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 ءد اـــه  إل  ا
 

 

 
 ، ونور العاملني محةنيب الر   ، إىلة، ونصح األم  األمانة ، وأد ىسالةغ الر  ل  ب ن  م   العلم،منارة  إىل

 سيدنا محمد 
ي يصحبنا الذ ب  والح  املعقود، واألمل األمسى،وقضيتنا  األول،إىل األم فلسطني حضننا 

 لتحريرها.
إىل الب الذي ال  غرسه،األصل الذي انتظر  إىل مطمئنة،ي حيث هي آمنة م  إىل روح أح 
 ما وصلت. ىل حبيبيت اليت لوال جوار روحها يف داخلي ولوال سقايتها لناإ ،قلبيعلو عليه 

 امة،بابتسواكتفى  يرد ،نتظار من ا إىل من أعطى دون ،دي البيبوسي   ،إىل سندي اجلميل
 _حفظه اهلل_إىل أيب  ،ل  يف حبه ويصد  يف دعمهإىل من يح 
 .الدراسةاحة إلمتام بل الر  سح  يل أت  وهي   ،عينا  ومح  سندا   اليت كانت يلمرام إىل زوجيت البيبة 

 النور ، إىله الدراسةيف عامها األول خروج هذ نيا فشهدت  الد   على حبيبيت اليت أشرقت   إىل
 .اابنتي دالي

وسواري وأمين وأماين  ،فكانوا سندي وسؤددي "سنشد عضدك بأخيك" :قيل فيهم إىل من
 .، حممد وصديقي البيب أسدإخواين هيثم عنيوخري مح 

 حب   أشكر كل   ،حبيبات الدار ،ىل فراشات البيتإ ،يم  ة أح دات قليب ووصي  إىل أخوايت سي  
 .متموه ألواصل وأصلقد  
ن ووالدة وإخوة زوجيت الذين ما ادخروا جهدا  ليخرج إىل والد زوجيت الدكتور حممد املدهو 

 هذا البحث اىل النور.
من  أصحاب اهلمم والثوابت والقيم... إىل كل   رافقه عمل... إىل كل   صاحب علم   إىل كل  

فيه... إىل   شيمة  ن العطاء أل ؛عطيسعى ليصل فوصل بفضل اهلل مث بسعيه... إىل كل من يح 
 لتصبح شجرة   تهدين املثابرين... إىل كل من بدأ ببذرة علم  الباحثني والطالب اجمل كل  

 هدي هذا العمل.أح ، يستظل بظالهلا الناس
 الباحث
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 الشكر والتقدير

 قديروالت   كرالش  
 

 ...فأتقن وأعطى وأخلص العلم زرع الذي إلى ...الجليل رشديوم   ميعل  وم   ستاذيأ   إلى
  :رسالتي شرفم   إلى ...البحث هذا من  خطوة   كل   في معي كان الذي إلى

 .العمل لهذا وحيالر   األب   ،الدجني إياد كتورالد  

 للسادة أعضاء لجنة المناقشة. ،كما وأتقدم بالشكر وعظيم االمتنان

 داخلياً  مناقشاً    الجريسي عبد العزيز محمد  /  الفاضل الدكتور

 خارجياً  مناقشاً           أبو معمر محمود فارس   / الفاضل والدكتور
 

رشادوعلى ما سيسديانه لي من نصح  ،الرسالةبقبول مناقشة هذه  ا،تفضلهمعلى   ،وا 
 ..والتي ستثري هذا البحثَ  إن شاء اهلل ،وعلى ما سيقدمانه من مالحظات  قيمة

لىو   إلى...  ا  ادو  ور   قادة   فيه لنكون رحالص   هذا بنى ن  مَ  إلى ...المركب هذا بطانق   ا 
 .المدهون إبراهيم محمد /الحبيب كتورالد ياسةوالس   اإلدارة أكاديمية رئيس

 . ادو  والر   فيها والعاملين اءالغر   والسياسة دارةاإل أكاديمية ،العلمي رحالص  إلى  

في التواصل إلتمام  ا  ياسة الذين لم يألوا جهدجميع خريجي أكاديمية اإلدارة والس   إلى
 .الدراسة

 من وكل   ... والقلم العلم بابأر  كل   إلى ...علي   فضل   له كانساعدني و  من كل   إلى
 .النور إلى العمل هذا إخراج في ساهم

 

 



 

 د

 ملخص الدراسة

 راسةص الد  لخ  م  
خريجي برنامج القيادة واإلدارة في  لدى التعرف واقع المهارات القياديةراسة تهدف الد  

 ،الفروقداللة والكشف عن  خريجيها،أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا من وجهة نظر 
مستوى  –ممارسة العمل  –طلبتها يعزى لمتغيرات )الجنس  لدىالقيادية طوير المهارات ت حول

 .التحصيل الدراسي(
 وتم استخدام االستبانة ،ومنهج تحليل المحتوى التحليليواعتمد الباحث المنهج الوصفي 

القيادة  جميع خريجي برنامج الدراسة فيل مجتمع وتمث   راسة،للد   تينكأدا وبطاقة تحليل المحتوى
، حتى الفصل خريج( 601واإلدارة في أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا والبالغ عددهم )

 .6061الدراسي الثاني لعام 
 -راسة على النحو التالي:التي توصلت إليها الد  أهم النتائج  توكان

 كبيرة   مستهدفة بدرجة  برنامج القيادة واإلدارة ساهم في تطوير المهارات الفنية للعينة ال أن   -
 .%78.66والتي جاءت بوزن نسبي 

 كبيرة   برنامج القيادة واإلدارة ساهم في تطوير المهارات اإلنسانية للعينة المستهدفة بدرجة   أن   -
 .%18.18والتي جاءت بوزن نسبي 

 كبيرة   جة  برنامج القيادة واإلدارة ساهم في تطوير المهارات المفاهيمية للعينة المستهدفة بدر  أن   -
 .%51.87والتي جاءت بوزن نسبي 

 كبيرة   برنامج القيادة واإلدارة ساهم في تطوير المهارات التنافسية للعينة المستهدفة بدرجة   أن   -
 .%57.58والتي جاءت بوزن نسبي 

 تطويرحول  ،عينة الدراسةتقديرات بين متوسطات  إحصائية   ذات داللة   توجد فروق   -
بين  ا  هناك فروق أن  و ، الجنس، وذلك لصالح اإلناثعزى إلى متغير ت   المهارات القيادية

عزى لمستوى التحصيل ت   ،متوسط تقديرات عينة الدراسة حول تطوير المهارات القيادية
 وممتاز. الذين مستوى تحصيلهم جيد جدا  لصالح  الدراسي

حول هذه  ةعينة الدراستقديرات بين متوسطات  إحصائية   ذات داللة   ال توجد فروق   -
 .ممارسة العملعزى إلى متغير ت   ،المجاالت

 برنامج القيادة واإلدارة في تعزيز القدرات القيادية لدى خريجي راسة بضرورةالد   وأوصت  
ال منهجية تدعم  وأنشطة   مهنية   ياسة من خالل إيفاد الطلبة ببرامج تدريبية  أكاديمية اإلدارة والس  

 االجرائي؛العملية في المساقات الدراسية ومهارات البحث تعزيز الجوانب و  ت،المهاراهذه 
عداد و  ،مجتمعية سهم في حل مشكالت  لتطوير أفكار ت   استمرار التواصل مع الخريجين وا 

)التخطيط  :مثلفي مجاالت القيادة  متخصصة   لهم، ينتج عنها فرق عمل   قيادية   حاضنات  
 لخ..(.إ –إدارة األزمات  –حل المشكالت  –االستراتيجي 
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 ملخص الدراسة

Abstract 
The study aims to recognize the reality of leadership skills for the graduates 

of the leadership programs and policy in the Academy of management and policy for 

Master studies from their graduates point of view, expose about the indications of the 

differences and it's role in developing the leadership skills for their students which 

ascribe it to variables (sex - work acting - academic achievements). 

The researcher depended on the description analytical method and content 

analysis card, using the questionnaire as a measure tool, the sample of the study 

symbolized by the whole of leadership and management graduates in the academy of 

the management and policy for Master studies which are  (106) graduates. 

The most important results of this study is:- 

- The management program and policy contributed in developing of the 

technical skills of targeted sample with a wide range which it's proportional 

weight was 78.66%. 

- The management program and policy contributed in developing of the 

humanitarian skills of the targeted sample with a wide range which it's 

proportional weight was 81.31%. 

- The management program and policy contributed in developing the concepts 

skills of the targeted sample with a wide range which it's proportional weight 

was 78.65%. 

- The management program and policy contributed in developing the 

competitive skills of the targeted sample with a wide range which it's 

proportional weight was 75.76%. 

- There are a differences with a statical indications between the estimate 

average around the developing of the leadership skills which ascribe to the 

sex available, which it leads for the females favor, and there's a differences 

between the estimate average of the study sample around the developing of 

leadership skills ascribed to academic achievement for the students whose 

academic achievement is very good and excellent. 

- There is no differences with a statical indications between the estimate 

average of the study sample around these fields ascribed to acting the work 

variable. 

The study recommended for the necessity of enhance the  leadership abilities 

for the graduatesof the Academy of the management and policy through supporting 

the students by a vocational practical programs and non systematically activities 

which support this skills, enhance the practical sides of the academic courses and the 

skills of the practical sides to develop the concepts which helps to solve the social 

problems , resuming in the connections with the graduates and making a leadership 

incubators for them which leads to create a specialist groupsof working in the 

leadership fields like (strategic planning - solving problems - management of the 

crisis). 
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 للدراسة اإلطار العام الفصل األول

 الفصل األول
 اإلطار العام للدراسة

 المقدمة

 هناك شريحة   حيث إن   ،البشريةفي جميع المجتمعات  عامة   اجتماعية   القيادة ظاهرة   عد  ت  
تتميز بقدرتها على  عن قيادة   صادرة   إليها من أوامرَ  من البشر تخضع وتتبع ما يلقى كبيرة  

ال في سلوك التابعين والمرؤوسين، فالتجمعات البشرية ال تصلح وال تنتظم من غير التأثير الفع  
ودفعا   والمكارم،في مصالح تابعيها ومرؤوسيها، سعيا  منها لجلب الخير  تسعى حكيمة   قيادة  
 أو إهمال. و ظلم  ن غير استئثار  أم   والر ذائل، للشر  

 ازدياد حاجتها إلى به األمم في هذه األيام إلى لذي تمر  طور المتسارع اى الت  ولقد أد  
مؤسسات وأصبحت ال ،واإلقليميةعلى مواجهة التحديات والمتغيرات العالمية  قادرة   مرنة   قيادة  

فالقيادة  ؛قادت   أن   فهي أحوج إلى ،دارت   ما هو أكثر من أن   والمنظمات اإلدارية أحوج إلى
 حدد نجاح أو فشل المنظمات.اإلدارية أصبحت المعيار الذي ي  

فهم  ؛بابالش  فيهم  ن  ول وبمَ ة لبناء األمم والد  يعتبر العنصر البشري الثروة الحقيقوي   
 ،بهساسية التي يقع عليها العبء األكبر في تطور المجتمع والنهوض عماد الدولة والر كائز األ

 .(62: 6008)زعيتر، ه والمحافظة عليهقي  مه ور ل المسؤولية في تقد  وتحم  

وتعمل علي  ،المجتمعة ترفع من هم   قيادات   الحاجة إلى والمجتمع الفلسطيني في أمس   
ما تعانيه القضية  كاديمية والعلمية والخدماتية واالجتماعية في ظل  ر مؤسساته األرقي وتطو  

 في كل   متزايدة   فهناك حاجة   ،افيهعط ل الكثير من مناحي الحياة  الفلسطينية من احتالل  
تنظيم وبناء وتطوير  القادة القادرين علىتحتاج ي تالمجتمعات النامية ال خاصة  و  المجتمعات

 .مالتقد  ركاب  سمية لتصل إلىسمية وغير الر  سات الر  المؤس  

وقلبها النابض في  ،اإلداريةوهي جوهر العملية  ،التأثير في اآلخرين فالقيادة فن  
حو تحقيق ن كة  محر   وتعمل كأداة   ،ات التعليمية التي تجعلها أكثر ديناميكية وفعاليةسالمؤس  
 . (24: 6008 ،)كنعانأهدافها

 من خاصة العالي والتعليم ،عامةصورة ب فلسطين في التعليم عن الحديث عتبروي  
 عمل على، ومن المواضيع التي تالتي تسهم في تطوير وتنمية مهارات المجتمع الهامة المواضيع
 األداء تحسين في مباشر   بشكل   سهمي   الشعوب أوساط في التعليم نسبة فزيادة ،ةوي  تثبيت اله  
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 السياسي والتثقيف السياسية المشاركة على يجابا  إ ريؤث   مما ،لها المعيشي والمستوى االقتصادي
 على الكامل اللواالستق الحرية لنيل عب الفلسطينيالش لدى ا  مطلب أمرا   عتبر ذلكالواعي، وي  

تعمل  لتخريج قادة   ؛عالية   تعمل بمهنية   وعلمية   أكاديمية   مؤسسات   إلى ة  لح  م   أرضه، لذا فالحاجة  
مكاناتهم وا  ر الكبير وتوظيف قدراتهم خدمة مجتمعاتها وتطويرها في سبيل مواكبة التطو   على

تطوير  مستقبل وتعيينهم إال أن  د قادة الن أهمية تحديغم م  مكوناته، "وبالر   لخدمة المجتمع بكل  
جتماعية ا واجه تحديات  المجتمعات في الوقت الحالي ت   ألن   ؛أكثر أهمية عد  مهاراتهم وقدراتهم ي  

 .(altaneiji ،602:6008)وتكنولوجية"

مفردات وتضمينها المهارات راسات ألهمية التركيز على العديد من الد   ولقد أشارت  
تكوين الشخصية التي  فيالعالي الفلسطينية، نظرا  ألهميتها  المنهاج في مؤسسات التعليم

 في مؤسساتهم ومجتمعاتهم. كبيرة   لع بمهام  ستضط  

خريجي برامج القيادة واإلدارة في  ناولت واقع المهارات القيادية لدىراسات التي تومن الد  
طين للعلوم أكاديمية فلس حيث أشارت الدراسة أن   ،(6064مؤسسات التعليم دراسة األي )

 ( التي6064ودراسة )اسليم،  ،تحقين فيهافي تطوير المهارات القيادية للمل العسكرية لها دور  
في دور برامج إعداد القادة التدريبية في تعزيز  حصائية  إ لى وجود فروق ذات داللة  أشارت إ

ادة، ودراسة المهارات القيادية من وجهة نظر الشباب الفلسطيني المشارك في برامج إعداد الق
لدراسات العليا بكليتي وجود دور لمساقات برامج ا ( التي توصلت إلى6064جنى واألعور، )الد

ودراسة  التجارة في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة فى تنمية مهارات الموارد البشرية.التربية و 
م ممارسة شخصية أمااجتماعية وسياسية و  قات  ( التي أشارت بأنه يوجد معو  6008الرقب )

  .سات التعليم العالي بمحافظات غزةالمرأة للسلوك القيادي في مؤس

 العاليوتعتبر أكاديمية اإلدارة والسياسة العاملة في قطاع غزة من مؤسسات التعليم 
مناصب قيادية في المؤسسات العامة  يلتول   ؛نمية البشرية وتطوير الكادرتهتم في مجال الت التي

 الضوء تسليط تحاول الدراسة هذه فإن   لذا ،والدبلوماسيةت اإلدارية والقانونية واألهلية في المجاال
 .في مؤسسات التعليم العالي في تنمية المهارات القياديةواإلدارة القيادة برنامج دور  على
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 الدراسة وأسئلتها مشكلة :أوالً 

العالي في المجتمع  نظرا  لألهمية الكبيرة لبرامج القيادة واإلدارة في مؤسسات التعليم
 وجود عدد   وفي ظل   ،فيهالمهارات القيادية للملتحقين قه من تطوير وتنمية لوما تحق   ،طينيالفلس

ه لم يتم دراسات العليا في القيادة واإلدارة إال أن  البرامج  تضمال بأس به من المؤسسات التعليمية 
وبناء  على  ،المجتمع علىا وانعكاسه تقييم مدى تأثير وفعالية هذه البرامج على الملتحقين فيه

نتائج عدد من الدراسات السابقة التي أشارت الى وجود انخفاض في بعض المهارات القيادية 
( 6066( ودراسة الزهراني )6064( ودراسة اسليم )6064لدى الخريجين ، مثل دراسة األي ) 

لبعض المفردات  ضعفظ حيث الح ، باإلضافة الي كون الباحث أحد طلبة الدراسات العليا
السؤال  عنجابة اإل حاولةراسة تتمثل في ممشكلة الد   ومن هنا فإن   ،تي تعزز بعض المهاراتال

 التالي: الرئيس

برنامج القيادة واإلدارة في أكاديمية اإلدارة خريجي  ما واقع المهارات القيادية لدى
 وسبل تطويره؟ والسياسة للدراسات العليا

 

 األسئلة الفرعية التالية: يالرئيس ويتفرع من السؤال

خريجي برنامج القيادة واإلدارة في أكاديمية اإلدارة  ة لدىما واقع المهارات القيادي   -6
 ليا من وجهة نظر خريجيها؟والسياسة للدراسات الع  

متوسط  في (α 0.05≥) الدالة عند مستوى حصائية  إ هل توجد فروق ذات داللة   -6
خريجي برنامج القيادة واإلدارة يادية لدى تطوير المهارات الق حولتقديرات أفراد العينة 

مستوى التحصيل  –)الجنس  ي عزى في أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا
 ممارسة العمل(. –الدراسي 

في أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا  القيادة واإلدارةما سبل تطوير برنامج  -2
 لقيادية لخريجيها؟مية المهارات التن

 الدراسة أهداف :ثانياً 
خريجي برنامج القيادة واإلدارة في أكاديمية اإلدارة  واقع المهارات القيادية لدى فالتعر   -6

 ها.والسياسة للدراسات العليا من وجهة نظر خريجي
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داللة الفروق في متوسط تقديرات أفراد العينة حول تطوير المهارات القيادية عن الكشف  -6
 عزىي   كاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العلياريجي برنامج القيادة واإلدارة في ألدى خ

 مستوى التحصيل الدراسي(. –ممارسة العمل  –الجنس لمتغيرات )

بل لتطوير برنامج القيادة واإلدارة في أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات لتنمية قتراح س  ا -2
 القيادية لخريجيها. المهارات

 الدراسة أهمية :ثاً ثال
 همية العلمية:األ -أ
 .مهمة   أهمية موضوع القيادة وتنمية المهارات القيادية لدى شريحة   -6
حيث أضافت  مهارات القيادية واالستفادة منهاتتناول ال علمية   ثراء المعرفة العلمية بدراسة  إ -6

 .الدراسة مجاالت جديدة للمهارات القيادية لم يتم دراستها من قبل
دارة في مؤسسات التعليم تناولت دور برامج القيادة واإل محلية   سابقة   د دراسات  عدم وجو  -2

 العالي في تطوير المهارات القيادية.
 األهمية العملية: -ب
 كاديمية.م مقترحات تطوير البرامج األقد  العملية في كونها ت  تستمد هذه الدراسة أهميتها  -6
 قد تفيد الدراسة كال  من: -6

  ة في تطوير مفردات برامج الدراسات العليا في مجال القيادة الجامعات الفلسطيني
 واإلدارة.

   د جوانب التركيز حد  م الدراسة إطارا  عمليا  ي  قد  مراكز التدريب في مجال القيادة حيث ت
 من المهارات القيادية. مهارة   األكثر أهمية في كل  

   سات التعليم صية في مؤسأكثر تخص   الباحثون في هذا المجال لتطوير دراسات
 العالي األخرى.

  وتنمية مهاراتهم لمواجهة ، تطوير واالرتقاء في إعداد قادةال ىلحاجة المجتمع إ
 التحديات في كافة المجاالت.

تعزيز ال ليه من نتائج وتوصيات إلىفيما يتوصل إ الدراسةسهم ت   حث في أن  يطمح البا -2
 الباحثين. واالرتقاء بالمهارات القيادية لدى
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 الدراسة حدود: اً خامس

دراسة واقع المهارات ه الموضوعي على في حد   ت الدراسةاقتصر : الموضوعي الحد   -6
 حالة   كدراسة   ،دارة والسياسةالقيادة واإلدارة في أكاديمية اإلخريجي برنامج  القيادية لدى

المهارات الفنية عن مؤسسات التعليم العالي في المحافظات الجنوبية تبعا  لمجاالت )
 المهارات التنافسية(.–المهارات المفاهيمية  –المهارات اإلنسانية  –إلداريةوا

دارة والسياسة للدراسات العليا على أكاديمية اإل ت الدراسةاقتصر  :سيمؤس  ال الحد   -6
 كدراسة حالة.

ارة في أكاديمية على فئات خريجي برنامج القيادة واإلد ت الدراسةاقتصر : البشري الحد   -2
 ة.ساإلدارة والسيا

 .م6061الدراسي الثاني  العام :الزماني الحد   -2

 الدراسة مصطلحات: سادساً 
 مؤسسات التعليم العالي:

 ونمت وطنية،و  محلية   وبمبادرات   اإلسرائيلي االحتالل ظل   في هي مؤسسات نشأت
 جامعة( 62) 6066 عام الفلسطينية األرض على الجامعات عدد وصل حتى بسرعة رتوتطو  

 ،(60) المتوسطة والكليات ،(64) الجامعية الكليات وعدد( عامة 8و خاصة، 2 حكومية، 6)
( 662) حوالي يهاف ينخرط مؤسسة( 28) فلسطين في العالي التعليم مؤسسات عدد يبلغ وبذلك
 طالب لفأ 14 وحوالي ماجستير، برامج في طالب( 1100) حوالي منهم وطالبة، طالب ألف

( 6000) حوالي من عددها يقرب تخصصات على جميعا   نموزعي المفتوح التعليم في وطالبة
 أكاديمي كادر على موزعين موظف( 62100) حوالي فيها ويعمل  ،أكاديمي وبرنامج تخصص
داري   .(متفرغين غير منهم %66) وخدماتي وا 

 .% 20 حوالي سنة( 62 – 62) العمرية للفئة العالي بالتعليم االلتحاق معدل بلغ وقد
 (.6066، والتعليم بيةوزارة التر )

 المهارات القيادية: -3

هي تلك القدرات المكتسبة من خالل المعارف والخبرات التي تميز الشخصية القيادية 
عبر برامج تدريبية متخصصة وتظهر تلك المهارات من خالل األدوار التي يؤديها 

 .(8: 6004مستقبال )الوهيبي، 
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يق والبيئة الخارجية والداخلية المحيطة إحداث المواءمة بين الفر  قدرة القائد علىوهي 
 . (2: 6062بهذا الفريق بحيث يجعل من هذه البيئة قوة دافعة لتحقيق أهداف الفريق)دباش، 

يج برامج القيادة ر في خر  تتوف   مجموعة المهارات التي ينبغي أن  ": هاعرف إجرائيًا بأن  وت  
 –)المهارات المفاهيمية  ي تركز علىينية والتواإلدارة في مؤسسات التعليم العالي الفلسط

المهارات التنافسية( وتؤهله للتأثير في مجتمعه  –المهارات الفنية واإلدارية  –المهارات اإلنسانية 
 ."وتحقيق أهدافه

 :لدى خريجي القيادة واإلدارة واقع المهارات القيادية -7

جراءات واألنشطة إلمؤسسات التعليم العالي من حيث اواقع ": جرائياً فه الباحث إويعر  
لتطوير المهارات القيادية للملتحقين في برامج القيادة  ؛التي تقوم بها مؤسسات التعليم العالي

 . "لتحقيق هذا الغرض انة أعدتتم قياسها من خالل استبدارة من أجل خدمة المجتمع والتي واإل
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 ولث األ و المبح
 تعريف عام بالقيادة

 المقدمة
ل القيادة محورا  مهما  ترتكز عليه مختلف النشاطات في المنظمات والمجتمعات شك  ت  

سلوك  لترشيد ؛عنه ماتها أصبحت القيادة أمرا  ال غنىخد واتساعر الدول ومع تطو   والمؤسسات،
 ةوتوجيههم الوجه أمورهم،وتنظيم  ،وتعبئة قدراتهم وتنسيق جهودهم ،وحشد طاقاتهم ،خريناآل

 ة. الصحيحة نحو تحقيق األهداف والغايات المرجو  

د ب أعمالها وتعق  وكبر حجمها وتشع  ، اتساع حجم المؤسسات والمنظمات والشعوب إن  
السياسية واالقتصادية واالجتماعية يستلزم وجود رها بالمؤثرات وتأث  ، ع العالقات وتشابكهاوتنو  
 هها نحو الوجهات الصحيحة.رها وتوج  طو  ت   واعية   رشيدة   قيادة  

 والغزوات بالحروب وارتبطت قديما   اشتهرت ولكنها وحديثا ، قديما   تتداول كلمة فالقيادة
 االنتصارات كانتو  بالقيادة، عرفي   فيما الرئيسي السبب المعطيات هذه كانت حيث والمعارك،

 . (24: 6064القائد وشخصيته)األي،  مواصفات إظهار في ا  رئيس سببا   والمعارك في الحروب

والشجاعة  المعارك، في يلوالن   القيادة، في المثل بهم ض رب القادة، من كثير اشتهر ولقد
 أن   غير بعدهم، يأتي من يدرسه تاريخا   وانتصارهم أمجادهم رونيسط   جعلهم مما واإلقدام،
ولكنها  آلخر، ظرف ومن آلخر، شخص ومن آلخر، زمن من آلخر، وقت من تختلف القيادة

وتصقلها  المهارة أساسها ويكون ،فهوتصر   القائد بشخصية وثيقا   ارتباطا   مرتبطة تكون النهاية في
 . (24: 6000الخبرة)العدلوني، 

 ،الدراسة لعالقة بموضوعا ذات الدراسة أدبيات بعض الفصل هذا وسيتناول الباحث في
 القيادة، وأنماط القيادية النظريات وأهميتها باإلضافة إلى القيادة مفهوم على فمن التعر   بدءا  

 .المهارات القيادية للقائد بكافة أنواعها على فوكذلك التعر  

 والمبادئ األساسية المفاهيم بمختلف القارئ تزويد في الفصل هذا أهمية وتكمن
 .النتائج الدراسة وتفسير أداة بناء والمساعدة في الدراسة، ضوعبمو  المرتبطة
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 تعريف القيادة أواًل:
 وعناصرها،والتها مفهومها ومدل من الوقوف على البد   قبل دراسة أي ظاهرة من الظواهر

ومصطلح القيادة من المفاهيم الذي تناوله العديد من المفكرين واإلداريين بالتعريفات المختلفة 
جنبية في هذا بحاث العربية واألتها األلو ذلك من التعريفات التي تنا على ل  وال أد تباينة،والم

 المجال.
 :منها البعض نذكر للقيادة، تعريفات عدة وهناك

 :لغةً  -3

ق، ونقيض ودق   الفعل من لغة القيادة  ،خلفها من ويسوقها أمامها من الدابة يقود السو 
بل   من قائدة  وال خلف، من والسوق من أمام فالقود ب لَ  َتَقدم   التي: اإل   ذلك من واالسم ،وَتأ َلف ها اإل 
 .(220: 6882 منظور، ابن)الخضوع هو القيادة، واالنقياد كله

د   ق ، نقيض  : الَقو  ، من فهو السو  ، من وذاكَ  أمام   وق واد   ق ود   من قائ د   وَرجل   كالق ياَدة   َخل ف 
 .(220: 6822آبادي،  الفيروز)َدة  وقا

 رأسه أي: قيادة الجيش قاد بمقودها، آخذا   أمامها مشى وقيادةَ  ا  وقياد قودا   الدابة قادَ 
َره ودبرَ   .(214: 6002 العربية، اللغة )مجمعأم 

 اصطالحًا: -7

مع  تفاعله أثناء القائد به يقوم يرئيس اجتماعي دور"بأنها  (66: 6002حسن)فها عر  ي  
وتوجيه  ،اآلخرين في التأثير على والقدرة القوة له يكون به يقوم ومن الجماعة، أفراد من غيره

 وتحسين األهداف، هذه نحو هموتحريك الجماعة، هدف بلوغ سبيل في االجتماعي سلوكهم
 والقيادة ،لها الموارد وتيسير الجماعة، تماسك على والحفاظ بين األعضاء االجتماعي التفاعل
 األهداف تحقيق أجل من وحاجاتهم، دوافعهم بين نةوالمواز  جهودهم األفراد وتنسيق لسلوك توجيه
 .عالية وفاعلية بكفاءة

" فعال بعمل   يقومون مرؤوسيه ليجعل المدير يمارسه الذي النشاط" ها:بأن   ألين فهاعر  وي  
 .(62: 6004، )الوهيبي
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 اآلخرين،ر في تفكير ؤث  العملية التي يتمكن من خاللها القائد أن ي  " ها:بأن  عرف وت  
 .(2: 6008)محمود، ه سلوكهم"بط مشاعرهم ويوج  ويض

 جهودهم األفراد وتنسيق سلوك على التأثير إلى تهدف عملية  " :هافها العساف بأن  وعر  
 .(2: 6006 )العس اف،"معينة أهداف لتحقيق

 وخصاله)الطويل، والقائد واألتباع وتوقعاتهم، ومتطلباته، الموقف تفاعل دالةوهي 
6006 :646). 

 نحو الناس تحريك عملية" هابأن   القيادة فاعر   وباشراحيل( فقد )السويدان فهاوعر  
 .(22: 6008)الرقب، "الهدف

الوسائل  بأحسن الهدف لىإ الوصول" ها:أن   على القيادة فعر   فقد ليفنجسون روبرت أما
 .(62: 6004، )الوهيبي"والتسهيالت الموارد حدود وفي التكاليف وبأقل

أنها " عملية تحريك مجموعة من الناس باتجاه محدد ومخطط، أما الطالب عرفها ب
 .(64: 6064)المدهون، ك بتحفيزهم علي العمل باختيارهموذل

 القائد،القيادة تتضمن مجموعة من العناصر هي  من خالل ما سبق يرى الباحث أن  
تحقيق القدرة على التأثير، و  هما:ها تجمع على شرطين مهمين كما أن   والموقف، األتباع،
 مجمل من نستخلص ن  يمكن أو  ،معظم التعريفات السابقةعليه وهي ما أجمعت  ،األهداف
 :للقيادة التالية السابقة المالمح التعريفات

 .اجتماعي تفاعل   عملية هاأن   -
 .قرارات واتخاذ سلطات ممارسة فيها يتم   -
 .القائد في معينة شخصية صفات بتتطل   -
 .المشتركة األهداف لبلوغ ؛اداألفر  لطاقات تفجير عملية هان  أ -
 المشكالت حلول نحو الجماعة لتفاعل؛ متناسقة أنماط عنها ينتج وفعاليات نشاطات -

 .المتعددة
 

  :فها الباحثعر  وي  
 الطوعية والخيارات القناعات على تقوم هادفة إيجابية اجتماعية إنسانية عالقةبأنها 

التي تؤهله للتأثير في  القائد لشخصية لفعليةا القدرات في الالمحدودة وثقتهم المنظمة ألفراد
 .مجتمعه وتحقيق أهدافه
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 أهمية القيادة :ثانياً 
 :(60: 6008)العدلوني ،  أهمهاالنقاط من  من تبرز أهمية القيادة في عديد  

 . الموضوعة األهداف تحقيق نحو العاملين جهود توحيد على تعمل -
 . لحلها مةالالز  الخطط ورسم العمل مشكالت على السيطرة -
 . وتحفيزهم ورعايتهم وتدريبهم األفراد تنمية -
 . والعملية اإلنسانية المهارات وزيادة الفرد تنمية على القدرة -
 . يخدم بما وتوظيفها المحيطة التغيرات مواكبة -
 بها. والتنبؤ المستقبلية المخاطر كافة مواجهة -
  البشرية. بالقدرات النهوض على العمل -
  نجازه.إ المراد الهدف نحو نالعاملي جهود توجيه -
 وفعالية. بكفاءة هدافاأل تحقيق -
 العطاء. من لمزيد   ودفعهم العاملين معنويات رفع في تساعد -
 المنظمة.  احتياجات وتدبير تقدير -

 :(44: 7134، )نعمت اهلل أركان القيادة :ثالثاً 
 )األتباع(. وهم لتحقيقه تسعى مشترك هدف لها الناس من جماعة -
  )القائد(. وهو الهدف هذا لتحقيق ويتعاون معها الجماعة هذه هيوج   شخص -
  )الموقف(. القائد بوجود وتتم األفراد فيها يتفاعل ومالبسات ظروف -
 . ممكنة وتكاليف جهد بأقل للهدف للوصول الالزمة القرارات اتخاذ -
 .المشتركة أهدافهم تحقيق أجل من الجماعة أفراد بها يقوم ومسؤوليات مهام -

 

 نظريات القيادة :اً رابع
 لمعرفة ؛الحديث العصر في مضنية جهودا   والباحثين العلماء من الكثير بذل لقد

نحو  كقائد به وقبولهم ما شخص إلى نقيادلال والجماعات األفراد من الكثير تدفع األسباب التي
 وسوف والقيادة، القيادي السلوك تفسير حول النظريات من الكثير ظهرت فقد أهدافهم، تحقيق
 والنظريات الموقفية، األنماط، ونظريات السمات، نظريات: مثل النظريات هذه بعض نتناول

 -:يلي شرح موجز ألهم هذه النظريات ، وفيماالتفاعلية أو السلوكية والنظريات
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 السمات: نظرية -3

، معينة   على سمات   يتوقف القيادة في النجاح أساس أن   على النظرية هذه مفهوم يقوم
 قائدا   منه يجعل ما شخص   في هذه السمات توفر كما غيره، عن القائد شخصية بها زتمتا

 .(64: 6006 كنعان،)ناجحا  

 أن   إلى دراسة ميدانية عشرة خمس من ألكثر تقديمه خالل ستوجديل رالف لتوص   وقد
 ظة،اليق اللسان، طالقة الذكاء، :يلي ما ناجحا   قائدا   ما إنسان من تجعل التي السمات أهم

 والمكانة الموقف متفه   على المشاركة والقدرة روح الواسعة، المعرفة والعدالة، األصالة،
 .(24: 6881 الخطيب،)االجتماعية

السمات الشخصية التي تصنع الزعامة ويمكن القول بأن هذه النظرية تركز على 
ادرة تجعلهم مؤهلين ب أشخاصا  ذوي إمكانات متقدمة ونالقيادة الناجحة تتطل   الناجحة وكيف أن  

حدث ي   يستطيع أن   شخصية   مكانات  وا   الشخص الواحد الذي يمتلك مهارات   وأن   غيرهم،لقيادة 
 مكانات مناسبة لذلك.طالما توفرت بيئة وا  جوهرية في الجماعات والمؤسسات تغييرات 

 الموقفية: النظرية -6

 الل فحص سلوكه فيمن خ للقيادة المناسب الشخص على فالتعر  ب ى هذه النظريةعنَ ت  
 . للقيادة وصالحيته تصرفه دراسة ذلك بعد ويتم التصرف حرية له وتترك موقف معين،

 هناك ليس هن  أ تشير إلى الظرفية "والتي فيدلر نظرية الموقفية أهم النظريات ومن
 يجب معينة   هناك صفات   ليس هن  كما أ وزمان، مكان   كل   في يصلح القيادة في واحد   أسلوب  

 تاألوقا كل   في فاشل   أو ناجح   هبأن   وصفه يمكن قائد هناك وليس قائد، كل في رهاتوف  
 .(64: 6888  العسيلي،)

