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أنماط القيادة ( دراسة تطبيقية مقارنة )
)Leadership Style (Comparison Application Study
م.م.جالل حبيب عبدعمي
المعهد التقني  -بعقوبة

الممخص
بالنظر لضعف أدراك المنظمتين موضوع البحث لنمط السموك القيادي السائد
فييما  .وأن لنمط السموك القيادي أبمغ أألثر في معرفة طريقة تعامل القيادة مع
العاممين وتحفيزىم وتحقيق أىدافيم باإلضافة إلى تحقيق أىداف المنظمة .
سيحاول البحث الحالي التعرف عمى أنماط السموك القيادي السائد لمقيادات
اإلدارية في منشأة ديالى العامة لمصناعات الكيرباثية (منشأة إنتاجية ) ,والمعيد
التقني  /بعقوبة (دائرة خدمية ) .وىل يختمف نمط السموك ألقيادي باختالف طبيعة
عمل المنظمة,عمى وفق نظرية دورة الحياة ل (. )Hersy&Blanchard
تم توزيع ( )32استمارة استبانة عمى رؤساء األقسام ومسئولي الوحدات في
المنظمتين قيد البحث .وبعد تحميل البيانات أظيرت نتائج البحث اختالف نمط
السموك القيادي باختالف طبيعة عمل المنظمة  .وكان نمط القائد المخبر ىو السائد
في منشأة ديالى العامة لمصناعات الكيربائية بنسبة) ) %44في حين أن نمط القائد
المشارك ىوا لسائد في المعيد التقني /بعقوبة وبنسبة ( )%44
المقدمة
إن القيادة اإلدارية الناجحة تمثل سمعة نادرة في الوقت الحاضر  .وان استقطاب
مثل ىذه القيادات يساىم في تحقيق أىداف المنظمة واالستمرار في نموىا وتقدميا ,
من خالل استغالل موارد المنظمة بكفاءة وجعميا ذات قيمة أعمى  .وان النجاح
األكبر لمقيادة اإلدارية ىو في الحصول عمى تعاون القوى العاممة والذين يمثمون
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أنفس تمك الموارد  ,وجعل األفراد يعممون فريق عمل واحد ومتماسك  .أن لسموك
القائد وطريقة تصرفو وتعاممو مع أفراد المنظمة دو ار ميما في الحصول عمى المزيد
من جيودىم واندفاعيم لمعمل .
تضمن البحث أربعة مباحث  ,خصص المبحث األول منو بمنيجية البحث  .أما
الثاني فقد خصص لعرض الجانب النظري لمقيادة  ,أىميتيا  ,مفيوميا  ,ونظرياتيا .
أما المبحث الثالث فتضمن النتائج التي تم التوصل الييا ومناقشتيا  .أما المبحث
الرابع واألخير فقد تضمن التوصيات المقدمة في ضوء ما تم التوصل اليو من نتائج
.

المبحث أألول
منهجية البحث
سيتناول ىذا المبحث عرضا لمشكمة البحث وأىميتو وأىدافو والفرضية التي سيتم
اعتمادىا لمبحث ومجتمع وعينة البحث وأدوات البحث والوسائل اإلحصائية
المستخدمة في تحميل البيانات والحصول عمى النتائج المطموبة .
أوال  :مشكمة ألبحث .
تتمثل مشكمة البحث في ضعف أدراك القيادات اإلدارية في المنظمتين موضوع
البحث لنمط السموك القيادي السائد فييما  .اذ أن لنمط السموك القيادي أبمغ األثر
في تجميع جيود العاممين باتجاه تحقيق األىداف  .أن ىناك ضعفا في أدراك الفوارق
بين المنظمات المختمفة بخصوص نمط السموك القيادي الذي يفضل أتباعو  .ألن
النمط الذي يالئم منظمة معينة ال يالئم بالضرورة المنظمات األخرى .

