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٢١/١/٢٠١٠؛ تاریخ قبول النشر :  ٩/١١/٢٠٠٩تاریخ تسلیم البحث : 

البحث :ملخص 
تتبناهـا القیـادات التعلیمیـة فـي میـدان التعلـیم، تعـد اسـتراتیجیات التـأثیر احـد المـداخل التـي

علما ان هذه االستراتیجیات قد اتخذت اكثر من منحى وافصحت عن اكثر من مغزى، لـذا تطلـب 

االمر التأكید على المنحى االیجابي لما له من اثار وفعل جذبي.

تمثلــت وقــد تــم بنــاء اطــار فكــري ومیــداني بشــأن هــذه االســتراتیجیات فــي منظمــة تعلیمیــة

بالمعهد التقني الموصل.

) طالبــا وقــد ٤١اذ تمثــل مجتمــع البحــث بطلبــة االقســام العلمیــة بعینــة عشــوائیه حجمهــا (

تمت االستعانه بعدد من االسالیب االحصائیه(النسبة المئویه ، التحلیل العنقودي ) 

-وقد حاولت البحث االجابة على التساؤل االتي:

یســــیة فــــي المنظمــــة عینــــة  البحــــث تصــــورا عــــن طبیعــــة هــــل یمتلــــك اعضــــاء الهیئــــة التدر 

التأثیریة التي یمتلكونها في میدان عملهم الوظیفي؟اإلستراتیجیات

ولقـد توصـل البحـث الـى اسـتنتاج مفـاده اعتمــاد اعضـاء هیئـة التـدریس فـي المنظمـة عینــة 

تقــدیم المعلومــات، التأثیریــة االیجابیــة (االستشــارة ، الــدعم، الثنــاء،اإلســتراتیجیاتالبحــث عــدد مــن 

االرتبـــاط بمراكـــز التـــأثیر) اســـتنادا الـــى المؤشـــرات الدالـــة علیهـــا، ممـــا تمخـــض عنـــه اقـــرار توصـــیه 

تمثلــت بتعمیـــق الرؤیـــة الفكریـــة العضـــاء الهیئـــة التدریســیة تجـــاه الطلبـــة وبمـــا یـــدفعهم الـــى اعتمـــاد 

اجـل الوصـول الـى افضل صیغ التفاعل لمعرفة مكـامن الشخصـیة الطالبیـة وتحدیـد توجهاتهـا مـن 

الخیار االستراتیجي البناء.
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Abstract:
Influence strategies are one of the approaches which is used by the

teaching leadership in the learning field. These strategies give more than

an attitude and present many ideas , so that concentration is on the

positive side that has a positive effects and recruitment action.

The researcher builds a thoughtful and application frame in a learning

organization which is represented by Mosul Technical Institute selecting

a random sample (41) students .

The present studying is a try to answer the questions whether or not the

teaching institute members have imagination concerned with influence

strategies in job field?

The studying has reached a conclusion that the institute teaching

members in the organization study were depending on many positive

influence strategies positive such as (consulting, reinforcement,

information introduce to keep the influence position), thus on the light of

this conclusion the research was recommended adopting a thinking vision

by the institute teaching members towards there student , This in turn

would lead to adopt depend on methods of interaction in order to

discover the students potential personality and thus to determine

attitudes to reach the building strategic choice .
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المقدمة:
تفصح عملیة التفاعل بین اطراف العمل التدریسي عـن انتهـاج القـادة التعلیمیـین عـدد مـن 

التأثیریة في المیـدان الدراسـي وعلـى نحـو یؤشـر قـدرتهم مثلمـا یـؤطر سـعیهم الدامـة  اتاإلستراتیجی

ذات متجهــات تحمــل اســهامات ایجابیـــة اإلســتراتیجیاتروح التواصــل مــع طلبــتهم، علمــا ان هـــذه 

مثلما لها مأخذ وهفوات، االمر الذي یحدو بالقادة التعلیمیین الى المراهنة بـل العمـل علـى تضـییق 

وات فـي حـدود الممكنـات، اال ان ذلـك تالزمـه تحـدیات ناجمـة عـن طبیعـة العمـل الدراسـي هذه الهف

اإلســتراتیجیاتوالظــروف البیئیــة المحدقــة بــه وعلــى النحــو الــذي یؤشــر مســتوى التبــاین فــي طبیعــة 

ٕاســـتراتیجیةالقـــاء اللـــوم علــى االخـــرین، و إســتراتیجیةاالقنـــاع غیـــر إســتراتیجیةالتأثیریــة المعتمـــدة. ف

السعي لوضع الطلبة تحت طائلة التوجیهات العقابیة مما یعنـي ان العملیـة إستراتیجیةودد غیر الت

التعلیمیة بین مد وجـزر، اخـذ وعطـاء، اتسـاع وتراجـع، انفتـاح وانحسـار، أي انهـا رهینـة التوجهـات 

كلة التأثیریـة، االمــر الــذي حـدى بالباحــث الــى التعـرض الــى هــذه المشــاإلســتراتیجیاتالتـي تحملهــا 

فـــي اطـــار منهجیـــة علمیـــة تحـــددها مثلمـــا تســـعى الـــى بیـــان اهـــدافها ومـــن ثـــم الســـعي الـــى وضـــع 

فرضیتها وعلى النحو االتي:

اوال: مشكلة البحث
تكمن مشكلة البحث في اثارة التساؤالت االتیة:

ـــــة البحـــــث تصـــــورا عـــــن طبیعـــــة - ـــــة التدریســـــیة فـــــي المنظومـــــة عین ـــــك اعضـــــاء الهیئ هـــــل یمتل

تاثیریة التي یستخدمونها في مجال عملهم؟ال اإلستراتیجیات

اإلستراتیجیاتهل یشعر اعضاء الهیئة التدریسیة بوجود درجة من التباین في االستجابة لتلك -

التأثیریة التي یعتمدونها تجاه طلبتهم؟

التأثیریـة ذات المنحـى اإلستراتیجیاتالى أي مدى یعمد اعضاء الهیئة التدریسیة الى توظیف -

یاسا بنقیضتها العقابیة؟االغرائي ق

ھداف البحث. أثانیا
یهدف البحث الى التعرف على :

التأثیریة من وجهة نظر عدد من الباحثین.اإلستراتیجیاتماهیة -

التأثیریة حسب طروحات مجموعة من الكتاب.اإلستراتیجیاتانواع -

خــــرى ذا التـــــأثیر التأثیریــــة ذات المنحـــــى االغرائــــي واالاإلســــتراتیجیاتدرجــــة المفاضــــلة بـــــین -

السلبي.

