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 الدراسةمدخل إلى 

 المقدمة

يصور لنا القرآن الكريم دور القائد في إدارة شعبه حينما تنزل بهم األزمات      
"الملكررة الاا م مكنااه ا  فااي األرة  و صاا     " ذي القررين " "كمااا فااي  صاا    

ملكاا  أااب  فااي الاايمت  بقيااادتهم الئكيماا  القائماا  نلاا، العاادل وال ن اايم      بلقرر  "
 وباإلنصات والهدوء وال شاور.

وفي العصر اإلأالمي األول ضار  الرأاول لا ل، ا  نليا ه وأا لم وحل ا ا             
الراشدون أروع األمثل  في القيادة الناجئ   ليس بال ن ير وإنما بالعمل الا  م يـا  د   
ألوكًا فعليًا بلغ  م  ال  ثير ندال وت امئًا وتن يمًا مما أدى إلا، اج مااع األما  حاول     

عملوا جميعا كقلا  واحاد  فئقاهلل ا  بهام ماا أراد  مات  يا ر        تلك القيادات الم ميزة  ف
لألم    و امت حضارة شاامة  البنااء  ألالها ثابات وفرنهاا فاي ال اماء  فالرأاول         

)إذا خري  الثالرة  ر     لل، ا  نليه وألم يؤكد نل، ضرورة القيادة للـمانا  بقولاه   
 .(80) سن" أبو داؤد، صسـفي،  ل ـؤميوا أحدهم( 

ة ظاهرة ونال   اج ماني  ت رة ت ثيرها نل، الـمانات ال ي ي هر فالقياد     
بينها القائد  ال م يقوم الـمان  وي ير بها نئو تئقيهلل األهداف ال ي يؤمنون بها 
وي عون ل ئقيقها  ل ا فإننا نـد الـمان  تل ف حول القائد ال م يقودهم ويمنئونه 

ح ياجااتهم  وبمقادور  القياام باا لك    ثقا هم وت ييادهم ماادام القائاد ي اع، إلا، تلبيا  ا       
نل، الرغم مت ا  الف أنوانها أواء كانات ها   االح ياجاات ماديا   أو ن  اي        

 (.59:ص2016)عل  و عباس،أو اج ماني   أو معنوي  

وبماا أن القيااادة ظاااهرة ونال اا  اج مانياا  وجا  ال عاارف نلاا،  بيعاا  هاا ة        
يت نئاو  صاائا القائاد ويعارف     العال   نت  ريهلل اإلدراك االج ماني للموظ 

اإلدراك االج ماااني ب نااه ل جملاا  االن بانااات وال صااورات واالتـاهااات ال ااي      
يكونها ال رد نت اآل ريت مت  الل مـمون  مت العمليات اإلدراكي  والمعرفيا   

 .(55: ص2008)غانم،والوجداني  والقيمي ل

ناااا نن ااار إلااا،  كااا لك ال عااارف نلااا، كي يااا  وا ااا الف إدراكناااا وت  اااير   إن       
 .(57:ص2005) ماهي، الم غيرات والمثيرات مت حولنا ب نيت مة ل  

ويع بر اإلدراك مت العنالر األأاأي  في نملي  ال  ثير نل، نمط وأألو        
حياة ال رد  وك لك يؤثر اإلدراك نل، نال   ال ارد ماا اآل اريت ن ابيًا  ونال ا       

لدراأاات أن نمليا  تقيايم العاامليت ل انليا       العامليت بالقائد  و د بينت العديد مت ا
القائااد ت اا ثر الاا، حااد كبياار باالن بانااات الم كوناا  لااديهم ناات القائااد  وبناااء نلاا،  
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الةبرات ال ابق  للعامليت فاإنهم أايكونون  اادريت نلا، إدراكهام لماديرهم أاواء        
 (.71-70: ص 2009) جلدة،ب ريق  ألبي  أو إيـابي 

اني بعدة نوامل ذاتياه مات بينهاا الصا ات الشةصاي       وي  ثر اإلدراك االج م     
والـ مي  الةال  بالشةا المدرك  وباال رو  ال رديا  فاي إدراك ال ارد فعلا،      
أبيل المثال يؤثر جنس الشةا المدرك نت غير   فمئاال أن يادرك شةصاان    

 .(15: ص 2015)الكب س  والخط ب،ف، اللئ   نينها اإلدراك ن  ه

  Kohn 1961   وكاوهت  Fider فيادلر منهاا دراأا     و اد بينات الدراأاات        
  أن اإلناااات ي ةااا ل ت نااات الااا كور فااا، إدراكهااات Taft،1955ودراأااا  تاي ااات 

 لآل ااااريت  كاااا لك وجااااود ا اااا الف باااايت إدراك كاااال ماااات الرجااااال والن اااااء       

 (.81-78: ص 2005)زهيان،

 و د ألبح الرضا الوظي ي للموظف هدفًا مهمًا لكال المن ماات فاي ال انوات        
األ يرة  و د تكون ال مات الشةصي  القيادي  نااماًل حاأامًا فاي نـاام المن ما       
والرضا الوظي ، للماوظ يت  إن أامات الشةصاي  القياديا  لهاا تا ثير كبيار نلا،         
ال ريقاا  ال ااي ي صااف بهااا القااادة مثاال  ال  كياار  والشااعور  والر ياا   كمااا أن         

أكثر  ادرة نلا، اأا بقاء     المن م  ال ي تعزز الرضا الوظي ي للموظف هي أيضا
وج   الموظ يت ذوى المهارات ال ا، تئ اجهاا. أن الرضاا الاوظي ي هاو وأايل        
لـ   أفضل الموظ يت واالح  اا  بهام فاي المن ما   إن العدياد مات العوامال  اد         
تعزز الرضا الوظي ي للموظف مثال  صاائا وأامات القائاد  ظاروف العمال        

 ااات مااا الاازمالء  وال مكاايت  لكاات أاامات وبيئاا  العماال  وأياأاا  اإلدارة  والعال
 Kirarie et)القائاااد لاااديها نال ااا  كبيااارة تعااازز الرضاااا الاااوظي ي للموظاااف   

al،2017:pp133-134) .

ويع باار الرضااا الااوظي ي ماات الم غياارات ال اا، نالاات اه مااام الباااحثيت فاا،            
القارن   مـاالت كثيرة ومنها نلم الن س حيث بدا االه مام به ا الم هوم منا  بدايا   

العشريت وارتبط به ا الم هوم العديد مت الم غيارات وذلاك مات أجال البئاث نات       
العواماال تزيااد ماات ماات أداء العااامليت وماات ضاامت هاا ة الم غياارات أاامات القائااد  
أنماااا القيااادة. وماات  ااالل  باارة الباحااث العملياا  فااي مـااال اإلدارة وماات هاا ا       

  واإلنرا((  -)الركوور و  بايت  المن لهلل جاءت الدراأ  الئاليا  لل عارف نلا، ال ار    
  في إدراك الةصائا القيادي  للقائاد وأامات القائاد ونال  هاا بالرضاا الاوظي ي      

حيث إن المن مات في ها   األو اات أحاوا ماا تكاون لها ا الناوع مات الدراأاات          
 واألبئات  .
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 : Research Problem مشكلة الدراسة

لدراأات والبئوت أكثر مات أم  تزداد أهمي  م هوم اإلدراك وال صور في ا      
و ت مضا،  وذلاك باا  الف االن باناات وال صاورات ال اي يكونهاا ال ارد نات          

 اآل ريت  إذ أن مايدركه شةا معيت فهو شيء  اص به ال يدركه غير .

ويعااد م هااوم الشةصااي  القيادياا  وأاامات القائااد والرضااا الااوظي ي ماات أهاام        
لدراأات والبئوت مت أجل الو وف نل، أهام  الم اهيم ال ، تناول ها الن ريات وا

أمات الشةصي  القيادي  ال ا، تان م العمال اإلدارم واإلأا راتيـي وتئقاهلل مبادآ       
الرضاا الااوظي ي .  وماات هنااا جاااءت مشااكل  الدراأاا  لمعرفاا  الصااورة المدركاا   

وهااال يوجاااد فااارو     واإلنرررا((، –) ذورررورللشةصاااي  القياديااا  لااادى الماااوظ يت  
في العملي  اإلدراكيا   وال امات القياديا  ال اي تنا   نات         واإلنا(( –)الكووربيت

تلك الصاورة واثار بعال الةصاائا الديمـرافيا  للعينا  فاي الصاورة المدركا           
 للقائد.

 ويمكت لياغ  مشكل  الدراأ  الئالي  في ال ؤال الرئي ، ال الي :     

"مرراه  الخئررالت المرر  لم رر  الئررورة المدروررة للشخئرر ة الق اد ررة مرر"  بررل    
لمرررونف " وسرررمائ القالرررد وعث م رررا باليدرررا الرررون ف  لرررد  مرررونف  وزارة    ا

 الشؤون االجمماع ة ؟

  يوض الدراسة :

بناءًا نل، ماتم إأ عراضه  ف، ضوء اإل اار الن ارم و الدراأاات ال اابق           
 يمكت بناء فروة الدراأ  نل، النئو ال الي:

 الفيض األول :
يادي  وي  ارع مات ها ا ال ارة نادد      توجد مـمون  مت الةصائا الشةصي  الق

 مت ال روة ال رني  نل، النئو ال الي :
 الفيض الفيعى األول:

تة لااف الصااورة المدركاا  للشةصااي  القيادياا  لاادى مااوظ يت الشاائون اإلج مانياا   
 )الجن ، المؤهل العلم ، سنوائ الخبية( .بإ  الف 

 الفيض الفيعى الثان  : 
لمدرك  للشةصي  القيادي  والرضاا الاوظي ي   توجد نال   إرتبا ي  بيت الصورة ا

 )ع نة الدراسة، والع نة الكل ة(. لدى 
 الفيض الفيعى الثالث : 

)ع نرة الدراسرة، والع نرة    توجد نال   بيت أمات القائد والرضاا الاوظي ي لادى     
 الكل ة(.



