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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 حفظه هللا   أخي الموظف/ أختي الموظفة

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،

 

 لرسالة علمية استبانةالموضوع: 
 

يسرني أن أضع بين أيديكم قائمة استقصاء لدراسة علمية بعنوان: سلوك وسمات أهديكم عاطر التحية، و 
، وذلك استكمااًل لمتطلبات في هيئة اإلذاعة والتلفزيون دراسة مطبقة : على اإلبداع اإلداري القائد الخادم 

أثر سلوك  تحديد حيث تهدف هذه الدراسة إلى إدارة األعمالالحصول على درجة الماجستير في تخصص 
 .ن القائد الخادم على اإلبداع اإلداري في هيئة اإلذاعة والتلفزيو 

حيث المرفقة،  لثقتنا العالية بكم، وبحرصكم على خدمة البحث العلمي، نرجو التفضل بتعبئة االستبانةو 
توخي الدقة في منكم أرجو  لذلكأن البيانات التي سيتم جمعها ستكون محورية وهامة إلنجاح هذا العمل، 

لحضراتكم أن االجابة على  التأكيدكما أود أن  المرفقة.اإلجابة على الفقرات الموضحة في الصفحات 
 إال ألغراض البحث العلمي.االستبانة عمل تطوعي، ولن تستخدم البيانات التي سيتم جمعها 

 
 ومقدرين كريم تعاونكمشاكرين 

 وتفضلوا بقبول وافر التحية واالحترام

 الباحث

 البريد االلكتروني: ..................
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 أواًل: البيانات الديموغرافية للمبحوثين:
 البيانات الخاصة بالشخص الذي يعبئ االستبانة: .أ

 
       ذكر  الجنس .1
 

 
 50 – 41  عام 40 -31  عام فأقل 30  الفئة العمرية: .2

 عام
 عام فأكثر 51 

 
 

 دكتوراة   ماجستير  بكالوريوس  دبلوم فأقل  المؤهل العلمي: .3
 
 

 مؤسسة النقد  وزارة التعليم  وزارة الصحة  وزارة العمل  مكان العمل: .4
 

 (.....................................أخرى )حدد   هيئة التلفزيون واالذاعة  
 
 

 أخرى ...........  رئيس قسم  مدير وحدة  مدير عام  المسمى الوظيفي: .5
 
 

 عام فأكثر 16  عام 15-11  أعوام 10-6  أعوام فأقل 5  سنوات الخبرة: .6
 

 البيانات الخاصة بالرئيس المباشر في العمل: .ب
 

       ذكر  الجنس .1
 

 

 50 – 41  عام 40 -31  عام فأقل 30  العمرية:الفئة  .2
 عام

 عام فأكثر 51 

 
 

 دكتوراة   ماجستير  بكالوريوس  دبلوم فأقل  المؤهل العلمي: .3
 
 

 مدير  مدير عام  وكيل وزارة  وزير/ رئيس  المسمى الوظيفي: .4
 
 

 عام فأكثر 16  عام 15-11  أعوام 10-6  أعوام فأقل 5  :يشرف عليك منذ .5
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موظفين  5  :يشرف على عدد .6
 فأقل

 6-10 
 موظفين

 11-15 
 موظف

موظف  16 
 فأكثر

 :الخادم سلوك القائد: انياً ث
الرجاء تحديد مدى انطباق العبارات اآلتية على الرئيس المباشر في العمل من خالل التعبير عن درجة موافقتك 

 على توفر السمة فيه:

موافق  البيان م
 موافق بشدة

إلى حد 
 معارض ما

معارض 
 بشدة

      الدعوة لإليثار 
      قبل اهتماماته الشخصية. كأولويةيضع اهتمامات اآلخرين  .1
      عليه عند تقديم الخدمة لآلخرين. يقدريفعل كل ما  .2
      يضحي بمصالحه الشخصية لتلبية احتياجات اآلخرين. .3
      القيام بواجباته.يقدم تلبية احتياجات اآلخرين عن  .4
      ال يبالي بالجهد المبذول في سبيل إراحة اآلخرين. .5
      يحرص على تحقيق المنفعة ألكبر عدد ممكن من الموظفين .6
      يؤثر اآلخرين على نفسه. .7

      الحكمة: 
      .اآلخرين أخطاء تجاه العمل ارتكابعند حالة تأهب يكون في  .1
      القرارات تجاه اآلخرين. السيناريو الجيد في توقع عواقب يطور .2
      التي أعمل بها. الوزارة/المؤسسةلديه وعي كبير بما يجري في  .3
      فعال مع اآلخرين للوقوف على مشكالت وتحديات العمل.لديه اتصال  .4
والموهبة بالتصرف مع اآلخرين في العمل لما يحدث من لديه الحكمة  .5

 داخل العمل. مشاكل
     

      لديه بصيرة نافذة تجمع بين المعرفة والحكمة والفطنة. .6
      يستطيع مراقبة ما يدور حوله بحذر ويقظة عند اتخاذ القرار. .7

 

موافق  البيان م
 بشدة

إلى حد  موافق
 ما

معارض  معارض
 بشدة

      رسم الخرائط المقنعة 
      .للموظفين حتى يفعلوا األشياء الصحيحةيقدم أسباب مقنعة  .1
      .الوزارة/المؤسسةعلى توليد "أحالم كبيرة" عن  يقوم بتشجيع الموظفين .2
      لديه قناعة باتخاذ القرارات الصائبة جدًا. .3
      اآلخرين بما يفعله اآلخرين.لديه المهارات الجيدة في إقناع  .4
      لديه الموهبة والمعرفة عندما يتعلق األمر بإقناع اآلخرين. .5
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      يكون عقالني وموضوعي في تأثيره على سلوك اآلخرين. .6
      يبرر األفعال التي يقوم بأسباب ال تقبل الرفض. .7

