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نمط الشخصیة القیادیة المفضل وعالقتھ ببعض المتغیرات 
الشخصیة لدى منتسبي وحدات التربیة الریاضیة والفنیة في جامعة 

الموصل

أ.م.د عدي غانم الكواز
جامعة الموصل-كلیة التربیة الریاضیة 

١٩/١١/٢٠٠٩تاریخ قبول النشر :  ؛ ٣/٩/٢٠٠٩تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
البحث إلى معرفة: هدف

نمــط الشخصــیة القیادیــة المفضــل لــدى منتســبي وحــدات التربیــة الریاضــیة والفنیــة فــي جامعــة .١

الموصل.

الفروق بین منتسبي وحدات التربیة الریاضیة والفنیة في نمط الشخصیة القیادیة المفضل على .٢

وفق أعمارهم.

ط الشخصیة القیادیة المفضل على الفروق بین منتسبي وحدات التربیة الریاضیة والفنیة في نم.٣

وفق تحصیلهم الدراسي.

) كلیة ١٨) فردا یعودون إلى (١٨تم استخدام المنهج الوصفي وتكونت عینة البحث من (

المفضــل المتــرجم مــن للمــدرب)DISC(المفضــل، وتــم اســتخدام مقیــاس نمــط الشخصــیة القیادیــة

وثباتـه، وتمـت معالجـة البیانـات إحصـائیا ) بعد تعدیله والتحقق مـن صـدقه ٢٠٠٦قبل ( السویدان 

باســـتخدام النســـبة المؤیـــة وتحلیـــل التبـــاین باتجـــاه واحـــد واختبـــار (ت) لعینتـــین مســـتقلتین واســـتنتج 

الباحث ما یاتي:

نمــط الشخصــیة القیادیــة المفضــل لــدى منتســبي وحــدات التربیــة الریاضــیة والفنیــة فــي جامعــة .١

ر وأخیرا المسیطر.الموصل هو المستقر یلیه الحذر ثم المؤث

عــدم وجــود فــروق معنویــة بــین أنمــاط الشخصــیة القیادیــة المفضــلة مــن قبــل منتســبي وحــدات .٢

التربیة الریاضیة والفنیة على وفق أعمارهم.

حملة شهادة البكالوریوس یفضلون النمط القیادي المسیطر أكثر من حملة شهادة الماجستیر..٣

ماجســـتیر والبكـــالوریوس فـــي تفضـــیلهم ألنمـــاط عـــدم وجـــود فـــروق معنویـــة بـــین حملـــة شـــهادة ال.٤

، المستقر، الحذر)الشخصیة القیادیة ( المؤثر
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The pattern of leadership personality and relationship with
some personal variables of members of physical education

and artistically units at the University of Mosul

Assistant Prof. Dr. Oday G. AL-Kwaz
College of Sport Education - University of Mosul

Abstract:
The research aims at Knowing:

1. the pattern of leading personality of members of physical education

and artistically units at the University of Mosul.

2. Showing the Differences between members of physical education and

artistically units of the pattern Style of leadership personality

according to their age.

3. the differences between members of physical education and artistically

units of the pattern of leading personality according to their

achievement.

The descriptive approach has been adopted, and the sample used in

the research are (18) persons at (18) colleges, the scale of pattern of

leading personality (DISC for coach) has been used to realized the study

aims which was translated by ( Alswidan 2006) after modification and

verification.

The data were analyzed statistically by using the percentage rule,

one way ANOVA, independent T test and alpha coefficient .The

researcher concluded the following:

1. The pattern of leading personality for members of physical education

and artistically units in Mosul University are Steady style, Cautious,

then Influential, and finally Dominant one.

2. There are no moral differences between members of physical

education and artistically units in Preference Style of leadership

personality according to their age.

3. (B.A) holders Prefer the dominant style more than (M.A) holders.

4. There are no morale differences among (B.A&M.A) holders in their

Preference of the Style of leading personality (Steady, Cautious,

Influential).
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التعریف بالبحث-١
المقدمة وأھمیة البحث :١-١

، إن فهم خصائص الشخصیة وتأثیرها على سلوك األفراد داخل التنظیم هو أمر ضـروري

إذ تســـاهم دراســـة الســـلوك التنظیمـــي فـــي تحقیـــق مجموعـــة مـــن األهـــداف ســـواء بالنســـبة للفـــرد أو 

المنظمــة حیــث تمكــن المنظمــة مــن اختیــار القیــادة المناســبة المنظمــة وأیضــا للبیئــة التــي تعمــل بهــا 

ـــاخ المناســـب وظـــروف العمـــل المالئمـــة لتخفیـــف  ـــة  المن ـــه الســـلوك المرغـــوب ومحاولـــة تهیئ لتوجی

(الحســــیني ، الضــــغوط إلــــى المســــتوى الفعــــال علــــى نحــــو یســــاهم فــــي تحقیــــق أهــــداف المنظمــــة. 

١، ٢٠٠٨(  

قبل مدراء وحدات التربیة الریاضـیة والفنیـة فـي من  ةإذ یعد نمط الشخصیة القیادیة المتبع

جامعة الموصل من العوامل الرئیسیة في نشوء أو تقلیل الضغوط والتوترات في العمل مـع مـدربي 

األلعـــاب، فبعـــد اســـتحداث مـــدیریات التربیـــة الریاضـــیة والفنیـــة فـــي كلیـــات جامعـــة الموصـــل أصـــبح 

وتــدعیم الســلوك االیجــابي وحشــد الجهــود المــدیر هــو المســؤول عــن تنظــیم طاقــات مــدرب األلعــاب

لتنصب في إطار خطة مدیریة التربیة الریاضیة والفنیة بمـا یحقـق أهـدافها ویضـمن نجاحهـا، وبمـا 

أن المدراء بشر فإنهم یمتلكون شخصیات قیادیة متباینة قد تتعـارض مـع مـا تعـود مـدربي األلعـاب 

ســــتطیع أن یتنــــازل أو یســــتبدل الصــــیغ مــــن أســــالیب عمــــل إذ یشــــیر (حمــــود) إلــــى أن " الفــــرد ال ی

الحیاتیــة المألوفــة لدیــه بصــیغ جدیــدة أخــرى غیــر مألوفــة لدیــه أو لــم یــتم تجربتهــا بعــد ممــا یــدعو 

). لـــذا وجــب علـــى  المـــدراء اســتیعاب هـــذا التغییـــر وٕاتبـــاع ١٩٦، ٢٠٠٢لمقاومــة التغییر"(حمـــود، 

وحفـزهم علـى العمـل بمـا یضـمن السلوك الذي یتوافق مع قیم وعادات وشخصیات مدربي األلعـاب 

.تحقیق الرضا وزیادة األداء 

مــن هنــا جــاءت أهمیــة الدراســة الحالیــة فــي محاولــة معرفــة نمــط الشخصــیة القیادیــة الــذي 

یفضله منتسبو  وحدات التربیة الریاضیة في الكلیات على وفق الشهادة العلمیة والعمر ، إذ یمكن 

لتي یفضلها كبار السن وصغار السن كـذلك أصـحاب من خالل النتائج التعرف على  الشخصیة ا

شـــهادة  الماجســـتیر أو البكـــالوریوس إذ تســـاعد هـــذه النتـــائج علـــى إعطـــاء صـــورة  واضـــحة تســـهل 

بمــا یحقــق أعلــى علــى وفــق أعمــارهم وشــهاداتهم توزیــع منتســبي مدیریــة التربیــة الریاضــیة والمــدراء 

اضــة الجامعیــة فــي ظــل أعلــى مســتوى مســتوى مــن التوافــق بــین الشخصــیات لتحقیــق أهــداف الری

ممكن من الرضا الوظیفي وهو ما تصبو إلیه جمیع المنظمات المعاصرة. 

مشكلة البحث :٢-١
من خالل عمل الباحث في وحدة اإلشراف الریاضي الجامعي لفترة لیسـت بالقصـیرة وبعـد 

ب یشـتكون مـن مـدرائهم تشكیل مدیریة التربیة الریاضیة والفنیة، الحظ أن بعضا من مـدربي األلعـا

معهم في العمل والبعض اآلخر یشعر بالرضا عن مدیره، كما ان هناك مـن المـدراء  نوال ینسجمو 

یشــتكي مــن الشــخص المنســب الیــه، إذ أن هنــاك مــن یرغــب االنتقــال إلــى كلیــة أخــرى الن المــدیر 
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ي العمــل، المنسـب فیهـا یمتلــك صـفات شخصــیة وقیادیـة تتناسـب مــع مـا یمتلــك مـن قـیم وعــادات فـ

ویعتقـد الباحـث أن للشـهادة العلمیـة والعمـر الزمنـي لمنتسـبي وحـدات التربیـة الریاضـیة فـي الكلیـات 

دور في تفضیل نمط الشخصیة القیادیة، 

من هنا جاءت مشكلة البحث في محاولة معرفة نمط الشخصیة القیادیة المفضل من قبل 

ضلون العمـل مـع مـدیر یشـجع التغییـر ویهـتم منتسبي وحدات التربیة الریاضیة في الكلیات وهل یف

بالعمل ام یشجع التغییر ویعتم بالعالقات ؟ ام یفضلون المدیر الذي یخشى التغییـر ویهـتم بالعمـل 

أم یخشــى التغییــر ویهــتم بالعالقــات ؟ وهــل هــذا التفضــیل یعتمــد علــى عمــر الفــرد ومــا یحمــل مــن 

اسـة عـن نمـط الشخصـیة القیادیـة المفضـل شهادة علمیة ؟ األمر الذي یعزز البحـث عـدم وجـود در 

في ظل التغییر على منتسبي وحدات التربیة الریاضیة والفنیة في الجامعة.

