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 نماط سلوك قادة الشركاتأتحليل العالقة بين العوائد التشغيلية و

 نية ـ ردألـ دراسة استكشافية في عينة من الشركات ا

 د. طالل الججاوي                      د. عبد الخالق الراوي

 جامعة االسراء الخاصة

 االردن

لسسيكش  عسسل مسسيد  امسساللتم     يسسش تعكس  لععالدسسل لعتلسس اليالش كة لسسيكش جسسات  لعاسسانلب لععسسا يال   اع   

 اع جايالف، اتع ي يق الاً ع  كفاءة لللء لععسا يال   س  عسل ما، اتس    ل سش لععسا يال  تسرت  لللية لعلسيكش 

 اقالتما لكساسالال  .

اتعل لععالدل لعتل اليالش لع حيك لعيدال   علتع لعليكش عتح الق لعاانلب لخيى اتح الق لهللتما اتعظال  

مش  عاتسالما الذل لتتيضعا   اب لععال ل لكخيى لعتس  تسساه  تس  تح السق لكعتسا  قال تما ت  لعساق ا الا

الع كاعش عس  عععاجسي لكعتسا ا  سا عسلل لع سعظ  كساكيا ايل  لع سال ااسسادل لكعتسا  لكخسيى لع الالسش 

اغالي لع الالش    حالث كفاءتما اعاعما اتمايها، لة لتتسيلا كاعمسا عيسر لياسش  س  لعكفساءة الععاعالسش 

مسساي تسسر  لععا سسل لكهسس  لعسسذة الت  سسر هسسا لاي لع سسعظ  علع سسالة الععسسا يال ا ا  سسا ل  لععسسا يال  الت عسسا  العت

االاامسسا   سس  ق سسل لع سسالة تسسا  لاي هسسركء الكسسا   حايالسساً ا يكنالسساً ا م سساً تسس  لععالدسسل لعتسس  تح  مسسا لة 

 ليكش. 

الع حاالل الع ستحفظ ،  ا  ا ل  لع الة ع ليلء لعليكابا غالي  تسااالال  ت  ع م لعسياك  ال  لع اانف

 اهذل لعع م    لعسياك الععك  عير للليتم  اتااالمم  عيليكش ا اعتاع  عير عالدلها .

عذل تا  هذل لع حث الحاال لستكلاف  لى لععالقش  ال  لععالدل لعتل اليالش الع سام سسياك قسالة لعلسيكاب 

  عل تحيالل هذه لععالقش.

                                             التشكيل النظري للبحث  

 م العش لععالدل لعتل اليالش ا جاليها 

تترتر    تفاعل اللتيلك  –لععالدل  –تعل لععالدل لعتل اليالش  رلي كللء لعليكش  لكل عا  كاعما         

لععا يال  ت  لقسا  اع يالاب لكعتا  العتساالق الع تا عسش الكليلة اغاليهسا ، عسذل تسر   جسالي تكساال  هسذه 

دل تت  ل ت  لكست الل لكتضل ل  ع  الك  لك  ل عكاتش  اليل لعليكش لع الالش الع ليالش العكفساءة تس  لععال

لستخلل ما   ا الرلة لعر تكاال  تلت اب للخيش لعر لعليكش لعير    لعتلت اب لعخاياش  عما ، ا  ا كلسك 

لعلسيكش لع ختيفسش كتحلالسل  تال   ر  خيف ذعك لكعاان ت ف لععلالل    لع سيليلب لعتس  ت مس  االعسا علسام

 جالي لعحجال عير لع الل لكاعالش ا الجفاتما السعايها لعتعاتسالش اسالاساب لعتخنال  اميقما لع ت عش 

ا يلحسسل لعتجسسعالع اعاعالسسش لككب الع عسسللب لع سسستخل ش الت سسع ذعسسك لكسسسالق لعتسس  تسسيا  تالمسسا لع عتاسساب 
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ذعسسك  س  لكعلسسمش لعتس  تتميسسا لعالعسا  ختيفسسش  لععمادالسش امسسيق لعتسياالي اسالاسسسش لكدت سا  لع ت عسسش اغالسي

 ا تعاعش    لع يليلب . 

ل  لة قيلي الت  لتخاذه ك ل ال  تت  لعتضحالش  فيجش لا تيص لخيى  لاليش كل  عمسا تال سا عسا لعت سل      

سالر ي  اععتالاش عير حا  لععالدل لعتل اليالش اعاعما اتاقالتمسا اعيالس  تسر  لععالدسل لعتلس اليالش تت  سل  ساعفيق 

 ال  لعتلت اب لعخاياش اتل ل كيف لعحجال عيسر لع سالل لكاعالسش اتخنالعمسا ا تمي ساب تجسعالعما الاساي 

لععا يال  ت  لليلة لكعتا  الع ليتال  الكلليالال  ا جايالف لهتالك لككب الع عللب الك عالش الكجسال 

عاتاسسش عسس  لالسسيلل لكخسسيى تضسسال عسس   جسسايالف لعع يالسساب لعتسسساال الش  سس  امسسش ا سسال  لعتسسلت اب لعللخيسسش لع

لع  العاب عتيك لع عتااب . اكاللخل ت  تكاال  لععالدل لعتل اليالش لكاليلللب لععيضالش لععاتاش ع  لي اد  الع 

لكجسسال لا لالاسساي لجسسال تادضسسش عسس  لعحااسسش لا لي سساد لسسست  ايلب لا تالدسسلها لا  االسسلتع كضسسيلدا 

 ات يعاب اغاليها   ا عال  ع  عالقش  اععلام لعتل الي  .

الجش ع ا ت سل  تسر  جسات  لععادسل لعتلس الي  لا  سا الميسق عيالس  عي ست لعع يالسابا الععس  ل  جسات  اخ     

لعسسي ت لع تح سسق  سس  لععلسسام لكعتالسسالة  عسسل ل  السست  خجسس  كاتسسش لع جسسايالف الكع سساء لع يت مسسش  اععلسسام 

ا اتسس  لكعتالسسالة عيلسسيكش اهسسذل ال  سسل  سسلى عاسساد لكللية تسس  تعفالسسذ خمممسسا ا رلسسي عكفسساءة لععسسا يال  تالمسس

   ل تما قالتما .

  ا ت ل  التضت لع  هعساك قسيليلب الست  لتخاذهسا تس  لعلسيكش تخسص تساتالي لع سالل لكاعالسش الكخسيى تمست  

 تحلالل اكفاءة لععا يال   اكعتا  العتساالق الع الع االس ق كل ذعك قيليلب ستيلتالاالش تتعيق  تحلالل لككب 

 الع عللب العماقش لكعتااالش اغالي ذعك .

 

 القرارات : انواع 

 ال ك  تجعالف لع يليلب لع يت مش   اضاع هذل لع حث لعر عاعال  يدالسالال  :     

 لاكً : لع يليلب لكست  ايالش  

  اعالاً : لع يليلب لعتل اليالش  

اتال سسا السسات  تاضسسالحا عمسسذه لع سسيليلب العتسس  سسسالت  لعتيكالسسن تالمسسا عيسسر لع سسيليلب لكسسست  ايالش ا لسسكل     

  اعغ ك الية العت  سال تل تا الي لع يلي لعخامئ تالما عير سعالب لستخلل  لكجسال تفجالي  ع ا تتمي      

 لعت  لست  يب تالما تيك لع  اعغ.

عذل تا  لع يليلب لكست  ايالش ، ه  لع يليلب لعتس  التيتسا عيالمسا تسلت اب ع لالسش خاياسش  س  لعلسيكش      

  ختيسف لعالعمسا لعتااالسش ل  خل السش ع يا لعحجال عير لجال  ا تش لا  ا تس ر  اكجال لعيلسس اعالش 

االكا  قيلي لختالايها    ا ش تحلالل اليت ام ماالل لكال عيليكش ، عذعك الع    لعتيكالسن العلقسش تس  ت السال  

لع للدل لكست  ايالش الختالايها عمذه لكجال عذل تسر   فساهال  لكسست  اي تس  لكجسال لع ا تسش تختيسف ت ا ساً 
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خالية ال ك  تحااليما لعر ع ل لذل يغ سب لعلسيكش  سذعك االست  ت السال  لععالدسل ععما ت  لكجال لع تللاعش ، تاك

لع تاقعش  عما ت  لكال لع جالي ت م االعع  ذعك ت  حاعش ليتكاا خمسر  سا تس  لختالساي  سلالل تسا  ل سيه ك 

 التعلى حلال لعسعش لعت  اقع تالما . 

ال لع جالي ، عذعك عال     لع عمق ل ا لكست  ايلب مااليش لكال تم  ك تح ق عالدل سيالعش ت  لك     

ت الال ما عيسر لسسا  ي حالتمسا تس  هسذل لكاسل ، االععس  ذعسك ل  قسيليلب تخجسالص لك سالل تس    سل هسذه 

لعحسساكب التيتسسا عيالمسسا ل سساي تسس  لكاسسل لع تاسسسم العماالسسل . ا سس  امسسش لخسسيى لهسس  تسسر  حاسس  لك سسالل 

لب لعتلسس اليالش ، عسسذعك تسسر  لعخمسسر تسس  لع خججسسش عتيسسك لع سسيليلب لك سسي  ك السسي   سسا هسس  عيالسس  تسس  لع سسيلي

 لع يليلب لكست  ايالش ال تل تر اليه عسعالب  ا تللل ع ي لكجل لع ا ب  اضاع لع يلي .

