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 مةلخص

يقددددم ال يفددددت   لياتددددي اليددددا  لتليدددة للقيددددادر البيفويليددددة او ددددميا الددداة ت  يقدددد  للو ددددو  ا  الب تيددددة ا  دددداةية    
اباللبتدداد للدددس دةايدددة ةةيدددم ا ودددة االيددد وية دااليدددبمادر ودد  القدددادر القدددددر   ا دددا   دددو   للب تيدددة د   ا ددد الية 

شدددلل لل تدددو   االيددد و  دال تدددا   ا ديثدددة   القيدددادر ال يفدددت وددد  نلدددة ال تدددا   االيددد وية الددد   ددداك  اما ددد  ام
داةت اليددا ابلب تيددة ا  دداةية كتددا دا  حثيددة ال يفددت ودد  كونددي يقدددم الددلة  االيددةاتي ية للب تيددة ا  دداةية لدد  لليدد  

خيددي دنددد  ا ددا   ددا   نياديددة ت  دد   وددر ةدا العملددل د دداك  ام ددبق ا دلدددييا امعلخددة الةكي يددة ابلبدداةيم دا يددة ال ي ددة
البتددد ال يفددت للددس خيدد  ال تددا   دااكاوددا دا ددا   ددو   شديددد و  دد   وددر الشدد ا ا ديددد للقيددادا  امعا ددلر وددر 
ا ماظ للس اهلوية اإلي وية , دكاند  و ي يدة ال يفدت د دمية ةةميدة و ب يدة داةت دخ  للدس حد ر ال ا دت د لابدي 

ل دديا  االدليددة دا ددا  اليددا  لتليددة ت  يقيددة للقيددادر دكاندد  العتليددة   لددا  ال يفددت دملددا ال يفددت ا  ا  ددا  الم
ال بائج ال يائية تلكخ للس حثيدة االةت داب ادل اللةيدة دااليدةاتي ية دالب دويل  دالبقيدي  كايداا   القيدادر الد  ت دب ير 

 القيام ابلب تية ا  اةية د اخظ للييا
 

Abstract 
 

The research about the Practical mechanisms of transformational leadership process as 
a practical framework to reach cultural development based on the study of the history 
of the Islamic nation and making use of the leader’s example in building a model for 
development. The research Problematic issues is that a few of the Islamic models that 
simulate past Orient Islamic model and modern models of leadership and its relation 
to the cultural development. The importance of the research that it offers a strategic 
vision for the development of civilization by building leadership models that are 
consistent with the modern times and simulate the future and has a constructive 
knowledge of history and its growth structure. 
The research base on the understanding of the models, simulation and building a new 
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سناده ضعيف ألن الهيثم بن عدي متروك، وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد، مج107، ص4الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، مج (1) ، من 117، ص1، من طريق الهيثم بن عدي، وا 
سناده ضعيف أيضًا.طريق القاسم عن عثمان بن عفان بسند منقطع،    وا 

model in consistent with the new modern leaders while maintaining the Islamic 
identity, The research methodology is descriptive, historical , clerical and based on 
researcher experience and his work experience in the research field. 
The study concludes to prove the initial hypotheses and constructing leadership 
Practical mechanisms and the final results were focused on the importance of the 
connecting the vision, the strategy, the development and assessment as a basis for 
leadership that can achieve and maintain the cultural development and growth. 
 

 املقدم 
 د يف ي ال لام، داعد: آليا تد هلل ةّب العامل، دالمل ر دال  م للس ييدان اتد نائدان دن ي ا، دللس 

ان ن ي ددا اتددددو س ددددو يددديد القدددادر دنائدددد ال دددادر، دلوتدددي ديدددةتي دحح ندددي دددد  ا يدددور دالقدددددر لةايدددة كدددا شيدددا، 
 الدنيا. دنيادر

دند حلّ  ال يب و س للتا  دةشا  دنادر، لي وا كدا  ندادر، ايدبعلوا للدس الددنيا د  اويدا المداين، خايدبقل 
 اجملبتر دا ي  حلظ    اةر   الباةيم.

خدددد  تملددددلت اجملبتعددددا  ال شددددلية دال ت ددددبظ  ودددد  اددددة نيددددادر   يتددددة ت ددددعس   وملددددا  ةاعيددددا شل ددددا  لل ددددة 
 ل ائا و  اة ايبئثاة حد ظل  حد اثا .دام اةم، ددخعا  للشل دال

خالقيادر  اهنا لظي  دح ة   الون  نم ي،  ىت لدّد الد عض  دعل القيدادر ود  حلظد  وشداكا ام دلتل 
امعا دددلر دندددد نيدددا: ام دددلتون ا  حدددة دل دددّ  ال دددعل   القيدددادر، خالقيدددادر  ددد ل الق دددية، د ددد لدا ا حدددل ا ودددة 

 .س1و«ان هللا ليخع ابل ل ان وا ال يخع ابلقلآن»مب توع حخلاددا، د  ا ديت: 
س   خلن ددا، INAدنددد انبشددل  اليددوم وددداةا   العدداق دددلّل  القددادر وثددا: وامدةيددة الول يددة لدد داةر العاوددة 

دوددد  حددد   ال لددد  للدددس و اد يدددا كدددوين وددددةا مدددادر اإلداةر الل ددديدر لملليدددا   يدددوة  ودددر د اةر البعلدددي  العدددا  
ةحيدد  ودا يقدددووء هلدشال  الشد اب، دحكثددلء ووشدود لدددي ا دود  أاشدة لددي، دحن حوب دا اإليدد وية  دل    ددا  ال دوةية، خقدد

حن ت ددة للددس دةب نادت ددا العظددام ديددلم ا الملددا ، ل عيددد لددد حوب ددا، دنملددا ا  حدددداخ ا، د لدد  ادةايددة القيددادر   
 اإلي م، دكيل هلا حن ت ون  ويلية لب ين   اةر ان انية.

ا ي  القيدددادر ا قدددة اموظدددة   كبددداب هللا لدددخ دشدددا ديددد ة ةيدددو  هللا ال دددل ، ال تبعددددادا ل ةددددا، د دددا ختدددو 
 ح  يف  حوة شادلية حلظ  ا و .
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 . 233م، ص: 2012، 1( عبيد، مجدي فاروق، القائد الذي ضل الطريق، دار النشر الوطنية، مملكة البحرين، المنامة، ط2)

دا ا ك ا ح  يف ا  عما  خيذا ال مي ع ا و  ال يوض، دا حدذ اب يد اب لوةا دة ا ةض اب د  دالعدد ، دددذا 
دلآلحددلي  اعددد  لدد ت  يددت تبددواخل خيددي  ددمة الث ددا  للددس ا دد  دالعددخر  الحد يب لددم و ددا اادداد ام ددل  القائددد ل م ددي 

دال ملةر، دادةاك ال اية و  ا يار، دكدذل  العتدا الملديفيت، داملدندة ال اخيدة، دنددةا  حللدس للدس ا دا  اإلن دان ود  
 الداحا داخلاة 

 :س2ويةليومن هنا ميكن تةلخيص االليات اهلام  لةلقيادة يف بناء احلضارة اإلنساني  مبا 
. اادداد نيددادر تعتددا للددس البوشيددي ابال دداء الملدديفيت، دتبددو  ت ظددي  اجملبتددر، دالب  ددي  امددبق  للت ددبق ا، 1

 دالب  ي  امب اوا ال كا خئاتي.
. اظيدداة الم ددلر ال ددليتة الدد  خ ددلان هللا للييددا، دالةكيددخ للددس  ددتّل اهلتدد  دايددب ياض العددخائ ، كدد  ن ددون 2

 م  ا دللت بتر.نادر خاللل انخعل  ن
.   در العتا دالبدةيم دالبعل  دال يفت لبيفقي  الل در دال  اا، دااليبتلاة دالب وة، ل ملدا مدا ن دبيف   3

 كاوة و لتة كان  حد  و  محا ال وة للعاق.
العقددو  دالقلددوب حكثددل التئ دداان  ال ددلوكية داإلداةيددة هدلبيددا الشددللية لب ددون  .   در امعلخددة، دةادد  العلددوم4
 دن وال  هلا.

