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من وجهت نظر  جامعت بغدادجىدة عمل القياداث االداريت يف 
 منتسبيهم

 بشرى عبد الحسين ..دأ
 مركز البحوث النفسية/ وزارة التعميم العالي والبحث العممي 

Journalofstudies2019@gmail.com 
 :الممخص

 ييدؼ البحث الحالي الى تعرؼ
 مف وجية نظر منتسبييـ جامعة بغدادجودة عمؿ القيادات اإلدارية في  -1
 إناث( -وفقا" لمتغير الجنس) ذكور جامعة بغدادجودة عمؿ القيادات اإلدارية في  -2
 تدريسي( -وفقا"لمتغير نوع المينة) موظؼ جامعة بغدادجودة عمؿ القيادات اإلدارية في  -3

باعداد مقياس ليذا الغرض باالعتماد عمى اىـ االدبيات ولتحقيؽ اىداؼ البحث قامت الباحثة 
وبعد اف تـ  .فقرة (29ف المقياس مف ) ، اذ تكو والمقاييس المتوفرة بيذا المجاؿ والدراسات السابقة

( منتسب مف منتسبي الجامعات العراقية وتحميؿ 121تطبيؽ المقياس عمى عينة البحث البالغة )
متوسط درجات العينة المشموليف بالبحث في مقياس جودة عمؿ القيادات  البيانات احصائيا تبيف اف

وعند  درجة، (55،19راؼ معياري مقداره) ( درجة وبانح71,86االداريو في الجامعات العراقيو) 
درجة، وباستخداـ معادلة االختبار  (5،72مقارنة ىذا المتوسط بالمتوسط الفرضي لممقياس الذي بمغ )

( درجة وىي ذات داللة إحصائية عند 95،7التائي لعينة واحدة تبيف القيمة التائية المحسوبة بمغت )
  ،فضال عف في عمؿ القيادات االدارية في جامعة بغدادمما يشير إلى وجود جودة ( 1,15مستوى )

مف حيث  ال فرؽ في جودة عمؿ القيادات االدارية لدى منتسبي جامعة بغدادذلؾ اشارت النتائج اف 
 تدريسي(.    –ومتغير المينة ) موظؼ  اناث( –متغير الجنس) ذكور 
 جودة العمل(. ، الجامعات العراقية،القيادات االداريةالكممات المفتاحية: )

The quality of the work of administrative leaders at the University of 

Baghdad from the point of view of their affiliates 

Dr. Bushra Abdel Hussein 

Ministry of Higher Education and Scientific Research / Psychological 

Research Center 

Abstracts: 

The current research aims to know 

1-The quality of the work of administrative leaders at the University of 

Baghdad from the point of view of their affiliates 
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2-The quality of the work of administrative leaders at the University of 

Baghdad according to the gender variable (males – females) 

3-The quality of the work of administrative leaders at the University of 

Baghdad according to the variable of the type of profession (employee – 

teaching). 

To achieve the objectives of the research, the researcher prepared a scale for 

this purpose by relying on the most important literature and previous studies 

and available standards in this field, as the scale consisted of (29) items. 

After the scale was applied to the research sample of (120) members of the 

Iraqi universities, and the data was analyzed statistically, it was found that the 

average scores of the sample included in the research in the measure of the 

quality of the work of administrative leaders in Iraqi universities (71.86) 

degrees with a standard deviation of (55,19). degree, and when comparing 

this average with the hypothetical average of the scale, which reached (5,72) 

degrees, and using the equation of the t-test for one sample, the calculated T-

value reached (95,7) degrees, which is statistically significant at the level 

(0.05), which indicates the presence of Quality in the work of the 

administrative leaders at the University of Baghdad, in addition, the results 

indicated that there is no difference in the quality of the work of the 

administrative leaders among the employees of the University of Baghdad in 

terms of gender variable (males - females) and the profession variable 

(employee – teaching). 

Keywords: (administrative leaders, Iraqi universities, quality of work). 

 إليوالبحث والحاجة  أىمية
عػػدادالمؤسسػػات التػػي تعمػػؿ عمػػى تييئػػة  أىػػـتعػػد الجامعػػات مػػف  المػػوارد البشػػرية التػػي  وا 

بالمعمومات وتزويدىـ  إعدادىـتستجيب لمتطمبات التنمية االجتماعية الشاممة مف خالؿ 
والميػػػػارات التػػػػي تسػػػػاعدىـ عمػػػػى توظيػػػػؼ مػػػػا تعممػػػػوه فػػػػي الجامعػػػػات لخدمػػػػة مجػػػػتمعيـ 

فػػػة المجػػػاالت الثقافيػػػة واالجتماعيػػػة واالقتصػػػادية والمسػػػاىمة فػػػي تطػػػوره وتقدمػػػو فػػػي كا
والسياسػػػػية، كمػػػػا تسػػػػاىـ الجامعػػػػات فػػػػي تنميػػػػة شخصػػػػيات الطمبػػػػة مػػػػف جميػػػػ  الجوانػػػػب 

عػػدادىـ "، اذ لػػـ يعػػد يقتصػػر دور الجامعػػات عمػػى تزويػػد وأدبيػػاوتػػدريبيـ عمميػػا" وفنيػػا"  وا 
 واألخالقػػياالجتمػػاعي  اإلعػػدادالطمبػة بػػالعمـو والمعػػارؼ النظريػػة بػػؿ تعػػدى ذلػػؾ ليشػػمؿ 

بحيػػػث تتشػػػكؿ عنػػػد الطػػػالب منظومػػػة متكاممػػػة مػػػف المعػػػارؼ والميػػػارات والقػػػدرات التػػػي 
  تمكػػػػنيـ مػػػػف تمبيػػػػة خطػػػػط التنميػػػػة االجتماعيػػػػة واالقتصػػػػادية التػػػػي يحتاجيػػػػا المجتمػػػػ )

P.357،2003،Payaters) 
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حػث العممػي التػدريس والبتقـو بالػدور المنػاط بيػا مػف عمميػات  إفالجامعات  وال تستطي 
الجامعيػة ،  اإلدارةفاعمو في مختمؼ مسػتويات  إداريةبوجود قيادات  إالوخدمة المجتم  
 وأىػػػػػػػػػداؼالفاعمػػػػػػػػػة يسػػػػػػػػػاىـ فػػػػػػػػػي تحقيػػػػػػػػػؽ رؤى وتطمعػػػػػػػػػات  اإلداريػػػػػػػػػةفوجػػػػػػػػػود القيػػػػػػػػػادة 

 (1996،357الفيشاوي،.)ألجامعو
خاصػػػػة فػػػػي مختمػػػػؼ المؤسسػػػػات والقطاعػػػػات وخاصػػػػة  أىميػػػػةويحتػػػػؿ موضػػػػوع القيػػػػادة 

ت وتحديػػدا" مسػػتوى ىػػذه المؤسسػػا أداءمؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي، ممػػا لػػو اثػػر بػػالغ عمػػى 
، ويظيػػػر المرجػػػوة  األىػػػداؼوتحقيػػػؽ  اإلنتاجيػػػةالػػػوظيفي لجميػػػ  العػػػامميف وزيػػػادة  األداء

المنػػػػاط بيػػػػا فػػػػي الجامعػػػػات بالػػػػدور  األكاديميػػػػةذلػػػػؾ جميػػػػا" مػػػػف خػػػػالؿ قيػػػػاـ القيػػػػادات 
وممارستيـ لمنمط القيادي المناسب الػذي يسػاىـ فػي تحقيػؽ ميػاـ الجامعػات مػف تػدريس 

 (2003،58وبحث عممي وخدمة المجتم )محجوب،
تتـ ممارستيا مف قبؿ رؤسػاء الجامعػات  إنسانيةعممية اجتماعية  اإلداريةوتشكؿ القيادة 

