٩غا ٤ا٭قػاّ
سَ ٍٛطاعاتِٗ ي٬ستٝادات ايفطز ١ٜيفطم ايعٌُ امله َٔ ٕٛا٭عها٤
هجلت األًدلس للعلوم االجتواعيت والتطبيقيت

59

العدد العاشر الوجلد (ً )5وفوبر 3102م

د/احود هحود برقعاى  ،د/صالح عبداهلل هحود حسي  ،د/عبدالحكين رضواى سعيد

القيادة التحويليت

ٚايباسجني يف ا٭قػاَّٚ ،س ٣اغتذابتِٗ يتًبٖ ١ٝص ٙا٫ستٝادات اييت
جًمل يف تطبٝل املُاضغات ايرتبٚ ،١ٜٛاغتجُاض املٛاٖب َِٓٗ يف قٓع
ايكطاضاتٚ ،عسايتِٗ زٝٝ ٕٚع أ ٚقابا.٠
ز -أَا ايبعس ايطابع فكس تهُٔ غبع َٗاضات يكٝاؽ ايػًٛى ايكٝاز ٟيط٩غا٤
ا٭قػاّ س ٍٛؼفٝع ايعاًَني َعِٗ ٚقسضتِٗ عً ٢اغتجاض ٠عكٛهلِ سٍٛ
ططح أفهاض عًُ ١ٝدسٜسٚ ،٠ايعٌُ يف فطٜل َٔ خ ٍ٬تبازٍ ٚدٗات ايٓعط
ٚاـربات ٚاملكرتسات ايبٓا.٠٤
ٖاٚ -است ٣ٛايبعس اـاَؼ عً ٢أضبع َٗاضات يكٝاؽ ايػًٛى ايكٝاز ٟيط٩غا٤
ا٭قػاّ س ٍٛتٛقعاتِٗ ملػتٜٛات عًٝا َٔ أزا ٤ا٭عها َٔ ٤خ ٍ٬ؼفٝع
ا٭عهاٚ ٤تؿذٝعِٗ يتشػني أزاٚ ِٗ٥اؿهِ عً َٔ ٘ٝخَ ٍ٬عاٜري َكٓٓ.١
ٚ -ٚتهُٔ ايبعس ايػازؽ تػع َٗاضات ملعطف ١فِٗ ض٩غا ٤ا٭قػاّ ٯيٝات
ايتغٝري َٔ سٝح ضٜ٩تِٗ املؿرتنَ ١ع ا٭عها ٤س ٍٛاهلسف َٔ ايتغٝري
ٚزٚضِٖ نكاز ٠ي٘ َٚس ٣فُِٗٗ يًُٛاقف ٚقبٛهلِ يًتشسٚ ٟاَت٬ى
اؾطأ.٠
ظٚ -تهُٔ ايبعس ايػابع مثإ َٗاضات يكٝاؽ ايػًٛى ايكٝاز ٟايتشًٜٞٛ
يط٩غا ٤ا٭قػاّ س ٍٛإزضانِٗ يًك ِٝايتٓع ١ُٝٝاييت تٓعِ ايعٌُ ٚتكٛزٙ
س ٍٛايتغٝري ايتش َٔ ًٜٞٛسٝح ايٛنٛح ٚايؿفافٚ ،١ٝايتشفٝع ٚايتُهٔ
ٚايعسايٚ ١اي ٤٫ٛيًكػِ ٚايعٌُ عً ٢اغتجُاضٚ ٙتػٜٛل أعاث٘.
4

اقرتاح غبٌ َعاؾْٛ ١اس ٞايككٛض يف إزاض ٠ض٩غا ٤ا٭قػاّ ٭قػاَِٗ يف
ن ٤ٛأغً ٛايكٝاز ٠ايتشٖٚ ،١ًٜٝٛصا ٜتطًب ا٭خص بايتٛقٝات ٚاملكرتسات
اٯت-:١ٝ
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أ-

القيادة التحويليت

نطٚض ٠اٖ٫تُاّ بتٛنَ ٝا ٜػتذس َٔ أغايٝب اٱزاضٚ ٠إزضادٗا نُٔ
بطاَر تسضٜب ايكٝازات اؾاَع.١ٝ

 عكس زٚضات تسضٜبٚٚ ١ٝضف عٌُ ٭عها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ عاَٚ ١يًهٛازضايكٝاز ١ٜخاق ١تتٓا ٍٚاملٗاضات ايكٝاز ١ٜايٛادب تٛافطٖا يس ٣ايكٝازات
اؾاَع ،١ٝعً ٢ن ٤ٛأغًٛ

ايكٝاز ٠ايتشٚ ،١ًٜٝٛشيو عً ٢كتًف

املػتٜٛات ايكٝاز ١ٜباؾاَع.١
دا -ايت نٝس عً ٢طؽ َٗاضات بعس "تٛقع َػتٜٛات عًٝا َٔ ا٭زا "٤يس٣
ض٩غا ٤ا٭قػاّ يف بطاَر ايتسضٜب; ْعطاً ٫نفاض ْػب ١املٛافك ١عً٢
تٛافطٖا يس َٔ ِٜٗقبٌ أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ.
زَ -طاعا ٠ايؿفاف ١ٝيف عًُ ١ٝتك ِٜٛض٩غا ٤ا٭قػاّ يٮعهاٚ ٤إؾطانِٗ َعِٗ
يف تكَُ ِٝعاٜري ا٭زآَٚ ٤اقؿْ ١تا٥ذٗا َعِٗ.
ٖا -ضبط سهٛض أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ ٚايكٝازات اؾاَع ١ٝيرباَر ايتسضٜب
ٚٚضف ايعٌُ اععظات عًُ ،١ٝغٛاَ ٤از ١ٜأّ َعٓ.١ٜٛ
ضابعاً :نُاْات ؼكٝل ايتكٛض املكرتح:
يف نْ ٤ٛتا٥ر ايسضاغ ،١ميهٔ ٚنع بعض ايهٛابط اييت تفٝس يف تطبٝل ٖصا
ايتكٛض املكرتح عً ٢اؾاَعات ايعطب ١ٝعاَٚ ١ايػعٛز ١ٜخاقٚ ،١شيو نُا
-:ًٜٞ
أ

ْؿط ايٛع ٞبا٭غايٝب اؿسٜج ١يف اٱزاضٚ ٠أُٖٝتٗا يف تفاعٌ ايفطاز
ٚاؾُاعات َٔ خ ٍ٬ايٓسٚات ٚاملطبٛعات اييت تٛظع عً ٢ايطٚ ٬ايعاًَني
يف اؾاَع.١
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القيادة التحويليت