 حثية ال يفت مبا يل :
 . دو  لقة د ا ال العاولل دال ح   امشي ة دتملوةاوا ام بق لية.1
 . حهنا ال وتقة ال  ت مليل داحليا كاخة اممادي  دااليةاتي يا  دال يايا .2
 . تدل  القوى اإلاااية   امشي ة، دتقليا ا وانم ال ل ية ندة اإلو ان.3
 دتدةيم ا خلاد د ويليا ا  وواةد اشلية ت يل نيتة للت بتر، دت ون نددر لألشيا  القادوة.. ت تية 4

 
 الفصل األول

 املدخل املنهجي لةلبحث:
 البحث وتساؤالهتا: األول: مشكةل املبحث 

مبا حن المشا يب لم ا داث لتلية الب تية ال  وة، خإن ال  داا ددو ارحدل يب لدم ا دداث الب تيدة د لد  
ح يددانك كثددةر، دابلبددا  خددإن القددوانل دالدد ظ  د ددددا ال ت مدد  إل ددداث لتليددة الب تيددة دد ددا دشددود نددادر هلدد  ةةيددة   

 شدددد ال اندددا ، دتوشيييدددا ودددو و دددبق ا حخ دددا ل قدددا اجملبتدددر نقلدددة   ددداةية ودددو ا ودددام، لي دددون لبتعدددا  ييدددد  
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دائدد  اوشددود نيددادر  ويليددة للددس كاخددة ام ددبو  ،  للو ددو  ل يددبقلاة امبونددر اعددد الب تيددة، اددا لي ددون لبتددر يب ددوة
ددددذء الدةايددة لي دد  اال اادلددة لبقدددد  اليددا  لتليددة للقيددادر البيفويليددة ودددو ا ددداث الب تيددة، دابلبددا  خإهنددا  ددداد  

 اإلشااة للس الب اةال  البالية:
 وا ودى   ة اللةية للقيادر البيفويلية   الب تية ا  اةية-1
 ا ا  ايةاتي   دةة  للقيادر البيفويلية؟.كيل يب    -2
 كيل تب  لتلية الب ويل للقيادا  ور نم يا دور ارحلي ؟.  -3
 وا د  حثية البقيي  دكيل تب  للقيادا  و  حشا الب تية-4
 

 :اختيار البحث ثاين: مربراتالاملبحث 
يفددة الونددو  للددس دانع ددا القيدداد  ان ام َّلددر للددس  ددشدن حوب ددا اإليدد وية لددةى حنددي اب  ودد  ال ددلدةا  امل

داإلداة ، دال ظددددل   دنائقددددي دتمملددددي تي لل ددددلد  ابيددددةاتي يا  ل ددددادا ان لي ّلقندددد  تددددشد  دلددددو ا ددددخ  الي ددددة ودددد  
ا  و  المليفييفة للقيادر ا قة ددذا وا دلا ال ا ت الحبياة دذا امو دوع دال يفدت خيدي دود  ددذء االيدةاتي يا  

 دا  و .
 ام ة العلت :
يعددد وميددوم والقيددادر البيفويليددةس ودد  اممددادي  دامملدد ليفا  الدد  حخل وددا  قاخددة العملددل دابلبددا  ح دد يف   -

وبدادلددة دوددا دددذء الدةايددة اال  تو دديت هلددذا امملدد لت ا ددديت للتيددا  دالعتيدد  ةةميددا ، خددإن كاندد  القيددادر تقبملددل   
ئددد القددادة للددس نيددادر وشي ددة اشبتاليددة دالو ددو   ددا  ودد  ادداال للددس نيددادر ا دديو خإهنددا اليددوم تعدد  لدد  اإلداة  القا

  للس ام بو   ددذا نع  ل ي اد والقائد البيفويل س.
 دي  ل  و  دذا ام ة العلت  و ةا  خللية د :

 . تمليفيت اممادي  اخلالئة ل  اإلي م دالقيادر اإلي وية دام لتل.1
 . تو يت اللةية اإلي وية للقيادر.2
 قيادا  الم لية داإلداةية اإلي وية وو دذء اممادي .. توشي ال3
. خقل ام ب ة العلاية لاوة داإلداةية حا ة، ادةايا  تعبتد ا دلة الشللية حيايا  اليدب    ال دتا  4

 دالملما  القيادية دلب ون ول دا    د ر ال تا   ال لوكية للقادر البيفويليل.
 كتا كان للدةاية و ةا   اتية د :
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في الفقه والزهد، وأحد الكتاب المترسلين، م( إمام الديار الشامية 774 - 707هـ = 157 - 88هي منسوبة لإلمام األوزاعي، وهو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد االوزاعي أبو عمرو ) (3)
ناؤوط، محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة ولد في بعلبك، ونشأ في البقاع، وسكن بيروت وتوف ِّي بها، وُعرَِّض عليه القضاء فامتنع. الذهبي، سير أعالم النبالء، تحقيق: شعيب األر 

 .7/107هـ، 9/1413الرسالة/ بيروت، ط

 
. لب ددويل لتددا ال ا ددت   البدددةيم القيدداد  ددلدد  دململددي ال دداا    البدددةيم اإلداة  كونددي  ا ددا 1

للس ل وية ال وةد ا وةك    البدةيم اإلداة  دالخوالة   للوم اإلداةر دل وية مجعية امدواةد ال شدلية ابإل داخة ا  
 دالوم الباديا الةاو .

 .س3واإلوام ا د ال . دملا ال ا ت   لا  القيادر و  شاوعة 2
 

 املبحث الثالث :أهداف البحث:
 اهلد  اللئيس و  دذء الدةاية دو البعل  للس اليا  القيادر البيفويلية   الب تية ا  اةية د ل  و  ح  :

 البعل  ا  ودى تواخل يلوك القيادر البيفويلية لدى القادر دامدةا . -1
 البعل  ا  ودى االحب       ة يلوك القيادر البيفويلية للس ا ادا  العاولل وو الب تية. -2
ام دداثة   ا ددا    دديا نظددل  خيتددا يبعلدد  مبو ددوع القيددادر البيفويليددة دو دداثبيا   الب تيددة ا  دداةية،  -3

 للس الب اة ندةر ا أاث العلاية ال  تملد  هلذا امميوم.
ة ال شددل لدد  اعددض امعونددا  دايتددددا  الدد  تعددةض لتددا القددادر ح  ددا  لتليددة الب تيددة، دتقددد  اادلدد -4

 اعض البو يا  ال  ند ت اد    لتلية الدخر اب اء الب تية ا  اةية.
 

 املبحث الرابع :فروض البحث:
ا مي   د ر خدلض يقدود د يي ا  ما ي   و  للضك مش لة الدةاية دت اةالوا د وال  ا  حثيبيا دحدداخي

 الدةاية و  ادايبيا د ىت هنايبيا دو ار :
 المل ية اللئي ية : يوشد ل نة اةت الية ااااية ال االليا  العتلية للقيادر البيفويلية دالب تية ا  اةية.-

 المل يا  المللية:
 توشد ل نة اةت الية ااااية ال دشود اللة  دالعتلية القيادية للب تية . -
 دالعتلية القيادية للب تية. االيةاتي ية توشد ل نة اةت الية ااااية ال دشود -
 توشد ل نة اةت الية ااااية ال دشود الب ويل ام بتل دالعتلية القيادية للب تية. -
 توشد ل نة اةت الية ااااية ال دشود البقيي  امب اوا دالعتلية القيادية للب تية. -



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 2, No: 1, 2015 

           

 
 24 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

                                                           

)أحمـد، سـعيد مرسـي،  «ا، لة واسعة ومرنة قد تتضمن عددًا من المناهج واألساليب الفرعية، مثل: المسوح االجتماعية، ودراسة الحـاالت التطويريـة والميدانيـة وهيرهـيعتبر هذا المنهج مظ (4)
 (.97-96م، ص1986، عالم الكتب، القاهرة، 10تطور الفكر التربوي، ط

يتم  واسطة جمع األدلة وتقويمها، ومن ثم تمحيصها وأخيرًا تأليفها، ليتم عرض الحقائق أواًل عرضًا صحيحًا في مدلوالتها وفي تأليفها، وحتىإعادة الماضي ب»( المنهج التاريخي عبارة عن : 5)
 (. 97-96م، ص1986ب، القاهرة، ، عالم الكت10)أحمد، سعيد مرسي، تطور الفكر التربوي، ط «التوصل حينئٍذ إلى استنتاج مجموعة من النتائج ذات البراهين العلمية الواضحة

 :أمهي  البحث،:املبحث اخلامس 
 ل ا دةاية حثية للتية ت ة لل ا ت العتا  ا، دتب لس حثية الدةاية اللاد ة اعدر نقاب د  ار :

نلددة الدةايددا  دا أدداث اموشددودر   ام ب ددة العلايددة، دحا ددة  خيتددا يبعلدد  مبو ددوع القيددادر البيفويليددة،  -1
م، حال دددددو الب يدددة،  يدددت الدةايدددة ودددا  خدددلا  ابم ب دددة ددددذا ابإل ددداخة لدددلا  ددددذا امميدددوم مبميدددوم آحدددل  يدددو  دددددا

 اإلي وية.
تب اد  الدةاية الع ملل ال شل ، دالذ  يلعم ددةا  داودا  د يدو  ، يدوا   للدس و دبوى القيدادر البيفويليدة  -2

 حم للس و بوى البا ة   ا داث لتلية الب ية.
 يس العتلية الواشم توخلددا ابلقدادر دكيميدة تلت   الدةاية اب انم العتل ، د ل  و  ح   د ر ا -3

 .ت  يقيا
 

 املبحث السادس :منهج البحث :
 يدت يب ايددم دالدةايددة اللاد ددة، ودد   س4ولقدد البتددد ال ا ددت حدد   دةايدبي للددس امدد يج الو ددم  البيفليلدد 

 يدددت الو ددددل الدددددني  للظددددادلر، دتقدددددمييا كتددددادر للتيددددة مي ددد  االيددددبمادر و يددددا   ايددددقاليا للددددس الوانددددر، دا ددددا  
، الذ  يملل ا  داث ال  دنعد    اما د  د دما  كيميدا ، س5ودةايا  و بق لية للييا اباليبعانة ابم يج الباةم 

ليليدددا دو انشدددبيا دتم دددةدا، دااليدددب اد للدددس  لددد  الو دددل   ايدددبيعاب الواندددر ا دددا ، ديب ددداد  ة دددد ل ا دددلدا د 
 دتونر ا اداوا ام بق لية القلي ة دال عيدر.