ومػػدراء الػػدوائر فػػي الجامعػػة بحيػػث يكػػوف ليػػا التػػ ثير المباشػػر  األقسػػاـوالعمػػداء ورؤسػػاء 
عمػػى قيػػاـ العػػامميف بت ديػػة الميػػاـ الموكمػػة الػػييـ. ولكػػي يكػػوف لمػػنمط القيػػادي الممػػارس 

اف يسػعى الػى الثبػات واالسػتقرار عمػى  اإلداريااليجابي المطموب ف ف عمى القائد  األثر
يجابيػػػة،وتظير مػػػف خػػػالؿ ممارسػػػة الػػػنمط القياديػػػة اال األنمػػػاطممارسػػػة ىػػػذا النػػػوع مػػػف 

وعالقػات مسػتمرة ومتبادلػة تفػاعالت  ألجامعوفي  األكاديميةالقيادي الفعاؿ في الوحدات 
ىػػػػػػػػػذه الوحػػػػػػػػػدة بدرجػػػػػػػػػة  أىػػػػػػػػػداؼبػػػػػػػػػيف الػػػػػػػػػرئيس والمرؤوسػػػػػػػػػيف تسػػػػػػػػػاىـ فػػػػػػػػػي تحقيػػػػػػػػػؽ 

 (2003،35عالية)ماىر،
الكبيػر فػي قيػاـ  ألثػرافػي الجامعػات مػف العناصػر اليامػة التػي ليػا  اإلداريةوتعد القيادة 

تسػاىـ  أنيػابنجػاح، كمػا  إلػييـالموكمػة  باألعمػاؿىيئة التدريس بالقياـ  وأعضاءالعامميف 
بيػػنيـ بحيػػث يسػػود جػػو مػػف الػػود واالحتػػراـ والتعػػاوف والثقػػة،  اإلنسػػانيةفػػي نمػػو العالقػػات 

ف " فػػي تييئػػة منػػاخ تنظيمػػي ايجػػابي وفعػػاؿ يزيػػد مػػف دافعيػػة جميػػ  العػػامميأيضػػاوتسػػاىـ 
 وأىػػػداؼالفرديػػػة لمعػػػامميف  األىػػػداؼلمعمػػػؿ ويقػػػوي مػػػف انتمػػػائيـ الػػػوظيفي بحيػػػث تحقػػػؽ 

المؤسسػػػة التػػػي ينتمػػػوف الييػػػا.ولكي يتحقػػػؽ ىػػػذا النػػػوع مػػػف االنسػػػجاـ والتفػػػاىـ ولتحقيػػػؽ 
العامػػػة لمجامعػػػة فػػػ ف عمػػػى القػػػادة األكػػػاديمييف فػػػي الجامعػػػة اف تتػػػوفر لػػػدييـ  األىػػػداؼ
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ىيئػػة التػػدريس والعػػامميف واف  أعضػػاءكيفيػػة التعامػػؿ مػػ   الميػػارات القياديػػة الالزمػػة فػػي
بحيػػػػث يتولػػػػد لػػػػدى الجميػػػػ  الر بػػػػة فػػػػي العمػػػػؿ  اآلخػػػػريففػػػػي  التػػػػ ثيرتكػػػػوف لػػػػدييـ قػػػػدرة 

 (2000،38الجماعي وبروح الفريؽ)جابر،
كبيرة فػي المؤسسػات التعميميػة المختمفػة وظيػرت العديػد  أىميةوقد احتؿ موضوع القيادة 

ىػذه النظريػات الػى اف  وأشػارتمف االتجاىات والنظريات التي اىتمت بموضوع القيادة ،
نجػػاح القػػادة فػػي ىػػذه المؤسسػػات يكمػػف فػػي االتجاىػػات الفكريػػة والممارسػػات والتطبيقػػات 

بػػو ىػػؤالء القػػادة مػػف خبػػرات  ىػػذه النظريات،ويعتمػػد كػػذلؾ عمػػى مػػا يتمتػػ  لمبػػادئالعمميػػة 
وميػػػػػارات لكػػػػػي يتمكنػػػػػوا مػػػػػف التعامػػػػػؿ مػػػػػ  المتغيػػػػػرات والمسػػػػػتجدات التػػػػػي تواجػػػػػو ىػػػػػذه 

ومػػا طػػرأ عمػػى العػػالـ مػػف تغيػػرات فػػي مجػػاؿ العولمػػة وثػػورة التكنولوجيػػا المؤسسػػات اليػػـو 
 (2006،360والمعمومات)عبد المقصود،

 المؤسسػػةقائػػد الفعػػاؿ فػػي مسػػاعدة حيػػث يسػػاىـ ال اإلداريػػةوتعتبػػر القيػػادة جػػوىر العمميػػة 
التكػػاليؼ واقػػػؿ جيػػد، ويسػػعى دومػػا" الػػػى  وب قػػؿالممكنػػة  بالسػػػرعة أىػػدافياعمػػى تحقيػػؽ 

 .األخرىجعؿ المؤسسة التي يعمؿ بيا عمى اف تحتؿ مكانة متميزة بيف المؤسسات 
مػف خػالؿ العمػؿ الجمػاعي والجيػود المشػتركة  اإلفػرادالى توجيػو  اإلداريةوتيدؼ القيادة 
المرجػػػوة مػػػف خػػػالؿ التعػػػاوف والتفػػػاىـ الػػػذي ينبثػػػؽ مػػػف العالقػػػات  األىػػػداؼالػػػى تحقيػػػؽ 
واالبتكػػػار وتحمػػػؿ  اإلبػػػداعفػػػي منػػػاخ عمػػػؿ مػػػري  يشػػػج  عمػػػى  واإلنسػػػانيةاالجتماعيػػػة 

 (2002،61المسؤولية والعمؿ بروح الفريؽ)عبد اليادي،
 ألييمكػػف  رة ممحػػة وواجبػػة التطبيػػؽ فػػي شػػتى نػػواحي الحيػػاة والضػػرو  اإلداريػػةوالقيػػادة 
فػػي حياتػػو، حيػػث يػػرتبط تقػػدـ المجتمعػػات والػػدوؿ بالقػػدرة  اإلدارةيسػػتغني عػػف  إف إنسػػاف
قػد بػدأ  بػاإلدارة، ولعؿ ىذا االىتمػاـ الواضػ   األىداؼوبالتالي عمى تحقيؽ  اإلدارةعمى 

 أىػداؼمػف عناصػر العمػؿ عمػى تحقيػؽ ي خذ وضعو الطبيعي باعتبارىػا عنصػرا" ميمػا" 
 (1991،295النمو االقتصادي واالجتماعي)احمد،

مرحمػة ىامػة مػف  بػددارةالتربويػة، حيػث تعنػى  اإلدارة أنػواعالجامعات نوع مف  إدارةوتعد 
يتجزأ  عف كونيا جزءا" ال التخرجمراحؿ التعميـ الالزمة لتنمية المجتمعات وتطورىا فيي 

المتعػارؼ عمييػا ىػي  اإلداريػةوالوظػائؼ والمفػاىيـ  فالمبػادئبشكؿ عاـ،  اإلدارةمف عمـ 
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 اإلدارة، كمػػػػا تتميػػػػز ألخػػػرواحػػػدة ولكػػػػف مجػػػػاؿ التطبيػػػؽ ىػػػػو الػػػػذي يختمػػػؼ مػػػػف تنظػػػػيـ 
 إدارةلػـ تكػف ىنػاؾ  فدذاالمسؤولة عف تطوير جيات التعميـ في الجامعة،  ب نيا الجامعية

العصػػػػر وتقنياتػػػػو ومسػػػػؤولة عػػػػف تطػػػػوير  آلليػػػػاتجامعيػػػػة ذات كفػػػػاءة عاليػػػػة مسػػػػتوعبة 
 إدارةاي تطور جوىري وبالتالي فػاف  إماـستكوف عقبة  فدنياالمجتم  ومجابية التغيرات 

