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 مخص:الم
َّانَّالجامعاتَّتضمَّعدةََّّن َّإ َّاذ َّالعالي، َّفيَّقطاعاتَّالتعميم َّواسعا َّتشغلَّحيزا َّاالبعاد َّثالثية القيادة

َّالفئا َّىذه َّمع َّلمتعامل َّنمط َّمن َّأكثر َّمنَّوجود َّبد َّوانَّال َّالطمبة( َّالتدريسيين، تَّفئاتَّ)الموظفين،
يتناسبَّمعَّاختالفَّاالعمالَّالتيَّيمارسوىاَّوواجباتيمَّفيَّضلَّالبيئةَّالتنافسيةَّالعاليةَّوالحاجةَّالىَّ

َّ َّباعتبارىم َّالفئاتَّكافة َّمن َّالمتميز ََّّالكوادراألداء َّالعاليالفعالة َّالتعميم َّفيَّمؤسسات تيدفَّىذهَّ.
َّقياس َّالى َّالذوََّّالعالقةَّالدراسة َّوالدور َّاالبعاد َّثالثية َّالقيادة َّبين َّاألداءَّالتأثير َّلتحقيق َّتمارسو ي

عينةََّّوكانت،َّفيَّمحافظةَّالنجفَّاالشرفَّالجامعاتَّاالىميةبعضَّفيََّّطبقتَّىذهَّالدراسةَّ.المتميز
012َّ)َّالبحث َّمن َّتدريسي ََّّأصل( َّ)المجتمع 544َّالبالغ ،)َّ 062َّ)منيم َّالجامعةَّ( َّفي تدريس

َّو َّالكفيلَّ(194)اإلسالمية، َّ)فيَّجامعة َّتوزيع َّتم َّعمىَّالتدريسيين012، َّاستمارة َّمنياَّ( َّواسترجع ،
خرجَّالبحثَّبعدةََّّ.استبانة(191َّاالحصائيَّ)استمارةَّفقطَّوكانتَّاالستماراتَّالصالحةَّلمتحميل022ََّّ

َّانوَّ َّثالثيةَّاالبعادَّواألداءَّالمتميزَّتاستنتاجاتَّمنَّأىميا فضالَّوجدَّعالقةَّارتباطَّعاليةَّبينَّالقيادة
َّالمتميز َّعمىَّاألداء َّاالبعاد َّثالثية َّلمقيادة َّالتأثير ََّّعنَّعالقة َّالبحثَّبعدةَّلمفئاتَّالثالث. َّخرج كما

والتيَّتتطمبَّالمختمفةََّّفئاتالبالجانبَّالقياديَّالذيَّيتناسبَّمعَّتوصياتَّمنَّأىمياَّضرورةَّاالىتمامَّ
الَّيمكنَّانَّيصمحَّنمطَّاذََّّانَّيكونَّالقائدَّاإلداريَّقادراَّعمىَّاستخدامَّأنماطَّمختمفةَّفيَّآنَّواحد.

انوَّمنََّّكمافئاتَّمختمفةَّمنَّحيثَّالعملَّوالتوجيات،َّتضمََّّكونياقياديَّواحدَّلتطبيقوَّفيَّالجامعاتَّل
َّيعتبرَّمنَّسماتَّ َّالمتميزَّألنو َّعمىَّمستوىَّعاليَّمنَّاألداء الضروريَّانَّتحافظَّالكمياتَّاالىمية

جلَّانَّيتسنىَّلياَّمقاومةَّالمنافسةَّالشديدةَّمعَّالكمياتَّالحكوميةَّمنَّجيةَّوالكمياتَّوألالتعميمَّالعالي،َّ
َّاالىميةَّمنَّجيةَّأخرى.

َّ(،َّالجامعاتَّاالىمية،َّالنجفَّاالشرفالقيادةَّثالثيةَّاالبعاد،َّاألداءَّالمتميز):َّالمفتاحيةالكممات 
َّ
َّ
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Abstract 

3D leadership occupies a wide space in the higher education sectors, as universities 

include several categories (staff, teachers, students) and that there must be more than 

one pattern to deal with these groups commensurate with the different work they 

practice and their duties in light of the highly competitive environment and the need 

to the outstanding performance of all categories, as they are effective cadres in higher 

education institutions. This study aims to measure the relationship and influence 

between three-dimensional leadership and the role it plays to achieve outstanding 

performance. This study was applied in some private universities in the province of 

Najaf, and the research sample was (210) teachers out of the community of (455), of 

whom (260) taught at the Islamic University, and (195) at Al-Kafeel University, 

(210) forms were distributed. Only 200 forms were retrieved from the teaching staff, 

and 197 were valid for statistical analysis. The research came out with several 

conclusions, the most important of which is that there is a high correlation between 

three-dimensional leadership and outstanding performance, as well as the effect of 

three-dimensional leadership on the outstanding performance of the three categories. 

The research also came out with several recommendations, the most important of 

which is the need to pay attention to the leadership aspect that fits with the different 

groups and that requires the administrative leader to be able to use different styles at 

the same time. As it is not possible for a single leadership style to be applied in 

universities because it includes different categories in terms of work and orientations, 

it is also necessary for private colleges to maintain a high level of outstanding 

performance because it is considered one of the characteristics of higher education, 

and in order to be able to resist intense competition with colleges Government on the 

one hand and private colleges on the other. 

Key terms: )3D leadership, Excellence performance, private universities, 

Najaf(. 
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 المبحث األول
 منيجية البحث

Research Methodology 
َّباإل َّأىدافو َّأىميتو، َّالبحث، َّالبحثَّمشكمة َّتناولَّفيَّىذا َّالمخططَّسوفَّيتم َّالىَّتصميم ضافة

َّتحديدَّ َّالى َّباإلضافة َّالبحث َّمقاييسَّوادة َّومعرفة َّالبحث َّفرضيات َّوصياغة َّلمبحث، الفرضي
َّمجتمعَّوعينةَّالبحثَّواألساليبَّاإلحصائيةَّالمستخدمة.

Research problemَّأوال:َّمشكمةَّالبحثَّ
َّعمىَّ َّالباحثين َّمن َّالكثير َّاعتقاد َّمن ََّّأنبالرغم َّقيَّاإلداريالقائد ادياَّيمارسَّنمطا

محدداَّتبعاَّلثقافةَّالقائدَّوسموكياتوَّوطبيعةَّعممو،َّاالَّانَّىناكَّمنَّيؤكدَّبأنَّبإمكانَّ
القائدَّاإلداريَّانَّيمارسَّأنماطاَّمختمفةَّوليسَّنمطاَّواحدا.َّحيثَّيتبعَّالقائدَّاإلداريَّ

َّمستوىَّ َّمع َّمعينا َّإداريا َّيختمفَّعنََّّإدارينمطا َّمعينة َّفيَّفترة َّاو َّمعينة َّفئة او
القيادةَّثالثيةَّاالبعادََّّنموذجالفئةَّاألخرى.َّويتفقَّذلكَّمعََّّالنمطَّالذيَّيستخدموَّمع

ممارسةَّعدةَّأنماطَّقياديةَّفيََّّإلىالذيَّقدموَّبيلَّريدن،َّحيثَّيرىَّانَّالقائدَّيحتاجَّ
آنَّواحدَّتبعاَّلطبيعةَّالعملَّفيَّالمنظمة،َّوطبيعةَّوتنوعَّعملَّالمرؤوسين،َّوطبيعةَّ

َّاألىدافَّالتيَّتسعىَّالمنظمةَّالىَّتحقيقيا.َّمنَّناحيةَّأخرَّ َّاألنماطََّّأنى، استخدام
َّ َّتؤثرَّسمبا َّقد َّاإلداريَّنفسو َّمنَّقبلَّالقائد َّالمختمفة عمىَّتحقيقََّّإيجابا أوالقيادية

األداءَّالمتميزَّلدىَّالعاممين.َّوانَّالقادةَّفيَّالمنظماتَّالتيَّتسعىَّالىَّالنجاحَّىمَّ
َّ َّمستقبمية َّتوقعات َّرسم َّبإمكانيم َّيكون َّوالتوقعات.ََّّشاممةالذين َّاالحتياجات لتمبية

(Simamora,2013:248)َّ
الصدد،َّتسعىَّمؤسساتَّالقطاعَّالعامَّالىَّتحقيقَّاألداءَّالمتميزَّمنَّقبلََّّىذاوفيَّ

ويعدَّاألداءَّالمتميزَّمنَّالموضوعاتَّالتيََّّعامميياَّفيَّمستوياتيمَّاإلداريةَّالمختمفة.
اىتمتَّبياَّاألدبياتَّوالدراساتَّاالداريةَّبشكلَّواسعَّلكونوَّيرتبطَّارتباطاَّوثيقًاَّبيدفَّ

َّمطالبةالمنظمةََّّإدارةمةَّفيَّظلَّالبيئةَّالتنافسيةَّالمتغيرة،َّفقدَّأصبحتَّونجاحَّالمنظ
َّالتميزَّبالرغبةَّبتحقيقَّاإلتقانَّ َّبتحقيقََّّواإلبداعبالعملَّالمبدعَّولمَّيعد ولكنَّأيضًا

أفضلَّالنتائجَّمنَّخاللَّمشاركةَّجميعَّالموظفينَّفيَّتطبيقَّالتحسينَّالمستمرَّحيثَّ



 هـ4111-م  2022. لسنت ( 2الثالث/ ملحق ) /العذدرابع /المجلذ ال رابعتمجلت الذراساث المستذامت . السنت ال

 
 

 
1067 

لَّالتنظيمي،َّاذَُّيعّرفَّالتميزَّبأنوَّنموَّانَّالتميزَّفيَّالمنظمةَّىوَّأحدَّمحدداتَّالعم
المنظمةَّوتعزيزىاَّفيَّجميعَّالجوانب،َّمماَّيؤديَّإلىَّتحقيقَّالرضاَّوالتوازنَّلجميعَّ
َّيزيدَّبدورهَّمنَّإمكانيةَّالمنظمةَّلموصولَّالىَّالنجاحَّعمىَّ أصحابَّالمصمحة،َّمما

َّ َّ(Shirvani&Iranban,2014:3010)الطويلالمدى .َّ َّيرون َّالعاممين َّان َّأنكما
ألداءَّالمتميزَّيعتمدَّعمىَّالجيودَّالتيَّيبذلونياَّفحسب،َّبلَّيعتمدَّأيضاَّعمىَّتحقيقَّا

