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 الخالصة

( علاى )الار ا المعيوراة لادم المرن ساي ( مادررر تهدف الدراسة الى التعرف على أثر )انماط السلوك القيااي  لل       

 مادررر ما  بلاا ال في الميظمة ، إذ تستمد الدراسة اهميتها م  اهمياة موواوا القياةايا  انمااط السالوك القيااي  المعتماد

تقاد  تاا ايتياار عيياة م تما   ماا تأثيره  طليعة العالبة  االرتلاط على الر ا المعيورة للمرن سي  .  لغرض التحقا  

كلية ( .   تاا االعتمااي  14االبسا  االياررة  الموظفي  في كليات جامعة   اسةةةةط   اللالغ عديها ) مدررر الدراسة م  

االكايرمية  العلمية   الشلكة  العيكلوتية م  بلا اللاحثي   في ال انب اليظر  ، اما فاي ال اناب  على االيبيات  المراج 

العملي فقد تا االعتماي علاى اسالو) )االساتلانة اللحثياة عا  طررا  اساتودا  الوساائا امحلاائية مثاا التكارار  الوساط 

الدراسة م موعة م  االساتيتاجات أبرههاا  جاوي  أظهرت نتائج( spssالحسابي  استودا  برنامج التحليا امحلائي )

 جاوي  لاىفضاال  عالار ا المعيوراة للمرن ساي  فاي الميظماة  علاى  مادررر تأثير للسالوك القيااي  المساتود  ما  بلاا ال

القااايا الياةاجحي  هااا عالباة ارتلااط ذات ياللااة إحلاائية بييهمااا ،  بادمة الدراسااة م موعاة ما  التوااايات أبرههاا ا  

 .كز   على التوجه للمهمة  االن اه م  جانب  العالبات االنسانية م  جانب اير  الذر  رر

 

  و، المرن س  مدررالسلوك القياي ، الالكلمات المفتاحية: 

 

 

 

 

Leadership Behavior of Managers and its Impact on the Morale Sprit of 

Subordinates 

Ahmed Abdel Amir Nasser 1, Ali Abdel Munem Mahdi 2 , 

 Ahmed Razak Abd Ramadan 3 

 

Abstract  

          The study aims to identify the effect of (leadership behavior patterns of managers) 

on (the morale of subordinates) in the organization, as the study derives its importance 

from the importance of the topic of leadership and patterns of leadership behavior  by 

managers and its impact and the nature of the relationship and association on the morale 

Sprit of subordinates . For the purpose of verifying the foregoing, a sample of the study 

population was selected from the directors of administrative departments and employees 

in the Colleges of Wasit University, which numbered (14 College). 

The literature, academic scientific references and the web were relied upon by researchers 

in the theoretical aspect. on the practical aspect, it was relied on the research 

questionnaire method by using statistical means such as repetition, arithmetic mean, and 

using the statistical analysis program (SPSS). 

The results of the study showed a set of conclusions, most notably the existence of an 

effect of the leadership behavior used by managers on the morale of subordinates in the 

organization, as well as the existence of a statistically significant correlation between 

them, The study was presented a set of recommendations, the most prominent of which is 

that successful leaders are the ones who focus on task orientation and achievement on the 

one hand, and human relations on the other hand. 
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  : المقدمة

للااحثي  فاي موتلال الم ااالت، لا  هذا الموووا ذ  اهمياة        

فالقيايا عملية مهمة  أساسية في كا الميظماات  بسالب ي رهاا فاي 

تحقيااا  اهاااداف الميظماااة  ن احهاااا  تميزهاااا  ، كماااا ت عاااد القياااايا 

الضااار ررة  الفعالاااة  فاااي توجياااه  طرائااا اميارراااة إحااادم أهاااا ال

المرن سااي   الواااوى الااى اهااداف أ  ميظمااة بكفااا.ا  فاعليااة  . 

 جاوي الماواري اللشاررة ما  اااحا) المهاارات العالياة   فضال ع 

علااااى ايااااتالف  ماااادررر أااااالك رشااااكا  تحاااادرا جدراااادا للقااااايا  ال

ن ااا الميظماات الحدرثاة  ال راتا  إال بوجاوي مستوراتها  ،  ااالك 

 أيم هااذا االهتمااا  إلااى  ظهااور  متفااوبي  . ماادررر ناااجحي   بااايا 

عاادي ماا  اليظررااات حااوى القيااايا . مثااا نظررااات القيااايا المهتمااة 

 في القيايا . اليظررات الحدرثة السلوك العاملي   

أ  موووا الر ا المعيورة م  المواوي  المهمة  المعقدا  بسلب  

عيلاار فااي الميظمااة   ارتلاطااه بااالمواري اللشااررة  الااذ  رعااد اهااا 

 تعمااا االيارات فااي معظااا الميظمااات علااى رفاا  مسااتوم الاار ا 

المعيورااة )العاطفيااة ا  االجتماعيااة ( لمرن ساايها لغاارض يفاا  ا  

اعطا. باوا للعااملي   يلا  الشاعور لادرها باأهميتها فاي الميظماة   

 م  هذه االهمية انطلقة هذه الدراسة لمعرفة اثر السالوك القيااي  

علاى الار ا المعيورااة للمرن ساي  حيا  هادفة الدراسااة  مادررر لل

 تأثيره على الر ا  مدررر الى معرفة العالبة بي  سلوك القياي  لل

المعيورة للمرن ساي  فاي الميظماة عيياة اللحا  ما  ياالى االجاباة 

على م موعه م  التسانالت  التي كاناة ابرههاا هاا هيااك تاأثير 

لمعيااو  للمرن سااي  فااي للساالوك القياااي  المسااتود  علااى الاار ا ا

الميتظمة عييه اللح  ؟  تا ايتيار عيية  الدراسة م  العااملي  فاي 

 ماادرر كليااات جامعااة   اسةةةااةط   إذ لااملة العييااة م موعااة ماا  

االبسا  االياررة  الموظفي  فاي كلياات ال امعاة   بسامة الدراساة 

ملاح  حي  تيا ى الملح  اال ى ميه ية الدراسة ، في  ةالى اربع

ي  تيا ى الملح  الثااني ال اناب اليظار   المفااهيمي للدراساة   ح

اماا الملحا  الثالا  فاساتعرض ال اناب التطليقاي ما  الدراساة ما  

يالى التحليا االحلائي لالستلانة التي تاا اعاداها  لهاذا الغارض   

 اييرا تا ايراج اها  االستيتاجات  التوايات  للدراسة م  يالى 

 الملح  الراب  .

 

 

 : منهجية الدراسة  بحث االولالم

 اوال : مشكلة الدراسة

تيااا ى الكثياار ماا  اللاااحثي  العالبااة بااي  ساالوك القائااد  مرن ساايه  

 آثارهااا االر ابيااة ا  السااللية علااى االيا.  االنتاجيااة . ا  يراسااة 

 تااأثيره علااى الاار ا المعيورااة رطاارا  ماادررر الساالوك القياااي  لل

 تية :  الكثير التسانالت اآل

عييااة فااي الميظمااة  ماادررر مااا االساالو) القياااي   السااائدا لاادم ال  -

 ؟  اللح 

 طليعااة العالبااة بااي  الساالوك القياااي   مسااتورات الاار ا المعيورااة  -

 في الميظمة عيية اللح  ؟الميظمة،  الرنسا.،  عالبات العما( )

ها هياك تاأثير للسالوك القيااي  المساتود  علاى مساتورات الار ا   -

 سي  في الميتظمة عيية اللح  ؟المعيو  للمرن 

 

 ثانيا: اهمية الدراسة 

رسااتمد اللحاا  اهميتااه ماا  اهميااةة  مووااوا القيااةايا  تأثيرهااا  -1

على ر ا المعيورة  باليتي ة انعكاسه على كفا.ا  فاعلياة ايا. 