ومبدعػػػػػػػػة تعنػػػػػػػي بالضػػػػػػػرورة تحقيػػػػػػػػؽ مجتمعػػػػػػػا" ناجحػػػػػػػا" ومتطػػػػػػػػورا")  ناجحػػػػػػػةجامعيػػػػػػػة 
 (2006،14الخطيب،

المختمفػة التػي تسػعى مػف خالليػا الػى  اإلداريةىي القياـ بالمياـ  اإلدارةواذا كانت ميمة 
العػامميف فييػا  األفػرادالموضوعة فانو يتوقػؼ نجاحيػا عمػى مػدى تعػاوف  األىداؼتحقيؽ 

توفرت  فدذاطاقاتيـ ،  أقصىبالقياـ بالمياـ الموكمة الييـ ومدى تقبميـ واستعدادىـ لبذؿ 
العمػؿ عمػى تحفيػزىـ و  أفرادىػاف نيػا قػد تػتمكف مػف تكثيػؼ جيػود  اإلدارةصفة القيادة فػي 

الرئيسػػػية  األركػػػاف إحػػػدىفالقيادة تعػػػد نحػػػو القيػػػاـ بوظػػػائفيـ عمػػػى النحػػػو المر ػػػوب فيػػػو.
لوجػدناىما التخطػيط والتنظػيـ اي  لػددارةوالثانيػة  األولىلمتوجيو، فمو نظرنا الى الوظيفة 

ود يتطمب وجود خطو وتنظيما" مالئما". ولكػي تبػدأ عمميػة التنفيػذ البػد مػف وجػ األمراف 
.    واألسػػػػػػػػػػػػس لممبػػػػػػػػػػػػادئثػػػػػػػػػػػػـ التعمػػػػػػػػػػػػيـ والتػػػػػػػػػػػػدريب  األدواروتوزيػػػػػػػػػػػػ   لألفػػػػػػػػػػػػرادقيػػػػػػػػػػػػادات 
 (1999،211)منصور،

وبػث روح  األفػرادفالقيادة ىي المسؤولة عف تسيير العمؿ داخػؿ التنظػيـ عػف طريػؽ دفػ  
المنشػودة،  األىػداؼالحماس والنشاط في نفوس العامميف داخؿ التنظػيـ مػف اجػؿ تحقيػؽ 

اذ اف التطػػور والتقػػدـ والنجػػاح الػػذي تحققػػو مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي انمػػا يقػػاس بمقػػدار 
التػػي ىػػي عمميػػة تتميػػز بفاعميػػة مسػػتمرة وتعبػػر عػػف العالقػػة بػػيف  اإلداريػػةفاعميػػة القيػػادة 

 (2007،97، وآخروف والمرؤوسيف) بحر الرئيس
" تسػعى جميػ  المؤسسػات أساسػياىػدفا" لمؤسسػات التعمػيـ العػالي  اإلنتاجيػةوتعد الكفاءة 

لتحقيقػػو، ويتوقػػؼ مػػدى تحقيػػؽ ىػػذا اليػػدؼ الػػى حػػد كبيػػر عمػػى مسػػتوى فاعميػػة القيػػادات 
ىنػػاؾ اعتػػراؼ متزايػػد فػػي الوقػػت الحاضػػر بػػاف القيػػادة  أصػػب فػػي تمػػؾ المؤسسػػات حيػػث 

 ىػػػي العامػػػؿ الحاسػػػـ فػػػي عمميػػػة التنميػػػة االقتصػػػادية واالجتماعيػػػة ، اذ تزايػػػدت اإلداريػػػة
وتعػدد  أعماليػابعد اتساع حجـ المؤسسػات التعميميػة وتعقػد  اإلداريةدور القيادات  أىمية
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، كمػػػػػا اف لمتغييػػػػػر المسػػػػػتمر والسػػػػػري  فػػػػػي المحػػػػػيط االقتصػػػػػادي واالجتمػػػػػاعي أقسػػػػػاميا
" كبيػػػػرا" فػػػػي تعػػػػرض تمػػػػؾ القيػػػػادات لمضػػػػغوط التػػػػي تمثػػػػؿ احػػػػد أثػػػػراوالسياسػػػػي والتقنػػػػي 

 (2003،7القيادات لتمؾ التغيرات المحيطة)النوشاف،المتغيرات التي تؤثر في استجابة 
 اىدف البحث

 ييدؼ البحث الحالي الى تعرؼ
 مف وجية نظر منتسبييـ جامعة بغدادفي  اإلداريةجودة عمؿ القيادات  -1
 -وفقػػا" لمتغيػػر الجػػنس) ذكػػور جامعػػة بغػػدادفػػي  اإلداريػػةجػػودة عمػػؿ القيػػادات  -2

 (إناث
  -وفقا"لمتغير نوع المينة) موظؼ جامعة بغدادفي  اإلداريةجودة عمؿ القيادات  -3

 (تدريسي
 حدود البحث

متمثمػػة  واإلنػػاثمػػف الػػذكور  جامعػػة بغػػداديتحػػدد البحػػث الحػػالي بعينػػة مػػف منتسػػبي      
 2019-2018لمعاـ  واألساتذةالموظفيف ب

 تحديد المصطمحات
 اوال": القيادة
 وقد عرفيا 

 1994وآخروفالشيخ -1
والجماعػات وذلػؾ مػف اجػؿ  األفػرادىي العممية التي يػتـ مػف خالليػا التػ ثير عمػى سػموؾ 

 (1994،185،وآخروفمحددة.)الشيخ  أىداؼدفعيا لمعمؿ ر بة في تحقيؽ 
 bass 2015باس-2

طػالؽ اآلخػريفاىتمػاـ  إثػارةالعممية التي تتـ عػف طريقيػا  إنيا طاقػاتيـ وتوجيييػا نحػو  وا 
 (2015،57مي،االتجاه المر وب) العج
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 الدراسات السابقة و النظري اإلطارالفصل الثاني: 
 اوال": نظريات القيادة

نظػػػرا" لثػػػراء موضػػػوع القيػػػادة وتعػػػدد جوانبػػػو ظيػػػرت العديػػػد مػػػف النظريػػػات التػػػي تناولػػػت 
فػػي تطػػػور نظريػػػات  اإلداريموضػػوع القيػػػادة بالدراسػػة والتحميػػػؿ فقػػػد سػػاىـ تطػػػور الفكػػػر 

التػي يجػب  واألعمػاؿالقيػادة وخصػائص القائػد النػاج   أىداؼالقيادة التي حاولت تحديد 
 القياـ بيا.

عبر الزمف الى تعدد وجيات النظر حوؿ القيادة، وتغير  اإلداريتطور الفكر  أدىوقد 
مساىمات الباحثيف والمفكريف الى بمورة عدد مف  أدت، فقد  آلخرالنظرة مف آف 

النظريات التي تناولت القيادة والتي تقوـ بشرح الخصائص والسمات والفروؽ التي تميز 
. وقد استخدمت ىذه النظريات معايير مختمفة لقياس فاعمية القيادة، القائد عف  يره

شباع، والرضا عف العمؿ، واإلنتاجية األداء وأىميا ومشاعرىـ ورف   األفرادحاجات  وا 
 النظريات: ألىـروحيـ المعنوية، وفيما يمي عرض 

 الفصؿ الثاني: االطار النظري
 نظرية الرجؿ العظيـ-1   

تقوـ ىذه النظرية عمى االفتراض القائؿ باف التغيرات الجوىرية العميقة التي طرأت عمى 
اد ولدوا  بمواىب وقدرات  ير حياة المجتمعات االنسانية ، انما تحققت عف طريؽ افر 

عادية تشبو في مفعوليا قوة السحر ، واف ىذه المواىب والقدرات التتكرر في اناس 
 كثيريف عمى مر التاريخ. 