      اإلشراف التنظيمي: 
      تحتاج إلى القيام بدور أخالقي في المجتمع. الوزارة/المؤسسةأن ب رؤيةلديه  .1
      هي نواة بناء وتنمية للمجتمع. الوزارة/المؤسسةيعتقد أن  .2
يفكر مليًا بقضايا المجتمع عند اتخاذ القرارات على مستوى  .3

 .الوزارة/المؤسسة
     

      .إضافية تجاه المجتمعيقوموا بأدوار العاملين على أن  يشجع .4
      إلحداث تغيير إيجابي في المستقبل. الوزارة/المؤسسةيحفز العاملين في  .5
      ال ينتهي عند حدود العمل بل يمتد للمجتمع. الوزارة/المؤسسةيرى أن دور  .6
      يتحمل المسؤولية تجاه آثار القرارات الوزارية في المجتمع. .7

 

 :تحسين مستوى األداء: ثالثاً 
الرجاء تحديد مدى انطباق العبارات اآلتية على الرئيس المباشر في العمل من خالل التعبير عن درجة موافقتك 

 :تحسين مستوى األداءالدور الذي يقوم به على 
 

موافق  البيان م
إلى حد  موافق بشدة

معارض  معارض ما
 بشدة

      :تحسين مستوى األداء 
      .يحث الموظفين في الهيئة على إنجاز األعمال الموكلة إليهم بدون تأخير .1
      .لديه االستعداد لتحمل مسؤولية أعلى .2
      .لديه الميول والقدرات للتكيف مع المتغيرات والظروف المستجدة .3
      .يقوم بإداء أعمال ومهام واضحة ومحددة .4
      حوافز فعال يرتبط باألداء المتميزيستخدم نظام  .5

 

موافق  البيان م
 بشدة

إلى حد  موافق
 ما

معارض  معارض
 بشدة

      يساعد الموظفين على ابتكار أساليب حديثة ألداء األعمال .6
      .تتوفر لديه القدرات والمهارات الالزمة لحل المشكالت اليومية أثناء العمل .7
تنسيق بين المستويات اإلدارية المختلفة إلنجاز األعمال يراعي وجود  .8

 .بالشكل المطلوب
     

      .يقوم بإداء المهام والواجبات على وفق المعايير المعتمدة .9
      .يعمل على اشراك الموظفين في وضع الخطط للهيئة .10
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      يعمل على تقييم األداء بشكل دوري  11
      يقدم الفرص لتحسين مهارات الموظفين ومعارفهم الخاصة بالعمل 12

 
 تحسين مستوى اإلبداع اإلداري:: رابعاً 

الرجاء تحديد مدى انطباق العبارات اآلتية على الرئيس المباشر في العمل من خالل التعبير عن درجة موافقتك 
 :لتحسين مستوى اإلبداع اإلداري الدور الذي يقوم به على 

موافق  البيان م
إلى حد  موافق بشدة

معارض  معارض ما
 بشدة

      األصالة 
      .بأسلوب متجددينجز ما يسند إليه من أعمال  .1
      .يبتعد عن تكرار ما يفعله اآلخرون في حل مشكالت العمل .2
      .يشعر بالملل من تكرار اإلجراءات المتبعة في إنجاز العمل .3
      .يتمتع بالمهارات في النقاش والحوار ويمتلك الحجة والقدرة على اإلقناع .4
      .بإنتاج أفكار جديدة يقدمها في مجال العمليشعر بأنه له مساهمة خاصة  .5

      :الطالقة الفكرية 
      .لديه القدرة على اقتراح الحلول السريعة لمواجهة مشاكل العمل .1
      .لديه القدرة على تقديم أكثر من فكرة خالل فترة زمنية قصيرة .2
إنتاج أكبر عدد من األلفاظ ذات المعنى الواحد للداللة  لديه القدرة على .3

 .على فكرة معينة
     

      .لديه القدرة على التفكير السريع في الظروف المختلفة .4
التعبير عن أفكاره بطالقة أو صياغتها في كلمات تناسب  لديه القدرة على .5

 .موقفًا معيناً 
     

 

موافق  البيان م
إلى حد  موافق بشدة

معارض  معارض ما
 بشدة

      المرونة الذهنية 
      .لديه القدرة على تقديم أفكار جديدة لتطوير العمل بتلقائية ويسر .1
      .المخالف لرأيه لالستفادة منهيحرص على معرفة الرأي  .2
      .ال يتردد في تغيير موقفه عندما يقتنع بعدم صحته .3
      .يحرص على إحداث تغيرات في أساليب العمل كل فترة .4
      .لديه القدرة على رؤية األشياء من زوايا مختلفة .5
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      :الحساسية للمشكالت 
      .قبل حدوثهايتنبأ بمشكالت العمل  .1
      .يخطط لمواجهة مشكالت العمل التي يمكن حدوثها .2
      .يستطيع في كثير من األحيان توقع الحل للمشكالت العمل .3
      .يحرص على معرفة أوجه القصور أو الضعف فيما يقوم به من عمل .4
اآلخرون في يمتلك رؤية دقيقة الكتشاف المشكالت التي يعاني منها  .5

 .العمل
     

 

 
 

 شكرًا جزياًل لتعاونكم ،،،


