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 ممارسة األساليب اإلدارية ودورها في استغالل المهارات والقدرات

 *"دراسة مسحية على موظفي األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية"

 د. عادل بن أحمد الشلفانأ. 
   رئيس الدراسات المدنية –أستاذ اإلدارة العامة 

 الرياض –كلية الملك خالد العسكرية 
 بية السعوديةالمملكة العر 

 ملخص:
هددد ا الدراسددة ملددة معر ددة ممارسددة ااسدداليو اإلداريددة الدالرهددا  ددو اسددتت ل الميددارات الالعدددرات لمددو  و اامانددة العامددة 

د القددد  دد     يددا الدراسددة  لددة  ميددع أ ددراد مجتمددع الدراسددةد ا( مو   دد250لمجلددس التعدداالو لدددالل الللددية العربيددةد ال ددال   دددده   
( اسددت انةد القددد اسددتلدس معيددام معر ددة مسددتوا ممارسددة ااسدداليو 170سددت انات مكتملددة الةددالحة للتحليدد   البلدد  العائددد مدد  اا

(د الاسددتلدس معيددام معر ددة مسددتوا اسددتت ل الميددارات الالعدددرات الدده  2005اإلداريددة المت ددع الدده  اددورم الاسددتلدمي  أ ددو ياسددي د 
يتعلدا ممسدتوا محدور  الدتحك  الالمةدارىة  لدة معيدام ااسداليو  ( الأشارت النتائة ملة أني  يما2005اورم الاستلدمي  اليحةد 

ال يمدا يتعلدا ممسدتوا اسدتت ل الميدارات  .ي حظ أو قي  المتوسط الحسا و لمحور  التحك  الالمةارىة قي  متوسد ة إني  اإلدارية
 يمدا يتعلدا ال عددرات ىاندا مر  عدة. أ يرت نتائة الدراسة أو قيمة المتوسط الحسا و لمعيام اسدتت ل الميدارات الال  عد دالالعدرات

أ ددر ت الدراسددة ال ددود   قددة متوسدد ة ميجا يددة  ددي   دمع قددة نددوس ااسدداليو اإلداريددة المت ددع ممدددا اسددتت ل الميددارات الالعدددرات
معيددام ااسدداليو اإلداريددة الكلددود المحددور المةددارىة مدد   يددةد الاسددتت ل الميددارات الالعدددرات مدد   يددة أخددراد ال  قددة ميجا يددة 

ه  اقددما  وةديات  ددة  سد دة  ي  محور التحك  الاستت ل الميارات الالعدرات. ال و ضدو  النتدائة التدو  د  التوةد  ملييداضعي 
  و استت ل الميارات الالعدرات مك ا ة م  خ ل ااسلوب اإلدار  المت ع.

 مقدمة: 
ك ت  نتيميدددةد الانسدددانيةد منيدددا مةددد دف أنوا يدددا الأالضدددا يا مةدددك ت  ديددددة وا دددي المنتمدددات الالمعسسدددات  لدددة اخدددت 

حددد   لدددك المعنيدددي  الذال  الدددرأ  الالل دددرة ل  ميدددعلدددو. الهدددها الندددوس مددد  المةدددك ت يت لدددو ضدددرالرة مشدددرا  مماليدددة.. القانونيدددةد ال 
 يدو مد   ندوو العيدادة  دالالمةارىة الجما ية السيلة نا حة لتع   العرارات ال يدادة  ا ليتيدا (.194 :2004المةك ت  حجاحجةد 

ة اإلدرا  السلي  للع قات اإلنسانية. الاإلنساو  تكويني الن سو  و حا ة ملدة اامد  الالمح دة الالع دإل الاإلحسدام التو  عتمد  ل
  االنتددياللدد  يتيسددر للمو ددإل أو يحعددا ذا ددي ما مذا  دلضدد ط الالتو يددي دد  حا تددي ل     ضدد دمالنجدداو الالتعدددير الالةددعور مالحريددة

لداذ العدرارات هدو محددا الوسدائ  التدو  عدي  اإلدارة  لدة سدد الحا دات الن سدية اإلدارة  و ذلك. الد وة المو إل للمةارىة  و ا 
 (.195 :1982لية ممحض رغ تي    سافد سئو م  الم انصي    و  تنمو قدرا ي  اليتحملو  دللعاملي 

                                                 
 .2012 مارمد الُق   للنةر  و 2012 يناير    سل  ال حث  و  *
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القدد مدا  دي  المو دإل الاإلدارة  عدطد     أنيدا قدد  تضدم    دا  :المةدارىة المدو  ي  يمكد  أو  دت   د  ادريعي  ملتل دي  همدا
الذلدك  د دي  مجمو دة المدو  ي  الادارا يد     الأنيدا قدد  تضدم    دا  ديت  ذلك    اريا المناقةة  ينيماد أال قد  ت  م ريعدة الل درة

 .(14 :د.ت د ريد الالجند    ندما  ستد و اإلدارة المو  ي  للمناقةة  و موضوس ما أال الوةول ملة رأ  معي 

 تدي  دو غه   دو  حديددها ال حعدا ر االتدرالف التدو يسد   ض  مجيودا دي  دو  دالم  الحعائا الثا تة أو المو إل يعدس أ
 .(234 :1985 د كنعاو اليرس م  أو   رض م  أ لة ا  ير    ن سي النموم  و    قيادة  نمو م  أس   اليرس  د التع

ا جاهددا ي  مددو  ي  يعو ددوو  دد  المةددارىة  ددو العددرارات اإلداريددة نتيجددة لتكددويني  ال لالمدد   انددو نخددر نجددد أو معددض ا
يداحي  مد  الوضدع الده  هد   يدي أال شدعوره  أو  القدد ير دع ذلدك ملدة الةدعور مداللوف مد  ال ةد  أال ار  دالميولي  الةلصية

 .مع مدار ي  مةك تالمةارىة سوف  للا 

ال ن يدهه  العدرارات التدو  دمةارىة المو  ي   دو  مليدة ةدنع العدرارات لضدماو انتمدائي  للمنتمدةال لة الرغ  م  أهمية 
جددو م حتددة أو  إنددي   .ال يددادة منتا يددة المنتمددة الى ا  يددا دال حعيددا رضدداه  دةيددمضددا ة ملددة ر ددع رالحيدد  المعنو  ديتلددهالنيا

دد سددتد و  نددي يجددو  ةددليو التددرالف التددو  ناسددو أال أال  دلكدد  ااحددوال ي اشددا  االمةددارىة هددو أداة  عددط لددهلك الليسددا     
ت الما  عا لدي المةدارىة مد  ةدعوب دال الحوار معي  الحدالد ى  حالة  ي  الالترالف التو  و و  دس المةارىة أو مةارىة الم

الا شك أني يتر و  لة ممارسة ااساليو اإلدارية المناس ة  .(113-112 :1998 ند    يعيا  و الواقع العملو  الك يسود 
 دارة دالر ميجا و  و استت ل الميارات الالعدرات.م  ق   اإل

 :مشكلة الدراسة 
الخاةددة العلددوس اإلنسددانية ما ت ددارم العنصددر  د ةددر  مدد  أهدد  العناةددر التددو اهتمددا معتدد  العلددوس  يددايعت ددر العنصددر ال

 دد       ضدد دالمدد  هنددا ىدداو ااهتمدداس  ر ايددة هددها العنصددر ال نميتددي .المدد  خ لددي  دددار  مليا يددا دالدده   عتمددد  ليددي اإلنتا يددة
ممدددا يمكددد  مددد   يدددادة منتا يتدددي  دممكانيا دددي مددد   دددورقدرا دددي الي مددد  ى ا  دددي الينمدددومددد  ااهتمددداس مكددد  مدددا مددد  شددد ني أو ير دددع 

 (د اللهلك  دأت  تير النتريات التو  تعلا  يها الموضوس.1 :ه1420 الدالسر د 

 دو مدد   حعيددا ااهددداف المنةددودةو حتددة يددتمك  العددامل دو  نتددي  أسدداليو الحا ددات العمدد  ددالو ي ددة ااساسددية لدد دارة  تمثدد  ال 
خاةدة  دو  صدر العولمدة  دا د   حعيدا هدهم ااهدداف استرا يجية إلدارة الموارد ال ةرية ضدرالري  ااهتماس  ت وير الرؤية اإل يعت رال 

ده   يت لددو ال ددود مددو  ي  مددعهلي  القددادري   لددة اسددتت ل قدددرا ي  الميددارا ي  مدد  خدد ل  يئددة مداريددة مسدداندة  سددا الدده  الالمنا سددة
 (.5: 2002 أ و مكرد  (McGregor, 2000: 12  لة ذلك 

ملدة  ددس اسدتت ل المدوارد  (Morrison, et al, 2005; Al Yahya, 2007; Oxley, 2007  اسدات ةدير در ال 
س الع دل تدي  عدة أهميهدها ااسدتت ل اللكد   دال ةرية  و معتد  المنتمدات الالمعسسدات اإلداريدة  دو الع دا ي  العداس الاللدا 

مدعهلي  ا يعندو مالضدرالرة أو ال دود مدو  ي  ال  دداللالد ىثيدر مد ك در للعداملي   دو اا عدديض  الخاةة أني  دالحكومو أك ر
كدد  المعسسددات الحكوميددة ممةددكلة  دددس اسددتت ل الميددارات مو ددودة  الالحعيعددة أو   . يددادة اسددتت ل الميددارات الالعدددرات ال ةددرية

ي  مد   ددي  مو نتريدات اإلدارة  ةدير ملدة أو أسدلوب اإلدارة يدنعكس  لدة منتا يدة الالتدواس الرضدا العدامل .ةاللاةدة  ددر ات مت اال دال 
 .(1999 ر ا ود منيا استت ل الميارات الالعدرات  د دة  وام 