دورَّالقيادةَّاإلداريةَّالتيَّيعممونَّمعيا،َّوبالتاليَّفإنَّتمكَّاألنماطَّستؤثرَّعمىَّأدائيمَّ
َّالبحث.َّوانَّ سمباَّاوَّإيجابا.َّومنَّىناَّتكونتَّالمالمحَّاألساسيةَّلمفجوةَّالفكريةَّليذا

 الفكريةَّىناَّىو:َّالتساؤالت
 ىيَّطبيعةَّالعالقةَّبينَّالقيادةَّثالثيةَّاالبعادَّواألداءَّالمتميز؟ما ●
ىلَّتستطيعَّالقيادةَّثالثيةَّاالبعادَّتحقيقَّاألداءَّالمتميزَّفيَّمؤسساتَّمعينةَّ ●

 التعميمية(؟ََّّالمؤسساتدونَّغيرىاَّ)ك
 Research Objectives: اىداف البحث ثانيا
مىَّطبيعةَّالعالقةَّبينَّىذهَّالدراسةَّالتعرفَّعَّإليويدفَّياليدفَّاألساسيَّالذيََّّإن

 القيادةَّثالثيةَّاالبعادَّواألداءَّالمتميزَّداخلَّالجامعات.
 كماَّتيدفَّالدراسةَّأيضاَّالىَّالتعرفَّعمى:

التعرفَّعمىَّالمدىَّالذيَّيعملَّفيوَّالعمداءَّفيَّالجامعاتَّالىَّوفقاَّالفتراضاتَّ -1
 القيادةَّثالثيةَّاالبعاد.

 عمىَّاألداءَّالمتميز.َّبعاداألالتعرفَّعمىَّالمدىَّالذيَّتؤثرَّفيوَّالقيادةَّثالثيةَّ -0
 Research Importance: أىمية البحث ثالثا

 تنشأَّأىميةَّالدراسةَّالحاليةَّعمىَّجانبينَّبالشكلَّاالتي:
 األىمية النظرية:

َّثالثيةَّاالبعادَّ -1 المتميزََّّواألداءىنالكَّالكثيرَّمنَّالدراساتَّالتيَّتناولتَّالقيادة
َّعم َّفيَّحدود َّالوحيدة َّالدراسة َّىذه َّولكن َّمنفرد، َّتناولتَّبشكل َّالتي َّالباحثة م

 المتميزَّبشكلَّمجمل.َّاألداءفيَّتحقيقََّّاألبعادموضوعَّالقيادةَّثالثيةَّ
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العديدَّمنَّالدراساتَّالمستقبميةَّوذلكَّلندرةَّالدراساتَّالعمميةََّّأمامتفتحَّالطريقَّ -0
 حولَّالقيادةَّثالثيةَّاالبعادَّواألداءَّالمتميز.

 األىمية التطبيقية:
َّتحقيقََّّانَّايمانَّالقيادةَّفيَّالجامعاتَّقيد -1 الدراسةَّوالمتمثمةَّبالعمداءَّبضرورة

 منَّتحقيقَّأىدافياَّبفاعميةَّعالية.َّيمكنيااألداءَّالمتميزَّ
فيَّالدراسةَّالحالية،َّبتوظيفَّواختبارَّمقاييسَّ)كمية(َّاستخدمتَّالباحثينََّّقام -0

فيَّبيئاتَّعالميةَّمختمفةَّلدراسةَّمتغيراتَّالدراسةَّ)القيادةَّثالثيةَّاالبعاد،َّاألداءَّ
 المتميز(.

 
 Research Framework : المخطط الفرضي لمبحثبعارا

النموذجَّالفرضيََّّالباحثينَّبصياغةقامََّّأىدافياالبحثَّوتحقيقََّّةتحديدَّمشكمَّأجلومنَّ
َّلم َّ)بحث َّالشكل َّفي َّموضح َّىو َّوكما َّحول1َّالحالي َّالمخطط َّىذا َّويتركز َّادناه. )

 متغيرينَّىما:
التاليةََّّاألبعادتيَّتتكونَّمنَّ(َّالاألبعادويتمثلَّبَّ)القيادةَّثالثيةََّّ.المتغير المستقل:1

َّ َّالقيادة َّ)نمط َّنمطاألكثر ََّّفاعمية َّالقيادة َّنمط َّاألساسي َّفاعميةالقيادة َّوذلكَّاألقل )
 باالعتمادَّعمىَّمقاييس.َّ

(Reddin,2007:4; Zurnali & Sujanto,2019:22; Reddin,1983, 17-20) 
َّ.المتغير التابع0 َّمن َّيتكون َّوالذي َّالمتميز( َّ)األداء َّب َّويتمثل التاليةََّّاداألبع:

)التخطيطَّاالستراتيجي،َّالمستفيدونَّوسوقَّالعمل،َّالتركيزَّعمىَّالمواردَّالبشرية،َّنتائجَّ
َّمقاييس.األعمال َّعمى َّباالعتماد َّوذلك .) (Fry et al.,2017:5; 

NIST,2006:14-33; Ford& Evans, 2000: 10; Yazdani et 
al.,2014:1626)َّ

َّ
َّ
َّ
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َّ
َّ
 
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ

َّبحثلفرضيَّلم(َّالمخططَّا1الشكلَّ)
َّالباحثينَّإعدادالمصدر:َّمنَّ

 
 Research Hypotheses : فرضيات البحثخامسا

فرضيتينَّرئيسيتين،َّوينبثقَّمنَّكلَّمنياَّثالثَّفرضياتَّفرعية،َّوكماََّّاعتمدَّالباحثين
 يمي:

:َّالَّتوجدَّعالقةَّارتباطَّمعنويةَّبينَّالقيادةَّثالثيةَّاالبعادَّاوال:َّفرضيةَّاالرتباطَّالرئيسية
 َّ-تميزَّبأبعادىاَّوتتفرعَّمنياَّالفرضياتَّالتالية:َّالمَّواألداء

:َّالَّتوجدَّعالقةَّارتباطَّمعنويةَّبينَّنمطَّالقيادةَّاألساسيَّاألولىالفرضيةَّالفرعيةََّّ-1
 المتميزَّبأبعادىا.َّواألداء

 القيادة ثالثيت االبعاد

 نمط القيادة األكثر فاعليت 

 نمط القيادة األساسي

 نمط القيادة األقل فاعليت

 األداء المتميز

 التخطيط االستراتيجي

 فيذون وسوف العمل المست

التركيز على الموارد 

 البشريت

 نتائج االعمال

 عالقت تأثير عالقت ارتباط



 هـ4111-م  2022. لسنت ( 2الثالث/ ملحق ) /العذدرابع /المجلذ ال رابعتمجلت الذراساث المستذامت . السنت ال

 
 

 
1070 

َّاألقلََّّ-0 َّالقيادة َّنمط َّبين َّمعنوية َّارتباط َّعالقة َّتوجد َّال َّالثانية: َّالفرعية الفرضية
 عادىا.المتميزَّبأبَّواألداءفاعميةَّ

َّاألكثرََّّ-3 َّالقيادة َّنمط َّبين َّمعنوية َّارتباط َّعالقة َّتوجد َّال َّالثالثة: َّالفرعية الفرضية
 المتميزَّبأبعادىا.َّواألداءفاعميةَّ

وتنصَّعمىَّعدمَّوجودَّعالقةَّتأثيرَّمعنويةَّلمقيادةَّثالثيةََّّالرئيسية:َّالتأثيرثانيا:َّفرضيةَّ
 َّ-التالية:َّالمتميزَّبأبعادىاَّوتتفرعَّمنياَّالفرضياتََّّواألداءاالبعادَّ

َّالفرعيةََّّ-1 َّاألساسيَّفيَّاألولىالفرضية َّلنمطَّالقيادة :َّالَّتوجدَّعالقةَّتأثيرَّمعنوية
 المتميزَّبأبعادىا.َّاألداء

الفرضيةَّالفرعيةَّالثانية:َّالَّتوجدَّعالقةَّتأثيرَّمعنويةَّلنمطَّالقيادةَّاألقلَّفاعميةَّفيََّّ-0
 المتميزَّبأبعادىا.َّاألداء

عالقةَّتأثيرَّمعنويةَّلنمطَّالقيادةَّاألكثرَّفاعميةَّفيََّّالفرضيةَّالفرعيةَّالثالثة:َّالَّتوجد -3
َّالمتميزَّبأبعادىا.َّاألداء
    : مجتمع وعينة الدراسةسادسا

َّتوضيحَّمجتمعَّالدراسةَّوالعينةَّوبيانَّتعريفيماَّوخصائصيماَّيعدَّامرَّضروريََََََّّّّّّ إن 
َّالتطابقَّبينَّخصائصَّعينةَّالدراسةَّيسمحَّبإمكانيةَّتعميمَّالنتائج َّوأساسي.َّإذَّأن 
التيَّتمَّالحصولَّعميياَّمنَّاجاباتَّالعينةَّوتعميمياَّعمىَّباقيَّافرادَّالمجتمع،َّوىذاَّ

 يستوجبَّالتعريفَّالدقيقَّلمجتمعَّالدراسةَّوعينتوَّوكماَّيأتي:
 َّمجتمعَّالدراسة:َّ-1

بماَّأنَّاليدفَّالجوىريَّلمدراسةَّالحاليةَّىوَّالتحققَّمنَّالقيادةَّثالثيةَّاالبعادَّودورىاَّفيَّ    
الباحثةَّالدراسةَّالحاليةَّفيَّالجامعةََّّأجرت يزَّفيَّالمنظمةَّالمبحوثو،المتمَّاألداءتحقيقَّ

اإلسالميةَّوجامعةَّالكفيلَّفيَّالنجفَّسعيًاَّإلىَّتحقيقَّجزءَّمنَّالفوائدَّالتيَّاكتسبتياَّمنَّ
َّ َّفيَّبرنامجَّإدارة َّالتيََّّاألعمالالدراسة َّالحمولَّلبعضَّالمشاكل َّفيَّوضع والمساىمة

  تعانيَّمنياَّالجامعاتَّالمبحوثة.
جامعةَّالكفيلََّّيفَّأما (062)َّاإلسالميةعددَّالتدريسيينَّالمتواجدينَّفيَّالجامعةَّيبمغَّ 
(َّبحسبَّالسجالت544َّمجامعتينَّ)(،َّإذَّأنَّالمجموعَّاالجماليَّلممجتمعَّبالنسبةَّل194)
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،َّتتباينَّالمستوياتَّالتعميميةَّليمَّمنَّشيادةَّالبكالوريوسَّوصواًلَّإلىَّشيادةَّاإلحصائية
ََّّالدكتوراه.