السةااةليا الوحيااد  هاالمرن سااي  حياا  ت عااد القيااةايا لاادم بعضاا

 لتيمية  تطورر ميظماتها .

القيايا ي را كليرا على مسةةةتوم الميظماات   رلعب مووةةةوا -2

كوناااه اسساااام فاااي تمياااز الميظماااة  لكاااو  القياااايا لهاااا ي ر  

اجتماعي  ثقافي  انساني  ما  ياللهاا رقاو  القاايا فاي الساعي 

 لتحقيقه  بلوغ اسهداف الموطط له م  بللها . 

روفر معلومات للقايا حوى طليعة السلوك القياي  الذ  رؤي     -3

رساااعد فااي  ماااايا الروااا  الفاعليااة عياد المرن سااي  ، إلاى هراا

تحقيا    إعاايا اليظار فاي سالوكها القيااي   تطاورره ما  أجاا

 .  التميز باسيا. 

 

 : اهداف الدراسةثالثا  

 اثاارا   ماادررر هاادفة الدراسااة  إلااى معرفااة الساالوك القياااي  لل -1

 على المرن سي  في كليات جامعة  اسط .

تااربط مااا بااي  القيااايا  الاار ا المعيورااة معرفااة  العالبااة التااي  -2

 للمرن سي  في جامعة  اسط .

 العاملي  في جامعة  اسط . مدررر معرفة أسلو) القيايا لل -3

معرفااة العالبااة القائمااة باااي  القااايا  المرن سااي  فااي جامعاااة  -4

 . اسط

 

 رابعا : فرضيات الدراسة 

المعيورة  هياك تأثير ذ  ياللة معيورة  بي  السلوك القياي    الر ا 

 للمرن سي  في الميظمة عيية الدراسة  .

  ريلث  ميها الفرويات الفرعية االتية :

  توجد عالبة ذات ياللة معيورة بي  السلوك القياي   المتوجاه

 نحو المهمة   الر ا المعيورة للمرن سي  .
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  توجد عالبة ذات ياللة معيورة بي  السلوك القياي   المتوجاه

 نية  الر ا المعيورة للمرن سي .نحو العالبات االنسا

  روجد تأثير ذ  ياللة احلائية للسلوك القيااي  المتوجاه نحاو

 المهمة  في الر ا المعيورة للمرن سي .

  روجد تأثير ذ  ياللة احلائية للسلوك القيااي  المتوجاه نحاو

 العالبات  في الر ا المعيورة للمرن سي .

 

 خامسا : مجتمع الدراسة

االبسااا  االياررااة  ماادرر تااا ايتيااار عييااة م تماا  الدراسااة ماا   

 الموظفي   العاملي  فاي كلياات جامعاة   اسةةةاةط إذ لاملة العيياة 

االبسا  االياررة  مسؤ لي الشعب  االياررة  الموظفي  في  مدرر 

 كلية (. 14كليات ال امعة   اللالغ عديها )

 

 سادسا : أدوات الدراسة

االيبيات  المراج  االكايرمية  العلمياة   الشالكة   تا االعتماي على 

العيكلوتية م  بلا اللاحثي   في ال اناب اليظار  ، اماا فاي ال اناب 

العملي فقد تاا االعتمااي علاى اسالو) االساتلانة اللحثياة عا  طررا  

اساااتودا  الوساااائا امحلاااائية مثاااا التكااارار  الوساااط الحساااابي 

 .  (spss استودا  برنامج التحليا امحلائي )

 

 سابعا  : حدود الدراسة

 الحد ي المكانية : كليات جامعة  اسط . -1

 -11-25الحااد ي الزمانيااة : تمااة الدراسااة يااالى الماادا )ماا   -2

 (  .2022-1-25 لغارة  2021

 

 المبحث الثاني  : الجانب النظري للدراسة

   وك القياديلاوال : مفهوم القيادة والس

التاااي الباااة  اتعواكثااار المووااامااا   Leadershipا  القياااايا    

اا ماا  بلااا  اللاااحثي  فااي م اااى االيارا  فالقيااايا هااي عمليااة  ااهتمام 

  [1].التفاعا بي  القائد  المرن سي  في الميظمة 

فاي القاادرات  الذاتياةة للفاري  الااذ     ركما  جاوهر عملياة القيااايا

. ي سلوك  مشاعر م موعة م  اسفرايرول  م  ياللها تأثيرات ف

فاي االفاراي )المرن ساي  (  رمتلا  الفاري القيااي  إمكانياة التاأثيرإذ 

 رتميااز عاا  سااواه ماا  أعضااا.     ابائااةد  بلاافته مااة  يااةالى ي ره 

جماعااة العمااةا أ  الميظماااة ككااا بكونااه الفاااري الااذ  رمتلاا  تلااا  

الولائص التأثيررة بالمقارنة م  غيره م  يالى اسثر االجتماعي 

  [2]. عاملي  في الميظمةالذ  رتركه على االفراي ال

حسب المفهو  اميار  تعيي ) القدرا علاى التاأثير علاى بأ  القيايا 

سااالوك اآليااارر   اسفاااراي المرن ساااي   تاااوجيهها نحاااو تحيااا  

اسهداف الميشويا (  هي أرضةا  تحفيز اسفراي  كسب تعا نها م  

  ]3[اجا الواوى إلى اسهداف .

انساانية  عملياة ا  القياايا فاي ا  ميظماة  هاي باسساام   [4]رشير

 اجتماعياااة  مااا  ياااالى تعاااا   جميااا  االطاااراف فاااي الميظماااة 

 اساتودا  كاا االمكاناات المايرااة  اللشاررة الموجاويا  فيهاا بكفااا.ا 

  فاعلية . 

فيشااير الااى مفهااو  الساالوك القيااايا هااو الساالوك المرتلطااة   [5]امااا 

يااام فعاليااة الساالوك القياااي  فااي بممارسااة الساالطة . حياا  رااتا ب

الميظمة على بدرا القائد فاي التاأثير علاى اآليارر  ما  ياالى حاا 

المشكالت  تحقي  اسهداف.  رعتلر السلوك القياي  محورا رئيساا 

للعالبااة بااي  الاارئير  الماارن م، كمااا تااؤثر تااأثيرا ملالاارا علااى 

لى امنتاجية كهدف أساسي تسعى جمي  الميظماات إلاى تحقيقاه باأع

 كفائه .

السلوك القياي  بانه سلسلة مة  الولةائص  المهاةا   [6]  رعرف 

ارت التااةي رسااةتودمها المااةدرر فااةي حاااالت موتلفااةة  فقااةا  للقااةيا 

الفريرااةة  التيظيميااةة  اسااةتودا  الماادررر  ساالوكيات موتلفااة فااي 

حااااالت موتلفاااة ماااة  موتلاااةل المرن ساااةي  لتحفياااةزها علاااى ايا. 

 ها في العما .أبلةى إمكانةات

عاارف الساالوك القياااي  بانااه م موعااة ماا  الممارسااات   ]7[ امااا

السلوكية التةي رةيظا بهةا القائد أ  المدرر إجرا.اته فاي التعاماا ما  

 الموظفي   اميارا في الميظمة .