 2013 (أول ديسمبر )كانون  - 2ع  ،33مج  لإلدارة، العربية المجلة

-65- 

الاسدتت ل الميدارات الالعددرات  دالع قة  ي  ندوس اإلدارة الممارسدة حولالحالية  دراسةيتمحور موضوس الال و ضو  ذلك 
 .الةلصية لصائوالال  قة ذلك   عض  دمجلس التعاالو لدالل الللية العربيةل اامانة العامة مو  ودا ل

 :أسئلة الدراسة 
 التساؤل الرئيس التالو:   جيو الدراسة  

 الدددتحك د المةدددارىة(  دددو اسدددتت ل الميدددارات الالعددددرات لددددا مدددو  و ااماندددة العامدددة  المت دددعمدددا دالر ااسدددلوب اإلدار  
 اليت رس م  هها السعال ما يلو: ؟لمجلس التعاالو لدالل الللية العربية

 ؟لدا مو  و اامانة العامة لمجلس التعاالو لدالل الللية العربية  التحك د المةارىة( المت ع ااسلوب اإلدار   مستوا  ما -1
 ؟مو  و اامانة العامة لمجلس التعاالو لدالل الللية العربيةدا ما مستوا استت ل الميارات الالعدرات ل -2

الاسددتت ل الميددارات الالعدددرات  دىة( الددتحك د المةددار  حصددائية  ددي  ااسددلوب اإلدار  المت ددعهدد   و ددد   قددة ذات دالددة م -3
 ؟مو  و اامانة العامة لمجلس التعاالو لدالل الللية العربيةدا ل

 دمددد   يدددة (الالمسدددتوا التعليمدددو دالل دددرةال  دهددد   و دددد  دددرالة ذات دالدددة محصدددائية  دددي  اللصدددائو الةلصدددية  العمدددر -4
مدو  و ااماندة العامدة دا لدمد   يدة أخدراد اسدتت ل الميدارات الالعددرات ال   الدتحك د المةدارىة(د الأسلوب اإلدارة المت دع

 ؟لمجلس التعاالو لدالل الللية العربية

 أهمية الدراسة: 
 دالالجاندو اخخدر يتمثد   دو ااهميدة العمليدة دالجانو ااالل يتمث   و ااهميدة العلميدة دليهم الدراسة أهمية م   ان ي 

 الذلك  لة النحو التالو:

 األهمية العلمية: 
 حيدددث موعددددراتد لمددد  اإلضدددا ة العلميدددة  دددو مجدددال ااسددداليو اإلداريدددة الاسدددتت ل الميدددارات الا تيدددايأهم الدراسدددة  سدددتمد

ال نااللتيددا م ريددا غيددر م اشددرد الىددهلك لحدا ددة الموضددوس  لددة المسددتوا  دااسددات التددو  نااللددا هددها الموضددوس محدددالدة  ددد  ر الد
أو يكدوو هدها  المد  المتوقدع   ليدي ال وضديحيد يجعد  الحا دة ملحدة إللعدا  الضدو  ااكاديمو مد  حيدث ال درو الالت  يداد ممدا

 .المت عة المعر و لألساليو اإلداريةال لت ةي  النتر  االعم  مضا ة  لمية  و هها المجالد مضا ة ملة أهمية 

 األهمية العملية: 
ااسدتت ل اله  يعد  ملة استت ل الميارات الالعددرات  المت عالدراسة  و الوةول ملة أسلوب اإلدارة  ههم    و أهمية

 .اامانة العامة مجلس التعاالو حتة  ست يد منيدالل اامث  لألمانة العامة ل
لي   دو الع داس العداس سدئو كما    و ااهمية العملية ليهم الدراسة الما يمك  أو  س ر  ندي مد  نتدائة ال وةديات   يدد الم

لي  الةدناس سدئو هم الدراسة  و الضدع معترحدات للمه  هاالم  المتوقع أو  س دلتحسي  مستويات اادا  الر ع الك ا ة الال ا لية
 العرار؛ لموا ية العع ات التو  وا ي استت ل الميارات الالعدرات  و الع اس العاس.

مضددا ة ملددة ااهميددة العمليددة ليددهم الدراسددة مدد  أو اامانددة العامددة لمجلددس التعدداالو لدددالل الللددية العربيددة معسسددة  مثدد  رىيددوة 
 .ليجو؛ لها  إو ههم الدراسة يجو أو  عدس نتائجيا ال وةيا يا مالةك  الالجودة المناس ي أساسية م  رىائو العم  الل
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القدددد يكدددوو لددد عض العوامددد  الثعا يدددةد الالسياسددديةد الااقتصددداديةد الاامتيدددا ات لمدددو  و ااماندددة العامدددة دالر  دددو  حديدددد 
 العامة. ااساليو اإلدارية المت عة المدا استت ل الميارات الالعدرات لمو  و اامانة

 أهداف الدراسة: 
 يدددف الدراسددة ملددة معر ددة ممارسددة ااسدداليو اإلداريددة الدالرهددا  ددو اسددتت ل الميددارات الالعدددرات لدددا مددو  و اامانددة 

 ما يلو:العامة لمجلس التعاالو لدالل الللية العربيةد الذلك م  خ ل 
 لمجلس التعاالو لدالل الللية العربية. حديد ااسلوب اإلدار  المت ع  التحك د المةارىة(  و اامانة العامة  -1
  حديد مدا استت ل الميارات الالعدرات لدا مو  و اامانة العامة لمجلس التعاالو لدالل الللية العربية. -2

 حديدددد مددددا ال دددود  دددرالة ذات دالدددة محصدددائية  دددو ااسدددلوب اإلدار  المت دددع  الدددتحك د المةدددارىة(  دددو ااماندددة العامدددة  -3
 ة العربية ماخت ف اللصائو الةلصية  العمرد السنوات الل رةد الالمستوا التعليمو(.لمجلس التعاالو لدالل الللي

 حديدددد مددددا ال دددود  دددرالة ذات دالدددة محصدددائية  دددو مسدددتوا اسدددتت ل الميدددارات الالعددددرات لددددا مدددو  و ااماندددة العامدددة  -4
 الالمستوا التعليمو(.لمجلس التعاالو لدالل الللية العربية ماخت ف اللصائو الةلصية  العمرد السنوات الل رةد 

اخت دددار ا يعدددة الا جدددام   قدددة اار  ددداد  دددي  ااسدددلوب اإلدار  المت دددع  الدددتحك د المةدددارىة(  دددو ااماندددة العامدددة لمجلدددس  -5
 التعاالو لدالل الللية العربية المستوا استت ل الميارات الالعدرات لدا مو  و اامانة العامة.

ة  ددي  ااسددلوب اإلدار  المت ددع  الدددتحك د المةددارىة(  ددو ااماندددة  حديددد مدددا ال ددود   قدددة ار  دداد ذات دالددة محصدددائي -6
 حديدد ال  دالعامة لمجلس التعاالو لددالل الللدية العربيدة المسدتوا اسدتت ل الميدارات الالعددرات لددا مدو  و ااماندة العامدة

 ا يعة الا جام ههم الع قة.

 الدراسة: مصطلحات 
 حو التالو:   استلداس  دد م  المص لحات  و الدراسة  لة الن

المعددرم الريدداضد اليتكددوو مدد  سددا دالل هددو المملكددة  1981  سددس  ددو  دداس  ،مجلسسس التعسساون لسسدول الخلسسيج العربيسسة
الييدددف المجلددس ملددة التنسدديا  ددي  الدددالل  ددو المجدداات  .الق ددر د مدداوال  داإلمدداراتال  دحددري  الال  دالكويدداال  دالعربيددة السددعودية

 . لدددة  ةدددجيع التعددداالو الالتعامددد  اا ضددد   دددي  الددددالل اا ضدددا يعمددد  ال  د دددةىاالسياسدددية الااقتصدددادية الالعسدددكرية الالتعليميدددة 
 .اامانة العامة لمجلس التعاالو لدالل الللية العربية والالمةارىوو  و ههم الدراسة ه  مو  

يددت  قياسددي  ددو هددهم الدراسددة مدد  خدد ل اسددت انة مدددا اسددتت ل  اسسستغالل المهسسارات والقسسدرات والمعسسارف والمسسلهالت للعسساملين:
 .(Alyahya, 2005 القاس ماستلداميا  (Heller, et. al, 1988 الميارات الالعدرات التو اورها 

الالممارسدددة المحدددددة  ديعندددو ندددوس   قدددة اإلدارة مالعددداملي  مددد  خددد ل السياسدددات الاانتمدددة المكتوبدددة :األسسسسلوإل اإلدار  
 (Purcell, 1987: 535  .وو العامةئالتو يت   ييا التعام  مع المو  ي  الالة دللعم 

مااسام الهو  ملية مدارية  نتيمية  يدف  دمةارىة العاملي   و ةنع العراراتيعصد مي ال  :المشاركةبأسلوإل اإلدارة 
 (Aboyassin, 2005  ةاليدت  قياسدي مد  خد ل اسدت انة ااسداليو اإلداريد دملدة المةدارىة المدع رة للعداملي   دو ا لداذ العدرار

 .Y لة نترية  امعتمد  
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 دالمرىويدة ا لداذ العدرار دالععوبدات الالجدوا اتال  المكا دتت العمد  مد  خد ل و  حك  اإلدارة  يعرف م ني :حكمأسلوإل الت
 .X  لة نترية امعتمد   د(Aboyassin, 2005  اليت  قياسي م  خ ل است انة ااساليو اإلدارية

 :للدراسةمنهجية الاإلجراءات  
ليدها الندوس مد  الدراسدات  هدها المدنية مناسدو حيدث مولوبي المسدحود ا تمدت الدراسة  لة المنية الوة و التحليلو م سد

استعصا  م امات م ردات مجتمع الدراسةد ىما يتيح هها المنية  عدي  الةإل للتاهرة المدرالسةد المد   د   حليد   ياندات  إلمكاو
 ا تمددت الدراسدةال  لدة مجتمدع الدراسدة.ملدة ااسد اب الالنتدائةد المد   د   عمدي  هدهم النتدائة   ا  الةدو  دالدراسة للربط  ي  متتيرا يا

دد الهددو  أ ددوا : ااالل يتعلددا مجمددع ال يانددات الةلصددية الالعمليددةد  3مكددوو مدد   اسددت ياو لددة  ددو  جميددع ال حليدد  ال يانددات  اأيض 
مةددتا مدد  اسددت انة  قيددام أسددلوب اإلدارة المت ددع ياو   ددارة  دد  اسددتالالجددو  الثددانو  العمددرد السددنوات الل ددرةد المسددتوا التعلددي (. 