أھداف البحث :٣-١
. التعرف على نمط الشخصیة القیادیة المفضل لدى منتسبي وحدات التربیة الریاضیة والفنیة ١

في جامعة الموصل.

حدات التربیة الریاضیة في نمط الشخصیة القیادیة . التعرف على الفروق بین منتسبي و ٢

المفضل على وفق أعمارهم.

. التعرف على الفروق بین منتسبي وحدات التربیة الریاضیة في نمط الشخصیة القیادیة ٣

المفضل على وفق تحصیلهم الدراسي.

فروض البحث : ٤-١
اضیة هو النمط المسیطر.نمط الشخصیة القیادیة المفضل لدى منتسبي وحدات التربیة الری.١

یوجد فروق بین أنماط الشخصیة القیادیة المفضلة من قبل منتسبي وحدات التربیة الریاضیة .٢

والفنیة على وفق العمر.

یوجد فروق بین أنماط الشخصیة القیادیة المفضلة من قبل منتسبي وحدات التربیة الریاضیة .٣

والفنیة على وفق الشهادة العلمیة. 

البحث :مجاالت  ٥-١
منتسبو وحدات التربیة الریاضیة والفنیة في كلیات جامعة الموصل. المجال البشري: . ١

.وحدات التربیة الریاضیة في الكلیاتالمجال المكاني : . ٢

  ٢٠٠٩/  ٩/  ٣لغایة  ١١/٢/٢٠٠٩ :ألزمانيالمجال . ٣
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تحدید المصطلحات : ٦-١
Styleالنمط :  -١

(صلیبا) بأنه: الصنف أو النوع أو الطراز من الشيءمن الناحیة اللغویة عرفه 

  ).٥٠٧، ١٩٨٧( صلیبا، 

مــن الناحیــة الســلوكیة عرفــه( اهجــا  ) بأنــه : تعبیــر عــن فلســفة القائــد وشخصــیته وخبراتــه 

,Ahujaونظامــه وقیمــه والــذي یعتمــد علــى أنــواع المرؤوســین والمنــاخ التنظیمــي فــي المنظمــة (

1969,19(

Personalityالشخصیة :  -٢

" البنــاء الخــاص بصــفات الفــرد وأنمــاط ســلوكه الــذي مــن شــأنه أن عرفهــا ( بخــاري) بأنهــا 

  ).٢٠٠٧، ١(بخاري ، یحدد لنا طریقته المتفردة في تكیفه مع بیئته، والذي یتنبأ باستجاباته".

وعرفها  (المغربي) بأنها :" الخصائص والسلوكیات الفردیة المنظمة بطریقة معینة بحیـث 

  ). ١٠٥، ١٩٩٥س فردیة التأقلم الذي یبدیه الفرد تجاه بیئته(المغربي، تعك

Leadershipالقیادة :  -٣

المشتركة.القدرة على التأثیر في اآلخرین من أجل تحقیق األهداف بأنهاعرفتها (عباس)

ممــــا یعنــــي أنــــه عملیــــة تواصــــل بــــین القائــــد أو المــــدیر و مرؤوســــیه حیــــث یتبــــادلون المعــــارف و 

  )٢،  ٢٠٠٦(عباس ، هات ، ویتعاونون على إنجاز المهام الموكلة إلیهم .االتجا

وعرفها (البراك) بأنها : عملیـة تحریـك مجموعـة مـن األفـراد باتجـاه محـدد ومخطـط وذلـك 

  ) .٢،  ٢٠٠٦بتحفیزهم على العمل باختیارهم (البراك ، 

ا بأنها :  ومن خالل التعریفات السابقة یمكن تعریف الشخصیة القیادیة إجرائی

عبــارة عـــن أنمـــاط الســـلوك التــي یتبعهـــا مـــدیر وحـــدة التربیــة الریاضـــیة والفنیـــة للتـــأثیر فـــي 

العــاملین لدیــه فــي الوحــدة لتحقیــق أهــداف الریاضــة الجامعیــة والتــي تعكــس خبراتــه ونظامــه ألقیمــي 

ســتخدم فــي وطریقتــه المتفــردة فــي تقبــل أو عــدم تقبــل التغییــر، والتــي یمكــن قیاســها باالســتبیان الم

البحث الحالي. 

وحدة التربیة الریاضیة والفنیة:-٤

وهي وحدة إداریة موجـودة فـي كـل كلیـة وینسـب مالكهـا مـن قبـل مدیریـة التربیـة الریاضـیة 

والفنیــة لتنظــیم وٕادارة نشــاطات الكلیــة الداخلیــة والخارجیــة ویرأســها مــدیر وعضــو أو عضــوان مــن 

  س .حملة شهادة الماجستیر أو البكالوریو 
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.اإلطار النظري والدراسات السابقة :٢
اإلطار النظري :١-٢
مفھوم القیادة :١-١-٢

إلدامة عمـل واشـتغال وتقـدم المجتمعـات والمنظمـات والجماعـات تعد القیادة عملیة حیویة

بشكل منتظم ، وبما أنها حیویة لكل التجمعات االجتماعیة تقریبا فان منظورها ونطاقها من السعة 

یكاد یشمل كل ما یتعلق بنشاط مشـترك سـواء أكـان النشـاط إنسـاني أو حیـواني ، علـى هـذا بحیث

األســاس عــد بعــض العلمــاء القیــادة (كعملیــة) أوســع مــن اإلدارة الن اإلدارة ال یمكــن أن تحــدث إال 

ضـمن منظمـة مــا لتحقیـق األهـداف التنظیمیــة ، فـي حــین أن القیـادة تحـدث أو تبــرز فـي أي وقــت 

شــخص مــا أن یــؤثر فــي ســلوك فــرد أو جماعــة أخــرى بغــض النظــر عــن ســبب ذلــك أو یرغـب فیــه 

مكـــان حصـــوله فقـــد یكـــون الســـبب لتحقیـــق أهـــداف القائـــد الشخصـــیة أو لتحقیـــق أهـــداف اآلخـــرین 

  ) .٤١٧،  ٢٠٠٠(داغر وصالح ، 

كیف یستطیع القائد أن یؤثر على سلوك المرؤوسین ؟٢-١-٢
اور الرئیسة في التعـرف علـى ظـاهرة القیـادة وفـي اكتشـاف یعتبر التأثیر والنفوذ أحد المح

، ویعتبــر القائــد ناجحــًا مــن خــالل التعــرف علــى اســتخدام نفــوذه وتــأثیره علــى أتباعــه القائــد النــاجح

القائد على مرؤوسیه وقد اشـار ا(البـراك) الـى یة تأثیروجب التعرف على كیفیتوعلیه ، ومرؤوسیه 

  :وهي ى المرؤوسینعدد من األسالیب التي تؤثر عل

ویقصد بها منح أو سحب الحوافز اإلیجابیة والسلبیة حیث تمتع :.استخدام المدعمات والعقاب١

.القائد بهذه الصالحیات في هذا المجال یزید من قدرته على التأثیر على مرؤوسیه

الجماعـة القائـد النـاجح هـو الـذي یحـدد أهـداف العمـل لمرؤوسـیه وألفـراد:.تحدید أهـداف العمـل٢

.للقیاس وموضوعیة قابلة التي یعمل بها ، ویشترط في تحدید األهداف أن تكون محددة 

: لكــي یمــارس القائــد نفــوذًا عالیــًا علیــه أن یحصــل علــى أكبــر قــدر .جـمـــع وتحلیــل المعلومــات ٣

هـا وانتقـاء النـافع منهـالممكن من المعلومات التي تهـم وتمـس مرؤوسـیه ثـم علیـه أن یقـوم بتحلی

.والمؤثرة في دافعیة وأداء المرؤوسین

ویتم ذلك من خالل قیام القائد بوصف مهام العمل وتحدید طرق التنفیذ .تحدید أسالیب العمل : ٤

.وتدریب المرؤوسین وتوجیههم

أن قیـام القائـد بالتـأثیر فـي الظـروف المحیطـة بـأفراد الجماعـة یمكـن أن روف العمـل : ظـ.تهیئة ٥

تشــكیلئــد وتــأثیره علــى مرؤوســیه ویتحقــق ذلــك مــن خــالل تــأثیر القائــد فــي یزیــد مــن نفــوذ القا

.جماعات العمل
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خبـرة ال وتقـدیم لمرؤوسـین مـن فتـرة ألخـرى ل إن توجیـه القائـد:.تقدیم النصـح والخبـرة والمشـورة٦

بتقـدیم نصـیحته فـي الوقـت المناسـب تكسـبه نفـوذًا أو  هوقیامـالعمـل ، فـي مجـاللهم مشورة الو 

.ًا على مرؤوسیهتأثیر 

تمیــز القائــد النــاجح بإشــراك مرؤوســیه فــي اتخــاذ ی:.إشــراك  اآلخــرین فــي األمــور التــي تهمهــم٧

القــرارات التــي تمســهم ، فالمشــاركة فــي الظــروف المناســبة تشــعر المرؤوســین بالرضــا واالعتــزاز 