أ  الساةلوك القياةاي  هاةو العماةا الاةذ     [8] [9] رارم كاا ما 

رظهااةر بشااكا مرئااي أ  غيااةر مرئااةي فااةي  ظااائل الماادرر مثااا 

)التوطاايط  التيظاايا  التوجيااه  االلااراف  التيفيااذ  ( علااى مااواري 

 .الميظمة  العما بشةكا فةري  أ   جمةاعي  لتحقية  اسهداف 

هاو اليشااط الاذ  رمارساه    اييرا  رمكا  القاوى إ  السالوك القيااي

لوص ما رحتا موبعا   ظيفيا  على  رأم الهر   الوظيفي  رتيك له 

المااواري الالهمااة للقيااايا  أ  إنهااا فااي الواباا  رظهاار   مااا رمكاا  

تسااميته القيااايا المسااؤ لة.  إ  هااؤال. اليااام رمارسااو  القيااايا ماا  

   [10]موبعها الوظيفي، على م موعه  اسعة م  المرن سي .

   العوامل المؤثرة في السلوك القيادي للمديرين نيا:ثا

ما  العواماا ا  يلاائص التاي  ةالاى م موعا  [11] الار كا م 

 تؤثر في السلوك القياي   ميها:

اللاافات ا  الولااائص الشولااية للقائااد  ساالوكه :  هااي    -1

لولية المدرر التي تتعل  بمقدراته علاى االسات ابة لضاغوط 

 الميظمة  المرن سي  .
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افات ا  يلائص المرن ساي  :  هاا م موعاة المشااركي   -2

فاااي العماااا مااا  القائاااد ا  المااادرر  معرفاااة ي افعهاااا فاااي هاااذه 

 المشاركة ها بقياعة حقيقية سيا. المها  ا  بد اف  مايرة .

اهداف الميظمة: رقلد بها  الليا. التيظيمي للميظمة    هرمية  -3

 ار . السلطة   المركزرة  الالمركزرة في اتواذ القر

م موعااة اسساااليب  السياسااات  الاايظا  الوظااائل المرتلطااة  -4

فاي الميظماة  متطللاتهااا مثاا التوظياال  التادررب    االجااور 

  الر اتب .

  ثالثا : مصادر الشخصية القيادية

موتلفة للملاير التي تستمد القيايا القوا  اانواع     [12]حدي كا م 

 ميها   هي : 

 السلطة الشرعية  -1

 تآالحوافز  المكافسلطة ميك  -2

 سلطة  امتالك ملاير المعلومات  -3

 سلطة ا  بوا االع ا)  -4

 نظريات  وانماط السلوك القيادي :  رابعا:

م  ابره  الهر  الدراسات التي    عدا للقيايا  نظررات   أساليب 

ظهرت في تفسير نظررات القيايا هي سلوك القائد في م اى العماا  

 :   م  العاملي  )المرن سي (

 

   القيادة الكاريزمية: -1  

تحفياز الهاا   هو القائد الذ  لدراه القادرا علاى  إ  القائد الكاررزمي

العاااملي  للحلااوى علااى أيا. عااالي غياار متوباا  .  القائااد ماا  هااذا 

أبلى   اليمط لدره بدرا على امرحا. للمرن سي  بحي  رةستودمو

طابااة لاادرها  رلتزمااو  تمامااا ت اااه الميظمااة التااي رعملااو  فيهااا ماا  

يااالى ت ااا ه المااةلالك الشولااية لهااا   مضااحي  ماا  اجااا هااذه 

 الميظمة  . 

اللافات ميهاا :) ثقاةة عالياةة ما   ةم موع  القائد الكاررزمي لدرةه

بااااليفر   رنراااة مساااتقللية   بااادرا علاااى جعاااا الرنراااة مفهوماااة 

ت كليارا بالرنراة التاي رطرحهاا   سالوك  ياارق بياعاا لآلياةرر  

غير معتااي   راؤم  باالتغيير  رعماا ما  اجلاه باساتمرار   حساساية 

 [13]عالية  للتغيرات الليئية  مةا رحيط به م  أحداث (. 

 

 القيادة التحويلية : -2

ا  القائد التحورلي رفكر بطررقة موتلفة إلى حاد كليار عا  الطررقاة 

التي رفكر بها معظةا المدررر   انه رظهر مستوم عاٍى م  التعليةر 

 هااةذا القائااةد رااةستود   اسساااليب  االنفعااةالي  رتمتاا  بثقااة كلياارا .

املهامية(  االستثارا العقلية س  رةستثير تابعياةه عقلياةا  رشا عها )

إعااايا يراسااة أهاادافها   سااائلها  ذلاا  بتقاادرا أهااداف جدراادا علااى 

  سااائا جدراادا    رنرااة جدراادا ا  انااه رسااتثير فكاار المرن سااي  

  [14]باهتما   رعارة يااة على المستوم الفري  الم موعة .

  

 :  القيادة التبادلية  -3

بيايا توجه بشكا ار ةابي  تحشد جهوي االفراي هي   القيايا التلايلية

 [15]م  يالى المها   نظا  التحفيز  الهيكا التيظيمي. 

 بالتاااالي فااااا  القائااااد واااام  هااااذا السااااياق رهااااتا بتوواااايك اي ار 

المرن سي   متطللةات المهةا  الموكلة إليها  رض  الهيكاا المالئاا 

 نظا  التحفيز المطلو)  كذل  العيارة بليا. عالباةات تعازه العماا 

 [16]م  المرن سي  . 

فاااي تياااا ى الميفعاااةة للمرن ساااي  فاااي مقاباااا  إ  هاااذا االسااالو) 

علااى العمااا  رلياي ثقااة عيااد المرن ساي  للقيااا  بااالم هوي الحلاوى 

ألااااله  لتحقيااا   اليتاااائج المتوبعاااة  هاااو رشاااعر بحاجاااة  رغلاااات 

بلااذى ال هااوي    المرن سااي   كياال سااةيتا إلااةلاعها عياادما رقومااةو

   [17]لتحقية  مةستورات اليتةائج المطلوبة ميها .

 

  في القيادة :ة النظريات السلوكي -4

الى اهتما   اغلب اللاحثي   بالسلوك الفعلي للقايا ،م     [18]رشير

يالى ما رفعله القايا  طررقة تلارفها ما  العااملي  فاي الميظماة ، 

فااي بيااايا  ا  رسااتودمو  نمطااا أ  أساالوبا محاادي  رأ  القااايا المااؤثر

 العااملي  لتحقيا  أهاداف الميظماة ،  رفا  الار ا المعيوراة فايها 

  مياها الدراسات هي :.

 

انماط بيايراة  ة تضمية ثالث : (Iowa) اسات جامعة إيوادر -أ

 هي :

: ركاو  القائاد فيهاا متسالطا فاي  القيادة االستبدادية ) الدكتاتوريةة( -

بياده  هااعالبته ما  مرن سايه فهاو رحاتفع بمعظاا السالطات  رركز

 ال رفاوض السالطة الاى مسااعدره فهااو الاذ  رضا  الوطاط  رحاادي 

 [12].القراراتالسياسات  رتوذ 

القائااد الاادركتاتور  بكونااه )رحاادي بيفسااة اسهااداف  [19] رلاال 

توااااذ القااارارات  االساااتلداي  السياساااات  رحاااتفع  رتفاااري بحااا  ا

   رراباااب    ال رهاااتا بالمشااااعر  االحاساااير  ال رعتااارف باااالرا 

 بالوطا.  ال رتحما المسؤ لية .
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ا  هذا االسالو) ما   القياايا  [20] : رشير  القيادة الديمقراطية  -