 
 املبحث السابع :الدراسات السابق :

د دداك دةايددا   دد يية   اعددض تمليعددا  الدةايددة،  يكلددلن  ح  ددا  ا ددديت لدد  دددذء البمليعددا ، دودد  دددذء 
ش يية: القيادر البيفويلية دل نبيا ابإلاداع اإلداة ، دد  ةيالة حلد  ل يا دةشة اماش دبة   العلدوم الدةايا  ال

اإلداةيددددة،   شاوعددددة انيددددل   ال ددددعودية، دددددد  دةايددددة و دددديفية للددددس العدددداولل امدددددنيل   ا دددددى د اةا  الددلددددة 
ادداع اإلداة  لددى العداولل، دتدواخل القددةا  ال عودية، د د   لد  الع ندة ادل  دا  القائدد البيفدويل  دتدواخل اإل

اإلادالية لدى العاولل امدنيل، دةكخ  الدةاية للس ايان الع نة ال  د  القيدادر البيفدويل  دوددى تدواخل القددةا  



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 2, No: 1, 2015 

           

 
 25 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

                                                           
 .17، ص2002(العدلوني، محمد أكرم وسويدان، طارق، القيادة في القرن الحادي والعشرين، دار ابن حزم/ بيروت، 6)
 ، مادة )قود(. 1( ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط7)

.316، ص2001القاهرة، ( مصطفى، أحمد سيد: سلوك الناس في العمل "رؤية معاصرة"، 8)  

.17، ص 2010 -هـ1431، 1( العواشز، عبد هللا: القيادة متكاملة الجودة، الناشر اإلبداع الفكري، الكويت، ط9)  

 اإلادالية للعاولل، داةدا و  الدةايا  ال   يكللن    وو عيا.
ابإلاداع اإلداة  لدى ةةيا  ا ن دام ا كدادمييل   ا اوعدة كذل  دةاية اع وان ل نة القيادر البيفويلية 

اإليدد وية ا ددخر، دددد  حي ددا  ةيددالة واش ددبة   اداةر ا لتددا ، اداةر امددواةد ال شددلية   ا اوعددة اإليدد وية   اددخر، 
 تيددددة القدددددةا  دددددددخ  الدةايددددة ا  ايددددان الع نددددة اددددل اوددددب ك القيددددادا  ا كادمييددددة لع ا ددددل القيددددادر البيفويليددددة دت

 دمييل اب اوعة اإلي وية ا خر.اإلادالية لدى ةةيا  ا ن ام ا كا
 

 املبحث الثامن : تعاريف مصطةلحات البحث :
 د دد ومل ليفا  الدةاية اللاد ة ابر :

 .تعريف القائد:1
 .س6والش ا الذ  ي ب ير البا ة   ال اا دتوشييي  إلجنا  اهلد  وو   ة: داع اةر 

 القيادة: -2
ل ة : القنْودي : نقيض ال َّول، يقود الدااة و  حواويا، دي ونيا و  حلميا، دال ول و  اخللل، دااليد  ود  

 .س7و ل  كلي القيادر
حوددا ا دد   ا : خيدد  نشدداب دخعاليددة  بددو  للددس البددا ة للددس يددلوك ارحددلي  كدداخلاد دمجالددا ، وددو اجنددا  

 د قي  ا ددا  املاواة.
 التحويةلي :القيادة  -3

ددددد  ال ددددع  إل ددددداث ت يددددةا  اااايددددة   لليقددددة حد لددددلل العتددددا، خالقائددددد البيفددددويل  احددددذ مب دددددح اإلداةر 
اباليبث ا ،  يت ال يبدحا   العتا لامدا يداة اشد ا ل يعد ، دادددن ح دداث ايدبث ائية ادة لاديدة تد ة تدحلدي، 

 .(8)  ا دا ددو د ذا يباار حدا  ولةدييي ديمليفت وا حيدث و  اولاخا  
 يددت ح دد ت وملدد لت البيفددويل  داإلشلائدد  حيدداا لدةايددة القيددادر، دنددد ايددب دم   ال الددم للبتييددخ اددل 

س د ل  للبتييدخ ادل حدلئد  القدادر الدذي  ي  دون 1978اإلداةر دالقيادر... دند ظيل ومل لت القيادر البيفويلية لام و
القدادر الدذي  يعبتدددن اشد ا دايدر للدس لتليدة ت داد  ام داخر ل نة  ا  دد  د ميخية ور ولةدييي  ود  حدلئد  

 .(9)لليفملو  للس نبائج
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)10) Burns, J. M. (1978), Leadership, Harper, New,p20. 

 .53-52م، ص2006واشنطن، باالشتراك مع الدار العربية للعلوم، ، المعهد العالي للفكر اإلسالمي، 3(الطالب، هشام: دليل التدريب القيادي، ط11)

  .11(المرجع السابق نفسه، ص12)

 
دليلّلخدد  القيددادر البيفويليددة ههنددا لتليددة ي ددعس ودد  ح هلددا القائددد دالبددااعل ا  ال يددوض كددا ودد ي  اب حددل، 

 دد  ود  ح دداب القيددادر ، كتددا للخد    ووانددر ححدلى للددس حهندا س10وللو دو  ا  حللددس و دبو   الداخعيددة دا حد ل 
دالددد  تعتدددا للدددس تويدددير ادبتاودددا  املةديدددل دت شدددي يا، دتعتيددد  و دددبوى ادةاك ددددشال  امدددوظمل، دن دددوهل  للةيدددة 
ا تالدة دحدددداخيا، ودر تويددير ودداةك امددوظمل لل ظدل ا  وددا ددو حاعددد ود  ادبتاودداو  الذاتيدة ودد  حشدا الملددا  العددام 

 للت ظتة.
ةيدة م ظتاودا، دتعتدا للدس ااداد حنظتدة ت ظيتيدة شديددر كليدا  تبواخد  ودر وب ل دا  خي  القيادر الد  ت در ة 

 ام بق ا.
لتليددددة  ليدددد  لتولددددة ودددد  ال دددداا اب دددداء ادددددد د  دددد ، د لدددد  ابيفميددددخد  للددددس العتددددا »دددددد  حي ددددا : 

د ي ون  لد  ا اددا  ابحبياةد ، دالقيادر ال اشيفة  لك ال اا   اال اء الذ  حيق  وملا ي  للس امدى ال عيد، دن
ن دية وعي دة، دويتدا كدان ا ودل،   يب داد لاوا  وثا نشل الددلور اإليد وية   العداق، حد ا اددا  ادددا  وثدا لقدد ودش ل 

 «.خإن الويائا دال ا   ام حن ددم امملا  ال  ى لل اا امع يل  ا لا  دللس امدى ال عيد
 اممادي  ا يايية البالية:دمي   خي  ظادلر القيادر ا ا   للس 

القيادر نور تبدخ  ال القدادر دا خدلاد ا ليقدة و يتدة يةتدم للييدا توشيدي لاندا  ا خدلاد هيدلوب وب ايد  -
 دوب اا  اب اء ا ددا  ال   دددا القائد.

، دا دا د  نور تبمالا ححذا  دل ا   ودر اي يدا دايئبيدا دشوددا الدذ  تعتدا خيدي خيد  ال تبيفدلك   المدلا  -
   م امع يا  القائتة.

د  نور دائ ة المعالية دا لكة ال تبونل، ند تلتمدر دةشدة نشداليا دكثاخبيدا دوددادا، دندد تد  مض ل  يدا  -
 ال وتد.

 .س11والقيادر توظيل ام ادئ دالويائا دا ياليم و  حشا اا   دا يفة، دللس وو اّدد دوب   -
 تدا  دالدخ در، دد دا يقملدد ادي   در ودداةك المدلد ال م دية داالشبتاليدة : شا  لمدظ الب تيدة ود  الالتنمي  -4

 دالم لية داللد ية، للو و  اي ا  و بوى الماللية دا دا  العا .
لتولددة ودد  الدد اوج الدد  تب دداد  ت ددويل اميدداةا  البيفليليددة دالقياديددة لبيف ددل القدددةر للددس »دالب تيددة ددد : 

 .س12و«اإل لا  داإلداةر
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 .88، ص2006( هانم، عبد هللا عبد الغني، األنثروبولوجيا الثقافية، المكتب الجامعي الحديث، االسكندرية، 13)

 . 21-20م، ص2002اد، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ( كوش، دوني، مفهوم الثقافة في العلوم االجتماعية، ترجمة: قاسم المقد14)

خالب تية لتلية  اولة دوب اولة، تب دت  كاخدة ا واندم االنبملدادية دال يايدية دالقانونيدة دالب اةيدة دالخةاليدة 
 داإلداةية دالعتلانية... املت  ة أيار لبتر وا.