ثانيا  :أهمية البحث.
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مما ال شك فيو أن لمقيادة اإلدارية اث ار فعاال في نجاح المنظمات في تحقيق
أىدافيا  ,من خالل رسم السياسات ووضع اإلستراتيجيات المناسبة  ,والحصول عمى
تعاون أعضاء المنضمة وتفاعميم وخمق روح العمل الجماعي اليادف .
أن لنمط السموك القيادي وطريقة تعامل القائد مع األفراد العاممين في المنظمة
دور كبير قي تحفيزىم واثارة دوافعيم من اجل تقديم المزيد من العطاء  .لذا نرى
أىمية كبيرة لتحديد نمط السموك القيادي في المنظمة  ,وىل توجد اختالفات بين
المنظمات في نمط القيادة السائد باختالف طبيعة عمميا  .والذي يأتي بالضرورة
نتيجة اختالف المناخ التنظيمي لكل منظمة .
ثالثا  :أهداف البحث .
 -1تحديد نمط السموك القيادي السائد لدى القيادات اإلدارية في المنظمتين موضوع
البحث .
 -2تحديد االختالفات في أنماط السموك القيادي السائدة بين المنظمات اإلنتاجية
والخدمية .
 -3توجيو القيادات اإلدارية في المنظمتين بأتباع أنماط السموك القيادي األكثر
ايجابية  ,والتي تنسجم مع طبيعة عمل المنظمة .
رابعا  :فرضية البحث :
ينطمق البحث من فرضية مفادىا " تختمف أنماط السموك القيادي السائد بين
المنظمات تبعا الختالف طبيعة عمميا " .
خامسا  :عينة البحث .
تضمنت عينة البحث رؤساء األقسام ومسئولي الوحدات والذين يمثمون القيادات
اإلدارية لمنشأة ديالى العامة لمصناعات الكيربائية والمعيد التقني  /بعقوبة .
سادسا  :أدوات البحث .
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بيدف انجاز البحث تم االعتماد عمى استمارة االستبانة لييرسي و بالنجارد
 (Hersy & Blanchard ,1988,P:105).والتي تتضمن اثنتا عشرة حالة وكل
حالة تتضمن االختيار بين احد األنماط القيادية (المفوض  ,المشارك  ,البائع ,
المخبر ) .
سابعا  :حدود البحث .

 -1شمل البحث رؤساء األقسام ومسئولي الوحدات في المنظمتين موضوع البحث
.
 -2تم أجراء البحث لمفترة من تشرين األول  2009ولغاية تشرين األول 2010
ثامنا  :الوسائل اإلحصائية .
تم االعتماد عمى الوسائل اإلحصائية التالية  ,النسبة المؤوية  ,الوسط الحسابي
 ,االنحراف المعياري  ,واختبار . T
( أبو صالح  , 2007 ,ص . ) 274 :
المبحث الثاني
الجانب النظري
سيتضمن ىذا المبحث توضيحا ألىمية القيادة اإلدارية ودورىا بالنسبة لممنظمة
,وسيتم التطرق لتعار يف القيادة وتطورىا بحسب تطور المدارس اإلدارية  ,وأخي ار
سنعرض نظريات وأنماط القيادة بشي من التفصيل .
أوال  :أهمية القيادة .
يمثل األفراد العاممين أىم وأثمن عناصر اإلنتاج  .وان لمقيادة اإلدارية دو ار فعاال
في تحقيق أىداف المنظمة ,وان نمو المنظمات وتطورىا يعتمد عمى القيادات
اإلدارية المبدعة التي تحسن استخدام عناصر اإلنتاج (الموارد ) في تحقيق األىداف
المنشودة  ,وتعد السبب األساس في نجاح المنظمة وبموغ أىدافيا .
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وتسعى القيادة الناجحة إلى تحقيق التوافق بين أىداف كل من المنظمة والعاممين
والمجتمع والتي قد ال تكون منسجمة  .ويمكن لممدير المبدع أيجاد صياغات عمل
تحقق التوازن و االنسجام بين األىداف المختمفة ( .الخفاف , 2007 ,ص. ) 34:
ثانيا  :مفهوم القيادة .
اختمف الكتاب في تعريف القيادة وذالك باختالف المدارس اإلدارية والفترة الزمنية
التي ينتمون إلييا  .فقد عرفت القيادة من قبل العالمين موني ورايمي والذين ينتميان
لممدرسة الكالسيكية " القيادة تمثل السمطة ويجب أن تمتمك كل السمطة الالزمة
لممارسة ميماتيا القيادية " ).(Kontz & O'Donnel ,1968 ,P:78
أما الكتاب المتأثرون بالمدرسة السموكية مثل العالمة ماري باركر فوليت فقد
عرفتيا بقوليا  " :إن القيادة ىي عممية تأثير في الجماعة أكثر منيا سمطة رسمية
عمييم " ( جواد  , 1988 ,ص. ) 162 :
أما العالمان ىيرسي وبالنجارد والذين يمثالن االتجاه الحديث في اإلدارة
والمتأثرين بالنظرية الموقفية فقد عرفا القيادة " أنيا عممية التأثير في أنشطة فرد أو
جماعة لغرض تحقيق ىدف معين في ظل ظروف محددة " .وفي ضوء ما تقدم
يتضح بان القيادة تتكون من تفاعل ثالثة عناصر تحدد النمط القيادي المالئم  ,وكما
في الشكل أدناه ( :الشماع  , 1991,ص . ) 260 :