فاي اتوااذ القارار  راتا  مرن ساي رعتمد على مشااركة االفاراي  ال

توهراا  الساالطة  حااا المشاااكا ماا  ياللهااا . حياا  رقااو  القائااد 

بتشاا ي  المرن سااي  علااى االلااتراك فااي الميابشااات  رساااعدها 

على اتواذ القرارات م  يالى توجيهيها  ارلايها للهدف الاذ  

ا  القائاد  رقاو  بأياذ   [21]  رضايل [12]بلوغاه. رساعو  الاى 

أرائااه مرن ساايه  العمااا علااى إلااراكها فااي اتواااذ القااةرارات 

 تفااورج جااز. ماا  الساالطة إلاايها . ا  هااذا اسساالو) فااي القيااايا 

رؤكد أهمية  الم موعة التي رتا بيايتها  ررفا  معيورااتها  للعماا 

فرراا   لاافةببكفااا.ا  فاعليااة  رتاايك الفراااة للعمااا ال ماااعي 

 . احد

 

 ا: أ  القائااد الاذ  رسااتود  جااز.   هالمتحةةررة أو المتسةيب قيةادة ال -

فقاط ما  سالطته   ما  ياالى عاد  بياماه باا  م هاوي فااي  ابسايط  

توجيااه أ  متابعااة ا  مرابلااة عمااا المرن سااي   رماايحها مطلاا  

 . [22] الحررة  االستقاللية في اتواذ القرار

المياا  هذا االسلو) م  القيايا ركو  فيه ) ا   [19]  رشير كا م 

االجتماعي السائد ميا  فووو  ال تحكمه ووابط معيياه  لاير 

 ( . ةلدره سياسة  اوح

 

تاا اجارا. الدراساة   (Michiganدراسةة جامعةة ميشة)ان)  -ب

فاااي اربعيياااات القااار  الماواااي حيااا  لاااملة العااااملي  فاااي 

الميظمات الودمياة  اللاياعية  تاا تحدراد نمطاي  ا  سالوكي  

للقائد م  بلا اللاحثي  هما القائد المهتا بالعما   القائاد المهاتا 

) المرن ساااي  (   حاااديت الدراساااة الاااى  جااااوي   بالعااااملي 

 نمطي  للقيايا هما:  

 

:  هااو الساالوك القياااي  الااذ   تمةةمام )التركيةةز( علةةى العمةةملااله -

 [23]ان اهه . طرائ للعما  اجرا.اته   اكلير   ارعطي اهتمام  

إ  القااايا الااذر  رعتمااد   ساالوكيات تهااتا  تركااةز علااةى العمااةا  

رولو  اهتماما كليرا  لكيفياة أن ااه االعمااى ما  بلاا المرن ساي   

 التركيز على االيا. العالي( م  يالى )توويك إجرا.ات العما 

.  ريطاااةو  هاااةذا الاااةسلوك علاااةى تحدراااد ي ر كاااةا ماااة  القائاااةد 

 المرن سي   لمعرفاة كاةا طاةرف بالواجلاات المطلاةو) مياةه ، 

 تحدرد بيةوات اتةلاى رسامية   ا  اللافة الغاللاة لهاذا السالوك 

هااو اهتمااا  القائااد بتوجيااه المرن سااي  لغاارض تحقياا  اهااداف 

  يالى  بياام  تقاورا اسيا. ،  مكافااا العاماا  فق اا الميظمة . م

اا، ما  اساتودا   ا  محكم  لمستوم أيائه،  ركاو  اسلاراف ملالار 

  .[22]ملدا الثوا)  العقا) 

 

:  هاو السالوك القيااي  الاذ   االهتمام )التركيز( علةى العةاملين  -

رهتا بالمرن سي   العالبات االنسانية  بييها    رركز على فرر  

 رسااعى الااى  تحقياا  روااا العاااملي    ماا   العمااا فااي الميظمااة 

يالى تطورر  م اامي  العماا  ا  ما  أهاةا أ لوراات القاايا  هاي 

 [24] رفاهية المرن سي  . 

اسسااالوبي  بتعمااا    فاااي إطاااار هاااذه الدراساااة  )تاااا بحااا  هاااذر  

 افترووا إ  سةلوك القائاةد الاذ  رركاز علاى العااملي  بشاكا عاا  

أكثر فاعلية مة  اسسةلو) أآلياةر    ريطاةو  هاةذا الاةسلوك علاةى 

االهتمااةا  بالعاااملي  )المرن سااي (  محا لااة أر اااي ميااا  تيظيمااي 

تسااويه اللاادابة فااي العالبااةة بااةي  الاارئير  المااةرن م ،  هرااايا 

لقائةد للعاملي   تشا يعها علةاةى أواافة جاةو ما  العالبةاةات يعةا ا

  .[25] )امنسانية فةةي الميظمة 

 

 تشله هذه الدراساات يراساة   (  Ohioدراسة جامعة اوهايو)  -ج

ا مداميشاايغا  فااي بعااج اليااواحي  كانااة مقاربااة لهااا بااةالجامعااة 

حياا  الزميياة . باادأت هااذه الدراساات بعااد الحاار) العالمياة الثانيااة  

 حديت الدراسة الى  جوي  نمطي  للقيايا: 

: رشاااير مفهاااو  القياااايا الموجهاااة للمهماااة ا   التوجةةةه للمهمةةةة  -

)المها (  م  يالى تركيز القائد على المها  لتحقي  مساتوم ايا. 

معي    حي  رهاتا القائاد بتحقيقاي اهاداف الم موعاة عا  طررا  

 تحدرااد تحدرااد معااارير محااديا لااعيا.   واا  اجاارا.ات العمااا 

االهتمااا  )بهيكليااة العمااا (  إجرا.اتااه  هااةو ا  الواجلاات بدبااه  

  [24]سلوك رركز فيه القائد على تحدرد  كيل رتا ان اه العما. 

أ  ماادم بيااا  القائااد بتيظاايا مهااا  العمااا المطلااو) أيائااه ماا  بلااا 

   [18] العاملي   تقييا ايائها أ  انه موجه نحو المها  .

المها   باة) بعاد امنتااج (   رتمثاا فاي سالوك بعد الى [26]  رشير 

القائد الذ  رحدي اسلو) العما م  ياالى  وا  إطاار لاه،  راوها 

اسي ار،  رشاارف علااى التيفيااذ،  رركااز علااى انتاجيااة المرن سااي   

بالدرجاااة اس لاااى،  رساااتود  بياااوات اتلااااى  اواااحة بيياااة  باااي  

 . العاملي  معه

و المهمة بانه رركز على مظاهر فيلل القائد الموجه نح [19] اما

العمااا الفييااة )  المهماتيااة(  رحاادي اي ار المرن سااي   رميااا الااى 

توجيااه نشاااط التااابعي  لااه  رضاا  معااارير لااعيا. بمااا رااؤي  الااى 

 الواوى للكفا.ا.
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ا  القاااايا غاللاااا ماااا ركاااو   أباااا اهتماماااا لتللياااة  [27]  رضااايل

التركياز ما  باللها علاى احتياجات العاملي  ،  في الوبة نفسة  رتا 

  ,محا لااة  ار اااي الحلااوى الالهمااة لتحقياا  الهاادف  يطااوا بوطااوا

 غاللااا مااا رحاادي   العمااا  روهعااو  اسي ار المطلوبااة بيشاااط، 

 رضااااعو  هيكليااااه  للعمااااا بيااااد التيفيااااذ،  روططااااو   ريظمااااو  

   ررابلو  التقد  المتحق   يايا فرر  العما .