 ا2000.    اال ك  تجعالف لكست  ايلب عير اتق لعملف لعذة تسعر عتح ال   لعر : علعيلاة،

حاعالسش  سرخيى لك سي كفساءة  س  لست  ايلب لكحالل : اال جل  ما تالالل لا تمساالي لكجسال لع ا تسش لع -1

 حالث حا  لكعتا  لا تاتالي ت  لعتكاعالف ع يا تعظال  لعي حالش .

لست  ايلب لعتاسالع : لة تاسالع لعماقش لكعتااالش لا لع العالش عيليكش  اضاتش خمام لعتا  لا تسساالق  -2

سساا االتخذ قيلي لعتاسع  اختالاي لتضل  لالل    اامش عظي لكللية الع فاضيش تت  عس  ميالسق لحت

 لعي ت لعت لالية عكل  لالل . 

لسسست  ايلب لعتحسسسال  لا لعتيلسسالل : اتمسسلف لعسسر تخفسسالا لعتكسساعالف عتالاسسش تحسسسال  لكجسسال لعحاعالسسش  -3

  نالالة كفاءتما لا ت يالص لعع اعش لا ت يالل لعتيف . 

لست  ايلب ستيلتالاالش : اغيضما لع حاتظش عير   اء لعليكش لمال تتية   كعش ، االل ل ذعسك كسل  -4

   ل للخال ت عالاب الاللة عير لساعالا لعع ل . لعلمتما

 لست  ايلب تعاقلالش :اه  تعفالذ ع ال   ي ش  ع اماب  ستفاللة عير اتق لعلمش لعليكش   -5

لست  ايلب ظيتالش لا  فياضش : اهلتما تح الق  عاتع لات اعالش لساساً اقل ك اليت م  علام لعلسيكش  -6

 س  لعتيساث اهسسذه تحك مسا لعظسياف لا تفسسيا    سل   ساع  سسكعالش عيعسسا يال  لا تساتالي لامسنة اقاالسسش

   العال  لا تعيال اب    لعلاعش .

 

 سس  لكسسستعيلا لعسسسا ق عالحسسظ ل  لع سسيليلب لكسسست  ايالش ل سسا تكسسا   سسست يش لة ك السسيت م لالسسيلل         

ي لحلها  االيلل لست  اي لخي تكل  عما الاعل تلت اب ع لالش  ست يش ع  لكخي لا تكا   ت  ش ع عضما لة غال

  ست يش االتض   ذعك تيجتال  لست  ايالتال  اليت م تلتق لحلها  اكخيى .  

اعيال  ال ك  ل  عخيص لعر ل  لع يليب لكست  ايالش تتاقسف عيسر  فمسا  لكسست  اي ال  كسل قسيلي 

التميا لعفاق لك  عتح الق عادل ت  لع ست  ل اعير لللية لعليكش لع الا   ليلسش ات الال  لكست  ايلب لالا كا  

 ا الختالاي لع لالل لعذة الح ق لتضل عادل سالء كا   تعظال  لعي حالش لا تح الق  عاتع لات اعالش .  عاعم
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 ا 2222ا   عاحالش لخيى ال ك  تيخالص تيك لع يليب لعر : ع هايالسا  اعايال  ،  

 قيليلب خفا لعتكاعالف : لة هل الاا ليلء لجال الاللة عتخفالا لعتكاعالف ؟  - أ

اا لقتعاء  جعع لا خم لعتساا  لا  خسان  لا    عسايا كس  قيليلب تاسالع لعماقش : لة هل ال - ب

 ال ك  نالالة ماقش لكعتا  الع الع ؟ 

قسسيليلب لختالسساي لككب الع عسسللب : لة لع فاضسسيش  سسال  لككب لع لسستيلة الالسسا  عمسسا لك سسي  تح السسق  - 

 عفعاعالش لعتكيفش /لع عفعش ؟ 

 ع عللب ل  لست  ايها ؟ قيليلب لعليلء لا لعتراالي : لة هل الاا ليلء لككب ال -ل

 قيليلب لحالل الست للل لككب الع عللب لع لال ش : هل الت  لك  ل  تال ا  عل ؟  -هـ

 

 :العوامل المؤثرة في القرارات االستثمارية

   

ل  لع يليب لعخاجش  اكست  اي    لع يليلب لع م ش الع ر ية ت   ست  ل لعليكش عير لع لى        

    خامي ك الية قل الجعا  عاعاتما ت  لك ل لع جسالي لا  تح سل خسسادي عاعالسش لع عالل ع ا التض ع  

عذعك الع    لعحجال عير  عيا اب ضيايالش تسساعل  تخسذا لع سيليلب عيسر لختالساي لع سلالل لكتضسل 

 ا  1991اهذه لععال ل ه  : علعع اي ، 

عيسسسر لجسسسال لعتسسسلت اب لعع لالسسسش لعللخيسسسش العخاياسسسش : لة جسسسات  يل  لع سسسال لعسسسالن  عيحجسسسال  -1

لع لياع لكست  اية لع ت  يسش  س    لسيلء لكجسال لع ا تسش اعف ساب تيكال مسا العسلللها عيتلس الل 

 الكضاتاب لعتي ادالش ت  لكجال لع تللاعش ل عاء ع ي لع لياع . 

لعتلت اب لعع لالش لعسعاالش لعللخيش العخاياش ع لع يت مش  تل الل الللية لع لسياع لكسست  اية ا :  -2

ب لعللخيش ت  لع اليل لع ترتالش    لع  العاب  اعلياش لكسا  العت  لذل  ا ت  ت لاليها اه  لعتلت ا

 لكل خامئ ، سالرلة لعر لعفلل ت  لعحجال عير جات  تسلت اب ع لالسش  لسكل سسيال  ،   سا قسل 

التميا لع  اكة ت  لكست  اي لا لعر لست  اي لقل    لعالن  ا ا ال ا سل ذعسك  س  تسلت اب خاياسش 

  ا   سستين اب لكعتسا   س  لاساي ا سالل ا جسايالف لخسيى ، اقسل الحجسل غاع سا ل  تسلاللل ك

تكا  لعتكاعالف لعتل اليالش ت  لعسعالب لكاعر عاعالش الكاليلللب قياليش ، عذل تا  لعتاقعاب الاا ل  

 تعك  لعحاعش لعالقعالش عير اتق لع ت اليلب اعال ل لعساق العتل الل لكخيى .

عماالش لعع ي لكعتاا  :    لع عيا اب لعت  الع     عيتتما عتعفالذ لع يلي لعتلت اب لعع لالش لع تاقعش  -3

لكست  اية ه  تحلالل قال ش لكجل عكخيلةا ت  عماالش ع يه لكعتساا  اهسذه تععس  لقتمساع هسذه 

لعخيلة    قال ش لكجل ععل لحتساا لهالك  لعسعاة ع يا تحلالل لعكيفش العي ت ، ا اعيغ     

 ش لك ل  له اعما الرلة لعر عتادي خامدش عي يلي ، ا   لععاحالش لكقتجالالش جعا ش تحلالل هذه لع ال
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تا   عيتش قال ش لعخيلة تساعل ت  تحلالل لع ال ش لعح ال السش عكاتسش لجسال لعلسيكش ، ك سا ل   عيتسش 

لعع ي لكعتاا  لع تاقع عالجال الساعل ت  لع النعش  سال  لع جسايالف الكالسيلللب لع تيت سش عس  

 اية لا كتخاذ قيلي الخص لكست للل لا لعتاسع ت  لجل لا  ا اعش لجال.لع لياع لكست  

لعتلت اب لعع لالش لعخاياش لع ت  يش  اعضيلدا : ععل تاقع تح الق لي اد تسا  كسل لكع ساء لع تيت سش  -4

ع  لكست  اي تخج   س  لكالسيلللب ق سل لعاجسال لعسر لعسلخل لعخاضسع عيضسيال ش ، تمس  تح سق 

يال الش ع  كل تتية ، عذل العظي عمذل لكعفاء لعضيال      نالالا عسلة اتيل ضيال الا لا  كاسا ض

 : 

الاا لختالاي ميال ش لكهتالك لع س اد  ما    اامش عظي لعضيال ش العت  تح ق لعيسر   -                 

 لعاتايلب    لععاحالش لعع يالش .

تش لعت الالسيلب  تس  ععل لكخذ  اكعت اي لعنالالة لع تتاعالش ت  لع خسنا  الاسا  عيتسش الضسا -  

 لكحتالامالاب غالي لع عيعش .

لكخسسسذ  اكعت سسساي لعضسسسيال ش عيسسسر لع كاسسسسا لع تاقعسسسش  عسسسل لهسسسالك لكجسسسل  حاسسسس الا ،    -  

تاع كاسا لعع لالش  س  تخيالسله عماالسش لع سلة تخضسع عيضسيال ش ا سعف  لعاقسب قال سش لعخسيلة 

تيالسش عالجسل تعت سي تلتق للخل ، تاعضيلدا عيسر قال سش لعخسيلة لعتس  تتاساان لع ال سش لعلت

 تلتق خاي  .