إزضاز بعض املفطزات ايجكاف ١ٝاـاق ١باملػتذسات يف أغايٝب اٱزاض ،٠خاق١
أغًٛ

ايكٝاز ٠ايتشٚ ،١ًٜٝٛشيو نُٔ َكطضات ثكاف ١ٝعً ٢كتًف

ايتدككات اؾاَع.١ٝ
دا سح أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ باؾاَعات عً ٢ا٫ط٬ع عً ٢اؾسٜس يف فا٫ت
اٱزاض ٠يف ايس ٍٚاملتكسَٚ ١عح غبٌ تطبٝكٗا يف ايب٦ٝات ايعطب.١ٝ
ز تسضٜب أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ َٚعا ِْٗٝٚعً ٢اؾسٜس يف أغايٝب اٱزاض،٠
٫غُٝا أغً ٛايكٝاز ٠ايتش.١ًٜٝٛ
ٖا سح أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ عً ٢تطبٝل ٖصا ا٭غً ٛايكٝازَ ٟع ط٬بِٗ يف
املطسً ١اؾاَعَٚ ١ٝطسً ١ايسضاغات ايعًٝا.
ٚبٗصا ٜه ٕٛايباسج ٕٛقس أدابٛا عٔ ايػ٪اٍ اؿاز ٟعؿط يًسضاغ.١

هجلت األًدلس للعلوم االجتواعيت والتطبيقيت

62

العدد العاشر الوجلد (ً )5وفوبر 3102م

د/احود هحود برقعاى  ،د/صالح عبداهلل هحود حسي  ،د/عبدالحكين رضواى سعيد

القيادة التحويليت

مراجع الدراسة-:
 1اؿطباا ،ٞقاغااِ باأ عا٥ااٌ" .ايتُٓٝاا ١املٗٓٝاا ١يًكٝااازات ايرتبٜٛاا ١ٱزاضَ ٠سضغاا١
املػتكبٌ بس ٍٚاـًٝر ايعطب ٞيف ن ٤ٛايكٝاز ٠ايتش ."١ًٜٝٛفً ١زضاغات يف
ايتعً ِٝاؾاَع .ٞايعسز اـاَؼ عؿط ،أ ػطؼ  ،2007م م .167 - 86
2

ايسٖؿ ا ااإ ،مج ا اااٍ عً ا اا ;ٞايػٝػ ا اا ،ٞمج ا اااٍ أمح ا ااس .أزا ٤ض٩غ ا ااا ٤ا٭قػ ا اااّ
ا٭نازميٝاا ١ملػااٛ٦يٝاتِٗ املٗٓٝااٚ ١ع٬قتاا٘ بطنااا أعهااا٦ٖٝ ٤اا ١ايتااسضٜؼ عاأ
عًُااِٗ .املاا ٪ط ايكاا َٞٛايػاآ ٟٛايجاااْ ٞعؿااط اايعطباا ٞايطابااع  :تطااٜٛط أزا٤
اؾاَع ااات ايعطب ٝاا ١يف ن ااَ ٤ٛع اااٜري اؾ ااٛز ٠ايؿ اااًَ ١ا 19 -18زٜػ ااُرب
ايكاٖط .2005 ،٠م م .125 -78

3

ايغاَا ااس ،ٟغا ااعٝس ب ا اأ قُا ااس قا اااس .ايك ٝا اااز ٠ايتشًٜٝٛا اا ١يف اؾاَع ا ااات
ايػ ا ااعٛز َ :١ٜا ااس ٣مماضغ ا ااتٗا ٚاَ ا اات٬ى خكا٥ك ا ااٗا َ ا اأ قب ا ااٌ ايك ٝا ااازات
ا٭نازمي -١ٝزضاغَٝ ١ساْ .١ٝعاح َهُاٌ يٓٝاٌ زضدا ١اياسنتٛضا .ٙداَعا١
أّ ايكط .٣نً ١ٝايرتب ١ٝاه ١املهطَٖ1421 .١ا.

4

ايكشطااْ ،ٞغاات .ايكٝااز ٠اٱزاضٜا :١ايتشا ٍٛما ٛايُٓاٛشز ايكٝااز ٟايعااامل.ٞ
ايطٜاض .از.ّ2001 ، ٕ .

5

ايهٓا ااسضْ ،ٟبًٝا اا .١زضاغا اا ١ؼًًٝٝا اا ١يط٩غا ااا ٤ا٭قػا اااّ ايعًُٝا اا ١يف َ٪غػا ااات
ايتعًاا ِٝايعاااي .ٞفًاا ١نًٝاا ١ايرتبٝاا .١اتكااسض عاأ نًٝاا ١ايرتبٝاا ١ظاَعاا١
املٓكٛض . ٠ع ٜٓ ،60اٜط  .2006م م .256 -210

6

ايكاااطٛح ،قُااس ضاؾااس بااساح .اياآُط ايكٝاااز ٟيط٩غااا ٤ا٭قػاااّ ٚع٬قت اا٘
بااايطٚح املعٜٓٛاا ١٭عهااا٦ٖٝ ٤اا ١ايتااسضٜؼ بهًٝااات إعااساز املعًُااني يف املًُهاا١
ايعطبٝاا ١ايػااعٛز .١ٜضغااايَ ١ادػااتري .داَعاا ١املًااو غااعٛز .نًٝاا ١ايرتبٝاا،١
.1996
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7

القيادة التحويليت

اهل٬ي ا اا ،ٞايؿا ا ااطبٝو اهل٬يا ا اا" .ٞاغا ا ااتدساّ ْعا ا ااطٜيت ايكٝا ا اااز ٠ايتشًٜٝٛا ا اا١
ٚاٱدطا ١ٝ٥يف بعض ايهًٝات اؾاَع -١ٝزضاغَٝ ١ساْٝاَ ."١ػاتكبٌ ايرتبٝا١
ايعطبَ .١ٝر  .7ع ،2001 ،21م م - 9

8

.72

محسات ،قُس سػٔ .ايكٝاز ٠ايرتب ١ٜٛيف ايكطٕ اؾسٜس .عُإ .زاض َٚهتبا١
اؿاَس.2006 ،

9

غ ا ااعاز ،٠د ا ااٛز ٠أمح ا ااس ،تط ا ااٜٛط اي ا ااسٚض اٱزاضٚ ٟايك ٝا اااز ٟي ا ااطٝ٥ؼ ايكػ ا ااِ
ا٭نازمي ٞيف داَع ١ايٓذاح ايٛطٓ ٪َ ،١ٝط داَع ١ايٓذاح ايٛطٓ ١ٝتاضٜذ
ٚتطٛض ا . ْٜ٘ٝٛ 8نً ١ٝايعًا ّٛايرتبٜٛا ،١داَعا ١ايٓذااح ايٛطٓٝا.2003 ،١
م .14 -1