.بأنفسهم

ة وحمـاس مـنخفض ألداء یواجه القائد مرؤوسین ذوي دافعیـ:ورفع دافعیة المرؤوسینشجیع.ت٨

راد تختلـف دافعیــتهم مـن وقــت آلخر.وعلـى القائــد النــاجح فــاأل حیـث إنالعمـل مــن وقـت آلخــر، 

أن یتغلب على ذلك بعدة طرق منها أن یدرس حاجات المرؤوسـین أو أن یسـاعدهم فـي تحدیـد 

  )٤،  ٢٠٠٦.(البراك أهدافهم وأن یشعرهم بالعدالة

القیـــادي :مصــادر القـوة والنفـوذ ٣-١-٢
أن أسالیب التأثیر القیادي لها مصادر یقدم لها " فـرنیش ورافـین" أشـهر تقسـیم لمصـادر 

:النفوذ التي یتم بها القائد. وفیما یلي مصادر القوة والنفوذ وفقًا لهذا التقسیم

Reward. قوة الحافز : ١ Power

حوافز.وهي القوة والنفوذ التي تستند على استخدام القائد لل

Coercive. قوة العقاب والقهر : ٢ Power

.وهي القوة المستندة على استخدام أسالیب العقاب والقهر

Legitimate. القوة الشرعیة : ٣ Power

وهـــي القـــوة المســـتندة علـــى ســـند قـــانوني شـــرعي ، أو مـــا یطلـــق علیـــه الســـلطة الرســـمیة التـــي 

.تفوض إلى القادة من التنظیم الرسمي

Referentوة اإلعجاب : . ق٤ Power

.وهي القوة المستندة إلى جاذبیة القائد وٕاعجاب المرؤوسین

Expert:. قوة الخبرة٥ Power

 ٢٠٠٦.(حسـین ، وهي القوة المستندة على علم وخبرة ودرایة ومهـارة القائـد فـي مجـال عملـه

 ،١٨(

Referent. القوة المبنیة على امتالك مصادر المعلومات :٦ of Leadership

تنتج هذه القوة نظرا لتمتع القائد بصالحیة الوصول إلى مصادر المعلومات ومعرفتـه بـالخطط 

 ٢٠٠٤وسیاســــة المنظمــــة والتــــي تعتبــــر أمــــورا هامــــة وســــریة فــــي بعــــض األحیان.(العمیــــان ، 

،٢٥٩(  
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نظریات القیادة ٤-١-٢
وم الســلوكیة والعلــوم اإلداریــة یحــاول الكتــاب والبــاحثون  وبخاصــة فــي العلــلحــاول ، وال یــزا

تفســیر وشــرح الخصــائص والســمات والفــروق التــي تمیــز القائــد عــن غیــره ، وتطــورت نتیجــة هــذه 

الدراسـات الكثیــر مـن النظریــات والنمـاذج التــي تحـاول إبــراز المقومـات والعوامــل والخصـائص التــي 

د المـــداخل والنظریـــات ). ونظـــرا لتعـــد٢٦٧،  ٢٠٠٣تســاعد علـــى نجـــاح وفاعلیـــة القیـــادة (حــریم ، 

التي تناولت القیادة سیتم التطرق إلى النظریة السلوكیة خدمة ألهداف البحث

Behaviorالنظریة السلوكیة : ١-٤-١-٢ Theory
تمثلت هذه النظریة بدراسة أوهایو إذ أشارت نتائج هـذه الدراسـة إلـى أن هنـاك سـلوكین أو 

عمـــــل وینطـــــوي علـــــى تحریـــــك دور كـــــل مـــــن القائـــــد نمطـــــین للقائـــــد ، ســـــلوكا یتمثـــــل باالهتمـــــام بال

والمرؤوسین بهدف أن یعرف كل طرف ماهو مطلوب منه وٕایجاد قنوات اتصال رسـمیة ، وسـلوكا 

ـــاخ  ـــة إیجـــاد من ـــة االهتمـــام ومحاول ـــى محاول ـــل باالهتمـــام بالعـــاملین وینطـــوي هـــذا الســـلوك عل یتمث

). وتكــررت ٢٧٤،  ١٩٩٤درة ، تنظیمــي تســوده الصــداقة فــي العالقــة بــین الــرئیس والمــرؤوس (الــ

األبحاث في هذا االتجاه بدراسـة مماثلـة فـي جامعـة میتشـكان األمریكیـة حیـث تـم تصـنیف السـلوك 

إلــى نمــوذجین األول یهــتم بالعــاملین والثــاني باإلنتــاج وقــد اشــتهر هــذا الــنمط فیمــا عــرف بالشــبكة 

  ).١٨٤،  ٢٠٠٠اإلداریة التي طورها كل من بلیك وموتون (القریوتي ، 

) من أفضل النظریات السلوكیة واسـمها مـأخوذ مـن األحـرف األولـى DISCوتعد نظریة (

 هـذه وتقـوللألنماط األربعة وهي تهتم بالعمل والعالقات اإلنسانیة مع االهتمـام بـالتغییر والتطـویر

وكـاالتي نظریة أن القائد الفعال یحسب األمور ضمن ثالث عوامـل هـي الوقـت والجـودة والتكلفـةال

:

وهو مؤثر على المـدى القصـیر ومـن صـفاته السـرعة واالهتمـام بالعمـل قبـل القائد المسیطر:. ١

التمثیل ،حب البروز،أي شيء. أما سلوكه فیتصف بما یلي:إصدار األوامر بطریقة مباشرة

.السرعة وغزارة اإلنتاج،لیس له مكتب،االهتمام بالعمل أكثر من البشر،على الناس

ویكون مؤثرًا على المدى البعید ویتصف بالسرعة واالهتمام بالناس ویكون في ئد المؤثر:القا. ٢

یتمتــع ،لــیس لــه مكتــب،الغالــب محبوبــًا بــین أتباعــه. ویتصــف ســلوكه بالتــالي: یكــره الــروتین

یصـــدر األوامــر بطـــرق غیـــر ،لــه قـــدرة كبیـــرة علــى تحریـــك وتحفیــز النـــاس،بعالقــات واســـعة

مباشرة.

یتصف بالدقة والحرص، وهو یأخـذ األمـور بالتـدرج ویحـرص علـى اإلنجـاز. ائد المستقر:الق .٣

دقیق جداً ،یتعامل مع العمل ببطء (یأخذ وقته)،: ال یحب التغییر أو التطویرومن صفاته

غیر اجتماعي وال یتمتع بعالقات اجتماعیة واسعة.،
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ذ األمـور بشـكل متـدرج، لكنـه یختلـف عـن ویتصـف سـلوكه بالدقـة والحـرص وأخـ:الحـذرالقائد . ٤

القائد المستقر بحرصه على العالقـات ولـیس علـى اإلنجـاز. أمـا سـلوكه فیتمیـز بمـا یلـي: لدیـه 

،یتمتـع بعالقـات جیـدة،دقیـق فـي عملـه،ینظر لألمور بموضوعیة شـدیدة،شخصیة ممیزة

). والشــكل التــالي ١،  ٢٠٠٦(الســویدان ،ال یمیــل إلــى التغییــر، ویحــرص علــى التــدرج الشدید.

:DISCیوضح أنماط نمط الشخصیة القیادیة وفق نظریة ( (

  )١الشكل (

) للسلوك القیاديDISCنموذج (

  )٢٣٨،  ٢٠٠٥(السویدان ، 

وهي النظریة التي استخدمها الباحث في البحث الحالي

خصائص القائد اإلداري : ٥-١-٢
داري باالتي :حدد كل من (كوكس وهوفر ) خصائص القائد اإل

القائــد الفَعــال أن یعــیش بحیــث ال یســتطیع:صــقل المقــاییس العلیــا لألخالقیــات الشخصــیة.١

 تالعمــل، فاألخالقیــافــي أخالقیــات مزدوجــة إحــداها فــي حیاتــه العامــة (الشخصــیة) و األخــرى

.الشخصیة البد أن تتطابق مع األخالقیات المهنیة

فـي القضـایا الجلیلـة فـي حـال د عـن توافـه األمـور و یـنغمسبحیـث یترفـع القائـ:النشاط العـالي.٢

.بأنها مهمة و مثیرةاكتشافه
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األولویــات ،غیــر أن هنــاك فرقــا مــابین فالقائــد الفَعــال تكــون لدیـه القــدرة علــى إنجــاز:اإلنجــاز.٣

.إعداد األولویات وٕانجازها

خص الشــجاع و الشــخص الشــفهنــاك فــرق فــي الطریقــة التــي یتعامــل بهــا:إمــتالك الشــجاعة.٤

علـى الحافـة بهـدف إنجـاز الخجول مـع الحیـاة ،فالشـخص الجـريء المقـدام قـد یلجـأ إلـى المشـي

الكاملـة ،فـي حـین أن الشـخص األعمال مع تحمله لكافة النتائج المترتبة على ذلـك والمسـؤولیة

بهـدف وعلـى أطـراف األصـابعالمسـالم ذا الحركـة البطیئـة و الثقیلـة یعكـف علـى المشـي بحـذر

.الوصول إلى الموت بسالم

الذاتیـة لإلبـداع و الشـعور بالضـجر مـن یتمیـز القـادة الفعـالون بـدوافعهم:العمـل بـدافع اإلبـداع.٥