  إخليفة حممد القادر عبد حافظ / مدير                                                   2018 يونية –والثالثون  الثالثالعدد  – بكلية اآلداب اجمللة العلمية

  

 أهداف الدراسة : 

ت ال عاارف نلاا، الصااورة المدركاا  للشةصااي  القيادياا  لاادى نيناا  الدراأاا  ماا  
 .)الكوور واإلنا((

فاااي إدراك الشةصاااي  واإلنرررا((،  –)الررركوور ال عااارف نلااا،  ال ااارو  بااايت  
 .القيادي  

ال عرف نل، ال مات القيادي  ال ي ن ـت نت تلاك الصاورة مات وجها  ن ار       
 ) الكوور واإلنا((.نين  الدراأ  مت 

 أهم ة الدراسة : 

ورة المدركااا  ت ااا مد هااا   الدراأااا  وال اااي اه مااات بدراأااا  موضاااوع الصااا      
للشةصي  القيادي  مت  بل الموظ يت وأامات القائاد ونال  هاا بالرضاا الاوظي ي       
كما اتبا الباحث منهـًا نلميًا  اد يضايف معرفا  نلميا  فاي مـاال اإلدارة بشاكل        
نام فيماا ي علاهلل باألأابا  الكامنا  وراء تئقياهلل الرضاا الاوظي ي  وذلاك لمعرفا           

إدراك لااورة الشةصاي  القيادياا  وأاامات    فااي واإلنرا((  –)الرركوورال ارو  باايت 
القائد مت وجه  ن ر الموظ يت  ونال   ه   ال مات بالرضا الوظي ي  وتعريف 
القيااادات دا اال المؤأ ااات والمن مااات مااا تئملااه هاا   الصااورة المدركاا  ماات        
 صااائا  كمااا يمكاات االأاا  ادة ماات هاا   الدراأاا  فااي المؤأ ااات والمن مااات   

 المدرك  للشةصي  القيادي  . وفي أبئات أ رى نت الصورة

واإلدراك مهاام فاا، العماال اإلدارم حيااث ت ااع، ل هاام العنصاار البشاارم      
وال عرف نل، العوامال الماؤثرة فاي نمليا  اإلدراك ودراأا  األنمااا ال الوكي          
ومئاولاا  ال عاارف نلاا، أاابل تغياار أاالوك األفااراد ناات  ريااهلل تغياار المـااال          

 (.109: ص2013)الساميال ،المن م  اإلدراكي للعامليت وتوظي   لةدم  أهداف

 من ج الدراسة :

 (. 2010) ان دال "،اأ ةدم الباحث المنه  الول ي االرتبا ي المقارن 

 : أدوائ الدراسة

 ااام الباحااث بإنااداد إأاا بيان الصااورة المدركاا  للشةصااي  القيادياا  تئاات        
 (.2013يي،)الدوس   ومقياس الرضا الوظي يأ د خالد إبياه م الفخيان إشراف 
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 ع نة الدراسة: 

( موظ ااًا ماات وزراة الشاائون االج مانياا  178تكوناات نيناا  الدراأاا  ماات        
مت ال كور   (104)بدول  ليبيا  تم أ  يارهم بال ريق  العشوائي    مت ال، ندد 

 مت اإلنات .( 74)

 لعي ف بالمئطلحائ:  

 أواًل:الئورة المدروة: 

م ااااهيم إ اااار الدراأاااات الةالااا  بااااإلدراك   ويقاااا هااا ا الم هاااوم ضااامت         
  ويعنااي جملاا  االن بانااات وال صااورات   Social Perception االج ماااع 

واالتـاهات ال ي يكونهاا ال ارد نات اآل اريت مات  االل مـمونا  مات العملياات          
اإلدراكيااا  والمعرفيااا  والوجدانيااا  والقيمااا   وفااا، هااا ة الدراأااا  تئديااادًا يقصاااد   

التـاهاااات والمشاااانر واالن عااااالت ال اااي يكونهاااا      بالصاااورة المدركااا  جملااا  ا   
تـاا  الشةصاي  القياديا  وأامات القائاد ونال  هاا        وإنرا((  -) ذوورالموظ     ون 

 (.55:ص 2008)غانم، بالرضا الوظي ي

لأنهاا  العملياه ال اي يئااول بهاا األفاراد فهام أن  اهم وفهام          وما عي ت علرى        
 (. 9: ص  2006)زهيان، اآل ريت مت حولهم ل

لأنهااا مئاولاا  فهاام ال االوك اإلج ماااني لآل ااريت ماات حيااث     وعي ررت علررى     
 .(120: ص 2008)العموم، ال ر  والوأائل الم اح  لل ردل أأبابه ودوافعه وفهلل

ل ب نها نملي  وجداني   يئدد اإلن اان بواأا  ها مادى ميلاه لـمانا       وعي ت     
مماا يـعلاه يئاس بهام ويقبال      معين  مت األفراد وتقبلهم بدرج  أكبار مات غيارهم    

نلاايهم فياادرك أهمياا  وجااودهم  وفقااا لمااا لم ااه ماانهم ماات إح اااس م بااادل بينااه     
 ( .150:ص2009)عمي،وبينهم  بناء نل،  براته ال ابق  معهم

  المعي ف اإلجيال  للئورة المدروة  : -
لوهاااي جملااا  مااات االن باناااات وال صاااورات ال اااي يكونهاااا الماااوظ يت نااات 

مة لااااف أبعادهااااا المعرفياااا   والعقلياااا   والشةصااااي    الشةصااااي  القيادياااا  ب
 واإلداري   واالج ماني  كما يعك ها مقياس الصورة المدرك ل.

 الان ًا: الق ادة:
فيعرف القائاد لب ناه الا ى يماارس أكبار  ادر       Hollander :عيف هوال ندر -

مت ال  ثير ف، الـمان   ويعرف القياادة نلا، أنهاا العمليا  ال ا، تماارس مات        
 (.128:ص 2010) الخالنة و النوا سة،ل ل   نل، اآل ريتل  اللها ا
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نملياا  ال اا ثير فااي اآل ااريت وتوجيااه    الق ررادة علررى أن ررا:"    عرريف العم رران  -
 (.257: ص2010)العم ان،جهودهم نئو تئقيهلل غايات وأهداف المن م ل 

 الالثًا: الشخئ ة:
م، الشةصي  هي ال ن يم الادينا  " أنها Allport عي  ا جوردون ألبورئ : -

لدى ال رد وال ى يشكل مة لاف الان م الن  اي  ال ا، تئادد  صاائا أالوكه        
                                                                      (. 12:ص 2011") القكا ى،وت كير  

ب نها ذلك الن ام الكامل مت الميول واالأ عدادات الـ امي    عي  ا )بيئ(:"  -
بيا  ال اي تعاد مميازا  الاا لل ارد وال اي ي ئادد بمق ضااها         والعقلي  الثاب   ن 

أأاااااااااااالوبه الةاااااااااااااص فااااااااااااي ال كيااااااااااااف مااااااااااااا البيئاااااااااااا  المادياااااااااااا   
 (.16:ص2012)األمارة،واالج ماني ل

 المعي ف اإلجيال  للشخئ ة الق اد ة : -
ل وهي مـمون  مت الص ات والةصائا ال ي ت وفر في القائد وبمق ضااها  

هم كما يعك ها مقياس الصورة المدركا   ي   يا ال  ثير في اآل ريت وتوجيه
 للشةصي  القيادي  ل.

 رابعًا: اليدا الون ف :

األفراد ل الموا ف العاا ي  من  بالوظي ي أنه ل اليدا ول  شام  ويعرفها  -
ت ال ي أنئو الو ائف وي و ف ذلك نل، المالئم  واالن ـام بين المكاف

 ائفل.لل رد وأولويات ال رد لهذ  الو ل  قدمها بيئ  العم
الرضا الو ي ي ب نه ا ـا  إيـابي من ال رد إل، نمله  " روم "ويعرفهااااااااااااا -

 (.133-131: ص 2008) الئي  ، الذم يمار هل
 : المعي ف اإلجيال  لليدا الون ف  

لوهي مـمون  مت االح ياجات المعنوي  والمادي   إذا توفرت تئقهلل بها  
 .الرضا الوظي ي كما يعك ها مقياس الرضا الوظي ي ل

 )نمالج الدراسة ولفس يها(

للن ااائ  ال ااي تاام ال ولاال إليهااا وت  اايرها      ي ناااول هاا ا ال صاال نرضاااً   
 وال وليات والبئوت المق رح  وت صيل ذلك نلي النئو ال الي :

 واًل : نمالج الفيض األول :أ

" لوجررد مجموعررة مرر" الخئررالت الشخئرر ة     ياانا هاا ا ال اارة نلاا،          
 .(ة ع نة الدراس)  الق اد ة لد

لإلجاب  نلي ه ا ال  ا ل تم ح اا  الم وأا ات واالنئرافاات المعياريا  و يما        
( وكا لك ح اا  الاوزن المئااوم     3ا  باار  ت( لعينا  واحادة بم وأاط فرضااي      
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( وذلاك ل ئدياد أامات القائاد     5لل قرات بق م  الم وأط نلا، الدرجا  القصاوى     
( و    10 ( و  9  فااي ضااوء الااوزن المئااوم لل قاارات وتوضااح الـااداول أر ااام  

 (.12و  (11

 ن ائ  ه ا اإلجراء .