 تالدل لعت االل القسام سللل لع ياا تعل تلت اب خاياش  حااش ع عاعاش خاجش.  -  

تضال ع ا ت ل     لكعت ايلب لعع لالش  لكل عا  لك ل  هعساك لعت سايلب غالسي ع لالسش الع  س  لخسذها        

عمسا  س  لععال سل لع م سش تس  تعفالسذ لع سيلي  عظي لكعت ساي  عمسا  س ال لعتجسايلب لع سست  يالش عيلسيكش ، لذ ل

لع تخذ العخاص  اكست  اي ، الع عيا اب لع تعي ش  اعظياف لكقتجالالش لعسادلة  حيالا الاعالا ، لتااهاب 

لكسسسعاي ، ت الالسسيلب لعسسلخل لع تاقعسسش عيسسسكا  ات السسي لععسساللب الكذالق لكسسستمالكالش ، هسسذه لععال سسل غالسسي 

 ي  ااعا لععال ل لعع لالش اهذل الساعل ت  لختالاي لكست  اي لكتضل .لعع لالش الع    لخذها  اكعتالا

 

ا اعيغ      سا ذكسي  س  لععال سل لعيدالسسالش لععا سش لعتس  الع  س  لخسذها  عظسي لكعت ساي لك لعس  تااسل    

 ا1991تحفظاب الع    لليلكما لالضا ا عما : علعع اي ، 

لخيى الع    لخذها  اكعت اي عير اتق  ل  هذه لععال ل عالسب عير س الل لعحجي ت ل تاال عال ل -1

 لعظياف .

قسسل ك السست  لخسسذ كسسل لععال سسل لعسسسا  ش اقسسل ترخسسذ ا العمسسا ععسسل لسسستخلل  لحسسل لكسسساعالا لعفعالسسش عيت السسال   -2

 الع فاضيش  ال  لع  تيحاب لكست  ايالش .
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 محددات القرار االستثماري  : 

ا   له  هذه لع حلللب علعسيلاة ،  تتعيا قيليلب لكست  اي لعر  عا لع حلللب لع ر ية تالما  

 ا : 2222

لعتاقعاب الياش لع خامية : اه     لععال ل لع ر ية  لكل الضت ت  تعفالذ لكست  اي احا    -1

اتتعيق هذه لعتاقعاب  ساعظياف لكقتجسالالش لا لععالدسل لع تاقعسش احساكب لكسست يلي الكنلهساي 

ية ا ا سترال لعالس  عتالاسش لكسست  اي اقسل تكسا  الكعك اش ، لذ تيت م هذه  حا  لع  اعغ لع ست  

هذه لعتاقعاب اتر اليلتما   الية لا غالي   الية عير لع ست  يال  ، تنالالة حا  لكست  اي العت سل 

عيسسر لعتاقعسساب  حجسسال حاعسسش لعتفسسارل الكعتعسساش  ععكسسسش  سسذعك عيسسر لعظسسياف لكقتجسسالالش 

ععل ا تسال حاعسش لعتلسار  الكعك ساش ، الست يليها ا اعتاع  تاسع حا  لكسالق ، اعك  ذعك 

تاعحاعتال  تلاع/ك تلاع عير نالالة حا  لكست  اي ، ك ا ل  لياش لع خامية لع يلت ش عيتاقعاب 

العظياف لكقتجالالش تتاقف عير لع ام سياك  تخذة لع سيليلب ا سلى لكسستعللل عي اانتسش لا 

 ما كح ا .لعتحفظ لا لعتاعا ات ا عتيك لع عمالاب العت  سعتعيا ع

لعتماي لعت اع  : العل تسايع لعتماي لعت اع  ت  لع ااكب لكقتجالالش لكسست  ايالش  س  لع حسلللب  -2

لع م سسش تسس  تعفالسسذ لع لسسايالع كاكسسست  اي تسس  لع اسساكب سسسيالعش لعتمسساي كاعحاسسساا الككب ذلب 

  لععال سسل لعت اعسسش لععاعالسسش ع  تعسسللة لكغسسيلاا ، لذ ل  لعتمايلع تسسسايع تسس  هسسذه لع اسساكب  سس

لع م ش ت  خيق تيص لست  ايالش ا اعتساع  تستت لسسالق الالسلة ا س   س  تاسسع حاس  لكسست  ايلب 

 ا لايه الر ي ت  تيص لكست  اي ت  لع ااكب لكخيى لكقل لا لك مر تمايل .   

م العسسسش لع عسسساث لكسسسست  اية : ك لسسسك ل  حاسسس  لعسسسساق اليعسسسا لايل لساسسسسالا تسسس  لعتسسسا الي  حاسسس   -3

، تاتسسساع لعسسساق   ختيسسف االع مسسا السسس ت  اسسست الل لع سساليل لكقتجسسالالش لع تاحسسش لكسسست  ايلب 

العع ل عيسر نالسالة كفساءة لسستخلل ما   سا السرلة لعسر تح السق اتسايلب لقتجسالالش لعيسر ، االسساه  

لالضا ت  خيق تيص لست  ايالش  تكا يش االاللة ا تيل مش  سع  عضسما ، ك سا ل  تح السق لعي حالسش 

ش الحفن عخيق تيص لست  ايالش الاللة ، ا  ل هذل لع عاث لكست  اية الساتي ت  لكست  ايلب لع اد 

  الدش لست  ايالش  عاس ش ا ست ية تس ت  نالالة لكست  ايلب ا اععك     ذعك.

لكايلءلب لع اعاعالش : تختيف لكايلءلب العتعيال اب لع اعاعالسش لع تعي سش  اكسست  اي  س   يسل كخسي  -4

لحسسل ، تاعتلسسيالعاب تيعسسا لايل  سساينل تسس  تلسساالع / لا عسسل   سسل  سس  قمسساع كخسسي ضسس   لع يسسل لعا

تلسسساالع لكسسسست  ايلب  سسس  خسسسالل لعتسسسسمالالب لا عكسسسسما لعتسسس  ت سسسعت عي سسسست  يال  لع حيالسسسال  لا 

لعخسساياالال  ، تيتلسسيالعاب لعضسسيلدا ال يهسسا تسس  جسسات  لععالدسسل عيفسسيص لكسسست  ايالش ا تمي سساب 

اب  س  لععال سل لع حسللة الع سر ية تس  قسيليلب لعللل لع الد  لع اعالش الساعالا لكتجاد ع  لع الاعس



 7002 العراق –جامعة كربالء  –االدارية المجلة العراقية للعلوم 

 
743 

لكست  اي لع تعي ش  اعلاء  لايالع الاللة لا لعتاسع ت  لع اد ش  عما لاع لايالع  ك يش لا تالالسلها 

 اتمااليها ا ا لعر ذعك .

 

 سلوك قادة الشركات :

سسسياك لع سسامع  ل  لعتيكال سسش لعسسساالكاعااالش عيفسسيل تتكسسا   سس  عسساعال   سس  لعسسسياك ، لكال : هسسا لع        

 تاسسسل تسس  لع السسال العسسلالتع الكتااهسساب السسساعالا لعتفكالسسي الكليلك الععالمسسف الكحاسسسال  . الععسساع 

لع سساع   سس  لعسسسياك : هسسا لعظسساهية   سسل لعع سسل العلسسيلء الع السسع العتعاقسسل العتفسسااا التخسساذ لع سسيليلب ، 

لعسسس  الش العسسللتع العمسسسلفا اتحكسس  لعسسسياك لالسسسا كسسا  علع سسامع  لا لعظسسساهيةا  ال سسش ععاجسسي يدالسسسسالش ع 

 ا .  leavitt, 1978ع

  حلللب لعسياك :

 لعتيكالا لععفس  لعللخي  : لة لعجفاب لعلخجالش عيفيل الليلك  اعاللت  احااات  . -1

سسسسايل ،  حنعسسسا ا ’ لع اقسسف : لة لعظسسسيف علعيحظسسسشا لعتسس  الااسسسل تالسسس  لعفسسسيل ع جسسع ا ،  سسسسالما  -2

 ا تمي اب هذل لع اقف العفيص العض ام .

 

 

 

 رية الفرد االقتصاديةنظ

 ال ك  تاسالل عظيالش لعفيل لكقتجالالش  اعلكل لكت  :    

 ا1لعلكل يق  ع

  خمم عظيالش لعفيل لكقتجالالش

 لععف  لكعساعالش                                      لكعسا       

 

 ت   عظ تفكالي ذل                                                          

 حاااب ايغ اب                                           

 

 

 سياك لعساع                                      لكختالاي  ال  لع للدل      
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 ع لل اع لعحاااب العيغ ابا      لعـــــــملف                             قيلي لقتجالة              

  لعتكاال  لعساالكاعاا  عيفيل التميا حاااب حالاتالش ايغ اب عفسالش اعتي التمسا التاسسل ذعسك  سسياك ل       

لا علام  عال  الملف لعر لل اع هذه لعحاااب العيغ اب ، ا   امش لخيى تا  لعفيل التجسيف  ع العالسش 

اعظيالسش لعفسيل  ايلل اهذل تفكالي  عظ  ال ال عالختالاي  ال  لع للدل ا اختالاي لحلها الكا  قيلي لقتجسالة ،

 لكقتجالالش تت  ل  اهللف لع ست  يال  الجحاا لع جاعت اقالة لعليكاب .