 عينةَّالدراسةَّ-0
َّالدراسة َّعّينة َّ)َّ(210) شممت َّالبالغ َّالمجتمع َّأصل َّمن َّالمتمثل554َّتدريسي )

(َّ َّعددىم َّالبالغ َّاالسالمية َّبالجامعة َّالمتواجدين َّالتدريسيين َّوجامعة062َّبكافة )
استندتَّالباحثةَّوبمختمفَّاأللقابَّالعممية،َّاذَّتدريسيََّّ(194الكفيلَّالبالغَّعددىمَّ)

َّ َّقبل َّمن َّالمقترح َّالجدول َّحجمََّّ(Saunders et al.,2016:274)إلى لتحديد
ونظرًاَّلحاجةَّاداةَّقياسَّالدراسةَّالمتمثمةَّباالستبانةَّإلىَّمستوىَّمناسبَّلفيمََّّالعينة،

َّتم َّ َّإذ َّ)العميا(. َّالشيادات َّاستيدافَّحممة َّتم  َّفقد َّفقرات، َّمن َّتتضمنو َّما دراك وا 
َّثالثٌية012َّتوزيعَّ) َّاستبانةَّلغرضَّقياسَّمستوىَّدورَّالقيادة فيَّتحقيقََّّاألبعاد(

(َّاستبانة.َّومنيا022َّالمتميزَّفيَّالمنظمةَّالمبحوثة،َّوكانَّالمسترجعَّمنياَّ)َّداءاأل
(َّ َّعددىا َّلمتحميل َّصالحة َّالغير َّاالستبيانات َّمن َّاالستبانات3َّعدد َّوكانت .)

ََّّ(َّاستبانة.191الصالحةَّلمتحميلَّ)
 المبحث الثاني 

 النظري لمبحث اإلطار
Theoretical Framework 

 ادأوال: القيادة ثالثية االبع
 مفيوم القيادة ثالثية االبعاد -1

َّالثالثةَّالَّتشيرَّ َّوانَّاالبعاد َّنسبيا،َّالسيما َّثالثيةَّاالبعادَّحديثا الزالَّالمصطمحَّالقيادة
الىَّاالبعادَّالمستخدمةَّفيَّالتحميلَّاإلحصائيَّالمعروف،َّبلَّتشيرَّالىَّوجودَّثالثةَّأنماطَّ

َّفانَّالبحوثَّوالتعريفاتَّالتيَّتن َّوعميو َّنفسو. َّالقائد َّيمارسيا اولتَّالموضوعَّالَّزالتَّقد
َّبعضَّ َّمن َّالباحثة َّعمييا َّحصمت َّالتي َّبعضَّالمفاىيم َّيمي َّفيما َّفأن َّوعميو محدودة

َّالمصادرَّوالمراجعَّاالخرى:َّ
َّ َّعنَّ(HAMASALEH,2017:22يشير َّعبارة َّانيا َّعمى َّاالبعاد َّثالثية َّالقيادة َّالى )

حولو.َّنظريةَّتساعدَّالمديرَّعمىَّالحصولَّعمىَّأكثرَّالنتائجَّمنَّالميامَّوالوظائفَّمنَّ
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َّأكثرَّ َّعمى َّتيدفَّلمحصول َّىي َّاالبعاد َّثالثية َّالقيادة َّان َّالمفيوم َّىذا َّفي َّيبين حيث
َّيعرفَّ َّكما َّوالوظائفَّحولَّالمدير. َّالقيادةBeautyَّ ،(2018:63النتائجَّمنَّالميام )

َّاالبعاد َّالسببَّ 3D Leadershipثالثية َّعن َّبغضَّالنظر َّنزاع َّكل َّمع َّالتعامل ىي
لموقف.َّوفيَّىذاَّالمفيومَّرايَّاخرَّيرىَّانَّالقيادةَّبشكلَّمختمفَّمعَّاألخذَّفيَّاالعتبارَّا

َّثالثيةَّاالبعادَّتركزَّعمىَّالتعاملَّمعَّالنزاعاتَّحسبَّالموقفَّايَّتستخدمَّمعَّالنزاعات.َّ
 ( يوضح أبرز تعاريف لمقيادة ثالثية االبعاد1جدول )

َّ
 ثانيا: أىمية القيادة ثالثية االبعاد

َّلدييمَّمنَّأجلَّتنفيذَّ َّالزمالءَّوالمرؤوسينَّوالرؤساءَّعمىَّإخراجَّأفضلَّما تشجعَّالقيادة
َّنفسياَّالميا َّإحاطة َّعمى َّقادرة َّوالقيادة َّاليدفَّالمنشود. َّإلى َّوالوصول َّإلييم َّالموكمة م

َّالتيَّ َّالخطط َّوقتَّإلكمال َّأي َّفي َّومساعدتيا َّالمساعدة َّيد َّمد َّعمى َّالقادرين باألفراد
َّعمىَّ َّالفرقَّالتيَّتحققَّالنجاحَّليم َّوىم َّلمقيادة َّاألساسية َّالدعامة َّىم َّواالفراد وضعتيا.

َّيع َّالتي َّالخصوصَّولممنظمة َّوجو َّفييا. وتظيرKunnanattََّّ) .َّ(2016:32,.ممون
َّأىميةَّالقيادةَّثالثيةَّاالبعادَّمنَّخاللَّعدةَّنقاطَّكماَّيمي:

 التعريف الباحث والسنة ت
1 , 2008:10)َّ

(Konorti & Engَّ
مالءَّوالمرؤوسينَّوالتأثيرَّىوَّقدرةَّالرؤساءَّعمىَّتوجيوَّالزَّ

والسيطرةَّعمييمَّلمقيامَّببعضَّاألعمالَّبوعيَّلتحقيقَّىدفَّ
 معين.

2 Hackett et al., 
2018:19)ََّّ)َّ

َّ"دوافعَّ َّيمتمكون َّالذين َّألفراد َّبالتبادل" َّتعبئة" َّعممية" ىي
َّأىدافيم"َّ َّإلنجاز َّوالصراع" َّالمنافسة" َّ"إطار َّفي مختمفة"

 الزمالءَّ.المرجوة"َّلكلَّمنَّالرؤساءَّوالمرؤوسينَّوَّ
3 َّ

Peng et al., 
2019:3) َّ)َّ

ىيَّقناةَّميمةَّلمرؤساءَّلمحصولَّعمىَّمواردَّعاليةَّالجودةَّ
َّلغرضَّتعزيزَّالنجاحَّالوظيفيَّلممرؤوسينَّوالزمالء.
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1َّ َّلمتكيفَّ. َّوقاباًل َّومعقًدا َّمفتوًحا َّنظاًما َّعمىَّنطاقَّواسع َّىنا َّابعاد َّثالثية َّالقيادة تعد
ذاَّبالغَّاألىميةَّفيَّالتشغيلَّالناجحَّلممنظمة.َّوفيَّىَّوىيَّامرَّوسمًساَّبدونَّحدودَّواضحة

َّوالنجاحَّ َّالتآزر َّوخمق َّلمتوافق َّرئيسية َّكمحددات َّالقيادة َّكفاءة َّصفات َّتظير الصدد
الرئيسيَّبينَّالمرشحينَّوالمنظماتَّالقيادية.َّوتشملَّىذهَّالكفاءاتَّاألساسيةَّمعرفةَّالفردَّ
َّوالتوجيوَّ َّالعاطفي، َّوالذكاء َّوعرضيا، َّرؤية َّإنشاء َّعمى َّوالقدرة َّوالمنظمات، باألدوار

َّىذه َّفإنَّوجود َّيمكنََّّالتنظيمي. َّكان َّإذا َّما َّتحديد َّمن َّالرؤساء َّجميع الصفاتَّيمّكن
َّ.Jäppinen),(2011:2ََّّتحقيقَّ"التوافق"َّالناجحَّمعَّعالقةَّمينيةَّطويمةَّاألمدَّ

.َّالقيادةَّثالثيةَّاالبعادَّتساعدَّالرؤساءَّعمىَّفيمَّالشكلَّالذيَّقدَّيبدوَّعميوَّويرسمَّمساًرا0َّ
َّ َّاالستراتيجي َّالتخطيط َّوباستخدام َّلممنظمة َّاالبعادَّمستقبمًيا َّثالثية َّالقيادة َّوبدون كأداة.