التأثیریة السائدة في موقع البحث.اإلستراتیجیاتطبیعة -
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فرضیة البحث : .ثالثا
(هل هناك اتفاق لدى النسبة الغالبة من على ضوء اهداف البحث تمت صیاغة الفرضیة االتیة :

في المنظمه موقع التاثیر المعتمده من قبل اعضاء الهیئة التدریسیة إستراتیجیاتالمبحوثین بشان

البحث ).

وقد اعتمد البحث  االسـتبانة كـاداة اساسـیة لجمـع البیانـات الخاصـة بالظـاهرة قیـد البحـث، 

علمــا ان هــذه االســتبانة خضــعت الختبــاري الصــدق والثبــات، وقــد تــم عرضــها علــى مجموعــة مــن 

)، كمـا ٤١منهـا () اسـتبانة واعیـد٥٠ومن ثم االخذ بمالحظـاتهم، وبعـد ذلـك تـم توزیـع ()*(الخبراء

التأثیریة التي اإلستراتیجیاتتمت مقابلة عدد من المبحوثین في ضوء الوقت المتیسر للكشف عن 

یعتمدونها في میدان العمل.

وبغیة اختبار فرضیة البحث والسعي لتحقیق اهدافها تم اعتماد اطارین في هذا البحث:

االطار النظري.والأ
یریة واھمیتھاالتأثاإلستراتیجیاتمفھوم -١

التـأثیر وعلـى النحـو إسـتراتیجیاتتنوعت المسمیات العلمیة التي اجاد بها الباحثون بشأن

بإســتراتیجیات الــذي افضــى بهــم الــى تأشــیر هــذه المســمیات، اذ انطلــق احــد البــاحثین مــن تســمیتها 

ظمة علمـا انهـا السلوك السیاسي والتي ال تخرج عن كونها مدخال لتعزیز القوة لدى االفراد في المن

Garethتبنـى فـي ضـوء مجموعـة السیاسـات التـي لهـا كلفتهـا مثلمـا لهـا منفعتهـا ( R.J., 2001,

439.(

السیاسیة التي تعكس مجموعة من النشاطات اإلستراتیجیاتبینما ذهب ثان الى وصفها ب

,Jonesالتي یعتمـدها صـناع القـرار بغیـة تطویـع وتـرویض المرؤوسـین لهـذه االنشـطة ( G.R &

George, J.M.,2003, قــوة یلجــأ الیهــا إســتراتیجیات) علــى حــین اتجــه ثالــث الــى عــدها561

  ).١٤٢، ١٩٩٢االفراد سعیا لكسب مزید من النفوذ والقوة والتأثیر في االخرین (الدهان، 

التأثیر التي هي مجموعة الطـرق الكتسـاب إستراتیجیاتوذهب رابع الى اطالق مصطلح

ق اهــــــــدافهم الشخصــــــــیة فــــــــي ظــــــــل االســــــــتعانة بمجموعــــــــة مــــــــن المــــــــوارد.االفــــــــراد القــــــــوة لتحقیــــــــ

)Partrick ,M.W. & Raymond, a.N., 1996, 654.(

وعلیــه فقــد خــرج الباحــث بتعریــف اجرائــي یعكــس توجهــات الدراســة الحالیــة وبــذات الحــال 

یؤشـــر درجـــة مـــن االفـــادة مـــن طروحـــات البـــاحثین ممـــثال بمجموعـــة مـــن الصـــیغ واالســـالیب التـــي 

دها اعضــاء الهیئــة التدریســیة موقــع التــأثیر فــي االخــرین (الطلبــة) ممــن یقعــون تحــت الدالــة یعتمــ

نیبال یونس محمد ، د. عواطف اسماعیل، د. احمد سلیمان الجرجري.بد الوهاب العزاوي، د.) د. محمد ع*(
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التأثیریـــة لهـــؤالء (االعضـــاء)، وقـــد تنوعـــت هـــذه الصـــیغ مـــابین الـــدعم واالســـناد ومـــا بـــین التهدیـــد 

والعقاب، االمر الذي یترتب علیه ردود افعال سلوكیة متباینة من قبل المتـأثرین بهـا، فالـدعم یـنجم

عنه درجة من االستجابة والتطبیع في العالقة وبما یفضي الى التفاؤل وانعاش حالـة االمـل، علـى 

حین نجد ان التهدید والتلویح بالعقوبات ومن ثـم العمـل بهـا یترتـب علیـه ردود فعـل معارضـة ومـن 

ثـــم االســـتیاء الـــى حـــد التـــذمر وصـــوال الـــى اعـــالن حالـــة الصـــراع الســـلبي ممـــا یبلـــور الحاجـــة الـــى 

مجموعة من السلوكیات سعیا الحتواء الحاالت المنبثقة عن تلك الممارسات.

المؤشرات االساسیة الھمیة استراتیجیات التاثیر :.٢
التاثیر وبموجب ما ارتأه الباحث في االتي :إستراتیجات تكمن اهمیة 

ــــــاثیري لهــــــذه-أ ــــــة لالطــــــراف الواقعــــــة تحــــــت النطــــــاق الت ــــــى اشــــــغال القــــــدرات الذهنی العمــــــل عل

االســتراتیجیات وبمــا یقودهــا الــى االنتبــاه ومــن ثــم محاولــة طــرح االفكــار ســعیا الجــالء حــاالت 

الحـــــوار بوجههـــــا الصـــــحي بغیـــــة تمحـــــیص الواقـــــع المنظمـــــي وقیـــــاس نبضـــــاته، اذ ان تمریـــــر 

تأثیریة معینة یعني اقرار سلوك ما ومن ثم الكشف عن موقف ما.إستراتیجیة

ام احــد اطــراف العملیــة التعلیمیــة الــى اعتمادهــا ســتراتیجیة دورهــا الفاعــل فــي تمهیــد الســبیل امــ-ب

جـس النـبض الحـد االطـراف قـد تـؤرق الطـرف االخـر مثلمـا تؤشـر إسـتراتیجیةتاثیریة معینة، ف

درجة ضعفه ومن ثم اجباره على االنقیاد لمتطلبات هذه الستراتیجیة.