اسياك قالة لعليكاب  حجيش عيتفاعل  ال  خجادص لع ادل ام العش لع اقف لعذة الكسا  تالس  اال كس        

 ت  الي   اكت  :

 الســــلوك االنســـــــاني (2شكل رقم )

 

 

 

 

 

     

 بيئة اقتصادية وسياسية واجتماعية                            

 

 الة قادل السيك لا التجيف لذل كا  : 

 قالي عير لعسياك ع تالتي ل كاعالاب لعسياك ا -1

 يلغا ت  لعسياك ع اليغا  عتادي لعسياك ا -2

 

 انماط سلوك قادة الشركات :

ا 3كع ام لعت  الاضحما لعلكل يق  عالتخذ قالة لعليكاب لع ام سياك  ال ش اعكل قادل الحل    هذه ل    

: 

 ا  3لكل يق  ع 

 لع ــــــــام لعســـــــياك

                                                                                                     

 لع خامية                                                                                                       

 لع تاعا          

 

 مدخالت                          مدخالت                          مدخالت                     

                   

معلومات وقيم  

 موروثة ومكتسبة

عمليات ذهنية 

ونفسية 

 مختلفة

 ســـلوك    
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 لع حاالل                                                 

 

 لع اانف                                                

 لععادل                                                

 تيل ما  ك ال ك  تفسالي لحله ا   عنل ع  لكخي ، تاععادسل ال  سل لع  ا سل  تاععادل الع خامية  فما ا   

لعذة التاقع لع ادل ع تخذ لع يلي ا لعحجال عيال   اع ست  ل    لك الل لعت  الست  يها لا الاظفما ت  قيلي 

دسل لقتجالة  عال  . ل ا لع خامية تتعلر عس  حاعسش عسل  لعتاكسل لع حالمسش  احت ساكب تح ق/عسل  تح سق لععا

ا 4لع تاقع اتيت م حاعش عل  لعتاكل  اعفتية لعن عالش  ااعا ظياف اعال ل لخيى الاضحما لعلكل يقس  ع

 لكت  :

 

 

 

 ا 4لكل يق  ع 

 الاضت عالقش حاعش لعتركل  اععال ل لكخيى

                                                                                لعتركل              

                                                                                                                                                                        

                                                                           

                                                                                     

                                                                                    62 % 

                                                                                    12% 

                                                                                    02% 

                                                                                    92% 

                                                                                    122% 

                                       6     5     4     3     2     1     2                                              

 لعفتية لعن عالش                                                 

 

ا سيت م ععجسسية لععادسسل الع خسامية  عسسا تسس  عالقسسش ميلالسش ك سسا السسيت م لعتاكسل  سسع لعفتسسية لعن عالسسش        

  عالقش عكسالش ، لة كي ا قجيب لعفتية كا  لعتاكل عاعالا ا اععك  .
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  لع ادل ، عيال  ل  المالئ عفس  عتح ل ليااب لعير    لع خسامية ل ا لععادل لكعير لعذة اليغا تح ال      

 ا اععك  عذل الاال ليت ام  ال  م العش لع ادل اليااب لع خامية لعت  الكا   ستعلل عتح يما ت  قيليلت  .

لععالقش  ال  لع ادل الع خامية ذعك ل  عكل قادل  عحعر  عفعش  عسال  الاضست    Markuwits  اقل عاعي   

تااه لععادل ا      تااه لع خامية ، اعير اتق ذعسك ال كس  تجسعالف لع سالة تس   ال سش لع سام   الي  اسياك 

 ا لعسا ق. 3عيضما لعلكل يق  ع 

 

  Risk Averserا :        Aلعع م لكال    لعسياك : ع 

عسش اها لع تاعا عي خامية االكا   تحفظا الل تاساه لع خسامي لع تاقعسش ، لة لعس  الح سق   عف             

حلالش  تعاقجش    لع ياة ععسل نالسالة لخيس  االعم سق عيالس  قساعا  تعساقص لع عفعسش لعحلالسش ، عسذل تكسا  

 لععالقش  ال  

 لع عفعش الععادل عالقش عكسالش ، لة عادل لقل  ع  خامية لقل .     

    Risk Neutral    ا:   Bلعع م لع اع     لعسياك : ع  -   

تحفظ عي خامية االكا  حالالالا  سال  لععادسل الع خسامية اتت  سل لععالقسش  سال  اها لع حاالل لا لع              

لع عفعش الععادسل لا لع خسامية الععادسل  خسم  سست ال  عظسيل عخضساعما ع ساعا    ساب لع عفعسش لعحلالسش لا 

لكل اع لعذة الحجل عيال  هذل لعع م ، لة ل   ستاى لع خامية لعذة الكا   ستعلل عتح يس  ك الت السي 

 % .52% لعر 52عادل ، ا ع اية لخيى لع  الالن   ال  لع خامي الععالدل  عس ش  ع  علل لع

  

   Risk Seekerا :     Cلعع م لع اعث    لعسياك : ع  -  

اها لع اانف لا لع حا عي خامية ، لى ل  هذل لعع م الح ق  عفعش  تنلاللة  ايتفاع لععادل                  

ش لعحلالش ، تاععالقش  ال  لععادل الع خامية عالقش عكسالش لة لع  ال سلة االعم ق عيال  قاعا  تنلالل لع عفع

 ا.   1992لهت ا ا  تعاقجا تااه لع خامية كي ا ليتفع لععادل لع تاقع ع ساع  ا مي ، 

 

           Decision Taking  :                                                    عملية اتخاذ القرارات

ع يلي ها ع يالش لل ال لعفكي ، لذ ال سا   تخسذا لع سيليلب  اكلس ال لعسذهع  عيفكسي كختالساي لتخاذ ل  

 لالل الحل ت م ل  تالتيب  للدل . اهذه لعع يالش ه  ق ش  ا الجسل لعالس  لع ادسل العيحظسش لعحاسس ش لعتس  تس  

اعسال  ع يالسش جسعع  ضادما الت  تعفالذ هذل لع يلي اتاقع عتادا  ، العتيكالن هعا عير ع يالش لتخاذ لع سيليلب

لعت  تس  ما اقل اللايك لا ك اللايك تالما لع ادل علع لاليا لك ل  لتخاذ    Decision Makingلع يليلب 

لع يلي ه  لعع يالش لعحاس ش الع م ش لعت  ال ا   ما لع ادل ت  ضاء لع عمالاب لعت  سس ق اتس   عاقلستما تس  

 اك.لعالع لع يليلب لكست  ايالش الع ام لعسي
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 البحثاهمية 

تعل  جالي تح الق لكي اد لعتل اليالش    له  لع جالي  اععس ش كة  ليكش اتعك  هذه لع جالي          

ح ال ش كفاءة اتاعيالش لعليكش كست الل  اليلها لع تاحش لع الالش الع لسيالش عيسر لتضسل ااس  ، االظميهسذل 

عتلسس اليالش، ال  هسسذه لع سسليلب لكسسست الل قسسليلب ال كاعالسساب لللية لعلسسيكاب تسس  تح السسق لعيسسر لععالدسسل ل

الك كاعالاب ع الة لعليكاب اللليتما تترتر    لع ام لعسياك لع الالة عكل  عم  ، تا  له السش لع حسث تك س  

 ت  لعتعيف عير لة ع م    لع ام لعسياك لع ال ش عما لاي لا لسما  لك ي ت  تح الق لكي اد لعتل اليالش .

 

 

 اهداف البحث :

   :كتلالملف هذل لع حث لعر  

 لعتعيف عير م العش لكي اد لعتل اليالش ا جالي تح ال ما . -1

 لعتعيف عير لع ام سياك قالة لعليكاب لكيلعالش . -2

ت لال  لعالل ليلالة ع سالة لعلسيكاب تس  تكالالسف سسياكم  لع السالة لا تمسااليه لا ت الالسيه تس  ضساء  -3

 عتادي لع حث .

عيسسسياك لع السسالة  سسع عال سسل قسسل الكسسا  هسسذل لع حسسث سسس  ا ك حسساث لخسسيى كظمسساي عالقسساب لخسسيى  -4

 ا ت اليلب لخيى .