يفقدَّالرؤساءَّقدرتيمَّعمىَّتصوراتيمَّالمستقبمية،َّوبالتاليَّتفقدَّكلَّعممياتَّالرقابةَّوالتنظيمَّ
َّانتاجيةَّ َّتفقد َّالعناصر َّجميع َّفان َّوايضا َّأىدافَّالمنظمة َّتحقيق َّفي َّتأثيرىا والتخطيط

َّ.Konorti & Eng ),َّ(2008:15فاعميتياَّ
3َّ َّاألساسية َّالميمة َّأن َّإيجادَّ. َّعمى َّالرؤساء َّوتحفيز َّىيَّتمكين َّاالبعاد َّثالثية لمقيادة

َّتركزَّفيَّالوقتَّنفسوَّعمىَّتحسينَّالييكلَّاليرميَّوتقميلَّاألخطاء.َّ طرقَّلمنجاحَّبينما
َّوأثبتَّ َّلوظيفتو َّاألساسية َّالركائز َّكأحد َّالمعرفة َّسيعززون َّالرؤساء َّفان إلىَّجانبَّىذا

ارةَّالمعرفةَّألنوَّيركزَّبشكلَّأساسيَّعمىَّأسموبَّالقيادةَّثالثيَّاالبعادَّأنوَّمناسبَّجًداَّإلد
الرؤساء.َّوفيَّىذاَّالصددَّيتمثلَّدورَّالرؤساءَّفيَّبناءَّفرقَّوشبكاتَّفيَّالمنظمةَّالتيَّ

َّ(.َّ (Ngo et al., 2022:37تكونَّقادرةَّعمىَّإدارةَّالمعموماتَّوالمعرفةَّفيَّالمنظمة
 ثالثا: ابعاد القيادة ثالثية االبعاد
دةَّاإلداريةَّالىَّانَّفكرةَّوجودَّأسموبَّقياديَّمثاليَّواحدَّيؤكدَّريدنَّفيَّدراسةَّاألنماطَّالقيا

َّبلَّانَّالمواقفَّوالفعالياتَّواألنشطةَّ َّغيرَّصحيحو. َّىيَّفكره َّالقائد َّالمديرَّاو يمارسو
التيَّتحاولَّالمنظمةَّتحقيقَّأىدافياَّمنَّخاللياَّىيَّالتيَّتفرضَّتبنيَّانماطَّقياديةَّمعينةَّ

فَّيتطمبَّذلكَّالنمطَّالقياديَّدونَّأيَّأسموبَّقياديَّيأتيَّمنَّموق دونَّغيرىا.َّوعميوَّفإن
غيره،َّولكنَّبنفسَّالوقتَّىناكَّالعديدَّمنَّالمواقفَّواالحداثَّالتيَّالَّيناسبياَّذلكَّالنمطَّ
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القيادي،َّوبالتاليَّعمىَّالقائدَّانَّيكونَّقادراَّعمىَّاستخدامَّنمطاَّقياديَّاخراَّأكثرَّمالئماَّ
َّ.(Reddin,1983, 17-20لمحدثَّاالخرَّ)

 ة ثالثية االبعاد وىي كاالتي:وعميو توجد ثالثة ابعاد لمقياد
 More Effective Styleالنمط األكثر فعالية )الموجو نحو الميمة(  -1

َّوتحفيزَََّّّ َّالخطط َّوتنفيذ َّوتوجيو َّلتوفير َّأسموبَّومدخل َّفاعمية َّاألكثر َّالقيادة َّنمط يعد
َّوأسموبَّ َّوالتدريبَّوالخبرة َّالتعميم َّمنَّخالل َّأساليبَّالقيادة َّيطورون َّالقادة َّوأن االفراد.

 ةَّفيَّمختمفَّالصناعات،َّفإنوَّيعتبرَّموضوًعاَّرئيسًياَّلمباحثينَّألنوَّيزالَّسمةَّجذابةالقياد
 Akwilin, 2020:1)ََّّ)َّ
َّ
 (Basic leadership styleنمط القيادة االساسي ) -2

يعدَّنمطَّالقيادةَّاالساسيَّالنمطَّاألكثرَّاستخداماَّفيَّالمنظماتَّوبشكلَّفاعل.َّوالقادةَََّّّ
ىمَّالقادةَّالقادرينَّعمىَّتغييرَّالثقافةَّالتنظيميةَّاكثرََّّالذينَّيتبنونَّنمطَّالقيادةَّاالساسي

منَّغيرىم.َّاذَّيساعدَّىذاَّالنمطَّالمنظمةَّعمىَّالمرونةَّوالسرعةَّوالتركيزَّفيَّأعمالياَّوبماَّ
(َّ(Subramaniam, 2022:91 يؤديَّإلىَّتحسينَّاألداءَّالتنظيميَّعمىَّالمدىَّالطويل

يرَّالممموسةَّلممنظماتَّمعَّقدرتوَّ,َّويعبرَّنمطَّالقيادةَّاألساسيَّعنَّاألصولَّأوَّالمواردَّغ
عمىَّالتخطيطَّوالتنفيذَّوتعزيزَّاالستراتيجياتَّبماَّفيَّذلكَّالسياساتَّوالبرامجَّ.َّكماَّيمعبَّ

دورًاَّرئيساَّفيَّتمبيةَّاحتياجاتَّالتنميةَّالمستدامةَّمنَّخاللَّعددَّ أسموبَّالقيادةَّاألساسي
َّالتوجيو َّوىي: َّاألساسية َّالقيادة َّاالساليب َّوالتدريبdirectingمن ،trainingَّ،

َّ(.َّ (authorizationَّHassan et al., 2021:86،َّوالتفويضfacilitationَّوالتيسير
 :Less Effective Style النمط القيادي األقل فاعمية )الموجو نحو العالقات( -3

َّردَََََّّّّّ َّوكان َّاألخالقية، َّقناعاتيم َّفي َّأقوياء َّأو َّصارمون َّأنيم َّعمى َّالقادة َّإلى ُينظر
وفيَّىذاَّاإلطارَّفانَّالقادةَّيحفزونَّويظيرونَّاالعتبارَّ عمية.الموظفينَّأقلَّإيجابيةَّاوَّفا

َّوالمواقفَّاألكثرَّإيجابيةَّ َّارتباطاتَّبينَّالقيادة َّلوجود َّفكريا الفرديَّويحفزونَّمرؤوسييم
تجاهَّتبنيَّممارساتَّالتخطيطَّالمثمي.َّوعمىَّالرغمَّمنَّأنَّالقيادةَّتمعبَّدوًراَّحاسًماَّفيَّ

َّالضوَّ َّتسمط َّالبحثَّلم َّأنَّجيود َّإال َّيسنياَّالتنفيذ، َّقد َّالتي َّالسموكياتَّالمحددة َّعمى ء
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َّعمىَّ َّالقادة َّيكون َّما َّوغالًبا َّاليدفَّالناجح. َّلدعم َّالمرؤوسين َّعمى َّعمدًا َّلمتأثير القادة
َّوكيفيةَّ َّجديد َّممارسة َّنموذج َّبتنفيذ َّالمتعمقة َّالقرارات َّعن َّمسؤولين َّالتنظيمي المستوى

َّالتغييرات َّتمَّذكرةَّفمنَّوتماشياَّمََّّ(.  (Vaskinn et al., 2021:384تنفيذَّىذه عَّما
َّيجعلَّمنَّالصعبَّ الممكنَّأنَّيكونَّأسموبَّاالداريَّاالقلَّفاعمية عمىَّالخياراتَّومما

تحديدَّالخصائصَّاألساسيةَّالخاصةَّبالقائدَّوالتيَّتحددَّأسموبو.َّومنَّخاللَّتوفيرَّبيئةَّ
َّإلىَّذلكَّ َّباإلضافة َّأسموبَّإداريَّمتفائل. َّأقوىَّعمىَّمحدداتَّوجود َّتكون َّأن يحتمل

َّ َّخاصة َّخاصية َّاإلداريَّتحدد َّالتفاؤل َّعمى َّتؤثر َّوالتي َّنسبًيا َّمكتشفة َّغير بالقائد
(Schlesinger, 2010:272) َّ.َّ

 ثانيا: األداء المتميز
 مفيوم األداء المتميز -1

يعدَّاالداءَّالمتميزَّمنَّالمفاىيمَّالحديثةَّالتيَّوجدتَّاىتمامَّكبيرَّمنَّقبلَّالباحثينَّفيَّ
َّالمنظمات َّبين َّالمنافسة َّوازدياد َّلشدة َّاألخير، َّبيئةََّّاآلونة َّفي َّالمستمر َّالتغير ومع

العملَّحيثَّأصبحَّمنَّالضروريَّالخروجَّعنَّطبيعةَّاالداءَّاالعتياديَّوالعاليَّواالتجاهَّ
انََّّ(Abdel-Qader (2021:10669,نحوَّالتميزَّلتحقيقَّاىدافَّالمنظمة.َّويؤكد

َّنموىاَّ َّلضمان َّالمتميز َّاالداء َّتحقيق َّإلى َّتسعى َّوأحجاميا َّأنواعيا َّبكافة المنظمات
اَّوتتخذَّالمنظماتَّعدةَّخطواتَّلتحقيقَّىذاَّالتميزَّمنياَّاتخاذَّمجموعةَّمنَّواستمراريتي

َّالناحيةَّ َّمن َّوالرشاقة َّالتكيف َّمن َّتمكنيم َّالتي َّاالستراتيجيات َّتطوير َّمع التدابير
َّوتحديدَّ َّتطمعاتَّورغباتَّزبائنيم َّيتناسبَّمع َّبما َّخدماتيم َّوتنويع َّلتحسين التنظيمية

انَّكممةَّاالداءَّ  إلىَّدرجةَّمنَّالتميز.القيمةَّالمتصورةَّمنَّجانبيمَّعمىَّأملَّالوصولَّ
َّالخوضَّ َّوقبل َّالتميز َّىو َّواالخر َّاالداء َّىما َّأساسيين َّمصطمحين َّمن َّتأتي المتميز
بمفيومَّاالداءَّالمتميزَّبشكلَّمتكاملَّسوفَّنوضحَّبصورةَّمبسطةَّمفيومَّكلَّمنَّاالداءَّ

َّوالتميزَّعمىَّحداَّوكماَّيمي:
انوَّمفيومَّلنجاحَّاوََّّاالداءَّعمىَّ(&Issor, Taouab (2019:95 يعرفَّالباحثون

فعاليةَّالمنظمةَّومؤشرَّعمىَّمدىَّفعاليةَّاداءَّالمنظمةَّفيَّتحقيقَّاىدافياَّلموصولَّالىَّ
َّالباحثون َّمن َّمجموعة َّاالداء َّالى َّويشير َّ(,Pintea&Achim (2010:2النجاح.
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عمىَّانوَّقدرةَّاالفرادَّعمىَّتوثيقَّنتائجَّالجيودَّالمبذولةَّلتحقيقَّاالىدافَّالتيَّتقودَّالىَّ
َّنافسَّوالعملَّوالجيدَّوالتقدم.النجاحَّوالت

َّقيمةَّ َّالمنظماتَّعمىَّتقديم َّبتصميم َّالتيَّتبدأ َّمصطمحَّالتميزَّفيشيرَّالىَّالعممية اما
َّاالساسية. َّوالقيم َّالمفاىيم َّمن َّمجموعة َّعمى َّبناء َّالمصمحة َّواصحاب  لمزبائن

,2022:34) Aldarmaki)َّ
 أىمية األداء المتميز -2

َّبشكلَّكبيرَّباال تصالَّوالتعاون،َّفيمكنَّلممؤسساتَّأنَّأنَّاألداءَّالمتميزَّكانَّمرتبطا
َّبأداءَّ َّالعملَّالجماعيَّاإلضافيةَّمنَّخاللَّتزويدَّالقوىَّالعاممةَّلدييا تستفيدَّمنَّمزايا