شكل رقم ( ) 1
القيادة عمى وفق النظرية الموقفية
القائد
القائد
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موقف
العمل

ثالثا  :نظريات القيادة وأنماطها
إن ىذه األنماط القيادية موجودة في المجتمع الحديث  ,غير إن القائد المبدع
يأخذ من ىذه األنماط ما يالئم ظروفو السائدة والتحوط تحوط لممستقبل جاعال
ىدفو اإلنتاج ( كما ونوعا ) من خالل عنايتو بالعاممين (معادلة العمل ) .
أ -نظرية السمات .
ترتبط ىذه النظرية بما يدعى ( نظرية الرجل العظيم ) والتي أساسيا إن البعض
يصبحون قادة ألنيم ولدوا وىم يحممون صفا ت القيادة ( عبوي  , 2007 ,ص :
 . ) 83وتعتمد ىذه النظرية عمى الخصائص الشخصية لمقائد  ,وان قدرتو عمى
التأثير في اآلخرين وقيادة األفراد يعتمد عمى الخصائص الشخصية التي يمتمكيا (
قوة الشخصية والذكاء والسيطرة والثقة بالنفس والطول والصوت )  .وبناءا عمى ذلك
فان سمات القائد موروثة وليست مكتسبة  .ولقد ركزت النظرية عمى جانب واحد وىو
سمات القائد وأىممت الجوانب األخرى ( مجموعة العمل  ,موقف العمل ) .

ب-


النظريات السموكية .
عمى وفق ىذه النظريات فان فاعمية القائد تعتمد عمى خبرتو وقدرتو عمى

االنجاز وقوة عالقتو بالعاممين ومدى اىتمامو بيم أو اىتمامو بالعمل واإلنتاج وقد
ضمت عدد من الدراسات منيا :
- 1دراسات ميشكان .Michigan Studies
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قام بيذه الدراسات العالم  Rensis Likerفي جامعة ميشكان عام 1961
وذالك بيدف تحديد نمط السموك القيادي الذي

يحقق األداء األفضل لممنظمة

وتم تحديد نمطين لمقائد ىما  ,القائد الميتم بالعمل  ,والقائد الميتم بالعاممين (.
& .( Peterson ,1985 ,P:97 Misumi
- 2دراسات اوىايو Ohio Studies
قام بيذه الدراسة كل من  E.A.Fleshman & Ralph M.Stogdillوقد
حددا نمطين لمقيادة ىما :
) . (Porter ,Lyman .,Lawler,E .,1975 , P ; 424
أ  -التوجو لمعالقات . Relationship Oriented
يمتاز القائد بعالقات اجتماعية قوية مع المرؤوسين ودرجة عالية من الثقة
بينيما .
ب  -التوجو لمميمة . Task Oriented
ييتم القائد بتحقيق أىداف المجموعة عن طريق تحديد معايير محددة لألداء
ووضع إجراءات العمل  ,وتحديد الواجبات بدقة وكما في الشكل أدناه :

شكل رقم () 2
التوجو لمميمات

ت.م

التوجو لمعالقات والتوجو لمميمات

ت.م عالً

ت.م عالً

ت.ع واطئ

ت.ع عالً
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ت.م واطئ

ت.م واطئ

ت.ع واطئ

ت.ع عالً

التوجه للعالقات
االال

ت .ع

 – 3الشبكة اإلدارية . Managerial Graid
قدمت ىذه النظرية من قبل ) ( Robert R . Blak & Jane S . Mouton
وبموجب ىذه النظرية فان ىناك خمسة أنماط رئيسة لمقيادة موزعة عمى بعدي
االىتمام بالميمات أو العالقات  .وكل بعد يتضمن تسعة درجات في حده األعمى
ودرجة واحدة في حده األدنى  ,كما في الشكل أدناه ( Blak , R ., & Mouton , :
) . J ., 1985 , P : 12
شكل رقم () 3

الشبكة اإلدارٌة
قٌادة
9-9
الفرٌقالفرٌق
قٌادة
أ

أالهتمام بالعالقات
 9- 1قٌادة
النادي الرٌفً

 5-5قٌادة
منتصف الطرٌق

1-9
قٌادة المهمة

1-1
القٌادة المسلوبة

االهتمام بالمهمة (اإلنتاج).