 

 مشكلة البحث : 

 ال ك  تاسالل  لكيش لع حث  اعتساركب لعتاعالش :  

 هل الر ي ع م سياك قالة لعليكاب لكيلعالش ت  لكي اد لعتل اليالش ؟ -1

 هل تختيف لع ام سياك قالة لعليكاب لكيلعالش ؟ -2

عال ل  عالعش ، اهل ال ك  ت الاليها لذل لتضت هل تت الي لع ام سياك قالة لعليكاب لكيلعالش ت عا ع -3

 عما تا اليلب سي الش عير لكي اد لعتل اليالش ؟

هسسسسل السسسسسم  ع سسسسم سسسسسياك قسسسسالة لعلسسسسيكاب لكيلعالسسسسش تسسسس  تح السسسسق عالدسسسسل / خسسسسسادي تلسسسس اليالش  -4

 عاعالش/ تاسمش/ تلعالش ؟

 فرضيات البحث :

  ك  اضعما  اعلكل لعتاع : ت  ضاء  لكيش لع حث تا  لعفيضالاب لكتالش ت  ل حياك  رقتش عما العت  ال

Ho . ك تاال عالقش ذلب لكعش لحجادالا  ال  لععالدل لعتل اليالش الع ام سياك قالة لعليكاب لكيلعالش : 



 7002 العراق –جامعة كربالء  –االدارية المجلة العراقية للعلوم 

 
746 

H1  تاال عالقش ذلب لكعش لحجادالا  ال  لععالدل لعتل اليالش الع ام سياك قالة لعليكاب لكيلعالش اتتفيع :

  عما :

     H1-1 ش لحجادالا  ال  ع م لعسياك لع اانف الععالدل لعتل اليالش .           : تاال عالقش ذلب لكع    

     H1-2            . تاال عالقش ذلب لكعش لحجادالا  ال  ع م لعسياك لع حاالل الععالدل لعتل اليالش :    

     H1-3 يالش.  : تاال عالقش ذلب لكعش لحجادالا  ال  ع م لعسياك لع تحفظ علع تاعاا الععالدل لعتل ال 

H2   تااسسل عالقسسش ذلب لكعسسش لحجسسادالا  سسال  ت الالسسي لع سسام سسسياك قسسالة لعلسسيكاب لكيلعالسسش الععال سسل  :

 العظياف لع حالمش.

 نموذج البحث : 

 ت  ضاء  لكيش لع حث اتيضالات  ال ك  يس  لماي عا  عع اذ  لع حث كاعتاع  :  

 
 

 متغيرات                                                                                             
 غير معتمدة                                                                                           

                                                                                    
 تغيرات                                                                                           

 معتمدة                                                                                                           
 متغيرات                  متغيرات غ                                                           

                                                                                                                              غير معتمدة                                                                                                                                      
                                                                                                                                        

                                                                                                                 
 
 
 

                                                                                                        

 متغير معتمد                                                                                                                       
  Practical Framing:                              التشكيل العملي للبحث 

 مجتمع البحث وعينته

،  2226لع لياش ت  سساق ع سا  لع ساع  ععسا    154التكا   ات ع لع حث    لعليكاب لكيلعالش لعـ    

 % .35  تنالل عس تما ع  ا ليكش  ت االعش لععلام العت54ل اعالعش لع حث ت ل لختاليب علالدالا ع

 ا العيا اجفا عما :1العالال لكت  يق  ع  

 مجتمع البحث ) الشركات االردنية ( ( 1جدول رقم ) 

 عوامل عوامل عوامل عوامل

 اط سلوك قادة الشركات االردنيةانم

         السلوك المجازف        السلوك المحايد  السلوك المتجنب

العوائد 

 التشغيلية
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 لععس ش % لععـــلل عاع علام لعلـــــيكش ب

 2222 12 جعـــاع  1

 3323 10 تاـــاية 2

 1621 9 خــــل   3

 1621 9  عـــاك 4

 526 3 تر ــال  5

 526 3 لخــيى 6

 122 54  ا ـــــــاع

 االستبانة : 

ج  ب لست اعش    ق ل لع اح ال      ال ش  حااي ، لكال عي عيا اب لععا ش لعت  ت ال  خالص        

لععالعش اتانالع هذه لعخالص . الع حساي لع ساع  عتحلالسل لع سام سسياك لتسيلل لععالعسش ، تس  حسال  تضس   

لععالعش ا اقفمسا تاساه تيضسالاب لع حسث عيست ك   س  لخت ساي  لع حاي لع اعث لعع ايلب لعت  تفحص ليلء

  Likertهسسذه لعفيضسسالاب تسس  ضسساء  القسسف لتسسيلل لععالعسسش اسسسالت  لخت سساي هسسذه لع القسسف عيسسر   السسا  

 لعخ اس  .

 

 فحص االستبانة ) ثبات االداة ( :

 س  ت  تحسص لكسست اعش  مسيال تال  : لكال تحجسا  ظاهيالسا  س  خسالل تانالعمسا عيسر  ا اعسش       

% . ك سا تس  تحجسما تحجسا  عم السا 06لعضاء هالدش لعتليال  التضت عسس ش  سالت تم  عيالمسا  حسلال 

% ك سسا  العتمسسا عتسسادي لعحاسسسا 6225علحجسسادالاا  سس  خسسالل   السسا  كياع سساث لعفسسا اكاعسسب لععسسس ش  

 .   Spssلكحجادالش   ااا  يعا ي  
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 تحليل نتائج االستبانة واختبار الفرضيات :

 لاك : خالص لععالعش اتانالعاتما :

 ا2الال يق  ع

 لعخاجالــــــش اتانالعـــــــــــما

 تانالــــــــع لعخاجـــــــــــــالش لعخاجالش

 لعع ي

  كيــــ   تاك ي 52  41-52  31-42  21-32 

9 1621

% 

15 2120

% 

24 4424

% 

6 1121

% 

54 122

% 

 لعاع 
  كيــــ   لع ــــــر  يذكـــ 

51 9424% 3 526% 54 122% 

لعحاعسسسسسسسسسسسسسسسش 

 لكات اعالش

  كيـــــ   لعــــنا   تـــنا  

45 0323% 9 1621% 54 122% 

لع رهسسسسسسسسسسسل 

 لععي  

  كيــــ   لكتايله   ااستالي  ل يا  عاع    كاعايال  

33 612

1% 

3 526% 15 2120

% 

3 526

% 

54 122

% 

 لعتخجص

اعالسسسسسسسسسسسسسسسسسسسش    لللية لع ال   حاس ش 

 ا جيتالش

  كيــــ   لقتجال 

39 122

2% 

6 1121

% 

3 526

% 

6 112

1% 

5

4 

122

% 

 لعخ ية

  كيـــ   ترك ي 22  22-16  15-11  12 – 6  ترقــل 5 

6 112

1% 

9 1621

% 

6 1121

% 

9 162

1% 

2

4 

432

15

% 

5

4 

12

2

% 

 

لسش    حالث ل  لع اي لتيلل لععالعش ت ال  عتادي خالص لععالعش اتانالع هذه لعخالص عجاعت لعلي      

ت  سسل عسسس ش عاعالسسش  سس  لكع سساي لعك السسية تضسسال عسس  ل   عظسس  لتسسيلل لععالعسسش  سس  لعسسذكاي ا تنااسسا  
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ا رهالتم  لععي الش ت لل  س  لع كساعايالا  اغساع التم   تخججسا   اع حاسس ش  ااعسا خ سيتم  لععي السش 

 لععاعالش .

عير سسياك  تسالن  ا سست ي ماع سا لععسا ع حسث تس  اهذل كي  الععك  عير لاا اتم  اق ل ذعك الععك  

 عالقش لععالدل  ع سياك قالة لعليكاب الع ام هذل لعسياك .

  اعالا : لع عيا اب لعخاجش  اع ام لعسياك : 

 ا ال ال  لع ام لعسياك ع الة لعليكاب :3لعالال لكت  يق  ع

 ا3الال يق  ع

 انماط الســـــــــــــلوك

 لعخاجالش ب
YES NO 

mean s.d. 
Fr. % Fr. % 

لتكي  اع خامي ق سل لععادسل ععسل لتخساذ  1

 قيلي لقتجالة
36 6621 10 3323 1233 22416 

لتكسسسسي  لسسسسكل  تسسسسالن   سسسسال  لععادسسسسل  2

 الع خامي ععل لتخاذ قيلي لقتجالة
36 6621 10 3323 1233 22416 

لتكي  اععادل ق سل لع خسامي ععسل لتخساذ  3

 قيلي لقتجالة
11 2223 43 1221 1209 22462 

الدسسل عاعالسسش  تاقعسسش عليغسسا  تح السسق  4

   ا لععظي ع  لع خامي لع حت يش
0 1420 46 0521 1294 22420 

ليغسسا  تح السسق عالدسسل قياليسسش  تاقعسسش  5

  تاع ا لع خامي لع حت يش
32 5923 22 4221 1252 2621 

لحاال لع النعش  سال  لععالدسل لع تاقعسش  6

 الع خامي لع حت يش  لكل  تسااة
33 6121 21 3029 1239 22492 

لقا   ت يالا لع خامي عير لععالدل ت   1

 قيليلت 
32 5526 24 4424 1244 2522 

لقا   ت يالا لععالدل عير لع خامي ت   0

 قيليلت 
12 2222 42 1120 1210 22422 

ك لغيسسا لع خسسامي عيسسر لععالدسسل اك  9

لغيسسسا لععالدسسسل عيسسسر لع خسسسامي تسسس  

 قيليلت 

21 52 21 52 1252 22525 

 

H1-1  تاال عالقش ذلب لكعش لحجادالا  ال  لععالذل لعتل اليالش اع م لعسياك لع تحفظ علع تاعاا : 
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ت  لستخيل  لع تاسماب لعحسا الش الكعحيلتاب لع عالايالش عف يلب لكست اعش لع تعي ش  اعفيضالش          

ء  سس  هسسذل لعسسع م الرخسسذا   عسسال  ا  سس  لكسسست اعش ع اعالسساا تااسسل ل  لع سسليل 4،  3لكاعسسر  ع لكسسسديش 

لكعت اي لياش لعخماية حتسر ال  كسا  لععادسل عاعالسا ععسل لتخساذه  عي سيليلب لكسست  ايالش اذعسك ك  

ا عمذل لع  الا  ، 1لع تاسم لعحسا   كاا اب هذه لعف ية لعير    لع تاسم لعحسا   لععظية لع اعغ ع

عماالسل اللسكل لع عسل لكهس  ععسل لتخساذ لع سيلي كذعك تم  العت يا  تح الق عادسللب  عتلعسش عيسر لع سلى ل

ا اهسس  لعيسسر  سس   1294ا   1209لكسسست  اية ، ا لع تاسسسم لعحسسسا   كاا سساب هسسذه لعف سسية  يسسغ ع 

 لع تاسم لعحسا   لععظية .