 10ؾطف  ،قبش ٞؾعبإ .زٚض ضٝ٥ؼ ايكػِ ا٭نازمي ٞيف تُٓ ١ٝقاسضات أعهاا٤
ٖ٦ٝاا ١ايتااسضٜؼ ٚع٬قتاا٘ بإْتااادٝتِٗ ا٭نازميٝاا -١زضاغاا ١ساياا ١ظاَعاا١
املٓٛف .١ٝامل ٪ط ايك َٞٛايػٓ ٟٛايجاياح عؿاط اايعطبا ٞاـااَؼ  ،ا27 -26
ْااٛفُرب  .داَعاا ١عااني مشااؼَ .طنااع تطااٜٛط ايتعًاا ِٝاؾاااَع .2006 ،ٞم
م م .440 -408
 11ؾ ااٝش ،١عب ااس اجمل ٝااس عب ااس ايت ااٛا ; املػ اآس ،ؾ ااٝد ،١نف ااا ٠٤ض ٥ااٝؼ ايكػ ااِ
ا٭نازمي ،ٞزضاغ ١ٯضا ٤أعها٦ٖٝ ٤ا ١ايتاسضٜؼ ظاَعا ١قطاط ،سٛيٝا ١نًٝا١
ايرتب ،١ٝداَع ١قطط ،ع  .1994 ،11م م .44 -17
12

َكا ااطفٜٛ ،٢غا ااف عبا ااس املعطا اا" .ٞأغا ااً ٛايكٝا اااز ٠ايتشًٜٝٛا اا ١نُا ااسخٌ
يتشػااني أزا َ ٤اسٜط املسضغاا ١يف َكااط" .ايرتبٝاا .١ايعااسز ايػااابعٜٛ ،يٝاا.2002 ٛ
م م .202 -139

 13عً ُٝااات ،ق اااس ْاق ااط .ايك ااسضات ايكٝاز ٜاا ١يط٩غ ااا ٤ا٭قػ اااّ يف اؾاَع ااات
ا٭ضزْٝا .١فًاَ ١طنااع ايبشاٛخ ايرتبٜٛاا .١اتكاسض عأ داَعاا ١قطاط  .ايػاآ١
ايجاْ ١ٝعؿط .ع ٜٓ ،23اٜط  .2003م م .170 -143

هجلت األًدلس للعلوم االجتواعيت والتطبيقيت

64

العدد العاشر الوجلد (ً )5وفوبر 3102م

القيادة التحويليت

عبدالحكين رضواى سعيد/ د، صالح عبداهلل هحود حسي/ د، احود هحود برقعاى/د

ِؼ ايكػٝ٥ ض١فٝظٚ فٝقٛ "ت. عبس ايكازض١ًْٗ ،ِ َطفمل قاس; ٖاؾ، ْاقف14
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16) Astin, Alexander W. & Astin, Helen S. Leadership
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Change. W. K. Kellog Foundation, 2000.
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Expectation. New York. Free Press, 1985.
18) Birasnav,
M.;
Rangnekar,
S.;
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24) Clark, B., The Academic Profession, University of
California press (A) 1987.
25) Conger, J. A.; Kanungo, R. N.; Menon, S. T. "Charismatic
Leadership and Follower Effects". Journal of
Organizational Behavior. 21, 2000. Pp. 747- 767.
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القيادة التحويليت

د/احود هحود برقعاى  ،د/صالح عبداهلل هحود حسي  ،د/عبدالحكين رضواى سعيد

ًَشل ضقِ ا 1دس ٍٚضقِ ا1
َكاضْ ١بني ايكٝاز ٠اٱدطاٚ ١ٝ٥ايكٝاز ٠ايتش١ًٜٝٛ
ّ
1
2

ايكٝاز ٠ايتش١ًٜٝٛ

ايكٝاز ٠اٱدطا١ٝ٥
تك ّٛعً ٢استٝاز اٱْػإ يًشك ٍٛعً٢
ٚظٝفٜ ١ؿغًٗا يٝهػب عٝؿ٘
تٴؿغٌ

بايك٠ٛ

ٚايػٝاغ١

ٚاملٓكب

ٚايغططغ /١اـطا٥ط

3

ممً ٠٤ٛبا٭سٛاٍ اي١َٝٛٝ

4

قكري ٠املسٜٚ ٣كعب تٛد ٘ٝبٝاْاتٗا

5

تطنع عً ٢قهاٜا تهتٝهَ / ١ٝتسضد١

6
7

تٴؿغٌ با٭ٖساف ٚايكٚ ِٝا٭خ٬م ٚاملباز٨
تتذاٚظ ايؿ ٕٛ٦اي١َٝٛٝ
تٛد٘ م ٛا٭ٖساف ايط ١ًٜٛاملس ٣زٕٚ
املػا ١َٚعً ٢ايكٚ ِٝاملباز ٨اٱْػاْ١ٝ
تطنع أنجط عً ٢ا٫غرتاتٝذٝات ٚايط٣٩