یتمتعــون بالحمــاس و اإلقــدام فلــن یكــون لــدیهم األشــیاء التــي التجــدي نفعــا أمــا األفــراد الــذین

ائـد الفعـال هـو شـخص مبـدع خـَالق بالعمـل ،فالقرنـین الهـاتف مـن أجـل البـدءالنتظـارالصـبر

اإلذنیفضل أن یبدأ بطلب المغفرة على طلب

بإنجـاز أعمـالهم بتفـان و عطـاء كبیـر كمـا فالقـادة الفعـالین یقومـوا:والتـزامالعمـل الجـاد بتفـان .٦

.تجاه تلك األعمالالتزامیكون لدیهم 

متلكــون صــفة تحدیــد األهــداف یفجمیــع القــادة الفَعــالین الــذین تــم دراســتهم:تحدیــد األهــداف.٧

.الصعبةالخاصة بهم والتي تعتبر ذات ضرورة قصوى إلتخاذ القرارات

القـادة یمتلكـون حماسـا ملهمـا ،فهـم تمامـا كالشـعلة التـي التنطفـئ إن أغلـب :ستمرار الحمـاس.ا٨

الفرد في الدوام ،فنمو القائد وتطوره یتطلب حماسا حقیقیا ملهما وٕاذا كان أبدا لتبقى متقدة على

الكیفیة التي یمكن الحصول بها على ذلك الحماس فما علیه إذا إال إعادة الصفاتحیرة حول

.القیادیة السابقة لوجود عالقة وثیقة و متراصة بین تلك الصفات

مسـتوى رفیعـا مـن الحنكـة بحیـث فالقائد الفَعال هو ذلـك الشـخص الـذي یمتلـك:الحنكة.امتالك٩

المشاكل بل یستجیب لهاواقف الفوضویة، فهو ال یتجاوب معیتمكن من تنظیم الم

للتطــویر و النمــو الــذاتي فقــط یســعونفالقــادة الحقیقیــون ال:علــى النمــواآلخــرینمســاعدة .١٠

بحریـة التفاهات یتم حینها تبادل األفكـار،وعندما یكون جو العمل سلیما و صحیا و خالیا من

تصبح المنظمة و العاملون فیها جزءا متكامال ا التعاونمما یؤدي إلى التعاون ،ومن خالل هذ

)١٠٤-٧١، ص١٩٩٨(كوكس و هوفر،.و المهامالیتجزأ منتجین فریقا یتصدى ألقوى الفرق
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الدراسات المشابھة٢-٢
)١٩٩٧دراسة (الشیخو  ١-٢-٢

  اذ القرار""السمات الشخصیة لمدربي المنتخبات الوطنیة العراقیة وعالقتها بنمط القیادة باتخ

هدفت الدراسة إلـى التعـرف علـى السـمات الشخصـیة لمـدربي المنتخبـات الوطنیـة لأللعـاب 

) مدربا لأللعاب الفردیة و ٤٥الفردیة والجماعیة وعالقتها بنمط القیادة لدیهم، وتكونت العینة من (

) مدربا لأللعاب الجماعیة.١٢(

) فضــال ١٩٨٧الوي ورضــوان  تــم اســتخدام مقیــاس فرایبــورج للشخصــیة الــذي ترجمــه (عــ

عـــن اســـتخدام مقیـــاس نمـــط القیـــادة الریاضـــیة فـــي اتخـــاذ القـــرار الـــذي أعـــده الباحـــث، وتـــم معالجـــة 

البیانات إحصائیا باستخدام الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري واالختبار التائي والنسـبة المئویـة 

واختبار دنكن وأسفرت النتائج عما یأتي:

االجتماعیــة) لـدى مــدربي األلعـاب الفردیــة والجماعیـة فــي حـین ظهــرت بـرزت ســمتي (الهـدوء و .١

سمات (القابلیة لالستثارة والسیطرة واالكتابیة والكف والعدوانیة والعصبیة)دون الحد المطلوب.

عدم وجود فروق معنویة بین مدربي المنتخبات الوطنیة في سمات الشخصیة..٢

عـــاب الجماعیـــة كـــونهم أكثـــر دیمقراطیـــة وأكثـــر تمیـــز مـــدربو األلعـــاب الفردیـــة علـــى مـــدربو األل.٣

تسلطیة في قراراتهم القیادیة في حین تقاربا في النمط القیادي الفوضوي.

  )٧٤-١٠، ١٩٩٧وجود عالقة معنویة بین سمات الشخصیة واألنماط القیادیة. (الشیخو، .٤

إجراءات البحث :-٣
المنھج المستخدم :١-٣

ة المسح لمالئمته الدراسة الحالیةتم استخدام المنهج الوصفي بطریق

مجتمع البحث وعینتھ :٢-٣
مجتمع البحث :١-٢-٣

شـــتمل مجتمـــع البحـــث علـــى منتســـبي وحـــدات التربیـــة الریاضـــیة والفنیـــة مـــن العـــاملین فـــي ا 

) كلیــة ١٨) فــردا مــوزعین علــى (٢٦المجــال الریاضــي حصــرا مــن غیــر المــدراء والبــالغ عــددهم (

  ).٢٠٠٩-٢٠٠٨للعام الدراسي (
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:عینة البحث ٢-٢-٣
تم اختیـار عینـة البحـث بطریقـة الحصـر الشـامل ، إذ اشـتملت علـى جمیـع منتسـبي وحـدات 

) كلیـة،  وتــم ١٨) فــردا مـوزعین علــى ( ٢٦التربیـة الریاضــیة والفنیـة فــي الجامعـة والبــالغ عـددهم (

) اسـتمارات لـم ٤)، و(٣) استمارة بعد استبعاد المجازین دراسیا البالغ عددهم (١٨الحصول على (

%) مــن المجتمــع الكلــي للبحــث والجــدول اآلتــي یبــین ٦٩,٢٣تســترجع بــذلك مثلــت العینــة نســبة (

  .ذلك

  )١الجدول (

مجتمع وعینة البحث  تبعا للشهادة العلمیة والعمر الزمني

العمرالشهادةالعینةالمجتمعالكلیةت

٢٧بكالوریوس١١طب الموصل.١

٢.
الهندسة

٢١

دكتوراهطالب

ماجستیر

-----

٢٧

----

٣.
  العلوم

٢١

١

بكالوریوس

ماجستیر

٤٥

٢٩

٤.
  اآلداب

٢١

١

ماجستیر

ماجستیر

٤٧

٣٩

٢٦بكالوریوس١١هندسة االلكترونیات.٥

٢٨بكالوریوس١١اإلدارة واالقتصاد.٦

٧.
التربیة

٢١

------

بكالوریوس

-----

٢٥

----

٣٦بكالوریوس١١الطب البیطري.٨

٩.
الحقوق

٢١

طالب دكتوراه

بكالوریوس

-----

٢٦

----

---------طالب دكتوراه١الصیدلة.١٠

علوم الحاسبات .١١

والریاضیات

٢١

------

ماجستیر

-----

٢٨

-----

-----------------١التمریض.١٢

٢٥بكالوریوس١١الفنون.١٣

٢٥بكالوریوس١١العلوم السیاسیة.١٤

٤٨بكالوریوس١١طب األسنان.١٥

١٦.
الزراعة والغابات

٢١

١

ماجستیر

ماجستیر

٣٩

٣٠

٣٦یكالوریوس١١العلوم اإلسالمیة.١٧

-----------------١علوم البیئة وتقاناتها.١٨
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أداة البحث :٣-٣
للمــدرب) مــن وجهــة نظــر المتــدربین DISCتــم اســتخدام مقیــاس نمــط الشخصــیة القیادیــة (

) بعد تغییر بعـض المصـطلحات فـي عـدد مـن األسـئلة وٕادراج ٢٠٠٥السویدان المترجم من قبل ( 

الكلمــات المرادفــة لهــا ،  مثــل التــدریب بــدال مــن العمــل والنــادي بــدال مــن الجهــة التــي یعمــل فیهــا 

.لجلب اهتمام العینة إلى أن الدراسة موجهة إلى النادي الریاضي

:)DISCوصف مقیاس نمط الشخصیة القیادیة (١-٣-٣
) فقــــرة موزعــــة علــــى أربعــــة محــــاور هــــي : العالقــــات والنــــاس و ٤٤یتكــــون المقیــــاس مــــن (

التغییرات السریعة ، وااللتزام والطاعة والتغیرات السـریعة ، االنجـاز والعمـل والتغییـرات المتدرجـة ، 

) فقــرة لكــل محــور ینــتج عنهــا أربعــة أنمــاط للســلوك ١١العالقــات والنــاس والتغییــرات المتدرجــة ، (

- ٠القیادي هي ( مؤثر ، حذر ، مسیطر ، مستقر) ، وتتم االستجابة على وفق مقیاس سداسي (

ـــاح المخصـــص ٦ ـــى وفـــق المفت ) درجـــة تعطـــى لكـــل فقـــرة ، وتحـــدد أنمـــاط الشخصـــیة القیادیـــة عل

  ).٢٠٠٥، ٢٣٥للمقیاس ( السویدان، 

ي وحــدات فــي الكشــف عــن أنمــاط نمــط الشخصــیة القیادیــة لمنتســبوألجــل اســتخدام المقیــاس 