 

ا حالث للايب لععتادي لعر لعس  تااسل عالقسش ذلب tاكخت اي لعفيضالش لكاعر ت  لايلء لخت اي ع       

ا لع حسسسا ش عمسسذل tال  لععالدسسل لعتلسس اليالش اع سسم لعسسسياك لع سستحفظ اذعسسك ك  قال سسش علكعسسش لحجسسادالا  سس

ا ، اععل لكعش لحجادالش 1269ا لعالاعالش لع اع ش عtا اه  لعير    قال ش ع12119لكخت اي  ي ب   ع

 ا لكت  الاضت ذعك :4ا ، العالال يق  ع2221لقل    ع

 ا4الال يق  ع

 ا عيفيضالش لكاعرtعتادي لخت اي ع

 لععالقش  ال  لععالدل لعتل اليالش اع م لعسياك لع تحفظ علع تاعاا

لع تاسسسسسسسسسسسسسسسم 

 لعحسا  

لكعحسسسسسسسسسسيلف 

 لع عالاية

ا tقال سسسسسسسسسسسسسسش ع

 لع حسا ش

ا tقال سسسسسسسسسسسسسسش ع

 لعالاعالش

لياسسسسسسسسسسسسسسسساب 

 لعحيالش

لعلكعسسسسسسسسسسسسسسسسسسسش 

 لكحجادالش

3201 2261 1222** 1269 29 22221 

 ا2221** ععل لكعش لحجادالش لقل    ع

 

H1-2  عش لحجادالا  ال  لععالدل لعتل اليالش اع م لعسياك لع حاالل :: تاال عالقش ذلب لك 

ت  لستخيل  لع تاسماب لعحسا الش الكعحيلتاب لع عالايالش عف يلب لكست اعش لع تعي ش  اعفيضالش          

ا    لكسست اعش ع اعالساا اللسايب لععتسادي لعسر ل   سلالية لعلسيكاب لع سساه ش  9ا  0لع اعالش علكسديش  

ذا   عسسال  لكعت سساي لع النعسسش  سسال  حاسس  لععالدسسل لع تاقعسسش احاسس  لع خسسامي ععسسل لتخسساذ لكيلعالسسش الرخسس

ا    1210لع سسيليلب لكسسست  ايالش ، اذعسسك ك  قال سسش لع تاسسسم لعحسسسا   كاا سساب هسسذه لعف سسية  ي سسب ع 

ا كسذعك لعس  ععسل لتخساذ لع سيليلب 1ا اه  لعير    قال ش لع تاسسم لعحسسا   لععظسية لع ساعغ ع 1252

 ايالش الت  لايلء ليلسش لا يش عحال الاب لع يلي .لكست  

ا ، حالث للايب لععتادي لعر لع  تااسل عالقسش ذلب tاكخت اي لعفيضالش لع اعالش ت  لايلء لخت اي ع      

ا لع حسسسا ش عمسسذل tلكعسسش لحجسسادالش  سسال  لععالدسسل لعتلسس اليالش اع سسم لعسسسياك لع حاالسسل ، اذعسسك ك  قال سسش ع
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ا ، 2221ا لعالاعالش ، اععل لكعش لحجادالش لقسل  س  عtل    قال ش عا اه  لق14222لكخت اي  ي ب ع

 ا الاضت ذعك .5العالال يق  ع

 ا5الال يق  ع

 ا عيفيضالش لع اعالشtعتادي لخت اي ع

 لععالقش  ال  لععالدل لعتل اليالش اع م لعسياك لع حاالل

لع تاسسسسسسسسسسسسسم 

 لعحسا  

لكعحسسسسسسسسسيلف 

 لع عالاية

ا tقال سسسسسسسسسسسسسش ع

 لع حسا ش

ا tقال سسسسسسسسسسسسسش ع

 لعالاعالش

اب لياسسسسسسسسسسسسسس

 لعحيالش

لعلكعسسسسسسسسسسسسسسسسسسش 

 لكحجادالش

4233 2251 14222** 1269 29 22221 

 ا2221** ععل لكعش لحجادالش لقل    ع

H1-3  تاال عالقش ذلب لكعش لحجادالا  ال  لععالدل لعتل اليالش اع م لعسياك لع اانف : 

 تعي ش  اعفيضالش ت  لستخيل  لع تاسماب لعحسا الش الكعحيلتاب لع عالايالش عف يلب لكست اعش لع         

ا ، اللسسايب لععتسادي لعسر ل  لع تاسسسم لعحسسا   عيسر لاا سساب  1ا  6ا  5ا  2ا  1لع اع سش علكسسديش 

لتيلل لععالعسش عيسر لعف سية لعتس  تسعص عيسر ل  لععادسل عيسر لكسست  اي اللسكل لعععجسي لع مس  تس  لتخساذ 

  قال سش لع تاسسم ا اهس  لعيسر  س 1244، 1239، 1252، 1233، 1233لع يلي ليسست  اية  ي سب ع

لعحسا   لععظية عمذل لع  الا  ، ل ا لعف ية لعت  تعص عير ل  تح الق عادل عسال  ضس ا  لتضسل  س  

 تح الق عادل  عتلل ا ض ا  ت ل حجيب عير لاا اب  عتلعش

ا ، حالث للايب لععتادي لعر لعس  ك تااسل عالقسش ذلب tاكخت اي لعفيضالش لع اع ش ت  لايلء لخت اي ع   

ا لع حسسا ش عمسذل tدالش  ال  لععالدسل لعتلس اليالش اع سم لعسسياك لع اسانف ، اذعسك ك  قال سش علكعش لحجا

ا الاضست 6ا ، العالال يق  ع1269ا لعالاعالش لع اع ش عtا اه  لقل    قال ش ع1240لكخت اي  ي ب ع

 ذعك . 

 ا6الال يق  ع

 ا عيفيضالش لع اع شtعتادي لخت اي ع

 لعسياك لع اانفلععالقش  ال  لععالدل لعتل اليالش اع م 

 لع تاسم لعحسا  
لكعحسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسيلف 

 لع عالاية

ا tقال سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسش ع

 لع حسا ش
 لعلكعش لكحجادالش ليااب لعحيالش ا لعالاعالشtقال ش ع

3215 2254 1249
 

1269 29 2215 

H2  تااسسل عالقسسش ذلب لكعسسش لحجسسادالا  سسال  ت السسي لع سسام سسسياك قسسالة لعلسسيكاب لكيلعالسسش الععال سسل  :

 العظياف  لع حالمش :
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 اي هذه لعفيضالش ت ل عاعي لع حاي لع اعث    لكست اعش  س  خسالل لعع سايلب لعتس  تس  عيضسما عيسر كخت 

ع اية العت  تتعيق  اعتعيف عير  القف لتيلل لععالعش تااه  ا اعش    لععال ل 22عالعش لع حث اعللها 

ادالا عمسذه ا اجسفا لحجس 1لعت  تحالم  م  ععل ع يالسش لتخساذ لع سيليلب االعسيا لعاسلال يقس  عالعظياف 

 لكاا اب

 وصف معلومات االستبانة  (2جدول رقم )

 لعع ايلب ب

SA 

 

 لياش 5

A 

 لياش 4

UC 

 لياش 3

DA  

 لياش2

SDA 

 .MEAN S.D لياش

 % علل % علل % علل % علل % علل

1 
اليت م تح الق لععالدل  سياك  لالي لعلسيكش 

 اقيليت 
9 1621 39 1222 3 526 3 526 _ _ 4222 22613 

 22624 4244 _ _ _ _ 526 3 4424 24 52 21 ل  لالي ع م سياك الختيف ع  لكخيعك 2

3 
التسسسر ي سسسسياك لع سسسلالي  سسساعتكاال  لعلخجسسس  

  جاية لك ي
15 2120 32 5526 9 1621 _ _ _ _ 4211 22664 

4 
التسسر ي ع سسم سسسياك لع سسلالي  اع الدسسش لع حالمسسش 

 الع ال  لع كتس ش
15 2120 32 5526 3 526 6 1121 _ _ 4222 2.98. 