الييئة، سمات جسمية فسيولوجية تتمثؿ في) وتتراوح ىذه السمات القيادية الموروثة مابيف
الحماسة، الثقة بالنفس، القدرة نبرة الصوت، الحجـ، الوسامة( الى سمات نفسية مثؿ)

عمى المبادرة، النضج االنفعالي، توفر الحاجة لالنجاز ، الخمؽ الجيد، الشجاعة( 
وسمات عقمية مثؿ) الذكاء، القدرة عمى التفكير والتحميؿ و ير ذلؾ()ابو 

 (2012،13النور،
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 نظرية السمات-2
داه اف الفاعمية في القيادة تقـو ىذه النظرية في تفسيرىا لمقيادة عمى مفيوـ اساسي مؤ 

تتوقؼ عمى سمات وخصائص معينة تتسـ بيا شخصية القائد عف  يره، كما اف توافر 
ىذه السمات في شخص ما يجعؿ منو قائدا" فاعال"، وفي ضوء ىذا المفيوـ تركزت 
جيود انصار ىذه النظرية حوؿ الكشؼ عف مجموعو مف السمات المشتركة التي تميز 

ف، وقد وجدت اف القادة يتميزوف عادة بانيـ اطوؿ قامة مف  يرىـ القادة الناجحي
واضخـ حجما" ، واحسف مظيرا" واذكى عقال"، كما انيـ يتميزوف بثقة اكبر بالنفس 
وانغماس اكثر في النشاط االجتماعي، كما انيـ اقدر عمى المثابرة والمبادأة واكثر 

 (2010،43طوحا" ومرحا" واحسف توافقا" مف  يرىـ)قنديؿ،
وقد تعرضت ىذه النظرية لمكثير مف االنتقادات منيا: اف المؤيديف ليذه النظرية ركزوا 
عمى القائد م  اىماؿ الجوانب االخرى لمقيادة كالمرؤوسيف والتنظيـ ، حيث اثبتت 
الدراسات اف لممرؤوسيف دورا" كبيرا" في نجاح عمؿ القائد باالضافو الى بعد نظرية 

وعا" ما فقد كاف ىناؾ قاده برزوا لـ يتصفوا ب ي سمات خارقو السمات عف الواق  ن
واليمكف حصر سمات القيادة في سمة معينة يمتمكيا شخص معيف وانما قد يكوف ىناؾ 
قائد تتوفر فيو سمة واحدة مف سمات القيادة كما توجد مؤشرات عمى توافر سمات 

ىمية  النسبية لمسمات المختمفة مشتركة بيف القادة ، كذلؾ لـ يحدد دعاة ىذه النظرية اال
في التاثير عمى فاعمية القائد ، حيث اثبتت الدراسات النفسية ب نو مف النادر جدا" ا 

 (2012،26يوجد تشابو تاـ بيف اي قائديف) العجارمة،
وبالر ـ مف االنتقادات السابقة ليذه النظرية اال اف ليا بعض المزايا فقد اوضحت 

الضوء عمى السمات الالزمة لنجاحيا اال انيا فشمت في اف متطمبات القيادة والقت 
تحدد بشكؿ قاط  السمات التي تميز القادة مما اسفر عف وض  نظرية اخرى ىي 

 (2010،264النظرية الموقفية)العمياف،
 النظرية الموقفية-3

تفترض ىذه النظرية اف الخصائص القيادية الترتبط بسمات شخصية عامة،بؿ ترتبط 
بية تتفاعؿ م  موقؼ قيادي معيف، واف الميارات القيادية التحركيا اال بسمات نس
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( فيي ترى اف فاعمية القيادة ىي نتيجة تفاعؿ متغيرات 2012،15المواقؼ)ابو النور،
متعددة منيا ما يتعمؽ بالقائد ومنيا ما يتعمؽ بالمرؤوسيف، ومنيا ما يتعمؽ بالبيئة 

ما يتعمؽ بالموقؼ.ويؤثر التفاعؿ المستمر بيف تمؾ التنظيمية والبيئة الخارجية ، ومنيا 
 (2012،185المتغيرات في اختيار النمط القيادي الفاعؿ)السعود،

فنظرية الموقؼ تجم  بيف سمات وصفات القائد والموقؼ االداري الذي يعمؿ مف 
خاللو، فيي التنكر ما يحتاجو القائد مف سمات وخصائص ولكف تربطيما بالظرؼ 

القائد وبالموقؼ االداري الذي يتعرض لو عمى اساس اف عوامؿ الموقؼ الذي يعيشو 
والمتغيرات المرتبط ىبو ىي التي تحدد السمات التي تبرز القائد وتعمؿ عمى تحقيؽ 

 (2010،6فاعمية القيادة)كردي،
 النظريو الوظيفية -4

اىدافيا  وتركز عمى دراسة المياـ واالعماؿ التي يتعيف عمى الجماعو القياـ بيا لتحقيؽ
ودراسة دور كؿ عضو في ىذه االعماؿ ودور القائد مف الناحية التنظيمية في مساعدة 

 الجماعو عمى بموغ اىدافيا.
مياـ القيادية بيف افراد وييتـ اصحاب ىذه النظريو بكيفية توزي  المسؤوليات وال

 .الجماعو
يـ يسعى لتحقيؽ والنظرية الوظيفية تشير الى اف كؿ مف القائد والمرؤوسيف والتنظ

 (2007،633اليدؼ الذي ينشده.)المصري،
 ويرى بعض الباحثيف اف االىداؼ الوظيفية متعددة منيا:

اىداؼ التنظيـ: وتتمثؿ في قياـ القائد بوض  السياسات العامة والتاثير في سموؾ  -
االخريف وتحديد الواجبات والمسؤوليات وقنوات االتصاؿ وتوزي  االدوار واالختصاصات 
حسب الكفاءات المطموبةفي اجزاء التنظيـ والتنسيؽ بيف جيود العامميف وتشجي  

 تعاونيـ لمعمؿ كفريؽ واحد باتجاه تحقيؽ اىداؼ التنظيـ.
اىاؼ العامميف : وتتمثؿ في قياـ القائد بحؿ المشكالت وتحقيؽ مطالب الجماعو  -

ا في تحقيؽ اىداؼ التنظيـ واشباع حاجاتيـ ومعرفة قدرات االفراد وامكانياتيـ واستثمارى
 واىداؼ العامميف.
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الشخصية: وتتمثؿ في اثبات قدرتو عمى النجاح في القيادة وتنفيذ  اىداؼ القائد -
المياـ المطموبة لتعزيز مكانتو وتحسيف وضعو االجتماعي واالقتصادي والوظيفي، 
 ويسيؿ تحقيؽ ذلؾ مف خالؿ تالقي اىداؼ القائد م  اىداؼ التنظيـ واىداؼ

 (2004،67المرؤوسيف الفردية والجماعية) الشريؼ،
 النظرية التفاعمية -5

تقوـ ىذه النظرية عمى الجم  بيف نظريتي السمات والموقؼ مف خالؿ المدخؿ 
التوفيقي، وتعد القيادة مف وجية نظر ىذه النظرية عممية تفاعؿ اجتماعي عمى اساس 

ست نتاج الموقؼ وحده، وانما ىي اف القيادة ليست سمو او سمات يمتمكيا الفرد ولي
ثمرة التفاعؿ بيف سمات القائد وعناصر الموقؼ وخصائص الجماعو، ويتحقؽ النجاح 

 (2012،94حيف يتـ التفاعؿ بيف العناصر الثالثة)نجـ،
فالقيادة الناجحة وفقا"ليذه النظرية التعتمد عمى السمات التي يتمت  بيا القائد في موقؼ 

مى قدرة القائد في التعامؿ م  افراد المؤسسة ، فالسمات التي معيف ، وانما تعتمد ع
يمتمكيا قائد معيف كالذكاء وسرعة البدييية والحـز والميارة االدارية والفنية التي اكتسبيا 
التكفي لظيور القائد ، بؿ البد مف اقناع الجماعو بيذه السمات والقدرات .فالقائد 