اعلین سواء اكان ذلـك عـن طبیعة السلوك السیاسي الذي ینتهجه الفاإلستراتیجیاتتؤشر هذه -ت

قصد ام من دون قصد. لذا تتضح اهمیـة االخالقیـات الحاكمـة لهـذا السـلوك وعلـى نحـو یتـیح 

للعاملین تحلیل هذه االستراتیجیات ومن ثم الوقوف على متجهاتها.

ان نطــاق دائــرة العالقــات یتســع انفتاحــا او ینحصــر ضــیقا تبعــا لمســتوى التــأثیر الــذي یمارســه -ث

التـي یتبناهـا هـؤالء، فضـال اإلسـتراتیجیاتهذه الدائرة علما ان ذلك مرهـون بنـوع  الفاعلون في

عن مستویات التحكم او التنصل التي یمارسونها ضمن نطاق الحدود المنظمیة.

التأثیریــــة طرفــــا فــــاعال فــــي معادلــــة الســــلوكیات، اذ ان انتقــــاء احــــد هــــذه اإلســــتراتیجیاتتعــــد -ج

واعبـاء او تحقیـق منـافع تفـوق تلـك االعبـاء ، االمـر الـذي یعني تحمل تكالیف اإلستراتیجیات

ان یحددوا ابعادها ویرسموا مساراتها ویؤشروا اعماقها في اإلستراتیجیاتیحدو بالمتبعین لهذه 

تأثیریة تفـوق اخـرى فـي حـدتها وقـوة تأثیرهـا ممـا إستراتیجیةنفوس االخرین، فال منأى من ان 

ــذا قــد یــتم التمســك بهــا او العمــل علــى یــنجم عنهــا اســتجابة ســلوكیة قــد تفــوق المرجــو منهــا ل

تحقیق مضامینها كونها مجسد فعلي للسلوكیات المرغوبة والطموحة في العمل.

التأثیریـة فــي احـد مضــامینها عـن شخصــیة المعتمـدین لهــا، ومـن ثــم اإلســتراتیجیاتقـد تفصـح -ح

للــواقعین تحــت تأثیرهــا الــى طبیعــة النوایــا التــي یحملونهــا ، االمــر الــذي یهیــئ المنــاخ المالئــم
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محاوالت السعي الـى اقـرار السـمات الشخصـیة لهـؤالء واالكثـر التنبـؤ لسـلوكیاتهم بغیـة اعتمـاد 

التأثیریـة تكلـم شخصـین اإلسـتراتیجیاتااللیات التي تفصح عـن كیفیـة التعامـل معهـم، أي ان 

نطالق مدلوالتها.في ان واحد (شخصیة المتبني لها وشخصیة المنفذ لها) مما یعني اتساع 

التأثیریـــة ضـــمن مـــدارات معینـــة وبتـــأثیرات متباینـــة وعلـــى النحـــو الـــذي اإلســـتراتیجیاتتتحـــرك -خ

التأثیریـــة فـــي اإلســـتراتیجیاتیفســـر قوتهـــا مثلمـــا یفصـــح عـــن حركتهـــا واالكثـــر تاثیرهـــا، اذ ان 

فـي المـدار التاثیریـةاإلستراتیجیاتالحمیمیة للطلبة غیر  ةالمدار االول ذات المساس بالمنطق

وبــاالحرى المتبنــین لهــا ان اإلســتراتیجیاتالمتعلــق بالمنطقــة العامــة، لــذا یجــب علــى صــائغي 

قدراتهم بشأن اعتماد االفضل منهـا تلـك التـي تجمـع بـین  ایوغلوا في تحلیالتهم لها ویستنهضو 

التـي  تاإلسـتراتیجیامقاصد منظماتهم مثلما تفلح في االجادة مع افرازات بیئـتهم ، أي اعتمـاد 

تختــزل المســافات وتهیــئ لمعتمــدیها العمــل فــي المــدار االول التــي یجســد حالــة الــتالمس بـــل 

التفاعل الوجداني ومن ثم االخذ بالجوانب االجرائیة.

التأثیریة یجد انهـا تتبـاین فـي مسـتوى العاطفیـة اإلستراتیجیاتان الفاحص لمحتوى ومضمون -د

فیـــة ایجابیـــة تجـــذب النفـــوس وتهیـــئ جســـور التـــي تحملهـــا، فـــالبعض منهـــا یحمـــل شـــحنة عاط

تأثیریـــة تغـــور منهـــا العیـــون وتـــزم الشـــفاه إســـتراتیجیاتالتواصـــل مـــع االخـــرین وبالمقابـــل نجـــد

التأثیریــة تتبــاین فــي اإلســتراتیجیاتوباتــالي تقــر درجــة عالیــة مــن االمتعــاظ ممــا یفســر لنــا ان 

قدرتها على تطویع وتطبیع االفراد العاملین.