دارية من خالل المواقف االجتماعية واإل يظهر إال القائد ال يمكن أن   ونستطيع القول أن  
ن خاللها مدى ومن خالل التجربة العملية التي يثبت م ،مكانياته القيادية؛ الستخدام إوغيرها

 مكانية بذلك.يادة في حال سنحت لهم الفرصة واإلأهليته للق
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 التفاعلية: النظرية -2

( الموقف السمات ونظرية نظرية) السابقتين النظريتين بين الجمع النظرية هذه تحاول
 يكفي ال هن  وأ اجتماعي، تفاعل عملية هاعلى أن   للقيادة النظر خالل من بينهما التوفيق ومحاولة
ن   الموقف، ومتطلبات الشخصية القائد بين سمات التفاعل القيادة في للنجاح  التفاعل يلزم ماوا 

 .(22: 6000 ،الكلي)العدلوني القيادي بالموقف المحيطة المتغيرات وجميع القائد بين شخصية

 التالية: الثالثة األبعاد على تستند اجتماعي   تفاعل   عملية   القيادة عتبرتَ  النظرية وهذه

 .للقائد الشخصية السمات -
 .قيادته المراد الموقف عنصر -
 .(22: 6822المعاز،  حميد،) قيادتها المراد الجماعة خصائص -

ويرى جوردن أن خصائص القيادة الفعالة تتحدد علي أساس التفاعل بين شخصية القائد 
اعل بين هذه وعناصر الموقف، ومتطلبات المرؤوسين باعتبار القيادة تقوم علي أساسا  علي التف

القوى الثالث ولذلك فإن هذه النظرية تؤكد على أهمية المرؤوسين كعامل مؤثر في نجاح القيادة 
دراك القائد لدوره إزاء أو فشلها، كما تركز علي التفاعل المتبادل بين القائد والجماعة وا  

 .(682: 6000معوض، الجماعة)

كون ت ل واألولويات والمتغيرات يجب أن  مسألة التفاعل والتكام أن   هذه النظرية إلى تشير
ها وأن   ،الجماعة أو المؤسسة( –الموقف  –تباع األ –القائد ين جميع مكونات وأركان القيادة )ب

 هذه العوامل وال يمكن فصلها عن بعضها البعض الرتباطها الوثيق. ترتكز بشكل أساسي إلى

 السلوك القيادي :خامساً 
 :القيادي السلوك مفهوم -3

 

 به يقوم الذي واالنفعالي واالجتماعي والحركي العقلي النشاط أوجه جميع يشمل لوكالس"
 مع ويتكيف يتوافق لكي ؛الفرد به يقوم الذي الدائم المستمر النشاط في يتمثل والسلوك الفرد،
 .(68: 6004 المجيد، وعبد فليه)مشكالته ويحل حاجاته ويشبع بيئته،

 هدف تحقيق أثناء موقف أي في القائد يسلكه الذي السلوك"ه فه رفاعي بأن  وعر  
 .(21:6822 )رفاعي،"سلوكياتهم في به تباعاأل ويحتذي الجماعة،
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 مجموعة" هبأن  والتعليم  التربية لمدير القيادي السلوك أن   (6002، العظامات) هفعر   كما
 والموظفين قساماأل رؤساء في للتأثير والتعليم التربية مدير يؤديها التي النشاطات والممارسات

 .(64:  6002  العظامات،)"المديرية أهداف لتحقيق في المديرية العاملين

 يمارسه الذي السلوك ذلك" هبأن   القيادي السلوك الباحث فعر   فقد سبق ما خالل ومن
للمؤسسة وللفرد  المشتركة األهداف تحقيق نحو األفراد توجيه ويستهدف الجماعة، في القائد
 ."معا  

 

 :القيادي السلوك أنماط -7

 الباحثين من صنفها من فهناك القيادي، السلوك ألنماط التصنيفات من العديد هناك
 التي االجتماعية باألجواء ارتباطها ومدى تحكمها التي والعالقات القيادة طبيعة على أساس

 :اآلخرو  بالعمل، االهتمام :األول عدالب  : عدينب   أساس على صنفها من وهناك تسودها وتسي رها،
 التي القيادية األنماط أبرز أما الفاعلية، درجة وهو ا  ثالث ا  ب عد أضاف من ومنهم االهتمام باألفراد،

 :فهي الباحثون أشار إليها

 األوتوقراطية. القيادة -
 الديمقراطية. القيادة -
 .(22: 6008)الرقب، المتسيبة أو الحرة القيادة -

 :هما رئيسيين معيارين حسب وأنماطها القيادة أساليب كنعان صنفي  و 
 ممارسة وطريقته في القائد، أسلوب حيث من القائد تصنيف على يقوم: األول المعيار -

 موظفيه. في التأثير عملية
 عليها يعتمد السلطة التي مصدر حيث من للقيادة النظر أساس على ويقوم: الثاني المعيار -

: 6006 كنعان،)رسمية غير أو يةالقائد رسم سلطة كانت إذا وما موظفيه، توجيه في القائد
62-68). 
 األوتوقراطية: القيادة 3.3

ووضع  القرارات، اتخاذ في ا  أحد يشرك وال له، ا  متعصب برأيه مستبدا   القائد فيه يكون
التامة  الطاعة منهم متوقعا   معه، العاملين األعضاء على السيطرة إلى نزعة لديه كما الخطط،
 .يصدرها التي والتعليمات األوامر وتنفيذ
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ه ن  إ بل بهم، ثقته لعدم ؛مرؤوسيه على المحكم شرافاإل أسلوب األوتوقراطي القائد ويتبع
نفوسهم،  ىفو  بهم والتوتر القلق روح إثارة من ذلك على يترتب لما مدرك غير فيهم، الشك دائم
 والفاضل، عياصرة)مركزه على المحافظة وعلى العمل، نجازإ على اهتمامه يركز هن  أ كما

6001: 662). 

 أن   شعريو  ،التحفيز معنى يعرف ال هأن   كما ،فقط أسفل إلىاتصاالته  تكونما  ا  دائم
 ،لحاجات مرؤوسيه ا  دائم ا  إشباع يحقق ال هفإن   ولذلك للعمل، المحفزات هي وحدها التهديدات

 .(26: 6002)حسن،يقوده الذي التنظيم من واالنسحاب العمل ترك إلى ميلهم عليه يترتب مما

 كل خضاعإ وهو واحد محور حول وتدور ،االستبدادية القيادة عليهاأيضا   يطلقو 
 لها ويضع المشاكل ويحدد ،القرار تخاذا سلطة فيحتكر؛ القائد لسلطة المؤسسة األمور في

، للمناقشة فرصة دون والطاعة السمع وعليهم ،باألوامر المرؤوسين غويبل   ،الحلول بمفرده
 .(661: 6881والتهديد)ياغي،  التخويف على القائم السلبي فيزالتح أسلوب ويستخدم

تتركز السلطة في يد القائد فهو الذي يتخذ القرار، وهو الذي يتحمل المسؤولية باإلضافة 
 .(22: 6064)المدهون، لعمل وعالقة العاملين بعضهم البعضالى أنه يحدد سياسة ا

 :األوتوقراطية القيادة أشكال 3.3.3

على  وتوقراطيةاأل القيادة نمط من ة  رئيس شكال  أ ثالثة بين إلدارةا علماء بعض زمي  
 :(218 - 217 :6826)هاشم،  التالي النحو

 ويعطي، في التنظيم وكبيرة صغيرة بكل بمفرده يقوم الذي وهو :دالمتشد   وتوقراطياأل  القائد -
 سلطاته طاقن توسيع دائما   ويحاول ،دائما   المرؤوسون بها يلتزم التي الصارمة األوامر

 .سيطرته تحت األمور كل   لتكون ؛وصالحياته
 بالقيادة األساليب المرتبطة من كثيرا   يستخدم ن  أ يحاول الذي وهو :رالخي   وتوقراطياأل  القائد -

 لتنفيذ المرؤوسين والء حتى يضمن ؛العقاب من وقليل والثناء طراءاإل ويستخدم اإليجابية
 .بينهم قد تظهر التي السلبية الفعل ردود وتخفيف قراراته

 القرار صنع في يشتركون مرؤوسيه يجعل الذي وهو :بقالل   وأ النادر وتوقراطياأل  القائد -
 بوجود انطباعا   العاملين لدى ليترك ؛مع مساعديه يعقدها التي واللقاءات الندوات طريق عن
تاحة حرية  .بمفرده القرار ولكنه يتخذ للمناقشة فرصة وا 
 :توقراطيةاألو  القيادة مزايا 3.3.7
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مع  للتعامل القيادة أنماط أفضل هو األوتوقراطية القيادة نمط أن   الحديثة الدراسات أثبتت -
 لقياداتهم، واستجاباتهم إقناعهم في األخرى القيادة أنماط معهم فشلت الذين األفراد بعض

من  ويزيد السليم، الطريق إلى ويدفعهم جماحهم، يكبح حازم   قائد   إلى يحتاجون همفإن   ومن ثم  
 الحميد، عبد)العمل في الجماعة وقت إضاعة لعدم ؛وفاعليتهم العمل في كفاءاتهم

224:6002). 
 المؤسسة أو الجماعة بها تمر التي الطارئة الحاالت في بصالحيته األسلوب هذا يتميز -

 والفاضل، عياصرة)تهاون أي بدون وصارما   ا  حازم يكون أن   القائد من تتطلب والتي 
6001 :662). 

 :األوتوقراطية القيادة عيوب 3.3.1

 في أن   وتوقراطياأل وأ التسلطي النمط استخدام على المترتبة السلبية اآلثارتبرز أهم 
 :(202: 6882، )النمر

 .على القائد الدائم االعتماد لىإ اللجوء العاملين نفسية في يترك األسلوب هذا استخدام -
 .ينالمرؤوس لدى المعنوية الروحإضعاف  لىإ يؤدي -
 .المرؤوسين لدى بداعواإل المبادأة روحإضعاف  لىإ يؤدي -
 ،واالبداعية االبتكارية المهارات من لديهم مما االستفادة في المرؤوسين مامأ يدع فرصة ال -

 النفسي الذي واالضطراب القلق من حالة   لديه دسيول   مواهبه ظهارإ لفرصة الفرد وفقدان
 .أدائه على عكسي مردود له يكون

 .القائد والمرؤوسين بين المتبادل التفاهم تحقيق عدم لىإ يؤدي -
 في العالية الكفاءات بتسر   لىإ وهذا يؤدي التنظيم في الناضجة الشخصيات مع يتفق ال -

 .هداف العملأ يحقق بما منها االستفادة وعدم التنظيم
 لما ن نتيجة  المرؤوسي يصيب الذي اإلحباط هو األسلوب لهذا النهائية النتيجة فإن   وأخيرا   -

 بأخطار   ينذر وهذا قد وقدراتهم وعواطفهم لمشاعرهم تقدير وعدم ،ضغوط من يواجهون
  .التنظيم وعلى نفسه الفرد على جسيمة  

 مما ،الحديثة اإلدارة متطلبات لمواجهة النمط هذا كفاية عدم النتائج هذه أوضحت وقد
انتشار العديد من مدارس  في ظل  خصوصا   ،والنقاش الجدل من كثير مثار تطبيقه أمر يجعل

 وفي ظل   ،مكانات القيادية واإلدارية للعاملين والمختصيناإلتطوير  التي تعمل علىالقيادة 
وقد ال  ،استقطاب الكفاءات والمؤهلين ن الشركات والمؤسسات العالمية علىالمنافسة الشديدة بي

وتأهيل  ،لموجودة في المؤسسةتطور المؤسسات من خالل تطوير القدرات البشرية ا يعمل على
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 ل المسئولية، إال أنه يمكن استخدام هذا النمط في حاالت  تحم   قادر على قيادي ثاني صف  
دة في الحاالت الطارئة التي تمر بها المؤسسة والتي تتطلب نوعا  من الحزم والش   :مثل خاصة  

 ل.هماا أو التعامل مع مرؤوسين يميلون إلى التراخى واإلالتعامل معه
 :الديمقراطية القيادة 3.7

الشعب،  ومعناها ديموس كلمتين من مكونة وهي يوناني الديمقراطية أصلها كلمة
 ظل في هن  إ حيث ،الشعب حكم أو الشعب سلطة تعني فهي ولهذا السلطة ومعناها وكراتوس

 ولياتالمسؤ  أن   كما والتقويم، والتنفيذ والتخطيط األهداف وضع األفراد في يشارك هذه القيادة،
 (661: 6001 والفاضل، عياصرة) األفراد. على تتوزع

 اإلنسان أن   باعتبار عليها، واالعتماد اإلنسانية العالقات تعميق إلى النمط هذا يتجه
 بدورهم باألفراد واالعتراف إلى االهتمام يؤدي مما وتنميتها، احترامها يجب قيمة أغلى

 .(662: 6006 البدري،)واتخاذ القرارات تالمشكال بحث شراكهم عندوا   بالعمل ومساهمتهم

 :الديموقراطية القيادة أشكال 3.7.3
ات القائد مع مرؤوسيه وذلك يلسلوك تتعدد أشكال القيادة الديموقراطية ونماذجها تبعا  

 :(622 -626: 6886، )كنعانالتاليعلى النحو 
 صنع لمشاركته في ؛للمرؤوسين الحرية من بسيطا   قدرا   يتيح الذي الديموقراطي القائد نموذج -

 إيجاد في منهم مشاركته ويطلب ،مرؤوسيه أمام تواجهه التي المشكلة بطرح وذلك القرار
 .مناسبا   يراه الذي الحل باختيار يقوم ثم لها متعددة حلول

 في اتخاذ القرار يمكن التي الحدود ويرسم ،المشكلة يحدد الذي الديموقراطي القائد نموذج -
 .اإلطار ذلك في القرار اتخاذ مرؤوسيه ضويفو   إطارها

 الحوار بتنفيذه إثارة على يحرص ولكنه بنفسه القرار يتخذ الذي الديموقراطي القائد نموذج -
ذا  .تعديله على يعمل لديهم استياء لقي وا 

 وفي اتخاذ القرار في للمشاركة أكبر فرصة   لمرؤوسيه يتيح الذي الديموقراطي القائد نموذج -
 .تنفيذه طرق

 وهو يوافقون عليه الذي القرار اتخاذ مرأ لمرؤوسيه يترك الذي الديموقراطي ائدالق نموذج -
  .المرؤوسين قبل من عليه ومتفقا   مقبوال   يكون قرار أي سيقبل بدوره
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حيث ، أفضل نماذج القيادة الديمقراطية النموذج الثاني والرابع هي ويرى الباحث أن  
ل المسؤولية والمشاركة القيادية الفاعلة في تطوير تحم  تتمثل فيها مشاركة العاملين وتمكينهم من 

 المنظمة.أداء 
 :مزايا القيادة الديمقراطية 3.7.7

 القيادة الديمقراطية بميزات عدة من أهمها:تتميز 

المشاركة  ألن وذلك القرار، اتخاذ عملية ترشيد على تساعد القرارات التي صنع في المشاركة -
اآلراء  كافة على التعرف خاللها من للقائد يمكن ثحي القرار، نوعية تحسين على تساعد

 خاللها من يمكنه التي، الواسعة والتجارب الناضجة العقول أصحاب يقدمها التي مةالقي  
القرار  صنع في المشاركة أن   عن فضال   للهدف، والمحقق المالئم البديل تقييمها واختيار

: 6002 حسن،)إصداره بعد له عارضتهمم وعدم له ووالئهم للقرار األفراد على قبول تساعد
21). 

 ( ميزات أخرى منها:26: 6882، ويضيف )دويك

 الصالح المناخ إيجاد يعمل علىاألهداف مما  صياغة في القائد األفراد إتاحة مشاركة -
 .وجه على أحسن مهامهم أداء إلى األفراد سيدفع مما والمالئم

وتعمل  واألفراد القيادة بين المتبادلة الثقة تتيح الديمقراطية القيادة في المفتوح الباب سياسة -
يصال آرائهم عن التعبير في لألفراد المجال إفساح على  .وضوح بكل للقيادة أفكارهم وا 

بدال   القيادية للمهام للتفرغ والجهد الوقت له يتيح ومسؤولياته صالحياته لبعض القائد تفويض -
الجماعة  ألفراد المعنوية الروح ترفع كما ئية،اإلجرا االجراءات الشكلية في جهده تبديد من
أحسن  على إليهم المفوضة المهام ألداء ويدفعهم بالمسئولية واإلحساس المتبادلة الثقة دويول  

 وجه. 
 االستعدادات على فيتعر   أن   األفراد يستطيع مع تعامله خالل من الديمقراطي القائد -

 العمل في الفرد يفوض أن   يستطيع فبذلك وميولهم، قدراتهم حدود ويعرف الخاصة لديهم،
 والتخصصات الكفاءات كافة من التامة االستفادة تتحقق وبذلك فيه، اإلنتاج الذي يستطيع
  .المؤسسة داخل واإلدارية الفنية والمهنية

 

  :القيادة الديمقراطية عيوب 3.7.1
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 عن مهامه دالقائ يتخل   لىإ يؤدي اإلدارة في الديموقراطية ألسلوب المفرط االستخدام -
 بحيث تدار ،منه البساط سحب لىإ تؤدي قد التفويض في المغاالة ن  أ كما األساسية
 .تنفيذه يتم فيما دور أي له يكون أن دون المرؤوسين بواسطة المؤسسة

 وبذلك ،التنظيم بمصالح ضراراإل لىإ يؤدي قد الديموقراطي باألسلوب العمل في المبالغة -
 ينادي ما يتعارض مع أمر وهو التنظيم هدافأ على العاملين هدافوأ مصلحة القائد يغلب

 والمرؤوسين أهداف التنظيم بين التوازن حداثإ على العمل من الحديث اإلداري الفكر به
 .العامة المصلحة يحقق بشكل

 غراضبعض األ لتحقيق وذلك، الديموقراطي األسلوب استخدام سيءي   قد القادة بعض -
 في قراطيةمبدأ الديم عليه قام الذي األساسي الهدف في ريض مما الشخصية والغايات
 .اإلدارة

)النمر،  .اإلنتاجية على سلبي بشكل ينعكس باألفراد قد البالغ الديمقراطي القائد اهتمام -
 يؤدي الديمقراطية لقراراتها، القيادة إجراءات إصدار طءب  إلى  إضافة   (202-202: 6882

 المؤسسة، بها تمر قد التي المستعجلة واألمور األحداثالظروف و  في تطبيقها، صعوبة إلى
 .(266: 6002 الحميد، عبد)ومتسلطة وحازمة   سريعة   لقرارات   فيها وتحتاج

 الديموقراطي يشارك فالقائد الباحثين، قبل من واسع بتأييد قراطيةالديم القيادة حظيت لقد
 المعنوية الروح عنها رفع ينتج مشاركةال وهذه قراراته معظم في رأيهم ويأخذ الجماعة مع السلطة
 وانتمائهم. والئهم وزيادة لألفراد

 :التالية األسس الديمقراطية على القيادة وترتكز

 المشاركة. -
 اإلنسانية. العالقات تنمية -
 .(22: 6002)مصطفي، السلطة تفويض -

 المتسيبة: أو الحرة القيادة 3.1

 ويعد   القائد، من تدخل أدنى دون شيء كل في لألفراد الكاملة الحرية الحرة القيادة تمنح
 الحرية من قدر أكبر إعطاء إلى القيادة هذه تتجه، حيث األوتوقراطي للنمط ا  معاكس النمط هذا

صدار القرارات نشاطاتهم لممارسة الجماعة ألفراد  مالئمة يرونها التي جراءاتاإل باعت  وا وا 
 لنقل وذلك، أفراد الجماعة مع تصاالتفي اال المفتوح الباب سياسة تتبع كما العمل، إلنجاز
 إلى ويميل نطاق، أوسع على تفويض الصالحيات إلى المتسيب القائد يتجه كما وأفكارهم، آرائهم
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 من المزيد األفراد يعطي ألن التفويض محددة، وغير عامة بطريقة إليهم الواجبات إسناد
 .(20: 6002 حسن،)الحرية

  :المتسيبة أو الحرةالقيادة مزايا  3.1.3

فرصة  للمرؤوس تتيح العامة التعليمات أن   رالح   األسلوب يتبع الذي القائد يعتقد
 لىإ أقربقرارات  يصدر وكيف ،عمله نتائج ميقي   كيف يتعلم تجعله كما ،نفسه على االعتماد
 الرأي وفي ،القرار باتخاذ التي أحاطت والظروف للعوامل مراجعتهو  تحليله خالل من الصواب

 .إليه انتهى الذي

 يرى القيادة الحرة أسلوب يتبع الذي فالقائد االتصاالت، في المفتوح الباب سياسة القائد باعات   -
 سبل لهم فيسهل، يهلمرؤوس ا  مفتوح بابه جعل ذاإ إال مجديا   يكون لن الحرية أسلوب أن  

 حلها، عليهم بو يصع  أ فهمها عليهم يلتبس التي واألفكار اآلراء لتوضيح به االتصال
. العمل في وتجربتهم ضوء ممارستهم على التصرف حرية للمرؤوسين يترك هذا القائدف

 نطاق على الصالحيات تفويض ( أن  26: 6002 حسن،) ويضيف (626: 6881، )ياغي
 ثقته من ذلك ويكون يفوضهم الصالحيات من اختيار يحسن أن   القائد من يتطلب واسع

 ومثل إليهم، المفوضة الستعمال الصالحيات هال  أ تجعلهم التي العمل في وخبرتهم بقدرتهم
 ومراكز العلمية النشاط كالمؤسسات أوجه لبعض صالحا   يكون أن يمكن القيادي النمط هذا

 حرية لهم تركت   أن   الذين يفترض العلماء من العاملون يكون ما ا  غالب حيث العلمي، البحث
جراء العلمي البحث   التجارب. وا 
 :المتسيبة أو الحرةالقيادة  مآخذ 3.1.7

خلق  إلى لها العملية والتطبيقات الدراسات أثبتته لما ا  وفق  الحرة القيادة تطبيق يؤدي
 وحازمة مما فعلية، لضوابط خضوعهم وعدم لها، الخاضعين الجماعة أفراد لدى الزائدة الحرية
 ح الفرديةالرو  حدة وزيادة نفوسهم، في الدائم السرور تحقيق عدم مثل سيئة آثار عليه يترتب
 يؤدي بينهم، مما العدوانية وظهور النزعة زمالئهم، على منهم البعض سيطرة ومحاولة بينهم،
صدار بينهم، التعاون روح وفقدان الجماعة، وتفكك الفوضى إلى  القرارات الخاطئة سينعكس وا 
 .(226: 6002 الحميد، عبد)سلبا   العمل على

أفراد  احترام على يبعث وال العمل ائجنت حيث من األنماط أقل من النمط هذا يعدو 
 .(622: 6001 والفاضل، عياصرة)القائد المجموعة لشخصية
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ن معظم أوجه النقد والمآخذ ألسلوب القيادة  لتي تتركز حول اآلثار السلبية ا الترسلية،وا 
 .المرؤوسين تنتج عنه، سواء على التنظيم أم على

 وأن   ،ال يكون مسرورا  دائما  في عمله طلقة  م الفرد الذي يعمل بحرية   وأثبت الكتاب أن  
لى تفكيك فقد تؤدي إ اآلخرين،ئة تنعكس على نتائج سي دي إلىالحرية الزائدة في العمل تؤ 

مجموعة العمل وفقدان روح التعاون، وال يكون هناك ضبط في العمل سواء أكان القائد موجودا  
غالبا  ما يضيعون معظم وقتهم في استقبال الزوار  القادة الذين يتبعون هذا األسلوب أم غائبا  وأن  

إشباع رغبتهم  دوالضيافة واالشتراك في الحفالت الرسمية وحضور اللجان خارج المؤسسة لمجر 
 .(26: 6064) المدهون، باكتساب التقدير واألهمية لذاتهم
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 مقارنة بين أنماط القيادة:_ 2
 (: مقارنة بين أنماط القيادة3-7) رقم جدول

 الترسلية القيادة التسلطية القيادة الديموقراطية القيادة المقارنة ملعا

 المناخ
 االجتماعي

 .واألعضاء القائد حاجات تشبع -
 .االفراد بين المتبادل االحترام يسود -
 المناقشة نتيجة السياسات تتحدد -

 .الجماعية

ى وتوقراطأ استبدادي دكتاتوري -
 .تسلطي

 القائد بين القةعال فيه ىبنَ ت   -
 .رغاماإل على ألعضاءاو 

 يتمتع حيث فوضوي -
 الجماعة فرادأ فيه

 مطلقة بحرية والقائد
 .ضابط دون

 القائد

 .الجماعة مناقشات في يشترك -
 المناقشة على األعضاء عيشج   -

 .والتعاون
 بين العمل توزيع حرية للجماعة يترك -

 .االفراد
 .الذاتي النقد عيشج   -

 كليا   ا  تحديد السياسة بنفسه دحد   -
 .النشاط وجهأو  العمل خطوات يملوي  
 .فرد لكل العمل نوع دحد  ي   -
 رغبة تعارض كثيرة أوامر يعطي -

 .الجماعة
 .الجماعة انتباه محور يظل -

 الإ يشارك ال محايد -
 من األدنى بالحد

 .المشاركة
 على الحبل يترك -

 للفرد الغارب
 .والجماعة -
 لتحسين يسعى ال -

 .العمل
 .يذم وال يمدح ال -

 فراداأل

 .مساهمته بأهمية منهم كل   يشعر -
 .االجتماعي التفاعل في اإليجابية -
 .االختيار حرية مامهمأ ركت  ت   -
 .قدراته حسب منهم كل يفيد -
 وارتباطا   تماسكا   أكثر الجماعة -

 .نحن ـب والشعور
 .مرتفعة المعنوية الروح تكون -

 الخطوات معرفة فراداأل على بيصع   -
 ذها.اتخا ينوي التي

 .االختيار حرية لهم ليس -
 وتنفيذ والطاعة السمع عليهم -

 .األوامر

 يرونه ما بعمل نيقومو  -
 .مناسبا  

 .الحرية كامل لديهم -

 القائد ترك
 لمكانه

 مع غيابه في والعمل اإلنتاج يتساوى -
 .حضوره في والعمل اإلنتاج

 فرط لىإ تؤدي قد شديدة زمةأ تحدث -
 بالروح الهبوط وأ الجماعة عقد

 .المعنوية

 اإلنتاج يتأثر ال -
 فقد غيابه وأ هبحضور 

 حسب ينقص وأ يزيد
 التفاعل ظروف

 .االجتماعي
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 السلوك
 االجتماعي

 بين والود المتبادلة بالثقة الشعور يميزه -
 وبين وبينهم البعض بعضهم فراداأل

 .القائد
 والمسالمة باالستقرار الشعور يسود -

 .النفسية والراحة

 التخريبي والسلوك العدوان روح يميزه -
 .الةوالالمبا والسلبية

 ويزداد بالقصور فراداأل يشعر -
 .القائد على اعتمادهم

 .للقائد والتزلف التملق يسود -
 الروح وانخفاض الطبع حدة تسود -

 .المعنوية

 والود المتبادلة لثقةا -
 بعضهم فراداأل بين

 وبين وبينهم البعض
 .متوسطة القائد

 بدرجة والقلق التذمر -
 .متوسطة

 (402: 4002)بني جابر, 

 
 حوث األولخالصة المب
المبحوث تعريف عام بالقيادة وأهميتها وأهم األركان المتعلقة  هذا في الباحث تناول

النظرية الموقفية  –بالقيادة، باإلضافة إلى تناول نظريات القيادة بأفرعها الثالثة ) نظرية السمات 
وتعريفاتها ) القيادة النظرية التفاعلية(، كما تناول السلوك القيادي وأنماطه المتبعة لدى القادة  –

وتناول هذه األنماط بتعريفاتها القيادة الحرة أو المتسيبة(،  –القيادة الديمقراطية  –االوتوقراطية 
السلوك  –ومزاياها وعيوبها واستنباط أبرز الفروق بينهم من حيث التعامل مع ) األفراد 

وأستنتج الباحث بأن للقيادة  ،المناخ االجتماعي( –القائد  –ترك القائد لمكانه  –االجتماعي 
تعريفات عدة وأساليب مختلفة تختلف من قائد ألخر ومن بيئة عمل لبيئة عمل أخرى وينتج عن 

 ذلك مواقف متعددة تتناسب أو تتعارض مع بعضها من حيث وجهة نظر قائدها.



 

   27 

 اإلطار النظري الثانيالفصل 

 الثانيالمبحوث 
 ةــــــياديــارات القـــهــالم

التي يتم من خاللها التعرف  نبغي الحديث عن المؤشراتق للمهارات القيادية يقبل التطر  
سبيل االشتقاق هو الكائن  علىالقائد ف ؛ية التي يتميز بها القادة عن غيرهمديالقا على السمات

التصرف لصالح سائر  ويحسنهو الرأس المفكر الذي ينظر ويفكر  باألحرىفي المقدمة أو 
 .الجسم )أى مرؤوسيه(

 تحدد سمات القائد وهي: التي شراتمؤ يوجد العديد من الو 

 إنجاز األهداف. علىالقدرة  -
 توظيف األنظمة واإلجراءات بفعالية وكفاءة. علىالقدرة  -
 في إدارتهم جيدة. اإلدارية الداخليةالعالقات  -
 تطوير وتدريب األفراد. علىالقدرة  -
 المبادرة باألمور لديهم عالية. -
 التنظيم. ضمن مجموعة اإلداريين في العضوية الفاعلة -
 نسانية والسلوكية.تتوفر لديهم المهارات اإل -
 يهتمون بسالمة العاملين وانضباط موقع العمل. -
 االتصال الفعال. علىلديهم القدرة  -
 تتوفر لديهم األمانة والصدق والثقة بالنفس وباآلخرين. -
 .(22: 6066الزهراني، )المسؤولياتلديهم الرغبة في تحمل  -

 ةالمهارات القيادي :أوالً 

 :المهارة مفهوم_ 1
 بالتعليم وتصقل أو بالمعرفة تنمو مكتسبة أو طبيعية موهبة أو استعداد هي المهارة

 سلوك على التأثير في ستخدمها ت  أن   كما ،وذهنيا   جسميا   األداء على قادرا   الفرد وتجعل بالتدريب،
 .(66: 6880 العمري،)معين هدف لتحقيق ؛اآلخرين

العمل بأقصر وقت ممكن درجة من الدقة في  إلىني الوصول والمهارة بصفة عامة تع
، )الذوينيسرعة، الدقة، الفهم()ال :عناصر هي ة، وفي العادة تتكون المهارة من ثالثبأقل تكلفة

6004 :60). 



 

   28 

 اإلطار النظري الثانيالفصل 

 خالل اإلنتاجية من معدالت ورفع األداء، مستوى تحسين في المهارات أهمية وتكمن
 وتضمن رضاهم، مستوى على رفع وتعمل، العاملين أهدافو  المنظمة أهداف بين توازن قيادة

 .(22: 6882 )العديلي،وتنظيمية إدارية فعالية وجود استمرار

 وقد لغيرهم، تتوفر ال بقدرات   األفراد تسمح لبعض التي الوراثة يكون قد المهارة ومصدر
في  ا  تأثير  أقل لفطريةا المهارات أن   والمالحظ وتدريب، تعليم من وما توفره البيئة مصدرها يكون
 يتم مكتسبة هي مهارات للتأثير توافرها الواجب القيادية المهارات معظم إن   حيث، اإلدارية القيادة
 .(22: 6888السلمي، )وخبرة علما أكثر قادة  إشراف تحت وممارستها عليها بالتدريب تنميتها

 :قياديةلالمهارات امفهوم _ 2
حكامه وا   الشيءهي في اللغة العربية تعني الحذق في المهارات هي جمع لكلمة مهارة و 

أيضا  مهر في  " أي حكمة وأصبح له حاذقا  ويقالمهارة الشيءمهر واألداء المتقن له، ويقال "
 .(602: 6066ومحمد،  )أحمدالعمل والصناعة

فها حيث عر   (skills) نجليزيرات في اللغة العربية المصطلح اإلويقابل مصطلح مها
القدرة التي نستطيع تنميتها "ها ن  بأ (عالفمهارات المدير ال)مقاله له بعنوان  في( katzالعالم )

والمعيار  اإلمكانيات،تكون فطرية وتتجلي وتظهر في األداء وليس في  وليس بالضرورة أن  
-katz,1955:33) ."اال  تحت الظروف المختلفةيكون العمل فع   األساسي للمهارات يجب أن  

34) 

ها مجموعة من المهارات والسلوكيات التي يتبناها أن  " علىالمهارات القيادية فت ر  وع  
. "القادة العاملون في المنظمات اإلدارية من أجل تحقيق األهداف الموضوعية بكفاءة وفاعلية

 (10 :6001، )الخليفات

المهارات القيادية قد تكون مكتسبة عن  ن  إ القولوخالل ما ذكر من تعريفات نستطيع 
صقل من خالل التدريب والممارسة شأنها شأن القيادة وت   نم ىيق الممارسة أو تكون موروثة وت  ر ط

وحسب المفاهيم والنظريات ، بها نشأالتي خر حسب البيئة آل ولكنها تختلف من قائد   بشكل عام
 يحملها القائد ويؤثر ويتأثر بها.التي 
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 أنواع المهارات القيادية :ثانياً 
ومن أجل نجاح  أخرى، إلىخر ومن منظمة ة من قائد إلى آيالقياد تختلف المهارات

أغلب  ، إال أن  متالك مجموعة متنوعة من المهاراتتوجب عليه ا ،داري في عملهالقائد اإل
 أربع اتفقوا على (6002)القحطاني، ( و6066( و)شاهين، 6066الباحثين ومنهم )العجارمه، 

احث على العديد من المؤلفات التي تناولت موضوع الع البومن خالل اط   قيادية   مهارات  
 المهارات القيادية وطبيعة تقسيمها وتصنيفها نستطيع إجمالها في الجدول التالي:

 : أنواع المهارات القيادية(7-7) رقم جدول

 تصنيفه للمهارات القيادية اسم الكاتب م

 مهارات تنظيمية. ،فكريةمهارات  ،نسانيةمهارات إ ،مهارات فنية ناصر محمد العديلي _1

 مهارات ذهنية. ،نسانيةمهارات إ ، مهارات فنية ، مهارات ذاتية نواف كنعان _2

 مهارات ذهنية.، نسانيةمهارات إ ،مهارات فنية ،مهارات ذاتية عبد الكريم درويش وليلي تكال _3

 روبرت جي اليو _4
دارتهمه ارة مه ،حاللمهارة اإل، ارات التعرف علي التغيير وا 

 مهارة الربط واإلدراك. ،مهارة التنفيذ إلحداث التغيير ،التكيف 

 روبرت كاتز _5
مهارات  ،مهارات فكرية، مهارات عالئقية ،مهارات تقنية وفنية

 مهارات تحليلية.، تشخيصية

 .دارية، المهارات الفنيةواإل المهارات الذاتية االغا _6

 الرشودي _7
، المهارات الفنية، المهارات اإلنسانيةلمهارات الذاتية، المهارات ا

 دارية.اإل

 العبودي _8
، المهارات نسانيةهارات اإلالم ، المهارات الفنية،رات الذاتيةالمها

 الفكرية والسياسية.