اعؿ ويخمؽ التكامؿ م  افراد الجماعة، وىذا الناج  ىو الذي يستطي  اف يحدث التف
اليتـ اال بتعرؼ القائد عمى مشكالت الجماعو ومتطمباتيـ ثـ العمؿ عمى حؿ تمؾ 
المشكالت وتحقؽ ىذه المتطمبات ، ووفقا" ليذه النظرية تعتبر القيادة عممية تفاعؿ 

ائد، اجتماعي تتحدد خصائصيا عمى اساس ابعاد ثالثة ىي: السمات الشخصية لمق
 2012،7عناصر الموقؼ ومتطمبات وخصائص الجماعو) كردي،

 الفصل الثالث
 حثـــــالب إجراءات

 -مجتمع البحث : :اواًل 
 (4387)حيػػث بمػػغ المجمػػوع الكمػػي جامعػػة بغػػداد بمنتسػػبي تحػػدد مجتمػػ  البحػػث الحػػالي

 (.2016 -2015لمعاـ الدراسي )
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 -: اإلحصائيعينة التحميل  :ثانيًا 
اختيػػروا بطريقػػة ،  جامعػػة بغػػداد وأسػػاتذة مػػوظفي(  مػػف 120)عينػػة البحػػث مػػفتتكػػوف 

( يوضػػػػ  عينػػػػة التحميػػػػػؿ 1)(، الجػػػػػدوؿ رقػػػػـ 2016-2015عشػػػػوائية لمعػػػػاـ الدراسػػػػي )
 اإلحصائية

                 1)جدول )                                   
 جامعة بغداد نتسبيممن  اإلحصائيعينة التحميل                    

 المجموع تدريسي موظف انثى   ذكر    المؤسسة التعميمية ت
 21 4 6 9 5 كمية اليندسة 1
 30 9 6 6 6 كمية االعالم  2
 28 7 7 7 7 كمية العموم السياسية 3

مركــــــــز التطــــــــوير والتعمــــــــيم  5
 23 7 5 8 4 المستمر

 120 28 24 40 22 المجموع 
 -أداة البحث :  -ثالثًا :

فػػي اإلداريػػة جػػودة عمػػؿ القيػػادات تػػـ بنػػاء مقيػػاس  البحػػث الحػػالي أىػػداؼلغػػرض تحقيػػؽ 
 وفقا" لمخطوات التالية: جامعة بغداد

 االطالع عمى الدراسات السابقة-1 
والبحػػػػػوث والدراسػػػػػات السػػػػػابقة ذات العالقػػػػػة  األدبيػػػػػاتبػػػػػاالطالع عمػػػػػى  ةالباحثػػػػػ تقامػػػػػ

جػػودة عمػػؿ الػػى عػػدد مػػف التعػػاريؼ والنظريػػات التػػي تناولػػت  تبموضػػوع البحػػث وتوصػػم
 . جامعة بغدادفي  اإلداريةالقيادات 

 صياغة الفقرات -3
اليػػو مػػف  تمبجمػػ  وصػػيا ة فقػػرات المقيػػاس الحػػالي مػػف خػػالؿ مػػا توصػػ ةالباحثػػ تقامػػ

وتحميميػا وصػيا تيا الػى  اإلجابػاتوالدراسات السابقة ، حيث تـ تفريػغ  األدبياتمراجعة 
جػػػودة  فقػػػرة تمثػػػؿ بمجموعيػػا فقػػػرات لمقيػػػاس( 29عمػػػى ) ةالباحثػػ تفقػػرات وبػػػذلؾ حصػػػم
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، وقػػػد روعػػػي فػػػي صػػػيا ة الفقػػػرات اف تكػػػوف جامعػػػة بغػػػدادفػػػي  اإلداريػػػةعمػػػؿ القيػػػادات 
 مفيومة وواضحة واف ال تبدأ بصيغة النفي .

 الفقرات: صالحية-4
التػػي  اإلجابػػةالػػرأي حػػوؿ بػػدائؿ  وإلبػػداءلغػػرض التعػػرؼ عمػػى مػػدى صػػالحية الفقػػرات  

تػػـ عػػرض المقيػػاس عمػػى مجموعػػة مػػف  اإلداريػػةجػػودة عمػػؿ القيػػادات وضػػعت لمقيػػاس 
( لمحكػػـ عمػػى صػػالحية الفقػػرات فػػي 1رقػػـ /الخبػػراء المختصػػيف فػػي عمػػـ الػػنفس )ممحػػؽ
ا ة، وفػػي ضػػوء مػػا يرونػػو مناسػػبا فػػي الصػػي قيػػاس مػػا وضػػعت مػػف اجػػؿ قياسػػو، واقتػػراح

( فقػػػػرة أي اف 29فقػػػػرات المقيػػػػاس جميعيػػػػا والبالغػػػػة )  عمػػػػى اإلبقػػػػاءتػػػػـ  المحكمػػػػيف آراء
%( مػػف  يػػر حػػذؼ أي منيػػا، 100جميعيػػا صػػالحة لقيػػاس مػػا وضػػعت لقياسػػو بنسػػبة )

بمالحظػػػػات الخبػػػػراء حػػػػوؿ صػػػػيا ة بعػػػػض الكممػػػػات وبػػػػذلؾ يكػػػػوف  ت الباحثػػػػةوقػػػػد اخػػػػذ
 المقياس قد اكتسب الصدؽ الظاىري.

 (2جدول )                       
 جامعة بغدادت االدارية في جودة عمل القياداأراء الخبراء في صالحية فقرات مقياس 

 تطبيق المقياس -1
، وقػػػد تػػػـ تفريػػػغ ومنتسػػػبة منتسػػػب(  120 طبػػػؽ المقيػػػاس عمػػػى العينػػػة البػػػالغ عػػػددىا )

عػػػػف طريػػػػؽ الحقيبػػػػة  اإلحصػػػػائيعمػػػػى فقػػػػرات المقيػػػػاس وخضػػػػعت لمتحميػػػػؿ  اإلجابػػػػات
 .(SPSS) اإلحصائية

 النسبة المعارضون  الموافقون    رقم الفقرة         ت

1 25,22,19,16,13,10,7,4,
1 

100% Zero  %10 

2 26,23,20,17,14,11,8,5,
2 

100% Zero 100% 

3 29,28,27,24,21,18,15,1
2,9,6,3 

100% Zero 100% 
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 لفقرات المقياس اإلحصائيالتحميل -6   
 اإلداريػةجػودة عمػؿ القيػادات عمػى فقػرات مقيػاس  العينة إجاباتبدخضاع  ةالباحث تقام

 . اإلحصائيلمتحميؿ 
   Items Discriminationالقوة التمييزية لمفقرات 

الحاصػػميف عمػػى درجػػات مرتفعػػة  األفػػرادنعنػػي بتمييػػز الفقػػرات قػػدرتيا عمػػى اف تميػػز بػػيف 
وبػػػيف مػػػف يحصػػػموف عمػػػى درجػػػات منخفضػػػة فػػػي السػػػمة التػػػي يقيسػػػيا المقيػػػاس، بيػػػدؼ 

عمػػى الفقػػرات التػػي تميػػز بيػػنيـ .  واإلبقػػاءاسػػتبعاد الفقػػرات التػػي ال تميػػز بػػيف المجيبػػيف 
 ( 129:  1999،  وآخروفالظاىر )

درجػة، وتػـ اختيػار  أدنىالى  أعمىتـ حساب قوة تمييز الفقرات بعد ترتيب الدرجات مف 
%( الػدنيا مػف الػدرجات الكميػة 27%( العميا مف الدرجات الكميػة لممقيػاس واختيػار )27)