خالب تية تعين لتلية  ويا ود   الدة ا   الدة حخ دا و يدا، دحي دا : تعدين المعدا الب دويل  ه د الي ام بلمدة 
 شد  ا  ةخر و بوى اجملبتر و  و بوى حدىن ن  يا  ا  حللس ن  يا .الذ  ي

مما يعين حن الب تية لتلية وبعددر ا اعاد، تب ت  اشلا  ت ةا  لتليدة شذةيدة  داولة دوب اولدة تشدتا كدا 
 -يايددديةالددد ظ  ال  -ال دددلوكية -الثقاخيدددة -االنبملدددادية -شواندددم ا يدددار   اجملبتدددر د  دياكدددا الددلدددة: واالشبتاليدددة

 امشي ا  ا  ووية داخلا ة دا دلية ... اخلس. -ال ظ  اإلداةية
دالب تيددة اإلداةيددة تعددري ابلب ددةا  ا ذةيددة   دياكددا دنظدد  دحيدداليم لتددا ا يددا  اإلداة ، دح دداب ال ددلوك 

 .ال شل  خيي، و  حشا   در خاللية دذا ا يا     قي  حددا  الب تية
، kulterدوملدددد لت الثقاخددددة  civilizationاددددل وملدددد لت ا  دددداةر  : د دددداك ودددد  ملدددد احلضــــارة -5

دمي   ا القو  للمملا ال امميوول حن ومل لت ا  اةر اةت   أالة البيف ل، دي ب دم ددذا امملد لت ل  داةر ا  
ح دددد ولا دددا البملدددالد   حددد  ت دددوة اجملبتدددر ال شدددل ، ا ا  مي ددد  القدددو  حن وملددد لت ا  ددداةر ندددد حللددد  ليشدددة ا  

 .س13و لة ت وةية و  ولا ا ت وة اجملبتر ال شل ول 
دتعدل  ا  داةر   العلدوم االشبتاليددة ههندا ال دا املكددم الدذ  يشدتا امعلخددة دامعبقددا  دالمد  دا حدد ل 

 دالقانون ا للا  دالقدةا  دالعادا  ا حلى ال  ي ب  يا اإلن ان ابلب اةء ل وا    اجملبتر.
الدذ  يلشدر ا  ت دون امدددن، ا د م الدذ  اكب د بي   العلدوم الباةميدة  يددت  دحن ا  داةر ه دليا الل دو 

 .س14وتد  للس ام  خا  امادية
دددد  الب دددوة دال تدددو   اجملددداال  كاخدددة للت بتدددر  وددد  ال ا يدددة ا ح نيدددة دالبعليتيدددة التنميـــ  احلضـــاري  :-6

حودة وبقدودة  عادا  االااايدة دالد  تدشد  ا  ا دا داالشبتالية داالنبملادية دالمليفية ور ا ماظ للس اهلوية دالقي  دال
 للس اةدا و  ا و .

 
 الفصل الثاين

 حتديد الرؤي  القيادي  : املبحث األول:
ددة القيادر و  االيةاتي ية ا  اللةية، دكا ام ظّللي  اليوم يليددن و  القادر حن يلكدخدا للدس ت دويل   ت ة مقدم : -

ةةية م ظتبي  حكثل و  تملتي  ايةاتي ية للعتدا، خال داا ال يب دون لدديي  اةت داب لدالم  ندو   داء االيدةاتي ية، 
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 بتصرف. 141-139ص ، مرجع سبق ذكره،القيادة تحد ،وسنر، كوزس(ب15)

 ، بتصرف. 165-164المرجع نفسه، ص (16)
 بتصرف. 163ص ،، مرجع سبق ذكرهالقيادة تحد ،وسنر، كوزسب(17)

خة ما ا، حكثل حثيدة ود  وعلخدة ودا ا، خالدذي  ي تيفدون  دداة  هنا  يم اد: و ، وا ا، دال  يم ل  ما ا، اي تا وعل 
القيددددادر   دددددذء ال يئددددة ا ديدددددر اددددم للدددديي  حال ي بملدددد لدا لتدددد  ا اشددددة اإلن ددددانية للتعددددري، اهنددددا حكثددددل ا اشددددا  

 اإلن انية امليفة، اهنا ويا خ ل  ل  يخد  .
 س15واملطةلب األول: تعريف الرؤي ؟-

اوادة، حد  لد  وثدا    م بق ا شذاب م ظتب  د وةر لقلية تملل ا الدة ام دبق لية امل  وةر دانعية دناالة للبملدي
 ميبد اعيدا .

 :س16واملطةلب الثاين :حتديد الرؤي -
 يب   ديد اللةية و  ح  :

 (فهم الواقع والوضع احلايل لةلمنظم :1
 وا العتا الذ  و  خيي؟. -
 وا د  الليالة ا الية؟. -
 ال  ح م ادا للت بتر؟.وا د  القيتة  -
 وا د  ل يعة اجملا  الذ  نعتا خيي؟. -
 وا دو البتيخ للت ظتة ل  اةدا؟. -
 وا ام لوب للو و  ا  ال  اا؟. -
 :( ألي  العمل2

 ديب  و  ح   االشااة للس ا يئلة البالية:
 وا د  القي  دالثقاخة الب ظيتية ال ائدر ارن؟. -
 .س17ول   لتا ام ظتة؟وا د  نقاب القور دال ع -

 املطةلب الثالث :تدقيق الرؤي : -
 (فحص الواقع ورسم حدود الرؤي :1
 و  د  حك  ام اثل دامبا لي  ابم ظتة؟. -
 دوا د  ا بياشاو ؟. -
 ددا مت ايبيماةدا؟. -
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 بتصرف. 167-166ص ، مرجع سبق ذكره،القيادة تحد ،وسنر، كوزس( ب18)
 .145، ص( المرجع السابق نفسه19)

 كيل نعل ا ددد لللةية ا ديدر:  -
 للةيب ؟.وا د  ا ددد الخوانية دام انية داالشبتالية  -
 وا ا ام حن ت  خ اللةية؟. -
 دكيل يبقيس جنا يا؟. -
 وا د  الق ا  ا  اية ال  ام حن تبملدى هلا ةةيب ؟. -
 ( أتسيس حمتوى الرؤي ، وحتديد موقع املنظم  يف البيئ  اخلارجي  املستقبةلي :2
 وا د  الب وةا  ام بق لية امش لر للس اللةية؟ -
   ال  ى امبونعة   نولية اال بياشا  داللا ا  ال  تل ييا ام ظتة؟.وا د  نولية الب ةا -
 وا د  الب ةا  امبونعة   تش يلة امبا لي ؟. -
 وا د  الب ةا  ال  ى امبونعة   ال يئا  االنبملادية داالشبتالية  ا  المللة   ام بق ا؟. -
 .س18وم ا دلوية   او انية ا ددث دد للل للبعاوا ور دذء امب ةا  ور تلتي يا    -

 املطةلب الرابع :اختيار الرؤي : -
 الرؤي : اختيارشروط 

 .دا اللةية تقودك وو ام بق ا؟ ؟ دت     ور وعاية اللةية ا يدر حييا -
 دا يبشد  م بق ا حخ ا للت ظتة؟. -
 دا تب ايم ور ةةيم د قاخة دني  ام ظتة؟. -
 للس االلبخام؟. دا تلي  ا تاية دتش ر -
 دا تع س تملد ام ظتة د يخدا دو ادئيا؟. -
 .س19ودا د  لتو ة مبا خيي ال ما ر؟ -

 ناء اسرتاتيجيات عمةلي  لةلقيادة :ب املبحث الثايًن:
ددد  اخل ددة ام ي يددة داخل ددوا  الببااعيددة لبيفقيدد  ا ددددا  دالو ددو  للددلة  دابلبددا  ددد  اليددة ت ظيتيددة  االيددةاتي ية

 للب تية ا ياتية
داإليدد م دددو ال ظددام ا خ ددا لليفيددار، خيددو يلدديب  اشددا  اإلن ددان ام بلمددة، ا يايددية داهلاوشددية،  دد ةدا دك ةدددا، 

 دا يلوب ا خ ا دالع اية المائقة. دال يةك حدىن لا  اال دحل س لي ا ا ا وثا
ودد  دددذا ام  لدد  يشكددد اإليدد م للددس و ددالة والقيددادرس ابلب اةدددا اللائدددر   تلمجددة ال ظددام اإليدد و  ا  دانددر 
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 . 177(فينر، مايكل، آراء فينر في القيادة، مرجع سبق ذكره، ص20)