أربعدة لمحدور معيدام اإلدارة  دالم ندو  لدة دراسدات سدامعة المكدوو مد   مانيدة أسدئلة د(Aboyassin, 2005 ااسداليو اإلداريدة 
أمددا الجددو  الثالددث  يددو معيددام مدددا اسددتت ل الميددارات الالعدددرات الدده  اددورم  .الأربعددة لمحددور معيددام اإلدارة مددالتحك  دمالمةددارىة

 Heller, et. al, 1988) اسددتلدميد ال  Alyahya, 2005). محكمددي  مدد  أ ضددا  هيئددة  ةال دد   ددرض المعياسددي   لددة  ددد
و مد  االيعت در المعياسد الانتمائيدا لمدا يدراد قياسديد المناسد تيا لل يئدة السدعودية. دللت كد مد  الضدوو الع دارات ؛ دريس العلوس اإلدارية

  دارات المعياسدي د المددا  دوا عي  معيدا مد    لو مد  المةدارىي  اإل امدة  داُ قد ال  مصدة ال  ات.  تميواادالات المناس ة التو 
دمدع ااخده  دو اا ت دار أو  ددر   د(Likert خ ل معيدام  ( 4  ا( غال  د5  اج المعياسدي  المسدتلدمي   دو الدراسدةد ىمدا يلدو: دائم 

 الالجدالل التالو يوضح نتيجة الث ات.(. 1  ا( ما ق  2  ا( نادر  3  اأحيان  

 (1جدول رقم )
 بطريقة )كرونباخ ألفا( اسوب  معامل الثبات: مح

 عباراتعدد ال معامل الثبات المحور
 4 0.787  ددالتحك

 4 0.793 ةددالمةارى
 8 0.727 معيام ااساليو اإلدارية  الكلو(
 12 0.803 معيام استت ل الميارات الالعدرات

د حيدث  ةدير ملدة ةمناسد ريدة ىاندا (د أو قدي  معدام ت الث دات لمحداالر معيدام ااسداليو اإلدا1الجددالل رقد    يتضح مد 
قدي  مع ولدة لمعامد    دات اا سدداة الدداخلود  دو حدي   لدد  معامد    دات اا سداة الددداخلو لمعيدام  اسدتت ل الميدارات الالعدددرات( 

 (د الهو قيمة مر  عة  ةير ملة  متع هها المعيام  در ة ى يرة م  الث ات.0.803 

لعامة لمجلس التعاالو لدالل الللية العربيةد ال      يا الدراسة  لة  ميع اليتمث  مجتمع الدراسة  و مو  و اامانة ا
ددد (250  م دددردات مجتمدددع الدراسدددة ال دددال   ددددده   (170  للتحليددد  ةمكتملدددة الةدددالح د القدددد  لددد  العائدددد مددد  ااسدددت اناتامو   

 اس ة لمجتمع الدراسة.هو  مث   ينة منال  لعدس اكتماليا النعو  يانا ياد ؛اتاست ان (5 القد    است عاد  داست انة

 (.2 دالل  لصية الالعلميةد ىما هو موضح  و  لة المتتيرات الة  ينة الدراسة ملة مجمو ات  نا        صنيإل أ رادال 
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 (2جدول رقم )
 عينة الدراسة حسب المتغيرات الشخصية والعمليةتوزيع أفراد 

 النسبة المئوية  التكرار الفئات المتغير الرقم

 رسسالعم 1

 %29.4 33 سنة 30ملة أق  م   20م  
 %25.9 44 سنة 40ملة أق  م   30م  
 %32.4 55 سنة 50ملة أق  م   40م  
 %22.4 38 سنة 60ملة أق  م   50م  

 %100 170 المجموع

 رةسسالخب 2

 %34.1 58 سنوات 10أق  م  
 %20.6 35 سنة 20ملة أق  م   10م  
 %38.2 65 سنة 30ملة أق  م   20م  
 %7.1 12 سنة 40ملة أق  م   30م  

 %100 170 المجموع

المستوى  3
 التعليمي

 %22.4 38 أق  م   امعو
 %57.1 97  امعو

 %20.6 35 دراسات  ليا
 %100 170 المجموع

 ر:سسسالعم
 لييددا  دسددنة( 50أقدد  مدد   ملددة 40( مدد  أ ددراد  ينددة الدراسددة مدد  ال ئددة العمريددة  مدد  %32.4أو   د(2 دددالل  مدد   تيددري

د  لييددا نسدد ة أ ددراد  ينددة (%29.4سددنة(  نسدد ة  لتددا   30ملددة أقدد  مدد   20نسدد ة أ ددراد  ينددة الدراسددة مدد  ال ئددة العمريددة  مدد  
أ راد  ينة الدراسة مد  ال ئدة العمريدة  (د    نس ة%25.9سنة(  نس ة  لتا   40ملة أق  م   30 م   الدراسة م  ال ئة العمرية

 .(%22,4سنة(  نس ة  لتا   60ة أق  م  مل 50 م  
 سنوات الخبرة:

 لييا نسد ة  دسنة( 30ملة أق  م   20( م  أ راد  ينة الدراسة ه  م   ئة الل رة م   %38.2أو   د(2 دالل    ي ي
ئدة الل درة    نسد ة أ دراد  يندة الدراسدة مد    د(%34.1سنوات(  نس ة  لتا   10أ راد  ينة الدراسة م   ئة الل رة  أق  م  

ملدة أقد  مد   30 د  نسد ة أ دراد  يندة الدراسدة مد   ئدة الل درة  مد   د(%20.6سنة(  نس ة  لتدا   20ملة أق  م   10 م  
 (.%7.1سنة(  نس ة  لتا   40

 المستوى التعليمي:
 تي نسددد  لتدددا التعليمدددو   دددامعو(  المسدددتوا  أو نسددد ة ى يدددرة مددد  أ دددراد  يندددة الدراسدددة مددد  د(2الجددددالل رقددد    وضدددحي

 دد  نسدد ة أ ددراد  د(%22.4 لتدا   التددو أقد  مدد   ددامعو( المسددتوا التعليمددو  لييدا نسدد ة أ ددراد  ينددة الدراسدة مدد   د%(57.1 
 (.%20.6 لتا   التو دراسات  ليا(  المستوا التعليمو  ينة الدراسة م 

ال رندددامة اإلحصدددائو أمدددا  يمدددا يتعلدددا مااسددداليو اإلحصدددائية المسدددتلدمة  دددو  حليددد  النتدددائةد ا تمددددت الدراسدددة  لدددة 
 SPSS) معر ة ال   التحك د المةارىة(د ااسلوب اإلدار  المت ع مستوا  نحرا ية لمعر ةالاستلدما المتوس ات الالمعايير ااد

مدع ااخده  دو اا ت دار أو قدي   .مو  و اامانة العامة لمجلس التعاالو لددالل الللديةدا الالعدرات ل دمدا استت ل الميارات
(د مدنل ض 3.49-2.5 مدا  دوة(د متوسدط   3.5: مر  دع  ىالتدالو    التعام  معيا لت سير ال يانات ىاناالمتوسط الحسا و 
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مسدتوا اسدتت ل الميددارات بدي  ال  المت دع لتحديدد الع قدة  دي  أسدلوب اإلدارة ( يرسدوو   اار  داد الاسدتلدس معامد  (.1-2.49 
 دالسدددنوات الل دددرة دالعمدددر الهدددو  د دددي  اللصدددائو الةلصددديةالت ددداي  ااحددداد  لتحديدددد الع قدددة   حليددد  الاسدددتلدس دالالعددددرات

مددو  و دا لددمدد   يددة أخددرا المدددا اسددتت ل الميددارات الالعدددرات  المت ددع أسددلوب اإلدارة البددي  دمدد   يددة (المسددتوا التعلددي 
 .اامانة العامة

 :أدبيات الدراسة 
و ااد يدات الالدراسدات خد ل الععدود العددرات  دال ا  و د دراسدة محدددة حدول   قدة أسدلوب اإلدارة الاسدتت ل الميدارات 

ال ييددا مشددارة م ريعددة م اشددرة أال غيددر  داللكدد   و ددد دراسددات حددول   قددة أسددلوب اإلدارة ماإلنتا يددة الاادا  دالث  ددة الماضددية
مد  ال  .ال  قدة ذلدك  د عض اللصدائو الةلصدية دال  قتيا م سلوب اإلدارة دالالعدرات داستت ل الميارات ملة ام اشرة أحيان  

د لألسلوب اإلدار  عوبة ممكاو ميالص يراهدا  ديدرا معدض ال داحثي  أنيدا  لسد ة الا جاهداتأني  يمدا      نجد مث دجاد  عريف موح 
و لددا  ميدع المعسسدات م (Purcell, 1987: 533 الىمدا يعدول  دالغيدره  يراهدا اسدترا يجيات اإلدارة دنخرالو أنيدا ممارسدات