تعتُس عً ٢ع٬قات إْػاْ ١ٝيتػٗ ٌٝتطًل ايعٓإ يًُٛاٖب اؾسٜس ٠التٌُ
ايتفاع٬ت اٱْػاْ١ٝ

ؼسٜسٖا ٚتطٜٛطٖا

تتبع ٚتٓذع تٛقعات ايسٚض َٔ خ ٍ٬ايسأ

تكُِ ٚتعٝس تكُ ِٝايٛظا٥ف ؾعًٗا شات

عً ٢ايعٌُ بهفا ٠٤زاخٌ ا٭ْعُ ١ايكا١ُ٥

َعٓٚ ٢أنجط ؼسٜاً

تػاْس ا٭ْعُٚ ١اهلٝانٌ اييت تععظ خط
8

تك ّٛعً ٢استٝاز اٱْػإ يًُعٓ٢

ايكاعسٚ ٠تععِ ايهفاٚ ٠٤تهُٔ ايفٛا٥س
قكري ٠ا٭دٌ

ؼاش ٟا٭ْعُٚ ١اهلٝانٌ ايساخً١ٝ
يتععٜع ا٭ٖساف ٚايك ِٝايؿاًَ١

ًَشل ضقِ ا ، 2دس ٍٚضقِ ا2
تٛظٜع افطاز ايع ١ٓٝعػب اؾاَعات ٚايهًٝات
اؾاَع١

ْٛع١ٝ

نً١ٝ

اٱَاّ
اجملُع١
إمجايٞ

اجملتُع

ايع١ٓٝ

%

160

71

44
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نً١ٝ

اهلٓسغ١

35

19

54

عًُ١ٝ

اجملتُع

ايع١ٓٝ

%

66

22

33

ايعًّٛ

30

17

57

69

إمجاي ٞايع ١ٓٝاملػشٛب١

ايرتب١ٝ

21

13

62

عً ّٛاؿاغٛ

45

13

29

93
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%

ايسعٚ ٠ٛاٱعّ٬

45

9

20

ايعًّٛ

50

22

44

41

القيادة التحويليت

د/احود هحود برقعاى  ،د/صالح عبداهلل هحود حسي  ،د/عبدالحكين رضواى سعيد

ًَشل ضقِ ا، 3دس ٍٚضقِ ا3
َعاَ٬ت ا٫ضتباط بني زضد ١نٌ عباض َٔ ٠عباضات ا٭بعاز ٚايسضد ١ايهً١ٝ
يًبعس ايص ٟتٓتُ ٞإي٘ٝ
ايبعس اٍٚ٫

ايبعس ايجاْٞ

ايبعس ايجايح

َعاٌَ

َعاٌَ

َعاٌَ

ّ

1
2

ا٫ضتباط

**0.86
**

ّ

1

3

2

4

3

5

4

6

5

7

6

8

7

9

8

10

**

**
**
**
0.80

9

0.83
0.79

**

0.88

0.81
**

**

0.92

0.83
**

3

**
0.91

10

**
0.93

**
**

4

**

2
3

5

4

6

5

**
**
**
0.91

6

0.88
__

**

0.89

0.90
**

**

1

**
0.91

7

**
0.84

اـاَؼ

ايػازؽ

َعاٌَ
ا٫ضتباط
**

َعاٌَ
ّ

2

**

1

3

2

4

3

_
_

__

_

_

اا

_

_

اا

_

_

**

4

**

3

5

4
5

7

0.87
8

**
0.88

9

**
**
**

**0.88

0.87
7

**

0.75

**
**

**0.84

0.84

0.88
6

ا٫ضتباط

0.83

0.81
**

َعاٌَ

0.85

0.74

0.92
_

**

2

0.90

0.90
**

**

1

0.87

0.91
**

ا٫ضتبا

ّ

ط

0.92

0.94

0.93
**

ا٫ضتباط

0.93

0.87

0.86

0.84
**

2

0.85

0.92
**

**

**

1

َعاٌَ

ّ

0.92

0.87

0.84

0.92
**

**

ا٫ضتباط

ّ

0.87

0.73

0.85
**

**

1

0.85

0.93
**

ا٫ضتباط

ّ

ايبعس ايطابع

ايبعس

ايبعس

ايبعس ايػابع

**
0.86

8

**0.88

**
0.75
_

** زاي ١إسكاًٝ٥ا عٓس َػت ٣ٛا . 0.01
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القيادة التحويليت

ًَشل ضقِ ا ، 4دس ٍٚضقِ ا4
َعاٌَ ايجبات اأيفا يهطْٚبار ٭بعاز ا٫غتباْ١
ا٭بعاز

عسز ايعباضات

عسز اؿا٫ت

10

30

0.956

10

30

0.961

6

30

0.947

7

30

0.964

4

30

0.938

9

30

0.950

8

30

0.946

ايبعا ا ااس ا٭ :ٍٚبٓا ا ااا ٤ضٜ٩ا ا اا ١عاَا ا ااٚ ١ثكافا ا اا١
َؿرتن ١يًكػِ.
ايبعس ايجاْ :ٞمنصد ١ايػًٛى.
ايبعااس ايجايااحَ :طاعااا ٠ا٫ستٝادااات ايفطزٜاا١
يًعاًَني َع٘ ٚايعٌُ عً ٢تًبٗٝا.
ايبعس ايطابع :ايتشفٝاع اياصٖو أ ٚا٫غاتجاض٠
ايعكً ١ٝيًعاًَني بايكػِ.
ايبعااس اـاااَؼ :تٛقااع َػااتٜٛات عًٝااا َ اأ
ا٭زا.٤
ايبعااس ايػااازؽ :فٗااِ ض٥ااٝؼ ايكػااِ يعًُ ٝا١
ايتغٝري ٚآيٝات٘.
ايبع ااس ايػ ااابع :ايك اا ِٝايتٓع ُٝٝاا ١املطتبط اا١
بكٝاز ٠ايتغٝري.
َعاٌَ ايجبات ايهًٞ

هجلت األًدلس للعلوم االجتواعيت والتطبيقيت

َعاٌَ ايجبات اأيفا
يهطْٚبار

0.970

71
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القيادة التحويليت

د/احود هحود برقعاى  ،د/صالح عبداهلل هحود حسي  ،د/عبدالحكين رضواى سعيد

ًَشل ضقِ ا ، 5دس ٍٚضقِ ا5
املتٛغطات اؿػابٚ ١ٝا٫مطافات املعٝاضٚ ١ٜايٓػب املٚ ١ٜٛ٦اختباض ات ٚز٫ي ١ايفطٚم
جملُٛعيت ايعٚ ١ٓٝشيو يٛدٗات ْعط أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ س ٍٛأبعاز ايكٝاز٠
ايتش ١ًٜٝٛعٓس ض٩غا ٤ا٭قػاّ

اؾاَع١

ايتشفٝع ايصٖو أ ٚا٫غتجاض٠

اٱَاّ

3.5

ايعكً ١ٝيًعاًَني بايكػِ.

اجملُع١

3.7

اٱَاّ

3.3

اجملُع١

3.5

اٱَاّ

3.5

اجملُع١

3.7

اٱَاّ

3.6

اجملُع١

3.9

تًبٝتٗا.
4

5

6

7

اؿػابٞ

3

يًعاًَني َع٘ ٚايعٌُ عًٞ

تٛقع َػتٜٛات عًٝا َٔ ا٭زا٤
فِٗ ضٝ٥ؼ ايكػِ يعًُ١ٝ
ايتغٝري ٚآيٝات٘.
ايك ِٝايتٓع ١ُٝٝاملطتبط ١بكٝاز٠
ايتغٝري.
إمجايٞ

املتٛغط

اجملُع١

3.7

َطاعا ٠ا٫ستٝادات ايفطز١ٜ

ايهً*ٞ

اٱَاّ

3.6
3.6

3.6

3.4

3.6

3.7

3.64

املتٛغط

2

منصد ١ايػًٛى.