التربیة الریاضیة والفنیة قام الباحث باإلجراءات اآلتیة:

الصدق الظاھري : -١
قام الباحـث بإخضـاع المقیـاس إلـى الصـدق الظـاهري للتأكـد مـن صـالحیة الفقـرات الـواردة 

*فــي العلــوم الریاضــیة اإلدارة الریاضــیة فیــه وذلــك بعرضــه علــى عــدد مــن الخبــراء المتخصصــین 

)، وطلـــب مـــنهم إبـــداء مالحظـــاتهم فـــي كـــل فقـــرة مـــن فقـــرات المقیـــاس مـــن حیـــث مـــدى ١( ملحـــق 

صـــالحیة المقیـــاس لقیـــاس ماوضـــع مـــن اجـــل قیاســـه ، إذ یمكـــن تقیـــیم درجـــة المقیـــاس مـــن خـــالل 

التوافق بین تقدیرات الخبراء ، وبمـا أن هـذه التقـدیرات تتصـف بدرجـة عالیـة مـن الذاتیـة لـذا تعطـى 

. أ.د. راشد حمدون ذنون / كلیة التربیة الریاضیة / جامعة الموصل

.أ.د زهیر قاسم الخشاب / كلیة التربیة الریاضیة / جامعة الموصل

/ كلیة التربیة الریاضیة / جامعة الموصل.أ.د محمد خضر اسمر

 .كلیة التربیة الریاضیة / جامعة الموصل.ریاض احمد اسماعیل /أ.م.د

/ كلیة التربیة الریاضیة / جامعة الموصل.أ.م.د ایثار عبد الكریم

 / كلیة التربیة الریاضیة / جامعة الموصل.أ.م.د ضرغام جاسم

كلیة التربیة الریاضیة / جامعة الموصل.یى /أ.م.د زهیر یح

.م.د. محمد ذاكر سالم / كلیة التربیة األساسیة / جامعة الموصل

/ كلیة التربیة الریاضیة / جامعة الموصل.م.د بثینة حسین الطائي
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ـــــر (عـــــودة ، األدا ـــــر مـــــن خبی ـــــى (٣٧٠،  ١٩٩٩ة ألكث ـــــم عرضـــــه عل ـــــذا ت ـــــدوا ٩) ، ل ـــــراء اب ) خب

ـــت اهتمـــام الباحـــث وأفضـــت عـــن إجـــراء بعـــض التعـــدیالت التـــي أغنـــت االســـتبیان  مالحظـــات نال

) خبـراء فـأكثر ألنهـا ٧) بدائل  ، وتم إجراء التعدیالت التي اتفق علیها (٥واختصار البدائل إلى (

%) ٧٥الباحث آن یحصل على نسبة اتفـاق (انه "علىبلوم إلى یؤكدحیث%) ٧٧تشكل نسبة (

یعد اتفـاق الخبـراء نوعـا مـن أنـواع ، و )١٢٦،  ١٩٨٣، وآخرونمن تقدیرات الخبراء" (بلوم فأكثر

Stanly&kennthالصدق الظاهري.( , 1987 , 109. (

الثبات :-٢
الــداخلي (زكریــا وآخــران  ، ویســمى بمعامــل الثبــات بطریقــة األنصــاف أو معامــل الثبــات 

إلى نصفین : النصف األول یمثـل  الفقرات قسمت إذ) استمارة ١٨)، تم تصحیح (١٤٤،  ٢٠٠٢

الفقــرات ذات التسلســالت الفردیــة والنصــف الثــاني یمثــل الفقــرات ذات التسلســالت الزوجیــة بحیــث 

امـل ارتبـاط بیرسـون ن فردیة وزوجیة، وتم إیجاد معامل الثبات من خـالل معالكل فرد درجتأصبح

) ١٩٩٣ابـو حطـب وآخـران ( ر))،ویشی٠,٨٥بلغت قیمة الثبات (إذ بین درجات نصفي االختبار، 

"أن االرتبــاط بــین درجــات كــل مــن نصــفي االختبــار یعتبــر بمثابــة االتســاق الــداخلي لنصــف  إلــى

ولكــي نحصــل علــى  .)١١٦،  ١٩٩٣، ابوحطــب وآخــراناالختبــار فقــط ولــیس لالختبــار ككــل" (

) وباســتخدام ٠,٨٦تــم اســتخدام معادلــة جتمــان اذ بلــغ معامــل االرتبــاط الكلــي (تقــدیر غیــر متحیــز

) عالقـة ٠.٨٠هنـاك اتفـاق عـام علـى اعتبـار العالقـة(و  )٠,٩١معادلة سبیرمان براون بلغ الثبات (

) ، والثبــــات العـــالي خاصــــیة ضــــروریة لالختبــــار ١٩١، ١٩٨٤ارتباطیـــه قویــــة أو عالیــــة"(زیتون، 

  ).٣٥٤،  ١٩٧٢د (لنكوست ، الجی

وبذلك تعد األداة ثابتة فضـال عـن أن األداة تتمتـع بمعامـل ثبـات جیـد اعتمـادا علـى مؤشـر 

Bestالصــدق ، إذ أن األداة الصــادقة ثابتــة ولــیس العكــس.( ,1970 , ،  ١٩٧٣)(مقبــل ، 195

  ) ٢(ملحق وبذلك اطمئن الباحث على إمكانیة اعتماد االستبیان أداة للبحث الحالي. ).١١٠

الوسائل اإلحصائیة : ٥-٣
النسبة المئویة. -١

الوسط الحسابي.-٢

االنحراف المعیاري. -٣

تحلیل التباین باتجاه واحد. -٤

االختبار التائي لعینتین مستقلتین. -٥

) بالحاسوب اآللي.SPSSتم استخدام نظام الحزم اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة (
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تھا :عرض النتائج ومناقش -٤
سیتم عرض النتائج ومناقشتها وفقا لفروض البحث وكاالتي :

١-٤�ϝϭϷ�ν έѧѧѧϔϟ نمـــط الشخصـــیة القیادیـــة المفضـــل لـــدى منتســـبي وحـــدات التربیـــة

.الریاضیة هو النمط المؤثر

  )٢الجدول (

األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والتسلسل الرتبي ألنماط الشخصیة القیادیة

التسلسل ألرتبياالنحراف المعیاريالوسط الحسابيالشخصیة القیادیةأبعاد نمط

٤٦.١١١٣.٩٧٧١مستقر

٤٥.١٦٦٤.١١٩٢حذر

٤٢.٧٧٧٤.٧٧١٣مؤثر

٤١.٩٤٤٣.٩٧٧٤مسیطر

ـــى الترتیـــب األول بوســـط ٢مـــن الجـــدول ( ـــة المســـتقر عل ) حصـــل نمـــط الشخصـــیة القیادی

)، وجــاء الــنمط الحــذر بالترتیــب الثــاني ٣.٩٦٤قــدره () وانحــراف معیــاري ٤٧.٠٨٣حســابي بلــغ (

)، فیما جاء النمط المؤثر بالترتیب ٣.٥٧٩) وانحراف معیاري قدره (٤٤.٥٨٣بوسط حسابي بلغ (

)، وفي المرتبة األخیرة حل ٥.٢٣٠) وانحراف معیاري قدره (٤٣.٥٨٣الثالث بوسط حسابي قدره (

  ).٤.١٦٦نحراف معیاري قدره () وا٤٢.٩١٦النمط المسیطر بوسط حسابي قدره (

یتبــین مــن قــیم األوســاط الحســابیة أن نمــط الشخصــیة القیادیــة المفضــل مــن قبــل منتســبي 

الوحــدات هــو المســتقر یلیــه الحــذر ولــو رجعنــا إلــى التوصــیف النظــري لهــذین النمطــین نجــد إنهمــا 

لدقــة فــي العمــل، یشــتركان فــي عــدم مــیلهم للتغییــر الســریع فــي العمــل ویحبــذون التغییــر المتــدرج وا

ویختلفان في أن النمط الحذر یهتم باألفراد أكثر مـن العمـل بینمـا العكـس هـو فـي الـنمط المسـتقر، 

بمعنى أدق أن أغلبیة العینة یفضلون العمـل مـع مـدیر یمیـل إلـى التغییـر المتـدرج فـي العمـل، وان 

فضــلون مــن یهــتم قســما مــنهم یفضــل العمــل مــع مــدیر یهــتم بهــم أكثــر مــن العمــل والقســم اآلخــر ی

بالعمل أكثر.

وقد یكـون السـبب فـي عـدم تفضـیل التغییـر السـریع هـو خـوفهم مـن المجهـول الـذي یحملـه 

التغییــر كمــا أنهــم یحتــاجون إلــى الوقــت الكــافي إلدراك الجوانــب االیجابیــة للتغییــر لــذلك یفضــلون 

رضــــا واالرتیــــاح ) إلــــى انــــه " النــــاس یشــــعرون بال٢٠٠٤التغییــــر التــــدریجي وهنــــا یؤكــــد (العمیــــان 

ویخشون التغییر لما یجلبه من أوضـاع جدیـدة غیـر مألوفـة وكـذلك عـدم القـدرة علـى إدراك جوانـب 
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)، لــذلك ٣٥٦، ٢٠٠٤القــوة ومزایــا الوضــع الجدیــد یشــكل عائقــا كبیــرا فــي وجــه التغییــر" (العمیــان، 

یفضلون التغییر التدریجي.   