 الدجني وآخرون _9
نسانية، الجوانب التاريخية المهارات اإل، ات الشخصيةالمهار  

، داريةواإل هارات الفنيةالم اء الخبرات، المهارات المفاهيمية،وبن
 .المهارات التنافسية

 (2187خرون, ( و )الدجنى وآ8914( و)العبودي , 2112( و )الرشودي, 71: 2111)القحطاني , 
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دليل التدريب القيادي الفلسطيني الذي  إلىللجدول المذكور أعاله باإلضافة استنادا  و 
 مهارات  أربع  المهارات القيادية إلى سيم وتوزيعتق تم  فقد  (،6064 خرون،وآ )الدجنىه أعد  

 -هي:و أجمع عليها معظم كتاب اإلدارة  أساسية  

 :واإلدارية المهارات الفنية -3

داري للمعارف والخبرات المكتسبة في مجال رات الناجمة عن امتالك القائد اإلوهي المها
المتخصصة  وتشمل المعرفة وتميز،أداء المهمات ببراعة  علىاختصاصه التي تعكس قابليته 

 ل مع التقنيات المطلوبة بشكل جيدوالمعلومات ذات العالقة بالعمل فضال  عن إمكانية التعام
 .(28 :6002النعيمي، )

المعرفة المتخصصة في فرع من فروع العلم "ها ن  بأواإلدارية رفت المهارات الفنية وع  
، )بدر"بفاعلية تامةضل استخدام بشكل يحقق الهدف كفاءة في استخدام هذه المعرفة أفوال

6060 :28). 

التخطيط و دارة في اإلواإلدارية عمال التي تتطلب المهارات الفنية وهناك الكثير من األ
ت الفنية اوالتعامل مع المرؤوسين التي تتطلب المهار  ،ورسم سياسة المنظمة وكتابة التقارير

: 6008لذاتي)السكارنة، المهارات تتطلب تنميتها باستمرار من خالل التدريب اوتلك  فيها،
22). 

هي  واإلدارية المهارات الفنية القول بأن   نستطيعومن خالل ما ذكر من تعريفات أعاله 
 التيوفق الخبرة  ،لدى القائد للتعامل مع األزمات واألحداث توافرهاتطلب تلك المهارات التي ي

دارة الوقت حل المشك علىالتي تعمل واإلدارية يمتلكها ووفق المهارات الفنية  الت وا 
 الفنية المطلوبة للقائد هي:ومن أبرز المهارات  ،واالجتماعات

 مهارات إدارة الوقت واالجتماع: .3.3

الوقت أغلى ما ف؛ زمة للقائدمن أهم المهارات الالاالجتماعات و  الوقت إدارة مهارة عد  ت  
على  أو نشاط   نسان قادرا  على أداء أي عمل  نسان وفي غياب الوقت لن يكون اإليملك اإل
 ويعد جوهر الوجود. اإلطالق،

 إدارة الوقت: 3.3.3

َوهَُو   :وبديع صنعه في قوله تعالى حكمته، علىيات اهلل الدالة الوقت آية من آ

 .(16)الفرقان:  الَِّذي َجَعَل اللَّْيَل َوالنََّهاَر ِخْلفَةً لَِمْن أََراَد أَْن يَذَّكََّر أَْو أََراَد ُشُكوًرا
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في  ىؤد  ت  إدارة األنشطة واألعمال التي ( إدارة الوقت: "62: 6062يناني، ف )الوذوعر  
تحقيق أهداف  إلىالمتوفرة بطريقة تؤدي  ولإلمكانياتاالستخدام األمثل للوقت  وتعني الوقت،
؛ وتحليلها والتخطيطيفية قضاء الوقت في الزمن الحاضر وتتضمن إدارة الوقت معرفة ك ،هامة

 ."ال في المستقبلفع  لالستفادة منه بشكل 

تنظيم  علىتعني قدرة الفرد  سلوكية   مهارة  ها "( بأن  66: 6002، فها )الرشيدبينما عر  
قته واستغالله االستغالل لتدبير و  ؛سلوكه وتغيير بعض عاداته السلبية التي يمارسها في حياته

 ضغوط الحياة. علىمثل والتغلب األ

هم ليس لديهم لعاملين في المنظمة يعتقدون أن  بعض ا وتكمن أهمية إدارة الوقت في أن  
ذا ما حاولوا تنظيم ساعات عملهم بصورة أكثر فاعلية  شيء،لعمل كل  الكافيالوقت  تحقق وا 
لمخصص الوقت ا ألن  ؛ الخطأ كما يتيح استثمار الوقت إلى التقليل من أسرع،بشكل  اإلنجاز

 .(66: 6008، حميد)علوان واكافيا  للتفكير والتخطيط يصبح 

 إدارة االجتماعات: 3.3.7

وتعتبر  الناجحة،إدارة االجتماعات بفاعلية وبشكل مثمر أحد مهام اإلدارة  عد  ت  
تعقد من أجلها  التيو الوسيلة ، وعند انعدام الهدف أاالجتماعات وسيلة لتحقيق الغايات

 منها، االجتماعات تقل فائدة هذه االجتماعات وقد ينظر بعض المشاركين لها بأنها ال فائدة
تتوفر لديه  كبيرا  من وقت القائد فيجب أن   ا  "وتمثل إدارة االجتماع أيضا  المهام التي تشغل جزء

لقائد وقدرته في فمن خالل مهارة ا ،المهارة والقدرة علي إدارة االجتماعات وكذلك إدارة اللجان
 .(26: 6002)االغا، هداف"تحقيق األ إلى المرؤوسين يستطيع حفزهم ودفعهم التأثير على

ومن هنا ال نستطيع الفصل بين مفهوم إدارة الوقت ومفهوم إدارة االجتماعات فكالهما 
 من فكرة واحدة وهي استغالل أمثل للوقت وتطبيقه في االجتماعات. قثينب

دارة االجتماعات واللجان تتطلب أن  و  يكون لدى القائد مهارات معينة يستطيع من  ا 
تحديد  : القدرة علىومن هذه المهارات واالجتماعات،اللجان  خاللها تحقيق فعالية في هذه

عدماع والمشاركين فيه، واألموضوع االجت اد ورقة عمل لهذا العمل هداف المراد تحقيقها منه، وا 
 .(6828، بو الخير)أوتوزيعها

 إدارة االجتماع عليه بما يلي: علىيكون القائد قادرًا  ولكي

 وتوجيه المشاركين إليه. االلتزام بجدول أعمال االجتماع -
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 طرح وجهة نظرهم وآرائهم. علىتشجيع المشاركين  -
 ضبط وقت النقاش حتى ال يطغى على الوقت الالزم. -
 شخاص.وتوزيع المهام على األ بخالصة،إنهاء االجتماع  -
 .(26: 6008تقريره)شرقى،  تدوين وقائع االجتماع وما تم   -

عمال وتطوير في إنجاز األ ية كبيرةللوقت أهم أن  ما سبق خالل من  ويرى الباحث
 –)التخطيط الجيد للوقت  :سس واضحة وهييرتكز على أفي كونه أهميته  نوتكم ،المؤسسات

دارة الوقت ، ضياع الوقت( علىالتغلب  –مخطط لها الإنجاز األعمال  –تحديد األولويات  وا 
ويزيد من  ،منه بطرق سليمة لالستفادةتخطيط وتحليل  إلىمثلها مثل باقي العمليات التي تحتاج 

 وتحقيق الهدف منها.جتماعات ، وتنعكس على فاعلية إدارته لالفاعلية األداء والمؤسسة
 :مهارة تحليل المشكلة وحلها .3.7

ل العديد من ظهر مفهوم حل المشكالت في بدايات القرن العشرين من خالل أعما
هو من  (جون ديوي) أن   إلىة لميثورندايك وكوهلر" وتشير المراجعات الععلماء النفس أمثال "

 .(48: 6002)أبو رياش وقطيط، ل المشكالت في كتابه "كيف نفكر؟"وضع أسلوب ح

الصعوبات التي تواجهنا عند االنتقال "ها ( المشكلة بأن  612: 6060ف )عبودي، ويعر  
 ."ا تمنع الوصول أو تؤخره أو تؤثر في نوعيتهإلى أخرى وهى إم   من مرحلة  

جل التعلم والتعامل مع من أ متفرد   ونهج   ساسية  أ ت بطرق إبداعية مهارة  حل المشكالو 
 في مجال تفعيل عمليات التفكير، بل هي مثال   واسعة   سواء، فهي تقدم تطبيقات   حد   الحياة على

 شار.للتعلم القابل للتعميم واالنت عملي  

مي والتساؤل حل المشكالت إبداعيا  نموذج للتعبير الفني واالكتشاف العل إن  
للتوتر الذي يلحق بالفرد فراد ومزيلة لك نموذج لتنمية العالقات بين األاالجتماعي، وهي كذ

 .(8: 6006)فخرو، أحيانا  

إيجاد حل )حلول(  إلىفيه المتعلم  يسعى تعليمي   استراتيجية حل المشكالت نشاط   ن  إ"
الطريقة العلمية في البحث  تماثل خطوات فيقوم بخطوات   سؤال(،للموقف المشكل )مسألة أو 
 .(10: 6002والتفكير")أبو رياش وقطيط، 
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يمارسه في  ا  جديد ا  القائد أو الفرد أسلوب تنمي لدىبأن ها مهارة حل المشكالت  وتتميز
تكمن أهمية اكتساب لذا  أفضل،بطرق  التعامل مع المواقف التي تواجهه نه منيمك  و  ،حياته
 التالي:في لمهارة حل المشكالت  القائد

 لحل المشكالت. ةاستخدام خطوات ومهارات جديد علىتساعد الفرد  -
 ليات التي يستخدمها لحل المشكلة.تحصيل المعرفة بنفسه من خالل اآل علىتساعد الفرد  -
 تزيد من ثقة الفرد بنفسه من خالل أخذ قرار حل المشكلة. -
 ت المختلفة.جميع المجاال علىمجال معين بل  علىمهارة حل المشكلة ال تقتصر  -
 التجاوب للمواقف وعدم الهروب منها. علىتساعد الفرد  -
 المعرفة والبحث العلمي من خالل التفكير في الحلول البديلة. يتنم   -
، )فروانةمعينين أشخاص   علىفهي ليس حكرا  ، بل الفردتتطلب ممارسة وتدريب من ق   -

6062 :26). 

يشكاوا أو نموذج هيكل عظم نموذج إومن النماذج التي وضعها العلماء لحل المشكالت 
 السمكة ونموذج باريتو:

 نموذج ايشكاوا )هيكل عظم السمكة(:أ_ 

م بياني للياباني كارو إيشيكاوا يستطيع منه الشخص الوصول إلى عبارة عن مجس  
 والتأثير،أو كما يسمى مخطط السبب ، مخطط عظمة السمكة )ايشيكاوا(ب السبب الم نتج للعلة

اللحم، تزيل عنها  الشكل النهائي لهذا المخطط شبيه لعظام السمكة بعد أن   هو أن   سبب تسميتهو 
رأس السمكة يمثل المشكلة األساسية وكل عظمة فرعية من العمود الفقري يمثل  ن  إ حيث

 ومن مميزات هذا النموذج هي: المشكلة،العناصر الرئيسية لهذه 

استبعاد العناصر  وبالتالي بتركيزل المشكلة تناو  حل المشكلة علىب يساعد الفريق الذي يقوم -
 غير الجوهرية وتوفير الوقت في دراسة المشكلة.

 مات تفصيلية عن المشكلة وأطرافها.يساعد النموذج الفريق في جمع معلو  -
 .(64: 6008)محمد، في تحليل جميع أنواع المشكالتيمكن استخدامه  -

 نموذج باريتو:ب_ 

الختيار  ؛اإلحصائية في صنع القرار والذي يتم استخدامهباريتو هو أحد األدوات  تحليل
 باسم قاعدة يعرف أيضا  ، و ا تأثير كبير على النتائج الكليةعدد محدود من المهام التي له

 ه من الممكن أن  من العمل فإن   ٪60ـ ه من خالل القيام بأن   وتعتمد فكرته على( 20/60)
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أغلبية كبيرة  فإن   أو من منظور تحسين الجودة ،ي االستفادة العامةمن إجمال ٪20نحصل على 
وهذا هو المعروف أيضا باسم  (٪60( تنتج عن أسباب رئيسية قليلة )٪20من المشاكل )
 .الحيوي القليل

 Fish Bone مخطط هيكل السمكةاستخدام منحنى باريتو مع  لومن المفض  
Diagram   فكالهما يستخدم لحل نفس نوعية المشاكل أو األمور، وهي األمور التي لها أسباب

كثيرة وال يمكن تحديدها بطريقة حسابية. في هذه الحاالت يكون من المناسب استخدام مخطط 
هيكل السمكة للوصول إلى كل األسباب المحتملة للمشكلة ثم استخدام مخطط باريتو لتحديد 

 .(Koch,1999: 17)األهم وتلك التي ال تأثير لها األسباب

وتمنحه كل قائد  علىساسية التي ينبغي هارة حل المشكالت من المهارات األم إن  
من مالمح الثقة  مهم   ها ملمح  كما أن   معه،فيمن حوله من العاملين قدرات في التأثير اإليجابي 

 يتعامل مع لذي يستطيع معها القائد أن  بالذات والشخصية المتوازنة صاحبة التفكير المنظم ا
 ق أعلى إنتاجية للمؤسسة.يجابية تحق  د حلول لها والتعامل معها بصورة إأحداث تتطلب منه إيجا

 :مهارة التخطيط االستراتيجي .3.1

 مؤسسات على الضروري من أصبح المعاصرة البيئة وتحديات مستجدات ظل   في
 الذي التخطيط، أساليب من حديث   كأسلوب   جياالستراتي التخطيط متطلبات توفير األعمال

ن   ،تفاديها يجب تهديدات   عليها يفرض كمجال   ليس للمستقبل النظر نم   المؤسسة نيمك    ماوا 
 الضعف نقاط من العديد تحويل وكذا خاللها، من روالتطو   استثمارها يمكن ا  فرص يدر كمسار  

، والتخطيط المعاصرةاألعمال  بيئة حدياتوت مستجدات مع للتعامل توظيفها يتم قوة   نقاط إلى
ويشرف عليها مدير المؤسسة لذا فمهارة  ،يتم تداوله في المستويات العليا االستراتيجي غالبا  ما

 .التخطيط االستراتيجي من المهارات المهمة للقائد

ويعتبر التخطيط االستراتيجي استشرافا  واعيا  لما ينظوي عليه المستقبل بنظرة ثاقبة 
نبثق من خاللها الرؤية الرشيدة للقيادة اإلدارية الرائدة للبقاء واالستقرار في دنيا األعمال الزاخرة ت

 .(62: 6062) العشي، والتنافسية المحتدمة في األسواقبالصراعات الفكرية 

 مع المستقبل في الوضع عليه سيكون بما التوقع يعني "التخطيط بأن   فايول هنري يرى
 .(12: 6062)الصباب، "المستقبل لهذا االستعداد

https://samehar.wordpress.com/2006/05/04/a1/
https://samehar.wordpress.com/2006/05/04/a1/
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 نومَ  عمله، يمكن وكيف عمله، يجب بما المقدم التقرير" وه التخطيط أن   كونت ورأى
)الشرقاوي، "إليه الوصول في نرغب وما فيه نحن ما بين الفجوة ييغط   بالعمل، فهو يقوم الذي

6006 :618). 

 الحقائق إلى باالستناد بليةالمستق األنشطة رسم" هو التخطيط بأن   الصانعيرى  حين في
 .(26: 6066)الصانع، "الحقائق تلك وتحليل تجميع على وبناء الخاصة بالمواقف،

 وضع تتضمن التي العملية أو خطةال تمثل االستراتيجية فإن   سبق ما ضوء وفي
 أهدافها المؤسسة بلوغ إلى تؤدي والتي األجل، طويلة أهداف وتحقيق تنفيذ ثم ومن وتصميم
 .ودةالمنش

 هذه بين ومن االستراتيجي التخطيط مفهوم والمفكرين الباحثين من العديد تناولوقد 
 :نذكر التعاريف

 ةوالفرص للمؤسسة الذاتية راتالقد بين والتوافق التوقع على القدرة" القحطانيفه عر  
 .(2: 6060)القحطاني، "الخارجية البيئة عن الناشئة التهديدات أو المتاحة

 واستخدام المؤسسة، بأهداف يتعلق فيما القرارات اتخاذ عملية" هبأن   مازنه فعر   حين في
 .(16: 6060)مازن، "األهداف هذه تحقيق أجل من السياسات وتطبيق الموارد

دريس الغالبي أما  القادة من األعضاء بها يقوم ونظامية   متواصلة   عملية  "ه :بأن   فعر فاه وا 
 جراءاتاإل إلى باإلضافة وتطورها، المؤسسة تلك بمستقبل تعلقةالم القرارات باتخاذ المؤسسة في

 مستوى قياس فيها يتم التي الكيفية وتحديد المنشود المستقبل ذلك لتحقيق المطلوبة والعمليات
 .(602: 6002)الغالبى وأدريس، "تحقيقه في النجاح

 واإلجراءات، والسياسات، األهداف، مختلف تحديد تتضمن عملية  " هبأن   التخطيط فعر  و 
 "معالجتها وطرق المتوقعة المشاكل ومعرفة ،ومصادر التمويل العمل، طرق وكذلك والبرامج،

 .(92: 2002 اللوزي،)

 االستراتيجية وخططها وأهدافها المنظمة رسالة تطوير عملية" هعلى أن   القطامين فهويعر  
" مستهدف مستقبلي موقف   إلى حالي موقف   من منظم   انتقال   تحقيق وسياساتها بهدف

 .(22: 6062 ،أبوريا)
 : أساسيات التخطيط االستراتيجيمن  السابقة جملةً  اتالتعريف هذه من ونستخلص

 أفضل. مستقبل   تحقيق إلى تؤدي االستراتيجية -
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 للتحقيق. قابلة تكون أن   يجب -
 ذلك. لتحقيق ومنطقي واضح طريق هناك يكون ن  أ يجب -
صياغة التوجهات االستراتيجية تشرف على عملية الطبقة العليا في المؤسسة هي من  -

  .للمؤسسة بمشاركة واسعة من العاملين فيها في مستويات ومراحل متعددة
 .االختيار البديل األنسب من بين البدائل المتاحة التخطيط عملية اتخاذ قرار -

 :االستراتيجي التخطيط خصائص 3.1.3

 ألنواعتطورا  نوعيا   تييأ كونه من تنطلق عديدة خصائص االستراتيجي للتخطيط
  :يلي ما هذه الخصائص أهم ولعل   ،المختلفة التخطيط

 مركبة لمجموعة وجمع إشراكهى  ماإن   بسيطة، مهمة ليست كعملية االستراتيجي التخطيط -
 المؤسسة وترسيم ويةه   تحديد وهي المؤسسة، تواجهها التي للظروف والتحليالت الخيوط من

)مركز تطوير والفعل للنشاط دالئل ووضع االستراتيجية الخيارات وانتقاء للمستقبل، الرؤية
 .(10 ،2008 المؤسسات األهلية الفلسطينية،

 عمليةهو  (1: 6006)المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، بحسب  االستراتيجي التخطيط -
 من األخرى لألنماط التقليدية النظرة تتجاوز األنشطة، ومتنوعة األوجه، متعددة واسعة

 هونما إ متخصص، وديناميكي وظيفي نشاط مجرد ليس االستراتيجي فالتخطيط التخطيط،
من التفكير العقالنى التحليلى، حيث يتسم  وأعمق مستوى بعادا ،أ وأغنىشموال   أوسع

بالتفكير الموضوعي المتبصر الذين ينطلق من محاولة صياغة نظرة شاملة لكافة المتغيرات 
  .الخارجية(البيئية )الداخلية و 

 

   :االستراتيجيأهمية التخطيط  3.1.7

 (22: 6062بو ريا ، )أ :تتمحور أهمية استخدام التخطيط االستراتيجى فيما يلى

 د المنظمة بمرشد حول ما الذي تسعى لتحقيقه.يزو   -
 د المسؤولين بالمنظمة بأسلوب ومالمح التفكير في المنظمة ككل.يزو   -
 في البيئة المحيطة وكيفية التأقلم معها.ع التغيرات توق   يساعد المنظمة على -
 وتحديد طرق استخدامها. المتاحة،توزيع( الموارد  )أيتخصيص  يساعد المنظمة على -
 والفرص المحيطة. والتهديدات، التغيير،وحساسية المديرين لرياح  يرفع وعي -
 السليم في تقييم الموازنات التي يقدمها المديرون. م المنطقيقد   -
 يبادر بصنع األحداث وليس متلقيا  لها. ومبتكرا ،ا  القيجعل المدير خ -
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 يوضح صورة المنظمة أمام جماعات أصحاب المصالح كافة. -
 –العليا ات اإلدارية الثالث في التخطيط )اء بين المستوييحقق التفاعل والحوار البن   -

في  ، ويرشد اتخاذ القراراتستقبل التنظيم وسبل نجاحه وتطورهالدنيا( عن م –الوسطى
 العملية اإلدارية. 

، تعزز عملية اإلدارةعملية التخطيط االستراتيجي  ( أن  62: 6064جبر، ويضيف ) -
تعطي معنى لألهداف الفرعية واألهداف و  ، والتضاربر، والشدمقابل التوتوالمبادرة واإلبداع 

 التشغيلية. 
 مسئوليات القائد االستراتيجي: 3.1.1

 تطوير الرؤية. -
 تحديد األهداف. -
 خطة.وضع ال -
 تحويل الرؤية لخطة. -
 التعلم بالممارسة. -
 كتابة الخطة. -
 تكوين فريق عمل مترابط. -
 الموارد التي يحتاجها الفريق. الحصول على -
 .(28: 6008)جامع ، ة الناسمحاسب -

 :مهارة الرقابة 3.4

وقد  ،لتؤتي ثمارها؛ وتقويتها اإلداري تفعيل الرقابة اإلدارية من أهم وسائل مقاومة الفساد
يات ها يدور حول النظر ل  لنظريات والدراسات في مجال الرقابة اإلدارية وتنوعت، وج  كثرت ا

 .(6: 6062 )الدغشير، الحديثة في الرقابة اإلدارية

وظيفة الرقابة اإلدارية من الناحية العملية والنظرية لها  يشير كتاب اإلدارة إلى أن  و 
وضمان صدور  استخدام الموارد، أهمية كبيرة وذلك لعدة اعتبارات، وهى التأكد من حسن

ها وأن  ، التأكد من تنفيذ هذه القرارات علىمختلف المستويات، والعمل  القرارات السليمة على
إلى التأكد من جودة األداء، والتحقق من تنفيذ  ها ترميلتزام الجميع، وأن  وا احترامموضع 

ة لمفهوم مختلف اإلداريين تعريفات  م العديد من ط لها، وقد قد  ط  األهداف المرسومة وفقا  لما خ  
 ، تتمثل في الحفاظ على واحدة   وغاية   واحد   مدلول   على أغلبها ينطوي ن  الرقابة اإلدارية، حيث إ
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 من االنحرافات. موارد المنظمة والتأكد من حسن النشاط وتحقيق األهداف بأفضل الطرق، والحد  
 (62: 6002)الحربى، 

َما يَْلفِظُ ِمْن قَْوٍل إَِّلَّ  :في عدة مواضع وهىن الكريم آقابة في القر وقد وردت الر  

 نسان.تصرفات اإل الحفظ لكل   إلى ، ويشير المعنى(62)ق،  لََدْيِه َرقِيٌب َعتِيٌد 

ير ويش، (48)الدخان،  فَاْرتَقِْب إِنَّهُْم ُمْرتَقِبُونَ  آخر من كتاب اهلل وفي موضع  
 من أمر اهلل. النتظار لما سوف يحل  ا المعنى لفعل األمر )ارتقب( إلى

َ َكاَن َعلَْيُكْم َرقِيبًاخر من كتاب اهلل آ وفي موضع   ويستدل ، (6، النساء) إِنَّ َّللاَّ
وذلك عن طريق مراقبته ، حاسبة اهلل سبحانه وتعالى لعباده: مهو اآليةمن معنى الرقابة في هذه 

 سبحانه وتعالى لجميع نشاطاتهم.

د من قانونية اإلدارة ومدى تطابقها تستهدف التأك   مستمرة   ها" عملية  أن  ب، وتعرف الرقابة
: 6886والتكاليف المقررة والنتيجة المرجوة")جيش،  المعين،في حدود الوقت  المرسومة،للغاية 
608). 

 الكاملة،للقرارات التي يتخذها المسئولون في دورة العمل  علميعملية ترشيد فت "ر  وع  
والتقييم  المتابعة،وتكمل  التنفيذ،التنسيق في تستمر مع  التوجيه، التنظيم، تخطيط،بالوالتي تبدأ 

 .(8: 6881 )الوقاد، بدأ دورة جديدة"لت

 أهمية الرقابة: 3.4.3

 تبرز أهمية الرقابة فيما يلي:

 واالنحراف،للخطأ  ةرضوهو بالتالي ع   ،بشرى   يقوم بتأديته عنصر   إنساني   األداء العام عمل   -
 لتفادي الخطأ وتصحيح االنحراف.؛ ب مراقبتهمما يستوج

مراقبة  ذلك يستدعي كل   موظفيها،ع أعمالها وزيادة عدد وتنو   العامة،دارة اتساع نشاط اإل -
موظفي  ها تسير وفقا  للخطة الموضوعة، ومن أن  د من أن  للتأك  ؛ هذه النشاطات واألعمال

حتى إذا ثبت خالف ذلك جرى  لألنظمة المحددة وبجودة عالية؛ ا  اإلدارة يعملون وفق
 تصحيح االنحراف وتقويم األخطاء.

 لحاقإلى إقد يؤدي سوء استخدامها  وتمارس سلطات، تتمتع اإلدارة العامة بامتيازات -
 لكي تبقى ؛فعالة   خضاعها لرقابة  مما يستوجب ضرورة إ آلخرين،االضرر بحقوق وحريات 
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ة والخير العام، ولمنعها من التعسف ضمن نطاق النظام، وتعمل لما فيه المصلحة العام
 .(22: 6002واالستبداد)الحربى، 

 أدوات ووسائل الرقابة: 3.4.7

إلى عدد من هذه  (4: 6002)المدهون، عت أدوات ووسائل الرقابة حيث أشار تنو  
لموازنة التخطيطية، البيانات اإلحصائية، تقارير األداء، السجالت والمراجعة االوسائل ومنها )

 . (الخرائط الرقابيةإلى  إضافة   –لمالحظة الشخصية االداخلية، 

 ؛تشمل كافة مجاالت العمل ومراحله المختلفة مستمرة   عملية  الرقابة  أن   ويرى الباحث
وتقليل نسبة األخطاء واالنحرافات التي قد  ،نتاج بأفضل الطرق والوسائليتحقق العمل واإل لكي

 تحدث خالل عمليات التنفيذ.
  :تقاريرمهارة إعداد ال 3.4

خر القارئ، تصال بين طرفين أحدهم الكاتب واآلل عملية كتابة التقرير أداة االتشك  
ة االتصال على نقل لطرفين، وتتوقف عمليتربط بين هذين ا إدارة االتصال التيفالتقرير هو 

 .(4: 6066)صالح، واآلراء بين القارئ والكاتب فكار، واألبعض المعلومات

 كتابة التقارير: عندرها ف  يجب تو  التيالمهارات  3.4.3
 القدرة على التفكير والتفسير واالستنتاج والصياغة والكتابة. -
 رسم الجداول والرسوم البيانية. القدرة على -
 توفر ثروة لغوية كافية للتعبير عما يريده الكاتب. -
 معرفة قواعد اللغة التى سيتم الكتابة بها. -
 .(2: 6062خلف، ) بدون تعقيد اختيار اللفظ المعبر عن المعنى -

 

 أهمية التقارير للمؤسسة: 3.4.7

من أدوات  ت ذلك لتصبح أداة  فقط، بل تعد   التقارير وسيلة توثيق لمعلومة   لم تعد  
 :(2: 6066)صالح،  المؤسسة، حيث تساعد التقارير على التخطيط في

 دارة بكيفية سير العمل.تعريف اإل -
 ى حاليا .جارَ إمكانية تحسين العمل عما هو ي   علىاإلدارة تساعد  -
 من تقويم أنشطة المؤسسة.اإلدارة تمكين  -
 تعتبر أداة توجيه. -
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 تساعد في إعداد التقارير السنوية. -
 من موظفي المؤسسة. تساعد في ضبط المهام والمسؤوليات لكل   -
 داء. مدى جودة األ علىتساعد في التعرف  -

عداد التقاوجود مهارة كأهمية يتضح  من خالل ما سبق ذكره ؛ رير لدى القائدتابة وا 
رسال األفكار والمقترحات والعمل  ، وذلك يتطلب لينللمرؤوسين والعاملتوثيق عمل المؤسسة وا 

لتي سيكتب فيها في اللغة ا التفكير وثروة   تشمل القدرة على من توفرها لدى القائد البد   مهارة  
 هيحيث تعتبر التقارير  تحليلية   وما يتبعها من عمليات   ،رسم الجداول والبيانات والقدرة على

 وجيه من خالله.تالناتج النهائي الذي يعرض فيه العمل ويتم ال
  :تقدير الموقف واتخاذ القرار 3.1

 تقدير الموقف: 3.1.3

لتزويد  ؛األبعاد هو عملية جمع وتحليل وربط بيانات ملحوظة في صياغات متعددة
ف إلى الوصول لفهم األفراد من المعلومات حول الحالة والمشكلة، وتهد الممارس المهني بقاعدة  

 ،لعميل التي أدت إلى حدوث المشكلةالظروف المحيطة باإلى ف والتعر   ،من خالل الموقف
ينظر لمشكالت العمالء في ظل سياقها البيئي وليس  وتتطلب من األخصائي االجتماعي أن  

فق خطوات محددة و  تتم   مستمرة   عن األفراد والتنظيمات التي يتفاعل معها، وهي عملية   بمعزل  
 ,Compton & Galawayللوصول للتقدير المالئم للمشكلة الحالية بما يساعد على حلها)

1999: 254). 

 (46061) العربية ، تقدير الموقف متطلبات وركائز 3.1.3.3
 المعلومات بجميع اإللمام دون من الموقف تقدير يمكن فال: الكافية المعلومات جمع -

 الكتب، بها تجود مكتبية، تكون والمعلومات ،فيها ي نظر تيال المشكلة أو بالقضية المرتبطة
 يبذل أن   ويجب ،ونستشرفها ندرسها التي بالقضية المرتبط الجمهور أفواه من جمعت   وميدانية
 اإلجراء، هذا في التعجل يتم وأال المعلومات، استكمال سبيل فى ممكن   جهد   أقصى

 القرار التخاذ المالئمة الحالة توجد أن   هابمقدور  يكون ولن نقيصة، الناقصة فالمعلومات
 .الصائب

 بما التصورات تحديد ثم ،ابتداء   التفكير في العلمي المنهج باعات   هنا وتعنى: العقالنية -
 أن   يجب الذى الواقع، مع يتماشى وما الموقف، مقدري لدى المتوافرة اإلمكانات مع يتناسب
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 ا  تغير  عليه يطرأ قد اآلن رهنقد   ما وأن   المستمر، يرالتغ من ة  حال فى هأن   االعتبار فى ؤخذي  
 .غدا  

 تصلح ال وبذا الموقف، تقدير فى االستمرار ضرورة يفرض الواقع فتغير: االستمرار -
 نعدها التى التقديرات تالحق أن   من بد   ال ماإن   جديد، وضع   فهم في القديمة التقديرات
 مخططهم فى يضعون العملية هذه على القائمين فإن   ولذا ،هوادة بال تتبدل التى األوضاع

 .عليه بناء   التقييم ويعيدون مستجد، كل   فيها ونيخط   فارغة خانات   دوما  
 والعشوائية والتسرع والنزق فالخطأ الموقف؛ تقدير فى مهمة   قيمة   وهذه: شدبالر   كالتمس   -

 وضع من نتمكن لن يوبالتال نستهدفه، أو إليه، نصبو عما بعيدا   آخر مسار   إلى ستقود
 .طريقنا تعترض التى للمشكالت ة  ناجح حلول   على أيدينا

 فى يجري عما بمعزل   تتم أن   يجب ال الموقف تقدير فعملية: المحيطة بالبيئة اإللمام -
 والمؤسسات التنظيمات مع تفاعالتهم فى األفراد بها يقوم وأحداث وقائع من المجتمع
 وتقدير والكرامة بالهيبة يتعلق ما وكذلك المادية، منافعوال والمصالح السائدة، واألفكار
 .الذات

 مؤسسة   أو فرد   لكل   يمكن بل ،ثابتة   تصورات   وفق تتم جامدة، عملية ليست فهى :المرونة -
 وتتسم الهدف، تخدم هاأن   طالما لها، ىتعن التى التعديالت عليها تدخل أن   بها تقوم

 إلى حالة   من المواقف تقدر التى والدراسات قاالتالم تختلف العلمى، ولهذا باالنضباط
  .آخر إلى عمل   فريق ومن أخرى،

اب حيث اتفق العديد من كت   ،تعد مهارة تقدير الموقف من المهارات المرتبطة بالقيادةو 
: 6066أهم ما يميز القائد هو الموقف الذى وجد فيه وكيفية التعامل معه. )حمايل،  اإلدارة بأن  

متطلبات الموقف  على كبيرة   قف المهارات والصفات المطلوبة في القائد بدرجة  (، وتتو 662
نه من مك  مما يجعل من األهمية بمكان امتالك القائد لهذه المهارة التي ت   (،64: 6882)كاللده، 

ثم استخدام  بالمعلومات،مرتبطة وتوظيف المعلومات وصياغة السيناريوهات ال ،فهم المتغيرات
 ضوئه.ليلية في ترجيح السيناريو األكثر مالءمة واتخاذ القرار في قدراته التح
 اتخاذ القرار: 3.1.7

، من أهم التحديات التي تواجه القائد، ورغم ر السليم من بين البدائل المتاحةاتخاذ القرا
 للقائد أن   ه البد  ، إال أن  ر بخصائص القائد وخبراته السابقةعملية اتخاذ القرار عملية فردية تتأث أن  

 القائد أن   ، فعلىلمعلومات الصحيحة والدقيقةا الحصول على تكون لديه المهارة والقدرة على
 منفصل   كجزء   أو شخص   كل قسم   إلى ينظر رار ال أن  عند اتخاذ الق شاملة   يكون صاحب نظرة  
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د فالنظرة الشاملة هي أح ،الحاضر والمستقبل إلىينظر  المنظمة ككل متكامل وأن   إلىبل ينظر 
  أركان سالمة صحة القرار.