 .يةيميوها    ال ع امداري   االالمنتمات أسلوب  
 ددو مدارة  "النمددوذج النددا  "ال "النمددوذج اللةدد " ياوأال ىمددا  سددم Yال Xي يددالنتريت (McGregor, 1960 مو ىتدداب 

يدرا معتد  ال داحثي   دو  لد  اإلدارة أندي ا يو دد أسدلوب مدار  ال  .ال دايات لدراسات ااساليو اإلداريدة اىانت دالموارد ال ةرية
  ىثيددرة يددت   و يددإل  ناةددر ييال ددو أحددا د لددة نخددر حسدو الحالددة الالتددرف اوب  اللكدد    ضدد  اإلدارة أسددل د(ةدداف   دع نعددو  مت  

 .أكثر م  أسلوب  و اريعة مدار ي 
 :حيث ا ترض أو اانتمة اإلدارية ااربعة المو ودة هو داستثنا  (Likert, 1967 الىانا ىتامات 

 لددة  اليددت  التعسددي   نددا    د  لل ريدداالا  مدد دال كددوو اا صدداات  يددي مدد  أ لددة ملددة أسدد   دالنتدداس السددل و  اا ددوقرااو -1
 م  أ لة ملة أس    دو مةارىة.الالعرار  دالععاب أكثر م  المكا تت

 .م  خ ل مةارىة محدالدة معيدة لك  يع ة المو  وو حرية د عا يةاليو أس اليستلدس دالنتاس السل و  اللير   -2
 .يد اإلدارة و ك  ي عة العرار النيائو الل داليسمح للمو  ي  ممةارىة أك ر  و ةنع العرار دالنتاس ااستةار   -3
ال حدددد   دالالعمددد   دددرالو ال ريدددا دالأسدددلوب  مكدددي  العددداملي  دالمةدددارىة الةددداملة  يدددي سدددتلدسيال  د و مالمةدددارىةاالنتددداس الجمددد -4

  اليع  ر  د  هدهم اانتمدة الااسداليو اإلداريدة مد دااله وا   داالةعود   داالأ عي   دااا صاات الالمةارىة مجميع اا جاهات رأسي  
 .التحك ال  دا لاذ العرارال  داا صالال  دالحوا وال  دالعيادة :هو (Likert خ ل خمسة أمعاد محسو نترية 

دد مددالدد دارة ه Yالنتريددة  Xي دددال أو نتريددة  -5  لددة  تدداوم ني مددااله د ددو ااسدداليو اإلداريددة االاسددتلدام   اأكثددر النمدداذج اقت اس 
 لحوا و الالرضا.ل (Herzberg النترية  دللحا ات الالحوا و (Maslow  ةنتري

ال نوانددي "الجانددو اإلنسددانو  ددو المعسسددات"  دايددة ان دد ة ال كددر  (Douglas, McGregor, 1960 الُيعددد ىتدداب 
 عدوس  لدة التو ال  دXا تراضات اإلدارة ااساسيةد التو سماها نترية  االتو قدميا  حدي   Yاإلدار  المعاةرد الىانا نترية 

 لددة  يددو  Yا  عددة  دديي د اليعملددوو مذا  دد  اإلشددراف  لدديي   دد  قددربد أمددا نتريددة منيددا أو المددو  ي  ىسددالة ال  دا تراضددات
متددة مددا ا عددا   تحسدد  –أمددور ا مثدد  رضددا المددو  ي  الحماسددي  الانتددا ي  د  عددوس  لددة ا تراضدداتد منيددا أو X كددس نتريددة 

 .المةارىة  و ةنع العرار ههم اامور د ال لة رأمYاإلدارة أساسيات نترية 
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ال جاهليدا الواقدعد مضدا ة ملدة  د  ير معدض العوامد   مسدااتيادمثد  د Yعادات التدو ال يدا ملدة نتريدة البالرغ  م  اانت
العاملي  الأدائي  الرضاه    لة  يادة منتا ية Yأ ر أسلوب نترية  إو  دالثعا ية المتعددة  لة أسلوبد النوس اإلدارة الممارم

 ;Morris & Pavet, 1992; Becker & Gerhart, 1996; Bobic & Davis, 2003 . يومنا ههاحتة  اقائم  ا يوال 

Birdi, et. al, 2008) 1: 1995د  شيابد.) 
 د(Herzberg  النتريدة د(Taylor  ليدةمملة المتناقضدات  دي  م دادإل اإلدارة الع (McGroger, 1960  القد  عرض

 عددوس  لددة  X نتريددة  دYنتريددة  دعيددنجددد أو نتريددة هر بددرج   ينمددا  دXنتريددة  دنجددد أو م ددادإل اإلدارة العلميددة  عيدد     مددث
 دالا ييدت  ما ماامداو الدو ي و دأو يددار اليرغو  و دلية مك  ما يمك سئو ا تراضات أو المو إل ا يحو  ملي اليتجنو الم

دالو ذلدك مد  ال  دال عددي  سدلوىيات المو دإل لتحعيدا أهدداف المنتمدة دال ح يدو دلهلك هنا  ضرالرة لتو يي ؛الالمنا ع دالالرا و
 (McGregor, 1960: 7  .لتحعيا أهداف المنتمة اص ح المو إل معاالم  التدخ  سي

الأو  دليةسدئو المالي محدوو ملدة  لدوأل اا ضد د اليرغ دوو  دو  حمد   دأو العداملي  يح دوو العمد   عوس  لة ا تراض Yالنترية 
الالمدعه ت ا يدت   دراتالالعدد دمد  الميدارات كثيدر  (McGregor, 1960 الحسدو  . دي  العداملي  تدو س العدرة  لة ح  المةك ت 

لمةدارىة  دو ا عدوس  لدة  ةدجيع  Yالالمعىدد أو نتريدة  د دو الممارسدات اإلداريدة Xاستت ليا ااستت ل اامث  مس و غل دة نتريدة 
 .(McGregor, 1960: 7  .الم  خ ليا يت  استت ل الميارات الالعدرات الالمواهو دةنع العرار

ال  نددا الجانددو  دسددلوب الت كيددر الالممارسددة اإلداريددة خدد ل السددنوات الماضدديةرت اريعددة الأغي دد Yمدد  أو نتريددة  الرغ بددال 
ال ددد    نييدددا  دددو معتددد   دالااسدددتع لية دالالتمكدددي  داإلنسدددانو  دددو مدارة المدددوارد ال ةدددرية مددد  خددد ل المةدددارىة الالعمددد   دددرالو ال ريدددا

د الانمدا لو دود معدض اانتعدادات  ديدامعيدا مسدي رة  لدة أرض الواقدع لديس مسد و  ود  Xنتريدة  إو د - ااد يات ىنموذج م ص 
و ماللكد  الواقدع يعدول  دو و و الاموحدو اا تدراض مد و  ميدع العداملي  م دد  لدة سد ي  المثدال المنيدا  دYالتو ال يا ملة نتريدة 

اسدتلداميا مدع هدها الندوس مد  المدو  ي  الددهي   ااريع د Xنتريددة  الاللدهلك ال دد معيددينتتدر التو يديد الا يتسد  مدال موو. معضدي  
 (Y.  Bobic & Davis, 2003: 239أكثر م  أسلوب نترية  Xبوو مع أسلوب نترية يتجاال 

  ددو الاقددع اامددر او مددا يجددر   ملصوةدديمادقلددة الدراسددات الميدانيددة ىدداو  Yال Xملددة نتريتددو  المو يددةالمدد  اانتعددادات 
الالمدددخ  النددا    دإلشددراف المدددخ  اللةدد  ي ضدد  الددتحك  الالسددي رة مدد  خدد ل اانتمددة الا .مدد  النتددريتي  هددو اسددتلداس مددوية

 .(Truss et al., 1997: 53; Gill & Meyer, 2008 ية ةنع العرار لي ض  المةارىة الاا صال ال عال  و  م
و دد نتريدة لد دارة  الىمدا يعدال ا  د عدة لدة ااسداليو اإلداريدة المت   اأو للثعا دة أ در   (Ali, 1995: 7 ة  يندا دراسدالقد 

الدراسددا ي  د(Hofstede, 1997: 28 تدد  ير الثعا ددة  لددة اإلدارة هددو نمددوذج ل االنمدداذج ذىددر   الأكثددر دالو  دد  يرات  عا يددةد دد
ددحيددث  دالميدانيددة  لددة مجمو ددة ى يددرة مدد  المددو  ي   ددو منتمددات دالليددة متعددددة   ملددة أو الثعا ددة  ددع ر  لددة ااسدداليو  وة 

 :أمعاد هو ةاإلدارية الالسلوىيات التنتيمية ال لة الييك  التنتيمو  و أربع
 و المنتمة   رالة السل ة(د اليعنو المدا اله  يةعر ال درد أندي يجدو أو يكدوو هندا   و يدع مسا ة العوة  ي  العاملي   -1

 غير متساال للعوا  ي  ااشلا   و المنتمة.