ج – النظريات الموقفية . Contingency Theories
يشير أصحاب ىذه النظريات إلى إن فاعمية القيادة ال يمكن أن تعزى
لنمط قيادي محدد فالموقف الذي يتواجد فيو
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القائد ىو الذي يحدد فعالية القائد  .ومن أبرز ىذه النظريات  ( :العالق ,
بشير  , 2010 ,.ص . ) 44 :
- 1نظرية فيدلير .Fred Fiedler Theory
عمى وفق نظرية فيدلير فان فاعمية القيادة تعتمد عمى ثالثة عوامل ىي:
أ -

العالقة بين القائد والمرؤوسين  ,والثقة المتبادلة بينيم .

ب -ىيكل الميمة  ,وتتمثل بدرجة وضوح ( أنشطة ) المرؤوسين .
ج -قوة القائد  ,وتتمثل بالصالحيات المنوحة لو والمستمدة من التنظيم
الرسمي .
العالقة بٌن القائد
والمرؤوسٌن

جٌدة
مهٌكلة

هٌكل المهمة
قوة القائد

قوٌة

ضعٌفة

سٌئة
غٌر مهٌكلة

قوٌة

ضعٌفة

أكثرها فاعلٌة

مهٌكلة
قوٌة

غٌر مهٌكلة

ضعٌفة

قوٌة

ضعٌفة

أقلها فاعلٌة

 – 2نظرية المسار اليدف .Path Goal Theory
قدمت من قبل العالم ايفا نز  , Evansوحدد أربعة أنماط لمقيادة :
أ – القيادة الموجية  :توجو المرؤوسين لألعمال المطموب انجازىا وتحدد كيفية
انجاز تمك األعمال .
ب – القيادة المساندة  :تيتم بحاجات العاممين ودوافعيم وبيئة العمل .
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ج – القيادة المشاركة  :التي تأخذ بنظر االعتبار أراء العاممين ومقترحاتيم عند
اتخاذ الق اررات .
د – القيادة الموجية لالنجاز  :تعتمد عمى التميز في األداء وتعطي ثقة كاممة
لممرؤوسين في القيام باألعمال المكمفين بيا .
 – 3نظرية دورة الحياة . Life Cycle Theory
تفترض نظرية دورة الحياة لييرسي وبالنجارد ) ( Hersy & Blanchard
إن نمط القيادة الفاعل يعتمد عمى نضوج ألعاممين (القدرة عمى العمل والرغبة فيو
) باإلضافة إلى بعدي االىتمام باإلنتاج أو العمل واالىتمام بالعاممين  .ومن خالل
تفاعل العناصر الثالثة أعاله تظير أربعة أنماط لمقيادة ىي :
أ – المخبر .Telling
يحدد ىذا النمط ميمات العاممين بالتفصيل وكيفية أدائيا  ,وتاريخ االنجاز ,
وييتم قميال بالعاممين والعالقات اإلنسانية ويمارس نمط القيادة ىذا في حالة انخفاض
نضوج المرؤوسين .
ب – البائع Selling
وييتم كثي ار بالعمل واإلنتاج  ,وبالعالقات اإلنسانية مع العاممين كذلك  .يقوم
القائد بعرض أفكاره عمى المرؤوسين ويتوقع العمل بيا  .ويمارس ىذا النمط من
القيادة عندما يكون نضوج المرؤوسين بين المنخفض والمتوسط .