5 
الت السسسي ع سسسم سسسسياك لع سسسلالي تال سسسا لذل كسسسا  

 لع يلي لست  اية لا تل الي 
21 3029 21 3029 12 2222 _ _ _ _ 4211 22111 

6 
تسسس  لع سسسيليلب لكسسسست  ايالش الكسسسا  سسسسياك 

 لع لالي عاع  لعتيكالن
21 3029 21 52 6 1121 _ _ _ _ 4220 22656 

1 
ت  لع يليلب لعتل اليالش الكا  سياك لع لالي 

 لعتيكالن  تاسم
3 526 32 5526 12 2222 9 1621 _ _ 3252 22041 

0 
 حسسلللب لع سسيليلب لكسسست  ايالش لك سسي  سس  

 لع يليلب لعتل اليالش
10 3323 15 2120 21 3029 _ _ _ _ 3294 22056 

9 
لع سسسسسيليلب لكسسسسسست  ايالش تتميسسسسسا  مسسسسساية 

 اكفاءة عاعالش
21 52 24 4424 3 526 _ _ _ _ 4244 22624 

12 
كسسسسسست  ايالش تتميسسسسسا  مسسسسساية لع سسسسسيليلب ل

 اكفاءة  تاسمش
10 3323 15 2120 12 2222 9 1621 _ _ 2210 12294 

11 
لعسسسسياك لع اسسسانف عي سسسلالي الح سسسق عالدسسسل 

 لعير
3 526 24 4424 12 2222 15 2120 _ _ 3220 22942 

12 
لعسسسسسياك لع حاالسسسسل عي سسسسلالي الح سسسسق عالدسسسسل 

  تاسمش
10 3323 24 4424 9 1621 3 526 - _ 3226 22056 

13 
لعسسسسسياك لع سسسستحفظ عي سسسسلالي الح سسسسق عالدسسسسل 

  عخفضش
6 1121 32 5526 6 1121 6 1121 6 1121 3244 12116 

 22003 4211 _ _ _ _ 1121 6 5526 32 3323 10 عيظياف لكقتجالالش ل ي ت  سياك لع لالي 14

 .0..1 3256 526 3 1621 9 526 3 6121 33 1121 6 عيعال ل لعسالاسالش ل ي ت  سياك لع لالي 15

 22041 3252 _ _ 1621 9 2222 12 5526 32 526 3 عيعال ل لكات اعالش ل ي ت  سياك لع لالي 16

 12112 3261 1121 6 526 3 1121 6 5526 32 1621 9 عيعال ل لع  اتالش ل ي ت  سياك لع لالي 11

10 
لعظسسسياف لعخاياالسسسش عيلسسسيكش تسسسر ي تسسس  

 سياك لع لالي
21 3029 21 3029 6 1121 6 1121 _ _ 3203 12356 

19 
لعظياف لعللخيالش عيليكش تر ي ت  سسياك 

 لع لالي
10 3323 32 5526 6 1121 _ _ _ _ 4222 22634 

22 
 تح الق عالدل ت  لع لى لع جالي

 لتضل    لع لى لعماالل
12 2222 15 2120 15 2120 12 2222 _ _ 3252 12215 
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ع حسسسا   السسا  ا 3اسسسم لللة لع السسا  ع سس  لعاسسلال لعسساله التضسست ل  ا السسع لع تاسسسماب لعيسسر  سس   ت   

Likertا لذ لقتيا     تاسم لللة لع الا  .15 است عاء لعسرلل ع 

عياضش عيالم  كا  عس ش لع الت ش لك ي  االعع  ذعك ل  لتااهاب عالعش لع حث لالاا الش تااه لعف يلب لع     

عع م ع الة لعليكاب لكيلعالش    عس ش عل  لع الت ش ،   ا العع  ااال عالقش  ال  ع م لعسياك ات الي هذل ل

ا ال  لععال ل العظسياف لع حالمسش اعسا لخعسا كسل ت سية الع اقسف لنلءهسا كتضست ذعسك اعتسيك هسذل لك سي 

عي ايةء لا لع احث عالجل  استعتااات  حال لع اضاع احسا لع تاسم لعحسسا   عكسل ت سية اخجاجسالش 

  لعت  عيضعاها ت  لعانء لعسسا ق  س  كل ت ية لالضا اليت امما   لالي لعليكش عفس  احسا لع ام سياك

 ا .0ذعك    خالل لعالال يق  ع  ANOVAهذل لع حث  االلع  تحيالل لعت اال  

 

 (8جدول رقم )

 ANOVAتحليل  

H  جلي لعت اال  
 ا سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساع 

 لع ي عاب
 ليااب لعحيالش

 تاسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم 

 لع ي عاب
  ستاى لعلكعش Fقال ش 

H1 

  ال  لع ا اعاب

 للخل لع ا اعاب

 لع ا اع

32241 

4.502 

12023 

6 

41 

53 

22542 

22912 

52542 22222 

H2 

 

  ال  لع ا اعاب

 للخل لع ا اعاب

 لع ا اع

42201 

22091 

12112 

6 

41 

53 

22113 

22262 

112622 22222 

 

لع حسسا ش    Fلا اك لذ  ي ب قال سش   H2ا   H1ات ال  لععتادي لعاله ااال لكعش لحجادالا عيفيضالتال     

 ا . 22222اى  ععاالش  عععل  ست  112622ا   52542
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 النتائج والتوصيات

 اوال : النتائج :

ل  قالة ا ليلء لعليكاب لكيلعالسش الرخسذا   عسال  لكعت ساي لع النعسش  سال  حاس  لععالدسل لع تاقعسش  -1

 احا  لع خامي ، كذعك تاعم  ال ا ا   اايلء ليلساب لا يش عحال الاب لع يلي ق ل لتخاذه .

اي لعععجي لع م  ت  لتخاذ لع يلي لكست  اية ،  ع لكخذ  عال  لكعت اي اللكل لععادل عير لكست   -2

 لياش لعخماية حتر ال  كا  لععادل  يتفعا ععل لتخاذ لع يلي لكست  اية .

ل  تح الق عالدل  عتلعش عير لع سلى لعماالسل اللسكل لع عسل لكهس  ععسل لتخساذ لع سيلي لكسست  اية ،  -3

  ي ععجيل  م ا ت  لتخاذ لع يلي لكست  اية .االيى قالة لعليكاب ل  لع اانتش تعت

تاال عالقش لالاا الش  ال  لععالدل لعتل اليالش  ع كل    لع ام لعسسياك لع ستحفظ علع تاعساا ، اع سم  -4

لعسسسياك لع حاالسسل ، حالسسث للسسايب عتسسادي لكسسست اعش لعسسر ل  اسسنءل ك السسيل  سس  لع سسلاليال   سس  لععسساع 

يلسسسش  يتفعسسش   ايعسسش  سسع لكع سسام لكخسسيى  سس  لع تاعسسا الع حاالسسل ، ال  عالدسسل لعلسسيكش قالسسل لعل

 لع ليلء .

 

 ثانيا : التوصيات :

عاج  لعليكاب لكيلعالش  ت لال  لايلب ا يل ي تليال الش ع يالش ع الة ا ليلء لعلسيكاب ، لعمسلف  -1

  عما تعيالفم   اع ام لعسياك لع ختيفش اتر اليها لا عالقتما  تح الق لععالدل لعتل اليالش عليكاتم  .

لعليكاب لكيلعالسش ل  التامسال عحسا لعسسياك لع تاعسا لا لع حاالسل  مسلف تح السق لععالدسل عير قالة  -2

 لعتل اليالش لع عتلعش الع ض اعش عير خالف لكع ام لعسياكالش لكخيى عي ليلء .

لكخسسذ  عسسال  لكعت سساي لع النعسسش  سسال  حاسس  لععالدسسل لع تاقعسسش احاسس  لع خسسامي ، الاسسيلء ليلسسساب  -3

 ت  اية ق ل لتخاذه .لا يش عحال الاب لع يلي لكس

لكخذ  عال  لكعت اي لياش لع خامية حتر ال  كا  لععادل لع تاقع  يتفع ق ل لع الا   اتخاذ لع يلي  -4

 لكست  اية .

عيسسر قسسالة لعلسسيكاب ل  ال ا سسال  سساعتع ر لع عاسسسا ع ال سسش لعتسسلت اب لعع لالسسش لعللخيسسش العخاياسسش ذلب  -5

ذ لع يلي لعر لع  ساكة تس  لكسست  اي  اكجسال   سا لععالقش  اععادل لعتل الي  ،  حالث ك الرلة لتخا

السسرلة لعسسر نالسسالة لعكيفسسش ، لا لسسست  اي لقسسل تسس  لكجسسال ا اعتسساع  عسس  تسسستمالع لعلسسيكش  الامسسش 

 لع عاتسال  . 

 

 

 المصادر
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ا ، لكللية لعحلال سش ، 1994ليه ، ع للع اية ، ا اسر لع لها  ال سيلهال  لعاسنيلاة ع -1

  الش ، ع ا  ، لكيل  .لع يكن لععي   عيخل اب لعمال

ا ، لكللية لع اعالش تس  لعلسيكاب لع سساه ش ،  م عسش لعجسفلة ، 1909ي ضا  ، نالال ع -2

 ع ا  ، لكيل  .

ا ، لكسست  اي تس  لكايلق لع اعالسش ،  رسسسش لعسايلق ، 2221لعن اللة ، ح نة  ح ال ع -3

 ع ا  ، لكيل  .

كقتجال لعاند  لعتحياليس  ا ،   الئ ل1990ع للعيح   ، لس اعالل ، احي   عيال اب ع -4

 ،  يكن ل اا لعاا عش ، ع ا  ، لكيل  .

ا ،  اضاعاب للليالش ،  عمل لكللية لععا  ، لعيالساا 1902ع للعاهاا ، عي   ح ل ع -5

 ، لعسعالالش .