اؿػابٞ

اجملُع١

3.9

8.36

76

9.18

75

8.33

79

5.96

72

5.60

73

7.07

70

7.58

74

4.30

65

3.92

70

9.44

70

7.01

73

7.44

72

املعٝاضٟ

اٱَاّ

3.7

3.8

ا٫مطاف

1

 %ايهً١ٝ

يًكػِ.

اجملُع١

3.8

3.8

9.18

73

74.5

6.15

77

72.5

72

67.5

71.5

اختباض ت

بٓا ٤ض ١ٜ٩عاَٚ ١ثكافَ ١ؿرتن١

اٱَاّ

3.7

ّ

ايطتب١

ا٭بعاز

%

1.30

3

1.21

1

0.57

1.21

5

1.22

7

0.93

6

75

0.05

78
% 72.9

* املتٛغط اؿػاب ٞايعاّ َٔ 5
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القيادة التحويليت

د/احود هحود برقعاى  ،د/صالح عبداهلل هحود حسي  ،د/عبدالحكين رضواى سعيد

ًَشل ضقِ ا ، 6دس ٍٚضقِ ا6
املتٛغط اؿػابٚ ٞا٫مطاف املعٝاض ٟملتطًبات تطبٝل ضٝ٥ؼ ايكػِ ٭زٚاضٙ
ايكٝاز ١ٜايتش ١ًٜٝٛيف بعض اؾاَعات ايػعٛز ،١ٜفُٝا ٜطتبط ببٓا ٤ض ١ٜ٩عاَ١
ٚثكافَ ١ؿرتن ١يًكػِ
اؾاَع١

اؿػابٞ

ايهًٞ
املتٛغط

ايعاًَني َع٘.

اجملُع١

3.9

0.89

وطم ضٝ٥ؼ ايكػِ عً ٢ايتعطف عً٢

اٱَاّ

3.8

1.08

75

ٜػع ٢ضٝ٥ؼ ايكػِ إىل بٓا ٤فُٛعَٔ ١
ايك ِٝا٫هاب ١ٝاملؿرتنٚ ١تععٜعٖا زاخٌ
ايكػِ  ٫ٚغُٝا َا ٜتكٌ بايعًُ١ٝ
ايتعً.١ُٝٝ
ٜطاع ٞضٝ٥ؼ ايكػِ اـطط ايػابك١
ٚاؿاي ١ٝأثٓا ٤ايتدطٝط املػتكبًٞ
يًكػِ ٚبطاف٘.

6

ٜعط ٞضٝ٥ؼ ايكػِ أٚي ١ٜٛيرتغٝذ ثكاف١
َؿرتن ١ت٪نس عً ٢ايتعاٚ ٕٚا٫سرتاّ
املتبازٍ بني ايعاًَني زاخٌ ايكػِ.

7

ٜك ّٛضٝ٥ؼ ايكػِ عٌ ايٓعاعات
ٚايكطاعات زاخٌ ايكػِ باغتدساّ أغايٝب
تؿاضن ٘ٝكتًف.١

8

73.5
77

ٚبطاف٘.

5

1.15

70

3.7

ٚدٗات ايٓعط املدتًف ١س ٍٛخطط ايكػِ
4

اؿػابٞ

3

املعٝاضٟ
املتٛغط

ٜػع ٢ايكػِ إىل ؼكٝكٗا ؾُٝع

ا٫مطاف

2

ٜٛن ضٝ٥ؼ ايكػِ ا٭ٖساف ايعاَ ١اييت

اٱَاّ

3.5

%

ض ١ٜ٩عاَٚ ١ثكافَ ١ؿرتن ١يًكػِ.

 ٧ٜٝٗضٝ٥ؼ ايكػِ أعها ٙ٤يٓكاؾات
َفٝس ٠س ٍٛايكهاٜا املطتبط ١بطبٝع١
ايكػِ.
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3.8

75

اجملُع١

3.8

1.00

75

اٱَاّ

3.5

1.13

70

3.7

73.5

اجملُع١

3.9

0.73

77

اٱَاّ

3.5

1.15

71

اجملُع١

3.6

1.06

73

اٱَاّ

3.6

1.12

73

اجملُع١

4.0

0.85

81

اٱَاّ

3.6

1.06

72

اجملُع١

3.6

1.24

73

اٱَاّ

3.6

1.18

72

اجملُع١

3.7

0.83

74

73

3.6

3.8

3.6

3.7

 %ايهً١ٝ

اي٬ظَ ١ٱؾطاى ايعاًَني َع٘ يف تهٜٔٛ

اجملُع١

3.8

3.8

0.66

76

75.5

72

77

72.5

72.5

اختباض ت

ٜطبل ضٝ٥ؼ ايكػِ ا٭غايٝب املدتًف١

اٱَاّ

3.8

1.12

75

0.40

1.48

0.78

2.33
*

0.54

2.13
*

0.35

0.92
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ايطتب١

ّ
1

ايفكطات

3

6

5

6

1
0

2

8

8

د/احود هحود برقعاى  ،د/صالح عبداهلل هحود حسي  ،د/عبدالحكين رضواى سعيد
9

ٜسضى ضٝ٥ؼ ايكػِ إٔ تٛفري أدٛا ٤ايط١ٜ٩

اٱَاّ

4.0

س.١ٜٛٝ

اجملُع١

4.0

0.99

ٜتُتع ضٝ٥ؼ ايكػِ بجكاف ١املػٚ٪ي١ٝ

اٱَاّ

3.9

1.04

77

اؾُاع.١ٝ

اجملُع١

3.9

0.84

78

املؿرتنٚ ١تععٜعٖا ٖ ٛعٌُ ش ٚأُٖ١ٝ
1
0

القيادة التحويليت

إمجايٞ

4.0

3.9
3.8

1.10

72
79

75.5

77.5

1.60

0.27

%74.5

* زاي ١عٓس َػت ٣ٛا0.05
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1

د/احود هحود برقعاى  ،د/صالح عبداهلل هحود حسي  ،د/عبدالحكين رضواى سعيد

القيادة التحويليت

ًَشل ضقِ ا ، 7دس ٍٚضقِ ا7
املتٛغط اؿػابٚ ٞا٫مطاف املعٝاض ٟملتطًبات تطبٝل ضٝ٥ؼ ايكػِ ٭زٚاضٙ
ايكٝاز ١ٜايتش ١ًٜٝٛيف اؾاَعات ايػعٛز ١ٜفُٝا ٜطتبط بُٓصد ١ايػًٛى
اؾاَع١

14

ٜتكف غًٛى ضٝ٥ؼ ايكػِ

اٱَاّ

3.9

باملط.١ْٚ

اجملُع١

4.0

اٱَاّ

3.8

اجملُع١

4.2

ٜػع ٢ضٝ٥ؼ ايكػِ إىل سح
15

أعها ٘٥عً ٢ايعٌُ اؾُاعٞ
ٚايتعا.ْٞٚ
ٜعٗط ضٝ٥ؼ ايكػِ اغتعسازا
سكٝكٝا إىل تغٝري مماضغات٘

16

اؿػابٞ

13

اٱَاّ

املتٛغط

عًُٝا ٚيٝؼ ْعطٜا.