معززًاَّذلكَّبوصفَّزمالءَّالعملَّالممثمينَّالمتميزينَّبأنيمَّيتمتعونَّبكفاءةَّعاليةََّّ.ممتاز
نَّاستراتيجيةَّميمةَّمنَّالناحيةَّاالجتماعية.َّوأيضاَّاعتبرَّأصحابَّاألداءَّالمتميزَّالتعاوَّ

َّفيَّ َّاألحيان َّمن َّكثير َّفي َّيشاركون َّكانوا َّبأنيم َّوأفادوا َّالميمة، َّإنجاز َّعممية في
َّ َّالمراجعة َّاجتماعات َّوفي َّالفريق َّداخل َّ(492-2000:484,المشاورات

.(Sonnentagََّّوتعزز َّسمعتيا، َّتكتسب َّالمنظمات َّمن َّالعديد َّأن َّذلك َّعمى عالوة
َّ)Alshura & Assuli (47 :2017 ,َّحصتياَّفيَّالسوقَّمنَّخاللَّالتميزَّفيَّاألداء

إذَّيتمثلَّالدافعَّالرئيسيَّلمتميزَّفيَّاألداءَّوذلكَّفيَّترسيخَّثقافةَّالتحسينَّالمستمرَّ.َّ
َّدائماَّ َّالجماعي َّواالحترافَّوالتميز َّالجودة َّمن َّأساسَّقوي َّعمى َّتبنى َّالتي واالبتكار

,2005:6)(Xavierَّالمنظماتَّالتيَّتسعىَّلمتميزَّوالنجاحَّىيَّالمنظماتَّ.َّكذلكَّأن
التيَّتخمقَّوتبنيَّكادرَّبشريَّمتميزَّوماىرَّومتخصصَّمنَّخاللَّالتدريبَّوالتأىيلَّ
َّمعارفَّومياراتَّ َّالبشريةَّمنَّخاللَّزيادة َّالموارد َّتتحققَّتنمية َّإذ والتطويرَّالمستمر.

َّ َّاألداء َّكفاءة َّفيَّمختمفَّالمجاالتَّلتحسين  ,.Shamia et al)وقدراتَّالموظفين
َّالتنظَّ(8 :2018. َّالتميز َّأن َّذلك َّعمى َّلممنظمةَّعالوة َّالعام َّاألداء َّمن َّيعزز يمي

َّكذلكَّ َّبالتكنولوجيا. َّوالمدفوعة َّالحاسمة َّالعمالء َّمطالب َّمع َّالراسخ َّاالتصال بسبب
يحافظَّالتميزَّفيَّاألعمالَّعمىَّقدرةَّالمنظمةَّعمىَّالتعاملَّمعَّالتغيير،َّولتحقيقَّالتميزَّ

ظمةَّفيَّاألعمال،َّيجبَّأنَّيكونَّلدىَّالمديرينَّرؤيةَّواضحةَّمنَّشأنياَّأنَّتدفعَّالمن
َّ. Dhaafri et al., 2013:67)-(Alَّلتحقيقَّأىدافياَّوغاياتياَّ
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 ابعاد األداء المتميز  -3
 Strategic Planningالتخطيط استراتيجي  -

َّاالتجاىاتَّ َّبتحديد َّالشركة َّقيام َّكيفية َّاالستراتيجي َّالتخطيط َّعممية تيتم
ت.َّاالستراتيجية،َّوكيفَّتطورَّاالستراتيجياتَّوخططَّالعملَّاليامةَّلدعمَّاالتجاىا

اذَّانَّالتخطيطَّاالستراتيجيَّيتناولَّالتخطيطَّاالستراتيجيَّوتخطيطَّاألعمالَّونشرَّ
َّ((Ghosh et al.,2003:3الخطط.َّ

 Customer and Market Focusالمستفيدون وسوق العمل  -
َّبتحديدَّ َّالشركة َّقيام َّبفحصَّكيفية َّوالسوق َّالزبون َّعمى َّالتركيز َّالبعد َّبيذا يقصد

َّالتركيزَّعمىَّالزبونَّوالسوقَّىوَّمتطمباتَّوتوقعاتَّوتفضيالتَّالزب ائنَّواألسواق.
َّالزبائنَّ َّأصوات َّلفيم َّالشركة َّسعي َّلفحصَّكيفية َّالمعايير َّداخل َّالميمة النقطة
َّاالستماعَّ َّاستراتيجية َّمن َّميم َّكجزء َّالعالقة َّعمىَّتعزيز َّالبعد َّىذا َّيؤكد والسوق.

َّ((Fry et al.,2017:5والتعممَّالشاممة.َّ
 Human Resource Focusالتركيز عمى الموارد البشرية  -

يبحثَّبعدَّالتركيزَّعمىَّالمواردَّالبشريةَّفيَّكيفيةَّتمكينَّالشركةَّلمموظفينَّمنَّتطويرَّ
َّالشركة َّأىداف َّمع َّيتماشى َّبما َّالكاممة، َّإمكاناتيم َّالمواردَّواستخدام َّإدارة َّان َّاذ ،

البشريةَّمسؤولةَّعنَّتحديدَّالكفاءاتَّواختيارىاَّوجذبيا،َّوتدريبيا،َّوتشجيعياَّوتحفيزىاَّ
َّاأل َّبالمنظمة.عمى َّارتباطيا َّاستمرار َّلضمان َّآلية َّوتوفير َّعالية، َّبكفاءة  داء

(Mahapatro,2022:1)َّ
 Business Resultsنتائج األعمال  -

َّ-تقومَّفئةَّنتائجَّاألعمالَّبفحصَّأداءَّالشركةَّوتحسينياَّفيَّمجاالتَّالعملَّالرئيسيةَّ
وأداءَّالموردينَّرضاَّالزبائن،َّواألداءَّالماليَّوأداءَّالسوق،َّونتائجَّالمواردَّالبشرية،َّ

َّ((Fry et al.,2017:5والشركاء،َّواألداءَّالتشغيمي.َّ
َّ

 المبحث الثالث
 بيانات يل التحم
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 :اوال: التحميل الوصفي لمتغير القيادة ثالثية االبعاد
(َّنتائجَّالتحميلَّالوصفيَّلممتغيرَّالمستقلَّالقيادةَّثالثيةَّاالبعاد,َّاذ10َّيبينَّالجدولَّ)ََََّّّّ

(َّوىو3.50َّ(َّووسطَّحسابيَّ)%70لعامَّنسبةَّاىتمامَّ)حصلَّالمتغيرَّعمىَّالمستوىَّا
(َّكونَّالدراسةَّاعتمدتَّالمدرجَّالخماسيَّوبانحراف3َّاعمىَّمنَّالوسطَّالفرضيَّالبالغَّ)

(.َّومنَّذلكَّنستنتجَّانَّابعادَّالقيادةَّثالثيةَّاالبعادَّتحظىَّباىتمام512َّ.معياريَّقدرهَّ)
َّةَّفكانتََّّالنتائجَّكاالتي:َّالعينةَّالمستجيبةَّبشكلَّجيد،ََّّاماَّعمىَّمستوىَّاالبعادَّالفرعي

ََّّنمط القيادة األكثر فاعمية: -َّأ َّالترتيب َّعمى َّالبعد َّىذا َّحيثََّّالثالثحصل من
(َّوبوسطَّحسابيَّ%68االىتمامَّبوَّفيَّالعينةَّالمبحوثةَّبواقعَّمستوىَّاىتمامَّقدرهَّ)

(َّاعمىَّمساىمةَّفيME1َّ)سجمتََّّالفقرةَّ(َّ,667.(َّ,َّوبانحرافَّمعياريَّ)3.42)
ََّّاغناء َّالبعد َّ)بمستوىَّىذا 75َّ.اىتمام َّالفقرة َّاما َّ )ME7)ََّّفسجمتَّاقلَّمستوى )

َّ(َّبالمقارنةَّمعَّفقراتَّالبعدَّاالخرى.64َّ.اىميةَّبواقعَّ)
منَّحيثَّاالىتمامَّاالول  حصلَّىذاَّالبعدَّعمىَّالترتيبَّ:نمط القيادة االساسي - ب

%(َّ َّقدره َّاىتمام َّمستوى َّبواقع َّالمبحوثة َّالعينة َّفي َّ)71بو َّحسابي َّوبوسط )3.58َّ)
ىذاَّالبعدََّّ(َّاعمىَّمساىمةَّفيَّاغناءBS4)سجمتََّّالفقرةَّ(َّ,661.ريَّ)وبانحرافَّمعيا

(َّ 73َّبمستوىَّاىتمام َّالفقرة َّاما َّ ).BS1)(َّ َّبواقع َّمستوىَّاىمية َّفسجمتَّاقل ).69َّ)
 بالمقارنةَّمعَّفقراتَّالبعدَّاالخرى.َّ

َّحيثََّّ -َّت َّمن َّالثاني َّالترتيب َّعمى َّالبعد َّىذا َّحصل َّفاعمية: َّاألقل َّالقيادة نمط
َّ َّالعينة َّفي َّبو َّ)%االىتمام َّقدره َّاىتمام َّمستوى َّبواقع َّوبوسط70َّالمبحوثة )

(َّ َّ)3.51حسابي َّمعياري َّوبانحراف ).627(َّ َّالفقرة َّسجمت ،)LE2ََّّاعمى )
(َّفسجمتَّ(LE1(َّاماَّالفقرة71َّ.مساىمةَّفيَّاغناءَّىذاَّالبعدَّبمستوىَّاىتمامَّ)

 .َّ(َّبالمقارنةَّمعَّفقراتَّالبعدَّاالخرى68.اقلَّمستوىَّاىميةَّبواقعَّ)
َّ  
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 الوصفيَّلمتغيرَّالقيادةَّثالثيةَّاالبعادَّوابعادهَّ(َّالتحميل0َّجدولَّ)َّ

 SPSS)صدر:َّمنَّاعدادَّالباحثينَّباالستنادَّعمىَّمخرجاتَّالبرنامجَّاالحصائيالم
V.23) َّ