لقرار هو ما يميز اتخاذ ا وهر العملية اإلدارية والقدرة علىعملية اتخاذ القرار هي "ج
صة بتحديد األهداف وسين، فالقائد هو من يتخذ القرارات التخطيطية الخاالقائد عن المرؤ 
رقابة والتوظيف جراءات والقرارات التنظيمية الخاصة بالتوجيه والحفز والوالسياسات واإل

 .(64: 6882والتدريب")إبراهيم ، 

ساس االختيار القائم على أالقرار هي " عملية اتخاذ ( أن  26: 6062ف )برهوم ، ويعر  
ين وبمعنى آخر هو عملية اختيار منطقي ب ،من بديلين أو أكثر واحد   من المعايير لبديل   عدد  

 ."ق وقيم متخذ القراراألحكام التي تتس اختيارين أو أكثر اعتمادا  على

 نشاط ذهني فكري"أنها  عملية اتخاذ القرار على( 22: 6006ف )تعلب، كما يعر  
 ."من الخطوات أساس مجموعة   ىاختيار البديل األنسب للمشكلة عل موضوعي يسعى إلى

 تخاذ القرارات:مراحل وخطوات ا 3.1.7.3

وقد اختلف الباحثون في ، واتهاملية معقدة لها مراحلها وخطتعتبر عملية اتخاذ القرار ع
 تعرض منها:ستحديد خطوات اتخاذ القرار ون

 تحديد المشكلة. -
 جمع المعلومات الكافية عن تلك المشكلة أو ذلك القرار الذي نريد اتخاذه. -
 تحليل المشكلة. -
 تحديد البدائل الممكنة. -
 ا ومقارنتها.هدراسة البدائل وتقييم -
 اختيار الحل المناسب.  -
 .(2: 6004)المحميد،  تنفيذعداد للاإل -

 خطوات   تحتاج إلىاتخاذ القرار و تقدير الموقف عملية  نخلص بأن  كر من خالل ما ذ  
 ،اتخاذ القرارب ق األسس والخطوات المذكورة وتنتهيتبدأ بتقدير الموقف وف ،ومترابطة علمية  

لمعلومات الالزمة يانات وافكالهما مترابطين ببعضهم البعض حيث يبدأ تقدير الموقف بجمع الب
خر من آ عن قائد   تميز قائد   التيوتعتبر هذه المهارة من أبرز المهارات  ،باتخاذ قرار وينتهي

 خالل تعامله مع األزمات والمواقف التي يواجهها وآلية وطريقة اتخاذ القرار.
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  :مهارة إدارة األزمات 3.2

ة القائم يسياسي واالجتماعزمة انهيارا  للهياكل المألوفة التي تمنح النظام التمثل األ
شديد  وقفا  غير اعتياديا  وغير متوقعشرعيته، وتهدد القيم الجوهرية التي يرتكز عليها، كونها م

البقاء،  الفرد أو المنظمة أو المجتمع على ، يهدد قدرةمتالحقة   الخطورة والسرعة ذو أحداث  
 .(22: 6066، )محمدالفرصة للتغيير كذلكواألزمة ال تشمل التهديد فقط بل 

 تعريف األزمة:  3.2.3

، وأزم عن الشئ أي ي في اللغة العربية الشدة والقحطزمة مفهوما  قديما  وتعنتعد األ
 .(64: 6828)الرازي، ألزمة الحمية والمأزم هو المضيقأمسك عنه، وا

وعرفت األزمة أيضا  بأنها " النقطة الحرجة واللحظة الحاسمة التي يتحدد عندها مصير 
ما الى االسوأ الحياة أو الموت، الحرب أو السلمتطورها،  إليجاد حل لمشكلة  إما إلى األفضل وا 

 .(64: 6006) الشعالن، ما أو انفجار"
 زمات:مفهوم إدارة األ  3.2.7

 وعملية   هي عملية التخطيط االستراتيجي لألزمات من خالل استخدام أدوات علمية  
ا لتجنب سلبياتها واالستفادة من السيطرة عليهلمعالجتها ومحاولة  خالل مراحل األزمة المختلفة؛

 .(64: 6066)الناجى،  يجابياتهاإ

وهي عملية العمل على تجنب تحول النزاع الى صراع شامل بتكلفة مقبولة ال تتضمن 
التضحية بمصلحة أو قيمة جوهرية ويقصد بها النزاع هنا أي نزاع ينشأ على أي مستوي من 

: 6002)عودة، من مجاالتها في العالقات الدوليةو في أي مجال مستويات العالقات االنسانية أ
66). 

تقدير األمر المفاجئ وتحديد اتجاهات الحركة البديلة وتصور زمات إدارة األتتطلب 
 ت والمسارات الكفيلة بالسيطرة علىتخاذ القرارا، ثم ااثدالسيناريوهات الممكنة لتطور األح
زمات هي إدارة األزمة ذاتها للتحكم إدارة األ أي أن   لحاجة،االموقف مع االستعداد للتغيير عند 

البحث والحصول على  وهي إدارة علمية رشيدة تقوم على ،واتجاهاتهافي ضغطها وفي مسارها 
، وهي إدارة تقوم واستخدام المعلومات المناسبة كأساس للقرار المناسب ،المعلومات والمعرفة

 .(21: 6060عاشور واخرون، )بعد عن االرتجالية والعشوائيةالالتخطيط والتنظيم والرقابة و  على
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 ها "مجموعة وظائف أو عمليات للتعرف وللدراسة والتنبؤ بموضوع األزمة"فت بأن  ر  وع  
(Larson& redwall, 2010:2). 

زمات هي عملية إدارة األ زمات نستخلص بأن  لمفاهيم السابقة إلدارة األومن خالل ا
في يجراءات االستثنائية التي تتجاوز الوصف الوظمجموعة من اإلارية خاصة تتمثل في إد

دربة تدريبا  دارية الكفؤة والمدار بواسطة مجموعة من القدرات اإلوت   ،داريةالمعتاد للمهمات اإل
والقادة  األدنى،الحد  إلىتقليل الخسائر  إلىزمة وتهدف إدارة األ ،زماتخاصا  في مواجهة األ

 ،من أكثر القادة نجاحا  وتأثيرا  في مؤسساتهم ون إدارة األزمات يعتبرونون ويجيدالذين يتعامل
  .تباعهى كسب ثقة المرؤوسين في القائد وأوتعمل هذه المهارة عل

  :قيادة التغيير 3.8

 ،التغير ون ومن نتاج الزمن، فالقيادة تعنيقيادة التغيير ظاهرة حياتية من طبيعة الك
 يحدث تغيرا  في البناء والتنظيم. ه أن  والقائد هو داعية تغير ومطلوب من

عبارة عن مجموعة من العمليات التي تستخدمها "ها: ويمكن تعريف مهارة التغيير بأن  
المنظمة لتحقيق التغيير المنشود في ضوء اإلمكانيات المتاحة، وتعتمد على قدرة القائد على 

)الدجنى  ."ع ظروف المنظمةإحداث هذا التغيير بسرعة وذكاء وكفاءة مناسبة بما يتالءم م
 (22: 6064وآخرون، 

أو يشرف عليه إلحداث تغيير  ،القائديقوم به  التدخل المنظم الذي" هف أيضا  بأن  ويعر  
ويتم  ،معينةبحيث يكون موجه نحو غايات  ،التنظيميس ومخطط في عناصر العمل مدرو 

تجابة لمتطلباتها ة التنظيم واسإلحداث توافق مع بيئ ه؛التحكم في مساره وأهدافه وطريقة تنفيذ
االستخدام األمثل للمعرفة والمهارات واإلمكانات المادية والتقنية  وذلك في ظل   ،وفاعليةبكفاءة 

 (22: 6066المتاحة. )العتيبي، 

مهارة القائد في التخطيط للتغيير وتحديد مداه ووقت حدوثه والوقت الالزم وتعتبر 
فيما يتعلق بتحديد  شمولية   يكون ذا نظرة   القائد أن   الهدف منه، يتطلب من إلىللوصول 

حوال في ، وافتراضات األصد المتغيرات الداخلية والخارجيةهداف أو رسم السياسات ور األ
عادة تصميم الهياكل التن هم هيجوسين بإرشادهم وتو يجابي مع المرؤ إلظيمية والتفاعل االمستقبل وا 

تجنب الصراعات الداخلية والخارجية ووضع الخطط  على، والقدرة ورفع الروح المعنوية لديهم
التعامل مع الحوادث  مع األفكار والمقترحات والعمل على حل المشكالت والقدرة علىللتعامل 
دراكه أل كما أن    . (26: 6002)االغا، جاح التغييرنفي إ مهم  مية التغير همرونة القائد وا 
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 التغيير:في قائد الدور  3.8.3
والمعلومات إلنتاج أفكار ونماذج  االتجاهات،يضطلع بتوفير وتوحيد : حيث دور المبتكر -

 وخطط تغيير معينة.
والفاعلية ويحدد النقاط الحساسة  التنظيمية،الكفاية  على: وهو الذي يركز دور المجدد -

 واحتماالت المستقبل ويبحث عن مواطن الفرص والمزايا الناجمة عنها.
ويضطلع بربط  التغيير،لمعارضين والمؤيدين لدعم د جهود ا: وهو الذي يوح  دور الموفق -

 والجوانب التنظيمية. االستراتيجية،الخطط العملية بالخطط 
والمهارات المطلوبة من أجل  الفنية،وهو الذي يضطلع بمسؤوليات المعلومات : دور الخبير -

 ويقوم بعرضها وشرحها بطريقة منطقية. بمهارة،ويستخدم المعلومات  التغيير،
خرين ويقوم بتنمية مهارات اآل اإلجراءات،ط ويبس   األولويات،: وهو الذي يحدد لمديردور ا -

 مع التأكد من إنجاز األعمال بالتكلفة القياسية.
ويزاول االتصاالت  للتغيير،: وهو الذي يتأكد من تعضيد ومساندة اإلدارة العليا دور الكفيل -

 .(40: 6066)العتيبي، بفاعلية

نه من القيام تمك   التيالكبير للقائد في امتالك مهارة التغيير ومن هنا يبرز الدور 
نجاح عمل المؤسسة.  باألدوار المذكورة إلنجاح عملية التغيير وتقديم كل ما يلزم لها إلنجاحها وا 

 خطوات عملية التغيير: 3.8.7
 في كتابة قيادة التغيير وهى: 6884ذكرها الكاتب جون كاوتر عام  فقط خطوات   ثمان للتغيير

: تتطلب من المؤسسات خلق شعور باإللحاح الطارئ نحو االستجابة لخطوة األولىا -
 .للظروف المتغيرة

 .: تتمثل في بناء تحالف داخل المؤسسة لتوجيه الجهودالخطوة الثانية -
 .: تتمثل في تحديد الرؤية والمبادرات اإلستراتيجية للتغييرالخطوة الثالثة -
لجذبهم نحو  ؛صحاب المصلحةأة ألكبر عدد من تطلب إيصال الرؤي: تالخطوة الرابعة -

  .تحقيق الهدف المنشود
دما  نحو التغيير : تتطلب إزالة الحواجز وتمكين جميع المعنيين من السير ق  الخطوة الخامسة -

  .المطلوب
لتوجه اإلستراتيجي الحفاظ على او : تتطلب تحقيق انتصارات قصيرة األجل الخطوة السادسة -

 ة.الجديد للمؤسس
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وهذه الخطوة تتطلب ب، الجهود نحو تحقيق التغيير المطلو : تتطلب تعزيز الخطوة السابعة -
اإلستراتيجية ياسات التي ال تتالءم مع الرؤية زيادة المصداقية لتغيير النظم والهياكل والس

 .كما تتطلب توظيف وتعزيز وتطوير العاملين الذين يستطيعون تنفيذ الرؤية ،الجديدة

: تتطلب تغيير الثقافة المؤسسية وتثبيتها على النحو الجديد والمطلوب ةالخطوة الثامن -
السلوكيات الجديدة والنجاح التنظيمي، وتنمية المهارات  وتوضيح الصالت الموجودة بين

 .(Koter, 1995: 135)القيادية وتأمين وجود من يستطيع استالم المهام باستمرار
 التغيير:عملية أخطاء  3.8.1

 أن   والسبب المستهدفة، النتائج تحقيق في التغيير جهود تفشل كاتالشر  من كثير   في
االدارة والقيادة،  )معهد األخطاء: هذه ومن ،التغيير تطبق عندما أخطاء   ترتكب الشركات هذه
4-66-6061) 
 إحساسا   يتطلب فالتغيير :التراخي من نوع وحدوث الحالي الوضع عن فيه المبالغ ضاالر   -

 إلحداث الالزمة العهود تقطع وال الجهود تحشد ال نفسها عن لراضيةا والشركة بالعجلة،
 التغيير.

 الذين الناس بين تحالف إلى التغيير يحتاج :واألفراد اإلدارة بين القوي التحالف غياب -
 أقوال   من التغيير عملية لتحويل – وعالقاتهم وخبراتهم مواقعهم خالل من - القوة يملكون

 أفعال. إلـى
 وغير المربكة المشروعات من قائمة إلى التغيير جهود تتحلل رؤية بدون: رؤيةال افتقار -

 هدى. بغير تسير التي أو متضادة اتجاهات في تسير والتي للوقت والمستهلكة المتوافقة
 ولكن   ،عليها وقادرين التضحية في راغبين أناسا   يتطلب الكبير التغيير: الرؤية توصيل عدم -

 .تضحياتهم سبب يفهموا مل ما يضحون ال األفراد
 من العديد وتفشل ،األفراد من كبير   عدد   من عمال   يتطلب الكبير التغيير :اإلدارية العقبات -

 أساسيتان: عقبتان وتوجد ،الناس هؤالء طريق في وضعت   التي العقبات بسبب المبادرات
 .غييرالت تعارض نفوذ ذات قوى مراكز ووجود القائم، ونظامها الشركة بيروقراطية

 هيكلة إعادة أو استراتيجيات لتغيير المعقدة الجهود تفقد :سريعة نجاحات   تحقيق عدم -
 واالحتفال، تحقيقها يتم كي القصير األجل في أهداف هناك تكن لم إذا الدفع قوة األعمال،

 القصير األجل في انتصارات وبدون ،التغيير أفضلية على عملية   كأدلة   إليها واالستناد بذلك
 للتغيير. السلبية المقاومة صفوف إلى وينضمون اإليمان يفقدون الناس نفإ
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 العاملين فإن   التغيير برامج من برنامج لتنفيذ الجاد العمل بعد: الكبير النصر إعالن سرعة -
 والتزامهم تركيزهم يتراخى ثم ،األداء في كبير   تحسين   أول مع النصر إلعالن إغراؤهم يمكن
 الماضي. ارساتمم إلى الشركة وتعود

 هى هذه" عبارة نسمع عندما التغيير يتوقف :الشركة ثقافة جذور إلى التغيير وصول عدم -
 فسوف الشركة ثقافة في خويترس   التغيير يتأصل لم فإذا "هنا العمل بها نؤدى التي الطريقة
 .المهد في يموت

تمام في إ يقيالحقومن خالل ما تم عرضه سابقا  في عملية التغيير يبرز دور القائد 
هذه المهارة وتجنب مقاومتها من قبل المرؤوسين وامتالك القائد ل، عملية التغيير بصورة مناسبة

دعم المرؤوسين  إلىباإلضافة  ،والفاعليةق أعلى قدر من الكفاءة وتحق يجعل المؤسسة تتطور
ية مسس عللعمليات التغيير التي تصب جميعها في مصلحة المؤسسة إذا ما تم تنفيذها وفق أ

 ومنهجية سليمة.

 نسانية:المهارات اإل  -7

التعامل مع المرؤوسين من أجل تنسيق  إلى قدرة القائد علىنسانية تشير المهارات اإل
وهذا يتطلب من القائد  فراد،األالعمل الجماعي التعاوني بين  وتشجيعجهودهم وتكوين فرق عمل 
تبادل ميكون هناك فهم  ن  م ودوافعهم وأوميولهم وطموحاته وآرائهممعرفة اتجاهات المرؤوسين 

 (22: 6004، بينه وبينهم. )الذوبيني

 فراد بشكل  من وقتهم في التفاعل مع األ طويلة   ا  داريين يقضون أوقاتالقادة اإل ن  وأ
فالمهارات  لوجه، المقررة وغير المقررة( واالتصاالت معهم وجها  )من خالل االجتماعات  مستمر  

التطور مما  ن القادة اإلداريين من زيادة دافعية األفراد ومساعدتهم علىتمك  نسانية الفعالة اإل
  (fred, 2010: 7) .واألهدافداء من األ تحقيق أفضل قدر   إلىيؤدي 

ال كعضو العمل بشكل فع   علىقدرة الفرد "ها أن   المهارات اإلنسانية على (katzف )وعر  
 (katz, 1955: 34. )"المشترك داخل الفريقداخل المجموعة وبناء وتدعيم الجهد التعاوني 

دراك مشاعر اآل  ،توجهاتهمو رين خوتتطلب هذه المهارات قدرة واعية في مجال فهم وا 
القائد  ن  دم مصالح الجماعة والمنظمة ككل. إتغيير سلوكهم باالتجاه الذي يخ والقدرة على

الذي يتيح إمكانية  لفهم الذاتيذه المهارات يتمتع بقدرة جيدة على تحقيق اداري الذي يمثل هاإل
: 6002، )النعيميبمشاعر اآلخرين وفهمهاالعمل واالهتمام  أداءالدور الشخصي" في إتقان "

20). 
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 ؛نسانية من أبرز المهارات المطلوبة لدى القائدالمهارات اإل أن   شارةومما ذكر يجدر اإل
نعكس بشكل إيجابي على تحفيز المرؤوسين مما يكبير في تشجيع و  نفسيلما لها من أثر 

القائد نفسه ومدى  هذه المهارة تعتمد بشكل أساسي علىو  ،نتاجية والمخرجات ألي مؤسسةاإل
 :هي نسانية المطلوبة، ومن أبرز تلك المهارات اإلعالقاته وكيفية تعامله مع المرؤوسين

 :مهارة إقامة العالقات مع اآلخرين 7.3

يعرف حق و  ،خرين والتعامل معهم بنجاحقيادة اآلفن  ز الذي يتقن دائما  يالقائد المتم إن  
 ،زام بها وتنفيذهايس في إصدار أوامره لمعاونيه لاللتقوانين العمل تعطي الحق للرئ المعرفة أن  

لى قابلة للتنفيذ  ،واحترامة وامر في صورة تعليمات صادرة برق  ه يعمل على أن تكون األأن   وا 
المرؤوس دائما يستجيب بنفس راضية للطلبات  ألن   لمرتبة الطلب ال صيغة األوامر؛ وترقى

الصادرة من قائده بطريقة نفسية راضية، بخالف األمر الجاف الذي ال يلقى قبوال  نفسيا  ويكون 
 (11: 6000)ديماس، عب التنفيذ. عبئا  ص

 المعيشة،نسانية يعتبر ضرورة ملحة مع االرتفاع في مستوى االهتمام بالعالقات اإل إن  
، وال يقتصرون إطالقا  شباع حاجتهم النفسية واالجتماعيةد بدرجة كبيرة إلى إاطلع األفر حيث يت

نسانية في العصر الحديث، وزيادة االهتمام بالعالقات اإل الفسيولوجيةة احتياجاتهم مواجه على
د له الفر  ساس التطوير والتجديد والتقدم، والقائد الذي يؤمن بأن  العنصر البشري هو أ ن  أباعتبار 

يفكر تفكيرا   تيحت له الفرصة قادر أن  تقديرها واحترامها، والفرد إذا أ شخصية متميزة يجب
 .(21: 6060)قنديل، قدرات رشيدة ومعقولة إلىالوصول  موضوعيا ، وقادر على

 التأثير في على القائد قوة من تزيد والمرؤوسين العمل فرق مع المختلفة العالقات فإقامة
 العمل، جماعات مع المشكالت والمنازعات تجنب في تسهم الجيدة فالعالقات ،القرار اتخاذ

 لمشاركتهم واالستعداد ومقترحاتهم آرائهم واالستماع إلى العاملين احتياجات فهم على وتساعد
 القادة بين العالقة بطبيعة وأيضا   الفريق أفراد بمدى كفاءة تقاس الناجحة الوجدانية، فالقيادة

 .والتابعين

 إقامة على تهقدر  القائد لدى اإلنسانية المهارات توافر المؤشرات على أهم من ن  إ 
دراكه مع طيبة عالقات  وثقته لمشاعرهم وفهمه ،مرؤوسيه واتجاهات لميول الواعي الجميع وا 

فساح البناءة وانتقاداتهم القتراحاتهم وتقبله ،فيهم وتلبية  االبتكارية، مواهبهم إلظهار لهم المجال وا 
شباع باتهمطل  .(24: 6002)االغا، حاجاتهم وا 
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 رات المهمة للقائد كونها تعمل علىوتعتبر مهارة إقامة العالقات مع اآلخرين من المها
وتعتبر إقامة العالقات مع اآلخرين  ،للمؤسسةوتحقيق امتيازات  ،والجهدتوفير الكثير من الوقت 
حقيقي في االرتقاء وتطوير  بشكل   تمنحه قوة وصالحيات تساهم التيمن مصادر قوة القائد 

 المؤسسة.
 :هارة االتصال والتواصلم 7.7

 المرؤوسينوبين  بينه االتصاالت لتسير ؛واإلدارية التنظيمية أدواته مينظ   الماهر فالقائد
 إلى منه المعلومات سهولة تدفق يراعي وأن   الفعالية، من عالية   بدرجة   المستويات مختلف على

 .(22: 6002)االغا، إليه المرؤوسين من المعلومات وصول سهولة نم ويتأكد ،ينالمرؤوس

 ي لديهموينم   المرؤوسين لدى المعنوية الروح يرفع ومرؤوسيه القائد بين الفعال فاالتصال
 فيه. واالندماج التنظيم إلى باالنتماء الشعور عندهم يويقو   الفريق روح

ن   معينة،ة ال تقف عند وقت أو مرحل مستمرة   واالتصال عملية   ما يستمر طوال حياة وا 
 اإلشراف –التنسيق  –اتخاذ القرارات  –التنظيم  –مة، فنشاط اإلدارة هو القيادة " التخطيط ظالمن

، والمبادرة باالتصال الجيد في باالتصالالتقويم... وما إليها يؤدي كله  –الرقابة  –والمتابعة 
)الزهراني، سواء حد   الرسمية والخاصة على ن في أعمالهمالوقت المناسب وراء نجاح الكثيري

6066 :601). 

هدافه أو أهداف خططه ال فعالة وجيدة ال يمكن للقيادي إيصال أوبدون مهارة اتص
وال يمكنه توجيه العاملين  والحوار،للعاملين بل وال يمكن له إعداد خطط جيدة بدون تبادل اآلراء 

وكافة مهام  ،ل معهممن االتصا ءيتمكن وبشكل كف لى الوجه األكمل بدون أن  للقيام بمهامهم ع
 .(268: 6002مالئكة، ) كفاءة وفعالية اتصاله المدير ت بنى على ووظائف القيادي

 وهناك عدة مكونات لمهارة االتصال وهي:

ومحاولة فهم دوافعه واتجاهاته وظروفه النفسية  فيه،تحديد الطرف المراد التأثير  -
 واالجتماعية. 

 ،خرالتي ي راد توصيلها للطرف اآل المعانيساليب التي تعبر بدقة عن لفاظ واألاختيار األ -
 ومراعاة تناسبها مع إمكانياته وقدراته.

وكذلك اختيار  خر،اآلاألكثر تناسبا  لتوصيل الرسالة إلى الطرف  اختيار الوسيلة أو الوسائل -
 التوقيت المناسب والمناخ المناسب.
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 المراسل،التي يعنيها  وفهمه لمعانيها، خر لهاستيعاب الطرف اآلسالة للتأكد من امتابعة الر  -
عادة اإلرسال أ  و التوضيح من أجل التأكيد.وا 

، ي)الدروبوالتأكد من فهم معانيها الحقيقيةاستقبال ما يرد من رسائل األطراف األخرى  -
6001 :28). 

 :مهارة العمل ضمن فريق 7.1

شكل  في قيادته تحت العاملين تنظيم على قدرته في اإلنسانية القائد مهارات تظهر
 الزعماء المثاليين إن"وباريبوزنز(:  كوديس جمس) يقول متعاونة، فرق أو عمل مجموعات
 جيد، بعمل القيام اآلخرين من ويمكنوا ،النتائج يعايشوا أن   يجب الذين جميع ما بطريقة   يشركون

 .(12: 6062)فروانة، خرينلآل السلطة ويمنحون الفرق لونويشك   التعاون يشجعون همإن  

 واإلبداع، والمسئولية بالكفاءة يتميزون الذين من العمل فرق تكوين في القائد قدرة وتتمثل
 بشكل وحددت أعضائها، اختيار أحسن متى األحيان أكثر في وضرورية مفيدة العمل وفرق
 فهي ، مهمتها ألداء الالزم والزمن واتصاالتها وصالحياتها ومسئولياتها وتحركاتها مهامها دقيق
 ،الطارئة والحوادث المزمنة المشاكل مع والتعامل ،كثيرة أعمال   وتطوير نجازإ على تساعد
 عادية، غير مهام في إشراكهم خالل من وسينؤ المر  تدريب في معنوية فائدة ذات هي وكذلك
 والتطوير، يرللتغ المقاومة وتقلص التكاليف تخفض والجودة اإلنتاجية تحسين العمل فرق وتحقق
لغاء  .(28: 6002)االغا، األهداف تحقيق تعوق التي االنعزالية وا 

 :مهارة الذكاء الوجداني واالجتماعي 7.4

قدرة اإلنسان على فهم األشخاص وانفعاالتهم الذكاء الوجدانى واالجتماعي بــ "عرف ي  
اتجاه مصالحه  وتسييرها في ،وأفكارهم، والتحكم بها لكي يستطيع إدارة عالقاته مع اآلخرين

 .(22: 6064")الدجنى وآخرون، في تعامله مع اآلخرين ومصالحهم مما يجعله أكثر مرونة  

 الذكاء االجتماعي: 7.4.3

شخاص ن األمك  القدرات العقلية التي ت   إلى عامة   يشير مفهوم الذكاء االجتماعي بصورة  
استبصارات وحلول  لىإوالتوصل  ،مالئمة   واستخدامها بطريقة  ، من التعلم وتذكر المعلومات

صدار ،للمشكالت المختلفة واكتساب اللغة واستخدامها ةمالئم حكام الدقيقة واكتشاف أوجه األ وا 
، واستخدام أنواع يةو االجتماعالفكرية أالف بين موضوعات الخبرة الحسية أو الشبه واالخت

 .(62: 6008)عسقول، المفاهيم العامة واالستدالل إلىو الوصول التجريد أ
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والتحكم فيهم  ،فهم الرجال والنساء والفتيان والفتيات "القدرة علىه عرف أيضا  بأن  وي  
دارتهم بحيث يؤ   .(208: 6880نسانية")ابو حطب ، دون بطريقة حكيمة في العالقات اإلوا 

، وفهم الناس والتفاعل معهم إدراك العالقات االجتماعية قدرة الفرد علىه "رف بأن  وع  
التوافق االجتماعي، ونجاح الفرد في  إلى، مما يؤدى لمواقف االجتماعيةسن التصرف في اوح

 .(626: 6000حياته االجتماعية" )زهران، 

جميعها يتضمن عناصر مشتركة تشير  إال أن   االجتماعيالذكاء  وتعددت تعريفات
من حسن  ن الفردمك  ت   التيمجموعة من القدرات والعمليات المعرفية والمهارات  إلىبطبيعة الحال 

التعرف على حالة  لمختلفة وما يتضمنه من القدرة علىالتصرف في المواقف االجتماعية ا
واالستجابة بطريقة مالئمة ومقبولة  ،خرينة، وفهم مشاعر وأفكار وسلوكيات اآلالمتكلم النفسي

 ؛ئداعي يعتبر مهارة مهمة تتطلب وجودها لدى القاالذكاء االجتم ويمكن القول بأن   ،اجتماعيا  
ليتمكن من التعامل مع المرؤوسين باألساليب المالئمة لنفسيات جميع المرؤوسين مما يعطيهم 

 .ةشعور باألمان وتحفيزهم بطرق اجتماعية بحت

 الذكاء الوجدانى: 7.4.7

بوصفه نتاجا  لروح العصر الجديد  الوجدانىخيرة بالذكاء األ اآلونةتزايد االهتمام في 
الذكاء  بأن   ةواالعتقاد لدى قطاعات عديد ،يدية بشأن الذكاءالذي يعتنق وجهات نظر غير تقل

الوجدانى يحمل وعدا  بحل العديد من مشكالت المجتمع الضاغطة، حيث يمثل مفهوم الذكاء 
الوجدانى مظلة تغطي مجاال  واسعا  من المهارات واالستعدادات التي تقع خارج نطاق قدرات 

 بتأثيرها في الجوانب المعرفيةساسي الوعي بالمشاعر و ، والتي تتضمن بشكل أالذكاء التقليدية
 .(6: 6060العقاد، )عبداهلل و 

تظهر أهميتها في تحقيق  التيخدم الذكاء الوجدانى لوصف الخواص العاطفية كما است  
يق محبة اآلخرين، المثابرة أو تحق أوتشمل التقمص العاطفى، ضبط النزاعات  النجاح ويمكن أن  

واالستقاللية ، ر عن المشاعر أو االحاسيس وفهمهاوالتعبي ف أو الشفقة، والتعاطصراراإل
 .(61: 6004)لورانس، شخاص والمودة واالحترامبلية للتكيف وحل المشكالت بين األوالقا

الذكاء الوجداني مجموعة من القدرات المتنوعة التي يمتلكها األفراد " أن  ويرى جولمان 
وتشمل المعرفة  والتي يمكن تعلمها وتحسينها، المختلفة، والالزمة للنجاح في جوانب الحياة

دارة االنفعاالت والحماس والمثابرة وحفز النفس دراك  ،االنفعالية وا  دراك انفعاالت اآلخرين وا  وا 
 (golaman, 1997: 40) .العالقات االجتماعية"
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وهي تدفع يمكن تعلمها  مكتسبة،الذكاء الوجدانى مهارة  السابقة بأن   اتوتشير التعريف
دارتها  :كثيرة   ا  الفرد نحو النجاح في شتى المجاالت وتشمل أبعاد  إلىكالدافعية ومعرفة الذات وا 
 جانب معرفة انفعاالت اآلخرين وحسن توجيهها. 

القائد  ي من العلوم الحديثة التي يجب علىالذكاء الوجدانى واالجتماع بأن   ويرى الباحث
فكالهما يكمل بعضهما ، مع المرؤوسين والعلميمل الجيد نه من التعامك  امتالكها بصورة ت  

كبير للعاملين في  ، بما سيحقق رضىالبعض في حسن التصرف والتعامل مع المرؤوسين
ن مك  ي  اإلنتاجية، وكما قدر ممكن من  في التعامل مع القائد ويحفزهم على إعطاء أعلىالمؤسسة 

استشراف مستقبل طلبات وتطلعات العاملين القائد من معرفة احتياجات ومتالذكاء الوجداني 
 .المؤسسة ووضع التصورات المالئمة التي تنسجم مع هذا المستقبل

 :المهارات المفاهيمية -1

وتعني هذه المهارات قدرة الفرد العقلية على اكتساب المعلومات الواردة من المصادر 
الظروف والتعقيدات في سبيل واتخاذ القرارات المناسبة في شتى  ،المختلفة وتحليلها وتفسيرها

طراف وحل جميع المشكالت لصالح كل األ، المنظمة ككل إلىتحقيق أهداف المنظمة، والنظر 
 .(fred, 2010: 6)المعنية

والحكم على  ،في قدرة المدير على التفكير المنطقي المهارات الفكرية تتجلى ن  كما أ
 .(20: 6000، )السالم وصالحرات الصائبةالقراالتنبؤ واتخاذ  علىاألمور بشكل سليم والقدرة 

وكيفية التعامل مع األزمات التي  ،مدى إدراك القائد لمهامه وتعتمد هذه المهارة على
ومحاولة استثارة أفكار  ،هالعميق والناقد ألفكار  التفكيرتواجه العمل والمؤسسة معا  من خالل 

ولتحقيق هذه المهارة  ،واضحة عملية   أسس   مختلفة للوصول لقرارات  سليمة  على خرين بطرقاآل
 -التالية:ينبغي على القائد امتالك المهارات 

 

 

 

 
 :مهارة التنوع في التفكير 1.3
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 أو الحالة فهم إلى يقود الذي فهو ،المشاكل لحل الرئيس المفتاح هو السليم التفكير
 معالجة في سابقة   كخبرة   ذلك واكتساب ،السليم القرار اتخاذ ثم   ومن مسبباتها المشكلة ومعرفة

 .المشاكل المستقبلية

 إلى تحتاج قديمة مشكلة أو قبل من تواجهه لم جديدة مشاكل القائد يصادف قد أحيانا  
 وتعني: التصور وهي فكرية مهارات   إلى القائد يحتاج وهنا ،مسبقا   مألوفة غير جديدة   حلول  

 يربط ال وأن   ،حديثة وأساليب طرق استحداث إلى األشياء لعمل القديمة الطرق االنتقال من
 من تفكيره رحر  ي   أن   بمعنى ، المرؤوسون عليها اعتاد التي القديمة أو المستهلكة تفكيره باألطر
 .(22: 6002الماضي)االغا،  قيود الروتين

العمليـة الذهنيـة الـتي نسـتخدمها للوصـول إلى األفكـار والـرؤى الجديـدة، أو " أيضا   هـوو 
هنانو، )"ها غير مترابطةأن   لى الدمج بين األفكار أو األشياء التي يعتقد سابقا  تؤدي إ التي

6002 :1). 

 :التفكير الناقدمهارة  1.7

 كافة األوقات في صحيحة   أسباب   أجل من الصحيحة األشياء يعملون األخالقيون القادة
 هو أخالقية وتطبيقها بأساليب الصحيحة األشياء هي ما إدراك ولكن أحد، من مراقبة   بدون

عملية عقلية تضم مجموعة من مهارات التفكير التي ه" رف التفكير الناقد بأن  ع  و ، الشاقة المهمة
للتحقق من الشيء  ؛معين   دون التزام بأي ترتيب   ،ستخدم بصورة منفردة أو مجتمعةت   يمكن أن  

إلى استنتاج أو باالستناد إلى معايير معينة من أجل إصدار حكم حول قيمة الشيء أو التوصل 
 .(24: 6008)القرافى، "تعميم أو قرار

عبارة عن الحكم الحذر والمتأني لما ينبغي علينا قبوله أو رفضه أو والتفكير الناقد "
 "رجة من الثقة لما نقبله أو نرفضهتأجيل البت فيه حول مطلب ما أو قضية معينة، مع توفر د

 .(60: 6002، سعادة)
 وهي:مكونات خمسة ينبغي توافرها ولعملية التفكير الناقد 

  .القاعدة المعرفية التي يمتلكها الفرد 
  وهي المثيرات التي تستثير اإلحساس بالتناقض. الخارجية:األحداث 
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  الصبغة الشخصية التي استمدها الفرد من القاعدة المعرفية، وهي اإلطار التي يتم في
بالتباعد أو التناقض من  ضوئه محاولة تفسير األحداث الخارجية، فيكون الشعور

 عدمه.
  عليه بقية  فمجرد الشعور بذلك يمثل عامال  دافعا  تترتب التباعد:الشعور بالتناقض أو

 .خطوات التفكير الناقد
   وهي مرحلة تضم كافة الجوانب المكونة للتفكير الناقد، حيث يسعى الفرد  التناقض: حل

فهذه هي األساس في بنية ذا إلى حل التناقض بما يشمل من خطوات متعددة، وهك
 .(24: 6064)الدجنى وآخرون، التفكير

 خصائص المفكر الناقد: 1.7.3
 جيد. الحظ  م   -
 النقد الموضوعي. على قادر   -
 التنظيم. علىالقدرة  لديه -
 ل أراء اآلخرين.تقب   علىالقدرة  -
 االكتشاف. علىالقدرة  -
 اتخاذ القرار. علىالقدرة  -
 وضع افتراضات منطقية. علىالقدرة  -
 قدرة على ربط المتغيرات.ال -
 ب األخطاء الشائعة.تجن   -
 .(24: 6066الباتع، )على الحوار واالستدالل عالية   مهارة   -

وواضحة والتي تمثل  سليمة   أكبر التخاذ قرارات   فرصة   عطيع ي  فالتفكير الناقد الموس  
تمر عملية  أن  ينبغي  ، لذاوهو ليس باألمر السهل، الرئيسية في مهام وواجبات القادةالعملية 

عالوة عن جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات  ،قبل اتخاذه واسعة   اتخاذ القرار بعملية تفكير  
 وتحليلها ودراستها من أجل اتخاذ القرار المناسب.