التأثیریة قائمة وممتدة امتداد االنشطة والفعالیات المنظمیة، االمـر إلستراتیجیاتاالحاجة الى -ذ

الــذي یــرجح كفــة معتمــدیها فــي بعــض المواقــف وبالــذات عنــدما تكــون ذات وقــع ایجــابي فــي 

نفــوس المنفــذین لهــا والــواقعین تحــت نطــاق تأثیرهــا، ممــا یعنــي مالزمتهــا للــذات البشــریة وان 

ها، او االخذ بمضامینها.اختلفت صیغ التعبیر عن

التأثیریةاإلستراتیجیاتانواع .٣
یجـــد المتتبــــع لســــلوكیات القـــادة االداریــــین فــــي المنظومــــات المعاصـــرة انــــواع متباینــــة مــــن 

التأثیریة التي یعتمدونها، وكل نوع یفصح عن توجه معین، وبغیة التنویـه عـن ذلـك اإلستراتیجیات

وعلى وفق السیاق االتي:اتیجیاتاإلستر فقد تبنى البحث تأشیر انواع 
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  ) ١الجدول (

التأثیریة من وجهة نظر عدد من الباحثیناإلستراتیجیاتانواع 

التأثیریةاإلستراتیجیاتانواع اسم الباحثت

١  
Partrick ,M.W. & Raymond, A.
N., 1996

المداهنــــة، اإلقنــــاع العقالنــــي، التظلمــــات، 

  رة.االستشارة، التحالفات، نفخ الصاف

٢  
Robbins , المنطــــق، الودیــــة، التحالفــــات، المســــاومة، 1998

التثبیت، العقوبات.

٣  
Daft & Neo, ــــــات، الثنــــــاء، 2001 ــــــاع، االلهــــــام، التحالف االمتن

الضغوط.

٤  
Herriegel , االستشــارة، المنــاورة، االتصــاالت، الحلــول 2001

الوسطیة، الثقة، الرئیس دائما.

٥  

Krietner & Kinick , مهاجمـــــة االخـــــرین، توظیـــــف المعلومـــــات 2001

كـــــــاداة ضـــــــغط، الـــــــدعم، المـــــــدیح، بنــــــــاء 

تحالفــات مــع ذوي القــوة، االرتبــاط بــاالفراد 

المؤثرین وخلق التزامات متبادلة.

٦  

Luthan, التحالفات مع االقویاء، االحتضان او 2005

الهدم، فرق تسد، استغالل المعلومات 

السریة، عمل عرض السریع، مهاجمة 

االخرین، تفادي االرتباط الحاسم، انتظار 

االزمة، االستشارة، التقدم خطوة خطوة، 

االدراك لتبعیة المصدر.

*اعداد الباحث

والمــتمعن فــي فحــوى هــذه االســتراتیجیات یجــد انهــا تجلــي االیجابیــة مثلمــا یفصــح بعضــها 

الباحث اسـتراتیجیات وبناء على ما تقدم فقط صنفعن السلبیة ویقع بین ذلك قدرا من الوسطیة.

التاثیر واستنادا الى االدبیات والدراسات السابقة الى :

:االستراتیجیات التأثیریة االستقطابیة -١

وهــذه االســتراتیجیات تمثــل اشــد المحــاوالت واعمــق ســبل االتصــال بالعــاملین وعلــى نحــو 

ظیمــي، اذ نجــد هنــاك فــي اطــار العمــل التناإلســتراتیجیاتیؤكــد المســعى االیجــابي للمتبنــین لهــذه 

حالة ثناء ، مكافأة، غض النظر عن بعض االخطاء في العمل والسعي الى تالفیهـا دون انـذارات 
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او توجیه عقوبات، واألكثر تأمین درجة عالیة من الثقة بین اطراف العمل، وبما یمكـن مـن تـأمین 

التالحم واالنفتاح وحتى الدفاع.

:االستراتیجیات التأثیریة العقابیة -٢

الى محاولة االلتفاف على العاملین من خالل جوانب قسریة اإلستراتیجیاتینزع رواد هذه 

(القاء اللوم، توجیه العقوبات، محاولة تصید االخطاء، السعي الى االستحواذ والسیطرة... واالكثـر 

محاولــة توجیــه ســلوكیات العــاملین علــى وفــق مســارات معینــة دون مراعــاة الیــة اعتبــارات انســانیة

قیمیـة) بحیــث ان القائــد یتخلــى عــن اتباعــه فــي ادنـى المواقــف مــرارة، ســعیا الرضــاء نزواتــه الذاتیــة 

الخاصة

استراتیجیات الوسط -٣

الحالــة الجمعیــة بــین االیجابیــة والســلبیة بحیــث ان المتبنــي لهــا اإلســتراتیجیاتتؤشــر هــذه 

ضـررا (أي انـه شـبه بـالمتفرج) ان یظهر قدرا من الحیادیة، اذ تستهویه االمور عنـدما ال تلحـق بـه 

حسنت االمور واتضحت المعالم االیجابیة فهو معها وان ساءت فهو لیس بالخاسر لها.

-ویمكن تاشیر ما تم عرضه من خالل المخطط االتي :

  ) ١مخطط (ال

استراتیجیات التأثیر

اعداد الباحث

س-

ل
ض

تفا
 ال

قة
ط
من

ستراتیجیات النفور

(العقابیة)

ستراتیجیات االستقطاب

(االغرائیة)

+ ص

ص-

+ س
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التأثیریةاإلستراتیجیاتالمفاضلة بین  - ٤

یضیق نطاق التمكین وحتى تتحبس االنفاس في عدة حاالت لدى القیادات االداریة (وكذلك 

اعضـــاء الهیئـــة التدریســـیة) عنـــدما تكـــون امـــام مســـألة المفاضـــلة بـــین الســـتراتیجات التأثیریـــة، فهـــل 

اختــار هــذه ام عمــد الــى االهتــداء بــاالخرى وهــل یــؤرقني هــذا ویحــدو بــي الــى تحمــل اعبــاء وحتــى 

مالء او المرؤوســین فــي العمــل بــل واقــرب المقــربین ام الجــأ الــى االخــرى التــي تمهــد لــي خســارة الــز 

السبل وتفتح االفاق وتشحذ الهمم وتستنفر الطاقات االبداعیة وبما یزیح أیة حـاالت ضـبابیة حتـى 

انها تكون مبعث االمل الوظیفي، لكن ذلك الیعنـي البدایـة والنهایـة فـي ان اواحـد وال خاتمـة تسـبق 

دمة الن القائد االداري بامس الحاجـة الـى تنقیـب الواقـع الـذي یعمـل فیـه فهـو خـادم مثلمـا موجـه مق

وهو حاكم مثلما هو مدان فـي بعـض الحـاالت كونـه یعمـل فـي بیئـة تغـص بـالتوترات سـواء اكانـت 