 الخئالت العقل ة والمعي  ة  -1
الم وأ ات واالنئرافات المعياري  و يم   ا  باار  ت ( ودالل هاا    (5-8جدول )

  والوزن المئوم مقياس الصورة المدرك  للقائد

 ) الخئالت العقل ة والمعي  ة (

 الم وأط العدد  صائا القائد
االنئراف 
 المعيارم

  يم   ت (
درجات 
 الئري 

م  وم 
 الدالل 

الوزن 
 المئوم

 االتـا 

 موافهلل بشدة 87.97 0 177 26.67 0.7 4.4 178 ال كاء

 موافهلل بشدة 85.95 0 177 26.56 0.652 4.3 178 اال الع والمعرف 

 موافهلل بشدة 88.42 0 177 30.285 0.626 4.42 178 الك اءة العلمي 

 موافهلل 82.92 0 177 25.388 0.602 4.15 178 اإلدراك

 موافهلل بشدة 86.29 0 177 16.567 1.059 4.31 178 اتةاذ القرار

 موافهلل بشدة 91.34 0 177 29.377 0.712 4.57 178 حل المشكالت

 موافهلل 83.59 0 177 22.043 0.714 4.18 178 اإلبداع

 موافهلل 81.23 0 177 17.182 0.824 4.06 178 ال قويم

 موافهلل 83.37 0 177 19.018 0.82 4.17 178 االب كار

 موافهلل بشدة 85.73 0 177 23.505 0.73 4.29 178 ال ئليل

 موافهلل بشدة 93.14 0 177 43.328 0.51 4.66 178 ال  كير

حصائيا نند م  وى داللا   إومت الـدول ال ابهلل ي بيت وجود فرو  دال  
بااالرجوع الاا،  اايم   باايت الم وأااط ال رضااي وم وأااط العيناا  و     0.05أ اال ماات  

لم وأ ات الةال  بكل فقرة نـاد أن ال ارو  كانات فاي اتـاا  ارت ااع م وأاط        ا
لا، شايوع ها   الةصاائا بان بارهاا تمثال الصاورة المدركا          إالعين  مما يشاير  

للشةصي  القيادي  مت وجه  ن ر نين  الدراأ  كما كان اتـا  مع م ال قرات في 
   .اتـا  البديل موافهلل بشدة
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 لت الشخئ ة الخئا -2
الم وأ ات واالنئرافات المعياري  و يم   ا  باار  ت ( ودالل هاا   ( 5-9) لجدو

  والوزن المئوم مقياس الصورة المدرك  للقائد

 )الخئالت الشخئ ة(

 االتـا  الوزن المئوم م  وم الدالل  درجات الئري   يم   ت ( االنئراف المعيارم الم وأط العدد  صائا القائد

 موافهلل بشدة 89.66 0 177 31.365 0.631 4.48 178 لن سالثق  با

 موافهلل 75.84 0 177 10.68 0.99 3.79 178 االأ قاللي 

 موافهلل بشدة 91.91 0 177 29.708 0.717 4.6 178 مان  والصد ألا

 موافهلل بشدة 94.71 0 177 37.205 0.623 4.74 178 اإل الص

 موافهلل بشدة 85.95 0 177 22.246 0.778 4.3 178 االتزان االن عالي

 موافهلل بشدة 91.91 0 177 35.715 0.596 4.6 178 الموضوني 

 موافهلل بشدة 86.62 0 177 25.273 0.703 4.33 178 ال واضا

 موافهلل بشدة 94.94 0 177 45.914 0.508 4.75 178 ال موم

 موافهلل بشدة 87.52 0 177 32.14 0.571 4.38 178 الئكم 

 موافهلل بشدة 86.17 0 177 31.047 0.563 4.31 178 المرون 

 موافهلل بشدة 87.64 0 177 28.135 0.655 4.38 178 الئزم

 موافهلل بشدة 92.58 0 177 40.286 0.54 4.63 178 تئمل الم ؤولي 

 موافهلل بشدة 94.38 0 177 44.064 0.521 4.72 178 الشـان 

 موافهلل بشدة 94.04 0 177 34.838 0.652 4.7 178 ح ت الم هر

 موافهلل بشدة 92.47 0 177 35.004 0.619 4.62 178 الصبر

 موافهلل بشدة 87.41 0 177 27.284 0.67 4.37 178 المثابرة

 موافهلل بشدة 88.65 0 177 33.478 0.571 4.43 178 العدل

 موافهلل بشدة 06 84 000 0 177 077 23 71 0 23 4 178 تقبل النقد

 موافهلل بشدة 91.01 0 177 32.425 0.638 4.55 178 القدرة نلي إال ناع

 موافهلل بشدة 92.47 0 177 31.868 0.68 4.62 178 القدرة نلي ال عبير

 موافهلل بشدة 90 0 177 21.56 0.928 4.5 178 اللبا  

 موافهلل 81.46 0 177 12.093 1.184 4.07 178 الكاريزما

داللا    ومت الـدول ال ابهلل ي بيت وجود فارو  دالا  إحصاائيا نناد م ا وى             
باايت الم وأااط ال رضااي وم وأااط العيناا  وبااالرجوع الاا،  اايم         0.05أ اال ماات  

الم وأ ات الةال  بكل فقرة نـاد أن ال ارو  كانات فاي اتـاا  ارت ااع م وأاط        
العين  مما يشاير الا، شايوع ها   الةصاائا بان بارهاا تمثال الصاورة المدركا           

ا  مع م ال قرات في للشةصي  القيادي  مت وجه  ن ر نين  الدراأ  كما كان اتـ
 .اتـا  البديل موافهلل بشدة  
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 الخئالت اإلدار ة -3
الم وأاااا ات واالنئرافااااات المعيارياااا  و يماااا   ا  بااااار  ت (  (5-10جرررردول )

 ) الخئالت اإلدار ة ( ودالل ها والوزن المئوم مقياس الصورة المدرك  للقائد

 الم وأط العدد  صائا القائد
االنئراف 
 المعيارم

 ( يم   ت
جات در

 الئري 
 م  وم الدالل 

الوزن 
 المئوم

 االتـا 

 موافهلل بشدة 89.21 0 177 29.696 0.656 4.46 178 الةبرة

 موافهلل بشدة 85.95 0 177 20.922 0.828 4.3 178 وضوم االألو 

 موافهلل بشدة 87.19 0 177 22.123 0.82 4.36 178 ال غيير وال  وير

 موافهلل بشدة 84.38 0 177 20.052 0.811 4.22 178 دارة الو تإ

 موافهلل بشدة 85.28 0 177 24.689 0.683 4.26 178 ال ة يط

 موافهلل 83.25 0 177 21.037 0.738 4.16 178 االه مام بال دري 

 موافهلل بشدة 93.59 0 177 34.957 0.641 4.68 178 تشـيا العمل ك ريهلل

شدةموافهلل ب 86.4 0 177 27.861 0.632 4.32 178 ال وجيه والر اب   

 موافهلل 83.59 0 177 18.94 0.831 4.18 178 ت ويل ال ل  

 موافهلل بشدة 92.92 0 177 32.128 0.684 4.65 178  لهلل روم المئبه

 موافهلل بشدة 90.11 0 177 33.806 0.594 4.51 178 اإللمام  بالعمل

 موافهلل بشدة 86.4 0 177 22.268 0.791 4.32 178 ال قييم الم  مر

 موافهلل بشدة 91.91 0 177 33.639 0.633 4.6 178 توزيا المهام

ح ت ال صرف في 
 الموا ف

 موافهلل بشدة 91.68 0 177 39.286 0.538 4.58 178

ومت الـدول ال ابهلل ي بيت وجود فرو  دال  إحصائيا نند م  وى دالل  أ ال  
ل،  يم الم وأ ات إبيت الم وأط ال رضي وم وأط العين  وبالرجوع  0.05مت 

ل فقارة نـااد أن ال ارو  كاناات فاي اتـااا  ارت ااع م وأااط العينا  ممااا      الةالا  بكاا 
يشاير إلا، شايوع ها   الةصااائا بان بارهاا تمثال الصاورة المدركا  للشةصااي          
القيادي  مت وجه  ن ار نينا  الدراأا  كماا كاان اتـاا  مع ام ال قارات فاي اتـاا            

  .البديل موافهلل بشدة 
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  :جمماع ةاالخئالت  -4
( ودالل ها افات المعياري  و يم   ا  بار  تواالنئر الم وأ ات (5-11جدول )

)الخئرررالت  القياديااا للشةصاااي  والاااوزن المئاااوم مقيااااس الصاااورة  المدركااا   
 االجمماع ة(
 االتـا  الوزن المئوم م  وم الدالل  درجات الئري   يم   ت ( االنئراف المعيارم الم وأط العدد  صائا القائد

 موافهلل بشدة 92.24 0 177 32.774 0.656 4.61 178 ح  الو ت

 موافهلل بشدة 91.68 0 177 29.768 0.71 4.58 178 االأ ماع الـيد

 موافهلل بشدة 91.34 0 177 23.077 0.79549 4.309 178 ال ئاور الـيد

 موافهلل بشدة 91.34 0 177 31.564 0.663 4.57 178 القدرة نلي إ ام  نال ات

 موافهلل بشدة 86.51 0 177 23.177 0.763 4.33 178 القدرة نلي االتصال

 موافهلل بشدة 86.17 0 177 23.713 0.736 4.31 178 تقبل اآل ريت

ومت الـدول ال ابهلل ي بيت وجود فرو  دال  إحصائيا نند م  وى داللا   
لاا،  اايم  إباايت الم وأااط ال رضااي وم وأااط العيناا  وبااالرجوع       0.05أ اال ماات  

ت فاي اتـاا  ارت ااع م وأاط     الم وأ ات الةال  بكل فقرة نـاد أن ال ارو  كانا   
العين  مما يشاير إلا، شايوع ها   الةصاائا بان بارهاا تمثال الصاورة المدركا           
للشةصي  القيادي  مت وجه  ن ر نين  الدراأ  كما كان اتـا  مع م ال قرات في 

 اتـا  البديل موافهلل بشدة .