ج – المشارك Participating
ييتم بالعالقات اإلنسانية مع العاممين  ,ويشاركيم الرأي باألمور المتعمقة بالعمل
 .ويعطييم مساحة اكبر في تبني األفكار المتعمقة بالعمل  .ويظير ىذا النمط عندما
يكون نضوج المرؤوسين بين المتوسط والعالي .
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د – المفوض Delegating

ييتم قميال بكل من العمل والعاممين  ,ويخول العاممين كثي ار من صالحياتو يترك
ليم حرية اتخاذ الق اررات المتعمقة بالعمل وطريقة تنفيذىا  .ويعتمد ىذا النمط من
القيادة في حالة كون مستوى نضوج العاممين عاليا جدا .
شكل رقم ( ) 5
نظرية دورة الحياة

أالهتمام بالعاملٌن

المشارك

البائع

المخبر

المفوض

االهتمام بالعمل واإلنتاج
نضوج العاملٌن

المبحث الثالث
الجانب العملي
أوال  :انماط القيادة لكال المنظمتين موضوع البحث .
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تبين من خالل تحميل إجابات عينة البحث بان نمط السموك القيادي السائد في
كال المنظمتين ىو نمط المشارك وبتكرار مقداره ( )129وبنسبة ( , )%34ويميو
نمط المخبر بتكرار ( )115وبنسبة ( , )%30في حين كان اختيار نمط البائع
بتكرار مقداره ( )109و بنسبة ( . )%28إن األنماط الثالثة المتقدمة كانت متقاربة
فيما بينيا  ,وقد ابتعدت عن نمط القائد المفوض الذي كان بتكرار ()31
وبنسبة( )%8ليكون في المرتبة األخيرة وكما يتضح من الجدول رقم (. )1
جدول رقم ()1
أنماط السموك القيادي في المنظمتين موضوع البحث
المنظمة

المشارك
التكرار
46

النسبة
% 24

المخبر
التكرار النسبة
%44
85

البائع
التكرار النسبة
%23
45

المفوض
التكرار النسبة
%8
16

المجموع

منشاة دٌالى العامة للصناعات
الكهربائٌة
المعهد التقنً /بعقوبة

83

%43

30

%16

64

%33

15

%8

129

المجموع

129

%34

115

%30

109

%28

31

%8

384

129

من خالل النظر إلى معطيات الجدول رقم ( )2يظير بان ىناك ( )11احد عشر
مدي ار صنفوا ضمن النمط المشارك من إجمالي
عدد المدراء البالغ ( )32مدي ار  ,بينما كان ()10عشرة مدراء من النمط المخبر و()9
تسعة مدراء من النمط البائع و( )2مديرين فقط من نمط المدير المفوض .

جدول رقم ()2
توزيع مدراء المنظمتين حسب األنماط القيادية
نمط القٌادة
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البائع

المفوض

المجموع

المخبر

المشارك
4

7

4

1

16

7

3

5

1

16

المعهد التقنً  /بعقوبة
المجموع
10

11

9

2

32

وعند استعراض معطيات الجدول رقم ( )3يتبين بان ىناك ( )11احد عشر
مدي ار من أصل ( )32اثنين وثالثين مدي ار ويمثمون ما نسبتو ( )%35من المدراء
كانوا من نمط المدير المشارك وان ىذا النمط يمثل المرتبة األولى لكال المنظمتين
وبوسط حسابي قدره ( . )5,5وان ذالك يعد طبيعيا الن نمط المدير المشارك يظير
في المنظمات التي تضم منتسبين بمستوى نضوج متوسط إلى عال وان مدراء عينة
البحث يمتمكون ىذه الصفة  ,ويظير ىذا النمط كذلك في المنظمات التي تيتم كثي ار
بمنتسبييا وىو موجود بالمنظمتين وان ذلك يعزز دقة نتائج البحث الحالي .
وقد حل نمط المدير المخبر بالمرتبة الثانية وبنسبة ( )%31وبوسط حسابي
( . )5ويظير ىذا النمط من القيادة اىتماما كبي ار بالعمل واإلنتاج  ,يرجع ذلك انو
اخذ الترتيب األول في منشاة ديالى العامة لمصناعات الكيربائية ألنيا دائرة إنتاجية
وبنسبة ( , )%44وىو يعزز نتائج البحث كذلك .
بينما حل نمط المدير البائع بالمرتبة الثالثة وبنسبة ( )%28ووسط حسابي
( . )4,5وان ىذا النمط يظير في المنظمات التي تيتم كثي ار لكال العمل والعاممين
وىو موجود في المنظمتين  .ويظير كذلك في المنظمات ذات النضوج القميل إلى
المتوسط وىو ال ينسجم كثي ار مع منتسبي المنظمتين مما أدى إلى انخفاض نسبة ىذا
النمط  ,وان ذلك ينسجم مع سياق نتائج البحث .
في حين كان نمط المدير المفوض بالمرتبة الرابعة واألخيرة وبنسبة ()%6
وبوسط حسابي ( . )1وكما نعمم فان استخدام ىذا النمط من القيادة نادر ومحدود ,
حيث يستخدم في منظمات البحث والتطوير ( )R&Dوالتي يكون نضوج العاممين
46