ا ، لعسسسياك لكعسسساع  العتعظال سس  تسس  لكللية ،  عمسسل 1902لععسسلالي  ، عاجسسي  ح سسال ع -6

 ش .لكللية لععا  ، لعيالاا ، لعسعالال

ا ، لساسالاب ت  لكللية لع اعالش ، للي لع سسالية ، ع سا  ، 1991لعع اي ، اعالل يضال  ع -1

 لكيل  .

 ا ، لعتحيالل لع اع  ، ع ا  ، لكيل  .2222لعيلاة ، خاعل ع -0

 ، لعكاالب .  2ا ،   الئ لكست  اي ، م 1992ساع  ، ع لهللا ، ا ح ل عمالش  مي ع -9

الع حاسس ش لكلليالسش، تييا سش  ح سل 2222هايالسا  ،ية لتش اليالك عايال  ع -12

 عجا  لعلال  نلالل ، للي لع يالخ عيعلي ،لعسعالالش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الملحق

 



 7002 العراق –جامعة كربالء  –االدارية المجلة العراقية للعلوم 

 
766 

 اا عش لكسيلء       

 كيالش لععيا  لكلليالش الع اعالش  

 Questionnaireع حاس ش          لست اعش           قس  ل

 

 

 لكستاذ لعفاضل

  

 ل : لعسال  عيالك  ايح ش هللا ا يكات   ا ع

 

ع ا   اعاان ليلسش  الللعالش  لتيكش تحب ععال  عتحيالل لععالقش  ال  لععالدل لعتل اليالش الع ام سياك قالة   

 لعليكاب لكيلعالش ا 

اتملف لعليلسش لعر  الا  ااال / عل  ااال عالقش  ال  لععالدل لعت  تح  ما لعليكاب اع م سياك  ليلء 

السل ليلسالة عيلسيكاب لكيلعالسش حسال لع سام لعسسياك لعتس   س  لعليكاب ا اعتاع  تمس  علعليلسسشا ت سل  لع

 لع  ك  ل  تح ق عالدل تل اليالش لك ي    غاليها .

اعمذل عر ل  عاعتك  ت  تع دش لكست اعش لع يت ش  ععاالش ك  ععت ل عير لاا اتك  لعت  ستستخل  كغيلا    

 لع حث لععي   حجيل . 

 لق يا تادق لعلكي الكحتيل  

 

 

 

 

 ل. مالل لعااااة                   ل.ع للعخاعق لعيلاة           

 لستاذ لع حاس ش لع لايك                                لستاذ لع حاس ش لع لايك                

 

 

 

 توضيحات : 

 لععالدل لعتل اليالش : ه  لكاليلللب لععاتاش ع  لععلام لعتل الي  لعيدالس  عيليكش . -
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ها لعسياك لعذة ال ا     لع لالي  فضال تح الق لاليلللب  تاقعش لعير اكتم    لعسياك لع اانف : -

 لع جياتاب  تاقعا ل  لععالدل ستكا  لعير .

لعسسسياك لع حاالسسل : هسسا لعسسسياك لعسسذة ال سسا   سس  لع سسلالي  حالسسث تتسسسااى لكالسسيلللب لع حت يسسش  سسع  -

  50/50لع جياتاب لع حت يش لة 

ا     لع لالي  فضال تح الق عالدل  حت يسش عيسر لياسش  س  لعسياك لع تحفظ : ها لعسياك لعذة ال  -

 لعتركل اكالاانف  فضال لي اد قياليش . 

 

 اوال : المعلومات العامة 

 تانالـــــع لعخاجالـــــــش لعخاجالـــــــش

   66-46                  سعش ترقل                      66 لعع ي 

66-36                     66 -76    

 ترك ي  76                                           36-46

 ذكي                                     لع ر  لعاع  

لعنا                                            تنا                            لعحاعش لكات اعالش 

 لخيى  .........

 ل يا  عاع                                      تااالم    لع رهل لععي   

  ااستالي                         كيالش  ات ع           

 

لكتايله                    لخيى                        كاعايالا             

 عتذكي يااءلا  ..........

 عيا   اعالش ا جيتالش                         حاس ش               لعتخجص لععي   

لقتجال                                              لللية لع ال              

 لخيى عتذكي يااءلا  ..........

   66-67سعش ترقل                      6 لعخ ية لعع يالش لعكيالش 

7-66 66-66 

 ترك ي  36                       67-36                         66-66

 سسسسلة لعخل سسسسش  سسسساع اقع 

 لعحاع 

 ع        ا سعش 

  عاك                       جعاع                    عسسسسسسسسساع علسسسسسسسسسام 
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 تر ال                      تااية                        لعليكش 

                        لخيى                      خل                         

 تذكي يااءل ..........

    

 

 

 ثانيا : محور المعلومات الخاصة بانماط السلوك :

 ت  لع ي ع لع عاسا لعذة التالتق  ع ليلدك  لعكيال ش :×     اليار اضع للاية     

   

 كـال ععـــــ  لعخاجالــــــــــــــــــــــــــــش ب

   ععل لتخاذ قيلي لقتجالة                               لتكي  اع خامي ق ل لععادل 6

   لتكي  لكل  تالن   ال  لععادل الع خامي ععل لتخاذ قيلي لقتجالة    6

   لتكي  اععادل ق ل لع خامي ععل لتخاذ قيلي لقتجالة                                 3

   لع خامي لع حت يش         ليغا  تح الق عالدل عاعالش  تاقعش   ا لععظي ع   4

   ليغا  تح الق عالدل قياليش  تاقعش  تاع ا لع خامي لع حت يش                   6

   لحاال لع النعش  ال  لععالدل لع تاقعش الع خامي لع حت يش  لكل  تسااة     7

       لقا   ت يالا لع خامي عير لععالدل ت  قيليلت                                6

   لقا   ت يالا لععالدل عير لع خامي ت  قيليلت                                    6

 كلغيا لع خامي عير لععالدل اكلغيا لععالدل عير لع خامي ت  قيليلت   6

 

  

 

 

 

 

 

  اع ا :  عيا اب لكست اعش

 ليلدك  لعكيال ش .لنلء لكاا ش لعت  تتالتق  ع ×     اليار اضع للاية              

 6لعخ اس  عتحيالسل لكاا ساب الع  السا    سس  لعسر   ع   Likertلع  الا  لع ستخل  : الستخل    الا   

لياسش عع ساية غالسي  6لياسش عع ساية  حاالسل ،  3لياش عع ساية  التسق ،  4لياش عع اية  التق  للة ، 

 لياش عع اية غالي  التق  للة ا  6 التق ، 
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 فيضالاب للعاه  السمش لعع ايلب لعت  تيل كح ا  الحظش : سالت  لخت اي لع

          H1        تااسسل عالقسسش ذلب لكعسسش لحجسسادالا  سسال  لععالدسسل لعتلسس اليالش الع سسام سسسياك قسسالة لعلسسيكاب  :

 لكيلعالش .

           H2    تااسسل عالقسسش ذلب لكعسسش لحجسسادالا  سسال  ت الالسسي لع سسام سسسياك قسسالة لعلسسيكاب لكيلعالسسش  :

 عظياف لع حالمش . الععال ل ال

 التق  لسلة     لعخاجالــــــــش ب

 لياش 6

 4 التسسسسسسسق  

 لياش

 3 حاالسسسسسسل   

 لياش

غالسسي  التسسق 

 لياش 6

غالسسي  التسسق 

 لسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسلة       

 لياش 6

      اليت م تح الق لععالدل  سياك  لالي لعليكش اقيليلت   6

      عكل  لالي ع م سياك الختيف ع  لكخي  6

      تكاال  لعلخج   جاية لك ي التر ي ع م سياك لع لالي  اع 3

      التر ي ع م سياك لع لالي  اع الدش لع حالمش الع ال  لع كتس ش  4

      الت الي ع م سياك لع لالي تال ا لذل كا  قيلي لست  اية لا تل الي   6

      ت  لع يليلب لكست  ايالش الكا  سياك لع لالي عاع  لعتيكالن  7

      اك لع لالي  تاسم لعتيكالن ت  لع يليلب لعتل اليالش الكا  سي 6

       حلللب لع يليلب لكست  ايالش لك ي    لع يليلب لعتل اليالش  6

      لع يليلب لكست  ايالش تتميا  ماية اكفاءة عاعالش 6

      لع يليلب لكست  ايالش تتميا  ماية اكفاءة  تاسمش  66

      لعسياك لع اانف عي لالي الح ق عالدل لعير  66

      لعسياك لع حاالل عي لالي الح ق عالدل  تاسمش  66

      لعسياك لع تحفظ عي لالي الح ق عالدل  عخفضش  63

      عيظياف لكقتجالالش ل ي ت  سياك لع لالي  64

      عيظياف لعسالاسالش ل ي ت  سياك لع لالي  66

      عيعال ل لكات اعالش ل ي ت  سياك لع لالي  67

      ش ل ي ت  سياك لع لالي عيعال ل لع  اتال 66

      لعظياف لعخاياالش عيليكش تر ي ت  سياك لع لالي  66

      لعظياف لعللخيالش  اعليكش تر ي ت  سياك لع لالي  66

      تح الق عالدل ت  لع لى لع جالي لتضل    لع لى لعماالل  66

 

 

 