٢-٤��ϲϧΎѧѧΛϟ�ν έѧѧϔϟــاط الشخ ــروق بــین أنم صــیة القیادیــة المفضــلة مــن قبــل یوجــد ف

منتسبي وحدات التربیة الریاضیة والفنیة على وفق العمر.

  )٣الجدول (

تحلیل التباین بین أنماط الشخصیة تبعا للمراحل العمریة

األنماط 

القیادیة
مجموع المربعاتالمتغیرات

درجة 

الحریة
متوسط المربعات

(ف) 

المحتسبة

المسیطر
  ١٤.٧٥٦  ٢  ٢٩.٥١١  بین المجموعات

٠.٩٢٤  
  ١٥.٩٦٢  ١٥  ٢٣٩.٤٣٣  داخل المجموعات

المؤثر
  ٢٥.٧٥٦  ٢  ٥١.٥١١  بین المجموعات

١.١٥١  
  ٢٢.٣٧٣  ١٥  ٣٣٥.٦٠٠  داخل المجموعات

المستقر
  ١٧.٤٢٢  ٢  ٢٤.٨٣٣  بین المجموعات

١.٤٧٧  
  ١١.٧٩٦  ١٥  ١٤٨.٠٨٣  داخل المجموعات

الحذر
  ٣٤.٦٣٣  ٢  ٣.٤١٧  بین المجموعات

٢.٣٧٠  
  ١٤.٦١٦  ١٥  ١٣٧.٥٠٠  داخل المجموعات

) بلغت قیمة (ف) المحتسبة ألنماط الشخصیة القیادیة ( المسیطر، المـؤثر، ٣من الجدول (

) وهــي اصــغر مــن قیمــة ٢.٣٧٠، ١.٤٧٧، ١.١٥١، ٠.٩٢٤المســتقر، الحــذر) علــى التــوالي ( 

  ).٠.٠٥) ونسبة خطأ (١٥-٢) عند درجة حریة (١٩.٤٢٩(ف) الجدولیة البالغة (

وهــذا یــدل علــى عــدم وجــود فــروق فــي نمــط الشخصــیة القیادیــة المفضــل مــن قبــل منتســبي 

الوحــدات علــى وفــق مــراحلهم العمریــة ، وقــد یكـــون الســبب فــي ذلــك هــو بیئــة الجامعــات العراقیـــة 

المتشابهة التي تخضع إلى تعلیمات مركزیـة مـن وزارة التعلـیم العـالي إضـافة إلـى امـتالك المجتمـع 

ي الجامعــات قیمــا وثقافــة مشــتركة علــى اخــتالف أعمــارهم، األمــر الــذي یــنعكس علــى الریاضــي فــ

ســلوك المــدربین فــي التعامــل مــع اآلخــرین  لتحقیــق أهــداف الریاضــة الجامعیــة ،"إذ أن الثقافــة تعــد 

،  ١٩٧٦من أهم العوامل التي تدخل في تكوین شخصـیة الفـرد وتشـكیل سـلوك األفـراد" (شـهیب ، 

فرد ماهو إال جزء من البیئة یحمل قیمها ویتصرف بمقتضـى ماتملیـه علیـه تلـك ) كما أن " ال٢٨٦

  ).١٦،  ١٩٩٢القیم " (فتاح ، 
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٣-٤Ι ѧѧϟΎΛϟ�ν έѧѧϔϟ: یوجــد فــروق بــین أنمــاط الشخصــیة القیادیــة المفضــلة مــن قبــل

منتسبي وحدات التربیة الریاضیة والفنیة على وفق الشهادة العلمیة. 

  )٤الجدول (

سابیة واالنحرافات المعیاریة و(ت) المحتسبة لألنماط على وفق الشهادةاألوساط الح

أنماط الشخصیة 

القیادیة
  العددالشهادة

الوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري
ت المحتسبة

المسیطر
  ٣.٧٢٤  ٤٣.٤٥٤  ١١  بكالوریوس

٢.٢٤٧  
  ٣.٣٠٩  ٣٩.٥٧١  ٧  ماجستیر

المؤثر
  ٣.٧٨٠  ٤٣.٩٠٩  ١١  بكالوریوس

١.٢٨٥  
  ٥.٨٨٧  ٤١  ٧  اجستیرم

المستقر
  ٤.٠٨٣  ٤٦.٤٥٤  ١١  بكالوریوس

٠.٥٠٦  
  ٤.٤٢٩  ٤٥.٥٣١  ٧  ماجستیر

الحذر
  ٨.٤٢٧  ٣١.٢٧٢  ١١  بكالوریوس

٠.٧٧١  
  ٧.٤٧٦  ٣٤.٢٨٥  ٧  ماجستیر

  )٠.٠٥) ونسبة خطأ (٢-١٨) عند درجة حریة (٢.١٢ت الجدولیة = (

) یبین٤الجدول (

) بانحراف ٤٣.٤٥٤البكالوریوس في النمط المسیطر (بلغ الوسط الحسابي لحملة شهادة

)، فیمـــــا بلـــــغ الوســـــط الحســـــابي لحملـــــة شـــــهادة الماجســـــتیر لـــــذات الـــــنمط ٣.٧٢٤معیـــــاري قـــــدره (

  ).٢.٢٧٤) وبلغت قیمة (ت) المحتسبة (٣.٣٠٩) بانحراف معیاري قدره (٣٩.٥٧١(

) بـانحراف ٤٣.٩٠٩وبلغ الوسـط الحسـابي لحملـة شـهادة البكـالوریوس فـي الـنمط المـؤثر (

) ٤١)، فیمــا بلــغ الوســط الحســابي لحملــة شــهادة الماجســتیر لــذات الــنمط (٣.٧٨٠معیــاري قــدره (

  ).١.٢٨٥) وبلغت قیمة (ت) المحتسبة (٥.٨٨٧بانحراف معیاري قدره (

) بـانحراف ٤٦.٤٥٤وبلغ الوسط الحسابي لحملة شهادة البكالوریوس في النمط المسـتقر (

یمـــــا بلـــــغ الوســـــط الحســـــابي لحملـــــة شـــــهادة الماجســـــتیر لـــــذات الـــــنمط )، ف٤.٠٨٣معیـــــاري قـــــدره (

  ).٠.٥٠٦) وبلغت قیمة (ت) المحتسبة (٤.٤٢٩) بانحراف معیاري قدره (٤٥.٥٣١(

) بــانحراف ٣١.٢٧٢وبلــغ الوســط الحســابي لحملــة شــهادة البكــالوریوس فــي الــنمط الحــذر (

الماجســـــتیر لـــــذات الـــــنمط )، فیمـــــا بلـــــغ الوســـــط الحســـــابي لحملـــــة شـــــهادة ٨.٤٢٧معیـــــاري قـــــدره (

  ).٠.٧٧١) وبلغت قیمة (ت) المحتسبة (٧.٤٧٦) بانحراف معیاري قدره (٣٤.٢٨٥(

) عنــد ٢.١٢وعنــد مقارنــة (ت) المحتســبة ألنمــاط الشخصــیة مــع (ت) الجدولیــة البالغــة (

) نجـــد أنهـــا اكبـــر مـــن قیمـــة (ت) المحتســـبة فـــي نمـــط ٠.٠٥) ونســـبة خطـــأ (٢-١٨درجـــة حریـــة (

ر ، وان قیمة (ت) المحتسبة لبقیة أنماط الشخصیة (المؤثر ، المستقر، الحذر) الشخصیة المسیط
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اصــــغر مــــن قیمــــة (ت) الجدولیــــة، وهــــذا یــــدل علــــى وجــــود فــــروق بــــین حملــــة شــــهادة الماجســــتیر 

والبكـالوریوس فـي تفضـیلهم لـنمط الشخصـیة القیادیـة المسـیطر لصـالح البكـالوریوس ، وعـدم وجــود 

ة الماجســــتیر والبكــــالوریوس فــــي تفضـــیل بقیــــة أنمــــاط الشخصــــیة فـــروق معنویــــة بــــین حملــــة شـــهاد

القیادیة.

%) مــنهم ٧٢.٧ویمكــن ان یعــزى تفضــیل حملــة البكــالوریوس إلــى قائــد مســیطر هــو ان (

سنة أي أنهم حدیثي التعییین وخبرتهم قلیلة لذلك یحتـاجون إلـى مـدیر مـتمكن مـن  ٢٩تحت عمر 

ا صــعبة بالنســبة لهــم كاالتصــال بعمــادة الكلیــات عملــه ویســتطیع رفــع بعــض األعمــال التــي یجــدوه

ـــل امتحانـــات الریاضـــیین المشـــاركین فـــي البطـــوالت وتجهیـــز الكلیـــة بالمســـتلزمات الریاضـــیة  لتأجی

وٕاتالفها ضمن سیاقات الجامعة والسیطرة على قادة الفرق الریاضیة وتخطیط العمـل واألمـور التـي 

تتطلب خبرة في العمل.