ا يدددار، خيددد  ام دددشدلة ن دددا اةددددا، دولان دددة وددد   بلدددل ا يدددا ، د ثيدددة القيدددادر   اإليددد م  ددددد  اميدددام ادندددة، 
 داموا ما  ل ا نائد.دد ع  الشلدب 

 خاإلي م لي نادر، دحيلوب   القيادر ق يعلخيتا ابلملوةر المليفييفة العاق و  ن ا... دا  العملل ا ا ل.
خقدددادر اإليددد م وددد   دددت  ال ددداا وحنم دددي    ال مدددوا، دآيفةدددد    اريفة، دن دددوةد    الق دددوة، ال ايدددبع   هلددد  دال  

 حد ون  ت، حد ولكم، حد وا ح  ي. لب،ك   ، دال اوبيا    ول س، حد وش
 :املبحث الثالث: التطوير املستمر لةلقيادة

 ىت تبت   القيادر و  ت ويل نم يا دابلبدا  ت دويل اجملبتدر الدذ  ت بتد  اليدي للييدا حن تلالد  ح  دا  حدائيدا 
 مياويا لددا  و  ام ائا ال  تش ا ا يس العتلية للقيادر ال اشيفة،

 :س20واملطةلب األول :أسس تطوير القيادة  -
دددذء اخلملدلة تبملدا مبددى وعلخدة الدذا  دوعلخدة الددداخر داميدو  دالقددةا ، خد  :  اختيار االسـتجاب( 1

 عدددا     ددد   حد ح  ح دددد يدددي لر لليددد ، كددد  خدددال   ال ومعدددوال  ادددي، ودددش لا  ابلدةشدددة ا د  ال وبدددا لا  
دا ، دددددذا يددديع ي  دةشدددة وددد  ا ليدددة، دكلتدددا واةيددد  ددددذء ا ليدددة ددودددا ، دال تبيدددلب وددد  ام دددشدلية حاددد

 ح  يف   باةا   دد  للددد حخعال ، دت ون ممي ل ا  اخوام االيب ااة ا ا  للس نيت  دو ادئ .
يعددين اادددح دنظددلك للددس ال ايددة، خبيفبددا  ا  الدد ل اخليددا   ( وضــوا اليايــ  عنــد البــدء بلعمــل وقبةلــ :2

 اما  ، دي   اخل ر، د ي  الذاكلر.لييفّل  اعيدا  ل  حيل 
ددددذء ولت  ددة ابلقدددةر للددس مماةيددة اإلداةر، د دد   اإلةادر، خدد   ( ترتيــب األعمــال حســب أمهيتهــا:3

ك كيمتددا يدداة، اددا ا دد   حوددوةك، دةكددخ ادبتاودد  للددس وددا لددي نيتددة دحثيددة دان ق   عددا تيدداة ا يددار ي ددةّل
ً  ارن، دوثا دشال  ي ون هل  حدداة ابة ر دنوية    ياو .  ي   حولا  وليفا 

حن تددشو  حن جندداا  دد ا وددا ال يعددين خشددا ارحددل، د دداد    :( العمــل عةلــا أســاس الطــرف  الــراحب4
نددددة اإلو دددان  دددا امشددداكا مبدددا يميدددد ا تيدددر، دددددذء اخلملدددلة تدددلت   اعقليدددة  ليدددة دايدددعة ا خددد ، لظيتدددة 

 امداةك، تب ر لقلية الوخلر ال لقلية الشت دال دةر.
اب دةام الدلح  ارحدل، ختد  اخل دا دتدلت   ددذء اخلملدلة ( السعي حنو االرسال واالستقبال الصحيح: 5

 حن ي ون ايبتال   شا ا واب داللد، اا  شا المي  دامشاةكة الوشدانية.
خد يف  ي تدا اع د ا اع دا  نظدلا  ل حب خدا  دالملدندا  اي  دا، ( العمل عةلا  الشراك  مع اآلخـرين: 6

 يل.دوونل امشاةكة دذا دو امونل اللاات لل لخل، ال وونل اللاات داخلا
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بتصرف. 177، مرجع سبق ذكره، صآراء فينر في القيادة( فينير، مايكل، 21)  
 . 91بيوض، إسماعيل بن عمر، دليل القائد الناجح، مرجع سبق ذكره، ص22))
 . بتصرف.414و 131و 118تحد، مرجع سبق ذكره، صبوسنر، كوزس، القيادة (23)

 
ديقملد  ا البيف ل ام دبتل دالدوالدر امب دددر، دحال ي قدس المدلد و دا   و اندي اد  ( شحذ القدرات: 7

 .س21وتقدمت  ني يو  يباحل  بتا  
القيادر امثاالر ليس خقد    الب ميدذ، ادا حي دا    و اخدار البقددم   لتليدة ا دودر.  متب ل املثابرة:( 8

دمي دد  البع ددة لدد  امثددداالر ابلث ددا    ال ددا  ام اخدددل ، دالبقددديل لل ددلوك الدددذ  يعددخّل  ا ددودر، دكدددذل  
 الث ا    ةخض ال لوك    البا ةا  اة املاواة امعاك ة.

 :(22)(إدارة اجلودة9
امشكددد حن جندداا لتليددة اداةر ا ددودر الشدداولة يعبتددد ادةشددة ك ددةر للددس البددخام كاوددا ودد  اإلداةر، دحي ددا  ودد  

للس ادةاك اإلداةر ا لدةر توخة ال وع ام ايم ود  القيدادر، دتقدر ام دشدلية ام لقدة لبيف دة دت ميدذ اداةر 
يددداة ندددادر اداةر ا دددودر الشددداولة ا دددودر الشددداولة للدددس لدددات  اإلداةر د دددددا، دادددم حن د دددر لتليدددة احب

 مقاييس دنيقة.
داددم حن تي دداب نيددادر لتليددة ت ميددذ ا ددودر اشدد ا داعك  اوددا  اب ددودر الشدداولة، ديميدد  حن ا ددودر تشددتا  
كاخة ا نش ة داميدام، ح : حن الشد ا الدذ  يديقود ا دودر ادم حن تبدوخل لديدي الش ملدية دال شداب، 

ا ددودر، خ ددددن ال ددا  وثدا  ودد  حدد   امثدداالر دالبملددتي  لليفملددو  للددس داللةيدة الوا دديفة لعتليددة   ددل 
 ا  يا  المليفييفة و  ال داية ال ي ب ير نائد ا ودر حن مل    اموظمل اإل  اا ام ايم اب ودر.
، د با  نيادر الانوج ا ودر حي ا  لل تا  العاودة الد  تدلت   ابلقيدادر وثدا اخلد ر، دام اخ دة، دااليدبقاوة

 .س23ودالث ا  للس ام دح، دالثقة العالية
دابإل دداخة ا   لدد  خددإن القائددد ا يددد تبددوخل لديددي ويدداةا  االتملددا  وددر ال دداا، دلي ددون االتملددا  خعدداال  
ام حن ميل  القائد البيفويل  وياةا  االتملا  دحا  يا والب المس ا  تشدةك   لتليدة والب الدمس 

دند تدددددو ا ا للتددد  حن ددة كدددا سالملدددوتية، دتع دددةا  ا  ددد ال لتدددا ، ال ددد ر  ددد ث ل ا دددل دددد : و
لل ددد ر الملدددوتية،  %38لل لتدددا ، %7ل ملدددل وددد  ددددذء الع ا دددل الث  دددة   ايملدددا  امعلوودددا  ددددو: 

 لبع ةا  ا   . 55%
 .1970ح    دذء ال  م خلي  و  ال ا ثل ال ي انيل دنشل  ي ة 

للددس حن  دديت ال ددواظل حخملدت ا ددديثل  ندي يددددة    يبيفدادث ال داا اعيددوهن  كتدا يبيفدداد ون هل د بي 
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 . 69الطالب، هشام، دليل التدريب القيادي، مرجع سبق ذكره، ص 24))
 69صمرجع سبق ذكره، الطالب هشام، دليل التدريب القيادي، (25)

 ل ة لاوة ال وبا    تعلتيا ا  ناووا.
 دا ا  نال  العل نوال  دنا  الل ان نوال  آحل خالملادل د  ال دو دالعتدر للس نوهلا ال للس نولي.

 دند  اد  اولةك    ان خي  ل حن يب ل .
  الل ان، دتع  الشماء ال اك ة ل  ا  ان خبث   ودا ي  دي دالم  كذل  يع  لتا   ال مس. دند يملت

 ال تة و   م، حد ا ض، حد خلا، حد ا م، حد لبم، حد البذاة.
 خةد العي ان الليالة دا  انن ااخلبان لتا داة و   ديت،  ن الشماء تةش  ال ان ال تميتي ار ان.