 

رشير مفهو  التوجه نحو العالباات  الاى تركياز  التوجه للعالقات :  -

القائاد علاى ارواا. المرن ساي   تحفيازها  تاوفير الرفاهياة لهااا   

 واام  هااذا الساالوك رااتا  أ  االهتمااا  بشااعور  احسااام العاااملي 

  [24] .  التركيز على الثقة  عالبات اللدابة مة  المرن سةي 

رن سااي   يرجااة  رتميااز القائااد بعالبااات اجتماعيااة بورااة ماا  الم 

  [28]عالية م  الثقة بييهما . 

 مشااركة المعلومااات ما  المرن سااي    التركياز علااى استشااارتها  

 . االستفايا م  أفكارهةةةةا  االحترا  المتلاايى  االهتماا  بحاجااتها

[29]  

التاي تأياذ بمراعااا مشااعر   ,الى مفهاو  االعتلارراة  [30] رشير 

اآليرر ،  تتضم  سلوك القائد الذ  رشاير إلاى االحتارا  المتلاايى  

 رشير هذا اللعد ارضا إلى  جوي جاو ما   .بي  القائد  فرر  العما 

الااوي  الثقااة بااي  القائااد  المرن سااي ، ا  ا  القائااد رأيااذ مشاااعر 

متلايلاة باي  العاملي  تحة  بيايته  رحتار  أفكاارها   جاوي الثقاة ال

  [26] الطرفي .

الااى امكانيااة القائااد علااى   إثااارا   يعااا ي افاا    فيشااير ]27[ امااا 

للمرن ساااي   تشااا ي  التعاااا    العماااا ال مااااعي   التفاعاااا باااي  

اعضا. الفرر  يايا الميظمة م  يالى تعزراز العالباات امر ابياة 

 التوااا ال يد بييها ،  رعطي القايا المهتمو  بالعالباات  أ لوراة 

 باااذى ال هاااد لتللياااة  لتاااوفير الرفاهياااة  لهاااا ،  تولااايص الوباااة

احتياجااااتها لكافاااة  العااااملي  مااا  ياااالى  تقااادرا الحاااوافز المايراااة 

 المعيوراة ،  معال ااة المشاااكا التااي تظهار فااي أماااك  العمااا   أ  

 .لعور المرن سي  بانتمائها الى بيايا رليدا 

 

 خامسا : مفهوم الروح المعنوية  

اليفسي  الذ  رسايطر علاى الفاري ا  الم موعاة  رحادي  لشعورهو ا

نوا ا  ري ي الفعا  للعواما  المؤثرات المحيطة به في الميظمة . 

[31] 

الاى حقيقاة مهماة ر اب ا  تادركها اميارا الحدرثاة فاي  [32]رشير 

الوبة الحاوار   هاي أ  االفاراي العااملي  )المرن ساي ( ركوناو  

فااي العمليااة امياررااة   ا  معرفااة أكثاار العوامااا اهميااة  يطااورا  

كيال عمااا اسفاراي  كيفيااة التفاعاا  التعااا   ما  بعضااها  غاارم 

ر ا الفرر     التأثير في سلوكها   كلها تمثا  ظائل ذات اهمياة 

كلياااارا  لاااا يارا فااااي أ  ميظمااااة     أ  القااااايا امياررااااي  هااااا 

  [33]المسؤ لو  ع  توافر الر ا المعيورة لدم مرن سيها. 

 عا : اهمية الروح المعنوية لإلدارة ساب

ا  ايارا الميظمة تدرك أهمية الار ا المعيوراة للعااملي  فيهاا   -1

 أ  القائااد االيار  الااذ  راادرك هااذه اسهميااة رحتاااج إلااى أ  

ردرك أ  اسفراي العاملي  روتلفو  في احتياجاتها  ر ب علاى 

القايا في الميظمات ا  رهتموا بهاذا ال اناب ما  ياالى يراساة 

درااد مشااكالها  العمااا اس واااا اليفسااية للعاااملي  لغاارض  تح

  [34]على عالجها بشكا فعاى  مؤثر . 

أ  الاار ا المعيورااة  امنتاجيااة عاااملي  مهمااي  لاادم ايارا أ   -2

ميظمة   فامنتاجية مرتلطة ب وانب فيية  اياررة في الميظماة 

   الاار ا المعيورااة مرتلطااة بال وانااب اليفسااية  االجتماعيااة 

اا رااؤي  إلااى ارتفاااا  اللعاااملي     تفاعلهمااا ماا  بعضااها بعض 

  [35]امنتاجية  الر ا المعيورة في الميظمة .

لر ا المعيوراة أهمياة كليارا فاي مقياام فاعلياة العااملي  لأ    -3

 جد م  جويها في الميظمة . لاذل  أاال ك االهتماا  باالر ا 

المعيورة  عالبتها بأيا. العاملي  م  االت اهات الحدرثة لقيام 

ر فها  امياررااااة المايرااااة  ري ي أفعاااااى العاااااملي  ت اااااه ظاااا

 [32] اليفسية. 

 ثامنا : مستويات الروح المعنوية في المنظمة 

الااى  جااوي ثالثااة مسااتورات اساسااية  [37]  [36] رشااير كااا ماا 

 للر ا المعيورة:

:  هااو عالبااة العامااا ماا  العمااا الااذ  بةةين العامةةل وعملةةه  -1

رؤيره م  حيا  الرواا  الحماام أ   جاوي ر اباط إنساانية 

مثااا محلتااه ل ااو العمااا   , عاطفيااة  نفسااية بييااه  بااي  عملااه 

في الميظماة  لاعوره بأهميتاه فاي عملياة االنتااج  فاي نفار 

  التعامااا معااه اثيااا. الوبااة إحساسااه باااالحترا   العدالااة فااي

 جااوي لااعور ا  احسااام سااللي لعالبااة  العمااا    فااي حالااة

العاما بعمله فانه رشير ميارا الميظمة بوجاوي ر ا معيوراة 

متدنية لدم العاما   تسعى االيارا الى معال اه هاذا الشاعور 

 رفاا  الاار ا المعيورااة لدرااة ماا  يااالى اللحاا  عاا  المشااكلة 

  معرفة السلب  معال ته .

زمالئاه   حيا  ا  أ  عالبة  العاماا ب بين العامل وزمالئه :  -2

هذه العالبة اهمية كليرا في رف  ا  تدني الر ا المعيورة لدرة ل
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  فكلما كا  هياك جو م  التسةامك  التعةا    التقاةار) احار 

ررفاا  ر حااه  ماااالعةامااةا بالطمةأنييااةة  الراحااة فااي  عملااةه، 

المعيورااة   رحساا  مسااتوم انتاجيتااه فضااال عاا  ي ر عمليااة 

بشاكا عاا   علاى عملياة االنتااج  الكفاا.ا التفاها بي  العااملي  

 في العما  .

: اذا كةانااةة العالبااة جيااةدا ملييااة علااى  بةةين العامةةل واالدارة   -3

راايعكر علااى معيورااات  مااااالحتاارا  المتلااةايى بااي  الطاارفي  

العةامةا  ترف  مستوم أيائه  انتاجيته  في الميظمة  ،  اما اذا 

 اكاناااة العالباااة مااا  االيارا تمتااااه بالقساااوا  اساااتودا  القاااو

ل وانااااب لل نتاااااج فقاااط ي   مراعااااا  ةلاااآ اعتلاااار العاماااا 

ساااوف رااايعكر سااالليا علاااى مساااتوم أيائاااه  هامنساااانية لدرااا

كااو  العامااا هااو  ,فااا معايرااا  تاايوفج انتاجيتااه   رتوااذ موب

كرامتااه  عالبتااه االجتماعيااة  هانسااا  )كااائ  اجتماااعي( لدراا

 االنساااانية رهاااتا بهاااا  اذا ماااا لاااعر ا  ايارا الميظماااة تحقااا  

اهدافها على حسا) هاذه العالباات ساوف رتعاماا معهاا بشاكا 

  .  اماير   اسللي حتى  ا  كا  العما رحق  له مري ي  

 قيادي على الروح المعنوية للمرؤوسينتاسعا : تأثير السلوك ال

الااى  أهميااة المرن سااي   ي رهااا فااي ن اااا أ  فشااا  [38] رشااير 

لاى ي رهاا فاي تحدراد أسالو) ع فضاالالقيايا أ  اميارا في عملهاا 

 تلاعهاا ممارسة القيايا  الوطوات التي ر ب على القائد ا  المادرر ا

 لغرض تحقي   اهداف الميظمة  .