اجملُع١

4.0

3.8
4.0

4.0

3.5

ايكٝازٚ ١ٜتعسًٜٗا يف ن ٤ٛايتغص١ٜ
املطتس َٔ ٠أعها ٤ايكػِ ٚايعاًَني

املتٛغط

مياضؽ ضٝ٥ؼ ايكػِ قٝاز ٠ايتغٝري

اٱَاّ

3.6

اؿػاب ٞايهًٞ

12

املعٝاضٟ

باسرتاّ.

اجملُع١

4.4

ا٫مطاف

ٜعاٌَ ضٝ٥ؼ ايكػِ ا٭عها٤

اٱَاّ

4.3

4.4

%

11

0.87

80

0.84

85

0.71

87

1.16

72

0.71

81

0.99

79

0.88

79

1.08

76

0.94

83

1.28

اجملُع١

81

0.69-

2

86

1.06

1

76.5

*2.22

5

79

0.80

4

79.5

1.88

3

71

3.6
3.7

 %ايهً١ٝ

ٚا٭نازمي ١ٝبهفا.٠٤

اجملُع١

4.0

4.1

0.89

82

اختباض ت

٪ٜز ٟضٝ٥ؼ ايكػِ َٗاَ٘ اٱزاض١ٜ

اٱَاّ

4.1

ّ

ايطتب١

ايفكطات

73
0.90

0.86

8

75

َع٘.
17
18
19

20

ٜتبع ضٝ٥ؼ ايكػِ منط ايكٝاز٠

اٱَاّ

3.5

ايتؿاضن ١ٝيف أزا ٤عًُ٘.

اجملُع١

3.7

ٜػع ٢ضٝ٥ؼ ايكػِ إىل تٛفري

اٱَاّ

3.2

فطم ايتُٓ ١ٝاملٗٓ ١ٝ٭عها.٘٥

اجملُع١

3.7

ٜعٗط ضٝ٥ؼ ايكػِ محاغاً سكٝكٝاً

اٱَاّ

3.7

أثٓا ٤عًُ٘ بايكػِ.

اجملُع١

3.9

ٜكسّ ضٝ٥ؼ ايكػِ منٛشدا وتصٟ

اٱَاّ

3.6

اجملُع١

3.7

ب٘ يًكا٥س ايفعاٍ ٜٚعٗط بٛنٛح يف
غًٛنٝات٘ ٚمماضغات٘.

إمجاي
ٟ

3.8

3.6
3.5
3.8

3.7

1.06

70

1.11

75

1.03

64

0.79

74

1.25

74

0.92

78

1.26

72

1.11

75

72.5

0.96

9

69

1.85

10

76

*2.52

6

73.5

0.53

%77

* زاي ١عٓس َػت ٣ٛا0.05
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7

د/احود هحود برقعاى  ،د/صالح عبداهلل هحود حسي  ،د/عبدالحكين رضواى سعيد

القيادة التحويليت

ًَشل ضقِ ا ، 8دس ٍٚضقِ ا8
املتٛغط اؿػابٚ ٞا٫مطاف املعٝاض ٟملتطًبات تطبٝل ضٝ٥ؼ ايكػِ ٭زٚاضٙ
ايكٝاز ١ٜايتش ١ًٜٝٛيف اؾاَعات ايػعٛز ١ٜفُٝا ٜطتبط اطاعا ٠ا٫ستٝادات
ايفطز ١ٜيًعاًَني َع٘ ٚايعٌُ عً ٢تًبٝتٗا
اؾاَع١

24

ٜػتجُط ضٝ٥ؼ ايكػِ املٗاضات ٚاملٛاٖب

اٱَاّ

3.5

اجملُع١

3.8

ٜؿاضى ضٝ٥ؼ ايكػِ ايعاًَني َع٘ يف

اٱَاّ

3.7

قٓع ايكطاضات املدتًف.١

اجملُع١

3.7

ٜػع ٢ضٝ٥ؼ ايكػِ إىل َعاًَ ١مجٝع

اٱَاّ

3.7

اجملُع١

3.6

اييت ٜتُتع بٗا نٌ فطز َٔ ايعاًَني
َع٘ يف قٓع ٚاؽاش ايكطاضات املدتًف.١

25

26

اؿػابٞ

23

املتٛغط

ايعًُ ١ٝايتعً.١ُٝٝ

اجملُع١

3.6

ايعاًَني َع٘ بؿفافٚ ١ٝعساي ١زٕٚ
ٝٝع أ ٚقابا ٠٭سس.

إمجايٞ

اؿػاب ٞايهًٞ

 َٔ٪ٜضٝ٥ؼ ايكػِ باؿط ١ٜيف إزاض٠

اٱَاّ

3.6

اؾسٜس.٠

3.6

3.7

3.7

3.7
3.6

هجلت األًدلس للعلوم االجتواعيت والتطبيقيت

76

املتٛغط

22

اجملُع١

3.6

املعٝاضٟ

ٜؿطى ضٝ٥ؼ ايكػِ ايعاًَني َع٘ يف
تطبٝل ا٭غايٝب ٚاملُاضغات ايرتب١ٜٛ

ا٫مطاف

اٱَاّ

3.5
3.6

%

21

1.14

75

1.13

70

0.85

73

1.12

73

1.07

71

1.17

70

1.07

75

1.11

74

0.91

74

1.23

74

0.89

 %ايهً١ٝ

ايعاًَني َع٘.