تلك التوترات مصدرها البیئة ذاتها او ما هو خارج ذلك، لذا یجد الباحث ان مسـألة المفاضـلة بـین 

التأثیریة یجب ان تنطلق من االعتبارات االتیة:اإلستراتیجیات

مســتوى االحاطــة والفهــم التــام مــن قبــل القیــادات االداریــة والتعلیمیــة بشــأن نتــائج وتبعــات كــل -١

تأثیریة یتم اعتمادها في المجالي الوظیفي والتعلیمي.إستراتیجیة

اري او القائـد التعلیمـي فضـال عـن الیـات القوة الرسمیة وغیـر الرسـمیة التـي یمتلكهـا القائـد االد-٢

السلوك السیاسي المتاحة لدیه وعلى نحو یبرر اختیاره ولهذه السـتراتیجیة دون غیرهـا ، اذ ان 

هذه القوة تمثل االلیة الفاعلة في عملیة المفاضلة.

نــوع الثقافــة التــي یحملهــا العــاملون او الطلبــة ممــن یقعــون تحــت تــأثیر هــذه االســتراتیجیات ، -٣

الطلبة من ذوي الثقافة القویة المتماسـكة غیـر االخـرین مـن ذوي الثقافـة الضـعیفة ممـا یؤشـر ف

لنــا تبــاین االســتجابة ومــن ثــم ســیلزم القیــادات التعلیمیــة مراعــاة مثــل هــذه االمــور عنــد انتقــاء 

تأثیریة معینة.إستراتیجیة

وف ونوع المواقف الناجمة عنها قد تمثل احد االعتبارات الواجب على القیادات التعلیمیة الظر -٤

اخــذها بنظــر االعتبــار عنــد اقــرار عملیــة المفاضــلة فاالزمــات واشــتداد التــوترات واالكثــر تنــوع 

الصراعات غیر حاالت االمن وسیادة منطق التفاهم وتبادل الحوار البناء.

دات التعلیمیـــة ومســـتوى نزوعهـــا نحـــو االهتمـــام بالطلبـــة، وهـــل تجنـــد البنـــاء الـــذاتي لـــدى القیـــا-٥

امكانیاتها لخدمة هؤالء الطلبة ام یهـون علیهـا التضـحیة بهـم مقابـل مكاسـب انیـة او مسـتقبلیة 

یمكن الحصول علیها.

التأثیریة ضمن الخارطة االداریة، اذ ان كل ستراتیجیة اإلستراتیجیاتمستوى التمسك بمفاتیح -٦

احهــا الخــاص بهــا وباتــالي بمهــد الســبل للعمــل فیهــا وحتــى انــه قــد یؤشــر العقبــات التــي لهــا مفت

تعترضها.
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االطار المیداني.ثانیا
تــم التعبیـــر عـــن االطـــار المیــداني مـــن خـــالل تأشـــیر التكــرارات والنســـب المئویـــة الجابـــات 

-وعلى وفق السیاق االتي:)*(المبحوثین فضال عن التحلیل العنقودي

) من اجابات المبحـوثین ان مدرسـیهم یعمـدون الـى تبـادل ٧٣.١٧١بة الغالبة (اشرت النس

الــرأي معهـــم فــي ظـــل االصـــغاء الجیــد والمیـــل الـــى تقــدیم افكـــار مرضـــیة لطلبــتهم عنـــد اعتراضـــهم 

مشــكلة دراســیة وعلــى النحــو الــذي اشــر افضــل صــیغ التعامــل، بــین طرفــي العملیــة التعلیمیــة عنــد 

اتیجیة االستشارة كان لها الفعل االوفر.االستشارة مما یعني ان ستر 

) مـن المبحـوثین اتفقـوا علـى ان سـلوك ٧٨.٠٤٨اما بشأن ستراتیجیة التودد فقد تبین ان (

مدرســیهم فــي المحاضــرات یمثــل موضــوع اهتمــام مــن قــبلهم مقترنــا بطمــوح هــؤالء المدرســین الــى 

مــة ام مــا تــأطر فــي التفاعــل معهــم اقتــداء طلبــتهم بهــم ســواء مــا تعلــق الحــال بتقــدیم المعلومــات القی

بروح ایجابیة وصوال الى تقدیم المعلومات العلمیة التي تستهوي طلبتهم هـذا مـا تـأطر فـي اجابـات 

عـــرض وتقـــدیم المعلومـــات كانـــت احـــد إســـتراتیجیة) مـــن المبحـــوثین ممـــا یفســـر لنـــا ان ٧٨.٠٤٨(

تدریسـیة علـى تـأمین االتصــال المـداخل الفاعلـة فـي نفـوس الطلبـة وبمـا یؤشــر قـدرة عضـو الهیئـة ال

مع طلبته سواء ما تعلق باجهاد ذاتهم للغور في اعماق طلبتهم او اظهـار قـدر مـن المرونـة معهـم 

) من المبحوثین.٥٣.٦٥٩هذا ما أشرته اجابات (

وال یفوتنا القول بأن ستراتیجیة الدعم كان لها نصیب اوفر لدى عضو الهیئة التدریسیة اذ 

ن المبحــوثین اتفقــوا علــى ذلــك أي انهــم یحظــون بالــدعم مــن قبــل مدرســیهم ) مــ٧٥.٦٠٨تبــین ان (

ــــق  ــــتهم اذ اتف ــــدریس تجــــاه طلب ــــة الت ــــاول اعضــــاء هیئ ــــدا عــــن متن ــــاء بعی ــــم تكــــن ســــتراتیجیة الثن ول

) مــــن المبحــــوثین علــــى تاشــــیر النــــواحي االیجابیــــة وتفــــادي عملیــــة القــــاء اللــــوم علــــیهم ٢٩.٢٦٨(

) مـن ٦٣.٩٠٢ر تقدیرهم لطلبتهم وفـي ذات السـیاق اتفـق (ومحاولة استغالل ابسط الفرص الظها

المبحـــوثین علـــى ان مدرســـیهم یتجهـــون الـــى اقامـــة عالقـــات حســـنة مـــع الطلبـــة مـــن ذوي المكانـــة 

المتمیزة والمؤثرین الى درجة التمسك بهم مما یفصح عن وجود توجه لدى قسم من اعضاء الهیئة 

ة الــذین یشــكلون مراكــز تــأثیر فــي اقســامهم العلمیــة التدریســیة لمحاولــة التواصــل بــل التمســك بالطلبــ

وبغض النظر عن نوع وطبیعة التأثیر وحتى الهدف المقصود من ورائه، االمر الذي یفسر لنا ان 

التاثیریـة اإلسـتراتیجیاتاعضاء الهیئـة التدریسـیة فـي المنظمـة عینـة الدراسـة لـدیهم سـعي لتوظیـف 

,Affifk:تمت االفاده من )*( A.A.&Clark, Virginia, 1984,392-397.