ااهتمددداس  الالجما يدددة  عندددو  د(ااهتمددداس مالدددهات الأ دددراد ااسدددرة العدددري ي  الاللصوةدددية  عندددو  داللصوةدددية الالجما يدددة -2
د أال هدددو المددددا الددده  يةدددعر  يدددي الةدددلو أو المصددددر الدددرئيس للعمددد  الحددد  ( دددة الالدددو الحمايدددة معا ددد  الدددوا مالجما

 المةك ت هو ال رد  و معا   الجما ة أال العكس.
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 دو ال  دالالنسدا  متواضدعات أقويدا  ةدارموودالر دال   داالجنس محدد   دالر   و الر ولة يكوو  د الجدية( الر ولة الاانو ة -3
د اليعندو المددا الده  ىريمدةاليرغ وو  دو حيداة أني  يتسم  ماللي  الالتسامحد  د ممعنة   الجنس متداخ رال اانو ة يكوو د

ام لمةا ر اخخري . االقوي      المستع ايةعر  يي ال رد أني يجو أو يكوو حا م    الغير حس 

مددوض الالمجيددول الالل ددر  لددة  حمدد  الت يعصددد مددي مدددا قدددرة العامدد  دالةددك الالمواقددإل التامضددة( جنددو  دددس الت كددد   جنددو  -4
 (.209: 1994  سكرد ال ايدد  .التموض ال دس الت كدأني يجو  جنو  المحتم د أال هو المدا اله  يةعر  يي العام 

اإلسدد س مسدداهمات   دددأ مدد   دالعربيددة مجتمعددات ددو ال ةمددع رات  لددة ااسداليو اإلداريدد ةو ددد أربعددتأمدا  ددو الدراسددات العربيددة  
الت ا دد  مددع الحضددارات الالثعا ددات الملتل ددة منددُه  الدر ددة دحكدد الدالر أنتمددة ال دالالتعاليددد الاا ددراف العربيددة العددادات د الدالر ددو اإلدارة

( حددول التحددديات التددو  وا ييددا المعسسددات العامددة الالميددارات اإلداريددة المعاةددرة مشددارة 2002ال ددو دراسددة  التامددد د  .القددا اويدد 
  وا ييا المنتمات العامة  و الوقا الحاضر.ملة أو التحد  التعنو هو  و قائمة التحديات التو 

 دالر ددوس ملددة ااةددول الالجددهالر اإلسدد مية  ددوميدد  الثعا ددة العربيددة د (Bakhtari, 1995: 101 دراسددة القددد ال دددت 
أو الثعا دة العربيدة  ميد  ملدة الجما دة أكثدر  (Hofstede, 1997 ا  دو حدي  رأ دال جندو الملداار دالالدة العائلدة دالالعربيدة

  ددو حددي  رأا دممعنددة قلددة المةددارىة  ددو ةددنع العددرار دالالددة ال ددود  جددوة  ددو مسددا ة العددوة  ددي  اإلدارة الالعدداملي  دمدد  ال ددرد
 Bjerke & Al-Meer, 1993) أمدا  يمدا يتعلدا مع قدة  .حسدو العدي  اإلسد مية  دردخصوةدية الثعا ة العربية  حترس أو ال

ر ااسدداليو اإلداريددة  لددة يقلددة الدراسددات التددو   حددث  ددو ىي يددة  دد  رغ  تت ل الميددارات الالعدددراتد  ددااسدداليو اإلداريددة ماسدد
 ;Chen & Wakabayashi, 2005   عىدد ال دود   قدة  ينيمدا. حيدث  ةدير دراسدات  إنيدا داسدتت ل الميدارات الالعددرات

Alyahya, 2007; Oxley, 2007) ال ددود  يئددة  مدد  مةددجعة الدا مددة المةددارىة لددي أ ددر ميجددا و  لددة  حسددي   ملددة أو
د دتت ل الميارات الالعدراتاس الغيدر  دالغيدر دا مدة د و  يئدة العمد  غيدر مةدجعةمد  نددما يةدعر المو دإل اال لدة العكدس  مام 

 . لة  حسي  استت ل ميارا ي  القدرا ي  ا إو ذلك سيع ر سل    درةالأو أ مالي  غير معد   دمةارىة

خصائصدي  الةلصدية مثد   و  ي  حسدال دود اخت  دات  دي  المدو  (Green, et. al, 2002  الالم حدظ  دو دراسدات
الغيدر  د  أو ميارا ي  غير مستتلة  و حالة ال ود  يئة غير مةدجعةيالمتعلميةعر     مث  دالسنوات الل رة( دالتعلي ال  دالعمر 

 ;Musa, 1992; Mohamed, 1995; Hundley, 2001; Kim, 2002  أو دراسددات دددير مالددهىر ال  مةددارىة.

Alshuwairekh, 2005; Bates & Khasawneh, 2005; Grant, et al., 2007; Holtz & Harold, 2008) 
 دراسداتىمدا  ةدير ال  دالنعد  المعر دة التدري يدة دالالرضدا دالاالتدواس دالالحوا و د ةير ملة أو ااساليو اإلدارية  ع ر  لة اادا 

 Musa, 1992: vi; Alshuwairekh, 2005: viii)  دار  المةدار  المسدتوا أو الع قدة ميجا يدة  دي  ااسدلوب اإلملدة
لوو اإلدارة ضددددد  ي يو المدددددو  محيدددددث  داللكددددد  الحدددددهر م لدددددوب لتعددددددد العوامددددد  المدددددع رة دال حسدددددي  اادا  دالرضدددددا الدددددو ي و

القدددد يعدددود السددد و  دددو المجتمعدددات العربيدددة ملدددة أو  دال دددو الوقدددا ن سدددي ي  عدددوو اإلدارة مدددالتحك   دددو الاقدددع اامدددر دمالمةددارىة
الهددها ي سددر التندداقض  دانتعددال مدد  اإلدارة ال يرالقراايددة المتحكمددة ملددة اإلدارة الحديثددة مالمةددارىةااسدداليو اإلداريددة  ددو مرحلددة 
 دد  ير معددض العوامدد  ااخددرا لمعر ددة لددها م لددوب ضددرالرة  مدد  دراسددات معارنددة مسددتع لية  د    ددي  المرغددوب الالمعمددول مددي  عدد

 . لة ااساليو اإلدارية الاستت ل الميارات الالعدرات
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أو الدنمط المةدار  هدو   وةدلا ملدةحدول أ در اانمداد اإلداريدة  لدة الرضدا الاادا   (1999  ر دا وأ ددها يدانيدة ال و دراسدة م
 الأو هنا    قة سل ية  ي  العمر السنوات الل رة م   ية الالمةارىة م   ية أخرا. د لة اادا  الالرضا ااا ض     ير  

ااسدداليو اإلداريددةد الأو الثعا ددة  ددع ر  لددة ااسدداليو اإلداريددة  لددة  اال ددو ضددو  العددرض السددا ا يت ددي  أو للثعا ددة أ ددر  
الالسددلوىيات التنتيميددة ال لددة الييكدد  التنتيمددود ىمددا   ددي  أو هنددا  أربعددة مددع رات  لددة ااسدداليو اإلداريددة  ددو المجتمعددات 

الدر دددة  دأنتمدددة الحكددد  الدالر العدددادات الالتعاليدددد الاا دددراف العربيدددةد الدالر داإلسددد س  دددو اإلدارةمسددداهمات العربيدددةد   ددددأ مددد  
لثعا دة العربيدة  دو الر دوس ملدة ااةدول ل أو هنا  مدي   الت ا   مع الحضارات الالثعا ات الملتل ة منُه القا اوي د ىما   ي  

 ال جنو الملاار. دالالة العائلة دالالجهالر اإلس ميةد الالعربية

ىمدددا   دددي  أو  د عدددد   دددي  ال دددود   قدددة  ينيمدددا دال يمدددا يتعلدددا مع قدددة ااسددداليو اإلداريدددة ماسدددتت ل الميدددارات الالعددددرات
النعد  المعر دة التدري يدةد الأو الع قدة ميجا يدة  دي  ااسدلوب  دالالرضدا دالاالتواس دالالحوا و دااساليو اإلدارية  ع ر  لة اادا 

 ااا ضد   د  ير  الا ضح م  ههم الدراسات أو النمط المةار  هو  داإلدار  المةار  المستوا الرضا الو ي ود ال حسي  اادا 
اللك  ا  و د دراسة  ربية حول ممارسة ااساليو اإلدارية الدالرها  و استت ل الميدارات الالعددرات  دو  . لة اادا  الالرضا

 المجتمعات العربيةد الهو ما يميو الدراسة الحالية.

 :عرض نتائج الدراسة 
 سيت   ناالل نتائة الدراسة الميدانية ال حليليا  لة النحو التالو:

 ددد  احتسددداب المتوسددد ات الحسدددا ية   دددو معيدددام ااسددداليو اإلداريدددةد المتعلدددا ممسدددتوا الدددتحك  داااللالسدددعال   ل  امدددة  ددد
 (.3 دالل  يةد ىما يتير  و اإلدار الاانحرا ات المعيارية استجامة أ راد  ينة الدراسة  لة محور التحك   و معيام ااساليو 

 (3جدول رقم )
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

 الستجابة أفراد عينة الدراسة على محور التحكم في مقياس األساليب اإلدارية
المتوسط  ارةسسسسالعب م

 الحسابي
االنحراف 
 الترتيب المعيار  

 دقيةر ( الالععوبات   دس التلوم.. .التعويضات دةيقيستلدس نتاس الحوا و  التر  1
 4 1.20 3.18 .( لح و المو  ي   لة منجا  الا  ا ي لوم.. د. دس التعويضات

 وداد سل ة اإلدارة  لة المو  ي  مةك  رئيس ماستلداس الحدوا و الالمكا دتت  2
 3 1.20 3.28 .المالية ااخرا 

 1 1.08 3.50 . مارم اإلدارة الرقامة  لة المو  ي  مةك  م اشر 3
يلتوس المو  وو معدس ملال دة العدواني  الاانتمدة حتدة  دو حالدة محساسدي  أو  4

 2 1.04 3.48  .ذلك قد ا يلدس اإلدارة
  0.71 3.36 المعدل العام

أو المتوس ات الحسا ية لع ارات محور التحك   و معيام ااساليو اإلدارية  راالحا  ي   د(3م  الجدالل رق    تيري
( 4 د3   ي حيدث ي حدظ القدوس الع دار د الهدو قيمدة متوسد ة (3.36 و حي   ل  المتوسط العاس للمحور   د(3.18( ال 3.50 