  :مهارة اإلضافة وتوليد األفكار  1.1

مه، علم يمكن تعل  الخبراء أو األذكياء، بل هو فن و ابتكار األفكار ليس حكرا  على 
للحصول على األفكار وفق ؛ ته بشكل تلقائي، وهو عملية منظمةممارس ب عليه، ومن ثم  والتدر  

 أو فكرة   ،جديد   تطويرها واإلضافة عليها، وتقديمها في إطار   مبادئ وقواعد محددة، ومن ثم  
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ر غير المقيد، والتشبيه التصو  و وذلك باستخدام طرق وتقنيات التفكير االستعاري،  جديدة  
 .(21: 6064)الدجنى وآخرون، الت االرتباط وغيرها من التقنياتمومعا

هذه المهارة  ألن   ؛بها القائد يتحلىتعتبر هذه المهارة من المهارات المهمة التي يجب أن 
ابتداء  من االقتراح واإلبداع والتطوير  إلىفهي تدفع األفراد  بعضهم،ميز القادة عن هي التي ت  
للعمل وطاقاتهم  ودوافعهمأعضاء فريقه  علىف ن التعر  ن القائد م  مك  ة ت  وهذه المهار  ،عند أنفسهم

 .(606: 6066وقدراتهم وميولهم)الزهراني، 

في مجال تقديم األفكار  و الذي يسبق غيره من أفراد مجتمعهشخص المبتكر هالف
الغالب على  هم ال يحصلون فيهؤالء األفراد بالجرأة واإلقدام مع أن   ويتصف   وتبنيها،المستحدثة 

 .(62: 6882االحترام والتقدير المناسب لقيمتهم)هالل ، 

والعقبات التى مهارة توليد األفكار من المهارات الهامة للتكيف المرن مع المتغيرات  وتعد  
 ؛وتحتاج هذه المهارة إلى إمكانات خاصة لدى القائد ،تواجه القادة في طريق وصولهم للهدف

 .بالطرق والوسائل العلمية المناسبة لكى يستطيع توليد األفكار

 التنافسية:المهارات 

ر األوضاع والظروف التي تفرضها تطور المعارف والعلوم، وحداثة التكنولوجيا مع تغي  
كفاءة العناصر المستخدمة في أداء المؤسسة تضعف أمام تحديات الوسائل  المتجددة، فإن  

إلحداث التطوير  ؛بعة التطورات والتكيف معهاة بمتاالحديثة، األمر الذي يلزم قيادة المؤسس
المستمر في مدخالتها، وتحسين عملياتها ومخرجاتها لتحقيق الميزة التنافسية، والتفوق على 

التي  تحقيق النتائجالمؤسسات المناظرة، وهذا يجعل أداء المؤسسة يتمثل في قدرتها على 
مثل للموارد الموضوعة تحت تصرفها تتطابق مع الخطط واألهداف المرسومة، باالستثمار األ

 .(46-46: 6064)الدجنى وآخرون، 
 يتوفر في القائد المهارات التالية: أن   والمتالك المهارات التنافسية البد  

 : الكفاءة والفاعلية 4.3

، ناك اختالف في تطبيقهما في العملن، لكن هان متالزماتعتبر الكفاءة والفاعلية مفهوم
 ،تحقق أهدافها هان  ، أي أكفؤة ولكنها ليستالة نهما، فقد تكون المنظمة فع  بي التمييزفعلى القائد 

على فاعليتها، لذلك تسعى  وعدم كفاءة المنظمة يؤثر سلبا   ،الجودة إلىيفتقر األداء ولكن 
ي هذين المفهومين وذلك من خالل الموازنة بين حاجاتها، وحاجات المنظمات المعاصرة لتبن  



 

   74 

 اإلطار النظري الثانيالفصل 

من خالل إيجاد الوسائل المناسبة لجعل العمل أكثر قدرة على  همها ورغباتاألفراد العاملين في
: 6064)الدجنى وآخرون، على رفع معدالت أدائهم في العمل إشباع تلك الحاجات؛ لتنعكس

46). 

نجازات عندما يتعلق األمر بقياس اإل ،والفاعلية وجهان متالزمان الكفاءةوتعتبر أيضا  
العالقة ه "ف بأن  ر  حيث ع   ،معا  داء انطالقا  من البعدين يعرف األ ما يعكس ذلك التوجه الذيك

حيان تبين حالة أو درجة بلوغ ة كمية في أغلب األبين النتيجة والمجهود وهو أيضا  معلوم
 .(22: 6006)مزهوده، "بعة من طرف المنظمةوالمعايير والخطط المت   ،هدافالغايات واأل

ويرتبط مفهوم  األهداف،فاءة في أداء األعمال وتحقيق يمتلك الك وينبغي على القائد أن  
دارة األداء  ،الكفاءة بالجودة التي يجدر أن تتضمن مهارة القائد في تحديد المدخالت الصحيحة وا 

 المستهدف،لألداء  التي تجعل من العمليات الداخلية عمليات غير مكلفة ونواتجها تكون وفقا  
 المستفيدين.الخدمة من حيث مطابقتها للمواصفات ورغبات اهتمامه بجودة المنتج أو  وأخيرا  

 : الحوكمة )الحاكمية(مهارة  4.7

عن الحوكمة في بداية السبعينات من القرن العشرين في أوساط إدارة  حديث  شاع مفهوم  
ت اإلشارة إليها عنها قد تم   أفكارا  أولية   من الواليات المتحدة وبريطانيا، إال أن   األعمال في كل  

 .(2: 6064ناصر الدين، )ل ذلكقب

ويعتبر لفظ الحوكمة مستحدثا  في قاموس اللغة العربية وهو ما يطلق عليه النحت في 
ما تعني  من الحكومة، وهي ما يعني االنضباط والسيطرة ، والحكم بكل   ستمد  م   فهو لفظ   اللغة،

 وانب منها:لفظ الحوكمة يتضمن العديد من الج ، وعليه فإن  هذه الكلمة من معاني
 رشاد.: وما تقتضيه من التوجيه واإلحكمةال

األمور بوضع الضوابط والقيود التي تتحكم في  على: وما يقتضيه من السيطرة الحكم
 السلوك.

لى ،المرجعيات أخالقية وثقافية إلى: وما يقتضيه من الرجوع االحتكام  خبرات تم   وا 
 الحصول عليها من خالل تجارب سابقة.

 با  للعدالة خاصة عند انحراف سلطة اإلدارة وتالعبها بمصالح المساهمين: طلالتحاكم
 .(2: 6064)ناصر الدين، 
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بل هي أوسع  المنظمة،الحوكمة ليست مجرد إدارة شاملة للدولة أو  ويرى جويالسمي أن  
 ل إلىرة كفؤة وعادلة وشفافة للوصو إدا الشاملة،ها تتسع لتشمل اإلدارة مفهوما  إذ إن   نطاقا  وأعم  

ؤسسات الدولة أو المنظمة ونظام لبناء وتشغيل ورقابة م ،وواضح   دقيق   بشكل   محددة   أهداف  
تحقيق األهداف االستراتيجية بعيدة المدى، وهي تمثل نظاما  كليا   على حريصة   تقبلية  مس برؤية  

دولة أو لللرقابة علي الجوانب المالية وغير المالية، وبواسطة هذا النظام توجه مؤسسات ا
 .(gopalasamy, 1998: 4)  المنظمة وتراقب بأكملها

 :محددات الحوكمة 4.7.3
طرح وتفعيل مفاهيم  قة علىيجابية الكثيرة والمتالحعت التطورات اإل: لقد شج  المشاركة -

وتعزز  بالمشاركة،اإلدارة  :جديدة لمفاهيم وقيم مثل معان  فقد برزت  ،وآليات لم تكن متاحة
اإلدارية من قدرة المستفيدين على التأثير في طريقة تنفيذ البرامج بما المشاركة في الحوكمة 

 أجل تحقيق عوائد إيجابية. من، قدراتهموبناء  المجتمع،ن األفراد من االتصال بموارد مك  ي  
بحيث تتوفر الفرص لكافة  اإلدارية،ة إحدى آليات الحوكمة ا: تعتبر العدالة والمساو العدالة -

 .(44: 6064الزعانين، )سين أوضاعهم أو الحفاظ عليهاجناسهم لتحاألفراد وأنواعهم وأ
مبدأ عدم وجود أمور في الشأن  إحدى العناصر األساسية للحوكمة وتقوم على :الشفافية -

وسير  ،في الوظيفة والواجبات والمصادر فى عن المواطن، وبهذا تعني الوضوحخالعام ت  
 .(62: 6066، لفلسطيني لالتصال والتنميةمركز ا)المعامالت وسبل أداء المسئول دورهال

إجابة األفراد أو المؤسسات عن األسئلة التي توجه إليهم بسبب "ها وتعرف بأن   :المساءلة -
معايير تتنافس مع األنظمة وال ،، أو قرارات غير علمية قاموا بهاسلوكيات غير مرغوب فيها

 .(22: 6001، ةرشيداخو أ)"، وال تنسجم معهاالمرعية
 ، وضمان سيادته علىمرجعية الجميعاعتبار القانون "قصد بها : وي  سلطة القانونتعزيز  -

، سيما ما ذ بنزاهةتكون القوانين واألنظمة عادلة وتنف   يعني أن   استثناء وذلكالجميع دون 
المة العامة في من األمن والس   يتعلق منها بحقوق اإلنسان وضمان مستوى عال  

 .(66: 6002، الداعور)"المجتمع
قاس بالنتائج المحققة واألهداف وت   ،مدى تحقيق األهداف"ها عرف بأن  : وت  الكفاءة والفاعلية -

تدنية مستويات استخدام الموارد دون المساس  علىالقدرة " :قصد بالفاعليةوي   .المرسومة
 marchesnay, 1988)"والعواملالعالقة بين النتائج  تقيسباألهداف المرسومة التي 

27). 



 

   78 

 اإلطار النظري الثانيالفصل 

نه من خاللها السيطرة والتحكم بكافة جوانب مك  ت  ، جدا  للقائد مهمة   ة مهارة  فالحوكم
 علىلع وتطوير هذه المهارة تجعل من قائد المؤسسة مط   ،المؤسسة بأنواعها المختلفة وبتعزيز

 ق أعلى قدر ممكن من الرقابة.كافة جوانب المؤسسة ويحق  

 : الدعم والمناصرةمهارة  4.1

 في القوة وتكمن المأمول، المجتمعي المدني للتغيير المجتمع وسائل أهم من المناصرة
 تتحول المعرفة أن   والجمهور، إذ المدني المجتمع ألعضاء المعرفي التمكين في المناصرة مفهوم
 خالل فمن ،التنظيمية القوة المدني يكسب المجتمع التنظيم الذيضاربة وفي  معرفية قوة إلى

 المجتمع لمنظمات يمكن ال والتنظيم المعرفة عامة، وفي غياب للمجتمع المعرفة تصل التنظيم
رواد للتطوير، )الشامل المجتمعي التغيير لجهة أنواع المناصرة من نوع بأي القيام المدني
6064 :2). 

تعمل منظمات المجتمع المدني تحت أطر مختلفة، على سبيل المثال تعمل بعض 
حيث يتطوع األهالي ، ارئة في المجتمع المحليأو أزمة طالمنظمات على االستجابة لكارثة 

وفي المقابل يعمل البعض  ،ر اإلعانات التي تقدم بدون مقابلعب بمساعدة المنكوبين واألشد فقرا  
االعتماد على نفسها  من فقرا  تمكين الفئات األشد  اآلخر في مجال التنمية المستدامة وذلك عبر

 .(62: 6066االجتماعي للتنمية، )الصندوق وتأهيلها لتكون قادرة على ذلك

 لتغيير المنسقة الناس جهود على مبنية   منظمة   سياسية   عملية   هي: المناصرة
، كما والتهميش التحيز، المساواة، عدم إلى تؤدي التي والقيم األفكار، اإلجراءات، السياسات،

ناء مؤسسات قوية ب اع قرار، كما تعمل علىن  ليكونوا ص   ؛تقو ي المناصرة قدرات المواطنين
 .(2: 6064للمحاسبة وأكثر عدالة)رواد للتطوير،  حكومية( تكون أكثر عرضة   -تشريعية )

 والذي، المنشود التغيير تحقيق وراء سعيا   المنظم "التحرك :هاعرف المناصرة أيضا  بأن  وت  
يجاد العدالة االجتماعية ،والتخفيف من الفقر المعيشي المستوى تحسين يكون قد  في والمساواة وا 

 ضتتعر   فئة أو مواطن أي حقوق من حق   عن الدفاع أو ،معينين مستهدفين ولدى معينة منطقة
  :منها طرق   عدة طريق عن وذلك الحق هذا لسلب

 حتى أو خطط استراتيجيات ضوابط، إجراءات، تشريعات، تفعيل أو تعديل أو إيجاد
 . (68: 6066)الصندوق االجتماعي للتنمية، موازنات

حتى يكسب تأييد المنظمات ؛ لقائدلمة من المهارات المه والمناصرةعتبر مهارة الدعم وت  
 ،مها لصالح المؤسسة والعاملين فيهاقد  واالستفادة من الخدمات التي ت  ، المدنياألهلية والمجتمع 
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ا ما توافق دعم لقراراته التي يتخذها إذال روتوف   ،ستهحيث تزيد هذه المهارة من قوة القائد في مؤس  
 مع جهات الدعم والمناصرة وكسب تأييدهم.

 :والتميز مهارة التفـــــرد 4.4

عداد العقلي و االست، أ" تلك القدرة غير العادية اهبأن  مهارة التفرد والتميز  الخالدي فعر  
يا  با ، عقليا  كان أو بدن، أو مكتسيكون موروثا   القدرة أو ذلك االستعداد إما أن  و الفرد  دىالعالي ل

 .(62: 6066، )نمر

الكثيرين من المهتمين بالتميز واإلبداع يصفون الشخص المتميز بصفات  نجد أن  و 
تحديد العديد من السمات  حيث تم   الموظفين،نفسية واجتماعية وعقلية تختلف عن غيره من 

 (64: 6066)عثمان،  التي يتميز بها المتميزون وهي:

 . لذكاء والعقالنية وقوة الحجة والقدرة على االبتكارمثل ارتفاع مستوى ا :ذهنية   سمات    -
 . ، والرغبة في التألقالطموح بالنفس،مثل الثقة  :شخصية   سمات   -
 . مثل مهارات االتصال والقيادة :اجتماعية   سمات   -

وتغييرات بيئية كثيرة  ،منافسين أقوياء األعمال، في ظل  تبرز شدة المنافسة في بيئة 
د من الجهود للحفاظ على مكاناتهم، مؤسسة والقائمون عليها بذل المزيال يجب على وبالتالي
مؤسسة والصمود أمام تطوير ال ق ميزة تنافسية تجعلهم يعملون علىوتحقي
 .(64: 6002عبدالرؤوف، )ينالمنافس

مختلفة ومصنوعة تملكها مؤسسة  إيجاد أوضاع تفوق"ها عرف الميزة التنافسية بأن  وت  
. )الخضيري، "نتاج والتسويق والتموين والكوادر البشريةي مجاالت اإلة تتفوق فيها فنيمع

6002 :22.) 

جهد عادية من الالغير قدرة ، نعني به الالتميزه عندما نتكلم عن ومن المالحظ بأن  
، ويتفوق عليهم في عمله وأدائه ل المرء ينفرد ويظهر على اآلخرينالذي يجع ،الواألداء الفع  

 ،مكاناته وقدراته عن باقي العاملينيميز القائد في تميزه في إوهذا ما  ،والمهنيةلواجباته الوظيفية 
التي سيعمل القائد من خاللها  للمؤسسة عن باقي المؤسسات األخرى، تنافسية   ميزة  كسبه مما ي  
مات تحقيق م مهم من مقو  حيث يعتبر الكادر البشري مقو  بها،  ؤسسة والرقيتطوير الم على

وخلق طرق وأفكار جديدة لتحقيق  ،افسية للمؤسسة وتتمثل في إدارة الكادر البشريالميزة التن
  .الميزة التنافسية
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 :مهارة التدويل 4.4

 عن تبحث المؤسسات أصبحت الخارجي العمل لىإ المؤسسات وانتقال العمل تنوع مع
 من حأصب وكذلك والشراكات، الخارجية والتحالفات للعالقات الحاجة وزادت دولية، مكانة

)الدجنى  دوليا   والتسويق لنفسه ولمؤسسته للعمل مؤهالَ  تجعله مهاراتالقائد  يمتلك أن الضروري
 .(41: 6064وأخرون، 

عميقة في آثارها و متالحقة رات عالمية سريعة و لقد شهدت السنوات األخيرة تغي  و 
سة األطراف بفعل العالمي إلى قرية صغيرة متناف ل االقتصادفلقد تحو   ،المستقبلية تهاوتوجها

قد نتج االقتصادية، و  عت مجاالت المنافسة بين المؤسساتوتوس   ،الثورة التكنولوجية والمعلوماتية
ياسية واالجتماعية االت السلمجهذا بروز مفهوم العولمة كظاهرة انتشرت على كافة ا عن كل  

ن م  ة العولمة، و بقوة في تنامي ظاهر  الثقافية، كما ظهرت عدة منظمات ساهمتواالقتصادية و 
 من عناصر العولمة فاعال   بين هذه المنظمات نجد منظمة التجارة العالمية التي تعتبر عنصرا  

زيادة ، و ظهور التكتالت االقتصادية العمالقة ومن أبرزها االتحاد األوروبي كما أن   االقتصادية،
السوق واالندماج بين وسيادة آليات  ،نفوذ الشركات متعددة الجنسيات على االقتصاد العالمي

)ابراهيم، والتدويل في إرساء مالمح العولمة كبير   هذا ساهم بشكل   المؤسسات الكبرى، كل  
6066 :64). 

ومن هذا المنطلق يعتبر توسيع القائد لنطاق عمله وعالقاته يجعله أكثر قدرة على  
وال  نوعية،إنجازات  كثر خضرة وتحقيقكير الرحب في استثمار المناطق األتجاوز العقبات والتف

هذا ينسجم مع اهتمام المنظمات للحصول على االعتمادية الدولية من خالل تطبيق  شك أن  
 .ية امتالك القائد لمهارة التدويليبرز أهم ، ممادوليا  ذات المعايير المتعارف عليها 
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 :خالصة الفصل الثاني
توافرها لدى القائد بمفهومها  المطلوبالقيادية  المهاراتالمبحوث  هذا في الباحث تناول

تم تقسيمها إلى أربع مهارات رئيسية تبعا  لدليل القيادي الفلسطينيي وهم )المهارات حيث  الشامل،
واستعرض المهارات التنافسية(،  –المهارات اإلنسانية  –المهارات المفاهيمية  -الفنية واإلدارية 

 الرئيسية المذكورة على النحو التالي:الباحث المهارات القيادية الفرعية من المهارات 
مهارة  –مهارة تحليل المشكلة وحلها  –)مهارة إدارة الوقت واالجتماع  :المهارات الفنية واإلدارية -

 –تقدير الموقف واتخاذ القرار  –مهارة إعداد التقارير  –مهارة الرقابة  –التخطيط االستراتيجي 
 .قيادة التغيير( –إدارة األزمات 

مهارة  –مهارة االتصال والتواصل  –إقامة العالقات مع اآلخرين  )مهارة: ات اإلنسانيةالمهار  -
 .مهارة الذكاء الوجداني واالجتماعي( –العمل ضمن فريق 

مهارة اإلضافة وتوليد  –مهارة التفكير الناقد  –)مهارة التنوع في التفكير : المهارات المفاهيمية -
 .األفكار(

مهارة  –مهارة الدعم والمناصرة  –مهارة الحوكمة  – والفاعليةالكفاءة : )المهارات التنافيسية -
 .مهارة التدويل( –التفرد والتميز 

بأن هذه المهارات تعتبر من أحدث المهارات القيادية المطلوبة للقائد بمفهومها  ويري الباحث
 الشامل وأنها تختلف نسبة توفرها من قائد ألخر حسب درجة اكتسابها ومعرفتها.
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 )أنموذجًا( دارة والسياسة للدراسات العلياأكاديمية اإل :ثالثاً 
 :باألكاديميةتعريف _ 1

م األمم وتلحق بركب الحضارة بالمعرفة والخلق والعلم، وأصبحت المؤسسات العلمية تتقد  
هيئ الظروف كالجامعات واألكاديميات والكليات، عناوين للمعرفة والخلق والعلم، وهي التي ت  

مجتمعنا الفلسطيني يشهد  من المجتمعات، فإن   بكثير   سوة  طالق بواعث التنمية الحقيقية، أ  الن
إقباال  كبيرا  على التعليم، السيما التعليم العالي، من خالل االلتحاق بمؤسسات التعليم العالي 

 كالجامعات واألكاديميات والكليات المنتشرة في ربوع وطننا الغالي.

وافع، التي في مجملها ترسل مؤشرات قوية على أننا العديد من الد   هذا اإلقبال تحكمه
ورا  في العقد القادم بإذن ما  وتطنسير وبخطى حثيثة لنكون ضمن شريحة المجتمعات األكثر تعل  

 اهلل.

في المقابل فإن هناك العديد من العقبات التي تعيق تلك الجهود الحثيثة، التي تعمل 
هوة، في سباق اللحاق بركب الحضارة، ومن أبرز تلك المعوقات، على طي المسافات وجسر ال

تقف نوعية البرامج المتاحة أمام الراغبين في إكمال دراساتهم العليا، وكذلك ضعف معدل ارتباط 
 برامج مع واقع الحياة التطبيقية.محتوى بعض تلك ال

لتكون بمثابة  ؛لياالعدت فكرة إنشاء أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات من هنا تول  
من  كريمة   وما زالت ثلة   ،ق الجهود العظيمة المخلصة التي بذلتهاالبـوتقـة التي تحتضن وتنس  

، وتجارب غنية في التعليم األكاديمي، وقد طويلة   األكاديميين والخبراء، الذين يتمتعون بخبرات  
ارد المادية يا  لتعويض قلة المو بدأوا رحلة االرتقاء بالموارد البشرية الفلسطينية منذ عقود، سع

 المتاحة أمام شعبنا.

في منظومة السعي  أساس   نةَ ب  ل وجودها لَ شك  ي   تطمح أكاديمية اإلدارة والسياسة ألن  
على تطلعات شعبنا واحتياجاته  مبنية   واضحة   الحثيث نحو تعليم أكاديمي متميز، وفق معايير  

في سبيل ذلك سعت ، ة والقيادية المؤهلة تأهيال  رفيعا  دة من الكفاءات اإلداريوالمتجد   ،الحالية
عطي المتطلعين لالرتقاء بقدراتهم ودرجاتهم العلمية ، ت  متميزة   جديدة   األكاديمية إلى توفير خيارات  

 :6061)االكاديمية، . لتحقيق طموحاتهم الشخصية، وتحقيق أمل أمتهم المنشود حقيقية   فرصة  
http://mpa.edu.ps/page/academic-info) 
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 :ؤيةلر  ا_ 2
اع العلمي والبحثي، بحيث تصبح تقديم برامج دراسات عليا تتميز بالعمق واإلبد

يات المحلية واإلقليمية على المستو  ،كاديمية متميزة في مجال الدراسات العليا والبحث العلمياأل
في التعليم وتشجيع ألعلى مستويات باإلضافة إلى الوصول ببرامج الدراسات العليا  ،والدولية

 .اإلبداع من خالل توفير مناخ الرعاية والتعاون مع االلتزام بمعايير الجودة وآداب المهنة

 :الرسالة _3
 .سهام في إعداد بيئة حاضنة لبرامج دراسات عليا متميزة وأبحاث علمية رائدةاإل -

ومتطلبات  تحقيق التفاعل مع األطراف المعنية للتطوير المعرفي، والوفاء باحتياجات -
 .وسوق العمل المجتمع

 فعالة   من التدريب، وقادرين على المشاركة بصورة   تخريج اختصاصيين على مستوى عال   -
 .في تطوير وتنمية المجتمع في كافة المجاالت من خالل برامج دراسية متطورة

عمل لتحسين القدرة التنافسية لفرص ال؛ واكتساب القيم والمهارات الالزمةتنمية المعارف  -
 .وجودة الحياة

 .موينت ومردود   للتطبيق، وذات عائد   قابلة   علمية   إجراء بحوث   -

 .تالمس قضايا المجتمع في المجاالت المختلفةو نجاز دراسات تخدم المشروع الفلسطيني إ -

 :الغاية_ 4
 اء للشعب الفلسطيني.فَ أك   ليكونوا قادة   ؛اد متميزينإعداد رو   -

 قيادة الشعب الفلسطيني. م  لحاليين أولئك الذين يحملون هَ واد والقادة ااالرتقاء بالر   -

، . )دليل االكاديميةي برامج وتخصصات ريادية نابعة من حاجات المجتمع المتجددةتبن   -
6064 :2) 

 برامج الدراسات العليا المعتمدة: _5

ن أرقى م   تصبح واحدة   طمح أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا إلى أن  ت
ة نشئت لتلبية الحاجة الملح  سات الدراسات العليا في فلسطين والوطن العربي، وقد أ  مؤس

للمختصين والمهتمين والباحثين في الدراسات المتخصصة، ولزيادة الثقافة التعليمية لفئات 
ل ذلك في متنوعة وفق آخر ما توصلت إليه تطورات العلوم المتخصصة في العالم، وقد تمث  
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للطلبة لتحقيق تلك األهداف،  وأكاديمية   دراسية   ومنذ نشأتها على وضع خطط  حرص األكاديمية 
 كما حرصت على التطوير الدائم لهذه الخطط.

ويتوفر لدى أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا العديد من البرامج األكاديمية، 
 لية:حيث تمنح األكاديمية شهادة الماجستير في البرامج األكاديمية التا

 برنامج ماجستير القيادة واإلدارة. -

 برنامج ماجستير القانون واإلدارة العامة. -

 .دارة الدولة والحكم الرشيدإبرنامج ماجستير  -

: 6061كاديمية ، )موقع األ برنامج ماجستير الدبلوماسية والعالقات الدولية. -
http://mpa.edu.ps/page/programs/) 

ن أحد الجامعات الفلسطينية أو س مو الذين أنهوا درجة البكالوري يلتحق الطلبة الجامعيون
وفي حال كانت التخصصات غير متوافقة مع برنامج  ،جنبية من مختلف التخصصاتاأل

 الماجستير المقترح يتم إلحاق الطالب ببرنامج استدراكي النتظامه ومواكبة البرنامج الملتحق به.

 دارة:برنامج القيادة واإل .3
 :رسالة برنامج ماجستير القيادة واإلدارة 3.3

يؤهلهم إلى تولي  ،ة تأهيال  علميا  ومعرفيا  جيدا  عداد وتأهيل القيادات الفلسطينيإ
المناصب القيادية في الدولة وفق أفضل المواصفات والمعايير، األمر الذي سيؤدي إلى رفع 

 .إنتاجية العمل وتوجيه القرار الفلسطيني السياسي والمهني في اتجاهه الصحيح

 :أهداف البرنامج  3.7

 :رنامج ماجستير القيادة واإلدارة إلىيهدف ب

اإلسهام في إثراء المعرفة اإلنسانية بكافة  تلبية احتياجات المجتمع قدر اإلمكان من خالل -
 علمية   للوصول إلى إضافات   ؛فروعها عن طريق الدراسات المتخصصة والبحث العلمي

 .مبتكرة، في مجال اإلدارة وتطبيقية  

ات الجامعية من مواصلة دراساتهم العليا للحصول على تمكين الطالب من حملة الشهاد -
 .درجة الماجستير

http://www.mpa.edu.ps/page/25
http://www.mpa.edu.ps/page/28
http://www.mpa.edu.ps/page/27
http://www.mpa.edu.ps/page/26
http://mpa.edu.ps/page/programs/
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اإلسهام في تأهيل الكفاءات اإلدارية الوطنية القادرة على إدارة المؤسسات بكفاءة وفعالية،  -
 .في القطاعين الحكومي واألهلي والخاص

المجتمع إعداد الكفاءات والكوادر المؤهلة والمتخصصة القادرة على تلبية احتياجات  -
وذلك من خالل تزويدهم بالمعرفة النظرية  ،الفلسطيني في المجاالت اإلدارية الحديثة

الكتساب المهارات  ؛دراسة الحاالت العملية وتحليلها والتطبيقية المناسبة، مع التركيز على
 .الالزمـة في العديد من مجاالت القيادة والريادة

وقطاع  ،واجه إدارة مؤسسات القطاع الحكوميالمساعدة في حل المشاكل اإلدارية التي ت -
والسعي لتحسينها وتطويرها من خالل السياسات الحديثة المرتبطة ، األعمال في فلسطين

 .بمجاالت الدراسة والتي تنسجم مع البيئة الفلسطينية

النهـوض بالمستوى العلمي والعملي لطلبة فلسطين بما يخدم أغراض ومتطلبات التعليم  -
 .العالي

ير الجهـد المادي والمعنـوي لدى الراغبين في استكمال دراساتهم العليا في المجاالت توف -
 .المختلفة وخاصة النادرة منها

المساهمة في إثراء وتطوير البحث العلمي في مجال العلوم اإلدارية بما يساهم في تطوير  -
)موقع  .إلداريةة ووضع استراتيجيات للعمل اإلداري الحديث في مجال العلوم اكوادر مهتم  

 (/http://mpa.edu.ps/page/programs: 6061كاديمية ، األ

 :الخطة الدراسية للبرنامج 3.1
 (: الخطة الدراسية للبرنامج1-7) رقم جدول

 مستوي أول –االول  الدراسيالفصل 

 التصنيف س.معتمدة رقم المساق اسم المساق م

 تخصص MPA 1311 1 منهجية البحث العلمي _1

 تخصص LED 1301 1 دةالقيا _2

 تخصص STA 1304 1 إدارة تنمية الموارد البشرية _3

 اختياري 1 -- (8مساق اختياري) _4

 ساعة 21 المجموع 
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 مستوي أول –الفصل الدراسى الثاني 

 التصنيف س.معتمدة رقم المساق اسم المساق م

 تخصص MPA 1312 1 إدارة األزمات والتفاوض وحل النزاعات _1

 تخصص LED 1303 1 دارة والتخطيط الستراتيجياإل _2

 تخصص STA 1305 1 إمبراطوريات وقادة _3

 اختياري 1 -- (2مساق اختياري) _4

 ساعة 21 المجموع 

 ثانىمستوي  – األول الدراسيالفصل 

 التصنيف س.معتمدة رقم المساق اسم المساق م

 تخصص MPA 1304 1 القيادة وعلم النفس الجتماعي _1

 تخصص LED 1306 1 نظم معلومات إدارية _2

 ساعة 6 المجموع 

 مستوي ثانى –الفصل الدراسى الثاني 

 التصنيف س.معتمدة رقم المساق اسم المساق م

 تخصص MPA 2601 6 رسالة ماجستير _1

 ساعة 8 المجموع 

 

 يج:مواصفات الخر   3.4
 :وهي تشمل ما يأتييج يادية للخر  يسعى البرنامج إلى توفير المواصفات الر  

على االستجابة لحاجات المجتمع الفلسطيني في المجاالت القيادية  وقادر   ل  مؤه   طالب   -
 .واإلدارية

المشاكل اإلدارية ومشاكل إدارة وتنمية الموارد البشرية في  القدرة على المساهمة في حل   -
 .القطاعات الرئيسية المختلفة

اع القرار في ن  لرسم السياسات اإلدارية لص   ؛تطبيقيةنظرية والن من تقديم المعرفة الالتمك   -
 .وادمجال تأهيل القادة والر  
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 .القدرة على إثراء العمل األكاديمي والبحث العلمي في المجاالت اإلدارية والقيادية -

عداد األبحاث و ، ام الحاسوب واإلنترنت بشكل متقدميج على استخدزيادة وتطوير قدرة الخر   - ا 
وتطويرها وفق الرؤيا والمعايير  ،دث المستجدات في المجال اإلداريالع على أحواالط  
 .الدولية

ن من إثراء الواقع في مك  ل الخريج مع القضايا المحلية واإلقليمية والدولية بما ي  تفاع   -
ومنظمات األعمال في فلسطين عامة  ،طاع العامالمستويات اإلدارية العليا في مؤسسات الق  

: 6064، )دليل االكاديمية .ما يساعد في تطويره وتطوير مؤسستهوفي قطاع غزة خاصة وب
2) 
 :مجاالت العمل 3.4

كسبه الميزة من المهارات والقدرات التي ت   يج بمجموعة  ز البرنامج على تزويد الخر  رك  ي  
 :التنافسية للعمل في المجاالت التالية

 .داخل وخارج فلسطين باحثين إداريين ومهتمين لرسم السياسات اإلدارية وسياسات القيادة -

 .مدرسين جامعيين في مؤسسات التعليم العالي في محافظات غزة وفلسطين عموما   -

دارة المؤسسات العامة والخاصة داخل وخارج فلسطين، إدارة برامج اإلدارة -  .وا 

لوضع  ؛ومستشارين يادة في المؤسسات العامة والخاصةخبراء في مجال اإلدارة والر  -
 .اإلداري للموارد البشرية واستثمارها بأفضل الوسائلاستراتيجيات التنظيم 

دارة الجودة الشاملة في هندسة العمليات -  .دوائر التخطيط االستراتيجي وا 

مدربين ومؤهلين للكوادر البشرية للعمل ضمن بيئة الفريق الواحد ووفق الوسائل الحديثة  -
 .للتدريب

حدات العمل المختلفة داخل الهيكل تقييم وتحسين األنظمة المرتبطة بإدارة فرق العمل وو  -
ومنظمات األعمال في فلسطين عامة وفي قطاع غزة ، التنظيمي في مؤسسات القطاع العام

 (/http://mpa.edu.ps/page/programs: 6061كاديمية ، )موقع األ .خصوصا  
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 رابعًا/ برنامج الماجستير تخصص إدارة االعمال في الجامعة االسالمية:

 ج:البرنام أهداف .3
 .والتمويل والتسويق اإلدارة حقل في فلسطين لطلبة العلمي بالمستوى النهوض  -

 والسعي فلسطين، في األعمال قطاع تواجه التي اإلدارية المشاكل مختلف حل في المساهمة -
 .القطاع هذا رويلتط

 االقتصاد احتياجات تلبية على القادرة والمتخصصة المؤهلة والكوادر الكفاءات إعداد -
 النظرية بالمعرفة وتزويدهم والتمويلية، والتسويقية اإلدارية المجاالت في طينيالفلس

 .والتطبيقية

 .اإلدارية العلوم مجال في العلمي البحث وتطوير إغناء في المساهمة -

 العليا. دراساتهم استكمال في للراغبين والمعنوي المادي الجهد توفير -
 :الخطة الدراسية .7

 راسية للبرنامج(: الخطة الد1-1جدول رقم )
 التصنيف س.معتمدة رقم المساق اسم المساق م

 اجباري MBAG 6101 1 إحصاء  .8

 اجباري MBAG 6201 1 منهجية البحث العلمي  .2

 اجباري MBAG 6302 1 األساليب الكمية في اتخاذ القرارات  .1

 اجباري MBAG 6303 1 إدارة تسويق متقدمة  .4

 MBAG 6307 1 نظم المعلومات اإلدارية  .7
 اجباري

 MBAG 6306 1 إدارة مالية متقدمة  .8
 اجباري

 MBAG 6310 1 إدارة استراتيجية  .5
 اجباري

 MBAG 6307 1 إدارة وتنمية الموارد البشرية  .1
 اجباري

 MBAG 6308 1 محاسبة إدارية متقدمة  .9
 اجباري

 اختياري MBAG 63xx 1 .مساق اختياري  .81

 ارياختي MPA 2601 1 مساق اختياري )متطلب كلية(  .88

 تخصص 6  رسالة ماجستير  .82
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 (http://research.iugaza.edu.ps: 6062)الجامعة االسالمية، 

 خامسًا/ برنامج الماجستير تخصص االدارة في جامعة االزهر:

( ساعة معتمدة بنجاح موزعة كاآلتي:11يجب على الطالب دراسة )  

 ساعة معتمدة(. 66مساقات اجبارية ) -
 معتمدة(. ساعات 8مساقات اختيارية ) -
 ساعات معتمدة(. 1الرسالة ) -

 الخطة الدراسة لبرنامج ماجستير إدارة االعمال: .3

 (: الخطة الدراسية للبرنامج1-4جدول رقم )
 التصنيف س.معتمدة رقم المساق اسم المساق م

 اجباري Busa6301 1 ومناهج البحث العلمي الحصاء  .8

 القتصاد الداري  .2
Busa6302 

 اجباري 1

 المالية الدارة  .1
Busa6303 

 اجباري 1

 إدارة التسويق  .4
Busa6304 

 اجباري 1

 الساليب الكمية في الدارة  .7
Busa6305 

1 
 اجباري

 إدارة الموارد البشرية  .8
Busa6306 

1 
 اجباري

 نظم المعلومات الدارية  .5
Busa6307 

1 
 اجباري

 اختياري 1  8مساق اختياري   .1

 اختياري 1  2مساق اختياري   .9

 تخصص 6  ماجستير رسالة  .81

(21: 7134جامعة االزهر،   ) 
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 الفصل الثالث

 راسات السابقةالد  

  ة.المقدم

 .أواًل: الدراسات العربية

 .ثانيًا: الدراسات األجنبية

 .التعليق على الدراسات السابقة

الفجوة البحثية.
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

 مقدمةال
مـــن خبـــرة  كبيـــرة   وفائـــدة   المعرفـــة،الســـابقة رافـــدا  هامـــا  مـــن روافـــد  ل الدراســـات واألبحـــاثمث ـــت  

واالسـتفادة مـن  مشابهة،ثوا في نفس موضوع الدراسة أو موضوعات الباحثين السابقين الذين تحد  
مـــة عـــن وبهـــذا يكـــون عنـــد الباحـــث خلفيـــة قي   دراســـاتهم،توصـــلت إليهـــا  التـــيالنتـــائج والتوصـــيات 

 ي إنجازها بالشكل األفضل.موضوع دراسته، مما يساهم ف

ر التعليميـــة وأهميتهـــا فـــي تطـــوي البـــرامج والمؤسســـاتتحـــدثت عـــن دور  التـــيالدراســـات  إن  
األبحـاث والدراسـات  لكن   أجنبية،سواء كانت محلية وعربية أو الكادر البشرى والمؤسسات كثيرة، 

أداء  علىنعكاسها ا، و لعالى في تطوير مهارات خريجيهاالتي تتحدث عن دور مؤسسات التعليم ا
 المؤسسة التي يعمل بها فيما بعد تعتبر قليلة ونادرة.