التحلیل العنقودي یمثل احد اشكال التحلیل المتعدد المتغیرات ،ویتمیز بانه یعمل من اجل تصنیف المقاییس 

ف عن االسالیب االحصائیة االخرى ،وقد ركز البحث الحالي على العنقدة المتسلسلة والتي باسلوب یختل

) من العناقید .Nتبدا ب (
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لطالب یقفان على خط شروع تعلیمي متصل یؤمن حالـة ذات المتجه االیجابي أي ان التدریسي وا

التواصل ویقر التفاعل ویدعم النهوض بالعملیة التعلیمیة.

  ) ١جدول (ال

التكرارات والنسب المئویة الستراتیجیات التأثیریبین 

المتغیرات
ال اتفق بشدةال اتفقغیر متأكداتفقاتفق بشدة

%  ت%  ت%  ت%  ت%  ت

  ٤.٨٧٨  ٢  ٤.٨٧٨  ١٧.٠٧٣٢  ٣٩.٠٢٤٧  ١٦  ٣٤.١٤٧  ١٤  تبادل الرأي

  -  -  ٤.٨٧٨  ١٧.٠٧٤٢  ٢٩.٢٦٨٧  ١٢  ٤٨.٧٨٠  ٢٠  التودد

  ٢.٤٤٠  ١  ٤.٨٧٨  ١٤.٦٣٤٢  ٣٩.٠٢٤٦  ١٦  ٣٩.٠٢٤  ١٦  عرض المعلومات

  ٧.٣١٧  ٣  ٩.٧٥٦  ٢٩.٢٦٨٤  ٣١.٧٠٧١٢  ١٣  ٢١.٩٥٢  ٩  االتصال

  ٢.٤٤٠  ١  -  -٢١.٩٥٢  ٤١.٤٦٢٩  ١٧  ٣٤.١٤٦  ١٤  الدعم

١٢.١٩٦  ٢٩.٢٦٨٥  ٢٩.٢٦٨١٢  ١٩.٥١٢١٢  ٨  ٩.٧٥٦  ٤  لثناءا

  ٧.٣١٧  ١٢.١٩٦٣  ١٤.٦٣٤٥  ٣٤.٦٣٤٦  ١٥  ٢٩.٢٦٨  ١٢  االرتباط

اما بشـأن معطیـات التحلیـل العنقـودي فقـد تبـین مـن اجابـات الفقـرات الـواردة فـي االسـتبانة 

) اشـر حـرص ٢١و  ١٦انها شـكلت مجموعـة مـن العناقیـد فـالعنقود االول الـذي تضـمن الفقـرتین (

المدرســـون علـــى تقـــدیم الـــدعم لطلبـــتهم المتفقـــون علمیـــا والمتمیـــزین اخالقیـــا فضـــال عـــن اهتمـــامهم 

) التـي تعكـس ســعي ٩و  ٧بالطلبـة المـؤثرین فـي زمالئهـم، امـا العنقـود الثـاني فقـد شـمل الفقـرتین (

القیمــة فــي مجــال المدرســین الــى تقــدیم النصــائح لطلبــتهم مثلمــا ینشــدون الــى افــادتهم بالمعلومــات

) لیفصـح عـن درجـة العمدیــة ١١و  ١٠دراسـتهم ویـاتي العنقـود الثالـث الـذي تمحـور فـي الفقـرتین (

التي تبناها المدرسون وعلى نحو یثیر حاالت االنتباه في ظل عرض الحقائق العلمیة مـع التركیـز 

) التـي ٨و ٢بـالفقرتین (على حاالت التفاعل االیجابي وهذا ما تدعمه فقرات العنقود الرابع متمثلة 

كشفت عن ابداء المدرسون قدرا من االصـغاء الجیـد لطلبـتهم فضـال عـن وجـود درجـة مـن الطمـوح 

لدیهم القتداء مدرسیهم بهـم، وهـذه تعنـي اتجـاه المدرسـون الـى اقامـة عالقـات ودیـة مـع الطلبـة مـن 

ا مـا فسـره العنقـود الخـامس ذوي المكانة المتمیزة ممن یشكلون مراكز تأثیر في اقاسمهم العلمیة هذ

ـــــه ( ـــــرات العنقـــــود الســـــادس (٢٤و  ٢١بفقرتی ـــــد حملـــــت فق ـــــى اعتمـــــاد ٩و  ٧و  ٦) وق ) اشـــــارة ال

المدرسون افضل صیغ التعامل مع طلبتهم فضال عن ابداء النصائح وتقدیم المعلومات المفیدة.

االنتبـاه ) لیظهر االصغاء الجید فضال عـن١١و  ١٠و  ٢ویأتي العنقود السابع بفقراته (

مدعما ذلك بحاالت التفاعل االیجابي.

) علــى وجــود اهتمــام لــدى المدرســین بعملیــات تبــادل ٥و ١واكــدت فقرتــي العنقــود الثــامن (

الرأي مع الطلبة فضال عن تفضیلهم لمیل او لجوء الطلبة الیهم عند تواجههم مشكلة دراسیة.