ار، دال بمددل، دالددلحا، دا  دد  كليددا تددب ل  دل دد   الوشددي وعدد ر، دكددذل   لكددة اليدددي  دديئددة ا  ددا
ال ددة اددة ال لتددا  ام ددتولة. دددد  حكثددل  دددنا  ودد  اللمددظ، خددإ ا اشبتعدد  اإلميددا ا  وددر ال لتددا ، 

 الملوتية، اكبتل  لتلية البع ة. دال  ا ، دال  تا 
 التقييم املتكامل لةلقياداتاملبحث الرابع: 

 :(24)ي قياداملطةلب األول : مقياس الكفاءة ال-
مي دددد  ابيدددددب دام ددددددذا االيددددب يان تقدددددو  ا  ددددد ا  معلخددددة وددددددى  ددددد  يبي  للقيددددادر. خ لتدددددا  اد لددددددد 

 عين  ل  اةتماع كما تي القيادية.الدةشا  ال  حيملا للييا الملد، ي
: يبتبددر اع ددي  مبوادددم مميددخر للقيددادر، دي ونددون ادد  حنظدداة ودد   ددوهل ، دكثددةا  وددا حيبلددون ولكددخ الــرايدة -1

الملددداةر، ديبونددر ودد ي  البقدددم للقيددادر   ح  لتددا، كتددا جنددد للددس ال ددل  ارحددل حانيددا  يل دديي  حن ي ونددوا 
ددا الدديي  ويددام ودد  ح  نددوع، اددل دددذي  ال ددولل ودد  ال شددل يوشددد ح دد ا  هلدد  ندددةا  القيددادر  ةاعددل، ال تيوكن

  ا وقاةنة هنلاني؟.ادةشا  وبمادتة، ايب ادا  ا  و  ظة حدا    ا وعل كيل يقوم دذا الش
 نقابس. 5نياد  و  ال لا  ا د  و -
 نقابس. 4نياد    حالم ا  يان و -
 نقابس. 3وبوي  ال ما ر القيادية و -
 مييا ا  االنقياد حكثل و  القيادر ونق بانس. -
 .س25وةار واووة ال حييد ل  الب عية ونق ةس -
  تم ددةد ، دهلددد  آةا دددد  اخلا دددة   وعظددد  : اعددض ال ددداا و دددبقّلون و ددددلون أصـــال  التفكـــر-2

ا ووة، خي  حيللون ا ووة ، ديبو لون ا  حخ اة دانةا دا  ح ديلة  دو  ود يج العتدا، اي تدا د داك آحدلدن 
لدوا خ دلد ، خالبتداد تقدديل  ال نمليم هل  و   لد ، دكثدةا  ودا ي يفثدون لد  ا لدو  لددى ارحدلي  ن دا حن يديْعتل
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 المرجع السابق نفسه.  26))
. 70ص(المرجع السابق نفسه، 27)  

  اي و  حلتا الش ا ا ا  للس وا يقوم 
 نقابس. 5ح يا البم ة خول العادر و -
 نقابس. 4حكثل اادالا  و  الش ا العاد  و -
 نقابس. 3  و بوى اال ية ال اا و -
 مييا ا  االلبتاد للس اةء   ا خ اة ونق بانس. -
 .(26)ال يظيل ح  ةا ة   البم ة ا  يا ونق ةس -
ابلقددةر للدس ا دالة ال شا دة خديت   دوهل ، اي تدا ملّدل : يبتبر اعض ال داا سحر الشخصي  -3

الددد عض ارحدددل ان  الدددا  يددديئا  اب مدددا  دااليدددبع   لددددى وددد  يقددداالوهن ، ديلقدددس  دددا م الش ملدددية ال شو دددة 
الة يددم   كددا و ددان، د تيددي الدددلوا  ودد  كددا شانددم، دي ثددل ح دديفااي دوعاةخددي، اي تددا الش ملددية ام مددلدر 

داال ددا  وددا ي ددون  ددا  يا ويتدد   ودد  ارحددلي ، ام لددوب د ددا تقددو  الشدد ا ودد  نلتددا ي ددعس الييددا ال دداا، 
  يت ووانمي  اء ال اا دووانل ال اا  ادي.

 نقابس. 5و  حكثل ال اا ن وال    اجملبتر الل ديشلل و -
 نقابس. 4يبتبر اشع ية شيدر و -
 نقابس. 3وبوي  يلقس الة يم امعبد  ل  ي اة وبتيخ و -
 الشع ية ونق بانس. نليا -
 .س27ويةك ان  الا  ييئا  لدى حالم ال اا ونق ةس -

: اعددض ال دداا نددادة للددس البيفدددث هيددلوب اددذب ادبتددام ارحددلي ، دللددس تو دديا االتصــال بلنــاس -4
حخ دداةء املددوةر تلقائيددة ددا دديفة، اي تددا للددس ال ددد ودد   لدد ، د دداك ودد  يبيفدددث ادد    داددةدد، دا ليقددة اددة 

حانا للددس دةشددا  وبمادتددة ودد  القدددةر للددس الب الددم داالتملددا  ابرحددلي ، ام لددوب د ددا  شذااددة، داي يتددا
تقددو  الشدد ا وقاةنددة ا ددةء، دددا يميدد  ال دداا وددا يقددو  ا ددللة دا دديولة؟ دددا ي ملددبون اليددي   ي ددل دوبعددة 

 ل دوا يب ل ؟.
 نقابس. 5وبيفدث ابةع و -
 نقابس. 4وخول امبوي    القدةر للس البع ة دتو يا ا خ اة  -
 نقابس. 3للس و بوى حال ية ال اا و -
 وبيفدث اة شيد ونق بانس. -
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( المرجع السابق نفسه. 28)  
(29 )(Multifactor Leadership Questionnaireمقياس القيادة متعددة العوامل ). 
(30)Hooijberg, R., Choi, J. (2000). “From Selling Peanuts and Beer in Yankee Stadium to Creating A Theory of Transformational Leadership: An 

Interview with Be rnard Bass". Leadership Quarterly, 11(2), pp 291- 306. 

 ى وبدنّك شدا    ا ديت ونق ةس.للس و بو  -
: اعدض ال دداا وو دول  د  لددى ارحدلي ، ديعبد دن حو دا    مجيددر أمـ  وميكـن االعتمـاد عةليـ  -5

شدد ا الددذ  ال حوانددة لددي، دال مي دد  االلبتدداد اموانددل، دحيددو دن للددس ا ددةام ا تيددر، دالملددوةر امقاالددة دددو ال
لليي      ، دام لوب دةاية امل ت، دا ا  للس وا لل  ل ي، د ديد وونعي   ويخان الثقدة دالقدور وقاةندة 

 مب   ولي.
 نقابس. 5يبتبر ادةشة لالية و  ا ةام ال اا د قبي  و -
 نقابس. 4  لداد و  ييعبنتند لليي  و -
 نقابس. 3حال ية ال اا وللس و بوى  -
 ييعبنتندي لليي   اعض ا  يان ونق بانس. -
 .س28وال يديعنوَّ ي لليي ونق ةس -

 :القيادة التحويةلي سةلوك املطةلب الثاين: مقياس -
مت ت ددويل دددذا امقيدداا حكثددل ودد  وددلر لدد  دنددد س29و(MLQ)مت نيدداا يددلوك القيددادر البيفويليددة ابيددب دام وقيدداا 

س مت تعددددديا اعددددض ل اةاتددددي، د  نمددددس العددددام 1995س، خمدددد  لددددام و1985دالدددد  كاندددد  لددددام وال  دددد ة ا د  لددددي 
ايبيْ لا و  دذا امقياا وقياا القيادر وبعددر العواوا الذ  يقيس   ح دد شوان دي يدلوك القيدادر البيفويليدة، د  

ر امقياا املي بي ا حةر.1997لام و  س دي ل
دندد ايدبعان ال ا دت ابيتدوة س ك   و يا شان ا  و  شوانم القيدادر، يب ون دذا امقياا و     ة اادة يقي

س 1و ود  س ل داةر62يب دون ود  والدذ  ا يدلوك القيدادر البيفويليدة دددو وقيداو دوع الدةايدة، الدذ  يبعلد  مبالثالت 
 .س30وس62ا و

 أوال: مزااي املقياس:-
 اق و  لام لدى كا ال ا ثل.ي ب د دذا امقياا ا  نظلية القيادر البيفويلية، دد   ظس (1
دالددد   كدددل ، س مت ت دددويل امقيددداا ودددلا  لديددددر، دددددذا يعدددين حندددي ح دددر لل ثدددة وددد  الدةايدددا  دا أددداث2

 .العديد و يا   خملا الدةايا  ال ااقة
 ت وع داحب   ال يئا  دالدةايا  ال  مت ت  ي  امقياا خييا. س3
 ل اةر، تع  ل  حاعاد القيادر البيفويلية ا ةاعة. س26وس يعب  وقيايا   بمللا ،  يت يب ون امقياا و  4
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، )المجلة العلمية (، "العوامل المؤثرة على تنمية القدرات اإلبداعية: دراسة مقارنة على المنظمات الحكومية والخاصة والمشتركة بمدينة العاشر من رمضان"2003( محمود محمد السيد، )31)

 .143 -55لالقتصاد والتجارة(، جامعة عين شمس العدد الثالث(، ص

 س.%94ظ  الدةايا  وعدال  لالية وللتقياا   وعوكلن احالماس الغ وعد  الث ا  الداحل   س5
 اثنيا :بنود املقياس: -

تولدددة و يدددا ل ملدددلا  دا ددددا  وددد  ل ا دددل القيدددادر يب دددت  امقيددداا حةادددر لتولدددا  وددد  ال  دددود، تقددديس كدددا ل
 البيفويلية ا ةاعة للس ال يفو البا :

س تقدديس ل ملددل الدددخر داإلهلددام، دودد  حوثلددة الع دداةا  الدد  تقدديس دددذا الع ملددل:  يخيددد 5-1س ال  ددود ودد  و1
 ةئي   و  تماة  ابم بق ا .