2012
مجلة ديالى /

العدد السادس والخمسون

فييا عال جدا وىو الينسجم مع مدراء المنظمتين مما أدى إلى انخفاض كبير في
نسبة استخدامو من قبل مدراء عينة البحث
جدول رقم ( ) 3

ترتيب أنماط القيادة لمدراء كال المنظمتين
نمط القٌادة

عدد المدراء

11
المشارك
10
المخبر
9
البائع
2
المفوض
االنحراف المعٌاري = 4,08

النسبة المئوٌة %

الوسط الحسابً

الرتبة

35
31
28
6

5,5
5
4,5
1

1
2
3
4

ثانيا :أنماط القيادة في منشاة ديالى العامة لمصناعات الكهربائية .
يظير الجدول رقم (  ) 4بأن نمط ألقيادة السائد في المنشأة أعاله ىو نمط القائد
المخبر اذ اخذ المرتبة األولى وبنسبة (

. )% 44وأن أخذ المرتبة األولى وبنسبة

كبيرة يرجع لكون منشأة ديالى ىي منشأة إنتاجية  .وان ىذا النمط يظير عندما يكون
ىناك اىتمام كبير باإلنتاج ( العمل ) بينما حل نمط القائد المخبر بالمرتبة الثالثة
وبنسبة(  )%19في المعيد التقني( دائرة خدمية ) .وان االختالف بينيما في ىذا
النمط من القيادة بمستوى معنوية (

 ) 0,0 5ودرجة حرية (  ) 3وىو ما يثبت

اختالف أنماط القيادة السائدة بين المنظمات اإلنتاجية (منشاة ديالى العامة
لمصناعات الكيربائية ) والخدمية ( المعيد التقني  /بعقوبة ) .
وقد حل القائد المشارك بالمرتبة الثانية وبنسبة

(  )% 25يميو القائد البائع

وبنسبة ( ) % 25تقريبا مع اختالف بسيط يظير عند النظر لمعطيات الجدول رقم (
.)1
في حين كان نمط القائد المفوض بالمرتبة األخيرة وبنسبة (

 . ) %6وال يوجد

اختالف بين المنظمتين في ترتيب ونسبة المدراء من ىذا النمط الن ىذا النمط يسود
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في المنظمات التي تضم مدراء وعاممين بمستوى كفاءة عالية وفييا تخويل عال
لمصالحيات وىو قميل الوجود في المنظمتين موضوع البحث .
جدول رقم ( ) 4
ترتيب أنماط القيادة في منشأة ديالى العامة لمصناعات الكيربائية
النسبة ( ) %
عدد المدراء
نمط القٌادة
44
7
المخبر
25
4
المشارك
25
4
البائع
6
1
المفوض
االنحراف المعٌاري =  2, 45مستوى المعنوٌة = 0,05