مػػػػوزعيف بالتسػػػػاوي عمػػػػى  منتسػػػػب(  64 لممقيػػػػاس، وقػػػػد اشػػػػتممت المجموعتػػػػاف عمػػػػى )
اف  ةالباحثػ تالمجموعتيف المتطرفتيف، وبعد حساب القوة التمييزيػة لفقػرات المقيػاس وجػد

 ذلؾ ( يوض 3والجدوؿ رقـ ) جمي  الفقرات تتمت  بتمييز عاؿ،
 (3جدول)                                      

)معامل جامعـة بغـدادفـي  اإلداريـةجودة عمل القيـادات  لمقياس القوة التمييزية لفقرات
                                                  (التمييز 

 المجموعة الدنيا عمياالمجموعة ال
 القيمة التائية االنحراف المعياري المتوسط االنحراف المعياري المتوسط الفقرة
1 94.3 24.0 53.2 10.1 01.7 
2 88.3 33.0 66.2 97.0 71.6 
3 81.3 39.0 53.2 95.0 04.7 
4 78.3 42.0 06.2 66.0 30.12 
5 72.3 52.0 09.2 99.0 17.8 
6 69.3 53.0 88.1 83.0 35.10 
7 72.3 45.0 19.2 85.0 90.8 
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8 66.3 48.0 94.1 87.0 70.9 
9 69.3 53.0 94.1 84.0 94.9 
10 59.3 49.0 72.1 68.0 53.12 
11 75.3 50.0 97.1 96.0 22.9 
12 84.3 36.0 41.2 94.0 01.8 
13 81.3 47.0 13.2 79.0 34.10 
14 66.3 54.0 06.2 91.0 47.8 
15 72.3 4510 91.1 85.0 56.10 
16 91.3 29.0 50.2 95.0 99.7 
17 94.3 24.0 94.1 84.0 92.12 
18 78.3 42.0 22.2 83.0 48.9 
19 94.3 24.0 84.1 80.0 03.14 
20 94.3 24.0 03.2 78.0 15.13 
21 91.3 29.0 13.2 87.0 95.10 
22 84.3 36.0 03.2 86.0 94.10 
23 78.3 42.0 00.2 84.0 70.10 
24 78.3 42.0 25.2 88.0 88.8 
25 88.3 33.0 06.2 91.0 53.10 
26 75.3 44.0 19.2 89.0 85.8 
27 88.3 33.0 13.2 83.0 02.11 
28 84.3 36.0 31.2 89.0 94.8 
29 91.3 29.0 19.2 93.0  95.9 
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  جامعة بغدادفي  اإلداريةجودة عمل القيادات مؤشرات صدق وثبات مقياس 
 Validityالصدق  اوال:

يعػػد الصػػدؽ مػػف الخصػػػائص السػػايكومترية الميمػػة فػػي بنػػػاء مقيػػاس نفسػػي , والمقيػػػاس 
 الصادؽ ىو المقياس الذي يحقؽ الوظيفة التي وض  مف اجميا 

Stanly and Hopkins 1972,p.101)  جػػودة عمػػؿ ( وقػػد تحقػػؽ فػػي مقيػػاس
 -نوعاف مف الصدؽ ىما :  جامعة بغدادفي  اإلداريةالقيادات 

 .الصدق الظاىري 1
وقد تحقؽ ىذا النوع مف الصدؽ مف خػالؿ عػرض فقػرات المقيػاس عمػى مجموعػة   

مػػف المختصػػيف فػػي عمػػـ الػػنفس لمحكػػـ عمػػى مػػدى صػػالحيتيا فػػي قيػػاس الخاصػػية 
 (Allen and yen , 1979 ,p.46) المراد قياسيا

  Construct Validity.الصدق البنائي  2
ويقصػػد بػػو تحميػػؿ درجػػات المقيػػاس اسػػتنادًا الػػى البنػػاء النفسػػي لمخاصػػية المػػراد     

قياسػػيا ويعػػد المقيػػاس الحػػالي صػػادؽ بنائيػػًا اذا كانػػت المعمومػػات التػػي يزودنػػا بيػػا 
. وقػد تحقػؽ ذلػؾ مػف   جامعػة بغػدادفػي  اإلداريةجودة عمؿ القيادات تعكس مفيوـ 

 خالؿ :
 الكمية لممقياس. عالقة درجة الفقرة بالدرجة-1
تعػػد الدرجػػة الكميػػة لممقيػػاس بمثابػػة قياسػػات محكيػػة مباشػػرة مػػف خػػالؿ ارتباطيػػػا    

عمػػى الفقػػرات وىػػذا يعنػػي اف الفقػػرة تقػػيس نفػػس المفيػػـو الػػذي تقيسػػو  األفػػرادبػػدرجات 
عمى الفقرات التي تكوف معامالت  اإلبقاءالدرجة الكمية . وفي ضوء ىذا المؤشر تـ 

( .  Anastasi , 1976, p.159ارتبػاط درجتيػا بالدرجػػة الكميػة دالػػة معنويػًا ) 
والمقياس الذي تنتخب فقراتػو عمػى وفػؽ ىػذا المؤشػر يمتمػؾ صػدقاً بنائيػًا . والصػدؽ 

عمػى  جامعة بغدادفي  اإلداريةجودة عمؿ القيادات البنائي يعتبر متوافرًا في مقياس 
 .( يوض  ذلؾ4فؽ مؤشرات عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس والجدوؿ )و 
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 (4جدول )                                     
  جودة عمل القياداتمعامالت ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكمية لمقياس       

 جامعة بغداداالدارية في                          
 معامالت االرتباط ت معامالت االرتباط ت
1 51.0 17 77.0 
2 53.0 18 72.0 
3 64.0 19 82.0 
4 75.0 20 77.0 
5 65.0 21 77.0 
6 72.0 22 78.0 
7 69.0 23 77.0 
8 73.0 24 72.0 
9 77.0 25 78.0 
10 78.0 26 72.0 
11 76.0 27 77.0 
12 65.0 28 71.0 
13 76.0 29 77.0 
14 73.0   
15 75.0   
16 66.0   

 (  118( ودرجة حرية ) 05.0ة)دالة احصائيًا عند مستوى دالل معامالت ارتباط     
   Reliabilityالثبات  -:ثانيا"
يعنػي مػدى خموىػا مػف األخطػاء التػي تشػوب القيػاس ، أي  المقاييسثبات درجات       

تكػوف  المقيػاسلممقدار الحقيقي لمسػمة التػي ييػدؼ لقياسػيا ، فػدرجات  األداةمدى قياس 
يقػػيس سػػمة معينػػة قياسػػًا متسػػقًا فػػي الظػػروؼ المتباينػػة التػػي قػػد  المقيػػاسثابتػػة اذا كػػاف 
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:  2006تؤدي الى أخطاء القياس .فالثبات يعني االتساؽ او الدقة في القياس) عالـ ، 
131  ) 

   Coefficient Consistency Alfaطريقة الفا كرونباخ :  
تعتمد ىذه الطريقة عمى اتساؽ الفرد مف فقػرة الػى اخػرى، حيػث بمػغ معامػؿ الثبػات بيػذه 

 .عاؿ(، نجد اف ثبات المقياس الحالي يعد ثبات 97،0الطريقة لممقياس )
جامعـة  منتسـبي عينة مـن لدى جودة عمل القيادات االداريةالوصف النيائي لمقياس 

 -:بغداد 
لممقيػػاس مػػف )تمييػػز وصػػدؽ الفقػػرات( واسػػتخراج الثبػػات،  اإلحصػػائيبعػد اجػػراء التحميػػؿ 

 عينػػػة مػػػف منتسػػػبي لػػػدى اإلداريػػػةجػػػودة عمػػػؿ القيػػػادات مقيػػػاس  بتجييػػػز ةالباحثػػػ تقامػػػ
عمػػػى عينػػػة التطبيػػػؽ  لتطبيقػػػو( وذلػػػؾ  2) ممحػػػؽ/ رقػػػـ بصػػػورتو النيائيػػػةجامعػػػة بغػػػداد 