الوسطَّ الفقرات ت
 1الحسابي

االنحرافَّ
 المعياري

 االىمية
النسبيةَّ  ترتيبَّالفقرات 

1 ME1 3.73 1.178 .75 1 
2 ME3 3.63 1.050 .73 2 
3 ME5 3.47 1.100 .69 3 
4 ME7 3.22 1.152 .64 5 
5 ME8 3.42 1.092 .68 4 

كثر فاعميةنمط القيادة األ   الثالث 684. 667. 3.42 
6 BS1 3.44 1.122 .69 7 
7 BS2 3.63 1.116 .73 3 
8 BS3 3.52 1.077 .70 6 
9 BS4 3.66 1.134 .73 1 
10 BS5 3.57 1.191 .71 5 
11 BS6 3.64 1.181 .73 2 
12 BS7 3.62 1.130 .72 4 

 االول 716. 661. 3.58 نمط القيادة االساسي
13 LE1 3.42 1.020 .68 7 
14 LE2 3.56 1.041 .71 1 
15 LE3 3.53 1.132 .71 3 
16 LE4 3.56 1.130 .71 2 
17 LE5 3.47 1.109 .69 6 
18 LE7 3.51 1.176 .70 4 
19 LE8 3.49 1.150 .70 5 

 الثاني 702. 627. 3.51 نمط القيادة األقل فاعمية
  70. 512. 3.50 القيادة ثالثية االبعاد
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َّثانيا: التحميل الوصفي لمتغير االداء المتميز
ََََََّّّّّّ َّ (َّ َّالجدول َّحصل3ََّّيبين َّاذ َّالمتميز َّاالداء َّلمتغير َّالوصفي َّالتحميل َّنتائج )

وَّاعمىَّ(َّوى3.51(َّووسطَّحسابيَّ)70المتغيرَّعمىَّالمستوىَّالعامَّنسبةَّاىتمامَّ)%
(َّ َّالبالغ َّالفرضي َّالوسط َّوبانحراف3َّمن َّالخماسي َّالمدرج َّاعتمدت َّالدراسة َّكون )

 (َّ,َّاماَّعمىَّمستوىَّاالبعادَّالفرعيةَّفكانتََّّالنتائجَّكاالتي:593َّ.معياريَّقدرهَّ)
منَّحيثَّاالىتمامَّبوََّّالثاني:َّحصلَّىذاَّالبعدَّعمىَّالترتيبَّالتخطيط االستراتيجي -َّأ

َّالمبحوثةَّبواقعَّمستوَّ َّقدرهَّ)%فيَّالمديرية (3.53َّ(َّوبوسطَّحسابيَّ)70ىَّاىتمام
(َّ َّ)723.وبانحرافَّمعياري َّسجمتَّالفقرة ،)SP1ََّّىذا َّاغناء َّفي َّاعمىَّمساىمة )

(َّ َّبمستوىَّاىتمام 72َّ.البعد َّالفقرة َّاما ،)SP5)ََّّفسجمتَّاقلَّمستوىَّاىميةَّبواقع )
َّ.َّ(َّبالمقارنةَّمعَّفقراتَّالبعدَّاالخرى69.)
َّالبعَّ:المستفيدون وسوق العملَّ-ب َّىذا َّحصل َّالترتيب َّعمى َّحيثََّّاالولد من

(َّوبوسطَّحسابي71َّاالىتمامَّبوَّفيَّالعينةَّالمبحوثةَّبواقعَّمستوىَّاىتمامَّقدرهَّ)%
(3.56(َّ َّوبانحرافَّمعياري ).712،)ََّّ َّالفقرة َّفيCM5َّ)سجمت َّمساىمة َّاعمى )

ََّّاغناء َّالبعد َّ)ىذا َّاىتمام 72َّ.بمستوى َّالفقرة َّاما )CM1)ََّّمستوى َّفسجمتَّاقل )
َّارنةَّمعَّفقراتَّالبعدَّاالخرى.َّ(َّبالمق68.اىميةَّبواقعَّ)

َّ َّعمىَّالترتيبََّّالتركيز عمى الموارد البشرية:ج. َّالبعد َّىذا منَّحيثََّّالثالثحصل
(َّوبوسطَّحسابي70َّاالىتمامَّبوَّفيَّالعينةَّالمبحوثةَّبواقعَّمستوىَّاىتمامَّقدرهَّ)%

َّوبانحرافَّمعياريَّ)3.51) )1.130،)ََّّ َّاعمىَّمساىمةَّفيHR3َّ)سجمتَّالفقرة )
ََّّاغناء َّالبعد َّ)بىذا 71َّ.مستوىَّاىتمام َّالفقرة َّاما ،)HR5)ََّّفسجمتَّاقلَّمستوى )

َّ(َّبالمقارنةَّمعَّفقراتَّالبعدَّاالخرى.70َّ.اىميةَّبواقعَّ)
منَّحيثَّاالىتمامَّبوَّفيَّالعينةََّّالرابعحصلَّىذاَّالبعدَّعمىَّالترتيبََّّنتائج االعمال: د.

ريَّ(َّوبانحرافَّمعيا3.44(َّوبوسطَّحسابيَّ)68المبحوثةَّبواقعَّمستوىَّاىتمامَّقدرهَّ)%
(.765,َّ )َّ َّالفقرة َّفيَّاغناءBR3)سجمتَّ َّاعمىَّمساىمة )ََّّ َّالبعد بمستوىَّاىتمامَّىذا
(.71َّ َّالفقرة َّاما ،َّ )BR1)(َّ َّبواقع َّفسجمتَّاقلَّمستوىَّاىمية َّمع0.68َّ( َّبالمقارنة )

فقراتَّالبعدَّاالخرى.َّمماَّيشيرَّالىَّانَّالمديريةَّتستخدمَّالمعموماتَّذاتَّالعالقةَّباتخاذَّ
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َّال َّالواقع َّيطابق َّبشكل َّالعينةَّالقرار َّعموم َّفي َّالموارد َّوفاعمية َّكفاءة َّلتحسين فعمي
َّالمبحوثة.

 االداءَّالمتميزَّوابعاده(َّالتحميلَّالوصفيَّلمتغير3ََّّجدولَّ)ََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّ

الوسط  الفقرات ت
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 االىمية
النسبية   ترتيب الفقرات 

1 SP1 3.58 1.035 .72 1 
2 SP2 3.55 1.162 .71 3 
3 SP3 3.58 1.106 .72 2 
4 SP4 3.47 1.136 .69 4 
5 SP5 3.46 1.149 .69 5 

 الثاني 706. 723. 3.53 التخطيط االستراتيجي
6 CM1 3.52 1.033 .70 4 
8 CM3 3.57 1.116 .71 3 
9 CM4 3.57 1.116 .71 2 
10 CM5 3.58 1.116 .72 1 

 االول 712. 699. 3.56 المستفيدون وسوق العمل
11 HR1 3.56 1.075 .71 2 
13 HR3 3.54 1.171 .71 3 
14 HR4 3.65 1.179 .73 1 
15 HR5 3.24 1.142 .65 4 

 الثالث 698. 740. 3.49 التركيز عمى الموارد البشرية
16 BR1 3.40 1.076 .68 5 
17 BR2 3.41 1.168 .68 4 
18 BR3 3.54 1.163 .71 1 
19 BR4 3.47 1.176 .69 2 
20 BR5 3.41 1.164 .68 3 

 الرابع 688. 765. 3.44 نتائج االعمال
  702. 593. 3.51 االداء المتميز
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 االحصائيعمىَّمخرجاتَّالبرنامجََّّالباحثينَّباالستنادالمصدر:َّمنَّاعدادَََََّّّّّ
(SPSS V.23)َّ

 فرضيات الدراسة  ثالثا: اختبار
الخطيَّالبسيطَّلغرضَّاختبارَّفرضياتَّالدراسةَّتمَّاستخدامَّاسموبَّاالرتباطَََََّّّّّ   

َّوالمتعددَّواسموبَّتحميلَّاالنحدارَّالخطيَّالبسيطَّ،ََّّوكانتَّالنتائجَّكماَّياتي:
 اختبار فرضيات االرتباط: : 1

( الرئيسة: ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين H0فرضية العدم )  - أ
 القيادة ثالثية االبعاد واالداء المتميز. 

َّكماَّفيَّالجدولَّ)َََّّّ(.َّوكانتَّنتائجَّاالختبارَّلمفرضيةَّاعاله
(: نتائج اختبار فرضية االرتباط الرئيسة   4جدول )   

 االداء المتميز
PEX 

نمط القيادة االقل 
 فاعمية

)الموجو نحو 
 العالقات(

LE 

نمط القيادة 
 االساسي

BS 

نمط القيادة 
 االكثر فاعمية

ME 

 
َّالمتغيرات المستقمة  

.698** .637** .506** .505** Pearson 
Correlation R 

عاد
االب

ية 
الث

ة ث
ياد

 الق
3D

L 

.000 .000 .000 .000 Sig. (2-
tailed) 

197 197 197 197 N 
**:Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)              
                                 

 SPSS)االحصائيالمصدر:َّمنَّاعدادَّالباحثينَّباالستنادَّالىَّمخرجاتَّالبرنامجَّ
V.23)  
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َََََََّّّّّّّ َّ َّفيَّجدولَّ) َّالنتائجَّالواردة َّيتبينَّانَّالمتغيرَّالمستقلَّ)5منَّخالل القيادة (
(َّعمىَّاالداء المتميز(َّيرتبطَّبعالقةَّمعنويةَّايجابيةَّمعَّالمتغيرَّالتابعَّ)ثالثية االبعاد

وَّ(َّوىوَّذ000.(َّعندَّمستوىَّمعنويةَّ)698.المستوىَّالكمي,َّاذَّبمغَّمعاملَّاالرتباطََّّ)
يتم رفض َّوعميو(αَّ=0.05معنويةَّعاليةَّقياساَّبمستوىَّالمعنويةَّالمعتمدَّفيَّالدراسةَّ)

َّوالتيَّمفادىاالفرضية الرئيسة لالرتباط  َّالبديمة َّالفرضية ارتباط توجد عالقة ) وقبول
َّ.(ذات داللة معنوية بين القيادة ثالثية االبعاد واالداء المتميز

ةَّاالرتباطَّالرئيسةَّثالثَّفرضياتَّ:َّتضمنتَّفرضيفرضيات االرتباط الفرعية  - أ
 فرعيةَّوىي:َّ

َّاألكثرَّفاعميةالَّتوجدَّعالقةَّارتباطَّذاتَّداللةَّمعنويةَّبينَّنمطَّالقيادةَّ-1
 واالداءَّالمتميز.