لع دداةا  الدد  تقدديس دددذا الع ملددل: س تقدديس ل ملددل البشدد ير اإلادددال ، دودد  حوثلددة ا11-6س ال  ددود ودد  و2
 .س31و يش عين ةئي   للس البم ة    ا امش    و   دا   بلمة دا لل شديدر 

س تقدديس ل ملددل االدبتددام ابمشددالل الملديددة، دودد  حوثلددة الع دداةا  الدد  تقدديس دددذا 18-12س ال  ددود ودد  و3
  يباكد ةئي   و  حن  اشا  دةا ا  ند  قق  . الع ملل:

و  دة القدددرس، دود  حوثلدة الع داةا  الد  تقديس  ةال اةيخويدس تقديس ل ملدل القيدادر 26-19س ال  ود و  و4
 دذا الع ملل:  ميثا ةئي   ةوخا  لل  اا داإلجنا  ابل   ة   .

 ثنتائج البح
الددلة  دو يددا  توشددد  ددا  للقائددد تددب  م وددر  بعددي املددمة القيددادر دندةتددي للددس ا ددداث الب تيددة ا  دداةية -1

 ام بق لية ديعيي للب وة ام بتل دندةتي للس تقيي  البقدم دلديي ايةاتي يا  دا يفة
   ا  لدم دشود لتولة و  ال تا    القائد مي   اااددا ل  للي  ات داع  دو   لملد ر القائدد،  -2

 دحد  ح وا  دذا ال تو   د  البدةيم
 ي ي للييا   ا  لدم تواخل اعض ال تا    القائد مي   تدة  -3

 
 توصيات البحث:

 لدةر دل  دت دويل ت  يد  نظليدة القيدادر البيفويليدة للدس ن دال حديدر، دتلكيدخ االدبتدام للدس القيدادا   -1
البيفويليددة، دالددد  تلعدددم الدددددة ا يايددد    البمالدددا دامشددداةكة اشدد ا اادددا  ودددر العددداولل،  يدددت اهندددا  عدددا وددد ي  

  قيددد  حدددددا  امشي دددة دالب تيدددة ا  ددداةية ام دددبداوة، دالب لدددم للدددس لددداولل يب يدددون ليملددد يفوا ندددادر ي ددداثون  
  د   ام بق ا.

، ددلتيدددا لدددى القيدددادا  البيفويليدددة، كوهندددا ةال اةيخويدددالعتددا للدددس تعخيدددخ دت ددويل العتدددا مب ددددح القيددادر  -2
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 امش ل اللئي     الب تية ا  اةية.
لددددى العددداولل وددد  حددد   تشددد يعي  للدددس ااددددا  ددددذء العتدددا للدددس   در مماةيدددة البشددد ير اإلاددددال   -3

ا خ اة، دالبمالا ور نادو  للو و  الكبشا  للل شديددر د لدو  ادة تقليديدة للتشد    الد  تعدةض العتدا 
 داحا و ظووة امشي ة.

  در ادبتددددام القيددددادا  البيفويليددددة ابلعدددداولل، كدددد  ال ي ونددددوا لددددلد يددددل ة ةناايددددة للدددديي ، ودددد  حدددد    -4
ملا  ابلعاولل دايفةو    العتا اشد ا دائد ، دتقدد  البددةيم دالبعلدي  ام دبتلي  هلد ، خيدذا ود   داني ا دا   قدة االت

 دشال  العاولل هنم ي  داقادو ، مما يعين   در و بوى خّعاليبي    العتا.
دال شدددداب، دايفةودددد   اادددددا  القيددددادا  البيفويليددددة   اجملبتعددددا  امخيددددد ودددد  البمدددداة ، دتخديددددد ال دددداا اب يويددددة -1

ابم دشدليا  دالبيفددد   ا ديددر، دت شددي  الب دي   الذد يددة، ليشدعلدا اقيتددة دحثيدة دشددودد    اجملبتددر، 
 دحا ة    القيادا  ا ديدر.

 
 اخلامت 

 
ان ويتة القيادر  ع ة، دو شدلية ك ةر ي ا  ل يدا اإلن دان يدوم القياودة، لدذل  كدان لخاودا  للدس كدا دا دد 

ا م ي يبعدل  للييدا ديق ليدا دي وةددا لي دون حددا للقيدادر الد  دد  للد  دخد ، ح : وعلخدة دويداةا ، دحةشدو  حن ي دح
هللا لخ دشا البوخي  ا  ايان دذء امعاة  دامياةا  لمل الة نائد للت  دخ   واا  الشلع، دلي ون الملد حودة كتدا  

 كان ييدان االادي  لليي ال  م، دليس ا وة خلد.
شدديدء ا وددة اإليدد وية اليددوم ودد  لوا ددل خ ليددة داحليددة دحاةشيددة ح ددو  وددا ت ددون لملدد الة نددادر  دان وددا ت

 كالذي    عي  الليو  لليي المل ر دال  م.
خا ودددة اليدددوم أاشدددة  وثدددا  ح  ا دددل، دلتدددل، دلثتدددان، دللددد ، دحالدددد اددد  الوليدددد، دوحادددو ل يددددر ا دددلااس، 

 ، دا  نادر دلار كتيفتد ل دء، داةد  ال ثة.دولاةل ا    دس ، د و  ا الدي  ا يو س
يدا ونددددا ﴿للو ددددو  ا   لدددد  اددددم ال ددددد  اب يددددة الددددداحا نددددا  تعددددا :  ددددىتَّ يدي نددددةّل النَّ هللان ال يدي نيديددددلي ونددددا القنددددومك  ن

ي   [.13/11]الللد: ﴾هلننمي ل
 د ل  ل  يب   ىت ي ون ام بق ا املاد دو ارن الذ  يمل ر.

 امو وع ك ة شدا ، دأاشة ا  شيود وةاكتة، دلتا دةدب إلل ا  دذا امو وع  قي.دححةا : ان دذا 
 دحيا  هللا العل  العظي  ال داد دالبوخي ، دحن يليتين الملواب دا   داهلدى دالل اد.

 دآحل دلواان حن ا تد هللا ةب العامل، دالمل ر دال  م للس حكلم ال  يل .
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 واملراجع. فهرس املصادر 

 القلآن ال ل 
 م.٢/١٩٩٥اا  ا  ة، ال اوا   الباةيم، داة ال بم العلتية، اةد ، ب 

 م.1996 -دد 1/1417اا  ا  ة، حيد ال ااة،  قي : لاد  حمحد اللخال ، داة ا يا  الةاث العل / اةد ، ب
 دد.1/1358اا  ا و  ، ام بظ ، داة  ادة/ اةد ، ب

 ال ةر ال  وية،  قي : اتد محيد هللا، وعيد الدةايا  دا أاث للبعليل. اا  اييفال،
 اا  كثة، ال ةر ال  وية، داة ال بم العلتية/ اةد .

 اا  واشة، ال   ،  قي : اشاة لواد وعلد ، داة ا يا/ اةد ، ا  ةةيم.
 .1اا  و ظوة، ل ان العلب، داة  ادة/ اةد ، ب

 دد.1/1411ر ال  وية،  قي : لي ل د اللةد  يعد، داة ا يا/ اةد ، باا  دشام، ال ة 
 دد.2/1413ال  اة ، المليفيت،  قي : د. ومل مس ديم ال  ا، داة العلوم اإلن انية/ دوش ، ب
 الةوذ ، ال   ،  قي : حمحد اتد  اكل دآحلدن، داة ا يا  الةاث العل / اةد .