(  أهااام ال ااامات 2010وت  اااهلل هااا ة الدراأااا  ماااا دراأ  لاااالح نليماااات       
ادي  الم ضل  لدى القدة األكادمييت مرتب  تنازليا نل، النئاو ال االي  األ االع    القي

والمعرف   العال ات اإلن ااني   العادل  الموضاوني   ال غيار وال  اوير  الك ااءة        
الئري  (  وأهم ال مات القيادي  الم ضل  لدى القادة اإلدارييت مرتب  تنازليا نل، 

ي   اإل الع والمعرفا   ال ة ايط  الا كاء  ال غيار     النئو اآلتي   العال ات اإلن ان
(  أن  صاااائا 2013وال  اااوير  الع ااااء وال ماااوم(. ودراأااا   جاأاااكيت     

المشاااارك  وال وجيااا  كانااات أهااام تصاااورات الماااوظ يت. ودراأااا   أاااي ون س      
(  أن  صااائا القيااادة ال ئولياا   والمعامالتاات  والةدمياا   ذات أهمياا      2013

(  أن مات أهام   2014ودراأ   نـيراند وآ ارون    كبيرة في تصور الموظ يت .
(  أن  صااائا 2015هاري ااون  فوناادا     صااائا القائااد الاا كاء . ودراأاا    

القيااادة ال ئولياا   والمعااامالت ماات أهاام تصااورات المااوظ يت. ودراأاا   نادياا         
(  أن االنب اااا ي   واالن  اااام نلااا، الةبااارة  ويق ااا    2016مي ااارة  وآ ااارون 

(  2017المااوظ يت .ودراأاا   باليشااك  روباارت  الضاامير  ماات أهاام تصااورات 
وجااااءت ن ااااائ  الدراأاااا  أن أهاااام تصاااورات القيااااادة  ال ئولياااا  والمعااااامالت    

(  ان نزاه  القائد الم صورة مات اهام   2017تو  وآ رون   وال بادلي . ودراأ  
(  أن  صااائا اإلبااداع 2017 صااائا الشةصااي  القيادياا  . ودراأاا   وي اار  

(  2017ورات الموظ يت للقائد . ودراأ   ليماان  مااثيو    واالب كار مت أهم تص
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وجاءت ن ائ  الدراأ  أن القياادة األلايل  مات أهام الصاورة المدركا  للشةصاي         
 القيادي  .

أن جمياا الدراأاات ال اي تام ذكرهاا باا  الف مواضايعها         وما  ي  الباحرث      
 القائد . ت  هلل جميعها ب ن  صائا القائد يرغ  الموظ ون في وجودها في 

ما ن ري  ال امات أن القاادة لاديهم  صاائا وأامات      كما ت  هلل ه ة الن ائ       
شةصااي  تـعاال القائااد ية لااف ناات غياار  ماات األفااراد  وتؤهلااه ألن يكااون  ائااد    

 و  مت ه ة الةصائا ال، أبعاد ج دي   ونقلي   واج ماني   ونام  . 

، أن ماوظ ييت وزارة الشائون   أن الن يـ  ال ابق   د تعاود إلا   و ي  الباحث      
  يرون أن الشةصي  القيادي  بةصائصها العقلي  واإلنا(( –)الكوور االج ماني  

أام   تمثال    53والمعرفي   والشةصي   واإلداري   واالج ماني   والم مثل  فاي  
 صائا الشةصي  القيادي  ال ي ي صورها الموظ يت ويرغبون في وجودها في 

ـ  ابياا  اتضاائت ماات  ااالل اأاا ـاب  نيناا  البئااث لـميااا    القائااد  وهاا، أاامات إي
 فقرات االأ بان   موافهلل(  وفي اتـا  البديل  موافهلل بشدة( .

 :الفيض الفيع  األول

تة لف الصورة المدرك  للشةصي  القياديا  لادى     نت هكا الفيض على "      
سررنوائ  –المؤهررل العلمرر    –)الجررن  مااوظ يت الشاائون اإلج مانياا  بااإ  الف  

 ية (الخب

لإلجاباا  نلاا، هاا ا ال اارة تاام ح ااا  الم وأاا ات واالنئرافااات المعيارياا  لكاال  
فقرة مت فقرات مقياس الصورة المدرك  للشةصي  القيادي  وح ا   يم  ا  بار 
   ت ( لداللاا  ال اارو  باايت الم وأاا ات لكاال بعااد ماات أبعاااد المقياااس وتوضااح     

 الـداول ال الي  ه ا اإلجراء .
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 لمعي  ة :الخئالت العقل ة ا -1
(  يماا  ا  بااار   ت ( ودالل ااه اإلحصااائي  لل اارو  باايت الاا كور      5-12جاادول  

 واإلنات في الصورة المدرك  للشةصي  القيادي 

 م  وم الدالل   يم     ت ( االنئراف المعيارم الم وأط العدد الـنس

 ال كاء
 0.612 4.32 104 ذكور

-1.856 0.065 
 0.798 4.51 74 انات

 والمعرف اال الع 
 0.635 4.25 104 ذكور

-1.16 0.248 
 0.674 4.36 74 انات

 الك اءة العامي 
 0.635 4.43 104 ذكور

0.286 0.775 
 0.618 4.41 74 انات

 دراكاإل
 0.658 4.12 104 ذكور

-0.805 0.422 
 0.515 4.19 74 انات

 اتةاذ القرار
 0.793 4.61 104 ذكور

4.59 0 
 1.241 3.91 74 انات

 القدرة نلي حل المشكالت
 0.71 4.51 104 ذكور

-1.287 0.2 
 0.711 4.65 74 انات

 اإلبداع
 0.642 4.23 104 ذكور

1.13 0.26 
 0.804 4.11 74 انات

 القدرة نلي ال قويم
 0.526 4.23 104 ذكور

3.333 0.001 
 1.077 3.82 74 انات

 القدرة نلي االب كار
 0.725 4.31 104 ذكور

2.733 0.007 
 0.906 3.97 74 انات

 القدرة نلي ال ئليل
 0.785 4.43 104 ذكور

3.25 0.001 
 0.591 4.08 74 انات

 القدرة نلي ال  كير
 0.523 4.69 104 ذكور

1.085 0.279 
 0.492 4.61 74 انات

 ومت الـدول ال ابهلل ي بيت وجود فرو  دال  إحصائيا نند م  وم داللا   
في إدراك ال كور واإلنات للةصائا العقلي  والمعرفي  للصورة المدرك   0.05

 (،بالخرراذ القرريار والمقررو م واالبمكررار والمحل ررل   )للشةصااي  القيادياا  فيمااا ي علااهلل   
وكاناات هاا   ال اارو  لصااالح الاا كور ممااا يشااير إلااي أن هاا   الةصااائا ت اا ثر     

 ما ي علهلل ببا ي األبعاد .بالـنس بينما كانت ه   ال رو  غير دال  إحصائيا في

اال اا الف فااي إدراكنااا   وهاا ا مااا أكاادت نليااه أدبيااات الدراأاا  فااي كي ياا              
 وإننا نن ر إل، الم غيرات والمثيرات مت حولنا ب نيت مة ل  .  وت  ير  

(  وك لك ا  الف اإلدراك نوامل ذاتيه مت 2015ويرى الكبي ي والة ي      
مي  الةالاا  بالشااةا الماادرك  حيااث تااؤثر    بينهااا الصاا ات الشةصااي  والـ اا  

ال اارو  ال ردياا  نلاا، إدراك ال اارد فعلاا، أاابيل المثااال يااؤثر جاانس الشااةا          
المدرك  حيث يوجد فرو  فاي إدراك الا كور نات اإلناات  أن مايدركاه شاةا       
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معيت فهو ش،ء  اص به اليدركه غير   فمئال أن يدرك شةصان فا، اللئ ا    
ون االأا ـاب  مة ل ا   وأا ؤدم بادورها إلا،      نينها اإلدراك ن  ه  ومت ثام أا ك  

 ظهور م  ويات م  اوته مت ال رن  اإلدراكي  المة ل   . 

وجود فرو  دال  إحصائيا نند م ا وم  أن الن يـ  ال ابق  في  و ي  الباحث    
والم مثلااا  فاااي الةصاااائا العقليااا  والمعرفيااا  فاااي إدراك الااا كور  0.05داللااا  

واالبمكرررار  –والمقرررو م  –) الخررراذ القررريار  فاااي للشةصاااي  القياديااا  والم مثلااا    
  وذلك يرجا ألأبا  ب ن ال كور دائما ي ضلون اتزان ورجاحا  نقال   (والمحل ل

 القائد في ت ير المهام الوظي ي  .

 الخئالت الشخئ ة  -2
( ودالل اااه اإلحصاااائي  لل ااارو  بااايت الااا كور   ت(  يمااا  ا  باااار  5-13 جااادول 

 (الةصائا الشةصي   القيادي   واإلنات في الصورة المدرك  للشةصي

 م  وم الدالل   يم  ت االنئراف المعيارم الم وأط العدد الـنس ال قرات

 الثق  بالن س
 0.624 4.31 104 ذكور

-4.648  0 
 0.556 4.73 74 انات

 االأ قاللي 
 0.754 4.07 104 ذكور

4.647 0 
 1.146 3.41 74 انات

 مان  والصد ألا
 0.741 4.62 104 ذكور

0.438 0.662 
 0.684 4.57 74 انات

 اإل الص
 0.618 4.71 104 ذكور

-0.619  0.537 
 0.631 4.77 74 انات

 االتزان االن عالي
 0.707 4.18 104 ذكور

-2.368  0.019 
 0.847 4.46 74 انات

 الموضوني 
 0.547 4.61 104 ذكور

0.272 0.786 
 0.662 4.58 74 انات

 ال واضا
 0.478 4.18 104 ذكور

-3.449  0.001 
 0.894 4.54 74 انات

 ال موم
 0.521 4.74 104 ذكور

-0.211  0.833 
 0.491 4.76 74 انات

 الئكم 
 0.515 4.29 104 ذكور

-2.469  0.014 
 0.625 4.5 74 انات

 المرون 
 0.604 4.35 104 ذكور

1.045 0.297 
 0.498 4.26 74 انات

 الئزم
 0.697 4.51 104 ورذك

3.156 0.002 
 0.548 4.2 74 انات

 تئمل الم ؤولي 
 0.511 4.72 104 ذكور

2.744 0.007 
 0.555 4.5 74 انات

 الشـان 
 0.568 4.66 104 ذكور

-1.7  0.091 
 0.437 4.8 74 انات

 ح ت الم هر
 0.672 4.68 104 ذكور

-0.473  0.637 
 0.626 4.73 74 انات

 برالص
 0.516 4.58 104 ذكور

-1.194  0.234 
 0.739 4.69 74 انات
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 م  وم الدالل   يم  ت االنئراف المعيارم الم وأط العدد الـنس ال قرات

 المثابرة
 0.69 4.4 104 ذكور

0.779 0.437 
 0.643 4.32 74 انات

 العدل
 0.57381 4.2212 104 ذكور

-0.204  0.839 
 0.87289 4.2432 74 انات

 تقبل النقد
 0.623 4.47 104 ذكور

1.069 0.287 
 0.488 4.38 74 انات

 القدرة نلي اإل ناع
 0.675 4.67 104 ذكور

3.111 0.002 
 0.542 4.38 74 انات

 القدرة نلي ال عبير
 0.599 4.76 104 ذكور

3.249 0.001 
 0.742 4.43 74 انات

 اللبا  
 0.87 4.52 104 ذكور

0.327 0.744 
 1.01 4.47 74 انات

 الكاريزما

 1.014 4.36 104 ذكور

3.929 0 0.000 
 1.294 3.68 74 انات

ومت الـدول ال ابهلل ي بيت وجود فرو  دال  إحصائيا نند م  وى داللا   
فاي إدراك الا كور واإلناات للةصاائا الشةصاي  للصاورة المدركا          0.05أ ل 

باالسرررمقثل ة والحررر م والمسرررؤول ة واإل نرررا   )للشةصاااي  القياديااا  فيماااا ي علاااهلل  
اناات هاا   ال اارو  لصااالح اإلنااات فيمااا ي علااهلل  لصااالح الاا كور بينمااا ك (،والمعب رري

كما لم ت هر فرو  دالا  بايت    (،بالثقة واالل ان والموادع والحكمة والكار  ما)
 الـن يت في با ي األبعاد األ رم.