الَّتوجدَّعالقةَّارتباطَّذاتَّداللةَّمعنويةَّبينَّنمطَّالقيادةَّاالساسيَّواالداءَّ-2َََََََّّّّّّّ
 المتميز.
واالداءََّّاألقلَّفاعميةيةَّبينَّنمطَّالقيادةَّالَّتوجدَّعالقةَّارتباطَّذاتَّداللةَّمعنوَّ 3-

 المتميز.
(َّيتبينَّانَّاالبعادَّالفرعيةَّلمقيادةَّثالثية5ََّّجدولَّ)منَّخاللَّالنتائجَّالواردةَّفيَّ    

نمطَّالقيادةََّّاألساسي،نمطَّالقيادةََّّاألكثرَّفاعمية،االبعادَّوالمتمثمةَّبــــَّ)نمطَّالقيادةَّ
عالقةَّمعنويةَّموجبةَّمعَّالمتغيرَّالتابعَّ(َّأنَّجميعَّىذهَّاالبعادَّترتبطَّباألقلَّفاعمية

ىذه الفرضيات الفرعية جميعيا وقبول الفرضيات االداءَّالمتميز,َّوعميوَّيتمَّرفضَّ
ارتباط ذات داللة معنوية موجبة بين كل بعد توجد عالقة  البديمة والتي مفادىا )

 من ابعاد القيادة ثالثية االبعاد واالداء المتميز(.
 ير:: اختبار فرضيات التأث

( الرئيسة: ال توجد عالقة تأثير ذات داللة معنوية بين القيادة H0فرضية العدم ) - أ
 ثالثية االبعاد واالداء المتميز. 

َّ(.5وكانتَّنتائجَّاالختبارَّلمفرضيةَّاعالهَّكماَّفيَّالجدولَّ)
 (  نتائج اختبار فرضية التأثير الرئيسة 5جدول)
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َّاالنحدارَّلمفرضيةَّالرئيسةََّّ(:َّخط0َّالشكلَّ)َّ
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(َّانَّقيمةَّمعاملَّالمتغيرَّالمستقل0ََّّ(َّوالشكلَّ)4ََََّّّّاظيرتََّّنتائجَّالجدول)ََََّّّّ
َّبمغتَّ) َّ َّاالبعاد( َّثالثية َّعمىَّالمتغير808َّ.)القيادة َّالتيَّتطرأ َّالزيادة َّمقدار َّوىو )

ملَّالتابعَّ)االداءَّالمتميز(َّعندَّزيادةَّمتغيرَّالمستقلَّوحدةَّواحدة،َّفيماَّبمغتَّقيمةَّمعا
َّ َّثالثيةR2َّ(.487َّالتحديد َّالقيادة َّلمنموذجَّ،حيثَّانَّمتغير َّالتفسيرية َّوىيَّالقيمة )

(َّ َّنسبتو َّما َّيفسر َّاما48.7َّاالبعاد ،َّ َّالمتميز َّاالداء َّعمى َّالحاصل َّالتغير َّمن )%
َّمنَّخاللَّ َّاما َّتذكرَّفيَّالنموذج، َّالىَّمتغيراتَّاخرىَّلم َّتعود َّفانيا َّالمتبقية النسبة

(َّ،فأنوَّ 0.05(َّوىوَّاقلَّمنَّ)000.يساويَّ)َّ.SigةَّالمحسوبةَّومستوىَّالداللFَّقيمةَّ
َّيدلَّعمىَّوجودَّاثرَّمعنويَّ يعنيَّرفضَّفرضيةَّالعدمَّوقبولَّالفرضيةَّالبديمةَّ،َّمما
لمقيادةَّثالثيةَّاالبعادَّفيَّاالداءَّالمتميز.َّوبذلكَّيكونَّنموذجَّاالنحدارَّالخطيَّالبسيطَّ

َّىو:
 القيادة ثالثية االبعاد 808. +676.= االداء المتميز

:َّتضمنتَّفرضيةَّالتأثيرَّالرئيسةَّثالثَّفرضياتَّفرعيةَّفرضيات االرتباط الفرعيةَّ-َّب
َّوىي:

: ال توجد عالقة تأثير ذات داللة معنوية بين نمط H01الفرضية الفرعية االولى-1
َّواالداء المتميز. األكثر فاعميةالقيادة 

َّ.(6)وكانتَّنتائجَّاالختبارَّلمفرضيةَّاعالهَّكماَّفيَّالجدولََّّ
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َّ:َّخطَّاالنحدارَّلمفرضيةَّالفرعيةَّاالولى(3)الشكلَّ

(َّانَّقيمةَّمعاملَّبعدَّ)نمطَّالقيادة3َََّّّ(َّوالشكلَّ)6َّاظيرتََّّنتائجَّالجدول)ََََََََّّّّّّّّ
َّفاعمية َّ)األكثر َّبمغت َّ َّالتابع449َّ.( َّالمتغير َّعمى َّتطرأ َّالتي َّالزيادة َّمقدار َّوىو )

َّ َّنمطَّالقيادة َّبمغتَّقيمةََّّثرَّفاعميةاألك)االداءَّالمتميز(َّعندَّزيادة َّفيما َّواحدة، وحدة
َّلمنموذجَّ،حيثَّانَّمتغيرَّالقيادةR2َّ(.255َّمعاملَّالتحديدَّ َّالتفسيرية (َّوىيَّالقيمة

%(َّمنَّالتغيرَّالحاصلَّعمىَّاالداءَّالمتميزَّ،25.5َّثالثيةَّاالبعادَّيفسرَّماَّنسبتوَّ)
ماَّمنَّخاللَّتعودَّالىَّمتغيراتَّاخرىَّلمَّتذكرَّفيَّالنموذج،َّاَّفأنيااماَّالنسبةَّالمتبقيةَّ

(َّ،فأنوَّ 0.05(َّوىوَّاقلَّمنَّ)000.يساويَّ)َّ.SigالمحسوبةَّومستوىَّالداللةFََّّقيمةَّ
َّيدلَّعمىَّوجودَّاثرَّمعنويَّ يعنيَّرفضَّفرضيةَّالعدمَّوقبولَّالفرضيةَّالبديمةَّ،َّمما
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فيَّاالداءَّالمتميز.َّوبذلكَّيكونَّنموذجَّاالنحدارَّالخطيَّاألكثرَّفاعميةَّلنمطَّالقيادةَّ
َّالبسيطَّىو:

تميزاالداء الم األكثر فاعميةنمط القيادة  449. +1.971 =   
َّ
: ال توجد عالقة تأثير ذات داللة معنوية بين نمط H02الفرضية الفرعية الثانية-2

َّالقيادة االساسي واالداء المتميز.
َّ(.1وكانتَّنتائجَّاالختبارَّلمفرضيةَّاعالهَّكماَّفيَّالجدولَّ)ََََّّّّ
َّ

َّفرعيةَّالثانيةَّ(َّ:َّنتائجَّاختبارَّفرضيةَّالتأثيرال1َََّّّجدولَّ)َّ
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َّ
َّ(:َّخطَّاالنحدارَّلمفرضيةَّالفرعيةَّالثانية5الشكلَّ)ََّّ

(َّانَّقيمةَّمعاملَّبعدَّ)نمطَّالقيادة5ََّّ(َّوالشكلَّ)1ََََّّّّاظيرتََّّنتائجَّالجدول)َََََّّّّّ
(َّوىوَّمقدارَّالزيادةَّالتيَّتطرأَّعمىَّالمتغيرَّالتابعَّ)االداء454َّ.االساسي(ََّّبمغتَّ)
نمطَّالقيادةَّاالساسيَّوحدةَّواحدة،َّفيماَّبمغتَّقيمةَّمعاملَّالتحديدَّالمتميز(َّعندَّزيادةَّ

R2َّ(0.256ََّّوىيَّالقيمةَّالتفسيريةَّلمنموذجَّ،حيثَّانَّنمطَّالقيادةَّاالساسيَّيفسرَّما)
%(َّمنَّالتغيرَّالحاصلَّعمىَّاالداءَّالمتميزَّ،َّاماَّالنسبةَّالمتبقيةَّفانيا25.6َّنسبتوَّ)

َّالنموذج، َّفي َّتذكر َّلم َّاخرى َّمتغيرات َّالى ََّّتعود َّقيمة َّخالل َّمن المحسوبةFََّّاما
َّ َّالداللة َّ)َّ.Sigومستوى َّ)000.يساوي َّمن َّاقل َّوىو َّرفضَّ 0.05( َّيعني َّ،فأنو )

َّاثرَّمعنويَّلنمطَّالقيادةَّ َّيدلَّعمىَّوجود َّمما َّالبديمة، َّالفرضية َّوقبول َّالعدم فرضية
َّاالساسيَّفيَّاالداءَّالمتميز.َّوبذلكَّيكونَّنموذجَّاالنحدارَّالخطيَّالبسيطَّىو:

 نمط القيادة االساسي 454. +1.881 = االداء المتميز
َّ
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: ال توجد عالقة تأثير ذات داللة معنوية بين نمط H03الفرضية الفرعية الثالثة-3
َّالقيادة األقل فاعمية واالداء المتميز.