 م.1986دوش ، ل عة حد   -خاة، ةةيم للتا  دوش ، داة الم ل ا اخظ اتد و ير دحابظة ن
 -ددددد1/1411ا ددداك  ال ي دددااوة ، ام دددبدةك للدددس الملددديفييفل،  قيددد : وملددد مس ل دددد القدددادة ل دددا، داة ال بدددم العلتيدددة/ ادددةد ، ب

 م.1990
 لاق ال بم.س. دةايا  وعا لر   لل  ال مس امعل . القادلر: 2004الدةديل ، ل د ام ع  حمحد. و

 م.1993الدكبوة ال ول  اتد يعيد ةو ان، ا ياد   اإلي م، داة الم ل/ دوش  ل عة حد  
 م.1980الدكبوة ال ول  اتد يعيد ةو ان، خقي ال ةر، داة الم ل/ دوش  ل عة يفو ة 

 م ال  عة العا لر ١٩٩٤الذديب، ية حل م ال    ، وشي ة الليالة، اةد ، 
 ومل مس، اإلي م نظام ان اين، داة و ب ة ا يار/ اةد ، ل عة يفنية. اللاخع 

 س. اداةر امواةد ال شلية. القادلر: كلية الب اةر، شاوعة لل مشس.2002الّخ د ، لاد . و
 م.15/2002الخةكل ، ا ل م، داة العل  للت يل/ اةد ، ب

 دد.1357داة ا ديت/ وملل،  الخيلع ، نملم اللاية،  قي : اتد يويل ال  وة ،
 م.1979ال  ال  ومل مس، االيبشلال دام بشلنون، ام بم اإلي و / اةد  ل عة يفنية، 

 م.1988ال يفتلاين حيعد، ا ح ل   اإلي م، داة ال مائس/ اةد ، ل عة حد  
 م.1994ال يفتلاين حيعد، اإلل م حدال ، داة ال مائس/ اةد ، ل عة حد  

س،  العواوا امش لر للس ت تية القدةا  اإلادالية: دةايدة وقاةندة للدس ام ظتدا  ا  وويدة داخلا دة دامشدةكة 2003اتود اتد، و ال يد
 مبدي ة العا ل و  ةو ان ، واجمللة العلتية ل نبملاد دالب اةرس، شاوعة لل مشس العدد الثالتس.

 م.1990اةد   -ا  لل، الداد دت  ي  ومل مس نملا ، داة العل  للت يل  ال يول  ش   الدي ، دش   الدي  ايتل ، تم ة
 م.١٩٩٦ال يول ، ةةيم اخللما ، نقيفة دلل  لليي: اتود ة ض ا ليب، داة امعلخة، اةد ، 

 دد.1415ول/ القادلر، بل د ايت   ا  االادي  ا  يين، داة ا ل ال  اين، امع   ا دي ،  قي : لاةل ا  لوض هللا ا  اتد، 
 م.1985 -دد 1/1405ال  اين، امع   المل ة،  قي : اتد   وة اتود ا ا  حوليل، ام بم اإلي و ، داة لتاة/ لتان، ب

 م، ال  عة الثالثة. ١٩٩١ال   ، ةةيم ا و  داملوك، داة ال بم العلتية، اةد ، 
 لبيفويل  ديلوك اموال ة الب ظيتية وال وي : اجمللة العلاية للعلوم اإلداةيةس.س، ال لوك القياد  ا2002العاول  حمحد، و
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 س القيادر   القلن ا اد  دالعشلي ، داة اا   خم/ اةد .2002العدلوين اتد حكلم ديويدان لاةل، و
 م.1939ال خا  اتد وحاو  اودس، ا يا  للوم الدي ، و  عة ومل مس ال ا  ا ليب/ القادلر 
 م.1991ال خا  اتد، تلا  ا الم ل    ويخان الشلع دالعقا/ اةد ، داة الشلدل، ل عة حد  

 س. اداةر الب ية. القادلر: ام  عة العثتانية.1997القا   خشاد، و
 القلقش د ، ن ئد ا تان، داة ا يا  الةاث العل / اةد .

 م.1986دد 1406  ال وي  ال  عة اللااعة امملل  اتد حول، اجملبتر اإلي و  داة ا ةن
 س. اداةر ا خلاد دال لوك الب ظيت . دوش : و شوةا  شاوعة دوش .1995ال  اة، اتد لدانن. و

 م.1988اهلويد  خيت ، ح وة الول  الديين، داة ا  تة اليتانية/   عا  اليت ، ل عة حد  
 دد.1412 د هللا دةديو، داة الم ل، باهليثت ، لتر الخدائد دو  ر الموائد،  قي : ل

 م.2004 -دد 1/1424الواند ، ام ا  ،  قي : اتد ل د القادة حمحد ل ا، داة ال بم العلتية/ اةد ، ب
 س، ا ا  خلي  العتا ح ور للس للي  ال  اا، واوة يعيد: داة البو ير دال شل اإلي ويةس.2000الوداب لل ، و

 م.1960ةشا  الم ل دالدلور   اإلي م، و  عة شاوعة دوش ، حاو ا    لل  ال دد ، 
 م.1960حاو ا    لل  ال دد ، ةدائر ان ا ، داة الم ل/ دوش ، 

 م.1956حاو ا    و ل  ا    ا  ال ي ااوة ،  يفيت و ل ت تدني  اتد خشاد ل د ال ان ، داة ا يا  ال باب العل ، ل عة حد ، 
 م.1991ةةية اي وية وعا لر ال ن و ادئ داة الشلدل/ القادلر، اةد ، ل عة حد  حاو اجملد حمحد كتا ، 

 حاو اجملد اتد مجا ، البت ل الوظيم  دددةء   تعخيخ القدةا  ال شلية.
 حاو  يان ا ندل  ، ال يفل ايتي ، و  عة ال مللر ا ديثة/ الل ض.

 م.1982لم ل/ دوش  ل عة حاو ة حاو حليا  ون ، اإلي م   نملا االوام، داة ا
 دد.1/1418دلاد  ال يد، داة اا   خم/ اةد ، ب -حاو دادد، ال   ، تعلي : لخ  ل يد الدلاا

 م.1986حاو ل د اللمح  ا   عيم ال  ائ ، ي   ال  ائ ت تدني  دتلني  ل د ال باة حاو ادر، و ب ة ام  ولا  اإلي وية/  لم 
 م.1985حمحد ا نملاة  القلليب، داة الةاث العل / اةد  حاو ل د هللا اتد ا  

 . توخي  الد،ةةيم العلب القد ، داة الم ل، دوش 
 المبت ال  ة      الخ در ا  ا اور المل ة، امشلل : ش   الدي  ل د اللمح  ا  ح  ا دل ال ديول ، داة ال شدل داة الم دل، ادةد  /

 . 3ال  عة : ا د ،  قي  : يويل ال  ياين،   م، 2003 -دد 1423 -ل  ان 
 س. اإلداةر ا  و  دا يس. القادلر: كلية الب اةر، شاوعة لل مشس.2003 اخظ اش  ، دآحلدن. و

 م.1985ال وي ، ل عة ةااعة  -    حيوب، ال لوك االشبتال    اإلي م، داة ال يفوث العلتية 
 ةاتي ية للتواةد ال شلية. القادلر: كيلوابتلا لل  الة، ال  عة الثانية.س. اإلداةر االي1999ح اب لايدر، و

 س. العلوم ال لوكية. القادلر: داة ن ا  لل  الة دال شل.2001ح اب لايدر، ال يد اتود دآحلدن. و
 ح اب اتود، الليو  القائد، داة الم ل/ اةد .

 س. العلوم ال لوكية. القادلر: و ب ة لل مشس.حة الدي     ، ال يد اتود، دآحلدن. واددن ةةيم
 م.2005دوش  داةا الم ل  -د.  يل العيين، وا خول الذكا  العالم    در اإلميان 

 م. 2007ديم ا ام، اليا يو ان، اخل وا  الذكية للت شدلية، تلمجة دل الة داة شليل 
 الداة ا اوعية.س. ال لوك   ام ظتا . اإلي  دةية: 1999ةادية    ، و

 م.1999 ة دة لدانن، تداد  ا  م ال هناية الباةيم، داة ال شة، وشي ة الليالة/ لتان 
 س. ال عد الثالت إلداةر القلن ا اد  دالعشلي . القادلر: ولكخ دايد يةخيس.2000يعيد يس لاول، و

 م، لتان.1988م اإلداةية ي ة ي وة، يييا خيد، اداةر الون ، و  و شوةا  ام ظتة العلاية للعلو 
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  ، والقادلر: لل مشسس.21س، اإلداةر  ا  و  دا يس العلتية للقلن 2000ييد اهلواة ، و
س. و وددت ودددديل ام ددبق ا. القددادلر:  قددول البددداليل دال  ددر اموظددة للتشلددل. تو يدددر و ب ددة لددل مشددس. ال  عدددة 2001يدديد اهلددواة ، و

 الثالثة.
 م.1967قلآن، داة ا يا  الةاث العل / اةد  ل عة حاو ة ييد ن م،   ظ   ال

 م، ال  عة ال ااعة. ١٩٩١ اكل اتود، الباةيم اإلي و ،، ام بم اإلي و ، اةد ، 
ل  عددة لالددم دشددام، دليددا البدددةيم القيدداد ، داة العلايددة للعلددوم، امعيددد العددا  للم ددل اإليدد و / لددوال   امبيفدددر ا ولي يددة، خلشي يددا، ا
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