الى  ي ر  القائد في بيا. الار ا المعيوراة  ما    [39]  بد الةةةةار 

 م  الوطوات ميها:   ةيالى م موع

فر اسماا  الااوظيفي للعاااملي  اماا  يااالى تااو اسماا  الااوظيفي:  -1

 اهالاااااة الشاااااعور باااااالقل   ،  ترساااااي  االطمئياااااا  لااااادرها   

 .باالستمرار في الوظيفة 

اثااارا. العماااا : مااا  ياااالى مااايك  العااااملي  فرااااة بتحماااا  -2

 المسؤ لية بشكا .

المكةافاااةأا  الحاااوافز : التاااي ر اااةب ا  تمااايك  بشاااكا  عاااةايى   -3

  ر ب ا  تتياسب م  مهارات العملي   بدراتها .

 بلااافتهالمشةاااةاركة : مااا  ياااالى معاملاااة  االفاااراي العااااملي   -4

لاااه أهميتاااه  لاااير كاااأياا  للعماااا فقاااط ،  ا ماااوري   املةاااةدر  

 السةةةماا لها للمشةةةاركة في اتواذ القرارات التاي تاؤثر فاي 

 الميظمة .

اسةةةتشةةةارا العااملي  : ما  ياالى مسااعدا العااملي   لغارض  -5

 وااعها علااى المسااار اللااحيك  معال ااة المشاااكا الوااااة 

يااب بسالوكها  العماا علاى معال تهااا فاورا مثاا التاأير ا  التغ

 ع  العما  االهماى التي تؤثر على الر ا المعيورة .

الهيكااا التيظيمااي : ا  تااأثير الهيكااا التيظيمااي علااى الاار ا   -6

المعيورة للعااملي  كليار   فااذا كاا  الهيكاا التيظيماي للميظماة 

)عموي (  رعتماد علاى هراايا المساافة ا  العقلاات باي  المادرر 

ااااعب فااي تلاااى اااعب  الساايطرا  العاااملي  فيلاالك اال

   العكر احيك في حالة  جوي هيكا تيظيمي) افقي (  العما

االتلااااى  الميابشاااة  ةراااؤي  الاااى تقرراااب المساااافات  ساااهول

 رؤي  الى ميا  ار ابي يايا الميظمة .  ما تلايى االفكار 

 

 المبحث الثالث : الجانب العملي للدراسة

لغرض الواوى الى اهاداف الدراساة  ايتلاار فرواياتها رعارض 

هااذا الملحااا  الوطاااوات  االجااارا.ات االحلاااائية المطلوباااة عااا  

طررااا  م موعاااة مااا  التحلااايالت االحلاااائية لللاااورا فروااايات 

 الدراسة  ايتلارها  التحق  م  اهدافها .

 اوال  : فحص واختبار أداة القياس

 . الصدق الظاهري لألداة 1

. تا ايتلار اللدق الظاهر  سياا القيام،   باد تاا اساتطالا آرا  

المحكمااي  حااوى ماادم  وااوا كاااا علااارا ماا  ناحيااة المحتاااوم 

الفكر   اللياغة  تلحيك ما ريلغي تلاحيحه  ما  العلاارات ما  

إوااافة مااا رااراه المحكااا أ  حذفااه  ماا  علااارات فااي أ  محااور ماا  

مااو  بااا  اللاحاا   المحااا ر  فااي وااو. اآلرا. التااي أظهرهااا المحك 

ماي ،  (90%)بإجرا. التعدرالت التاي اتفا  عليهاا بيسالة  ما  المحك 

ماو  وار را   تعدرا بعج العلارات  ااياغتها التاي رأم المحك 

 إعايا اياغتها لتكو  أكثر  ووحا  .

. معامةةةةةةةل  إلفةةةةةةةا كرونبةةةةةةةا  لثبةةةةةةةات وصةةةةةةةدق االسةةةةةةةتبانة       2

Cronbach's alpha coefficient for reliability and 

sincerity the questionnaire 

رسااتود  معامااا إلفااا كر نلااا  لغاارض بيااام ثلااات  ااادق بيانااات 

ردى ذلا   (0( ففي حالة )1، 0ه تق  بي  )ةةةةةةةةةاالستلانة إذ إ  بيمت

 (1) اعلى عد   جوي ثلاات  ااد ق اماا فاي حالاة كلماا كاا  بررل ا

 ة يى ذل  علاى ا  االساتلان ةنااالستلثلات اسئلة هاي ثلات ا  ادب ا  

مثا الظاهرا المدر سة تمثيال يبيقا ،  هيا تا الحلوى على نتائج ت

 (1)  ىجاد كما مووك في   اللدق لمتغير  الدراسة بيا الثلات

: 
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 (Reliability Statistic)ثبات وصدق بيانات االستبانة نتائج ( يبين 1جدول )

Cronbach's Alpha N of Items 

.679 3 

 اللاحثي * الملدر: م  اعداي                                               

 

بعااد اسااتوراج معامااا الفااا كر نلااا  لتحدرااد ثلااات  ااادق اساائلة 

االستليا  ليمطي السلوك القياي  )المتوجه نحو المهمة ،  المتوجه 

(  0.679نحو العالباات االنساانية( تلاي  ا  مقاداره مساا   الاى ) 

 .ةردى علاى اادق  ثلاات اسائلة االساتلان ما هي بيمة مرتفعة جدا  

االرتلاااط لحسااا) االتساااق الاادايلي  كااذل  تااا حسااا) معااامالت 

جاد ى  كماا موواك فاي باستعماى ملفوفة االرتلاطاات بيرساو  

(2: ) 

 

 حساب معامالت االرتباط لحساب االتساق الداخلي باستعمال مصفوفة االرتباطات بيرسوننتائج : يبين ( 2جدول )

 Y x1 x2 

Pearson Correlation 

Y 1.000 .786 .793 

x1 .786 1.000 .810 

x2 .793 .810 1.000 

  اللاحثي * الملدر: م  اعداي         

 

رتضك م  ملفوفة االرتلاطات ا  االرتلاطات بي  جمي  المحا ر 

االمر الذ  رؤكد ادق  )0.05جا.ت معيورة عيد مستوم معيورة )

االتسااااق الااادايلي  بالتاااالي الوثاااوق باالساااتلانة ككاااا لالساااتودا  

  التطلي .