الرتبة
1
2
3
4

ثالثا  :أنماط القيادة في المعهد التقني  /بعقوبة .
نمط القائد المشارك كان سائدا في المعيد التقني بالمرتبة األولى وبنسبة (
 ) %44كما واضح من الجدول رقم (  . ) 5وان ذلك يتماشى مع سياق البحث
ألن المعيد دائرة خدمية  .وأن ىذا النمط يسود في المنظمات التي تيتم كثي ار
بالعاممين وقميال بالعمل واإلنتاج  .ويظير عندما يكون نضوج العاممين بين المتوسط
والعالي  .واذا ما قورن مع النمط المشارك في منشاة ديالى والذي كان بنسبة (
 , ) %25فان ذلك يؤشر اختالفا واضحا بين المنظمتين في نمط القيادة السائد ىذا
حيث كانت االختالفات بمستوى معنوية (  ) 0,05ودرجة حرية (  . ) 3أن ىذه
النتيجة تثبت فرضية البحث بوجود اختالف بين أنماط السموك القيادي لممنظمات
بحسب طبيعة عمميا .
وقد حل نمط القائد البائع بالمرتبة الثانية وبنسبة (  . ) % 31في المعيد التقني
وكما واضح من الجدول رقم (  . ( 5في حين كان ىذا النمط بالمرتبة الثالثة في
منشاة ديالى وبنسبة (  , ) %25وان ذلك يؤشر اختالفا ثالثا بين المنظمتين في
أنماط القيادة  .اذ اختمفت المنظمتين سابقا في نمط القائد المخبر والمشارك وان ذلك
يعزز قبول فرضية البحث التي تفترض وجود اختالف في أنماط القيادة من حيث
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أنماط القيادة السائدة وترتيب ىذه األنماط تبعا الختالف طبيعة عمل المنظمة (
إنتاجية أو خدمية ) .
القائد المخبر أتى بالمرتبة الثالثة وبنسبة (  ) % 19وكان عدد المدراء ( ) 3
ثالثة من مدراء المعيد التقني فقط وكما واضح من الجدول رقم (  . ( 5بينما كان
في منشأة ديالى بنسبة ( ) %44وبالمرتبة األولى وأن االختالفات كانت بمستوى
معنوية (. ) 0,05
فيما حل نمط القائد المفوض بالمرتبة األخيرة وبنسبة (  ) %6وكان مدي ار واحدا
من مدراء المعيد التقني من ىذا النمط وىو يشابو ما موجود في منشاة ديالى العامة
 .وأن انخفاض نسبة تواجد ىذا النمط من القيادة في المنظمتين يرجع إلى أن نضوج
العاممين لم يكن عاليا جدا  .وان كال المنظمتين لم يكن اىتماميما قميال بكل من
العمل والعاممين  .والن المنظمات التي يسود فييما ىذا النمط من القيادة تختمف
مواصفاتيا عن كال المنظمتين .
جدول رقم ( ) 5
ترتيب أنماط القيادة في المعيد التقني  /بعقوبة
عدد المدراء النسبة ( ) %
نمط القٌادة
44
7
المشارك
31
5
البائع
19
3
المخبر
6
1
المفوض
االنحراف المعٌاري =  2, 58مستوى المعنوٌة = 0,05

المبحث الرابع
االستنتاجات والتوصيات
أوال  :االستنتاجات .
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- 1أن نمط القيادة السائد في منظمة معينة يختمف عن نمط القيادة السائد في
المنظمة األخرى وبحسب طبيعة عمل كل منيما .
- 2أن نمط القيادة في منشاة ديالى العامة لمصناعات الكيربائية ( منشاة إنتاجية )
ىو نمط القائد المخبر وبنسبة ( . ) %44
- 3أن نمط القيادة السائد في المعيد التقني  /بعقوبة ( دائرة خدمية ) ىو نمط
القائد المشارك وبنسبة ( . ) %44
- 4كان ترتيب أنماط القيادة في منشأة ديالى العامة لمصناعات الكيربائية ىو نمط
المخبر بالمرتبة األولى  ,والمشارك بالمرتبة الثانية يميو البائع بالمرتبة الثالثة ثم
المفوض بالمرتبة الرابعة واألخيرة .
- 5كان ترتيب أنماط القيادة في المعيد التقني  /بعقوبة ىو نمط المشارك بالمرتبة
األولى  ,والبائع بالمرتبة الثانية يميو المخبر بالمرتبة الثالثة ثم المفوض بالمرتبة
الرابعة واألخيرة .
- 6النضوج الوظيفي لمعاممين في منشاة ديالى العامة لمصناعات الكيربائية
منخفضا نوعا ما الن نمط القيادة السائد في المنشاة ىو نمط المخبر .
- 7النضوج الوظيفي لمعاممين في المعيد التقني  /بعقوبة يتراوح بين المتوسط
والعالي ألن نمط القيادة السائد في المعيد ىو نمط المشارك .
- 8تم تأشير اىتمام كبير باإلنتاج وقميل بالعاممين في منشأة ديالى العامة
لمصناعات الكيربائية بسبب سيادة نمط القائد المخبر .
- 9تم تأشير اىتمام كبير بالعاممين وقميل باإلنتاج في المعيد التقني  /بعقوبة
بسبب سيادة نمط القائد المشارك .
- 10أن نمط القيادة السائد لكال المنظمتين ىو المشارك بنسبة (  ,) %35ثم
المخبر بنسبة (  ,)% 31ثم البائع بنسبة ( ) %28وأخي ار المفوض بنسبة ( 6
.)%
ثانيا  :التوصيات .
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- 1عمى المنظمات أن تحدد وتستخدم نمط القيادة المناسب ليا وبحسب طبيعة
عمميا وظروفيا  ,ألن نمط القيادة الذي يناسب منظمة معينة الينا سب
بالضرورة المنظمات األخرى .
- 2عمى القيادة اإلدارية لمنشاة ديالى العامة لمصناعات الكيربائية أعطاء اىتمام
اكبر بالعاممين لدييا وتحفيزىم واشباع حاجاتيم  ,واالىتمام بالجوانب اإلنسانية
ليم  .وذلك بسبب سيادة نمط القائد المخبر .
- 3عمى القيادة اإلدارية لممعيد التقني  /بعقوبة أن تولي اىتماما اكبر باألداء
الوظيفي لمعاممين وان تحدد ما مطموب منيم من أعمال وتقيس مستوى أدائيم
بشكل دقيق باإلضافة إلى اىتماميا بالجوانب اإلنسانية لمعاممين بسبب سيادة
نمط القائد المشارك .
- 4زيادة النضوج الوظيفي لمعاممين في المعيد التقني  /بعقوبة وذلك بزيادة
الدورات التدريبية وزيادة دعم البحث العممي فيو كون نضوج العاممين فيو
متوسطا بسبب سيادة نمط القائد المشارك .
- 5عمى المنظمتين موضوع البحث أن تعطي حرية اكبر لمعاممين فييما في أداء
األعمال المكمفين بيا  ,وتخفيض مستوى الرقابة واإلشراف عمييم  ,وزيادة
الصالحيات الممنوحة ليم وذلك بسبب النقص في الممارسات اإلدارية أعاله
ويظير ذلك من الضعف الكبير في استخدام نمط القائد المفوض .
- 6زيادة النضوج الوظيفي لمعاممين في منشأة ديالى العامة لمصناعات الكيربائية
كونو منخفضا وذلك بإقامة الدورات التدريبية لمعاممين وتأىيميم بشكل أفضل
ومنحيم اإلجازات الدراسية الالزمة لتطوير مستواىم بسبب سيادة نمط القائد
المخبر .
Abstract
This research " Leadership Style " aims at knowing the
styles of leadership behavior of the
managerial leaderships in Diyala State Enterprise for Electrical
Industries (Productive Organization) and Baquba Technical
Institute ( Service Organization ) It tries to study if the
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leadership behavioral style differs according to the working
nature of the organization stated in Hersy & Blanchard's
theory " the Life Cycle " .