) التـي تعكـس حالـة مـن ١١و  ١٠و  ٩و  ٦اما العنقود التاسع فقد احتوى على الفقرات (

التالزم بین تقدیم المعلومات القیمة وصیغ التعامـل وبـین الـروح االیجابیـة والحقـائق العلمیـة أي ان 
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المعلومــة القیمــة والتعامــل االیجــابي مــدعما بعــرض الحقــائق العلمیــة یمثــل افضــل الســبل الداعمــة 

ة التعلیمیــــة التــــي ترمــــي الــــى توجیــــه التأثیریــــة فــــي المنظومــــاإلســــتراتیجیاتوالمعبــــرة عــــن طبیعــــة 

المدرسین الى تقدیم المعلومات العلمیة التي تستهوي طلبتهم مقترنـا ذلـك بابـدائهم لحـاالت االطـراء 

) االمـر الـذي یؤشـر ١٣و  ١٢على المتفـوقین مـنهم. هـذا مـا كشـفت عنـه فقرتـي العنقـود العاشـر (

بیال فاعال فـي المنظومـة عینـة الدراسـة هـذا مـا لنا ان مسألة القاء اللوم وتوجیه االنذارات لم تعد س

  )١٨و  ١٧تأطر في فقرتي العنقود الحادي عشر (

وما تقدم یفسر لنا سعي الكادر التدریسي في المنظومة المبحوثة الى تقدیم افكار مرضـیة 

لطلبتهم عندما تعترضهم مشكلة دراسیة فضـال عـن سـعیه السـتغالل ابسـط الفـرص الظهـار تقـدیره 

  ).٢٠و  ٣امام االخرین هذا ما عبرت عنه فقرتي العنقود الثاني عشر (لطالبه 

إســــتراتیجیات ) فقـــد غطــــت٢٢و  ١٦و  ٩و  ٧و  ٦امـــا فقــــرات العنقـــود الثالــــث عشــــر (

تأثیریة عدة منها ما تجسد في حاالت الدعم واخر اشر النصائح وتقدیم المعلومات وتمحـور ثالـث 

و  ٥و  ١ین من الطلبة وتأتي فقرات العنقود الرابـع عشـر (في صیغ التعامل مع االهتمام بالمتمیز 

) لتضــفي قــدرا مــن حــاالت تبــادل الــرأي فضــال عــن تفضــیلهم اهمیــة اللجــوء الــیهم مــدعما ذلــك ١٢

بالتركیز على المعلومات العلمیة.

) عن سعي الكادر التدریسي الى ٢٤و  ٢٣و  ٢١وتفصح فقرات العنقود الخامس عشر (

والتركیــز علـــى بنــاء عالقـــات ودیــة معهـــم وصــوال الـــى التمســك بالطلبـــة ذوي التواصــل مــع الطلبـــة

المراكز التاثیریة في اقسامهم.

) مؤشــــرا لتجنـــــب الكـــــادر  ١٩و  ١٨و  ١٧وتضــــیف الفقـــــرات العنقــــود الســـــادس عشـــــر (

التدریسي حاالت القاء اللوم او توجیه انذارات بل التركیز على كل ما هو ایجابي لدى الطلبة مما 

ح عن وجود توجهات ایجابیة لدى ذلك الكادر بشأن طلبتهم.یفص

) صــورا ١١و  ١٠و  ٩و  ٨و  ٧و  ٦و  ٥و  ١ویعكــس العنقــود الســابع عشــر بفقراتــه (

التاثیریــة ، علمــا ان هــذا العنقــود شــغل مســاحة واســعة مــن الصــور اإلســتراتیجیاتایجابیــة لطبیعــة 

الحیة مقترنا ذلك بعرض الحقائق وحاالت تبادل سواء ما تعلق االخر بتقدیم النصائح والمعلومات 

ــیهم عنــد حصــول أیــة  الــرأي ســعیا لضــرورة توجیــه انظــار الطلبــة الــى مدرســیهم واالكثــر اللجــوء ال

مشـكلة تعترضــهم وهـذا یعكــس درجـة مــن المرونــة فـي التفاعــل بـین اطــراف العملیـة التعلیمیــة حتــى 

لدراســة ممــا یؤشــر مســتوى االجهــاد الــذي عنــد اقتــراف الطلبــة بعــض االخطــاء العلمیــة فــي مجــال ا

یبذلـه الكــادر التدریســي لمعایشــة الطلبــة والغــور فــي اعمــاقهم هــذا مــا جســدته فقــرات العنقــود الثــامن 

و  ١٢و  ٨و  ٥و  ٤و  ٢و  ١) وفیمـــا یخـــص فقـــرات العنقـــود التاســـع عشـــر (١٥و  ١٤عشـــر (

اوالت تبــادل الــراي والســعي ) فقــد عبــرت عــن الــروح االیجابیــة واالصــغاء الجیــد فضــال عــن محــ١٣

الى االطراء على الطلبة مقترنا لك بتقدیم المعلومات وعلى نحو یجسد الروح االیجابیة في المجال 
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التعلیمــي وبــذات الوقــت یعكــس حــاالت المرونــة فضــال عــن تقــدیر الطلبــة وكــذلك الشــأن للعناقیــد 

ـــد اكـــدت ذات المت ـــذي عبـــرت عـــن العشـــرون والحـــادي والعشـــرون والثالـــث والعشـــرون فق جهـــات ال

العناقید السالفة الذكر مع شيء من الشمولیة.

) التحلیل العنقودي٢مخطط (ال

عن الحاسبة بعد معالجة البیانات

االستنتاجات والتوصیات
االستنتاجات.اوال

على ضوء نتائج البحث الحالي استنتج الباحث ما یاتي :

في المنظمة عینة الدراسة وبموجب وجهة نظر المبحوثین تبني اعضاء الهیئة التدریسیة-١

التأثیریة ممثلة بـ (االستشارة، التودد، تقدیم المعلومات، االتصال، اإلستراتیجیاتمجموعة من 

الدعم، الثناء، االرتباط بالعناصر المؤثره).