يميـة فـي التعل عالقة المؤسسـاتتناولت موضوع  التيويستعرض الباحث الدراسات السابقة 
 مباشـر سواء كان االرتباط بين الدراسات السابقة ودراسة الباحث بشكل  ، تطوير المهارات القيادية

توصــيات وأهــم النتــائج وال، أهــداف الدراســة وعينــة الدراســة الباحــث علــى ، ويعــرجأو غيــر مباشــر
 ثالثة أقسام وهي: إلى، وقد قام الباحث بتقسيم الدراسات السابقة التي خلصت إليها الدراسات

 .62الدراسات العربية وعددها  -
 .4الدراسات األجنبية وعددها  -

 تاريخ نشرها. وقد تم ترتيب الدراسات السابقة من األحدث لألقدم حسب
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 العربيةالمحلية و  الدراسات: أوالً 
"دور أكاديمية فلسطين للعلوم العسكرية في تنمية المهارات  :بعنوان (1122) األيدراسة  (2)

 .القيادية"

، كاديمية فلسطين العسكرية في تنمية المهارات القياديةدور أإلى التعرف  هدفت الدراسة
المؤهل  –العمر  –سنوات الخدمة  –القيادي  ىتأثير متغيرات )المستو  والكشف عن مدى

كاديمية فلسطين العسكرية في تنمية ط التقديرات لدور أطبيعة العمل( في متوس –العلمي 
واستخدم الباحث المنهج الوصفي  .وبيان سبل تنمية المهارات القيادية ،المهارات القيادية

ريجي أكاديمية فلسطين للعلوم العسكرية نت عينة الدراسة من خالتحليلي وأداة االستبانة، وتكو  
 :النتائج التالية إلىوقد خلصت الدراسة ( خريج 858وبلغ عدد )

 .كاديمية فلسطين العسكرية في تنمية المهارات القيادية جاء بوزن نسبيدور أ -8
(11.584 ) 

 ،(11.887موافقة كبيرة بوزن نسبي )حصلت مهارة اإلعداد والتدريب على درجة  -2
(، في 11.199افقة كبيرة بوزن نسبي )ة التقدير والتحفيز على درجة مو وحصلت مهار 

درجة موافقة بوزن نسبي  حصلت مهارة التخطيط والرؤية المستقبلية علىحين 
درجة موافقة بوزن نسبي  مهارة العالقات بين القائد والمرؤوسين علىو ، (12.882)
فقة بوزن نسبي درجة موا مهارة التحليل وحل المشكالت علىو  ،(11.124)
 نسبي بوزن موافقة درجة على والمرؤوسين القائد بين العالقات ومهارة، (59.918)
 نسبي بوزن موافقة درجة على خرينالتأثير في اآل القدرة علىو ، (11.124)
 نسبي بوزن موافقة درجة على بداع واالبتكار والتجديداإل ومهارة ،(59.814)
(58.888(. 

تطوير  علىزيادة التركيز  أكاديمية فلسطين العسكرية على أن  إلى  وقد أوصت الدراسة
القائد العسكري التي من  المطلوبة والمنوطةوذلك لتسهيل المهام  ،المهارات القيادية العسكرية

 جميع الفئات والرتب العسكرية عند تنفيذ هذه المهارات. علىيجابي تنعكس بشكل إ
ور مساقات برامج الدراسات العليا في كليتي "د ( بعنوان:1122ر)االعو دارسة الدجنى و  (1)

 .التربية والتجارة بالجامعة اإلسالمية بغزة في تنمية مهارات الموارد البشرية"

لى دور مساقات برامج الدراسات العليا في كليتي التربية لتعرف إا هدفت الدراسة
فالهدف من الدراسات العليا  ،د البشريةوالتجارة بالجامعة اإلسالمية بغزة في تنمية مهارات الموار 
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العمل على تلبية احتياجات المجتمع من الكوادر البشرية المؤهلة في مختلف المجاالت وتنميتها، 
ن من طلبة الدراسات العليا واستخدم الباحثان المنهج الوصفى لتحليل مجتمع الدراسة المكو  

نت عينة طالبا  وطالبة، وتكو   284 بالجامعة اإلسالمية في كليتي التجارة والتربية والبالغ عددهم
، حيث %41من طلبة الدراسات العليا من كليتي التجارة والتربية بنسبة  819الدراسة من 

 التجارة فيلدراسات العليا بكليتي التربية و وجود دور لمساقات برامج اإلى توصلت الدراسة 
رية بالجامعة من وجهة نظر ي تنمية  مهارات الموارد البشالجامعات الفلسطينية بقطاع غزة ف

ه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ، وأن  %81.78بة بدرجة عالية بوزن نسبي الطل
عزى إلى متغيرات الدراسة ( بين متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة ت  α≤1.17الداللة) 

 الكلية(. -الجنس)
 ،المقدم لطلبة الدراسات العلياتعزيز الجوانب العملية في البرنامج  وأوصت الدراسة

نحو البحث المؤسساتي الذي يخدم بطريقة  اعتماد البحث النوعي واإلجرائي والتحول تدريجيا  و 
عن الطالب ويضيف للجامعة إثراء  عمليا  بما يخدم حاجات المجتمع  فضال   ،عملية المجتمع

  ومؤسساته.

يبية في تعزيز المهارات القيادية (، دور برامج إعداد القادة التدر 1122دراسة اسليم ) (3)
 :لدى الشباب الفلسطينى"

دور برامج إعداد القادة التدريبية في تعزيز المهارات القيادية  إلى التعرف هدفت الدراسة
الباحث المنهج الوصفي واستخدم  ،لدى الشباب الفلسطيني المشارك في برامج إعداد القادة

بداع في قطاع غزة ممن مج إعداد القادة لمؤسسة إريجي برامجتمع الدراسة خ التحليلي على
 ،( خريجا  225اختيار عينة عشوائية عددها ) وقد تم   ،( عام17-81تتراوح أعمارهم ما بين )
دور برامج إعداد القادة التدريبية في تعزيز المهارات القيادية لدى  أن   إلىحيث توصلت الدراسة 

حيث كان ، (%57.828القادة جاء بوزن نسبى ) دالشباب الفلسطيني المشارك في برامج إعدا
يادية، الترتيب األول هو المجال األول دور برامج إعداد القادة في تعزيز مهارات المتدربين الق

لثاني دور برامج إعداد القادة وكان الترتيب الثاني هو المجال ا، (%11.882جاء بوزن نسبى )
برامج إعداد القادة جاء بوزن نسبى  بيئة عمل الشباب الفلسطيني المشارك في على

حصائية في برامج إعداد القادة لنتائج عدم وجود فروق ذات داللة إ( وأظهرت ا88.811%)
عن الدراسة وجود فروق ذات متغيرات )نوع الوظيفة ، البرنامج التدريبي(، كما ونتج  إلىعزى ت  

يز المهارات القيادية من وجهة نظر حصائية في دور برامج إعداد القادة التدريبية في تعز داللة إ
 متغير المؤهل العلمى.إلى عزى الشباب الفلسطيني المشارك في برامج إعداد القادة ت  
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على ضرورة زيادة األنشطة الالمنهجية بشكل أكبر مما هو عليه في  وأوصت الدراسة
وتركيز  ،لسطينيالفتسهم في تعزيز المهارات القيادية لدى الشباب  التي القادة،برامج إعداد 

توحيد الدرجة الوظيفية للمتدربين في برامج  علىوالعمل ، األنشطة حسب طبيعة عمل المشاركين
 العلميإعداد القادة لضمان االنسجام وتحقيق أعلى فائدة من التدريب مع مراعاة المؤهل 

 للمتدربين عند تصميم برامج إعداد القادة.
سسات التعليم العالي في تنمية الحس الوطني "دور مؤ  ( بعنوان:7131دراسة النجار ) (4)

 .لدي طلبتها"

 الحس   تنمية في غزة قطاع في العالي التعليم مؤسسات دور لمعرفة الدراسة هدفت
الوقوف  لىوا  ، بها التدريس هيئات أعضاء نظر وجهات خالل من وذلك طلبتها؛ لدى الوطني
 ،التخصص، العمل مكان متغيراتهم  الدراسة باختالف أفراد عينة استجابات بين الفروق على
توزيع  وتم، التحليلي الوصفي المنهج الدراسة استخدمت وقد ،المؤسسة داخل الخدمة سنوات عدد

 (111) من تتألف   عينة على رئيسة محاور أربعة على موزعة فقرة 41من  مكونة االستبانة
وجامعة  اإلسالمية بالجامعة داريةاإل والعلوم، التجارة، والعلوم، التربية بكليات تدريس هيئة عضو

والمالية  اإلدارية والعلوم، الهندسية والعلوم، الحاسوب وعلوم، الطبية العلوم: وبأقسام األقصى
 .التطبيقية للعلوم الجامعية الكلية و والتكنولوجيا العلوم بكلية

وحت الدراسة ترا محاور لجميع الحسابية المتوسطات الدراسة أن   برز نتائجوكانت أ
 (α ≤0.05الداللة ) مستوى ووجود فروق عند، كبيرة استجابة بدرجة (1.7117 - 1.1212)

 لصالح مكان العمل إلى عزىالدراسة ت   محاور حول الدراسة متوسطات تقديرات عينة بين
 .اإلسالمية الجامعة في يعملون الذين التدريس هيئة أعضاء

 بتشجيع العالي التعليم بمؤسسات يسالتدر  هيئة أعضاء قيام بضرورة وأوصت الدراسة
 .مع مجتمعهم المادي والتكافل المعنوي التضامن على طلبتهم باستمرار

"القيم اإلدارية والمهارات القيادية المستنبطة من صلح  بعنوان: (1121دراسة الزهراني ) (2)
 .اإلدارة المدرسية" علىالحديبية وتطبيقاتها 

دية من صلح الحديبية اإلدارية والمهارات القيا استنباط أهم القيمإلى  الدراسة تهدف
 وتوصلت الدراسة إلى أن  ، استخدم الباحث المنهج االستنباطيو ، اإلدارة المدرسية وتطبيقها على

قاء بأداء القائد التربوي سهم في االرتت  ، ضمن قيما  إدارية ومهارات قياديةصلح الحديبية يت
 سالمي.لفكر اإلداري اإلوتؤصل 
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المهارات القيادية المستنبطة من  ضرورة تدريب القادة التربويين علىب لدراسةوأوصت ا
 صلح الحديبية تدريبيا  عمليا  والبعد عن التدريب النظري.

دراسة أثر برنامج المهارات القيادية على مهارات ( بعنوان: "7131دراسة المناعي) (1)
 .قين بمملكة البحرين"مهارات لدي الطلبة المتفو  ىالقيادة والقدرة اإلبداعية لد

والقدرة  ،مهارات القيادة أثر برنامج المهارات القيادية على إلى التعرف هدفت الدراسة
الفروق بين الجنسين في المهارات  إلىوالتعرف ، بمملكة البحرين الطلبة المتفوقين اإلبداعية لدى

خذت عينة عشوائية وأ ،ليالدراسة المنهج الوصفي التحلي القيادية والقدرة اإلبداعية واستخدمت
طالب وطالبة تم اختيارهم بشكل عشوائي من الطالب المتفوقين التابعين لبرنامج  18مكونة من 

 .سمو ولي العهد لرعاية المتفوقين بمدارس مملكة البحرين

أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في المهارات القيادية بين  إلى وتوصلت الدراسة
المتدربين وتوجد فروق ذات داللة ن والضابطة وذلك لصالح مجموعة المجموعتين المتدربي

حصائية في القدرة اإلبداعية بين المجموعتين المتدربين والضابطة وذلك لصالح مجموعة إ
 المتدربين. 

درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بمحافظات بعنوان: " (7112بو زعيتر )دراسة أ (2)
 .طويرها"غزة للمهارات القيادية وسبل ت

مديري المدارس  رجة ممارسة المهارات القيادية لدىدإلى التعرف  هدفت الدراسة
وتحديد سبل تطوير ممارسة ، ةالثانوية في محافظات غزة من وجهة نظر معلمي المرحلة الثانوي

م الباحث المنهج الوصفي واستخد ،مديري المدارس الثانوية في محافظات غزة للمهارات القيادية
 معلما  ومعلمة. 112وتكونت العينة من ، يليالتحل

درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في محافظات غزة  أن  إلى  وتوصلت الدراسة
ه ال يوجد وأن   ،%55.5للمهارات القيادية من وجهة نظر معلميهم كانت بدرجة عالية بلغت 

ت المعلمين في ( بين متوسطات تقديراα ≤0.05) مستوى فروق ذات داللة إحصائية عند
لمتغير  ة مديريهم للمهارات القيادية ت عزىلدرجة ممارس ،المدارس الثانوية في محافظات غزة

ت حصائية في المجاالتوجد فروق ذات داللة إ الجنس في مجال المهارات القيادية عامة، بينما
 دارية( لصالح الذكور.التالية )المهارات الذاتية، اإلنسانية، الفكرية ، اإل

 رجة ممارسة المهارات القيادية لدىبالمحافظة على الدرجة العالية لد أوصت الدراسةو 
مديري المدارس الثانوية في محافظات غزة، وذلك بإعداد برامج تدريبية أثناء الخدمة وضرورة 
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 ؛وخاصة في أقسام اإلدارة التربويةالتعاون مع أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية، 
وزيادة تأهيل المديرين ، يادية وأهميتها للقيادة التربويةحول المهارات الق تدريبية   دورات  إلعطاء 

 متدنية.  يمارسون المهارات القيادية بدرجة  

قات ممارسة المرأة للسلوك القيادي في مؤسسات "معو   ( بعنوان:1112ة الرقب )دراس (8)
 .التعليم العالي بمحافظات غزة وسبل التغلب عليها"

 

ول دون ممارسة المرأة أكثر المعوقات شيوعا  والتي تح   التعرف إلى ت الدراسةهدف
 ؛واستخدم الباحث المنهج الوصفي ،للسلوك القيادي في مؤسسات التعليم العالي بمحافظات غزة

ن مجتمع الدراسة من جميع العاملين في مؤسسات التعليم وتكو   ،لمالءمته لموضوع الدراسة
 –سالمية ( في ثالث جامعات )الجامعة اإل2119/2181) للعام الدراسي العالي بمحافظات غزة

 جامعة األقصى(. –زهر جامعة األ
ر عنها أفراد العينة هي مجال المعوقات أكثر المعوقات التي عب   أن   الدراسة وتوصلت

( وبدرجة توافر كبيرة، 51.11( وبوزن نسبي )1.874الحسابي ) ، إذ بلغ متوسطهاالجتماعية
( وبدرجة توافر 51.11نسبي )( وبوزن 1.789قات السياسية بمتوسط حسابي )ه مجال المعو  وتال
( وبدرجة توافر 88.18( وبوزن نسبي )1.181قات الشخصية بمتوسط )وتاله مجال المعو   ،كبيرة

 متوسطة.

عقد برامج تدريبية لتنمية وتطوير المهارات اإلدارية والقيادية للمرأة،  وأوصت الدراسة
 والمهنية.رفع كفاءتها العلمية  بهدف

مديري  ت القيادية المتوفرة وتطويرها لدىالمهارا مستوى( بعنوان: "1112دراسة الغامدي) (2)
 .المدارس الثانوية في منطقة الباحة في المملكة العربية السعودية"

مدارس الثانوية في  مستوى المهارات القيادية المتوفرة لدىإلى التعرف  هدفت الدراسة
المديرين بهدف  وتطوير هذه المهارات المتوفرة لدى ،طقة الباحثة في المملكة العربية السعوديةمن

 مت الدراسة المنهج االستكشافي على فقرات العمل القيادي لدىواستخد .تحسين العمل المدرسي
 ،مديرا  ومعلما   111أخذ عينة مكونة من  لسدها من خالل تطوير عملهم القيادي وتم   ؛المديرين

 اس درجة توافر المهارات القيادية.واستخدم الباحث استبانة لقي
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في القيادة  كبيرة   مهارات   المديرين يتمتعون بمستوى أن   إلى وتوصلت الدراسة
بطريقة قابلة ولكن صياغة األهداف االستراتيجية لمناهج العمل  ،بصورة عامةاالستراتيجية 

 .للقياس كانت متوسطة

ير المهارات القيادية االستراتيجية المتوفرة بدرجة  متوسطة عند بتطو  وأوصت الدراسة
 المديرين.

فاعلية برامج الدراسات العليا في اإلدارة بعنوان: " (1112دراسة أبو رشيد وأخرون ) (21)
 .التربوية في الجامعات األردنية الرسمية من وجهة نظر الطلبة"

سات العليا في اإلدارة التربوية في تقدير فاعلية برامج الدرا إلى التعرف فت الدراسةده
طالب وطالبة من  871الجامعات األردنية من وجهة نظر الطلبة، وتكونت عينة الدراسة من 

طلبة الدراسات العليا الخريجين في الجامعات األردنية الرسمية، ولتحقيق أهداف الدراسة تم 
ل فاعلية برامج الدراسات وجهات نظرهم حو  لى؛ للتعرف إفقرة 81بانة تكونت من تطوير است

 العليا.
ه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة أن   إلى وتوصلت الدراسة

(α≤0.05)   ي الجامعات وأوصت بتبن   ،عزى لمتغير الجنس والدرجة العلمية والوضع الوظيفيت
ية، من خالل دعم حثلتطوير خبرات الكوادر البشرية في المجاالت الب ؛برامج أكاديمية وتدريبية

 والمشاركة في المؤتمرات العلمية. الدراسات العليا
 

"دور برامج التأهيل القيادي في تنمية المهارات  ( بعنوان:1112) دراسة الوهيبي (11)
 .القيادية األمنية"

 

التعرف إلى المهارات القيادية المتضمنة في برامج التأهيل والتدريب  هدفت الدراسة
إسهام برامج التأهيل  ، والتعرف مدىمنهجي في كلية الملك فهد األمنيةلالوالنشاط المنهجي وا

والتدريب والنشاطات المنهجية والالمنهجية في تنمية المهارات القيادية لطالب دبلوم العلوم 
واستخدم الباحث  ،األمنية في كلية الملك فهد األمنية من وجهة نظر العسكريين والمدربين

واستخدم  ،مدرس من المدرسين والمدربين في الكلية 218عينة  لي علىي التحليالمنهج الوصف
في تنمية  وأساسي   هام   برامج التأهيل لها دور   وتوصلت إلى أن   ،للدراسة كأداةالباحث االستبانة 

 طالب دبلوم العلوم األمنية في كلية الملك فهد األمنية. المهارات القيادية لدى



 

   54 

 الدراسات السابقة الفصل الثالث

طالب  لتنمية المهارات القيادية لدى؛ ة خاصةبضرورة وضع خط وصت الدراسةوأ
 علىلتدريب الطلبة  ؛ووضع برنامج متكامل ،األمنية بكلية الملك فهد األمنيةدبلوم العلوم 

 تنميتها.

برامج التأهيل القيادي في الكليات العسكرية  بعنوان: (1113القحطانى )دراسة  (21)
لي كلية الملك عبد العزيز الحربية ودورها في بناء المهارات القيادية "دراسة تطبيقية ع

 .وكلية الملك خالد العسكرية"

أهم الصفات والمهارات القيادية التى يفترض أن تستهدفها إلى التعرف  هدفت الدراسة
 لباحث المنهج الوصفى التحليلى علىواستخدم ا ،برامج التأهيل القيادي في الكليات العسكرية

 ل الباحث أن  الحربية وكلية الملك خالد العسكرية، وتوص   الملتحقين في كلية الملك عبدالعزيز
البرامج الحالية تسهم بدرجة عالية في بناء الصفات  أن   إلى من المدربين والمتدربين كال  

 ،ا  من الصفات والمهارات القياديةهناك عدد والمهارات القيادية الالزمة للطلبة العسكريين، إال أن  
 المتدربين يرون باألهمية العالية بأن   جة متوسطة في بناؤها وأن  فإن هذه البرامج تسهم بدر 

 تستهدف برامج التأهيل القيادى بناء الصفات والمهارات القيادية الواردة في أداة البحث.

تكون  ،ضرورة إنشاء قسم للقيادة والعلوم السلوكية في كل كلية عسكرية صت الدراسةو وأ
ة ومتابعة مستوى السلوكيات القيادي ،دة والمواد ذات العالقة بهاالقيا علىالرئيسة التدريب  امهمته

تتضمن برامج  وأن   ،(usma) مريكيةلدى الطلبة كما هو الحال في األكاديمية العسكرية األ
على  العواالط  في الكليات العسكرية دراسات حالة لشخصيات قيادية لدراستها  القياديالتأهيل 
 تجربتها.

"دور الجامعات الفلسطينية في تحقيق التنمية  ( بعنوان:1111دراسة العاجز ) (23)
 .الشاملة"

توضيح كيفية و  ،تحديد مالمح المؤسسة الجامعية الفاعلة التعرف إلى هدفت الدراسة
واستخدم الباحث المنهج الوصفي ، حقيق التنمية الشاملة في المجتمعمساهمة الجامعة في ت

تحديد إلى وتوصلت الدراسة  ،وأخذ عينة من كل الجامعات الفلسطينية الموجودة ،التحليلي
السمات المميزة للمؤسسة الجامعية الفاعلة وتوضيح دور الجامعات في التنمية االقتصادية 

لدفع  ؛واالجتماعية  من خالل تزويد المجتمع بالكثير من الخبرات والمهارات الفنية واإلدارية
وتفعيل دور الجامعة في خدمة المجتمع من خالل  ،قتصادية وتنشيط خططهاعجلة التنمية اال

 المشاركة في مختلف الفعاليات واألنشطة والمساهمة في مختلف المناسبات. 
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، وهذا أمر العاملة الدول النامية بحاجة إلى مستوى عال  من القوى أن   وأوصت الدراسة
ه يجب توزيع عليم على الكيف وليس الكم وأن  ويجب التركيز في الت، عاتق الجامعات يقع على

العاملة  ويجب أن يتفق مع احتياجات القوىالتخصصات واألقسام والكليات في الجامعات 
 عملية ومهارات   تقوم الجامعات بتزويد المجتمع بخريجين يحملون خبرات   ويجب أن   ،للمجتمع

دارية   ها.لدفع عجلة التنمية االقتصادية وتنشيط خطط؛فنية وا 

 الدراسات األجنبية :ثانياً 
1. Tang (2013)، “Leadership soft skills of deans in three Malaysian 

Public Universities”. 

 ."المهارات القيادية الناعمة لعمداء الكليات في ثالثة جامعات حكومية في ماليزيا"

 ات في ثالثناعمة لدى عمداء الكليدراسة مهارات القيادة الإلى  تهدف الدراسة
جامعات حكومية من ماليزيا وهي فحص وتوضيح العناصر الرئيسية الثمانية في المهارات 

القيادة  القدرة على –المبادرة  –مهارات االتصال  –العمل الجماعي  –القيادية الناعمة )التعاون 
، ليم الباحث المنهج الوصفي التحليواستخد ،الشخصية( –التدريب  –التنمية السكانية  –

موظف في الجامعات  82واستخدام أداة المقابلة لجمع البيانات وأخذ عينة عشوائية من 
 عمل عمداء الكليات. المطلعين على
ه التشابه واالختالف بين عمداء الكليات مع هناك بعض أوج أن   إلى لت الدراسةوتوص  

ضرورة محاولة  الدراسةوأوصت  ،التزامهم بالمهارات القيادية العالية والمنخفضة مع الموظفين
 العمداء تطوير العالقات الشخصية ذات الجودة العالية مع الموظفين لديهم في الكليات.

 
2. Altaneiji, khasawneh (9002) , "The Role of School in Fostering 

Leadership Skills University of Jordan".  

 ."في جامعة األردن الطلبة لدى القيادية المهارات وتطوير تعزيز في المدرسة دور"

 في تطوير المهارات القيادية لدى تلعبه المدارس إلى الدور الذيالتعرف  هدفت الدراسة
عشر  نة من سبعةوأخذ عينة عشوائية مكو   ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،طالبها

، نة والمقابلة الشخصيةوأداة الدراسة االستبا ،طالبا  ممن كانوا أعضاء مجلس طالب في المدرسة
في تطوير المهارات  المديرين والمعلمين واألقران لعبوا دورا  هاما   أن   لت الدراسة إلىوتوص  

ضرورة اهتمام المدارس في تطوير المهارات القيادية   وأوصت الدراسة ،الطالب القيادية لدى
 من خالل تعزيز العالقات بين الطالب ورعايتهم.
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3. Foley, (2005), "Leadership Skills of First-Year Students". 

 ".األولىالمهارات القيادية للطالب في السنة "

ل دخول الكلية لطالب اختبار مهارات القيادة المكتسبة قبالتعرف إلى  هدفت الدراسة
وهذه  ،والجنس بثمانية مقاييس واضحة ، وكذلك اختبار االختالفات في العرقالسنة األولى
واستخدم الباحث  ،الطالب ل قائمة نتائج مهارات القيادة لدىدت من خالد  انية ح  المقاييس الثم

( مشتركا  من تصنيفات جنسية 771نت عينة الدراسة من )وتكو   ،المنهج الوصفي التحليلي
 . للمؤسسة في الواليات المتحدة رقية متنوعة من طالب السنة األولىوع

في مهارات القيادة  عال   ل مستوىلبحث سج  ن في امتوسط المشتركي أن   توصلت الدراسة
بسبب ؛حصائية بين المشتركين اللة إه لم توجد اختالفات ذات دفي المقاييس الثمانية، علما  بأن  

 في مقاييس وسائل التقنية وأن   جدت  بينما االختالف بسبب الجنس و   ،االختالف في العرق
 يضا  في مقياس التقنية.أ فت  لتفاعل بين الجنس والعرق اكت شتأثيرات التداخل وا

المهارة عندما يصممون برامج تطوير  اإلداريين باستخدام قاعدة مستوى ةوأوصت الدراس
 القيادة للطالب.

 
4. Ariratanaa (2005), "Development of Leadership Soft Skills Among 

Educational Administrators" . 

 اء المدارس".مدر  ور المهارات القيادية الناعمة لدى"تط

قياس تطور مهارات القيادة الناعمة بين مديري التعليم باستخدام المبادئ  هدفت الدراسة
مدير مدرسة، واستخدم الباحث  87س يعملون مع مدر   455حيث استهدفت الدراسة  ،التوجيهية

 وقام بجمع المعلومات من خالل أداة االستبانة والمقابلة. ،المنهج الوصفي التحليلي
ويدعم  ،المدراء عالية رات القيادية الناعمة لدىالمها مستوى إلى أن   لت الدراسةص  وتو 

مديري التعليم تحسنت مهارات االتصال لديهم باستخدام التكنولوجيا والتواصل  هذه النتيجة أن  
 .من خاللها

واستخدام مهارات القيادة الناعمة في  ،فالمدراء التكي   ه يجب علىن  أ وأوصت الدراسة
 يجابي في المواقف والسلوكيات للمعلمين.؛ لضمان التغيير اإللمؤسسة التعليميةا
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5. Page, (9009 )  “A COMPARATIVE ANALYSIS OF LEADERSHIP 

SKILLS DEVELOPMENT IN MARINE CORPS TRAINING AND 

EDUCATION PROGRAMS”. 

 .برامج التعليم""تحليل مقارن لتنمية المهارات القيادة والتدريب في مشاة البحرية و 

مهارات القيادية تنمية ال علىدور برامج التعليم والتدريب  إلىالتعرف  هدفت الدراسة
 وقد قام بجمع ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، البحرية ديلدي ضباط ومجن  

مقارنة نتائج هذه  توتم  ، المستهدفةمن الفئة  مع عينة المعلومات من خالل مقابالت مركزه
 .المقابالت بنموذج القيادة المعاصرة

ولكن تفتقر في  ،ه يوجد تنمية للمهارات القيادية للعينة المستهدفةبأن   وتوصلت الدراسة
ي حاجات المجندين لب  ي   إلى مستوىوال ترقى هذه البرامج  ،بعض الجوانب لتطوير هذه المهارات

لتتناسب مع حاجات المجندين والضباط ، وأوصت الدراسة بضرورة تطوير البرامج المقدمة 
 والضباط.
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 التعليق على الدراسات السابقة:
هذه الدراسات  أن   إلىمن خالل العرض السابق للدراسات واألبحاث يمكن التوصل 

الجانب النظري  ومنها ما ركز على، الجانب العملي : ركز علىعدة جوانب فمنها  زت علىرك  
ز ومنها ما رك   بيقها في هذه المؤسسات،يادية وكيفية تطأو االهتمام بمجموعة من المهارات الق

عشوائية التعليم ودوره في تنمية المهارات القيادية للملتحقين فيها من خالل أخذ عينات  على
 على ،ت القياديةفي تطوير المهارا  و المتوسطودراسة مدى تأثير مؤسسات التعليم العالي أ

ا والمتوسطة تساهم بشكل عام في إكساب الملتحقين فيها العلي المؤسسات التعليمية اعتبار أن  
ه تنوعت مجاالت المهارات القيادية ما علما  بأن   ،دية من خالل البرامج التي تقدمهامهارات قيا

حيث لقي موضوع المهارات  ،بين مؤسسات تعليمية علمية أو سياسية أو عسكرية أو أمنية
 ،هاأثر كبير في تطوير الشخصية وبنائ لما له من ؛تهمدراسو القيادية اهتمام كبير من الباحثين 

 النحو التالي: ق واالختالف للدراسات السابقة علىوفيما يلي أبرز نقاط التواف
 من حيث النتائج: -3

خر مؤسسات التعليم ساهمت بشكل أو بآ جميع أن   عت نتائج الدراسات السابقة إلىتنو  
اكاديمية  ( أن  2187، اآلتي: توصلت دراسة )األيها وفق في تطوير المهارات القيادية لخريجي

راسة )النجار، ، أما دنمية المهارات القيادية لخريجيهافي ت كبير   فلسطين العسكرية لها دور  
متوسطات تقديرات  بين (α ≤0.05الداللة ) مستوى وجود فروق عند(  فقد توصلت إلى 2181
 الذين التدريس هيئة أعضاء لصالح العمل مكان إلى عزىالدراسة ت   محاور حول الدراسة عينة

درجة  أن  إلى فقد توصلت  (2119بو زعيتر، )أ ، أما دراسةاإلسالمية الجامعة في يعملون
يهم ممارسة مديري المدارس الثانوية في محافظات غزة للمهارات القيادية من وجهة نظر معلم

 حصائية عند مستوىلة إال يوجد فروق ذات دال ، وأن ه%55.5كانت بدرجة عالية بلغت 
(α≤0.05) لدرجة  ،بين متوسطات تقديرات المعلمين في المدارس الثانوية في محافظات غزة

امة، بينما لمتغير الجنس في مجال المهارات القيادية ع عزىممارسة مديريهم للمهارات القيادية ت  
، ، اإلنسانية، الفكريةرات الذاتيةت التالية )المهاحصائية في المجاالتوجد فروق ذات داللة إ

أكثر المعوقات التي  أن   (  فقد توصلت إلى2119، ة )الرقبأما دراس ،دارية( لصالح الذكوراإل
( 1.874الحسابي ) لمعوقات االجتماعية إذ بلغ متوسطهعبر عنها أفراد العينة هي مجال ا

بمتوسط حسابي ( وبدرجة توافر كبيرة، وتاله مجال المعوقات السياسية 51.11وبوزن نسبي )
وتاله مجال المعوقات الشخصية بمتوسط ( وبدرجة توافر كبيرة، 51.11نسبي )( وبوزن 1.789)
 أن   (2115أما دراسة )الغامدي،  ،( وبدرجة توافر متوسطة88.18( وبوزن نسبي )1.181)
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اغة ولكن صي ،عامة في القيادة االستراتيجية بصورة   كبيرة   مهارات   المديرين يتمتعون بمستوى
، )الوهيبي األهداف االستراتيجية لمناهج العمل بطريقة قابلة للقياس كانت متوسطة أما دراسة

برامج التأهيل لها دور هام وأساسي في تنمية المهارات القيادية  أن   ( فقد توصلت إلى2117
د فق (page ،2112) أما دراسة ،طالب دبلوم العلوم األمنية في كلية الملك فهد األمنية لدى

ولكن تفتقر في بعض الجوانب ، هارات القيادية للعينة المستهدفةه يوجد تنمية للمأن   توصلت إلى
أما  ، ،ي حاجات المجندين والضباطيلب   إلى مستوىلتطوير هذه المهارات وال ترقى هذه البرامج 

 ه توجد فروق ذات داللة إحصائية فيأن   إلى( فقد توصلت الدراسة 2181دراسة )المناعي، 
المهارات القيادية بين المجموعتين المتدربين والضابطة وذلك لصالح مجموعة المتدربين وتوجد 

بطة وذلك فروق ذات داللة احصائية في القدرة اإلبداعية بين المجموعتين المتدربين والضا
ضرورة وضع سياسة إلى ( فقد توصلت 2112، ، أما دراسة )العاجزلصالح مجموعة المتدربين

 ،حددة وواضحة خاصة بالتعليم الجامعية بصورة خاصة والتعليم العام بصورة عامةتربوية م
أما  ،بحيث يتم تحديد المسؤوليات والواجبات الملقاة عليها من جهة وتحديد أهدافها بموضوعية

في  المديرين والمعلمين واألقران لعبوا دورا  هاما  إلى أن  ( فقد توصلت altaneiji، 2119دراسة )
( فتوصلت إلى وجود فروق 2187أما دراسة )اسليم،  ،الطالب المهارات القيادية لدىتطوير 

من ، حصائية في دور برامج إعداد القادة التدريبية في تعزيز المهارات القيادية ذات داللة إ
 متغير المؤهل العلمى. إلىعزى وجهة نظر الشباب الفلسطيني المشارك في برامج إعداد القادة ت  

لدراسات وجود دور لمساقات برامج ا توصلت إلى (2187)الدجنى واألعور،  ةأما دراس
مهارات الموارد  ت الفلسطينية بقطاع غزة فى تنميةالتجارة في الجامعاالعليا بكليتي التربية و 

ه ال توجد فروق ، وأن  %81.78بة بدرجة عالية بوزن نسبي البشرية بالجامعة من وجهة نظر الطل
راسة ( بين متوسطات استجابة أفراد عينة الدα≤1.17ة عند مستوى الداللة) ذات داللة إحصائي

 الكلية(. -الجنستعزى إلى متغيرات الدراسة )

من المدربين والمتدربين أسهمت  كل   ( فتوصل الباحث أن  2111أما دراسة )القحطانى، 
مة للطلبة العسكريين، إال البرامج الحالية  بدرجة عالية في بناء الصفات والمهارات القيادية الالز 

ها لبرامج تسهم بدرجة متوسطة في بنائهذه ا فإن   ،ا  من الصفات والمهارات القياديةهناك عدد أن  
تستهدف برامج التأهيل القيادي بناء الصفات والمهارات المتدربين يرون باألهمية العالية بأن    وأن  

 القيادية الواردة في أداة البحث.
 