وجود فرو  دال  إحصائيا نند م  وى أن الن يـ  ال ابق  في  و ي  الباحث      
صي  في إدراك ال كور للشةصي  والم مثل  في الةصائا الشة 0.05دالل  أ ل 

 (،االسررمقثل ة والحرر م والمسررؤول ة واإل نررا  والمعب رري   )القيادياا  والم مثلاا  فااي  
وذلك يرجا ألأبا  ب ن ال كور دائما ين ارون مات من لاهلل أن  اهم لا   الئازم       
وتئماال الم اائولي  وماات جاناا  آ اار لاا   الئااوار وال ااي تعكااس أن تكااون هاا     

 القيادي  مت وجه  ن رهم .ال مات م مثل  في الشةصي  

 0.05وجااود فاارو  دالاا  إحصااائيا ننااد م اا وى داللاا  أ اال         وكاا لك فااي       
الثقرة  )الةصائا الشةصي  في إدراك اإلنات للشةصاي  القياديا  والم مثلا  فاي     

  وذلك يرجا ألأبا  ب ن اإلنات دائما (واالل ان والموادع والحكمة والكار  ما
 ين رون مت من لهلل نا  ي مت وجه  ن رهم .

  أن هناااك فاارو  باايت الاا كور واإلنااات فااي العمليااه    2005وتاارى زهااران 
 1961  وكااوهتFider و ااد بيناات الدراأااات منهااا دراأاا  فياادلر  اإلدراكياا  .

Kohn  ودراأااا  تاي اااتTaft  1955 فااا،    أن اإلناااات ي ةااا ل ت نااات الااا كور
 إدراكهت لآل ريت  ك لك وجود ا  الف بيت إدراك كل مت الرجال والن اء.
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 الخئالت اإلدار ة  -3
( ودالل اااه اإلحصاااائي  لل ااارو  بااايت الااا كور   ت(  يمااا  ا  باااار  5-14جااادول  

 واإلنات في الصورة المدرك  للشةصي  القيادي   اإلداري (

  الدالل  يم  ت االنئراف الم وأط العدد الـنس ال قرات

 الةبرة
 0.540 4.26 104 ذكور

-5.189 0 
 0.703 4.74 74 انات

 وضوم االألو 
 0.720 4.13 104 ذكور

-3.399 0.001 
 0.909 4.54 74 انات

 ال غيير وال  وير
 0.878 4.13 104 ذكور

-4.798 0 
 0.595 4.69 74 انات

 دارة الو تإ
 0.857 4.06 104 ذكور

-3.23 0.001 
 0.685 4.45 74 انات

 ال ة يط
 0.655 4.09 104 ذكور

-4.309 0 
 0.646 4.51 74 انات

 االه مام بال دري 
 0.679 4.15 104 ذكور

-0.194 0.846 
 0.817 4.18 74 انات

تشـيا العمل 
 ك ريهلل

 0.612 4.68 104 ذكور
0.072 0.943 

 0.685 4.68 74 انات

 ال وجيه والر اب 
 0.526 4.27 104 ذكور

-1.278 0.203 
 0.755 4.39 74 انات

 ت ويل ال ل  
 0.740 4.23 104 ذكور

0.97 0.333 
 0.945 4.11 74 انات

  لهلل روم المئبه
 0.683 4.74 104 ذكور

2.206 0.029 
 0.667 4.51 74 انات

 اإللمام بالعمل
 0.591 4.48 104 ذكور

-0.66 0.51 
 0.601 4.54 74 انات

 ييم الم  مرال ق
 0.682 4.53 104 ذكور

4.381 0 
 0.844 4.03 74 انات

 توزيا المهام
 0.694 4.65 104 ذكور

1.463 0.145 
 0.530 4.51 74 انات

ح ت ال صرف في 
 الموا ف

 0.556 4.64 104 ذكور
1.773 0.078 

 0.503 4.50 74 انات

ا نند م  وى داللا   ومت الـدول ال ابهلل ي بيت وجود فرو  دال  إحصائي
فااي إدراك الاا كور واإلنااات للةصااائا اإلدارياا  للصااورة المدركاا      0.05أ اال 

لصاالح   (،بخلر  رو  المحبرة والمق ر م المسرممي    )للشةصي  القياديا  فيماا ي علاهلل    
الخبررية وودررو  )الاا كور بينمااا كاناات هاا   ال اارو  لصااالح اإلنااات فيمااا ي علااهلل   

كمااا لاام ت هاار فاارو  دالاا  باايت     ( طاالسررلوو والمقررو م وإدارة الو ررت والمخطرر 
 الـن يت في با ي األبعاد اال رم .
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وجااود فاارو  دالاا  إحصااائيا ننااد   أن الن يـاا  ال ااابق  فااي   و رري  الباحررث        
والم مثلا  فاي الةصاائا اإلداريا  فاي إدراك الا كور        0.05م ا وى داللا  أ ال    

  وذلاك  (مسرممي خلر  رو  المحبرة والمق ر م ال   )للشةصي  القيادي  والم مثلا  فاي   
يرجا ألأبا  ب ن ال كور دائما ي ضلون إ ام  العال ات االج ماني  دا ل ن اا   
المؤأ اا   وكاا لك ال قياايم الم اا مر والاا م باادور  يرفااا ماات معنويااات الموظااف    

 بشعور  ب ن القائد دائما م ابا لألداء الوظي ي للموظ يت مت وجه  ن رهم .

  0.05ئيا ننااد م اا وى داللاا  أ اال   وجااود فاارو  دالاا  إحصااا   وكاا لك فااي        
الخبرية  )الةصائا الشةصي  في إدراك اإلنات للشةصي  القيادي  والم مثل  في 

  وذلك يرجا ألأبا  ب ن (وودو  االسلوو والمقو م وإدارة الو ت والمخط ط
اإلنات دائما تئرص نل، إدارة الو ت وال ة يط في كاف  مـااالت الئيااة وها ا    

 في الشةصي   القيادي  .مايعكس وجه  ن رهم 

 جمماع ة  الالخئالت ا -4
 واإلناات (  يم  ا  بار  ت( ودالل ه إالحصائي  لل رو  بيت ال كور  5-15جدول  

 (جمماع ة الافي الصورة المدرك  للشةصي  القيادي   

 الدالل   يم  ت االنئراف الم وأط العدد الـنس ال قرات

 ح  الو ت
 0.738 4.63 104 ذكور

0.535 0.593 
 0.524 4.58 74 انات

 االأ ماع الـيد
 0.722 4.56 104 ذكور

-0.591 0.555 
 0.696 4.62 74 انات

 ال ئاور الـيد
 0.87487 4.1442 104 ذكور

-0.204 
0.839 

 0.60112 4.5405 74 انات 

القدرة نلي إ ام  
 نال ات

 0.683 4.51 104 ذكور

-1.383 0.168 
 0.629 4.65 74 انات

القدرة نلي 
 االتصال

 0.688 4.2 104 ذكور
-2.61 0.01 

 0.832 4.5 74 انات

 تقبل اآل ريت
 0.679 4.35 104 ذكور

0.797 
 

0.426 
 0.812 4.26 74 انات 

ومت الـدول ال ابهلل ي بيت وجود فرو  دال  إحصائيا نند م  وى داللا   
 ماني   للصاورة المدركا    في إدراك ال كور واإلنات للةصائا االج 0.05أ ل 
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كماا لام     لصاالح اإلناات    (بالقردرة علر  االلئرال   )للشةصي  القيادي  فيماا ي علاهلل   
 ت هر فرو  دال  بيت الـن يت في با ي الةصائا األ رم .

وجاود فارو  دالا  إحصاائيا نناد م ا وى        أن الن يـا  ال اابق  فاي    و ي  الباحرث 
ك اإلنااات للشةصااي  القيادياا  الةصااائا االج مانياا  فااي إدرا  0.05داللاا  أ اال 

  وذلك يرجاا ألأابا  با ن اإلناات و الا       (القدرة عل  االلئال)والم مثل  في 
فاا، المـ مااا الليبااي يغلاا  نليهااا  ااابا الةـاال  فهاا، ت ضاال  اادرة القائااد نلاا،      

 االتصال ال هني وال هم ال ريا للموظ ييت مت حوله.

اإلنااات فااي العمليااه  (  أن هناااك فاارو  باايت الاا كور و 2005وتاارى زهااران     
 1961   وكاوهت Fider و اد بينات الدراأاات منهاا دراأا  فيادلر       اإلدراكيا  . 

Kohn   ودراأااا  تاي اااتTaft  1955      ،أن اإلناااات ي ةااا ل ت نااات الااا كور فااا
 إدراكهت لآل ريت  ك لك وجود ا  الف بيت إدراك كل مت الرجال والن اء. 