 .  جامعة بغدادفي  اإلداريةادات جودة عمؿ القيالنيائي لغرض الكشؼ عف 
 -عينة التطبيق النيائي:

 جامعة بغدادفي  اإلداريةجودة عمؿ القيادات تكونت عينة التطبيؽ النيائي لمكشؼ عف 
اختيػػػروا بطريقػػػة عشػػػوائية لمعػػػاـ  دجامعػػػة بغػػػدا منتسػػػبيمػػػف  منتسػػػب ومنتسػػػبة ( 120)

 ( 2019-2018الدراسي )
 -: اإلحصائيةالوسائل 

لقػػد تنوعػػت الوسػػائؿ اإلحصػػائية المسػػتخدمة فػػي البحػػث الحػػالي كػػؿ حسػػب متطمباتيػػا ،  
 SPSS  ()Statistical Packageباستخداـ الحقيبة اإلحصائية لمعموـ االجتماعية ) 

For Social Science :وىي كاآلتي )  
 معادلة معامؿ التمييز الستخراج معامالت قوة تمييز كؿ فقرة .  -1
 امؿ االرتباط األصيؿ بيف درجة الفقرة والدرجة الكمية لالختبار.معادلة مع-2
 قانوف الفاكرونباخ الستخراج الثبات بطريقة االتساؽ الداخمي .-3
 معادلة االختبار التائي لعينة واحدة .-4
 معادلة االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف.-5
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 عرض النتائج ومناقشتيا
 مف األىداؼ كاف أوليا لقد صمـ ىذا البحث لتحقيؽ عدد

طريـق إعـداد مقيـاس  جامعـة بغـداد عـنجـودة عمـل القيـادات االداريـة فـي  تعـرف _1
 ليذا الغرض .

جػودة المشموليف بالبحث في مقيػاس  العينةفقد أظيرت نتائج البحث إف متوسط درجات 
 ( درجػػػة وبػػػانحراؼ معيػػػاري مقػػػداره)71,86 )جامعػػػة بغػػػدادعمػػػؿ القيػػػادات االداريػػػو فػػػي 

(درجة،وعنػػػػػد مقارنػػػػػة ىػػػػػذا المتوسػػػػػط بالمتوسػػػػػط الفرضػػػػػي لممقيػػػػػاس الػػػػػذي بمػػػػػغ 55،19
(درجػػػػة، وباسػػػػتخداـ معادلػػػػة االختبػػػػار التػػػػائي لعينػػػػة واحػػػػدة تبػػػػيف القيمػػػػة التائيػػػػة 5،72)

مما يشػير 0,05)درجة وىي ذات داللة إحصائية عند مستوى) (95،7المحسوبة بمغت )
 (يوض  ذلؾ7) جامعة بغداد والجدوؿ وجود جودة في عمؿ القيادات االدارية فيإلى 

 (7جدول )                                
االختيار التائي لداللة الفـروق بـين المتوسـط الفرضـي و المتوسـط الحسـابي الحقيقـي 

  جامعة بغدادفي  اإلداريةجودة عمل القيادات عمى مقياس نتسبي الجامعات العراقيةلم
عدد أفراد 

 العينة
المتوسط 
الحسابي 
 الحقيقي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

 القيمة التائية
    المحسوبة       

 ةالجد ولي

مستوى 
 الداللة

120 71.86 55.19 5.72 95.7 1,96 0,05 
تبعا  جامعة بغدادجودة عمل القيادات االدارية في التعرف عمى الفروق في _ 2

 )ذكور_ إناث( الجنسلمتغير 
(ذكر عمى مقياس جودة عمؿ 48بمغ المتوسط الحسابي لدرجات عينة الذكور البالغ عددىـ )

(،بينما بمغ المتوسط 16.99(درجة وبانحراؼ معياري )88.87) جامعة بغدادالقيادات االدارية في 
(درجة 85.04(أنثى عمى المقياس نفسو )72الحسابي لدرجات عينة اإلناث البالغ عددىف )

(درجة، وباستخداـ معادلة االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف تبيف إف 20.94ياري مقداره)وبانحراؼ مع
( درجة وىي  ير ذات داللو إحصائية عند مستوى 1.03لقيمة التائية المحسوبة قد بمغت )ا
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جامعة بغداد بيف  نتسبيلدى م جودة عمؿ القيادات االدارية(وىذا يشير إلى إف ال فرؽ في 0,05)
          (يوض  ذلؾ11الذكور واإلناث والجدوؿ )

                          
 (11الجدول)                                   

لدى موظفي جامعة بغداد تبعًا لمتغير  جودة عمل القيادات االداريةالفروق في    
 اناث(-)ذكورالجنس

نوع  ت
 العينة

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 ةالقيمة الجد ولي
 ةوليالجد  المحسوبة    

 مستوى الداللة

   0,05 1,96 03،1 99،16 87,88 48 ذكور 1
 94،20 04،85 72 إناث 2
 
تبعا  جامعة بغدادجودة عمل القيادات االدارية في التعرف عمى الفروق في _ 3

 المينة) موظف، تدريسي(لمتغير 
عمى مقياس جودة عمؿ القيادات (64المتوسط الحسابي لدرجات عينة الموظفيف البالغ عددىـ )بمغ 

(،بينما بمغ المتوسط الحسابي 19.69(درجة وبانحراؼ معياري )84.23) جامعة بغداداالدارية في 
(درجة وبانحراؼ 89.54عمى المقياس نفسو ) تدريسي(56) ـالبالغ عددى التدريسييفلدرجات عينة 
(درجة، وباستخداـ معادلة االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف تبيف إف القيمة 17.19معياري مقداره)

(وىذا 0,05( درجة وىي  ير ذات داللو إحصائية عند مستوى )1.48التائية المحسوبة قد بمغت )
فيف الموظيشير إلى إف ال فرؽ في جودة عمؿ القيادات االدارية لدى منتسبي جامعة بغداد بيف 

 (يوض  ذلؾ         12والجدوؿ ) والتدريسييف
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 (12الجدول)
المينة) تبعًا لمتغير  جامعة بغدادت االدارية في جودة عمل القياداالفروق في 

 موظف، تدريسي(
نوع  ت

 العينة
العد
 د

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 ةالقيمة الجد ولي   
الجد   المحسوبة    

 ةولي

 مستوى الداللة

   0,05 1,96 48،1 69،19 23,84 64 موظؼ 1
 17،19 54،89 56 تدريسي 2

في ضوء النتائج التي توصمت الييا ىذه الدراسة توصي الباحثة بعدد مف التوصيات 
 في جامعة بغدادالقيادات االدارية  جودة عمؿالتي مف الممكف اف تساعد في رف  

ضرورة العمؿ عمى عقد دورات تدريبية متخصصة لمقيادات االدارية في مؤسسات -1
التعميـ العالي كمما امكف ذلؾ كؿ في مجاؿ عممو يشارؾ فييا نخبة مف اساتذة 
الجامعات المتخصصيف وذلؾ لطرح كؿ ما ىو جديد باالدارة ووظائفيا مف اجؿ 

 االرتقاء بمستوى اداء تمؾ القيادات .
 