روواك أنتشاار بايا اللاوابي القياساية للسالوك القيااي   ( 1) الشكا 

نماااوذج ا  أعلاااى الااار ا المعيوراااة للمرن ساااي  الاااذ  رااادى علاااى 

 :( 1كما مووك في الشكا )االنحدار المستود  مالئا للليانات 

 

 

 نموذج االنحدارا( : يوضح اختبار التوزيع الطبيعي لبواقي 1شكل )

 

ثانيةةا : تحليةةل السةةلوك القيةةادي وتةةأثيره علةةى الةةروح المعنويةةة 

 :  للمرؤوسين 

االحلاائية للمتغيار تا حسا) متوسط االجابات  بعج التحلايالت 

(  المتغياار التاااب   𝑥2 ،𝑥1المسااتقا )الساالوك القياااي ( بعيااااره )

 . Y))الر ا المعيورة 

عشار  يثياالقائاد نحاو المهماة بمتغيراتاه ام رمثا ات اه 𝑥1حي  ا  

,التي تمثلة  امتغير   𝑥2, … , 𝑥12 )  𝑥1 .) 

 يثيابمتغيراتاه امالعالبات االنساانية رمثا ات اه القائد نحو  𝑥2 ا  

,التي تمثلة  اعشر متغير   𝑥2, … , 𝑥12 )  𝑥1 . ) 

( رمثا المتغير التااب  الار ا المعيوراة للمرن ساي  بأبعاايه Y) ا  

الثالثااة علااى )مسااتوم الميظمااة ،  مسااتوم الرنسااا. ،  مسااتوم 

 ( .Y1,Y2,Y3عالبات العما(  المتمثلة )
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 السلوك القيادي :  -1

 ( X1المهمة )القائد المتوجه نحو  .أ

تااا اسااتوراج بعااج التحلاايالت التااي تلااي  ات اهااات عييااة الدراسااة 

روواك االحلاا.ات الواااة بايمط القائاد المتوجااه  ( 3)  ال اد ى

نحااو المهمااة واام  محااور الساالوك القياااي   بااد تضاام  الوسااط 

الحسابي  تحدرد ات اه  مستوم االجابة لكا فقرا م  فقرات اليمط 

 (:3جد ى ) كما مووك في القياي  

 

 الخاصة بنمط القائد المتوجه نحو المهمةالوسط الحسابي وتحديد اتجاه ومستوى االجابة حساب نتائج ( : يبين 3جدول )

 مستوى االجابة   اتجاه االجابة    االنحراف المعياري     الوسط الحسابي السلوك القيادي           

X1مرتف         اتف           0.386 4.01 :  القائد المتوجه نحو المهمة 

 اللاحثي * الملدر: م  اعداي 

 

( نالحاع اجاباات عيياة الدراساة نحاو الايمط 3ع  طرر  ال اد ى )

)القائد المتوجاه نحاو المهماة( بشاكا عاا  تت اه نحاو  الرئير اال ى

( 4.01)اتف (  بمستوم اجابة )مرتف (  كا  الوسط الحسابي لاه )

  رشير هذا الى فاعلية هذا اليمط في بعج الموابل االياررة . 

 

 

 ( X2القائد المتوجه نحو العالقات ) .ب

اماااا بماااا رتعلااا  باااالتحليالت التاااي تلاااي  ات اهاااات عيياااة الدراساااة 

رووااك االحلااا.ات الوااااة باايمط القائااد المتوجااه  (4)ل ااد ى  ا

نحو العالبات االنسانية وام  محاور السالوك القيااي   باد تضام  

ارضا  الوسط الحسابي  تحدرد ات اه  مستوم االجابة لكا فقرا ما  

 :( 4 كما مووك في جد ى )فقرات اليمط القياي  

 

الوسط الحسابي وتحديد اتجاه ومستوى االجابة الخاصة بنمط القائد المتوجه نحو العالقات االنسانيةحساب نتائج (: يبين 4جدول )  

 مستوم االجابة ات اه االجابة االنحراف المعيار  الوسط الحسابي السلوك القياي 

X2: مرتف  اتف  0.301 3.91 القائد المتوجه نحو العالبات االنسانية 

 اللاحثي * الملدر: م  اعداي 

( نالحااع اجابااات عييااة الدراسااة 4رتضاك ليااا عاا  طرراا  ال ااد ى )

نحو اليمط الرئير اال ى)القائاد المتوجاه نحاو العالباات االنساانية( 

بشكا عا  تت ه نحو )اتف (  بمستوم اجابة )مرتف (  كا  الوسط 

(  هاذا رادى علاى كفاا.ا هاذا الايمط فاي موابال 3.91لاه )الحسابي 

 اياررة ايرم.

 

 

 ( Yالروح المعنوية للعاملين ) -2

ال ااد ى ايناااه رلااي  االحلااا.ات المتعلقااة بااالمتغير التاااب  الاار ا 

بأبعااايه الثالثااة علااى )مسااتوم ( لعاااملي  )ا للمرن سااي  المعيورااة

 كااا   الميظمااة ،  مسااتوم الرنسااا. ،  مسااتوم عالبااات العمااا(

ات اااه االجابااة فيهااا هااو )اتفاا  بشاادا(  بمسااتوم اجابااة مرتفاا  جاادا  

لاي  تاأثر الار ا المعيوراة (  هذا ر4.69 كا  الوسط الحسابي له )

 :( 5 كما مووك في جد ى ) في الميظمة للمرن سي 

 

للمرؤوسين بأبعاده الثالثة على )مستوى المنظمة ، ومستوى الرؤساء ، ومستوى عالقات تأثر الروح المعنوية نتائج  يبين(: 5جدول )

 العمل(

 مستوم االجابة ات اه االجابة االنحراف المعيار  الوسط الحسابي السلوك القياي 

Y مرتف  جدا اتف  بشدا 0.2664 4.69 : الر ا المعيورة للمرن سي 

 اللاحثي * الملدر: م  اعداي           

 :( 6 كما مووك في جد ى )لمتعدي  بعدها تا حسا) يالة االنحدار ا
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 (Model Summary) حساب دالة االنحدار المتعددنتائج  (: يبين6جدول )
 

Model R 
R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 
Durbin-

Watson 

R 

Square 

Change 

F 

Change 
df1 df2 

Sig. F 

Change 1.903 

1 .857a .731 .719 .83942 .731 36.001 2 95 .000 

 اللاحثي * الملدر: م  اعداي 

 

ا  المتغيااارات المساااتقلة تمثاااا فقااارات المحاااور اال ى )السااالوك  

رمثااا ات اااه القائااد  𝑥1حياا  ا   (. 𝑥2 ،𝑥1بعيااااره )القياااي ( 

نحو المهمة  هو علارا ع  المتوسط  الثيي عشار متغيار تمثلاة 

,بالمتغيرات آنفة الذكر  𝑥2, … , 𝑥12 )  𝑥1 . ) 

رمثا ات اه القائد نحو العالبات االنسانية  هاو علاارا عا   𝑥2 ا   

المتوساااط  الثياااي عشااار متغيااار تمثلاااة باااالمتغيرات آنفاااة الاااذكر 

, 𝑥2, … , 𝑥12 )  𝑥1). 