 تـااا  لل اارو  فااي الصااورة ( ن ااائ  تئلياال ال بااايت ثنااائي اال  5-16جاادول ر اام  
 أنوات الةبرة ( لدى نين  ال كور – المؤهل العلميالمدرك  للشةصي  القيادي  وفقا 

 م  وم الدالل  إالحصائي  م وأط المربعات درجات الئري  مـموع المربعات مصدر ال بايت
معامل 

 اي ا

 المؤهل العلمي

 0.003 0.866 3.697 2 7.394 الةصائا العقلي  المعرفي 

 0.032 0.246 101.527 2 203.055 الةصائا الشةصي 

 0.001 0.957 1.529 2 3.058 الةصائا اإلاداري 

 0.02 0.427 9.234 2 18.468 الةصائا االج ماني 

 0.008 0.71 141.835 2 283.671 الدرج  الكلي 

 أنوات الةبرة

 0.058 0.389 27.249 5 136.243 الةصائا العقلي  المعرفي 

 0.092 0.133 124.109 5 620.547 الةصائا الشةصي 

 0.076 0.23 48.35 5 241.751 الةصائا اإلداري 

 0.211 0.001 49.432 5 247.159 الةصائا االج ماني 

 0.099 0.105 777.928 5 3889.641 الدرج  الكلي 

المؤهل العلمي * 
 أنوات الةبرة

 0.055 0.886 12.839 10 128.391 الةصائا العقلي  المعرفي 

 0.077 0.708 50.896 10 508.957 الةصائا الشةصي 

 0.074 0.73 23.778 10 237.776 الةصائا اإلداري 

 0.116 0.354 12.087 10 120.868 الةصائا االج ماني 

 0.061 0.845 229.609 10 2296.086 الدرج  الكلي 

 تبايت الة  

 25.721 86 2211.978 الةصائا العقلي  المعرفي 
  

 71.176 86 6121.11 الةصائا الشةصي 
  

 34.381 86 2956.791 الةصائا اإلداري 
  

 10.749 86 924.373 الةصائا االج ماني 
  

 412.705 86 35492.618 الدرج  الكلي 
  

 المـموع

 104 285793 الةصائا العقلي  المعرفي 
   

 104 1106307 الةصائا الشةصي 
   

 104 391086 الةصائا اإلداري 
   

 104 100427 الةصائا االج ماني 
   

 104 5960281 الدرج  الكلي 
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أن  يما   ف ( كانات غيار دالا  إحصاائيا فيماا       ي بيت مت الـدول ال اابهلل  
ي علااهلل ب اا ثير المؤهاال العلمااي وأاانوات الةباارة وال  اناال بينهمااا نلاا، الصااورة     

قيادياا  لاادى الاا كور فيمااا ناادا تاا ثير أاانوات الةباارة فااي        المدركاا  للشةصااي  ال 
حيااث كاناات الصااورة المدركاا  للشةصااي  القيادياا    بعااد الـواناا  االج مانياا  (  

( 0.2وكانت  يم  مربا إي ا   0.05  يم   ف( دال  نند م  وم معنوي  أ ل مت
 وهي تشير إلي ت ثير ضعيف للةبرة في الةصائا اإلج ماني  .

 يماا     ف ( كاناات غياار دالاا      باا ن الن يـاا  ال ااابق  فااي    لباحررثو رري  ا       
إحصائيا فيما ي علهلل ب  ثير المؤهل العلمي وأنوات الةبرة وال  انل بينهماا نلا،   

بعاال الـواناا  االج مانياا    الصااورة المدركاا  للشةصااي  القيادياا  لاادى الاا كور 
نوات أاا 10تا ثرت بةبارة المااوظ ييت وال اي اج ااازت لادى نينا  البئااث ماافو        

 أن   . 20ح ، 

(  إن كل فرد مناا ية ازن فاي ذاكرتاه معلوماات ومعااني       2009وترى جلدة     
ودالالت تمثل في مـمونات  برتاه   الماضاي   إن مثال ها   الةبارة المة زنا        
نادة تقودنا ال، تكويت تو عات وتؤثر غالبًا نل، إدراكنا الئالي لألشياء  له ا أن 

تكااويت تو عااات معيناا  وال ااي تااؤثر نلاا، إداكهاام        باارة العااامليت تقااودهم إلاا،    
  لألحدات. 

ة ( ن ااائ  تئلياال ال بااايت ثنااائي االتـااا  لل اارو  فااي الصااور  5-17جاادول ر اام   
( لادى نينا    سرنوائ الخبرية    –)المؤهل العلم   المدرك  للشةصي  القيادي  وفقا

 اإلنات

 مصدر ال بايت
مـموع 
 المربعات

درجات 
 الئري 

م وأط 
بعاتالمر  

م  وم الدالل  
 إالحصائي 

معامل 
 اي ا

 المؤهل العلمي

الةصائا العقلي  
 المعرفي 

41.334 2 20.667 0.228 0.06 

 0.1 0.08 146.172 2 292.344 الةصائا الشةصي 

داري إلالةصائا ا  58.529 2 29.265 0.218 0.062 

 0.083 0.127 14.818 2 29.635 الةصائا االج ماني 

درج  الكلي ال  1289.695 2 644.847 0.081 0.099 

 أنوات الةبرة

الةصائا العقلي  
 المعرفي 

12.489 2 6.245 0.633 0.019 

 0.054 0.264 75.3 2 150.601 الةصائا الشةصي 

 0.013 0.726 5.994 2 11.988 الةصائا اإلداري 

 0.088 0.108 15.992 2 31.985 الةصائا االج ماني 

رج  الكلي الد  553.273 2 276.636 0.33 0.045 
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 مصدر ال بايت
مـموع 
 المربعات

درجات 
 الئري 

م وأط 
بعاتالمر  

م  وم الدالل  
 إالحصائي 

معامل 
 اي ا

المؤهل العلمي * أنوات 
 الةبرة

الةصائا العقلي  
 المعرفي 

64.661 4 16.165 0.326 0.09 

 0.161 0.072 126.417 4 505.669 الةصائا الشةصي 

 0.185 0.04 50.612 4 202.449 الةصائا اإلداري 

 0.256 0.006 28.362 4 113.449 الةصائا االج ماني 

 0.182 0.043 651.99 4 2607.961 الدرج  الكلي 

 الة  

الةصائا العقلي  
 المعرفي 

650.18 48 13.545 
  

 54.958 48 2637.984 الةصائا الشةصي 
  

 18.587 48 892.172 الةصائا اإلداري 
  

 6.863 48 329.434 الةصائا االج ماني 
  

 243.963 48 11710.204 الدرج  الكلي 
  

 المـموع

الةصائا العقلي  
 المعرفي 

144757 57 
   

 57 590997 الةصائا الشةصي 
   

 57 221657 الةصائا اإلداري 
   

 57 57454 الةصائا االج ماني 
   

 57 3211643 الدرج  الكلي 
   

أن  يما   ف ( كانات غيار دالا  إحصاائيا فيماا        ي بيت مت الـدول ال اابهلل 
ي علهلل ب  ثير المؤهل العلمي وأنوات الةبرة الصورة المدرك  للشةصي  القيادي  

اديا   بينما أثار ال  انال بينهماا  فاي الصاورة المدركا  للشةصاي  القي         لدى اإلنات
ت حيااث كاناا والدرجاا  الكلياا  (   واالج مانياا   الـواناا  الةصااائا اإلدارياا   

وكانت  يم  مرباا إي اا أنلا،     0.05 يم   ف( دال  نند م  وم معنوي  أ ل مت 
( وهي تشير إلي ت ثير معنوم لل  انل بايت الةبارة المؤهال العلماي      0.13مت   

 في في تكويت الصورة المدرك  للشةصي  القيادي  لدى اإلنات .

فااي رة أثاار أن ن يـاا  ال  اناال باايت المؤهاال العلمااي والةباا     و رري  الباحررث       
 ،)الجوانرررررب الخئرررررالت اإلدار رررررة الصاااااورة المدركااااا  للشةصاااااي  القياديااااا    

وهاا ا يشااير إلاا، أن كلمااا زاد مؤهاال ال اارد        والدرجررة الكل ررة ( ، واالجمماع ررة
 و براته ال ابق  تؤدم ال، تكويت تو عات معين  تؤثرنل، إدراكهم . 
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 نمالج الفيض الفيع  الثان  :

وجد نال   دال  إحصائي  بايت الصاورة المدركا     ت " ى نت هكا الفيض عل     
 . والرضا الوظي ي )ع نة الدراسة، والع نة الكل ة (،للشةصي  القيادي  لدى 

لإلجاب  نلي ه ا ال رة تم ح اا  معامال ارتبااا بيرأاون بايت درجاات أفاراد        
بعاد  ال رنيا  ومقيااس    العين  نل،  مقياس الصورة المدرك  للشةصي  القيادي  ب

 ا الوظي ي ويوضح الـدول ال الي  يم معامل االرتباا ودالل ه اإلحصائي  . الرض

(  اايم معاماال ارتباااا بيرأااون ودالل هااا اإلحصااائي  للعال اا  باايت   5- 18جاادول  
مقياااس الصااورة المدركاا  للشةصااي  القيادياا  ب بعاااد  ال رنياا  ومقياااس الرضااا      

 الوظي ي

 االرتباا الم غيرات المـمونات
 صائا 

 ي نقل
 صائا 
 شةصي 

 صائا 
 إداري 

 صائا 
 اج ماني 

 ال كور
الرضا 
 الوظي ي

 0.131 0.03 0.117 0.079 االرتباا

 0.186 0.764 0.239 0.427 م  وم الدالل 

 ناتإلا
الرضا 
 الوظي ي

 **497. **466. **618. **400. االرتباا

 0 0 0 0 م  وم الدالل 

 العين  الكلي 
الرضا 
 الوظي ي

 **292. **195. **320. **195. االرتباا

 0 0.009 0 0.009 م  وم الدالل 

وماات الـاادول ال ااابهلل ي باايت وجااود نال اا  إيـابياا  ودالاا  إحصااائيا ننااد   
بااايت الةصاااائا المدركااا  للشةصاااي  القياديااا  ب بعادهاااا     0.05م ااا وى داللااا   

ناا  اإلنااات والعيناا  الكلياا  بينمااا لاام تكاات هاا    المة ل اا  والرضااا الااوظي ي لاادى ني
 العال   دال  إحصائيا لدى نين  ال كور .