َّ(.8َّوكانتَّنتائجَّاالختبارَّلمفرضيةَّاعالهَّكماَّفيَّالجدولَّ)َََّّّ
َّلثالثةَّ(َّ:َّنتائجَّاختبارَّفرضيةَّالتأثيرالفرعيةَّا8َّجدولَّ)َََّّّ
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َّ(:َّخطَّاالنحدارَّلمفرضيةَّالفرعيةَّالثالثة4)الشكلََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

(َّانَّقيمةَّمعاملَّبعدَّ)نمطَّالقيادةَّاألقل4ََّّ(َّوالشكلَّ)8ََّّاظيرتََّّنتائجَّالجدول)ََََّّّّ
َّبمغتَّ) َّ 602َّ.فاعمية( َّعمى َّتطرأ َّالتي َّالزيادة َّمقدار َّوىو َّ)االداءَّ( َّالتابع المتغير
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R2َّالمتميز(َّعندَّزيادةَّنمطَّاألقلَّفاعميةَّوحدةَّواحدة،َّفيماَّبمغتَّقيمةَّمعاملَّالتحديدَّ
َّاالساسيَّيفسرَّما0.405َّ) َّلمنموذجَّ،حيثَّانَّنمطَّالقيادة َّالتفسيرية َّوىيَّالقيمة )

%(َّمنَّالتغيرَّالحاصلَّعمىَّاالداءَّالمتميزَّ،َّاماَّالنسبةَّالمتبقيةَّفانيا40.5َّنسبتوَّ)
َّتع َّقيمة َّخالل َّمن َّاما َّالنموذج، َّفي َّتذكر َّلم َّاخرى َّمتغيرات َّالى المحسوبةFََّّود

َّ َّالداللة َّ)َّ.Sigومستوى َّ)000.يساوي َّمن َّاقل َّوىو َّرفضَّ 0.05( َّيعني َّ،فأنو )
َّيدلَّعمىَّوجودَّاثرَّمعنويَّلنمطَّالقيادةَّ فرضيةَّالعدمَّوقبولَّالفرضيةَّالبديمةَّ،َّمما

َّوذجَّاالنحدارَّالخطيَّالبسيطَّىو:األقلَّفاعميةَّفيَّاالداءَّالمتميز.َّوبذلكَّيكونَّنم
 نمط القيادة الموجو نحو العالقات 602. +1.397 = االداء المتميز

َّ
 المبحث الرابع

 االستنتاجات والتوصيات 
Conclusions and Recommendation 

َّوالعمميةَّ َّالنظرية َّبالجوانب َّالمتعمقة َّاالستنتاجات َّوأبرز َّأىم َّالموضوع َّىذا يتضمن
لمدراسةَّالحالية،َّوكذلكَّنتائجَّالتحميلَّاإلحصائي،َّواختبارَّالفرضيات،َّوتحميلَّبياناتَّ

 المدخالتَّالنوعية،َّوذلكَّعمىَّالنحوَّالتالي:
 أوال: االستنتاجات المرتبطة بالجانب النظري:

َّثالثيةَّ َّ)القيادة َّالدراسة َّلمتغيرات َّالنظري َّاستعراضَّلإلطار َّمن َّسبق َّما َّخالل من
َّميز(َّتقترحَّالباحثةَّاالستنتاجاتَّالنظريةَّاآلتية:االبعاد،َّاألداءَّالمت

تؤكدَّاالدبياتَّعمىَّوجودَّالعالقةَّاإليجابيةَّبينَّالقيادةَّاإلداريةَّواألداءَّبصورةَّ -1
َّ َّوان َّأخرىََّّالقيادةعامو، َّمتغيرات َّوجود َّمع َّسواء َّاألداء َّفي َّتؤثر اإلدارية

َّ)وسيطو(َّاوَّبعدمَّوجودىا.
يَّتركزَّعمىَّالميامَّوالعالقات،َّولكنَّىناكَّالعديدَّمنَّانماطَّالقيادةَّاالداريةَّالت -0

الذيَّيميزَّالقيادهَّثالثيةَّاالبعادَّىوَّانَّالتركيزَّعمىَّالميامَّيمثلَّنمطَّالقيالدهَّ
َّفضالَّ َّفاعمية، َّاألقل َّالنمط َّيمثل َّالعالقاتَّاإلنسانية َّعمى َّوالتركيز الفاعمية،
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َّاألساسية َّنمطَّثالثَّوالمتمثلَّبنمطَّالقياده الذيَّيركزَّعمىَّسموكََّّعنَّوجود
 .معَّالعاممينالقائدَّ

َّالعواملَّ -3 َّمن َّالعديد َّمع َّوالوثيقة َّالمتداخمة َّبعالقتو َّالمتميز َّاألداء يتسم
والمتغيراتَّالتنظيميةَّفيَّداخلَّالمؤسسةَّوعمىَّمختمفَّالمستوياتَّوبالتاليَّفيوَّ

 الوسيمةَّالمثمىَّلتحقيقَّأىدافَّالمنظمة.
 ثانيا: االستنتاجات المرتبطة بالجانب العممي

َّالوصف -1 َّالتحميل َّنتائج َّبصورةَّاكدت َّمدركة َّاالبعاد َّثالثية َّالقيادة َّابعاد َّان ي
االداريةَّفيَّالجامعاتَّاالىميةَّقيدَّالدراسة،َّحيثَّتعملََّّالقيادةواضحةَّمنَّقبلَّ

َّ َّالموظفين،ََّّالقيادةتمك َّ)التدريسيين، َّمختمفة َّفئات َّثالث َّمع َّأنماط بثالثة
َّالتيَّ َّالسموكيات َّمن َّتعد َّاالبعاد َّثالثية َّالقيادة َّان َّعمى َّيدلل َّمما الطمبة(،

َّتمارسَّفيَّالجامعاتَّقيدَّالدراسة.َّ
َّمعنويةَّ -0 َّترتبطَّبعالقة َّاالبعاد َّثالثية اثبتَّالتحميلَّاالحصائيَّعمىَّانَّالقيادة

إيجابيةَّمعَّاالداءَّالمتميزَّعمىَّالمستوىَّالكمي.َّكذلكَّاثبتَّالتحميلَّاالحصائيَّ
عمة،َّانَّجميعَّاالبعادَّالفرعيةَّلمقيادةَّثالثيةَّاالبعادَّوالمتمثمةَّبــــَّ)نمطَّالقيادةَّالفا

نمطَّالقيادةَّاألساسي،َّنمطَّالقيادةَّالموجوَّنحوَّالعالقات(َّترتبطَّبعالقةَّمعنويةَّ
موجبةَّمعَّاالداءَّالمتميز.َّوىذاَّيدلَّعمىَّانَّالقيادةَّثالثيةَّاالبعادَّتدعمَّاألداءَّ
َّاالبعادَّ َّثالثية َّكانتَّالقيادة َّفكمما َّالدراسة. َّقيد المتميزَّفيَّالجامعاتَّاألىمية

 ذلكَّالىَّدعمَّاألداءَّالمتميزَّفيَّتمكَّالجامعات.مطبقةَّبدقةَّاعمىَّكمماَّأداءَّ
انَّجميعَّابعادَّاألداءَّالمتميزَّمدركةَّبصورةَّواضحةَّمنَّقبلَّاالفرادَّالعاممينَّ -3

فيَّالجامعاتَّقيدَّالدراسة،َّوجاءَّبعدَّالتخطيطَّاالستراتيجيَّبالمستوىَّاألولَّمنَّ
َّالتركيزَّعمىَّ َّالمستفيدونَّوسوقَّالعمل، َّبعد َّيميو َّالجامعاتَّبياـ حيثَّاىتمام
َّقيدَّ َّالجامعات َّان َّيدد َّمما َّ َّالتوالي. َّعمى َّاالعمال َّونتائج َّالبشرية، الموارد
الدراسةَّتيتمَّكثيراَّفيَّاألداءَّالمتميزَّعمىَّمستوىَّالكميَّوعمىَّمستوىَّاالبعادَّ

 كلَّعمىَّحده.
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َّاألداءَّ -5 َّعمى َّكمي َّمعنوي َّتأثير َّليا َّاألبعاد َّثالثية َّالقيادة َّان َّمن َّالرغم عمى
َّاالَّانَّىناكَّمتغيراتَّأخرَّ َّويتضحَّذلكَّالمتميز، َّالتميز. ىَّتؤثرَّعمىَّاألداء

بصورهَّأكثرَّفيَّنمطَّالقيادةَّالفاعمةَّوكذلكَّنمطَّالقيادةَّاألساسيَّالتيَّظيرتَّ
فيياَّقيمةَّمعاملَّالتحديدَّمنخفضةَّنسبيا.َّمماَّيدللَّعمىَّوجودَّمتغيراتَّأخرىَّ

َّتؤثرَّعمىَّاألداءَّالمتميزَّلمَّتكنَّضمنَّالمتغيراتَّالتيَّتضمنياَّاالستبيان.َّ
 ياتثالثا: التوص

َّفيَّ -1 َّوتطبيقاتيا َّاالبعاد َّثالثية َّالقيادة َّمجاالت َّفي َّوالبحث َّالدراسة مواصمة
َّمنَّ َّفئاتَّوبالتاليَّالَّبد َّعدة َّالعاليَّتوجد َّانَّفيَّالتعميم َّإذا َّالعالي، التعميم
َّالبحثَّفيَّموضوعَّالقيادةَّثالثيةَّاالبعادَّفيَّالتعميمَّالعاليَّعمىَّىذاَّاألساس.

قياديَّالذيَّيتناسبَّمعَّعدةَّفئات،َّيتوجبَّعمىَّالجامعاتَّاالىتمامَّبالجانبَّال -0
َّفيَّ َّلتطبيقو َّواحد َّقيادي َّنمط َّيصمح َّان َّيمكن َّال َّوبالتالي َّالقول َّسبق كما

 الجامعاتَّالنَّالجامعةَّتضمَّفئاتَّمختمفةَّمنَّحيثَّالعملَّوالتوجيات.
منَّالضروريَّانَّتحافظَّالكمياتَّاالىميةَّعمىَّمستوىَّعاليَّمنَّاألداءَّالمتميزَّ -3

الي،َّباإلضافةَّمنَّاجلَّانَّيتسنىَّلياَّمقاومةَّألنوَّيعتبرَّمنَّسماتَّالتعميمَّالع
َّجيةَّ َّمن َّاالىمية َّوالكميات َّجية َّمن َّالحكومية َّالكميات َّمع َّالشديدة المنافسة

 أخرى.
ضرورةَّمواصمةَّالبحثَّحولَّدورَّالقيادهَّثالثيةَّاالبعادَّوتطبيقياَّفيَّمؤسساتَّ -5

َّانَّ َّيمكن َّالتي َّوالمتغيرات َّالعوامل َّاستكشاف َّوكذلكَّضرورة َّالعالي، التعميم
عمىَّاألداءَّالمتميزَّوالتيَّقدَّتؤثرَّأيضاَّعمىَّدورَّالقيادهَّثالثيةَّاالبعادََّّتؤثر

 فيَّدعمياَّلالداءَّالمتميز.
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