 من حيث األدوات: -7
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 ،pageاستخدمت جميع الدراسات السابقة االستبانة كأداة للدراسة، باستثناء دراسة )
( استخدمت أداة المقابلة لجمع  Tang، 2013( ودراسة )altaneiji ،2119( ودراسة )2112

 االستبانة. إلىالمعلومات باإلضافة 
 من حيث المنهج: -1

( 2115ناء دراسة )الغامدي، استخدمت جميع الدراسات المنهج الوصفي التحليلي باستث
 .( استخدمت المنهج االستنباطي2182ودراسة الزهراني ) ،استخدمت المنهج االستكشافي

 من حيث العينة: -4

عت عينة الدراسة المستخدمة في الدراسات السابقة كال  حسب مجتمع الدراسة الذي تنو  
من عينة  (2187ة )األي، دراس  : تكونت عينةتيدافه وكانت عينات الدراسة وفق اآلاسته تم  

أما دراسة )النجار،  ،خريج من خريجي أكاديمية فلسطين للعلوم العسكرية 858عشوائية من 
 والعلوم، التجارة، والعلوم، التربية خريج عضو هيئة تدريس بكليات 111( فتكونت من 2181
 والعلوم، الحاسوب موعلو ، الطبية العلوم: وبأقسام وجامعة األقصى اإلسالمية بالجامعة اإلدارية
، أما التطبيقية للعلوم الجامعية والكلية والتكنولوجيا العلوم والمالية بكلية اإلدارية والعلوم، الهندسية
( 2119، أما دراسة )الرقب ،معلما  ومعلمة 112( تكونت العينة من 2119، بو زعيتردراسة )أ

بمحافظات غزة للعام الدراسي من عينة عشوائية من العاملين في مؤسسات التعليم العالي 
 ،جامعة األقصى( –زهر جامعة األ –سالمية ( في ثالث جامعات )الجامعة اإل2181/2119)

مديرا  ومعلما  في المدارس الثانوية في  111( فتكونت العينة من 2115، أما دراسة )الغامدي
( فتكونت العينة من 2117، أما دراسة )الوهيبي ،منطقة الباحة في المملكة العربية السعودية

( فتكونت page ،2112أما دراسة ) ،مدرس من المدرسين والمدربين في الكلية األمنية 218
( 2181، أما دراسة )المناعي ،البحرية من الملتحقين في أكاديمية المشاة من عينة عشوائية
ن التابعين طالب وطالبة تم اختيارهم بشكل عشوائي من الطالب المتفوقي 18فتكونت العينة من 

، altaneijiأما دراسة ) ،لبرنامج سمو ولي العهد لرعاية المتفوقين بمدارس مملكة البحرين
، أما انوا أعضاء مجلس طالب في المدرسة( فتكونت العينة من سبعة عشر طالبا  ممن ك2119

بية ( فتكونت العينة من عينة عشوائية من كليتي التجارة والتر 2187دراسة )الدجنى واألعور، 
( فتكونت العينة من 2187، ، أما دراسة )اسليم819الغ عددها في الجامعة االسالمية والب

( 17-81بداع في قطاع غزة ممن تتراوح أعمارهم ما بين )ريجي برامج إعداد القادة لمؤسسة إخ
( 2111، ، أما دراسة )القحطانى( خريج225عينة عشوائية عددها ) اختيار وقد تم   ،عام
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العزيز الحربية وكلية الملك خالد  عينة من جميع الطلبة الملتحقين في كلية الملك عبدفتكونت ال
 العسكرية.

 ستفاد الباحث من الدراسات السابقة فيما يلي:وجه االستفادة: اأ

 تكوين فكرة أعمق وأوسع عن موضوع الدراسة. -

 األسلوب والمنهج المناسب لكتابة الدراسة. التعر ف إلى -

 الدراسة.تحديد متغيرات  -

وانتقاء ما يتناسب مع موضوع  ،الع على األدوات المستخدمة في هذه الدراساتاالط   -
 دراستها.

 الع على المصادر والمراجع التي تتناسب مع الدراسة الحالية.االط   -

 جمع مادة اإلطار النظري للدراسة. -

 ز:وجه التمي  أ
صفي التحليلي كما استخدمت الدراسة منهج تحليل المحتوى إضافة إلى المنهج الو  -

 استخدمت أداتين لتحقيق أهداف الدراسة .

التي وضعت  ؛القالئل الدراسات الفلسطينية منالدراسة )على حد علم الباحث(  عد  ت   -
من خالل تحليل كافة مفردات مساقات  تطوير المهارات القيادية لخريجيهامقترحات عملية ل

 .البرنامج

 القيادية.ة في مجاالت المهارات تناولت الدراسة مجاالت موضوعية جديد -
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 :الفجوة البحثية
 (: الفجوة البحثية3-1)رقم جدول 

وجه 
 الدراسة الحالية الفجوة البحثية الدراسات السابقة المقارنة

ات
امع

الج
ور 

د
 

  تناولت الدراسات السابقة دور
الجامعات الفلسطينية في 
تطوير المهارات القيادية أو 
 دورها في خدمة المجتمع.

  تناولت الدراسات السابقة دور
الجامعات الفلسطينية في تنمية 

 المجتمع.

  الدراسات السابقة تناولت دور
الجامعات الفلسطينية في تنمية 
المجتمع والمهارات القيادية دون 
اقتراح طرق أو أفكار لتطوير 

برامج التعليم في هذه 
 المؤسسات.

 الدراسة الحالية أدوات أو  تبحث
القيادة برامج لتطوير  ؛آليات
في مؤسسات التعليم  واالدارة

العالي من وجهة نظر 
 خريجيها.

ات
سس

مؤ
ة ال

وعي
ن

 

  تناولت الدراسات السابقة دور
الجامعات الفلسطينية بشكل 
عام وبكافة برامجها في خدمة 

 المجتمع.

  تناولت الدراسات السابقة دور
الجامعات الفلسطينية في تنمية 

القيادية بعض المهارات 
في المجاالت  تخصصةالم

العسكرية أو األمنية أو 
 اإلدارية.

 

  الدراسات السابقة درست دور
الجامعات الفلسطينية بشكل 

عام دون دراسة دور 
المؤسسات التعليمية 
المتخصصة في مجال 

 الدراسات العليا.
 ا  الدراسات السابقة درست جزء 

من المهارات القيادية 
المتخصصة في المجاالت 

منية واإلدارية العسكرية واأل
ولكنها غير شاملة للمهارات 

 القيادية الحديثة.

 دراسة واقع المهارات ال تبحث
خريجي برامج  القيادية لدى

القيادة واإلدارة في مؤسسات 
 التعليم العالي وستأخذ جامعة
 واحدة كدراسة حالة على

الجامعات في المحافظات 
 الجنوبية.

 سة الحالية المهارات ار الد تبحث
دية الحديثة وفق مراجع القيا

حديثة تناولت المهارات القيادية 
مؤلفات وشملتها في عدد من ال

 تعريفها خالل الدراسة. جرى
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 الفصل الرابع

 اإلطار العملى للدراسة

 منهجية الدراسة وإجراءاتها

  .المقدمة

 .الدراسة وأسلوب منهجية

 .الدراسة مجتمع

 .الدراسة عينة

 .الدراسة أداتا

 .االستبانة بناء اتخطو

 .االستبيان صدق

 .االستبانة ثبات

.الدراسة في المستخدمة اإلحصائية المعالجة
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 الفصل الرابع
جراءاتها منهجية الدراسة  وا 

 :مقدمةال
جراءاتهــا محــورا  ت   نجــاز الجانــب التطبيقــي إيــتم مــن خاللــه  رئيســيا   عتبــر منهجيــة الدراســة وا 

علـــى البيانـــات المطلوبـــة إلجـــراء التحليـــل اإلحصـــائي وعـــن طريقهـــا يـــتم الحصـــول  الدراســـة،مـــن 
 الدراســـة،للتوصـــل إلـــى النتـــائج التـــي يـــتم تفســـيرها فـــي ضـــوء أدبيـــات الدراســـة المتعلقـــة بموضـــوع 

 ق األهداف التي تسعى إلى تحقيقها. حق  وبالتالي ت  

وكــــذلك أداة  وعينـــة الدراســـة،ومجتمــــع  متبـــعنهج الللمـــ تنـــاول هـــذا الفصــــل وصـــفا  حيـــث 
كما يتضـمن  ،ومدى صدقها وثباتها وتطويرها،إعدادها وكيفية بنائها ة المستخدمة وطريقة الدراس
واألدوات التـــــي  وتقنينهـــــا،أداة الدراســـــة  تصـــــميمفـــــي  الباحـــــث ابهـــــم لإلجـــــراءات التـــــي قـــــا وصـــــفا  

وينتهــي الفصــل بالمعالجــات اإلحصــائية التــي اســتخدمت فــي اســتخدمتها لجمــع بيانــات الدراســة، 
 يلي وصف لهذه اإلجراءات: اوفيم النتائج،ات واستخالص لبيانتحليل ا

 : دراسةمنهجية وأسلوب ال
بنــاء  علــى طبيعــة الدراســة واألهــداف التــي تســعى لتحقيقهــا فقــد اســتخدم الباحــث المــنهج 

ويهـتم بوصـفها وصـفا   ،والذي يعتمد على دراسة الظاهرة كمـا توجـد فـي الواقـع التحليلي،الوصفي 
كمــا ال يكتفـي هـذا المـنهج عنـد جمـع المعلومـات المتعلقــة  وكميـا ،تعبيـرا  كيفيـا   ويعبـر عنهـا ،دقيقـا  

بل يتعداه إلى التحليل والربط والتفسير  المختلفة،بالظاهرة من أجل استقصاء مظاهرها وعالقاتها 
عليهـــا التصــــور المقتـــرح بحيــــث يزيـــد بهـــا رصــــيد المعرفـــة عــــن  ىبنـــل إلـــى اســــتنتاجات ي  للوصـــو 

 (600: 6001 ،مدانيالح (الموضوع.

عبـارة عــن دراســة علميــة تحليلــي المحتــوى والـذي يعــرف بأنــه  كمـا اســتخدم الباحــث مـنهج
دقيقة وشاملة تعتمد علـى المالحظـة والقيـاس بهـدف معرفـة العناصـر األساسـية التـى تتكـون منهـا 

 (60: 6006تحليلها. )حسب اهلل،  المادة العلمية التى يتم

 أساسين للمعلومات:وقد استخدم الباحث مصدرين 

ـــة .6 ـــة ذات إلـــى : حيـــث اتجـــه الباحـــث المصـــادر الثانوي الكتـــب والمراجـــع العربيـــة واألجنبي
ــــت  ــــدوريات والمقــــاالت والتقــــارير، واألبحــــاث والدراســــات الســــابقة التــــي تناول العالقــــة، وال

 موضوع البحث، والبحث والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختلفة.
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جمــع  ىلجــأ الباحــث إلــ ،الدراســةلجوانــب التحليليــة لموضــوع لمعالجــة ا المصــادر األوليــة: .6
ــــللدراســــةالبيانــــات األوليــــة مــــن خــــالل االســــتبانة كــــأداة رئيســــة  لهــــذا ص  مت خ  م  ، ص  يصــــا  

 الغرض.

 مجتمع الدراسة:
في أكاديمية اإلدارة  القيادة واالدارةيتكون مجتمع الدراسة من كافة خريجي برامج 

( خريج والجدول التالي يوضح توزيع مجتمع 601بالغ عددهم )ة للدراسات العليا والوالسياس
 الدراسة:

 : توزيع مجتمع الدراسة(3-4) رقم جدول

 اسم الجامعة
 ممارسة العمل التحصيل مستوى الجنس

 ال يعمل يعمل  ممتاز جيد جدا جيد أنثى ذكر

 61 80 60 22 66 60 21 دارة والسياسةأكاديمية اإل

 (.6061دارة والسياسة )اإلأكاديمية إحصائية من 

 عينة الدراسة:
 :العينة االستطالعية

بغرض اختيارهم بطريقة عشوائية  ، تم  ا  خريج 60 تك ونت عينة الدراسة االستطالعية من
عينة  دمج للتطبيق على العينة األصلية، وقد تم  ا الدراسة، والتحقق من صالحيته ةتقنين أدا

إلى صغر حجم  بب عدم وجود اختالفات بين النتائج إضافة  بس التطبيق عليها الدراسة التي تم  
 . المجتمع

 عينة الدراسة الفعلية:

أكاديمية اإلدارة  برنامج القيادة واإلدارة في تبلغ عينة الدراسة الفعلية من جميع خريجي
 وستكون العينة هي نفسها مجتمع الدراسة ( خريج  601والسياسة للدراسات العليا والبالغ عددهم )

 .بطريقة المسح الشامل
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 :الدراسة تاأدا
 :االستبانة .1

حول واقع المهارات القيادية لدى خريجي برامج القيادة واإلدارة في  إعداد إستبانة تم  
 .""أنموذجا   "أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا مؤسسات التعليم العالي وسبل تطويرها

 :نييسة من قسمين رئيسار ستبانة الداتتكون 

توى الجنس، مسوهو عبارة عن البيانات الشخصية عن المستجيب )القسم األول:  -
 (.، ممارسة العملالتحصيل العلمي في الماجستير

واقع المهارات القيادية لدى خريجي برامج القيادة واإلدارة في وهو عبارة عن  القسم الثاني: -
، ويتكون لسياسة للدراسات العلياأكاديمية اإلدارة وا مؤسسات التعليم العالي وسبل تطويرها

 :فقرة (21)من 

 ( فقرة.21: المهارات الفنية ويتكون من )المحور األول

o ( فقرات.2: مهارات إدارة الوقت واالجتماع ويتكون من )المجال األول 
o ( فقرات2المشكلة وحلها ويتكون من ): مهارة تحليل المجال الثاني. 
o  :( فقرات1ويتكون من ) راتيجيمهارة التخطيط االستالمجال الثالث. 
o  :( فقرات2مهارة الرقابة ويتكون من )المجال الرابع. 
o ( فقرات4ويتكون من ) مهارة إعداد التقارير: المجال الخامس. 
o ( فقرات2ويتكون من ) مهارة إعداد التقارير: المجال السادس. 
o :( فقرات2ويتكون من ) مهارة إدارة األزمات المجال السابع. 
o ( فقرات4ويتكون من ) قيادة التغيير: مهارة لثامنالمجال ا. 

 ( فقرة.62نسانية ويتكون من ): المهارات اإلالمحور الثاني

o ( فقرات4ويتكون من ) مهارة إقامة العالقات مع اآلخرين: ولالمجال األ. 
o ( فقرات2ويتكون من ) هارة االتصال والتواصل: مالمجال الثاني. 
o ( فقرات2ويتكون من ) ضمن فريقمهارة العمل : المجال الثالث. 
o ( فقرات4ويتكون من ) مهارة الذكاء الوجداني واالجتماعي: المجال الرابع. 

 ( فقرة.66: المهارات المفاهيمية ويتكون من )المحور الثالث
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o ( فقرات1لتفكير الناقد ويتكون من )وا مهارة التنوع في التفكير: ولالمجال األ. 
o ( فقرات4ويتكون من ) فة وتوليد األفكاراإلضا: مهارة المجال الثاني. 

 ( فقرة.66: المهارات التنافسية ويتكون من )المحور الرابع

o ( فقرات2اءة والفاعلية ويتكون من ): مهارة الكفولالمجال األ. 
o ( فقرات2مة )الحاكمية( ويتكون من )الحوكمهارة : المجال الثاني. 
o ( فقرات4ن من )دعم والمناصرة ويتكو المهارة : المجال الثالث. 
o ( فقرات2لتفرد والتميز ويتكون من ): مهارة االمجال الرابع. 
o ( فقرات2ويتكون من ) مهارة التدويل: المجال الخامس. 

( لقياس استجابات المبحوثين لفقرات االستبيان حسب جدول 60-6تم استخدام التدرج )
 :(6-2رقم )

 درجات مقياس : (7-4) رقم جدول

فق غير موا االستجابة

 بشدة
 موافقة بشدة 

 31 2 8 2 1 4 4 1 7 3 المقياس

على  دل   60من جابة وكلما اقتربت اإل لالستجابة،( 60-6)اختار الباحث التدرج 
 .%60الموافقة العالية على ما ورد في الفقرة المعنية وكل تدرج له وزن نسبي 

 :االستبانةخطوات بناء 
واقع المهارات القيادية لدى خريجي برامج القيادة "لمعرفة  قام الباحث بإعداد أداة الدراسة

واإلدارة في مؤسسات التعليم العالي وسبل تطويرها" أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا 
 :االستبانةلبناء  الخطوات التاليةواتبع الباحث  "،"دراسة حالة

واالستفادة  الدراسة،لصلة بموضوع على األدب اإلداري والدراسات السابقة ذات ا العاالط   -
 وصياغة فقراتها. االستبانةمنها في بناء 

 .االستبانةتحديد المجاالت الرئيسية التي شملتها  -
 تحديد الفقرات التي تقع تحت كل مجال. -
بداء المالحظات. -  عرض االستبانة على المشرف للنقاش وا 
 .أساسيين حورينمفي صورتها األولية وقد تكونت من  االستبانةتصميم  تم   -



  

   11 

 منهجية الدراسة وإجراءاهتا الرابعالفصل 

 ( من المحكمين ذوي الخبرة في المجاالت األكاديمية10على ) االستبانةعرض  تم   -
يبين  (2)والملحق رقم  ،من الجامعات والمؤسسات الحكومية واإلحصائية في كلدارية واإل

 أسماء أعضاء لجنة التحكيم.
ف أو اإلضافة من حيث الحذ االستبانةتعديل بعض فقرات  في ضوء آراء المحكمين تم   -

 (.6ملحق ) فقرة،( 21في صورتها النهائية على ) االستبانة لتستقر والتعديل،

 صدق االستبيان:
، (817 :2181" )الجرجاوي،لقياسه ضعما و   ستبيانقيس االي أن  "صدق االستبانة يعني 

شمول االستقصاء لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل من "قصد بالصدق كما ي  
 "ثانية، بحيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها ة، ووضوح فقراتها ومفرداتها من ناحية  ناحي

 بطريقتين: انةاالستبالتأكد من صدق  وقد تم   ،(859: 2118 ،وآخرون )عبيدات
 الصدق من وجهة نظر المحكمين "الصدق الظاهري": -8

 في ينالمتخصص المحكمين من ا  دعد الباحث يختار أن هويقصد بصدق المحكمين "

عرض حيث تم  ،(815 :2181 )الجرجاوي، "الدراسة موضوع المشكلة أو الظاهرة مجال
اإلدارة و  القيادةمجال  في متخصصين 81ت من على مجموعة من المحكمين تألف   االستبانة

(، وقد استجاب الباحث آلراء المحكمين وقام بإجراء ما يلزم 1وأسماء المحكمين بالملحق رقم )
-ل في ضوء المقترحات المقدمة، وبذلك خرج االستبيان في صورته النهائية من حذف وتعدي

 (.2الملحق رقم ) انظر

 صدق المقياس: -2
 Internal Validityاالتساق الداخلي : أوالً 

مع المجال  االستبانةمدى اتساق كل فقرة من فقرات "يقصد بصدق االتساق الداخلي 
وذلك من خالل  لالستبانةاحث بحساب االتساق الداخلي ، وقد قام الب"هذه الفقرة الذي تنتمي إليه

والدرجة الكلية للمجال  االستبانةحساب معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجاالت 
 نفسه.

 الداخلي:نتائج االتساق 
 المهارات الفنية: المحور األول



  

   19 

 منهجية الدراسة وإجراءاهتا الرابعالفصل 

ارات ( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "المه2-2يوضح جدول رقم )
   معنوية االرتباط المبينة دالة عند مستوى معامالت " والدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن  الفنية
0.04 ≥α ،لما وضع لقياسه. ا  وبذلك يعتبر المجال صادق 

 
 والدرجة الكلية للمجال"معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال المهارات الفنية : (1-4) رقم جدول

 ات الفنيةالمهار  #
 بيرسون معامل

 لالرتباط

 االحتمالية القيمة

(Sig.) 

 0.000 *0.281 مهارات إدارة الوقت واالجتماع 

 0.000 *0.923 أكسبني برنامج القيادة واإلدارة المعرفة في كيفية إدارة وقت األنشطة واألعمال. _1

 0.000 *0.936 نني من استثمار الوقت بالشكل األمثل.مك   _2

 0.000 *0.916 هم في تحسين قدراتي إلدارة اجتماعات ناجحة ومثمرة.أس _3

 0.000 *0.938 أكسبني مهارة إعداد الخطط اليومية وأجندات العمل. _4

 0.000 *0.864 مهارة تحليل المشكلة وحلها 

 0.000 *0.923 دارة قدرتي على تطوير الحلول والبدائل للمشكالت.ر برنامج القيادة واإلطو   _1

 0.000 *0.937 مني التنبؤ بالمشاكل واكتشافها.عل   _2

 0.000 *0.970 نني من تحليل المعلومات المتعلقة بموقف معين.مك   _3

 0.000 *0.913 كسبني مهارة استخدام نماذج مختلفة في حل المشكالت.أ _4

 0.000 *0.822 مهارة التخطيط االستراتيجي 

 0.000 *0.927 . ة كيف أطور الخططدار أكسبني برنامج القيادة واإل _1

 0.000 *0.960 أهمية التخطيط ودوره في تطوير أدائي. خ لدي  رس   _2

 0.000 *0.943 نني من امتالك مهارة استخدام أداوت التحليل االستراتيجي.مك   _3

 0.000 *0.961 مني مهارة صياغة األهداف بدقة.عل   _4
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 0.000 *0.955 خطط تشغيلية. جيات إلىدراتي في تحويل االستراتيزاد من ق _5

 داء األمثل.مية المعايير ودورها في تحديد األزاد من إدراكي بأه _6
 

0.957* 0.000 

 0.000 *0.188 مهارة الرقابة 

 0.000 *0.564 موارد المنظمة والمؤسسة. علىالحفاظ  علىدارة القدرة منحني برنامج القيادة واإل _1

 0.000 *0.629  .ة العمل بالوسائل العلمية الحديثةأرشدني إلى مراقب _2

 0.000 *0.902 مكان.والحد من االنحرافات قدر اإل ،العمل علىر من مهاراتي في الرقابة طو   _3

 0.000 *0.632 د من جودة العمل.دني بالمعايير الالزمة للتأك  زو   _4

 0.000 *0.826 مهارة إعداد التقارير 

 0.000 *0.953 كتابة وصياغة التقارير بشكل علمي. القدرة علىلقيادة واالدارة أكسبني برنامج ا _1

 0.000 *0.952 نني من استخدام نماذج متنوعة من التقارير.مك   _2

 0.000 *0.963  .تقديم تقارير نوعية ونموذجية للمؤسسة التي أعمل بها ساعدني على _3

 0.000 *0.969 السنوية. مني كيفية الربط بين التقارير والخطةعل   _4

 0.000 *0.886 أكسبني مهارة القراءة النقدية للتقارير السنوية. _5

 0.000 *0.822 تقدير الموقف واتخاذ القرار 

 0.000 *0.958 اتخاذ القرارات الصائبة. ر برنامج القيادة واإلدارة قدرتي علىطو   _1

 0.000 *0.973 يلها.تقدير المواقف وتحل ساهم  في تطوير قدرتي على _2

 0.000 *0.961 متابعة تنفيذ القرارات.ل لنيأه   _3

 0.000 *0.974 مني كيفية تقييم القرارات.عل   _4

 0.000 *0.822 مهارة إدارة األزمات 

 0.000 *0.967 التعامل مع المواقف غير االعتيادية ومعالجتها. علىدارة ساعدني برنامج القيادة واإل _1
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 0.000 *0.970 كيفية اتخاذ القرارات في أوقات الطوارئ.مني عل   _2

 0.000 *0.982 التغيير. علىزمات والعمل هم في تطوير قدرتي في استغالل األسا _3

 0.000 *0.957 ر إمكاناتي في التنبؤ باألزمات قبل حدوثها.طو   _4

 0.000 *0.822 قيادة التغييرمهارة  

 0.000 *0.937 ارة مهارة التخطيط المسبق للتغيير.دمني برنامج القيادة واإلعل   _1

 0.000 *0.956 ر إمكاناتي في تحديد التغيير المنوي تنفيذه.طو   _2

 0.000 *0.969 التغيير.ساعدني في تحديد الهدف من  _3

 0.000 *0.967 نني من اتباع الخطوات المنطقية للتغيير.مك   _4

 0.000 *0.931 اومة التغيير.نني من التعامل اإليجابي مع مقمك   _5

 .α≤0.00داللة  االرتباط دال إحصائيا  عند مستوى *

المهارات قرة من فقرات مجال "( معامل االرتباط بين كل ف2-2يوضح جدول رقم )
 االرتباط المبينة دالة عند مستوى معامالت " والدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن  نسانيةاإل

 لما وضع لقياسه. ا  يعتبر المجال صادق وبذلك α≤ 0.04معنوية 
 " والدرجة الكلية للمجالكل فقرة من فقرات مجال "المهارات االنسانيةمعامل االرتباط بين : (4-4) رقم جدول

 نسانيةالمهارات اإل  #
 بيرسون معامل

 لالرتباط

 القيمةاالحتمالية

(Sig.) 

 0.000 *0.866 مهارة إقامة العالقات مع اآلخرين 

1_ 
التفاعل مع أفكار اآلخرين  علىدارة القدرة كسبني برنامج القيادة واإلأ

 ومشاعرهم.
0.933* 0.000 

 0.000 *0.909 ساعدني في كيفية كسب دعم الرؤساء وثقتهم. _2

 0.000 *0.950 أسهم في كيفية التوفيق بين )الحزم واللين( أثناء التعامل مع المرؤوسين. _3

 0.000 *0.944 ياجات المرؤوسين المادية والمعنوية.مني طرق معرفة احتعل   _4
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 كسبني القدرة على بناء العالقات االجتماعية مع المرؤوسين.أ _5
 

0.964* 0.000 

 0.000 *0.862 هارة االتصال والتواصلم 

1_ 
فكار وسائل االتصال المناسبة؛ لنقل األ دارة استخداممني برنامج القيادة واإلعل  

 والتوجيهات.
0.968* 0.000 

 0.000 *0.974 ساعدني على سهولة تدفق المعلومات والبيانات للمرؤوسين. _2

 0.000 *0.977 المبادرة باالتصال والتواصل بالوقت المناسب. علىكسبني القدرة أ _3

 0.000 *0.950 خرين من خالل استخدام مبادئ التواصل الفعال.مني طرق التأثير في اآلعل   _4

 0.000 *0.864 ضمن فريق مهارة العمل 

 0.000 *0.962 تكوين فرق العمل. علىدارة مقدرتي ساهم برنامج القيادة واإل _1

 0.000 *0.981 عضو في فريق العمل. نني من تحديد مهام ومسئوليات كل  مك   _2

 0.000 *0.983 عضاء الفريق.ني القدرة على التعامل المرن مع أأكسب _3

 0.000 *0.961 عضو في فريق العمل. ر األمثل إلمكانات كل  نني من االستثمامك   _4

 0.000 *0.222 مهارة الذكاء الوجداني واالجتماعي 

 0.000 *0.856 .فهم األشخاص وانفعاالتهم وأفكارهممني برنامج القيادة واإلدارة عل   _1

 0.000 *0.668 كسبني مهارة القدرة على إدارة العالقات مع اآلخرين.أ _2

 0.000 *0.671 ساليب للتعامل اإليجابي المحفز مع المرؤوسين.ساهم في تعليمي أ _3

 –إدارة المعرفة االنفعالية لدى اآلخرين مثل: )االنفعاالت  علىمنحنى القدرة  _4
 والحماس والمثابرة وحفز النفس(.

0.681* 0.000 

5_ 
جتماعية مع مني كيفية استثمار الذكاء الوجداني في تطوير العالقات االعل  

 المرؤوسين.
0.671* 0.000 

 .α≤0.00داللة  االرتباط دال إحصائيا  عند مستوى *
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اط بين كل فقرة من فقرات مجال "المهارات ( معامل االرتب7-4جدول رقم )يوضح 
 االرتباط المبينة دالة عند مستوى معامالت " والدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن  المفاهيمية
 لما وضع لقياسه. ا  وبذلك يعتبر المجال صادق α≤ 1.17معنوية 
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال نشر المهارات المفاهيمية والدرجة الكلية  :(4-4) رقم جدول

 للمجال

 المهارات المفاهيمية #
 بيرسون معامل

 لالرتباط

 االحتمالية القيمة

(Sig.) 

 0.000 *0.212 اقدوالتفكير الن مهارة التنوع في التفكير 

بداعي اإل –المنطقي  –أكسبني برنامج القيادة واإلدارة المعرفة بأنواع التفكير )العلمي  _1
 إلخ..(. –الناقد  –

0.761* 0.000 

 0.000 *0.767 نني من تنظيم التفكير والتعبير عنه بتسلسل ووضوح.مك   _2

 0.000 *0.713 ج.ل واالستنتاأسهم في تحسين قدراتي في عمليات التأم   _3

 0.000 *0.790 منحني القدرة على االستقاللية في التفكير. _4

 0.000 *0.833 أكسبني القدرة على التفكير بطرق إبداعية. _5

 0.000 *0.835 بعض األفكار أو رفضها. مني الحكم علىعل   _6

 0.000 *0.806 اإلضافة وتوليد األفكارمهارة  

 0.000 *0.887 أفكار جديدة وممارستها.ابتكار واإلدارة كيفية  مني برنامج القيادةعل   _1

 0.000 *0.895 االبتكار وتوليد االفكار. ،وحث المرؤوسين علىكسبني مهارة استقبال أفكار جديدة أ _2

معين وتوليدها لدى  قرار التخاذ المطلوبة المعلومات تحديد على منحنى القدرة _3
 المرؤوسين.

0.348* 0.001 

 –أكسبني مهارة توليد أفكار جديدة باستخدام أليات متعددة مثل )العصف الذهني  _4
 أسلوب دلفي(.

0.906* 0.000 

 0.000 *0.874 بداعية لدى المرؤوسين.نني من مهارة تطوير األفكار اإلمك   _5

 .α≤0.00داللة  عند مستوىاالرتباط دال إحصائيا   *
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ن كــل فقـــرة مـــن فقــرات مجـــال "المهـــارات بـــيمعامــل االرتبـــاط  (1-2)يوضــح جـــدول رقـــم 
 االرتبــاط المبينــة دالــة عنــد مســتوى معــامالت " والدرجــة الكليــة للمجــال، والــذي يبــين أن  التنافســية
 لما وضع لقياسه. ا  وبذلك يعتبر المجال صادق α≤ 0.04معنوية 
 ة والدرجة الكلية للمجالمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال المهارات التنافسي: (1-4)رقم جدول 

 المهارات التنافسية #
 معامل بيرسون

 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 

 0.000 *0.228 مهارة الكفاءة والفاعلية 

 0.000 *0.966 بينهم.رق دارة مهارة الجمع بين الكفاءة والفعالية والفمني برنامج القيادة واإلعل   _1

 0.000 *0.976 هداف بأقل وقت وجهد وأفضل أداء.ألأكسبني القدرة على تحقيق ا _2

3_ 
ميزاتها  األمثل لموارد المؤسسة؛ للحفاظ علىزاد من إدراكي بأهمية االستثمار 

 التنافسية.
0.963* 0.000 

 0.000 *0.961 دني بمعايير ومؤشرات تحقيق الكفاءة والفعالية في أداء المؤسسة.زو   _4

 0.000 *0.862 الحوكمة )الحاكمية(مهارة  

 0.000 *0.949 دارة كيفية التعامل مع معايير الجودة في العمل المؤسسي.مني برنامج القيادة واإلعل   _1

 0.000 *0.959 نني من آليات تحقيق الشفافية في المعامالت.مك   _2

 0.000 *0.961 أكسبني طرق المساءلة وتقييم األداء. _3

 0.000 *0.948 يجابية في التغيير.ة والمشاركة اإلمسئولية االجتماعيال ز لدي  عز   _4

 0.000 *0.822 الدعم والمناصرةمهارة  

1_ 
أكسبني برنامج القيادة واإلدارة مهارة كسب آراء وتغيير توجهات الناس لصالح 

 المؤسسة.
0.936* 0.000 

2_ 
كسب تأييد جماعات الدعم والمناصرة في سبيل تحقيق أهداف  منحنى القدرة على

 المؤسسة.
0.959* 0.000 
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 0.000 *0.975 دني بالمعرفة في كيفية عمل مؤسسات الدعم والمناصرة.زو   _3

 0.000 *0.962 أكسبني طرق الحشد والتأييد لآلراء وتشكيل جماعات الدعم والمناصرة. _4

 0.000 *0.948 فني أشكال التعبير عن الرأي وآليات تنظيم فعاليات الدعم والمناصرة.عر   _5

 0.000 *0.282 مهارة التفرد والتميز 

 0.000 *0.813 دارة مهارة تطبيق معايير التفرد والتميز.أكسبني برنامج القيادة واإل _1

 0.000 *0.643 تطوير المهارات التي تساعد على امتالكي ميزة تنافسية عن زمالئي. علىساعدني  _2

 0.000 *0.655 .نني من محاكاة التجارب الناجحة والمميزةمك   _3

 0.000 *0.648 نني من صياغة وعرض قصص النجاح الخاصة بي وبالمؤسسة.مك   _4

 0.000 *0.262 مهارة التدويل 

 0.000 *0.947 دارة مهارة التدويل في عمل المؤسسة.مني برنامج القيادة واإلعل   _1

 0.000 *0.963 ة.أكسبني المعرفة التامة حول آليات العمل المطلوبة لتدويل المؤسس _2

 0.000 *0.972 مهارات تؤهلني للعمل دوليا  في مجال التخصص. منحني _3

 0.000 *0.960 دني بمهارة التشبيك وطرق بناء الشراكات.زو   _4

 .α≤0.00داللة  االرتباط دال إحصائيا  عند مستوى *

 Structure Validityالصدق البنائي  ثانيًا_

التي  ،ق األهدافالذي يقيس مدى تحق   ةقاييس صدق األدادق البنائي أحد ميعتبر الص
ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية  ىد األداة الوصول إليها، ويبين مدتري

 .االستبانةلفقرات 

دالة  االستبانةجميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت  أن   (2-2)يبين جدول رقم 
لما وضع  ةصادق االستبانةعتبر جميع مجاالت ت  وبذلك  α≤0.04معنوية  ىمستو  إحصائيا  عند

 لقياسه.
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محور )واقع المهارات القيادية( والدرجة الكلية معامل االرتباط بين درجة كل مجال من : (2-4) رقم جدول
 للمحور 

 

 

# 

 

 المجاالت
 معامل بيرسون

 لالرتباط

 االحتمالية القيمة

(Sig.) 