ر للقائــد المســیطر یمكــن أن یعــزى مركــزهم االجتمــاعي بعــد امــا ضــعف تفضــیل الماجســتی

حصـولهم علـى الماجسـتیر یجعلهـم قـریبین مـن المسـتوى االجتمـاعي للمـدیر ممـا یجعلهـم یرفضـون 

مـدیرا یســیطر علـى مجریــات العمـل ویرغبــون فـي المشــاركة فـي القیــادة واتخـاذ القــرارات وهنـا تشــیر 

جتمــع مصــنف إلــى مســتویات بــالرغم مــن المحــاوالت ) إلــى انــه " إننــا نعــیش فــي م٢٠٠٣(العطیــة 

التي تتم لتقلیل هذه االختالفات فإنها تبقى موجودة ، وان األعضاء الذین لدیهم مراكـز عالیـة بـین 

الجماعـــة تكـــون لـــدیهم فرصـــة اكبـــر لالنحـــراف عـــن معـــاییر الجماعـــة مقارنـــة بـــاآلخرین (العطیـــة، 

١٤٤، ٢٠٠٣  .(  

االستنتاجات والتوصیات -٥
االستنتاجات١-٥
نمـــط الشخصـــیة القیادیـــة المفضـــل لـــدى منتســـبي وحـــدات التربیـــة الریاضـــیة والفنیـــة فـــي جامعـــة -

الموصل هو النمط المستقر یلیه الحذر ثم ا المؤثر وأخیرا المسیطر.

عـــدم وجـــود فـــروق بـــین أنمـــاط الشخصـــیة القیادیـــة المفضـــلة مـــن قبـــل منتســـبي وحـــدات التربیـــة -

ى وفق أعمارهم.الریاضیة والفنیة عل

حملة شهادة البكالوریوس یفضلون النمط القیادي المسیطر أكثر من حملة شهادة الماجستیر.-

عـــدم وجـــود فـــروق معنویـــة بـــین حملـــة شـــهادة الماجســـتیر والبكـــالوریوس فـــي تفضـــیلهم ألنمـــاط -

الحذر).-المستقر-الشخصیة القیادیة (المؤثر 
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التوصیات٢-٥
خصــیة القیادیــة المســتقر والحــذر بتــوخي الدقــة والحــرص فــي العمــل وعــدم التأكیــد علــى نمــط الش

إجراء تغییرات سریعة في العمل وٕانما بشكل متدرج .

عدم التأكید على العمر مقارنة بعمر المدیر كشرط أساسي في توزیع مدربي األلعاب ومدرسي . ١

التربیة الریاضیة على الوحدات.

إضافة إلى الماجستیر قدر اإلمكان.تنسیب حملة الدكتوراه  كمدراء. ٢

تنســـیب حملـــة البكـــالوریوس ممـــن لـــدیهم خدمـــة قلیلـــة إلـــى الوحـــدات التـــي فیهـــا مـــدراء یمتـــازون . ٣

بالسرعة في االنجاز ویهتمون بالعمل.

اختبــار فاعلیــة نمــط الشخصــیة القیادیــة بنســبه المئویــة مــن خــالل ربطــه بالنتــائج التــي حققتهــا . ٤

جامعة.الكلیات في دوري ال

المصادر العربیة واألجنبیة :
المصادر العربیة

مكتبـــة أال نجلـــو ،  ٢ط، التقـــویم النفســـي:) ١٩٧٦أبـــو حطـــب ، فـــؤاد وعثمان،ســـید احمـــد (.١

القاهرة. ،المصریة

.www.alriyadh.comالقیادة التربویة ،:) ٢٠٠٦البراك ، علي محمد ( .٢

.www.annafsia.com،  مفهوم الشخصیةري، األمین إسماعیل :بخا.٣

، ترجمـة محمـد : تقیـیم تعلـم الطالـب التجمیعـي والتكـویني ) ١٩٨٣بلوم ، بنیامین وآخـرون (.٤

أمین المفتي وآخرون،مطابع المكتب المصري الحدیث،القاهرة.

، دار الحامد للنشر والتوزیـع  ١، طة المنظمات ، منظور كلي: إدار ) ٢٠٠٣حریم ، حسین (.٥

، عمان.

.www.ioa.edu، برنامج القیادة الفعالة) : ٢٠٠٦حسین ، عبد الفتاح دیاب (.٦

.www.iraqstudent.net.: السلوك التنظیمي) ٢٠٠٨الحسیني، صالح هادي (.٧

، دار صـــفا للنشـــر والتوزیـــع ،  ١ط: الســـلوك التنظیمـــي ، ) ٢٠٠٢حمـــود ، خضـــیر كـــاظم (.٨

عمان.

: نظریة المنظمة والسلوك التنظیمي ) ٢٠٠٠داغر ، منقذ محمد وصالح ، عادل حرحـوش (.٩

، مدیریة دار الكتب للطباعة والنشر،بغداد.

، مطبعــــة اإلدارة الحدیثــــة ، المفــــاهیم والعملیــــات ) :١٩٩٤الــــدرة ، عبــــد البــــاري وآخــــرون (.١٠

جامعة اإلسراء ، عمان.
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) : قیاس القدرة على تنظیم الوقت لدى طلبة جامعة بغداد ،١٩٨٥الدوري ، محمود عبداهللا (.١١

) ، بغداد.٣١، العدد (مجلة كلیة المعلمین

دار الثقافـة بیـة ،: مبـادئ القیـاس والتقـویم فـي التر ) ٢٠٠٢زكریا ، محمد الظاهر وآخران (.١٢

للنشر والتوزیع،عمان.

، دار عمـان للنشـر والتوزیـع، أساسیات اإلحصاء الوصـفي)" : ١٩٨٤زیتون، عایش محمود (.١٣

عمان.

، مطابع المجموعـة الدولیـة التدریب والتدریس اإلبداعي ) : ٢٠٠٥السویدان ، طارق محمد (.١٤

، الكویت.

ـــــــــــــة الســـــــــــــلوك ) ٢٠٠٦الســـــــــــــویدان ، طـــــــــــــارق محمـــــــــــــد (.١٥ ـــــــــــــادي : نظری ، DISCالقی

www.swidan.com.

، دار الفكر العربي ، القاهرة.السلوك اإلداري في التنظیم ) :١٩٨٦شهیب ، محمد علي (.١٦

ـــة ): ١٩٩٧الشـــیخو، خالـــد فیصـــل حامـــد (.١٧ "الســـمات الشخصـــیة لمـــدربي المنتخبـــات الوطنی

"، أطروحـة دكتـوراه غیـر منشـورة، كلیـة التربیـة اتخاذ القرارالعراقیة وعالقتها بنمط القیادة في

الریاضیة، جامعة الموصل.

) : المعجم الفلسفي، دار المالیین للطباعة والنشر، بیروت.١٩٨٧صلیبا، جمیل (.١٨

ـــــــــــــــــــــــــادة ونظریاتهـــــــــــــــــــــــــا ) ٢٠٠٦عبـــــــــــــــــــــــــاس ، اشـــــــــــــــــــــــــواق (.١٩ ، : مفهـــــــــــــــــــــــــوم القی

aq@dellmail.comwww.ashw.

ــــــد المحســــــن (.٢٠ ــــــن عب ــــــارات القیــــــادة وصــــــفات القائــــــد ) ٢٠٠٦العســــــاف ، احمــــــد ب ، : مه

www.alsabah.com.

،دار  ١ط: الســلوك التنظیمــي فــي منظمــات األعمــال ، ) ٢٠٠٤العمیــان ، محمــود ســلمان (.٢١

وائل للنشر ، عمان.

ــــي العملیــــة التدریســــیة) ١٩٩٩عــــودة ، احمــــد ســــلیمان (.٢٢ ــــاس والتقــــویم ف جامعــــة ،: القی

الیرموك،عمان.

رسالة ماجسـتیر غیـر منشـورة الوقت" إدارة: "كفاءة المدیر في ) ١٩٩٢فتاح ، صالح حمزة (.٢٣

واالقتصاد ، جامعة الموصل . اإلدارة، كلیة 

،  ١ط الوظــائف ،: مبـادئ اإلدارة ، النظریــات والعملیــات و ) ٢٠٠١القریـوتي ، محمـد قاســم (.٢٤

دار صفا للنشر والتوزیع ، عمان.

، ١طهـاني خلجـة وریـم سـرطاوي ، ترجمـة،األزمات، القیادة في ) ١٩٩٨كوكس وهوفر (.٢٥

www.alnoor.info.com.، الدولیة ، نیویورك األفكاربیت 
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مؤسسـة األنـوار ، ١ط: اإلحصاء فـي التربیـة وعلـم الـنفس ، ) ١٩٧٢لنكو ست ، أي.أف (.٢٦

والتوزیع ، الریاض.للنشر

: السلوك التنظیمي مفاهیم و أسس سلوك الفرد والجماعة ) ١٩٩٥المغربي ، كامل محمد (.٢٧

،دار الفكر للنشر والتوزیع ، عمان. ١، طفي التنظیم 

  ).٣عدد ( ، رسالة المعلم ،مقبل ، محمد : بناء االختبارات األكادیمیة والمهنیة .٢٨

ــوم الســلوكیة:أساســیات ا) ٢٠٠٤النبهــان ، موســى (.٢٩ ــي العل ــاس ف ، دار الشــروق للنشــر لقی

عمان.،والتوزیع

المصادر األجنبیة-٢
30. Ahuja,k,k (1979) : Organization Growth and Development ,A new

Approach to personal management, Kalyani Publisher ,New Delhi.

31. .Best, J.W (1970): Research in Education, Hall-Inc, New York.