قع المتوسط العاس للمحور ضم  د الال (ا( ضم   ئة التكرار  أحيان  2 د1  او و حي  القعا الع ار  د(اضم   ئة التكرار  غال   
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 .(ا ئة التكرار  أحيان  

أ ددراد  ينددة الدراسددة   ر حددا  ددي  الموا عددة ال دددس الموا عددة الددواردة  ددو محددور الهددهم النتددائة معشددر  لددة أو اسددتجامات 
اخدت ف التسلسد  اإلدار  للعداملي د  عدد يةدعر العداملوو  و دود  حكد د  دو حدي  يدرا هو التحك د القد يكوو الس و  و ذلك 

التو  (McGregor, 1960 اسة ال ت ا ههم النتيجة مع در  أةحاب المرا و العليا ال ود مةارىة؛ لها   ر حا ااستجامات.
لتحعيدا أهدداف المنتمدة المد  دالو ذلدك التددخ  ال ح يوها ال عديلياد  وةلا ملة أو هنا  ضرالرة لتو يي سلوىيات المو إل 

 لتحعيا أهداف المنتمة. اسيص ح المو إل معاالم  

حتسددداب المتوسددد ات  ددد  ا المتعلدددا ممسدددتوا المةدددارىة  دددو معيدددام ااسددداليو اإلداريدددةد داللالسدددعال اا  الل  امدددة  ددد
الحسا ية الاانحرا ات المعيارية استجامة أ راد  ينة الدراسة  لة محور المةارىة  و معيدام ااسداليو اإلداريدةد ىمدا يتيدر 

 (.4 و الجدالل رق   
 (4جدول رقم )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 اس األساليب اإلداريةالستجابة أفراد عينة الدراسة على محور المشاركة في مقي

المتوسط  ارةسسسسسالعب م
 الحسابي

االنحراف 
 الترتيب المعيار  

 1 1.19 3.79 .ه  استةارة اإلدارة لمو  ييا  و ا لاذ قرارات  الية الجودةا س 5
 4 1.08 2.90 .يةار  المو  وو  و ةنع العرارات الميمة التو  تله م  ق   مدار ي  6
 3 1.04 3.10 .صحيحة ماا تماد  لة أ كار  م ئو مالعم أحاالل  نا  أ كار  ال 7
 2 0.91 3.39 . در ات متعاربةمعضي    عض يت  ر المو  وو  8

  0.71 3.30 المعدل العام
  0.58 3.33 الكليمقياس األساليب اإلدارية المعدل العام ل

 و حي   ل   د(2.90( ال 3.79 راالحا  ي   ( أو المتوس ات الحسا ية لع ارات محور المةارىة 4الجدالل رق     ي ي
البلددد  المتوسدددط العددداس لمعيدددام ااسددداليو اإلداريدددة  الكلدددو(  دالهدددو قيمدددة متوسددد ة د(3.30  المتوسدددط العددداس لمحدددور المةدددارىة

 دىمدددا القدددع المتوسدددط العددداس لمحدددور  المةدددارىة(د (ا( ضدددم   ئدددة التكدددرار  أحيان ددد5رقددد    ةحيدددث ي حدددظ القدددوس الع دددار د (3.33 
 .(اسط العاس لمعيام  ااساليو اإلدارية( ضم   ئة التكرار  أحيان  الالمتو 

و استجامات أ راد  ينة الدراسة  ا ت مت ر حدة  دي  الموا عدة ال ددس الموا عدة  لدة مال و ضو  ههم النتائة يمك  العول 
دالع ارات اللاةة ممحور المةدارىةد القدد يعدود السد و  دو ذلدك ملدة ااخدت ف  دي  العداملي   دو  حديد  اد در دة المةدارىة ال ع 

 لمستويا ي  الو ي ية.

التددو  عددوس  لددة  ةددجيع المةددارىة  ددو ةددنع العددرارد المدد  خ ليددا يددت   Yالهددهم النتيجددة  توا ددا مددع مددا  ددا   ددو نتريددة 
 .(McGregor, 1960, P. 7 استت ل الميارات الالعدرات الالمواهو 

 ددد  احتسددداب المتوسددد ات الحسدددا ية الاانحرا دددات  رات الالعددددراتدالمتعلدددا ممسدددتوا اسدددتت ل الميدددا السدددعال الثدددانو  الل  امدددة  ددد
 (.5المعيارية استجامة أ راد  ينة الدراسة  لة معيام استت ل الميارات الالعدراتد ىما يتير  و الجدالل رق   
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 (5جدول رقم )
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة

 قدراتالل المهارات و على مقياس استغال 

المتوسط  ارةسسسسسسالعب م
 الحسابي

االنحراف 
 الترتيب المعيار  

 10 1.10 3.29 .اإلدارة  منحنو  رةة الم ادرة لت وير أسلوب العم  1
 5 0.87 4.41 .أقوس مالتعاالو مع  م ئو  و العم  2
 9 0.87 3.93 .يت  منجا   للعم   لة ال ريعة التو أراها مناس ة 3
 8 0.90 4.06 .و د لد   مرالنة ىا ية  و العم  للتكيإل مع المتتيرات  4
 2 0.65 4.59  .أسا د  م ئو  و العم   لة أدا   ملي  مذا ال وا منو ذلك 5
 3 0.75 4.51 .العم  مةك تالدقة الالترىيو أساساو  و ح   6
 4 0.91 4.41  .أ  لع ملة المستع   م  أ     وير العم  7
 6 0.76 4.22  . العدرة  لة  ي   م ئو  و العم لد    8
 12 1.15 3.25 .عم  يو ر لو  رةة ل  داسال 9
 11 1.00 3.28   وير أدا  العم  يت  س مع مت ل ات العاملي . 10
 1 0.67 4.66 لية أ نا    دية  ملو.سئو ر مالمعأش 11
 7 0.97 4.12  و  ملو.  س ة م  التدريوتأست يع  و يإل الميارات الجديدة المك 12

  0.500 4.06 مقياس استغالل المهارات والقدرات الكليالمعدل العام ل

 (%4.66أو المتوسدد ات الحسددا ية لمعيددام اسددتت ل الميددارات الالعدددرات  راالحددا  ددي    د(5يتضددح مدد  الجدددالل رقدد   
( 11 د8 د7 د6 د5 د2  الع داراتظ القدوس ىمدا ي حد دالهدو قيمدة مر  عدة (4.06 البلد  المتوسدط العداس للمعيدام  د(%3.25 ال

 د10 د1  ع ارات ينما القعا الد (ا( ضم   ئة التكرار  غال   12 د3 د4  الع ارات و حي  القعا د (اضم   ئة التكرار  دائم  
 عددة الهدهم النتيجدة معشدر  لدة موا .(االقدع المتوسدط العداس للمعيدام ضددم   ئدة التكدرار  غال  دال د (ا( ضدم   ئدة التكدرار  أحيان د9

استت ل الميارات الالعدرات؛ مما يدل  لة أو استت ل الميارات الالعددرات  رأ راد  ينة الدراسة  لة الع ارات اللاةة ممحو 
 لدا مو  و اامانة العامة لدالل مجلس التعاالو اللليجو. امر  ع   كاو

ت ا يدت  اسدتت ليا ااسدتت ل الالمدعه  دالالعددرات دم  الميدارات اأو ىثير   (McGregor, 1960 القد  ا   و دراسة 
 ااسدلوب اإلدار  المت دع المتعلدا مع قدة دالثالثالسعال   الل  امة    و الممارسات اإلدارية. Xاامث  مس و غل ة نترية 

 دد  احتسدداب قددي  معددام ت اار  دداد  ددي  محدداالر معيددام ااسدداليو  ممدددا اسددتت ل الميددارات الالعدددراتد  الددتحك د المةددارىة(
 (.6ة المعيام استت ل الميارات الالعدراتد ىما يتير  و الجدالل رق   اإلداري

 (6جدول رقم )
 قيم معامالت االرتباط بين محاور مقياس األساليب اإلدارية ومقياس استغالل المهارات والقدرات

 مقياس استغالل المهارات والقدرات المحور
 **0.231   ددالتحك

 **0.443 المةارىة 
 **0.415 و اإلدارية الكلةمعيام ااسالي

 ( 0.01** دالة محصائية  لة مستوا أق  م     
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المعيدام ااسداليو اإلداريدة  دال ود   قة ار  ااية متوس ة الاردية  ي  محدور المةدارىة د(6يتضح م  الجدالل رق   
الارديدة  د اايدة ضدعي ةر اىمدا يتضدح ال دود   قدة د المعيام استت ل الميارات الالعدرات م   ية أخدرا  د الكلو( م   ية

ىما ي حظ أو  ميع هدهم الع قدات ىاندا د المعيام استت ل الميارات الالعدرات م   ية أخرا  د ي  محور التحك  م   ية
 .(0.01مستوا    ند امحصائي   ةدال

التدو  (Chen & Wakabayashi, 2005; Alyahya, 2007; Oxley, 2007 الهدهم النتيجدة  ت دا مدع دراسدات 
ال لدة  دالمةارىة لي أ ر ميجدا و  لدة  حسدي  اسدتت ل الميدارات الالعددرات دالدا مة دأو ال ود  يئة  م  مةجعةأشارت ملة 
رة دالغيدر مةدارىة دالغيدر دا مدة د ندما يةعر المو  دوو مد و  يئدة العمد  غيدر مةدجعة االعكس  مام    دالأو أ مدالي  غيدر معدد 

 . ي  لة  حسي  استت ل ميارا ي  القدرا ا إو ذلك سيع ر سل   

 ,Musa, 1992; Mohamed, 1995; Hundley, 2001; Kim, 2002; Alshuwairekh  كمدا أو دراسدات

2005; Bates & Khasawneh, 2005; Grant, et al, 2007; Holtz & Harold, 2008)  ةدير ملدة أو ااسداليو 
 ;Musa, 1992: vi  ىمددا  ةددير دراسددات ديددةالنعدد  المعر ددة التدري  دالالرضددا دالاالتددواس دالالحددوا و داإلداريددة  ددع ر  لددة اادا 

Alshuwairekh, 2005: viii) ال حسدي   دملدة أو الع قدة ميجا يدة  دي  ااسدلوب اإلدار  المةدار  المسدتوا الرضدا الدو ي و
 اادا .