ولمف  هكة النمالج    عدم وجود عث ة دالة إحئال ا لد  ع نة الكوور         
ف  حاايت أظهاارت الن ااائ  توجااد نال اا  أاالبي   2014مررع دراسررة هرراربي، ورراي  

رضاا الاوظي ي  ويمكات ت  اير ها        ضعي   جدًا بيت نزاها  القائاد الم صاورة وال   
العال ا  نلا، أنهاا نك ااي  وذلاك أن النزاها  الم صااورة للقائاد ت ئ ات وياانة ل        

دراسة مارمو، الرضا الوظي ي للموظ يت نندما ركزو نل، مشانرهم ال لبي . و
حاايت أظهاارت الن ااائ  أن بعاال ال غيياارات القليلاا  مثاال وضااا   ،2016سرروزان 

رها مت الةصاائا ال رديا  والم  ضاي   ربماا     الربح في دار وحـم الع ء وغي
 تؤثر بشكل ألبي نل، الرضا الوظي ي.

ناادم وجااود نال اا  دالاا  إحصااائيا لاادى نيناا  الاا كور وذلااك   و رري  الباحررث      
يرجااا لعواماال أ اارى تضاااف لةصااائا القائااد مثاال ناادم تااوفر فاارص ال ر ياا    
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الماديا  والمعنويا     للوظائف األنل،  والمشاارك  فاي إتةااذ     القارار  والعوائاد     
 ال ، يئصل نليها ال رد  والئال  الن  ي  للموظف. 

  حيث وضاعت ن ريا    وهكا ما أودئ عل ه نظي ة العامل " ونظي ة المو ع     
العااامليت أأ ااًا ل   ااير الرضااا الااوظي ي فااي نااامليت ماارتب يت بالوظي اا  ن  ااها  

لباحاث والدراأاات   وال روف المئي   بالوظي    وه   العوامل مات جها  ن ار ا   
 ال ابق  تع بر مت أهم م ببات الرضا الوظي ي للموظف .

ف رت ن ري  ال و ا الرضا الوظي ي نل، أأاس تو ا ال رد ألداء نمل وما      
معيت نل، حصوله نل، نوائاد ومناافا مقابال األداء  أم ان مادت نلا، ننصار       

م تبنا، نلا، أأاس    المكافآت  والئاوافز الماديا  فاي تئقياهلل الرضاا الاوظي ي  ولا       
 أمات شةصي  أو فرو  فردي  أو ان م    اء للمؤأ   .

 نمالج الفيض الفيع  الثالث:

توجد نال   بايت أامات القائاد والرضاا الاوظي ي       " ى نت هكا الفيض عل     

 ) ع نة الدراسة، والع نة الكل ة(.لدى

ن مئاوم  لإلجاب  نل، ه ا ال رة تم ا  يار ال قرات ال ي حصالت نلاي وز       
فقرة  22فما فو  بان بارها أمات تميز القائد و د بلغ ندد ه   ال قرات   90%

 :وهي كال الي

)حل المشكثئ، المفك ي، األمانرة والئرد ، اإلخرثص، المودروع ة، الطمرو ،      
لحمل المسئول ة، الشجاعة، حس" المظ ي، الئبي، القدرة على إال نا ، القدرة 

العمل وفي  ، خل  رو  المحبة، اإللمام بممطلبرائ   على المعب ي، اللبا ة، لش ع
العمررل، لوز ررع الم ررام، المئرريف  رر  الموا ررف، حررب الررود"، االسررمما  الج ررد، 

 المحاور الج د، القدرة على إ امة عث ائ (.

وبعد ذلك تام ح اا  معامال االرتبااا بايت درجاات أفاراد العينا  نلا، ها                   
الاوظي ي ويوضاح الـادول ال االي ها ا       ال قرات ودرجااتهم نلا، مقيااس الرضاي    

 اإلجراء  .
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( معامررل ارلبررار ب يسررون  برر " سررمائ القالررد واليدررا       5-19جرردول ر ررم )   
 واإلنا( والع نة الكل ة الون ف  لد  الكوور

 الرضا الوظي ي

 أمات القائد

 ال كور واإلنات إنات ذكور

 لدالل ا االرتباا الدالل  االرتباا الدالل  االرتباا

.203* 0.039 .619** 0 .371** 0 

ومت الـدول ال ابهلل ي بيت وجود نال   دال  إحصائيا نند م  وى داللا   
( باايت أاامات القائااد والرضااا الااوظي ي لاادى الاا كور واإلنااات       0.05أ اال ماات   

 والعين  الكلي  .

عني ال ببي   اام الباحاث   وبان بار أن معامل االرتباا بيت الم غيريت ال ي
بئ ا  معمال االنئدار الب يط بإن بار الرضا الاوظي ي الم غيار ال اابا وأامات     

 القائد الم غير الم  قل ويوضح الـدول ال الي ه ا اإلجراء .

مرد  مسراهمة   للمعريف علرى    ( نمالج لحل ل االنحدار البسر ط   5- 20جدول  ) 
 سمائ القالد    اليدا الون ف 

 النموذا

 لمعامالت غير المعياري ا
المعامالت 
 المعياري 

 الدالل   يم  ت
 

معامل 
 المعامل البائي ال ئديد

الة   
 المعيارم

 بي ا

 ال كور واإلنات

 14.973 38.892 الثابت

0.371 

2.598 0.01 

أمات  0.137
 القائد

0.859 0.162 5.293 0 

 ال كور

 18.247 79.638 الثابت

0.203 

4.364 0 

أمات  0.041
 القائد

0.413 0.197 2.092 0.039 

 اإلنات

 23.711 39.813- الثابت

0.619 

-1.679 0.097 

أمات  0.383
 القائد

1.72 0.257 6.681 0 

والم غيار   ،( مضح م" الجدول الساب  أن العث رة بر " الممر ري المسرمقل )سرمائ القالرد      
 0.05( إيـابيا   ودالا  إحصاائيًا نناد م ا وى أ ال مات         وظي يال ابا  الرضا الا 

كما كانت  يم  مربا معامل االرتباا  حـام    لدى ال كور واإلنات والعين  الكلي 
(  0.38و    بالن ب  لل كور (0،041   ( بالن ب  للعين  الكلي 0.13ال  ثير(   

أنلا،  يما  لادى اإلناات     وهي  يم دال  بدالل   يم    ت ( وكانات   بالن ب  لإلنات 
بمعناا، أن اإلنااات ياارن أن الرضااا الااوظي ي لااديهت ي اا ثر ب اامات القائااد ويمكاات    
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ماات ال بااايت فااي الرضااا الااوظي ي لاادى اإلنااات  %(  30.8القااول أن مااا مقاادار   
 .يرتبط ب مات القائد 

( وجاود نال ا    2010وت  هلل ه ة الدراأ  ماا دراأا  مئمد يوأاف راشاد           
أااالوك القائاااد والرضاااا الاااوظي ي. ودراأااا   ح ااايت مرضاااي     ذات داللااا  بااايت  

(  وجود نال   ذات دالل  بيت أنمااا ال الوك القياادم والرضاا     2013الدوأرم 
(  وجاااود نال ااا  بااايت القياااادة    2013الاااوظي ي. ودراأااا    أاااي ون س  باااوهت   

ال ئولي   والمعامالت والةدمي   والرضا الوظي ي . ودراأ   نـيراند وآ ارون  
تولااالت الدراأااا  لوجاااود نال ااا  بااايت الااا كاء والرضاااا الاااوظي ي .   (  و2014

(  وتولاااالت الاااا، أن القيااااادة ال ئولياااا    2015ودراأاااا   هاري ااااون  فوناااادا   
والمعامالت ت  انل ماا بعضاها الابعل لل ا ثير نلا، الرضاا الاوظي ي. ودراأا          

(  وتوللت الدراأ  ال، وجود نال   ذات داللا  بايت   2015بيرأود  داأ اف  
(  2016الةادماا  والرضااا الااوظي ي. ودراأاا    دارتااي بااا   وآ اارون       القيااادة

وجاااءن ن ااائ  الدراأاا  وجااود نال اا  إيـابياا  باايت أأاالو  القيااادة  ال ئولياا            
(  أن أنماااا 2017والمعااامالت والرضااا الااوظي ي. ودراأاا   باليشااك روباارت   

اأ  ليمان القيادة ال ئولي   والمعامالت لهما األهمي  بمؤشر الرضا الوظي ي ودر
(  وجاااءت ن ااائ  الدراأاا  الاا، تعاازز األدبيااات حااول العال اا  باايت   2017ماااثيو 

(  إل، أن الن اء ي  و ت 2011ويرى رويدار القيادة األليل  والرضا الوظي ي. 
نلاا، الرجااال ماات حيااث الرضااا ناات العماال . ف ااي إحاادى الدراأااات الةالاا          

 %35مت الرجاال و  % 55فردًا وجد أن (635)بالموظ يت والموظ ات شملت 
ماات الن اااء اليرضااون ناات العماال وهاا ا نلاا، الاارغم ماات أن الن اااء  ااد يااواجهت  
تعصبا ضدهت مت حيث المناف   واألجور  ومت الممكت أن يرجاا ذلاك إلا، أن    

 م اما الن اء وحاجاتهت المالي  أ ل مت الرجال .

وزارة أأبا  ن يـ  وجودنال   داللا  إيـابيا  هاي أن ماوظ ييت      و ي  الباحث 
الشئون االج ماني   د رأوا ه ة ال مات ال عليه للشةصاي  القياديا  كماا يادركوها     
فااي تصااورهم  وهاا ة الةصااائا وال اامات تلعاا  دورا هامااا ألنهااا تااؤثر نلاا،    
الرضاااا الاااوظي ي  وكلماااا تاااوفرت هااا   ال ااامات زاد ال نباااؤ بالرضاااا الاااوظي ي    

 للموظف .
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   المئادر:

   جع العيب ة:المئادر والميا

 (185  ص أت ال رم ماأللباني في لئيح:  

 ( 80ص    ك ا  جهاد أنت أبو دا د:  

: دار أاااايكولوجي  الشةصااااي  األردن (. 2012األمااااارة  أأااااعد شااااريف .   
 الص اء للنشر.