 المصادر:
(:ضغوط العمؿ واثرىا عمى عممية اتخاذ القرارات ، دراسة 2003النوشاف،عمي) -

مسحية عمى القيادات االدارية في عدد مف االجيزة االمنية والمدنية في مدينة 
الرياض) رسالة ماجستير  ير منشورة(جامعة نايؼ العربية لمعموـ االمنية ، 

 الرياض.
ديري العالقات العامو في الجياز (:الرضا الوظيفي لدى م1999منصور، تحسيف) -

(، 12الحكومي،مجمة ابحاث اليرموؾ، سمسمة العموـ االنسانية واالجتماعية، المجمد)
 (.4العدد)
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(:النمط القيادي السائد لدى المدراء في المنظمات الحكومية 2006الخطيب، مازف) -
ماجستير الفمسطينية في محافظة  زة، الجامعة االسالمية،  زة، فمسطيف) رسالة 

  ير منشورة(.
(:السموؾ التنظيمي مدخؿ بناء الميارات ، القاىرة، الدار 2003ماىر، احمد) -

 الجامعية لمنشر والتوزي .
 (:الجامعة والتنمية خدمات متبادلة، عماف ، دار الفكر العربي.2000جابر ، قاسـ ) -
تم  العربي (:القيادة االدارية، عماف،االردف، مكتبة المج2006عبد المقصود، محمد) -

 لمنشر والتوزي .
(:االشراؼ التربوي: مفاىيمو واساليبو)دليؿ لتحسيف 2002عبد اليادي،جودت) -

 التدريس(، عماف ، االردف، دار الفكر العربي لمنشر والتوزي .
(:المستقبمية، رؤية عممية لمزمف االتي، مجمة 1996الفيشاوي، فوزي عبد القادر ) -

 مركز دراسات المستقبؿ، جامعة اسيوط، مصر. دراسات مستقبمية، العدد االوؿ،
(:الدور القيادي لعمداء الكميات في الجامعات العربية، 2003محجوب، بسماف) -

 المنظمة العربية لمتنمية االدارية،القاىرة، مصر.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 هـ4111-م  2022. لسنة الثالث  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
 

44 

 ات العراقيةفي الجامع مقياس جودة عمل القيادات االداريو
 
 

 اخي العزيز..........
 العزيزه..........اختي 

 
 تحية طيبة

عمؿ القيادات االدارية في جودة  ترـو الباحثة القياـ بدراسة تستيدؼ التعرؼ عمى
ا      بة عمى فقرات المقياس المعد ليذاالجا حضراتكـجامعة, لذا نرجو مف ال

وال حاجة لذكر االسـ الف  (تحت البديؿ المناسب،√وذلؾ بوض  عالمة )الغرض,
 االجابات ستكوف ال راض البحث العممي فقط

 
 وفقكـ اهلل م  فائؽ الشكر واالمتناف                    

 
 الجنس:  ذكر                   انثى 

 المينو: موظؼ            استاذ جامعي         
 الباحثة                                                                             

اتفؽ  ػػػػػػػػػراتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالفقػػػػػػػػػػػػػػػػ  ت
 كثيرا"

اتفؽ 
بدرجو 
 متوسطو

اتفؽ 
 قميال"

 الاتفؽ

يعمػػؿ عمػػى توزيػػ  الميػػاـ والواجبػػات والصػػالحيات بمػػا يحقػػؽ  1
 انسيابية العمؿ 

    

     .أولوياتويقـو بالتخطيط والتنظيـ لمعمؿ وفؽ  2
وفقػػا لمقػػوانيف  المطموبػػةاالداريػػو  اإلجػػراءاتيعمػػؿ عمػػى تنفيػػذ  3

 والقرارات الصادرة مف جيات عميا.
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قامػػةلديػػو القػػدرة عمػػى فػػت  قنػػوات االتصػػاؿ  4 االتفاقيػػات مػػ    وا 
 بما يتناسب وسوؽ العمؿ. األخرىالوزارات والمؤسسات 

    

العمػػػػؿ وتصػػػػحي   ألداء الميدانيػػػػة المتابعػػػػةعمػػػػى  القػػػػدرةلديػػػػو  5
 نتيجة ذلؾ. المحتممة األخطاء

    

يتمتػػػػ  بقػػػػدرات قياديػػػػو ومياريػػػػو تتصػػػػؼ بالحداثػػػػة فػػػػي صػػػػن   6
 القرار.

    

لتحقيػػؽ  العمميػػةيعمػػؿ عمػػى توزيػػ  الميػػاـ وفقػػا" لمتخصصػػات  7
 المنتسبيف.ييـ لتق  الموضوعية

    

لمتابعػػػػػة وتقػػػػػديـ  المنتسػػػػػبيفيسػػػػعى لتشػػػػػكيؿ فػػػػػرؽ عمػػػػػؿ مػػػػػف  8
 الخدمات الموجية لممجتم .

    

لكافػػػة  بكفػػػاءةيقػػػود عمميػػػة التطػػػوير والتحسػػػيف وبنػػػاء القػػػدرات  9
 .المؤسسةفي  الوظيفيةالشرائ  

    

     لرسالتيا. إدراكومف خالؿ  المؤسسة إمكاناتيستثمر  11
وبرامجيػػػػػا  ويفعػػػػػػؿ مشػػػػػػاري  التطػػػػػػوير  الجػػػػػػودةيػػػػػدعـ خطػػػػػػط  11

 المستمر
    

بضبط وحفػظ الوثػائؽ مػ  الموظػؼ  الخاصة اإلجراءاتيؤمف  12
 .إلداريا

    

 وأىػػػػداؼيتمتػػػػ  بكفػػػػاءة اقتصػػػػاديو وماليػػػػو لتحقيػػػػؽ تطمعػػػػات   13
 .التعميمية المؤسسة

    

     داخؿ المؤسسة. المنتظمة الدوريةيحقؽ االجتماعات  14
     .األكاديميوبرامج االعتماد  ألجودهيفعؿ خطط  15
قناعالحوار  إدارةيمتمؾ ميارات التواصؿ )  16      (.اآلخريف وا 
يجاد الحموؿ. إدارةيتمت  بالكياسة في  17      المشاكؿ وا 
     .واإلبداعيعمؿ باتجاه تحفيز العامميف عمى العمؿ  18
     في مجاؿ العمؿيعمؿ عمى مواكبة التطورات الحديثة  19
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د يعمػػػػؿ وفػػػػؽ مبػػػػدأ النزاىػػػػة فػػػػي العمػػػػؿ واالبتعػػػػاد عػػػػف الفسػػػػا 21
 االداري والمالي

    

     يتحمؿ مسؤولية اتخاذ القرارات. 21
 المؤسسػػػػػػةيعمػػػػػؿ عمػػػػػى وضػػػػػػ  الخطػػػػػط المسػػػػػػتقبمية لتطػػػػػوير  22

 .التعميمية
    

مػػػػ  الجامعػػػػات  المبرمػػػػةيعمػػػػؿ عمػػػػى تنفيػػػػذ مػػػػذكرات التفػػػػاىـ  23
بمػا يخػػدـ  العالميػػة العمميػةاالجنبيػو والتواصػػؿ مػ  المؤسسػػات 

 المؤسسةعمؿ 

    

     ييتـ بتطوير العمؿ البحثي بما يتفؽ وسوؽ العمؿ . 24
والنػدوات والػورش ويفعػؿ  العمميػةيسيـ بفاعميػو فػي المػؤتمرات  25

 والتربوي ومتابعتيا. األكاديمي اإلرشادبرامج 
    

 الجامعػةيفعؿ استخداـ تكنولوجيا المعمومات واالتصػاالت فػي  26
مف خالؿ استخداـ منظومات حديثو يتـ مػف خالليػا التواصػؿ 

 .الرصينة العالميةم  الجامعات 

    

المؤسسػة يساىـ بفاعميػو فػي تػذليؿ العقبػات التػي تواجػو عمػؿ  27
 التعميمية

    

العػػػامميف داخػػػؿ يسػػػعى الػػػى تطػػػوير العالقػػػات اإلنسػػػانية بػػػيف  28
 المؤسسة التعميمية

    

، العمميػػػة، المجػػػالت المكتبػػػةعمميػػػا")  المؤسسػػػةيػػػتـ بتطػػػوير ي 29
، التفػػرغ العممي(لضػػماف المالكػػات، تطػػوير التطبيقيػػة البحػػوث
 .جودتيا

    

 