ةدارىة(د الملتل دة  الدتحك د الم ااساليو اإلدارية ممحداالرمالمتعلا م  ر ال ئة العمرية  لة  دالسعال الرامع  الل  امة  
 دد  احتسدداب نتددائة  حليدد  الت دداي  ااحدداد  لدراسددة أ ددر ال ئددة العمريددة  لددة محدداالر ال لددة مدددا اسددتت ل الميددارات الالعدددراتد 

 (.7الدراسةد ىما يتير  و الجدالل رق   

 (7جدول رقم )
 نتائج تحليل التباين األحاد  لدراسة أثر الفئة العمرية على محاور الدراسة

المتوسط  يةالفئة العمر  المحور
 الحسابي

االنحراف 
 fقيمة  المعيار  

مستوى الدالة 
 اإلحصائية

 مسسالتحك
 0.71 3.48 سنة 30ملة أق  م   20م  

 0.701 3.70 سنة 40ملة أق  م   30م   0.101 2.10
 0.858 3.31 سنة 50ملة أق  م   40م  
 0.797 3.50 سنة 60ملة أق  م   50م  

 المشاركة
 0.609 3.39 سنة 30لة أق  م  م 20م  

 0.661 3.57 سنة 40ملة أق  م   30م   0.397 0.995
 0.840 3.33 سنة 50ملة أق  م   40م  
 0.893 3.53 سنة 60ملة أق  م   50م  

مقياس األساليب 
 اإلدارية )الكلي(

 0.609 3.94 سنة 30ملة أق  م   20م  
 0.603 4.09 سنة 40ملة أق  م   30م   0.173 1.68

 0.487 4.20 سنة 50ملة أق  م   40م  
 0.545 4.03 سنة 60ملة أق  م   50م  

مقياس استغالل 
 المهارات والقدرات

 0.549 3.36 سنة 30ملة أق  م   20م  
 0.548 3.55 سنة 40ملة أق  م   30م   0.369 1.05

 0.668 3.33 سنة 50ملة أق  م   40م  
 0.722 3.42 سنة 60ملة أق  م   50م  
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اسدتجامات أ دراد  يندة  (  دو متوسدط%0.05   ندد  دس ال ود  رالة ذات دالة محصدائية د(7يتضح م  الجدالل رق   
اخدت ف ال ئدة العمريدة؛ أ  ملدة  عدود  (استت ل الميدارات العددرات المعيام  (ااساليو اإلدارية الدراسة  لة محاالر معيام 

ستجامات أ دراد  يندة الدراسدة  لدة محداالر المعداييس ا(  و متوسط %0.05 د أ ر لل ئة العمرية  ند مستوا دالة  يو  ا ينأ
التددو  وةددلا ملددة ال ددود اخت  ددات  ددي   (Green, et al., 2002 دراسددة نتيجددة الهددهم النتيجددة  لتلددإل مددع   ددو الدراسددة.

 المو  ي  حسو العمر.

 التحك د  ي يا الملتل يم  ر  دد سنوات الل رة  لة نوس ااساليو اإلدارية ممحور  المتعلا درامعالسعال ال  الل  امة  
 سدنوات الل درة  ددد أ در   احتساب نتائة  حلي  الت اي  ااحداد  لدراسدة  المةارىة( ال لة مدا استت ل الميارات الالعدراتد
 (.8 لة محاالر الدراسةد ىما يتير  و الجدالل رق   

 (8جدول رقم )
 على محاور الدراسة عدد سنوات الخبرةحليل التباين األحاد  لدراسة أثر نتائج ت

المتوسط  عدد سنوات الخبرة المحور
 الحسابي

االنحراف 
 fقيمة  المعيار  

مستوى الدالة 
 اإلحصائية

 مالتحكسس
 0.667 3.64 سنوات 10أق  م  

 0.850 3.43 سنة 20ملة أق  م   10م   0.266 1.331
 0.840 3.37 سنة 30ق  م  ملة أ 20م  
 0.793 3.58 سنة 40ملة أق  م   30م  

 المشاركة
 0.600 3.50 سنوات 10أق  م  

 0.780 3.46 سنة 20ملة أق  م   10م   0.533 0.734
 0.856 3.35 سنة 30ملة أق  م   20م  
 0.985 3.67 سنة 40ملة أق  م   30م  

مقياس األساليب 
 الكلياإلدارية 

 0.546 4.02 سنوات 10أق  م  
 0.658 4.09 سنة 20ملة أق  م   10م   0.166 1.716

 0.478 4.08 سنة 30ملة أق  م   20م  
 0.669 4.42 سنة 40ملة أق  م   30م  

مقياس استغالل 
 المهارات والقدرات

 0.538 3.50 سنوات 10أق  م  
 0.591 3.34 سنة 20ملة أق  م   10م   0.347 1.109

 0.691 3.34 سنة 30ملة أق  م   20م  
 0.793 3.58 سنة 40ملة أق  م   30م  

(  دو متوسدط اسدتجامات أ دراد  يندة الدراسدة %0.05 دس ال ود  رالة ذات دالة محصائية  ند مستوا   د(8 دالل  يتضح م  
يددارات الالعدددرات(  عددود ملددة اخددت ف  دددد سددنوات الل ددرةد أ  ا يو ددد  لددة محدداالر معيددام  ااسدداليو اإلداريددة( المعيددام  اسددتت ل الم

الهددهم النتيجددة  لتلددإل مددع مددا  وةددلا مليددي  أ ددر لعدددد سددنوات الل ددرة  ددو متوسددط اسددتجامات أ ددراد  ينددة الدراسددة  لددة محاالرهددا الملتل ددة.
 ت الل رة.التو  وةلا ملة ال ود اخت  ات  ي  المو  ي  حسو سنوا (Green, et al., 2002 دراسة 

ال لدة  دالمتعلدا مد  ر المسدتوا التعليمدو  لدة ندوس ااسداليو اإلداريدة  الدتحك د المةدارىة( درامدعالسعال ال  الل  امة  
 دد  احتسدداب نتددائة  حليدد  الت دداي  ااحدداد  لدراسددة أ ددر المسددتوا التعليمددو  لددة محدداالر  مدددا اسددتت ل الميددارات الالعدددراتد
 (.9  الدراسةد ىما يتير  و الجدالل رق 
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 (9جدول رقم )
 التعليمي على محاور الدراسة المستوى نتائج تحليل التباين األحاد  لدراسة أثر 

المتوسط  التعليميالمستوى  المحور
 الحسابي

االنحراف 
 fقيمة  المعيار  

مستوى 
الدالة 
 اإلحصائية

المقارنات 
 البعدية

 مسسالتحك
 0.860 3.26 أق  م   امعو

 0.736 3.55  امعو  0.133 2.04
 0.815 3.57 دراسات  ليا

 المشاركة
 0.855 3.16 أق  م   امعو

  رالة  ي  0.005 5.56
 0.707 3.45  امعو (1( ال 3 

 0.741 3.74 دراسات  ليا
مقياس األساليب 

 الكليية ر اإلدا
 0.539 4.08 أق  م   امعو

 0.571 4.08  امعو  0.999 0.001
 0.562 4.09 دراسات  ليا

 استغالل مقياس
 والقدراتالمهارات 

 0.741 3.21 أق  م   امعو
 0.558 3.44  امعو  0.059 2.87

 0.657 3.54 دراسات  ليا
 ما يلو:( 9يتضح م  الجدالل رق   

 دالدتحك ( لدة محدور   الدراسدة (  و متوسط استجامات أ دراد  يندة%0.05   ند  دس ال ود  رالة ذات دالة محصائية -1
اخددت ف المسددتوا التعليمددو ا ددراد ملددة  عددود  دالالعدددرات الميدداراتاسددتت ل المعيددام  دالكلددو المعيددام ااسدداليو اإلداريددة

 . ينة الدراسة
(  و متوسد ات اسدتجامات أ دراد  يندة الدارسدة  لدة محدور  المةدارىة( %0.05   ند ال ود  رالة ذات دالة محصائية -2

أقدد  مدد    المسددتوا التعليمددو ددي   ئددة  امحصددائي   حيددث ىانددا هددهم ال ددرالة دالددة دليمددواخددت ف المسددتوا التعملددة  عددود 
 .(دراسات  ليا  المستوا التعليمو( لصالح  ئة دراسات  ليا  مستوا التعليموال ئة ال د( امعو

 حيدث دملدة ال دود اخت  دات  دي  المدو  ي  حسدو التعلدي  (Green, et al., 2002 ال و هها السياة  وةدلا دراسدة  
 و م و ميارا ي  غير مستتلة ااستت ل اامث   و حالة ال ود  يئة غير مةجعةد الغير مةارىة.ال المتعلمي  يةعر  مو

 والتوصيات: ملخص النتائج
  وةلا الدراسة ملة  دة نتائةد اليمك  ميجا ها  يما يلو: النتائج:

ي حدظ أو المتوسدط الحسدا و لمحدور  .. يدة لدة معيدام ااسداليو اإلدار  الالمةدارىة الدتحك  محدور    يما يتعلا ممسدتوا  -1
 .قيمة متوس ةالالمةارىة التحك  