( رمثا فقرات المحاور الثااني )الار ا المعيوراة y المتغير التاب  ) 

,𝑦1للعاملي ( بعيااره   𝑦2, 𝑦3)) 

علااى مسااتوم الميظمااة  هااو  رمثااا الاار ا المعيورااة 𝑦1حياا  ا   

علااارا عاا  المتوسااط  لثمانيااة متغياارات تمثلااة بااالمتغيرات آنفااة 

,الذكر  𝑦2, … , 𝑦8 )  𝑦1  )  حيا  ا𝑦2  رمثاا الار ا المعيوراة

على مستوم المرن سي  )رنسا. االبسا   الشعب(  هاو علاارا 

عاا  المتوسااط  لثمانيااة متغياارات تمثلااة بااالمتغيرات آنفااة الااذكر 

, 𝑦2, … , 𝑦8 )  𝑦1 . ) 

رمثا الر ا المعيورة على مستوم عالبات العما م   𝑦3حي  ا   

همال. العما  هو علارا ع  المتوساط  لثمانياة متغيارات تمثلاة 

,بالمتغيرات آنفة الذكر  𝑦2, … , 𝑦8 )  𝑦1 . ) 

فلعد بيام تأثير متغيرات المحور اال ى علةةةةةةى المتغيار التااب     

(𝑦 ايتيااار االنمااوذج االفضااا ( ) الاار ا المعي  )  ورااة للعاااملي

(  الااذ  رعيااي ) معامااا  𝑅2=  0.731للليانااات تلااي  ا  بيمااة )

(  هاذا رعياي ا  6نموذج ( المووك فاي ال اد ى )اتحدرد افضا 

( ما  التغيارات الحااالة فاي %73المتغيرات المستقلة فسارت )

ماا   رعااد  %( 27(  مااا تلقااى  الااذ  نساالته )1yالمتغياار التاااب  )

االيطااا. العشااوائية فااي ايتيااار االجابااة المحااديا ا  رعاازم الااى 

نموذج .  تا ايتلاار االرتلااط متغيرات ايرم غير محديا في اال

( حيااا  كاناااة Durbin-Watsonالاااذاتي باساااتعماى ايتلاااار )

(  هااو راادى علااى انعاادا   جااوي المشااكلة 1.903بيمااة االيتلااار )

 ار . بالتالي إمكانية استودا  نموذج االنحد

( رووك نتائج تحلياا التلاار   روواك مادم مالئماة 7 ال د ى )

يط انحدار الليانات  فرواية العاد  التاي تايص ) ياط االنحادار 

( المحتساااالة Fرالئااااا الليانااااات المعطاااااا ( حياااا  كانااااة بيمااااة )

ة كمااا  بااد بلااغ مسااتوم المعيورااة (  هااي بيمااة معيوراا36.001)

(b0.000(  هااو ابااا ماا  )0.05 )راادى عااد   جااوي فاار ق  مااا

نماوذج رمثاا الظااهرا المدر ساة ثمايال يبيقاا  ا  معيورة  ا  اال

يااط االنحاادار رالئااا الليانااات المعطاااا  ا  بلااوى فروااية العااد  

  :( 7 كما مووك في جد ى )

 

ANOVAaجدول )7( : يبين نتائج تحليل التباين  

 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 50.734 2 25.367 36.001 .000b 

Residual 66.939 95 .705   

Total 117.673 97    

a. ي الر ا المعيورة للمرن س : y 

b. Predictors: (Constant), x2, x1 

 اللاحثي * الملدر: م  اعداي           
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( باستودا  8بيية نتائج التحليا االحلائي المووحة في ال د ى )

(  باسااتعماى انمااوذج   SPSS  V.21اللرنااامج االحلااائي )

االنحدار الوطي المتعدي لقيام تأثير كاا فقارا ما  فقارات المحاور 

( المرتلااة علااى التااوالي علااى  𝑥2 ،𝑥1اال ى )الساالوك القياااي ( )

( الوااااة )بااالر ا المعيورااة للعاااملي ( ، حياا   yالمتغياار التاااب  )

)ار ابية(  التي تؤكاد نساب تاأثير كافة جا.ت معامالت المتغيرات 

( عيااااار السااالوك القيااااي  علاااى  𝑥2 ،𝑥1المتغيااارات المساااتقلة )

ياار آ( الاار ا المعيورااة للمرن سااي  ،  بمعيااى  𝑦المتغياار التاااب   )

ر ارعيي ا  تغير في المتغيرات المستقلة بمقاد ،هياك ارتلاط طري 

  إالمعلمة المقدرا الوااة باه بفارض ثلاات المتغيارات االيارم فا

، ،  ا( سيتغير بمقدار تل  المعلمة هرايا ا  نقلان  𝑦المتغير التاب   )

بيية معيورة  كافة هذه المعالا    كذل  رتضك ليا م  يالى ال د ى ا

( لكاا معلماة حيا  كاناة بيمهاا tاحلاائية ما  ياالى بايا ايتلاار )

  :( 8 كما مووك في جد ى )( . 0.05تحة مستوم ياللة )

 

Coefficientsa  جدول )8( : يبين  نتائج تحليل  

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .668 .341  1.958 .043 

x1 .426 .117 .357 3.653 .000 

x2 .384 .100 .375 3.841 .000 

a.  الر ا المعيورة للعاملي: y 

 اللاحثي * الملدر: م  اعداي 

 

 االستنتاجات والتوصيات:  المبحث الرابع

 : االستنتاجات اوال  

اظهاارت نتااائج الدراسااة  جااوي الساالوك القياااي  )المتوجااه نحااو  .1

المهمة(   السالوك القيااي  )المتوجاه نحاو العالباات االنساانية(  

 في كليات جامعة  اسط عيية الدراسة . 

اثلتاااة نتاااائج التحلياااا االحلاااائي هيااااك ارتلااااط ذات ياللاااة   .2

 الااار ا المعيوراااة  مااادررر احلاااائية باااي  السااالوك القيااااي  لل

 للمرن سي .

ياللة احلاائية   بوجوي تأثير ذ نتائج التحليا االحلائياكدت  .3

للساالوكي  القيااايري  )المتوجااه نحااو المهمااة(   )المتوجااه نحااو 

فااي الاار ا المعيورااة للمرن سااي  ب مياا   العالبااات االنسااانية(

 الميظمة،  الرنسا.،  عالبات العما(.مستوراته )

أ وحة نتائج التحليا االحلائي بوجاوي يرجاات مرتفعاة ما   .4

 الر ا المعيورة .

بيياااة الدراساااة ا  ارتفااااا أ  انوفااااض الااار ا المعيوراااة هاااو  .5

فااي  ماادررر انعكااام ليااوا الساالوك القياااي  المتلاا  ماا  بلااا ال

 ظمة .المي

 

 ثانيا : التوصيات 

ريلغااي علااى  القااايا تليااي الساالوك القياااي  الااذ  رتياسااب ماا   .1

الموبااال االيار  أ  ا  الموباااال االيار  هااااو الااااذ  رحاااادي 

طليعة السلوك المستود   التركيز على السالوك المتوجاه نحاو 

 المهمة  السلوك المتوجه نحو العالبات .

رها االسام في هراايا االهتما  بالر ا المعيورة للموظفي  لد  .2

  جويا انتاجية الفري .

فااي اسااتودا  الساالوكيات القيايرااة  ماادررر تطااورر مهااارات ال .3

المياساالة يااااة فااي جانااب العالبااات امنسااانية عاا  طرراا  

 برامج التيمية الموتلفة .

  المرن سي . مدررر تعزرز العالبات االنسانية بي  ال .4

المعيورااة  واار را المحافظااة علااى يرجااة عاليااة ماا  الاار ا .5

 للعاملي  ع  طرر  االيذ بآرائها  مقترحاتها .

 

 ثالثا  : المقترحات

العما على  و  برامج لتدررب العااملي    تطاورر مهااراتها  -1

 بدراتها في م اى العما  العالبة م    الميظماة حيا  رساها 

 برف  الر ا المعيورة لها. 

االيارات العلياا اعايا اليظر فاي االسااليب المتلعاة فاي ايتياار  -2

 االعتماي على الكفا.ا  ال ادارا  الولارا كأساام فاي ايتياار 

 القيايات االياررة .

حساب التولاص فاي بالراك المستورات االياررة الموتلفة    -3

 عمليات اتواذ القرارات .
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