32. .Stanly,J&Kenneth D.Nopkins(1987): Educational and

Psychological measurement and evaluation, (5th. Ed) , Prentice-

Hall.New York.
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  )١ملحق (

جامعة الموصل

كلیة التربیة الریاضیة 

السید.....................................المحترم

جــراء بحــث عــن الشخصــیة القیادیــة لمــدربي األلعــاب الریاضــیة الموصــل، یبغــي الباحــث إ

  ) .٢٠٠٥وینوي الباحث استخدام استبیان أنماط الشخصیة المترجم من قبل(طارق السویدان 

ونظــرا الن االســتبیان معــد لألعمــال التنفیذیــة وجــد الباحثــان انــه مناســبا لــإلدارة الریاضــیة 

نظـــرا لخبـــرتكم العلمیـــة والعملیـــة فـــي مجـــال البحـــث العلمـــي ولعمـــل مـــدربي األلعـــاب الریاضـــیة ، و 

والتربیة الریاضیة یرجى بیان أرائكم حول صالحیة الفقرات على وفق مایاتي :

وضوح الفقرات.-١

مالئمة الفقرة في المجال المخصص.-٢

مالئمة البدائل.اتفق تماما ، اتفق ، غیر متأكد ، ال اتفق ، ال اتفق تماما.-٣

ضافة وتعدیل ما ترونه مناسبا.حذف أو إ-٤

أیة مالحظات أخرى.-٥

) بصیغته األصلیة٢٠٠٥استبیان نمط الشخصیة القیادیة المفضل للسویدان (

  الفقرات  ت

حة
صال

حة
صال

غیر 

المالحظات

وهو مؤثر على المدى القصیر ومن صفاته السرعة واالهتمام بالعمل قبل أي شيء. أما المسیطر :القائد 

االهتمام بالعمل ،التمثیل على الناس،حب البروز،ف بما یلي:إصدار األوامر بطریقة مباشرةسلوكه فیتص

.السرعة وغزارة اإلنتاج،لیس له مكتب،أكثر من البشر

قیادي حریص على النتائج العملیة..١

قوي الشخصیة.  .٢

یقبل التحدي.  .٣

لعمل الریاضي.الخاصة با تسریع في اتخاذ القرارا  .٤

یكسر التعلیمات لحسن العمل.  .٥

یحب اخذ المزید من الصالحیات.  .٦

التضایقه التغییرات الجذریة.  .٧

یفضل أن یدیر العمل ویوجه اآلخرین بمفرده.  .٨

یبرز في األنشطة الجماعیة.  .٩

یحل المشاكل بحزم وبدون مراعاة للمشاعر.١٠

مره واضحة ومباشرة.أوا١١
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  الفقرات  ت

حة
صال

حة
صال

غیر 

المالحظات

ویكون مؤثرًا على المدى البعید ویتصف بالسرعة واالهتمام بالناس ویكون في الغالب محبوبًا :القائد المؤثر

له قدرة كبیرة ،یتمتع بعالقات واسعة،لیس له مكتب،بین أتباعه. ویتصف سلوكه بالتالي: یكره الروتین

مر بطرق غیر مباشرة.یصدر األوا،على تحریك وتحفیز الناس

یستمتع بمخالطة اآلخرین..١

محبوب وقیادي.  .٢

بارع في اإللقاء.  .٣

یحفز من حوله من الالعبین والزمالء في العمل.  .٤

كثیر اإلنتاج وسریع اإلنتاج من خالل اآلخرین.  .٥

یترك انطباعا جیدا لدى من یقابله أول مرة.  .٦

اعدة اآلخرین.یحب مس  .٧

یفضل أن یشاركه اآلخرون في إدارة العمل.  .٨

مستمع جید.  .٩

یخالف اللوائح بطرق ذكیة.١٠

یحرك اآلخرون بدون أوامر واضحة.١١

: ال  یتصف بالدقة والحرص، وهو یأخذ األمور بالتدرج ویحرص على اإلنجاز. ومن صفاته:القائد المستقر

غیر اجتماعي وال یتمتع ،دقیق جداً ،یتعامل مع العمل ببطء (یأخذ وقته)،یر أو التطویریحب التغی

بعالقات اجتماعیة واسعة.

من السهل توقع كیف سیتصرف..١

یفضل البقاء في عمل واحد.  .٢

صبور في العمل الدقیق وتفاصیل التدریب.  .٣

ال یحب كثرة التغییرات.  .٤

یتشتت في أعمال كثیرة بل ینهي مهمة قبل البدء بأخرى.ال .٥

والءه عال للجهة التي یعمل فیها ویدافع عنها.  .٦

ال یحب العجلة في العمل.  .٧

هادئ ومهدئ لآلخرین.  .٨

یحب التطور المتدرج.  .٩

حریص على االلتزام باألنظمة.١٠

یحب النظام ال األوامر.١١
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  الفقرات  ت

حة
صال

حة
صال

غیر 

المالحظات

ویتصــف ســلوكه بالدقــة والحــرص وأخــذ األمــور بشــكل متــدرج، لكنــه یختلــف عــن القائــد المســتقر القائــد الحــذر : 

ینظـر لألمـور ،بحرصه على العالقات ولیس على اإلنجـاز. أمـا سـلوكه فیتمیـز بمـا یلـي: لدیـه شخصـیة ممیـزة

غییر، ویحرص على التدرج ال یمیل إلى الت،یتمتع بعالقات جیدة،دقیق في عمله،بموضوعیة شدیدة

یحب االحتكاك بالناس..١

عالقاته واسعة.  .٢

ال یضایقه أن یراقبه رئیسه.  .٣

حسن المعشر والكالم.  .٤

یقدم العالقات ورضا الناس على االنجاز.  .٥

مطیع لمن فوقه.  .٦

یخشى األخطاء حتى ال یعاتبه احد.  .٧

العمل باستمرار.یقف لتقییم   .٨

یفكر بحذر حتى ال یخسر عالقاته.  .٩

مرن مع اآلخرین.١٠

ال تضایقه األوامر.١١

مع فائق الشكر والتقدیر
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)٢الملحق (

بسم اهللا الرحمن الرحیم

  ٠٠٠عزیزي مدرب األلعاب المحترم

لتعامـل معـه، یرجـى بین یدیك اسـتبیان عـن نمـط الشخصـیة القیادیـة للمـدیر الـذي تفضـل ا

اإلجابة على فقرات االستبیان بدقة وموضوعیة خدمة للبحث العلمي . ولكم فائق الشكر

اسم الكلیة......................     العمر ......................

الشهادة ...................

  الفقرات  ت
اتفق

مامات
اتفق

اتفق

  الى

حد ما

  ال

اتف

  ق

ال 

اتفق 

تماما

یادي حریص على النتائج العملیة في النشاط الریاضي.ق.١

یستمتع بمخالطة اآلخرین..٢

من السھل توقع كیف سیتصرف..٣

یحب االحتكاك بالناس..٤

قوي الشخصیة..٥

محبوب وقیادي..٦

یفضل البقاء في عمل واحد..٧

عالقاتھ واسعة..٨

با في البروز .یقبل التحدي ح.٩

تلقائي و بارع في اإللقاء..١٠

صبور في العمل الدقیق وتفاصیل التدریب..١١

ال یضایقھ أن یراقبھ رئیسھ..١٢

الخاصة بالعمل الریاضي.تسریع في اتخاذ القرارا.١٣

یحفز من حولھ من الالعبین والزمالء في العمل..١٤

رات في نجال عملھ.ال یحب كثرة التغیی.١٥

حسن المعشر والكالم..١٦

یكسر التعلیمات لحسن العمل..١٧

كثیر اإلنتاج وسریع من خالل تأثیره باآلخرین..١٨

ال یتشتت في أعمال كثیرة بل ینھي مھمة قبل البدء بأخرى..١٩

وزمالء العمل على االنجاز.نیقدم العالقات ورضا الالعبی.٢٠

یحب اخذ المزید من الصالحیات..٢١

یترك انطباعا جیدا لدى من یقابلھ أول مرة..٢٢
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والءه عال للجھة التي یعمل فیھا ویدافع عنھا..٢٣

مطیع لمن یرأسھ..٢٤

ال تضایقھ التغییرات الجذریة التي یواجھھا..٢٥

یحب مساعدة اآلخرین عند حاجتهم له..٢٦

ب العجلة في العمل.ال یح.٢٧

یخشى األخطاء حتى ال یعاتبھ احد..٢٨

یفضل أن یدیر العمل ویوجھ اآلخرین بمفرده..٢٩

یفضل أن یشاركھ اآلخرون في إدارة العمل..٣٠

ھادئ ومھدئ لآلخرین حرصا على دقة العمل..٣١

یقف لتقییم العمل باستمرار..٣٢

لجماعیة.یبرز في األنشطة ا.٣٣

مستمع جید..٣٤

یحب التطور المتدرج..٣٥

یفكر بحذر حتى ال یخسر عالقاتھ..٣٦

یحل المشاكل بحزم وبدون مراعاة للمشاعر..٣٧

یخالف اللوائح بطرق ذكیة..٣٨

حریص على االلتزام باألنظمة الریاضیة..٣٩

.مرن في تعاملھ مع اآلخرین.٤٠

امره واضحة ومباشرة لمرؤوسیھ.أو.٤١

یتقبل اآلخرون أوامره عن طیب خاطر..٤٢

یحب النظام ال األوامر..٤٣

ال تضایقھ األوامر..٤٤