من قبل اعضاء الواردة في الفقرة اعاله  اإلستراتیجیاتوجود تباین في مسألة اعتماد او تبني -٢

التودد وتقدیم إستراتیجیةهیئة التدریس هذا ما كشفت عنه اجابات المبحوثین، اذ نجد ان 
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) على التوالي قیاسا ٧٨.٠٤٨) و (٧٨.٠٤٨المعلومات حملتا النسب الغالبة (

االخرى. وفي ذلك یرجح حالة التواصل ویدیم زخم العالقات بطابعها الودي اإلستراتیجیاتب

اإلستراتیجیاتبقدرة اعضاء هیئة التدریس على تفحص الموقف التعلیمي واختیار مقترنا ذلك 

.اإلستراتیجیاتالتي تناسبه وهذا ما اطرته حالة التباین في تبني 

ذات التوجه اإلستراتیجیاتتوافر االمكانیة لدى اعضاء هیئة التدریس الختیار عددمن -٣

لتعلیمیة االفضل للطلبة وبذات الوقت یعمق االیجابي والمنحى االغرائي وبما یوفر الفرصة ا

العالقات معهم.

ثانیا: التوصیات
على ضوء نتائج البحث الحالي یوصي الباحث باالتي :

تعمیق الرؤیة الفكریة العضاء الهیئة التدریسیة تجاه الطلبة وعلى نحو یدفعهم الى اعتماد -١

البیة ومن ثم معرفة توجهاتها انجع صیغ واسالیب التفاعل سعیا لكشف مكامن الشخصیة الط

والسعي الى تبني الخیارات الستراتیجیة المالئمة لها وصوال الى الغور في ذاتها.

التأثیریة االیجابیة والسلبیة وبما یدعم اإلستراتیجیاتالعمل على وضع فواصل حادة بین -٢

یجیة التودد غیر االیجابیة ویقوض السلبیة انطالقا من انه لكل فعل رد فعل، فما تحققه سترات

ما تؤشره ستراتیجیة العقوبات.

اتاحة افضل فرص الخیار الستراتیجي امام اعضاء هیئة التددریسیة وبما یؤمن المفاضلة -٣

بمداها الصحیح دون االنغماس في الجزئیات او باالكتفاء بالسطحیات. بل اعتماد 

م واالنذار والتوجیه الجارح قد الجوهریات فما تنفث به السلبیة غیر ما تحققه االیجابیة، فاللو 

الینم عن توجهات ابویة وانظمة دعم عاطفیة بقدر ما یؤشر التقویضیة في المجال التعلیمي 

، االمر الذي یحدو بالقیادات التعلیمیة الى توظیف كل امكاناتها خدمة للستراتیجیات 

التأثیریة التي تتبناها.

المقترحات :ثالثا. 
لحالي یقترح الباحث :على ضوء نتائج البحث ا

توظیف استراتیجیات تاثیریه اخرى من قبل اعضاء الهیئة التدریسیة في المعهد التقني -١

الموصل .

التاثیریه على عینات اخرى .اإلستراتیجیاتتطبیق -٢
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االستبانة
بـین ایــدیكم االسـتبانة الخاصـة بالبحــث الموسـوم "اسـتراتیجیات التــأثیر لـدى اعضــاء نضـع

الهیئــة التدریســیة" دراســة الراء عینــة مــن طلبــة االقســام العلمیــة فــي المعهــد التقنــي الموصــل، نأمــل 

االجابة على التساؤالت الواردة فیها خدمة الغراض الدراسة.

ت
الفقـــــــــــرة

اتفق 

بشدة
اتفق

یر غ

متأكد
ال اتفق

ال اتفق 

بشدة

یعمــد مدرســوك الــى تبــادل الــرأي معــك عنــد حــدوث ایــة نقــاش علمــي   ١

معك

یبدي مدرسوك قدرا من االصغاء الجید عندما تتحدث معهم  ٢

یقدم مدرسوك افكار مرضیة لطلبتهم عندما تعترضهم مشكلة دراسیة  ٣

ل عند استشاراتهمیظهر لك مدرسوك افضل صیغ التعام  ٤

یقدم مدرسوك افضل النصائح عند اللقاء بطلبتهم  ٥

یفضل مدرسوك اللجوء الیهم عندما تعترضك مواقف متأزمة.  ٦

یطمح مدرسوك الى االقتداء بهم من قبل طلبتهم  ٧

سلوك مدرسوك في المحاضرة موضع اهتمام من قبلك  ٨

مات قیمة لطالبهم في میدان الدراسةیقدم مدرسوك معلو   ٩

یعمــد مدرســوك الــى اثــارة انتبــاه طالبهــم مــن خــالل عــرض الحقــائق   ١٠

العلمیة

یتفاعل مدرسوك مع طالبهم بروح علمیة عند عرضهم المحاضرة  ١١

یركز مدرسوك على تقدیم معلومات علمیة تستهوي طلبتهم  ١٢

لمعایشة طالبهم والغور في اعماقهمیجهد مدرسوك ذاتهم   ١٣

یعمد مدرسوك الى دیمومة التواصل مع طلبتهم  ١٤

یوظف مدرسوك كافة قنوات االتصال خدمة لطلبتهم  ١٥

یحرص مدرسوك على تقدیم الدعم لطلبتهم المتفوقین علمیا  ١٦

یتفادى مدرسوك توجیه ایة انذارات لطلبتهم  ١٧

تجنب مدرسوك محاوالت القـاء اللـوم علـى طلبـتهم عنـد حـدوث خلـل ی  ١٨

دراسي

یركز مدرسوك على النواحي االیجابیة لطلبتهم دون السلبیة  ١٩

ـــــتهم امـــــام   ٢٠ یســـــتغل مدرســـــوك ابســـــط الفـــــرص الظهـــــار تقـــــدیرهم لطلب

االخرین.

ــــتهم مــــن ذوي   ٢١ ــــات حســــنة مــــع طلب ــــى اقامــــة عالق یتجــــه مدرســــوك ال

لمكانة المتمیزة.ا

یعمد مدرسوك الى االهتمام بالطلبة المؤثرین في زمالئهم  ٢٢

یحرص مدرسـوك علـى التواصـل مـع الطلبـة مـن ذوي السـمعة الجیـدة   ٢٣

في المجال العلمي.

یتمســك مدرســـوك بالطلبـــة الـــذین یشـــكلون مراكـــز تـــأثیر فـــي اقســـامهم   ٢٤

العلمیة
  ج