ن رياااات  -ال ااالوك ال ن يماااي(.2005المرأاااي  جماااال وإدرياااس  ثابااات.   
. القاااااهرة: دار ال اااالوك فااااي المن مااااات  ونماااااذا وت بيااااهلل نملااااي إلدارة

 الـامعي .

القياااادة االداريااا  وأثرهاااا نلااا، الرضاااا    (. 2014حـار ايماااان  مرهاااون.   
  رأال  ماج  ير  غير منشورة  كلي  العلوم اال  صادي  وال ـاريا   الوظي ي

 ونلوم ال  ير  جامع  أكلي  جمهوري  الـزائر.

يادياا  ونال  هااا بالرضااا  األنماااا الق(: 2013الدوأاارم  ح اايت مرضااي .   
  رأال  ماج  ير   الوظي ي ف، كلي  ال قني  بالةرا مت وجه  ن ر الموظ يت

 غير ممنشورة  جامع  نايف العربي  للعلوم األمني   كلي  الدراأات العليا .

الشةصي  ن رياتها وا  باراتها وأأالي  (. 2011الق افي  رمضان مئمد .  
 . 1الئديث .ا  .مصر:.  المك   الـاما  ياأها

. الريااة :   نلام الان س الصاناني وال ن يماي    (. 2015الشربيني  زكريا.   
 مك ب  الملك فهد الو ني  .

نلم الن س (. 2010الة اتن   أامي مئ ت والنواي    فا م  نبد الرحيم .  
 . الملك  األردني  الهاشمي  : دار ومك ب  الئامد للنشر وال وزيا . االج ماني

ال ارن   (. 2015بد الواحد حميد والة يا   حيادر حاماد .    الكبي ي  ن 
. االردن:  مك باا  المـ مااا العربااي   اإلدراكياا  والبديهاا  وم اا ويات ال  كياار   

 .1للنشر وال وزيا. ا 

. الكويت: مك ب   نلم الن س ال ن يمي (.2005الةضر  نثمان حمود .  
 ال الم للنشر وال وزيا. 

 ئ يز ودور  فاي تئقياهلل الرضاا    ال(.2007الـريد  نارف بت ما ل .   
رأااال  ماج اا ير  غيااار    الااوظي ي لاادى العاااامليت بشاار   من قاا  الـاااوف     

 منشورو كلي  العلوم االداري   جامع  نايف  الرياة .
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.  ال ااالوك اإلدارم  العال اااات اإلن ااااني  (.ل2008الصااارفي  مئماااد.    
 ء الدنيا.لوفامصر دار ا

ال ن يمااي فااي من مااات   ال االوك (. 2010العميااان  مئمااود أاالميان.     
 .5.األردن:.دار وائل للنشر. ا/ العمال

العلاااوم ال االوكي  فاااي ال  بيقاااات  (. 2013ال ااامرائي  نبيهااا  لااالح .    
 . نمان: دار زهران للنشر وال وزيا.  اإلداري 

ال اااالوك ال ن يمااااي والن ريااااات اإلدارياااا    (. 2009جلاااادة  أااااامرة .   
 .1.االردن:. دار أأام  للنشر.االئديث 

الرضااا الااوظي ي لاادى  (. 2009م  نبااد الئميااد باات نبااد المـيااد .    حكااي 
  دراأا  مقارنا     معلمي ال عليم العام ومعلماي ال ئاات الةالا  مات الـن ايت     

 جامع  أم القرى.

.القااهرة   أيكولوجي  ال رد ف، المـ ما(. 2001ح ت  مئمود شمال.   
 .1: دار االفا  العربي  .ا

 نلام الان س االج مااني   ( .2001ف . نبد ا   مع از و لي ا  نباد الل يا     
 .القاهرة : غري  للنشر.

. ترجماا  مناااه  البئااث فااي ال ربياا  ونلاام الاان س  (.2010فااان دالاايت .  
 مئمد نوفل  أليمان الشيخ   لعت غربان . القاهرة: مك ب  االنـلو .

دراأ  فاي نلام اإلج مااع    (. 2010رشوان  ح يت نبد الئميد أحمد.    
 .مصر:دار النشر مؤأ   شبا  الـامع  .ن يمي الن  ي واإلدارم وال 

ألاااول نلااام الااان س المهناااي  ( . 2011رويااادار  نباااد ال  اااام مئماااد .   
 . مصر: دار المعرف  الـامعي  .  وت بيقاته

أنماا ال لوك االدارم لدى القاادة  ( .2010راشد  مئمد يوأف أحمد .  
ك ااوراة  رأاال  د  والماديريت ونال  اه بالرضاا الاوظي ي مات وجها  ن ارهم        

 منشورة  جامع  دمشهلل  كلي  ال ربي .  

.  العلم مات أجال مـ ماا ان ااني أفضال     (. 2006زهران  أمام  الد .  
 .1القاهرة :  دار ال كر العربي .ا

اإلدراك اإلج ماااني كيااف ت هاام ن  ااك (. 2005زهااران  أاامام  الااد .  
 .1.القاهرة:. دار ال كر العربي. اوت هم األ ر

.  نلااام الااان س االج مااااني ال رباااوم  (. 2014. أاااليمان  نلااا، ال ااايد   
 القاهرة: دار الـوهرة للنشر وال وزيا.



  إخليفة حممد القادر عبد حافظ / مدير                                                   2018 يونية –والثالثون  الثالثالعدد  – بكلية اآلداب اجمللة العلمية

  

.نماان :    ادراة الماوارد البشاري   (. 2011شاويش  نـي  مصا  ،.     
 دار الشرو .

.  ت بيقااات العلااوم ال االوكي  فاا، مـااال القيااادة(. 2007شاا يهلل  مئمااد .  
 .1القاهرة: شرك  النهض  لل بانه ونشر.ا

 القاااهرة :نلاام الاان س الشةصااي  .(. 2016هلل  أحمااد مئمااد . نبااد الةااال 
 مك ب  االنـلو المصري 

.  مقياس أمات الشةصي (. 2016نبد الوها   أماني نبد المقصود .  
 مصر. 

الصورة المدرك  لشريك الئياة كم غيار  (: 2014نريف  ربا  أمير   
  رأااال  وأاايط باايت أأااالي  المعاملاا  الزواجياا   والرضااا ناات الئياااة لااديهما

 ماج  ير   غير منشورة كلي  اآلدا   جامع   ن ا .

المعرفاا  االج مانيا  فااي أاايا  الماارة  (.2015ن وي  أائر ح اات .   
 .1.القاهرة: دار اي راك لل بان  والنشر.ا  الن  ي

ال اااامات القياديااا  الم ضاااال  لااادى القااااادة   (. 2006نليماااات  لاااالح .    
 .22مـل  جامع  دمشهلل  العدد . االدراييت واالكادمييت في جامع  اليرموك 

الوالء (. 2014نامر   ار  نبد الر وف والمصرم  إيها  ني ،.   
 . مصر:المؤأ   العربي  للعلوم والثقاف  . المؤأ ي والرضا الوظي ي

.القاااهرة  العال ااات العاماا  والصااورة ال هنياا  ( .2005نـااوة  نلااي .   
 .3:.نالم الك   لل بان  والنشر وال وزيا. ا

نماان: إثاراء    نلم الان س االج مااني.  (. 2008  يوأف الع وم.  ندنان 
 للنشر.

. مصر:الناشاار هااال بااود الشةصااي  القيادياا (. 1996نمااارة  نااا ف .  
 شو  . 

أايكلوجي  ال ارو  ال رديا  والقادرات     (. 2010نثمان  فاارو  ال ايد.     
 .1. القاهر: مؤأ    يب  للنشر وال وزيا.ا العقلي 

.  أااايكولوجي  العال اااات االج مانيااا ( . 2009نمااار  مااااهر مئماااود   
 مصر: دار المعرف  الـامعي  .

. العاارا :  الشةصااي  القيادياا (. 2016نلااي  ئاأااوا ونباااس  ح اايت.   
 .1دار غيداء للنشر وال وزيا. ا/
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. نمان : الرضاوان   أيكولوجي  الـمانات(.2013نبد الهادم  نبيل .  
 .1للنشر وال وزيا. ا/

دراأااات   الشاابا  المعالاار وأزماتااه ( . 2008غااانم  مئمااد ح اات.    
 القاهرة : مك ب  الدار العربي  للك ا .  ن  ي  ميداني 

دوافااا واح ياجااات العماال وأثرهااا نلاا،     (.2010غااازم  وليااد حلاايم .    
 . مصر: الدار الـامعي . الرضا الوظي ي

  ترجما   الاد العاامرم    فت تئ يز األفاراد (. 2009فورأيث  باتريك .  
 .1دار ال ارو  لالأ ثمارات الثقافي  . ا/ .القاهرة :

 مصر.ال لوك ال ن يمي مد ل بناء المهارات(:(. 2005ماهر  أحمد .  

ن اااارة  –إدارة ال اااالوك ال ن يمااااي (.2005مصاااا  ،  أحمااااد أاااايد .   
 : القاهرة.معالرة ل لوك الناس في العمل 

 القياادة ونال  هاا بالرضاا الاوظي ي    (:2010هاشم  نادل نبد الاراز  .   
 .نمان : دار اليازورم.

االن مااء والقياادة   (: 2010مئمد  نايدة ذي  و   ناني  مئمد ح ايت .   
 .1ا/ األأكندري  : دارجريد للنشر وتوزيا. والشةصي 

تاا ثير األنماااا القيادياا  اإلدارياا  نلاا،   (. 2011كااردم  مئمااد نااالء.    
  دراأاا  ميدانياا  نلاا، شاارك  أاارتيل لالتصاااالت  جامعاا    الرضااا الااوظي ي

 أوريا    م إدارة العمال.
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