The study is done by distributing (32) questionnaires to the
department heads and principals of units in thes organizations .
The results show that there is a differences in the style of
leadership
behavior according to the nature of organization work . The
Prevailing leading style in the Diyala
State Enterprise for Electrical Industries is Telling style in ratio (
44% ) percentage , while in Baquba
Technical Institute is the Participating are in ( 44% ) percentage
.

المصادر
.  المراجع العربية: أوال
,  دار اليازوري,  عمان,  مبادئ اإلحصاء,.  محمد صبحي, أبو صالح- 1
. 2007
 مبادئ اإلدارة الحديثة ( منيجية حديثة لتنمية,.  عبد المعطي, الخفاف- 2
. 2007 ,  دار دجمة,  عمان, 1 ط, ) الموارد البشرية
. 1991 ,  بغداد, 1 ط,  مبادئ اإلدارة,.  خميل محمد حسن, الشماع- 3
. 2010 ,  دار اليازوري,  عمان,  القيادة اإلدارية,.  بشير, العالق- 4
 جامعة,  دار الكتب لمطباعة والنشر,  مبادئ اإلدارة,.  شوقي ناجي, جواد- 5
. 1991 , الموصل
,  دار دجمة,  عمان, 1 ط,  اإلدارة واتجاىاتيا الحديثة,.  زيد منير, عبوي- 6
. 2007
.  المراجع األجنبية: ثانيا
1- Blak , R ., & Mouton , J .," The Management Grid
"Huston , Gulf Publishing , 1964 .
52

2012
/ مجلة ديالى

العدد السادس والخمسون

2-Hersey , P ., & Blanchard , K , H ., " Management of
Organizational Behavior " , 5th ed ,
New
Jersey
,
Prentice
Hall
,
1988.
3- Kontz ,H ., & O'Doonell , C .," Principles of Management "
New York , Mc Graw Hill ,1976 .
4 - Misumi , J ., & Peterson , W ., The Performance
Maintenance Theory of Leadership
,
Administrative
Science Quarterly , June , 1985.
5- Porter , L ., & Lawler , E ., " Behavior In Organization "
Mc Graw Hill , Inc , 1975 .

53