أ يدرت نتدائة الدراسدة أو قيمدة المتوسدط الحسدا و لمعيدام اسدتت ل  ..  يما يتعلا ممستوا استت ل الميدارات الالعددرات -2
 ا مر  عة.الميارات الالعدرات ىان
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متوسدد ة أ ددر ت الدراسددة ال ددود   قددة  .. الميددارات الالعدددرات  يمددا يتعلددا مع قددة نددوس ااسدداليو اإلداريددة ممدددا اسددتت ل -3
البدي  اسددتت ل الميدارات الالعدددرات مد   يددة  دميجا يدة  ددي  معيدام ااسدداليو اإلداريدة الكلددود المحدور المةددارىة مد   يددة

 .تحك  الاستت ل الميارات الالعدراتال  قة ميجا ية ضعي ة  ي  محور ال دأخرا 
اللصددائو الةلصددية الالعمليددة للعدداملي  مدد   يددةد المعيددام ااسدداليو اإلداريددة المعيددام  يمددا يتعلددا  و ددود   قددة  ددي   -4

ال دود  درالة ذات دالدة محصدائية  دو متوسدط اسدتجامات أ دراد  يندة   دي   ..استت ل الميارات الالعدرات م   ية أخدرا 
و اد المسددتوا التعليمددو ىدداىلمددا   أنددي  الدراسددة  لددة محددور المةددارىة  عددود ملددة اخددت ف المسددتوا التعليمددود الهددها يعنددو

 . لة المةارىة االت  ير ميجا ي  

 التوصيات: 
ه   ددو دالر ااسدداليو امدد  التوةدديات التددو يمكدد  أو  سدد ا ددو ضددو  النتددائة التددو  دد  التوةدد  ملييدداد  ددإو هنددا   دددد  

 الذلك  لة النحو التالو: داإلدارية الممارستيا  و استت ل الميارات الالعدرات
 تصدرف الحدوا و حسدو الجيدد الاادا   رقيات  لة أسدام الك دا ة الالجددارةدالحوا و الالمكا تت الالت الت كيد  لة أو نتاس -1

الجيدد اليجو أو يكوو هنا   مييو  ي  المو إل المجتيد  و العم د البي  المو إل غيدر المجتيدد؛ لدها مد  المتوقدع أو 
 بالةك  الم لوب.ا  كوو الحوا و  امة  ن  ا  لة الجميع حتة نةجع  لة اادا  الجيد ال 

و  لة معر ة  يدة م ساليو المةارىة المناس ة لمياس العم د اليت  ذلك    اريا اا تما ات الدالريدة و أو يكوو العامل -2
 التو  ععد  لة مستوا اإلدارات الااقساس.

 .رىة  علية  و  ملية ةنع العراراتمشرا  العاملي  مةا -3

د اليدت  ذلدك مالتنسديا مدع مراكدو المةدتر  لت دوير أدا  العمد  مةدك  أ ضد   دريو العاملي   لة الم ادرة الالت كيدر ال ندا  -4
التدددريو المتلصصددة ممثدد  هددهم الموضددو اتد الالعمدد   لددة  يددادة ااهتمدداس الالترىيددو  لددة التدددريو الم نددو  لددة أهميددة 

 الدالر المةارىة  و استت ل ميارات القدرات العاملي .

 .لعم الحر   لة منح  ر  الم ادرة لت وير أسلوب ا -5

 .التةجيع  لة العم   رالو ال ريا م  خ ل الحث  لة التعاالو مع الوم    و العم  -6

 .م احة ال رةة للعاملي  إلنجا  العم  مال ريعة التو يراها المو إل مناس ة  و ضو  اللوائح الاانتمة -7

 العم   لة  و ير ال ر  المناس ة للعاملي  للعم  مإ داس. -8

 ةلها يوةد ؛ و استت ل الميارات الالعدراتالدالرها ااساليو اإلدارية  ممارسة حول موضوس الدراسات العربية   ي  ندرة -9
العداس الاللدا   دو دالل مجلدس التعداالو لددالل  ي معسسدات الع دا  مإ را  المويد م  الدراسات حدول هدها الموضدوس  دو

 .الللية العربية مةك  خا د الالدالل العربية مةك   اس

 نتمات مقليمية مما لة مث   امعة الدالل العربية. م  دراسات مستع لية  لة م -10
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 المراجسسع

 :العربيةباللغة مراجع  -ال  أو 
(. خصدددائو اانمددداد العياديدددة  دددو الواقدددع العملدددو المت ل دددات الت كيدددر ااسدددترا يجو  دددو المنتمدددات 2002أ دددو مكدددرد مصددد  ة.   -

 31-28د دمةداد  يدرالتد لتجديسد فسي ظسل النةاهسة والشسفافية(الملتمر العربي الثالث فسي اإلدارة )القيسادة اإلبداعيسة واالمعاةرةد 
 أكتوبرد المنتمة العربية للتنمية اإلدارية.

أ ددر التدددريو  ددو منتا يددة العدداملي   ددو اا يددوة الحكوميددةد دراسددة مسددحية للعدداملي   ددو  ددوا ات ه(. 1420الدالسدر د سددعيد م ددار    -
 ية نايف العربية للعلوس اامنيةد قس  العلوس الةراية.د أكاديمرسالة ماجستير غير منشورةالمن عة الةرقيةد 

(. التحديات التو  وا ييا المعسسات العامة الالميارات اإلداريدة المعاةدرةد  منتدور  كدر  م ددا و إلدارات 2002التامد د سال .   -
د والتجديد في ظسل النةاهسة والشسفافية( الملتمر العربي الثالث في اإلدارة، )القيادة اإلبداعيةالت وير اإلدار  مالمعسسات العامدة(د 
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 استبيسسسان

 الجةء األول: بيانات شخصية وعملية
 ( في المربع الذ  يناسبك:لفراغات اآلتية ووضع عالمة )أرجو ملء ا

 .................المستوا التعليمو: -3   دد سنوات الل رة:.......... -2 .........العمر: -1

 .دراسات  ليا.    امعو. -   أق  م   امعو  

 .مقياس األساليب اإلدارية :الثانيالجةء 
  :( في المربع الذ  يتفق مع رأيك أو وجهة نظرك أمام كل عبارة من العبارات التاليةضع عالمة )

 اإطالق   انادر   اأحيان   اغالب   ادائم   ةار سسسسسسالعب م

الترقيددددةد  دددددس  لددددو( الالععوبددددات   دددددسم.. .يسددددتلدس نتدددداس الحددددوا و  الترقيددددةد التعويضدددداتد 1
 لو( لح و المو  ي   لة منجا  الا  ا ي .م.. .التعويضاتد

     

 ددوداد سددل ة اإلدارة  لددة المددو  ي  مةددك  رئدديس ماسددتلداس الحددوا و الالمكا ددتت الماليددة  2
 ااخرا.

     

       مارم اإلدارة الرقامة  لة المو  ي  مةك  م اشر. 3

ي  الاانتمدة حتدة  ددو حالدة محساسدي  أو ذلددك يلتدوس المو  دوو معددس ملال ددة العدوان 4
 قد ا يلدس اإلدارة.

     

      ه  استةارة اإلدارة لمو  ييا  و ا لاذ قرارات  الية الجودة.ا س 5
      .يةار  المو  وو  و ةنع العرارات الميمة التو  تله م  ق   مدار ي  6
      العم . و  ئو أحاالل  نا  أ كار  الصحيحة ماا تماد  لة أ كار  م 7
       عض  در ات متعاربة. يت  ر المو  وو معضي   8

 .: مقياس استغالل المهارات والقدراتلثالجةء الثا
 ( في المربع الذ  يتفق مع رأيك أو وجهة نظرك أمام كل عبارة من العبارات اآلتية: ضع عالمة )

 اق  إطال انادر   اأحيان   اغالب   ادائم   ةار سسسسسسالعب م
      اإلدارة  منحنو  رةة الم ادرة لت وير أسلوب العم . 1
      أقوس مالتعاالو مع  م ئو  و العم . 2
      يت  منجا   للعم   لة ال ريعة التو أراها مناس ة. 3
      و د لد  مرالنة ىا ية  و العم  للتكيإل مع المتتيرات.  4
        مذا ال وا منو ذلك.أسا د  م ئو  و العم   لة أدا   ملي 5
      العم . مةك تالدقة الالترىيو أساساو  و ح   6
      أ  لع ملة المستع   م  أ     وير العم . 7
      لد  العدرة  لة  ي   م ئو  و العم . 8
       ملو يو ر لو  رةة ل  داس. 9

        وير أدا  العم  يت  س مع مت ل ات العاملي . 10
      لية أ نا    دية  ملو.سئو أشعر مالم 11
      أست يع  و يإل الميارات الجديدة المكتس ة م  التدريو  و  ملو. 12
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 ABSTRACT 

 

The purpose of this study was to investigate the practice of the managerial styles 

and its role on skills utilization among the employees of the secretariat of Gulf 

Cooperation Council (GCC) in Riyadh. 

250 questionnaires were distributed and 170 completed questionnaires were 

returned and were used for statistical analysis. The first instrument used was 

managerial practice survey used by (Aboyassin, 2005) to assess managerial styles, and 

the second instrument used was skills utilization questionnaire used by (Al Yahya, 

2005) designed to assess and measure level of employee’s skills utilization. 

The overall mean value for control and participative dimensions were average, 

and the overall mean value for skills utilization was high, and there was positive 

average relationship between the overall managerial styles, participative dimensions 

and skills utilization dimension, and weak positive relationship between control 

dimension and skills utilization dimension. 

Recommendations were presented based on the analysis and findings. 

 
 