اجملُع١

3.7

3.7

1.10

71

اختباض ت

ٜػتذٝب ضٝ٥ؼ ايكػِ ملطايب ٚسادات

اٱَاّ

3.6

ّ

73

0.34

71.5

0.70

72

72.5

72

0.37
1.38

ايطتب١

ايفكطات

2

6

5

4

74

0.70

1

73

0.22

2

%72.5
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القيادة التحويليت

د/احود هحود برقعاى  ،د/صالح عبداهلل هحود حسي  ،د/عبدالحكين رضواى سعيد

ًَشل ضقِ ا9
دس ٍٚضقِ ا9
املتٛغط اؿػابٚ ٞا٫مطاف املعٝاض ٟملتطًبات تطبٝل ضٝ٥ؼ ايكػِ ٭زٚاضٙ
ايكٝاز ١ٜايتش ١ًٜٝٛيف اؾاَعات ايػعٛز ١ٜفُٝا ٜطتبط بايتشفٝع ايصٖو أٚ
ا٫غتجاض ٠ايعكً ١ٝيًعاًَني بايكػِ.
اؾاَع١

اؿػابٞ

املتٛغط

يًعاًَني َع٘.

اجملُع١

3.6

وااح ايعاااًَني َعاا٘ عًاا ٢ا٫طاا٬ع

اٱَاّ

3.5

ايرتبٚ ١ٜٛتعُُٗٝا.

اجملُع١

3.6

اٱَاّ

3.0

اجملُع١

3.6

ايعًُا ااَٗٓٚ ٞذٝا اا ١سا ااٌ املؿا ااه٬ت

عًا ا ا ا اا ٢ايتذا ا ا ا اااض ٚايتذسٜا ا ا ا ااسات

ٜؿا ا ا ااذع ايعا ا ا اااًَني َعا ا ا اا٘ عًا ا ا اا٢
ايتذطٜب ٚايتكٚ ِٜٛايت ٌَ.
إمجايٞ

اؿػاب ٞايهًٞ

ٜػ ااع ٢إىل تُٓ ٝاا ١أغ ااً ٛاي ااتفهري

اٱَاّ

3.6

املتٛغط

33

ٚاـربات ٚاملكرتسات ايبٓا.٠٤

اجملُع١

3.7

ٜػا ا ااُ بتبا ا ااازٍ ٚدٗا ا ااات ايٓعا ا ااط

3.8

3.6

3.6

3.3

3.6

املعٝاضٟ

32

اٱَاّ

3.8

أفهاض ٚأغايٝب دسٜس.٠

ا٫مطاف

31

اجملُع١

3.7

%

30

ٜؿ ااذع ايع اااًَني َع اا٘ عً اا ٢ط ااطح

اٱَاّ

3.6

3.7

1.10

75

1.12

73

1.05

74

0.91

75

0.98

75

1.12

72

0.96

72

1.21

70

0.88

73

1.21

61

0.85

72

 %ايهً١ٝ

29

مماضغاتِٗ ٚتطٜٛطٖا.

اجملُع١

3.8

ٜؿااذع ايعاااًَني َعاا٘ عًاا ٢تكٝااِٝ

اختباض ت

28

اٱَاّ

3.4

3.6

1.16

69

ايطتب١

ّ

ايفكطات

72

1.52

3

73.5

1.10

2

75

0.86

1

72

71.5

66.5

0.12

0.92

2.58
*

%72

* زاي ١عٓس َػت ٣ٛا0.05
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5

6

القيادة التحويليت

د/احود هحود برقعاى  ،د/صالح عبداهلل هحود حسي  ،د/عبدالحكين رضواى سعيد

ًَشل ا ، 10دس ٍٚا10
املتٛغط اؿػابٚ ٞا٫مطاف املعٝاض ٟملتطًبات تطبٝل ضٝ٥ؼ ايكػِ ٭زٚاضٙ
ايكٝاز ١ٜايتش ١ًٜٝٛيف اؾاَعات ايػعٛز ١ٜفُٝا ٜطتبط بتٛقع َػتٜٛات عًٝا َٔ
ا٭زا.٤
اؾاَع١

املتٛغط

اؿػابٞ

اؿػاب ٞايهًٞ

37

 ٜااٛفط ايتغص ٜاا ١ايطادع اا ١ايه ااطٚض١ٜ

اٱَاّ

3.2

فُٝا ٜتكٌ ب زا.ِٗ٥

اجملُع١

3.4

ٜػتدسّ أغايٝب كتًف ١يتشفٝاع

اٱَاّ

3.3

َٛنا ا ااٛع ١ٝتتػا ا ااِ بايؿا ا اافاف ١ٝيف

3.5

3.3

ايعاًَني َع٘ ٚتؿذٝعِٗ يتشػاني
أزاٗ٥ااِ ٚايٛقاا ٍٛبٗااا إيااَ ٞػاات٣ٛ

اجملُع١

املتٛغط

36

تكٛمي٘ ٭زا ٤ايعاًَني َع٘.

اجملُع١

3.6

املعٝاضٟ

35

اٱَاّ

3.3

ا٫مطاف

يف تك ِٜٛأزا.ِٗ٥
ٜػا ااتدسّ ض٥ا ااٝؼ ايكػا ااِ أغا ااايٝب

3.4

3.5

0.97

%

34

يف ٚنااع َعاااٜري ا٭زا ٤املػااتدسَ١

3.4

66.5

1.54

3

64
69

1.22

65

1.03

72

1.10

64

0.99

67

1.15

66

1.10

 %ايهً١ٝ

اجملُع١

3.5

1.28

اختباض ت

ٜؿاضى ضٝ٥ؼ ايكػِ ايعاًَني َعا٘

اٱَاّ

3.2

ّ

ايطتب١

ايفكطات

68.5
1.13
65.5

إمجايٞ

هجلت األًدلس للعلوم االجتواعيت والتطبيقيت
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4

67.5
0.76

69

عاٍ ايٓٛع.١ٝ
3.4

1.00

1

%67.5
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2

القيادة التحويليت

د/احود هحود برقعاى  ،د/صالح عبداهلل هحود حسي  ،د/عبدالحكين رضواى سعيد

ًَشل ا ، 11دس ٍٚا11
املتٛغط اؿػابٚ ٞا٫مطاف املعٝاض ٟملتطًبات تطبٝل ضٝ٥ؼ ايكػِ ٭زٚاضٙ
ايكٝاز ١ٜايتش ١ًٜٝٛيف اؾاَعات ايػعٛز ١ٜفُٝا ٜطتبط بفِٗ ضٝ٥ؼ ايكػِ
يعًُ ١ٝايتغٝري ٚآيٝات٘.

43

44

اٱَاّ

3.6

تؿاضنٝا يف عًُ٘.

اجملُع١

3.7

بني ايعاًَني ٜٓٚتٗر أغًٛباً سٝازٜاً
ضٝ٥ؼ ايكػِ َسض يًكٝاّ بسٚض ٙنكا٥س

اٱَاّ

3.4

يًتغٝري.

اجملُع١

3.7

ميتًو ضٝ٥ؼ ايكػِ ايسافع ١ٝايصات١ٝ

اٱَاّ

3.4

ايسافع ١ٝيٰخط ٜٔاايتُهني .

اجملُع١

3.9

م ٛايتغٝري ٚايكسض ٠عًْ ٢كٌ ٖصٙ
ٜتُتع ضٝ٥ؼ ايكػِ بايكسض ٠عً ٢قطا٠٤

اٱَاّ

3.6

ٚفِٗ املٛاقف اييت وا ٍٚتغٝريٖا.

اجملُع١

3.6

اٱَاّ

3.5

اجملُع١

3.7

ٜتُتع ضٝ٥ؼ ايكػِ بكب ٍٛايتشسٟ

اٱَاّ

3.7

ٚاَت٬ى اؾطأ.٠

اجملُع١

3.7

ٜٗتِ باٯخطٜٚ ٜٔػاعسِٖ عً ٢تٛفري
45

ايب ١٦ٝامل ١ُ٥٬اييت هِٓٗ َٔ ايتغٝري
ٚايتهٝف َع٘.

46

اؾاَع١

42

اؿػابٞ

41

املتٛغط

ٚابتهاض ض ٣٩دسٜس.٠
ٜٛظع ضٝ٥ؼ ايكػِ ا٭زٚاض ٚاملٗاّ ايكٝاز١ٜ

إمجايٞ

اؿػاب ٞايهًٞ

ٚايرتنٝع عً ٢ا٭ٖساف ايط ١ًٜٛاملس٣

املتٛغط

اجملُع١

3.6

3.7

3.6

3.7

3.6

3.6

3.7
3.6

املعٝاضٟ

ٜٛن ضٝ٥ؼ ايكػِ اؿاد ١إىل ايتغٝري

اٱَاّ

3.4
3.5

ا٫مطاف

يس ٣أفطاز ايكػِ.

اجملُع١

3.5

%

ٜعٌُ ضٝ٥ؼ ايكػِ عً ٢تععٜع ايتغٝري

اٱَاّ

3.5

3.5

1.22

69

1.19

69

1.28

68

1.07

 %ايهً١ٝ

40

املؿرتن ١س ٍٛاهلسف َٔ ايتغٝري.

اجملُع١

3.8

0.93

75

اختباض ت

39

ٜػع ٢ضٝ٥ؼ ايكػِ إىل تُٓ ١ٝايط١ٜ٩

اٱَاّ

3.5

3.7

1.20

69

ايطتب١

ّ

38

ايفكطات

72

0.71

4

69

0.11

9

0.59

8

69.
5

71

1.16

71

1.04

75

1.16

69

71.

0.95

74

5

1.24

68

0.92

78

73

73

1.51

1.36
2.06
*

1.12

72

71.

-

0.89

71

5

0.50

1.19

70

0.99

73

1.18

74

0.87

74
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5

2

5

71.
5
74

1.00

0.12

%71.5

* زاي ١عٓس َػت ٣ٛا0.05
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ًَشل ا ، 12دس ٍٚا12
املتٛغط اؿػابٚ ٞا٫مطاف املعٝاض ٟملتطًبات تطبٝل ضٝ٥ؼ ايكػِ ٭زٚاضٙ
ايكٝاز ١ٜايتش ١ًٜٝٛيف اؾاَعات ايػعٛز ١ٜفُٝا ٜطتبط بايك ِٝايتٓع١ُٝٝ
املطتبط ١بكٝاز ٠ايتغٝري.
اؾاَع١

52

اجملُع١

3.7

ٜػع ٢ضٝ٥ؼ ايكػِ إىل ايت نٝس عً٢

اٱَاّ

3.5

ايجكٚ ١ايعسايٚ ١املػا٤ي.١

اجملُع١

3.8

ٜػع ٢ضٝ٥ؼ ايكػِ إىل ؼكٝل قِٝ

اٱَاّ

3.5

اٱزاض ٠بايغاٜات ٚا٭ٖساف.

اجملُع١

3.8

 ُٜٞٓضٝ٥ؼ ايكػِ ا٫يتعاّ ايٛظٝفٞ

اٱَاّ

3.5

اجملُع١

3.7

ٜسضى أُٖ ١ٝق ١ُٝايٛقمل يف ايعٌُ

اٱَاّ

3.7

ٚاغتجُاض.ٙ

اجملُع١

4.0

 َٔ٪ٜضٝ٥ؼ ايكػِ بايتغري ٚايتطٜٛط

اٱَاّ

3.5

ٚايتشػني املػتُط.

اجملُع١

4.1

يس ٣ايعاًَني َع٘ ٚتسع ِٝؾعٛضِٖ
باْ٫تُاٚ ٤اي ٤٫ٛيًكػِ.

53
54

اؿػابٞ

اٱَاّ

3.4

أٖساف ايتغٝري.

51

املتٛغط

اجملُع١

ايتشفٝع ٚايتُهني ٚايتفٜٛض يتشكٝل

74

78

0.72

1

3.9
4.0

ٜػع ٢ضٝ٥ؼ ايكػِ إىل ت نٝس قِٝ

50

املتٛغط

ٚتٛغٝع فطم ٚفا٫ت اؿٛاض بني
أفطاز ايكػِ.

49

اؿػاب ٞايهًٞ

َٚباز ٨ايتؿاٚض ١ٜيسعِ فطٜل ايعٌُ

املعٝاضٟ

ٜػع ٢ضٝ٥ؼ ايكػِ إىل تطغٝذ قِٝ
48

ا٫مطاف

اٱَاّ

3.7

1.08

%

47

ٚايؿفاف ١ٝيف ايعًُٝات اٱزاض ١ٜزاخٌ

81

 %ايهً١ٝ

ايكػِ.

اجملُع١

4.0

1.12

3.9

1.08

75

اختباض ت

٪ٜنس ضٝ٥ؼ ايكػِ عً ٞق ِٝايٛنٛح

اٱَاّ

3.8

ّ

ايطتب١

ايفكطات

إمجايٞ

3.6

3.7
3.7

3.6

3.9
3.8
3.7

77
1.01

80

1.06

69

1.05

74

1.13

69

0.89

75

1.04

70

0.89

75

1.19

71

1.11

75

1.19

74

0.87

80

1.24

70

0.94

81

71.5

1.35

120
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72

1.28

7

72.5

1.61

6

73

0.92

5

77
75.5

0.87
2.26
*

%75

* زاي ١عٓس َػت ٣ٛا0.05
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