1_ 

 واقع المهارات القيادية

 0.000 *0.975 لمهارات الفنيةا

 0.000 *0.943 نسانيةالمهارات اإل _2

 0.000 *0.845 المهارات المفاهيمية _3

 0.000 *0.945 المهارات التنافسية _4

 .α≤0.00داللة  االرتباط دال إحصائيا  عند مستوى *

 :Reliability ستبانةثبات اال
 االستبانةإعادة توزيع  نفس النتيجة لو تم   تبانةاالسعطي هذه ت   أن   االستبانةيقصد بثبات 

عني االستقرار ت االستبانةثبات  أكثر من مرة تحت نفس الظروف والشروط، أو بعبارة أخرى أن  
إعادة توزيعها على األفراد عدة مرات  وعدم تغييرها بشكل كبير فيما لو تم   ،االستبانةفي نتائج 

 خالل فترات زمنية معينة.

 الدراسة من خالل: استبانةالباحث من ثبات ق وقد تحق  

وطريقة التجزئة النصفية  Cronbach's Alpha Coefficient معامل ألفا كرونباخ
 (.2-2وكانت النتائج كما هي مبينة في جدول رقم )

 

 

 
 التجزئة النصفية لقياس ثبات االستبانة معامل ألفا كرونباخو (8-4)رقم جدول 

 

# 
 المجاالت 

 عدد

 الفقرات

 معامل ألفا

 كرونباخ
التجزئة 
 النصفية
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 *0.822 *0.818 36 المهارات الفنية  

1_ 

 المهارات الفنية

 *0.842 *0.821 4 مهارات إدارة الوقت واالجتماع

 *0.814 *0.846 4 مهارة تحليل المشكلة وحلها _2

 *0.821 *0.822 6 مهارة التخطيط االستراتيجي _3

 *0.284 *0.184 4 مهارة الرقابة _4

 *0.826 *0.818 5 مهارة إعداد التقارير _5

 *0.820 *0.821 4 تقدير الموقف واتخاذ القرار _6

 *0.814 *0.822 4 مهارة إدارة األزمات _7

 *0.822 *0.822 5 قيادة التغييرمهارة  _8

 *0.866 *0.802 18 نسانيةالمهارات اإل  

1_ 

 نسانيةالمهارات اإل

 *0.822 *0.814 5 العالقات مع اآلخرينمهارة إقامة 

 *0.826 *0.822 4 هارة االتصال والتواصلم _2

 *0.824 *0.820 4 مهارة العمل ضمن فريق _3

 *0.266 *0.122 5 مهارة الذكاء الوجداني واالجتماعي _4

 *0.214 *0.226 11 المهارات المفاهيمية  

1_ 
 المهارات المفاهيمية

 *0.264 *0.182 6 والتفكير الناقد التفكيرمهارة التنوع في 

 *0.264 *0.260 5 اإلضافة وتوليد األفكارمهارة  _2

 *0.828 *0.824 21 المهارات التنافسية  

 *0.822 *0.821 4 مهارة الكفاءة والفاعلية المهارات التنافسية _1

 *0.841 *0.812 4 الحوكمة )الحاكمية(مهارة  _2
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 *0.816 *0.821 5 المناصرةالدعم و مهارة  _3

 *0.262 *0.122 4 مهارة التفرد والتميز _4

 *0.820 *0.826 4 مهارة التدويل _5

 *0.822 *0.828 21 جمالي المحاورإ  

قيمـــة معامـــل ألفـــا كرونبــــاخ  ( أن  2-2ن النتـــائج الموضـــحة فـــي جـــدول رقـــم )واضـــح مـــ
بينما بلغ الثبات بطريقة التجزئة النصفية (، 0.828حيث بلغت لجميع فقرات االستبانة ) ،مرتفعة

 .حصائيا  الثبات مرتفع ودال إ (، وهذا يعني أن  0.822)

 ( قابلـة للتوزيـع،2النهائية كمـا هـي فـي الملحـق رقـم )في صورتها  االستبانةوبذلك تكون 
 االسـتبانةالدراسـة ممـا يجعلـه علـى ثقـة بصـحة  اسـتبانةويكون الباحث قد تأكد من صـدق وثبـات 

 الحيتها لتحليل النتائج واإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها.وص

 أداة بطاقة تحليل المحتوى: .9

واســتخدمت لإلجابــة عــن الســؤال الثالــث مــن خــالل تحليــل محتويــات المســاقات فــي برنــامج القيــادة 
مد لدى ات المعتساقواإلدارة، حيث بلغ عدد المساقات ثمان مساقات تم االطالع عليها ووصف الم

أكاديميــة اإلدارة والسياســة، وقــد صــنف الباحــث العنــاوين الرئيســة والفرعيــة لكــل مســاق وأبــرز أهــم 
الجوانـــب التـــي تكـــررت فيهـــا المفـــردات أو تلـــك التـــي لـــم تتطـــرق إليهـــا فـــي ضـــوء المهـــارات القياديـــة 

ـــوان المهـــارة البطاقـــة مـــا يلـــى )  راســـة، وتضـــمنت بنـــودموضـــوع الد ـــوفرة فـــي المســـاقا –عن  – تمت
(، وقـد تـم االسـتجابة 2ملحـق رقـم ) (التكرارات في المساقات ، أوجه النقص فـي مفـردات المسـاقات

( ، وبـذلك 6آلراء المحكمين من حيث الحـذف والتعـديل فـي ضـوء المقترحـات المقدمـة ملحـق رقـم )
ـــام الباحـــث  ـــة المحتـــوى ق ـــات بطاق ـــة، وللتأكـــد مـــن ثب ـــة المحتـــوى فـــي صـــورتها النهائي خرجـــت بطاق

تحليل باستخدام البطاقة مرتين بفارق ثالثة أسابيع ، ثم تم إيجاد معامل الثبات باستخدام معادلة بال
للبطاقة ككل، ويشير الثبـات الـى إمكانيـة اسـتخدام هـذه  0.842هولستي، حيث بلغت قيمة الثبات 
 األداة في تحقيق أهداف الدراسة.

 المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:
 Statisticalســــتبانة مــــن خــــالل برنــــامج التحليــــل اإلحصــــائييــــغ وتحليــــل االتفر  تــــم  

Package for the Social Sciences (SPSS). 
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 :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي  
 K-S)  )Kolmogorov-Smirnovســمرنوف-اختبــار كولمجــوروف اســتخدام تــم  

Test التوزيــع الطبيعــي مــن عدمــه، وكانــت النتــائج كمــا هــي الختبــار مــا إذا كانــت البيانــات تتبــع
 (.8-2في جدول رقم )مبينة 

 التوزيع الطبيعييوضح نتائج اختبار : (2-4) رقم جدول
 

 

# 

 

 المجاالت
 عدد

 الفقرات

 (K-Sكولمجوروفسمرنوف
) 

Sig.المعنوية 

 0.07 1.3 36 .المهارات الفنية  

1_ 

 المهارات الفنية

 0.09 1.24 4 جتماعمهارات إدارة الوقت واال

 0.05 1.35 4 مهارة تحليل المشكلة وحلها _2

 0.02 1.23 6 مهارة التخطيط االستراتيجي _3

 0.12 1.19 4 مهارة الرقابة _4

 0.16 1.12 5 مهارة إعداد التقارير _5

 0.02 1.21 4 تقدير الموقف واتخاذ القرار _6

 0.08 1.52 4 مهارة إدارة األزمات _7

 0.02 1.22 5 قيادة التغييرمهارة  _8

 0.21 1.06 18 نسانيةالمهارات اإل  

1_ 

 نسانيةالمهارات اإل

 0.31 0.96 5 مهارة إقامة العالقات مع اآلخرين

 0.07 1.31 4 هارة االتصال والتواصلم _2

 0.08 1.72 4 مهارة العمل ضمن فريق _3

 0.02 1.81 5 مهارة الذكاء الوجداني واالجتماعي _4
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 0.22 1.05 11 .المهارات المفاهيمية  

1_ 
 المهارات المفاهيمية

 0.08 1.27 6 والتفكير الناقدمهارة التنوع في التفكير 

 0.60 1.81 5 اإلضافة وتوليد األفكارمهارة  _2

 0.44 0.87 21 المهارات التنافسية  

1_ 

 المهارات التنافسية

 0.29 0.98 4 مهارة الكفاءة والفاعلية

 0.21 1.06 4 الحوكمة )الحاكمية(مهارة  _2

 0.41 0.89 5 الدعم والمناصرةمهارة  _3

 0.41 0.89 4 مهارة التفرد والتميز _4

 0.55 0.8 4 مهارة التدويل _5

 0.14 1.15 86 جمالي المحاورإ  

جميع ل (.Sig)القيمة االحتمالية  ( أن  8-2)رقم واضح من النتائج الموضحة في جدول 
هـذه المجـاالت توزيع البيانـات ل وبذلك فإن   0.04من مستوى الداللة  كبرت الدراسة كانت أمجاال

 معلمية لإلجابة على فرضيات الدراسة. السيتم استخدام االختبارات  حيثو  ،يتبع التوزيع الطبيعي
 استخدام األدوات اإلحصائية التالية: تم  

: يسـتخدم هـذا األمـر بشـكل أساسـي ألغـراض الحسـابي وية والتكرارات والمتوسطالنسب المئ -
 ويتم االستفادة منها في وصف عينة الدراسة.  ،معرفة تكرار فئات متغير ما

 ستبانة.(؛ لمعرفة ثبات فقرات االCronbach's Alphaاختبار ألفا كرونباخ ) -
 ستبانة.؛ لمعرفة ثبات فقرات اال(split halfاختبار التجزئة النصفية ) -
 K-S)  ) : Kolmogorov-Smirnov Testسـمرنوف-اختبـار كولمجـوروف اسـتخدام -

 .ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه يستخدم هذا االختبار لمعرفة
: لقياس درجة االرتباط؛ (Pearson Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسون ) -

اســتخدامه لحســاب االتســاق  وقــد تــم   رين،ر علــى دراســة العالقــة بــين متغيــيقــوم هــذا االختبــا
 الداخلي والصدق البنائي لالستبانة.
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لمعرفـة مـا إذا كـان ؛ (Independent Samples T-Testفـي حالـة عينتـين ) Tاختبار  -
 ذات داللة إحصائية بين مجموعتين من البيانات المستقلة.  تهناك فروقا

؛ (One Way Analysis of Variance) ANOVAاختبـار تحليـل التبـاين األحـادي  -
لمعرفـة مــا إذا كـان هنــاك فروقـات ذات داللــة إحصــائية بـين ثــالث مجموعـات أو أكثــر مــن 

 البيانات.
 اختبار شيفيه لمقارنة المتوسطات. -

 الخالصة:
 الفصل منهجية الدراسة )الطريقة واإلجراءات( لهذه الدراسة، وقدم هذا في الباحث تناول

واستخدمت أداة المنهج الوصفي التحليلي، اتبعت الدراسة راسة، حيث متبعة في الدال يةنهجللم وصفا  
، وتم متم توزيع االستبانة عليه( خريجا  601كامل مجتمع الدراسة والبالغ )تم اختيار ، و االستبانة
، وعينتها مجتمع الدراسةإلى عرض  الباحث وتطرق ،(%21.2)( استبانة أي بنسبة 26استرداد )
 ،، ومدى صدقها وثباتهاإعدادها، وكيفية بنائها، وتطويرهاوطريقة  ،المستخدمةالدراسة  أداةوكذلك 
 لبيانات.الفصل بالمعالجات اإلحصائية التي استخدمت في تحليل ا وانتهى

 
 

 

 



 

    8 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الخامس

 تحليل البيانات

 . المقدمة  

 .الشخصية البيانات وفق الدراسة لعينة اإلحصائي الوصف  

 .الدراسة في مدالمعت المحك  

 .الدراسة أسئلة  
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 الفصل الخامس
 تحليل البيانات

 :المقدمة
، وذلك من خالل تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسةيتضمن هذا الفصل عرضا  ل

التوصل إليها من خالل  والتي تم   االستبانةاإلجابة عن أسئلة الدراسة واستعراض أبرز نتائج 
لى متغيرات الدراسة التي اشتملت على )الجنس، مستوى التحصيل والوقوف ع فقراتها،تحليل 

لذا تم إجراء المعالجات اإلحصائية للبيانات المتجمعة  ،ممارسة العمل( الماجستير،العلمي في 
؛ (SPSS)استخدام برنامج الرزم اإلحصائية للدراسات االجتماعية  إذ تم   الدراسة، استبانةمن 

 لتي سيتم عرضها وتحليلها في هذا الفصل. للحصول على نتائج الدراسة ا

 الشخصيةلوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات ا أواًل:
 :البيانات الشخصيةوفق  لخصائص عينة الدراسة وفيما يلي عرض

 عينة الدراسة حسب الجنستوزيع  -

 عينة الدراسة حسب الجنس(: توزيع 3-4) رقم جدول

 النسبة المئوية % العدد الجنس

 81.5 66 ذكر

 18.5 15 أنثى

 100.0 81 المجموع
 

 %18.5بينمـا  ذكور، من عينة الدراسة %81.5ما نسبته  ( أن  8-7)يتضح من جدول 
، وهــو تتطــابق مــع هــذه النســبةيميــة نســبة التســجيل فــي األكاد إنــاث، ويعــزو الباحــث ذلــك إلــى أن  

لـــى، ثـــر مـــن اإلنـــاثلتحـــاق ببـــرامج الدراســـات العليـــا أكإقبـــال الـــذكور األكبـــر لال ثقافـــة المجتمـــع  وا 
 ( إلـــى2119) ســـة الرقـــبواتفقـــت هـــذه النتـــائج مـــع درا ،المتمثلـــة بإلتحـــاق المـــرأة بالدراســـات العليـــا

اجتماعية كبيـرة حـول ممارسـة المـرأة للسـلوك القيـادي فـي مؤسسـات التعلـيم العـالي وجود معوقات 
 .بمحافظات غزة
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 :يعينة الدراسة حسب التحصيل العلمتوزيع  -

 عينة الدراسة حسب التحصيل العلمي(: توزيع 7-4) رقم جدول

 النسبة المئوية % العدد التحصيل العلمي

 24.7 20 ممتاز

 66.7 54 جيد جدا  

 2.1 2 جيد

 100.0 81 المجموع

 

تحصــيلهم العلمـــي  مـــن عينــة الدراســـة %24.7مـــا نســبته  ( أن  2-7)يتضــح مـــن جــدول 
، ويعــــزو تحصــــيلهم العلمــــي جيــــد %1.8بينمــــا  ،جيــــد جــــدا  تحصــــيلهم العلمــــي  %66.7 ممتــــاز،

ن االهتمــام والمثــابرة فــي مــ علــي قــدر عــال ونالملتحقــين فــي الدراســة يكونــ أن   الباحــث ذلــك إلــى
 تـي تعتمـد علـى، باإلضافة الي أن طريقة التقييم العام للدرجات المعتمدة فـي األكاديميـة الالدراسة

باإلضـافة أيضـا  إلـى  ،االمتحانـات النصـفية والنهائيـة د علىأكثر من االعتما األنشطة والتكليفات
المزيــد مــن  البــاحثون يبــذلون ممــا يجعــل 57درجــة الرســوب فــي مســاقات الماجســتير أقــل مــن  أن  

 درجات أعلى. لىوالحصول ع لتجاوز هذه الدرجة ؛الجهود
 :عينة الدراسة حسب العملتوزيع  -

 لعملعينة الدراسة حسب ا(: توزيع 1-4) رقم جدول

 النسبة المئوية % العدد العمل

 91.4 74 يعمل

 8.6 7 ال يعمل

 100.0 81 المجموع

 %8.6بينمـا  يعملـون، من عينة الدراسـة %91.4ما نسبته  ( أن  1-7)يتضح من جدول 
ـــون ـــك ، ال يعمل ـــىويعـــزو الباحـــث ذل ـــين فـــي ا أن   إل ـــد أعمـــارهم عـــن معظـــم الملتحق ـــة تزي ألكاديمي
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وقــد تــوفرت لهــم خــالل تلــك الفتــرة فــرص عمــل  ،هم ســنوات طويلــةتخــرج علــىومضــى  ،عــام27
 .بها والتحقوا

 المحك المعتمد في الدراسة:
 ترتيبعلى  الباحث داعتم االستجابة، مستوى على والحكم الدراسة نتائج لتفسير

 حدد وقد ،مجال كل في الفقرات ومستوى الستبيانل مجاالتال مستوى على الحسابية المتوسطات
 :التالي الجدول في موضح هو كما ،للدراسة المعتمد المحك حسب موافقةال درجة ثالباح

  

 يوضح المحك المعتمد في الدراسة: (4-4) رقم جدول

 درجة الموافقة %الوزن النسبي  المتوسط الحسابي

 جدا  منخفضة  62% -60من % 6.2 -6 من

 منخفضة 21% - 62أكبر من % 2.1 - 6.2أكبر من 

 متوسطة  12%- %21أكبر من   1.2 - 2.1أكبر من 

 كبيرة 26%- 12أكبر من % 2.6 – 1.2أكبر من 

 جدا   كبيرة 600 %-26أكبر من % 60 – 2.6أكبر من 
 

 (Ozen et al., 2012:54) 
 أسئلة الدراسة:
خريجي برنامج القيادة واإلدارة في أكاديمية  ما واقع المهارات القيادية لدىالسؤال األول: 

 والسياسة للدراسات العليا من وجهة نظر خريجيها؟اإلدارة 

واقع المهارات القيادية على للتعرف  ؛تحليل فقرات االستبانة لإلجابة عن هذا السؤال تم  
خريجي برنامج القيادة واإلدارة في أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا والجداول التالية  ىلد

 .توضح ذلك
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 :"هارات الفنيةالمتحليل فقرات "

 "مهارات إدارة الوقت واالجتماعتحليل فقرات مجال " -

لمعرفة  ؛المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيباستخدام  تم  
 (.7-7النتائج موضحة في جدول ) ،درجة الموافقة

 لكل فقرة من فقرات مجال يبالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترت: (4-4) رقم جدول
 مهارات إدارة الوقت واالجتماع""

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
 النسبي

 الترتيب
درجة 
 الموافقة

1_ 
أكسبني برنامج القيادة واإلدارة المعرفة في كيفية إدارة وقت 

 األنشطة واألعمال.
 كبيرة 1 80.38 1.57 8.04

 كبيرة 4 77.22 1.53 7.72 ثمار الوقت بالشكل األمثل.نني من استمك   _2

 كبيرة 3 77.44 1.54 7.74 أسهم في تحسين قدراتي إلدارة اجتماعات ناجحة ومثمرة. _3

 كبيرة 2 78.99 1.59 7.90 أكسبني مهارة إعداد الخطط اليومية وأجندات العمل. _4

 كبيرة  78.48 1.40 7.85 جميع فقرات المجال معاً  

 "مهارات إدارة الوقت واالجتماع" لمجالالمتوسط الحسابي  تبين أن  ( 7-7جدول ) من
هناك  وهذا يعني أن  ، %78.48 النسبي الوزن أي أن  ، (81)الدرجة الكلية من  7.85ساوي ي

أكسبني ، حيث حصلت الفقرة "المجالعلى فقرات هذا  قبل أفراد العينةمن بدرجة كبيرة  موافقة
" على أعلى درجة موافقة اإلدارة المعرفة في كيفية إدارة وقت األنشطة واألعمالبرنامج القيادة و 

" على أقل مكنني من استثمار الوقت بالشكل األمثل، بينما حصلت الفقرة "%80.38بنسبة 
مهارة إدارة الوقت واستثماره تضمنتها  أن   ذلك إلى ويعزو الباحث، %77.22درجة موافقة بنسبة 
التي  للمساق في الفصل الثالث والرابعالموارد البشرية بحسب الوصف المقرر مساقات القيادة و 

سي المساقات بأبحاث أو مشاريع تتعلق ر  تكليف الطلبة من مد يتم  ، كما تناولت هذه المهارات
 البشرية. المفردات المتعلقة بإدارة المواردبأحد 
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ي توصلت لوجود دور والت ،(2187الدجني واألعور)دراسة  قت هذه النتائج معواتف
لمساقات برامج الدراسات العليا بكليتي التربية والتجارة في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة في 

 تنمية مهارات الموارد البشرية من وجهة نظر الطلبة. 
 :"مهارة تحليل المشكلة وحلهاتحليل فقرات مجال " -

لمعرفة  ؛ن النسبي والترتيبالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوز استخدام  تم  
 (.8-7النتائج موضحة في جدول ) ،درجة الموافقة

لكل فقرة من فقرات مجال  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب: (1-4) رقم جدول
 مهارة تحليل المشكلة وحلها""

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
 النسبي

درجة  يبالترت
 الموافقة

1_ 
دارة قدرتي على تطوير الحلول ر برنامج القيادة واإلطو  

 كبيرة 1 79.11 1.48 7.91 والبدائل للمشكالت.

 كبيرة 4 74.30 1.52 7.43 مني التنبؤ بالمشاكل واكتشافها.عل   _2

 كبيرة 2 77.47 1.42 7.75 نني من تحليل المعلومات المتعلقة بموقف معين.مك   _3

 كبيرة 3 76.20 1.50 7.62 كسبني مهارة استخدام نماذج مختلفة في حل المشكالت.أ _4

 كبيرة  76.77 1.32 7.68 جميع فقرات المجال معاً  

 "مهارة تحليل المشكلة وحلها" لمجالالمتوسط الحسابي  تبين أن  ( 8-7من جدول )
هناك  وهذا يعني أن  ، %76.77 النسبي الوزن أي أن   ،(81)الدرجة الكلية من  7.68ساوي ي

ر طو  ، حيث حصلت الفقرة "المجالعلى فقرات هذا  قبل أفراد العينةمن بدرجة كبيرة  موافقة
" على أعلى درجة موافقة دارة قدرتي على تطوير الحلول والبدائل للمشكالتبرنامج القيادة واإل

" على أقل درجة موافقة امني التنبؤ بالمشاكل واكتشافهعل  ، بينما حصلت الفقرة "%79.11بنسبة 
القيادة مهارة حل المشكالت هي جزء من مساق  ويعزو الباحث ذلك إلى أن   ،%74.30بنسبة 

 كما أن   تحليل والتنبؤوالذي يكتسب الطالب فيهما مهارات ال ،التخطيط االستراتيجيومن مساق 
مناصب تتيح لهم  وجزء منهم ممن يتولون، سنة 27هم من الفئة العمرية فوق  معظم الملتحقين
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ه يتم تكليف جميع الملتحقين في المساقات ، باإلضافة إلى أن  ق ما تعلموه بشكل عمليتطبي
 الباحثين. تب تهتم في هذا المجال وعرضها علىبتلخيص ك

مهارة التحليل وحل  أن   ( والتي توصلت إلى2187) األيدراسة فقت هذه النتائج مع وات
 (%.59.9بوزن نسبي) المشكالت حصلت على درجة موافقة

 "مهارة التخطيط االستراتيجيتحليل فقرات مجال " -

لمعرفة ؛ المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيباستخدام  تم  
 (.5-7النتائج موضحة في جدول ) ،درجة الموافقة

لكل فقرة من فقرات مجال  تيبالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والتر : (2-4)رقم جدول 
 مهارة التخطيط االستراتيجي""

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
 النسبي

درجة  الترتيب
 الموافقة

 كبيرة 2 81.90 1.30 8.19 دارة كيف أطور الخطط.أكسبني برنامج القيادة واإل _1

 1 85.19 1.49 8.52 .أهمية التخطيط ودوره في تطوير أدائي ي  خ لدرس   _2
 كبيرة
 جداا 

3_ 
نني من امتالك مهارة استخدام أداوت التحليل مك  

 االستراتيجي.
 كبيرة 5 78.73 1.54 7.87

 كبيرة 3 81.90 1.48 8.19 مني مهارة صياغة األهداف بدقة.عل   _4

5_ 
خطط  إلىدراتي في تحويل االستراتيجيات زاد من ق
 تشغيلية.

يرةكب 6 78.48 1.59 7.85  

6_ 
مية المعايير ودورها في تحديد زاد من إدراكي بأه

 داء األمثل.األ
 كبيرة 4 79.24 1.51 7.92

 كبيرة  80.91 1.36 8.09 معاً  المجالجميع فقرات  
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 "التخطيط االستراتيجيمهارة " لمجالالمتوسط الحسابي  تبين أن  ( 5-7من جدول )
هناك  وهذا يعني أن  ، %80.91 النسبي الوزن أي أن  ، (81الدرجة الكلية من ) 8.09ساوي ي

 ي  خ لدرس  ، حيث حصلت الفقرة "المجالعلى فقرات هذا  قبل أفراد العينةمن بدرجة كبيرة  موافقة
، بينما %85.19" على أعلى درجة موافقة بنسبة أهمية التخطيط ودوره في تطوير أدائي

" على أقل درجة خطط تشغيلية إلىدراتي في تحويل االستراتيجيات زاد من قحصلت الفقرة "
مهارة التخطيط ل ويعزو الباحث ذلك إلى إفراد خطة التخصص ،%78.48موافقة بنسبة 
يعد  من متطلبات المساق أن  يكون و  ،في مساق كامل ثالث ساعات معتمدةاالستراتيجي 

تناول يجية لمؤسسة من المؤسسات العاملة باإلضافة الي تكليف الباحث بالطالب خطة استرات
ثراء النقاش من خال من مفردات خطة المساق وعرضه أمام الباحثين ةمفرد ل الباحثين وا 

وجزء منهم  ،سنة 27معظم الملتحقين هم من الفئة العمرية فوق  ، كما أن  الملتحقين في المساق
سواء دراسة وتطبيق التخطيط االستراتيجي في أماكن عملهم ممن يتولون مناصب تتيح لهم 

من الهيكل اإلداري الذي سيقوم بتنفيذ عمليات التخطيط  ا  جزء مباشر منهم أو يكونونبإشراف 
 االستراتيجي.

 ( والتي توصلت إلى أن  2187األي )واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة 
راسة ود، (11.24درجة موافقة بوزن نسبي ) علىحصلت خطيط والرؤية المستقبلية تمهارة ال
ة في تعزيز المهارات وجود دور لبرامج إعداد القادة التدريبي ( التي توصلت إلى2187اسليم )

الشباب الفلسطيني المشارك في برامج إعداد القادة والذي جاء بوزن  القيادية لدى
 .(%57.828نسبي)

 "مهارة الرقابةتحليل فقرات مجال " -

لمعرفة  ؛ي والترتيبالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسباستخدام  تم  
 (.1-7النتائج موضحة في جدول ) ،درجة الموافقة
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لكل فقرة من فقرات مجال  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب: (8-4) رقم جدول
 مهارة الرقابة""

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
 النسبي

 الترتيب
درجة 
 الموافقة

1_ 
موارد  علىالحفاظ  علىدارة القدرة منحني برنامج القيادة واإل

 كبيرة 1 80.89 1.50 8.09 المنظمة والمؤسسة.

 كبيرة 2 79.24 1.58 7.92  .أرشدني إلى مراقبة العمل بالوسائل العلمية الحديثة _2

3_ 
لعمل والحد من االنحرافات ا علىر من مهاراتي في الرقابة طو  

 كبيرة 3 78.86 1.64 7.89 مكان.قدر اإل

 كبيرة 4 78.23 1.67 7.82 للتأكد من جودة العمل.؛ دني بالمعايير الالزمة زو   _4

 كبيرة  79.30 1.49 7.93 جميع فقرات المجال معاً  

  7.93ساوي ي "الرقابةمهارة " لمجالالمتوسط الحسابي  تبين أن  ( 1-7من جدول )
بدرجة كبيرة  هناك موافقة وهذا يعني أن  ، %79.30 النسبي نالوز  أي أن   (81)الدرجة الكلية من 

دارة منحني برنامج القيادة واإل، حيث حصلت الفقرة "المجالعلى فقرات هذا  قبل أفراد العينةمن 
، %80.89" على أعلى درجة موافقة بنسبة موارد المنظمة والمؤسسة ىالحفاظ عل ىالقدرة عل

" على أقل درجة موافقة ايير الالزمة للتأكد من جودة العملدني بالمعزو  بينما حصلت الفقرة "
تناولها في عدة  الرقابة بمفهومها الشامل تم   أن  ذلك إلى  يعزو الباحثو  ،%78.23بنسبة 

أبرزها مساق الموارد البشرية في الفصل الثالث  ،مساقات ضمن الخطة التدريسية للتخصص
ندوات ومؤتمرات  تم تنفيذه في األكاديمية منكما أنه يتم بشكل دوري بعد كل نشاط ي ،عشر

باإلضافة  والمشرفين،إعداد استبانات تقييمية لتقييم هذه األنشطة من قبل الباحثين  وأيام دراسية
في نهاية  أعضاء الهيئة التدريسيةلتقييم  ؛قيام األكاديمية بإعداد استبانات تقييمية للباحثين إلى

 .يم والرقابةكل فصل وهي أداة من أدوات التقي
 "مهارة إعداد التقاريرتحليل فقرات مجال " -

لمعرفة  ؛المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيباستخدام  تم  
 (.9-7النتائج موضحة في جدول ) ،درجة الموافقة
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ة من فقرات مجال لكل فقر  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب: (2-4) رقم جدول
 مهارة إعداد التقارير""

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
 النسبي

درجة  الترتيب
 الموافقة

1_ 
كتابة وصياغة  علىدارة القدرة أكسبني برنامج القيادة واإل

 كبيرة 1 79.62 1.81 7.96 التقارير بشكل علمي.

 كبيرة 5 76.08 1.87 7.61 ن التقارير.نني من استخدام نماذج متنوعة ممك   _2

3_ 
ية للمؤسسة التي تقديم تقارير نوعية ونموذج علىساعدني 
 كبيرة 2 76.46 1.60 7.65 .أعمل بها

 كبيرة 3 76.46 1.88 7.65 بط بين التقارير والخطة السنوية.مني كيفية الر عل   _4

 كبيرة 4 76.46 1.94 7.65 أكسبني مهارة القراءة النقدية للتقارير السنوية. _5

 كبيرة  77.01 1.67 7.70 جميع فقرات المجال معاً  

 

ساوي ي "إعداد التقاريرمهارة " لمجالالمتوسط الحسابي  تبين أن  ( 9-7من جدول )
بدرجة  هناك موافقة وهذا يعني أن  ، %77.01 النسبي الوزن أي أن   (81)الدرجة الكلية من  7.70
أكسبني برنامج القيادة ، حيث حصلت الفقرة "المجالعلى فقرات هذا  ةقبل أفراد العينمن كبيرة 
" على أعلى درجة موافقة بنسبة كتابة وصياغة التقارير بشكل علمي علىدارة القدرة واإل

" على أقل درجة نني من استخدام نماذج متنوعة من التقاريرمك  ، بينما حصلت الفقرة "79.62%
في  إعداد التقارير تناولها الباحثون مهارة أن  ذلك إلى  باحثويعزو ال ،%76.08موافقة بنسبة 

 –عدة مجاالت خالل دراستهم للمساقات التدريسية حيث يكلف كل باحث بحضور ندوات 
عداد  –مناقشة نتائج وتوصيات  –مناقشة خطة بحث  –ورش عمل  –مؤتمرات  قراءة كتب وا 

حيث يتم عرض التكليفات  م العام للمساقتقارير بنتائج هذه التكليفات وتكون جزء من التقيي
 داء المالحظات الالزمة إلثرائها،ومدرس المساق بإب ير في نهاية الفصل ويقوم الباحثونوالتقار 

نظري، مهارات كتابة تقارير بشكل تطبيقي أكثر من دراستها بشكل  مما أكسب الباحثون
هوا إعداد رسائل الماجستير التي م ممن أنالفئة المستهدفة في الدراسة ه   أن  لى باإلضافة إ

 .أكسبتهم مهارات كتابة التقارير بشكل علمي موسع
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 "مهارة تقدير الموقف واتخاذ القرارتحليل فقرات مجال " -

لمعرفة  ؛المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيباستخدام  تم  
 (.81-7النتائج موضحة في جدول ) ،درجة الموافقة

لكل فقرة من فقرات  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب: (31-4) رقم جدول
 مهارة تقدير الموقف واتخاذ القرار"مجال "

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
 النسبي

درجة  الترتيب
 الموافقة

1_ 
اتخاذ  علىدارة قدرتي ر برنامج القيادة واإلطو  

 القرارات الصائبة.
 كبيرة 2 80.63 1.58 8.06

2_ 
تقدير المواقف  علىساهم في تطوير قدرتي 

 وتحليلها.
 كبيرة 1 81.01 1.48 8.10

 كبيرة 3 80.38 1.52 8.04 متابعة تنفيذ القرارات. علىلني أه   _3

 كبيرة 4 79.37 1.46 7.94 مني كيفية تقييم القرارات.عل   _4

 كبيرة  80.35 1.42 8.03 معاً  المجالجميع فقرات  

تقدير الموقف واتخاذ مهارة " لمجالالمتوسط الحسابي  تبين أن  ( 81-7من جدول )
 وهذا يعني أن  ، %80.35 النسبي الوزن أي أن  ، (81)الدرجة الكلية من  8.03ساوي ي "القرار

حصلت الفقرة  ، حيثالمجالعلى فقرات هذا  قبل أفراد العينةمن بدرجة كبيرة  هناك موافقة
" على أعلى درجة موافقة بنسبة ساهم في تطوير قدرتي علي تقدير المواقف وتحليلها"

" على أقل درجة موافقة بنسبة مني كيفية تقييم القراراتعل  ، بينما حصلت الفقرة "81.01%
دراستها في  مهارة تقدير الموقف واتخاذ القرار قد تم   أن  ذلك إلى  ويعزو الباحث ،79.37%

القيادة حيث تناول الفصل الثالث موضوع تقدير الموقف ضمن مهارة من مهارات  مساقفردات م
ه يتم تكليف الباحثين القيادة وتناول الفصل الثامن موضوع اتخاذ القرار ومراحله اتخاذ، كما أن  

 .المطلوبة إلتمام المساق المساقالملتحقين في المساق بإعداد تقدير موقف كتكليف من تكليفات 
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مهارة تقدير  ( والتي توصلت إلى أن  2187مع دراسة األي ) واتفقت هذه الدراسة
 .(%59.918ى درجة موافقة بوزن نسبي )الموقف واتخاذ القرار حصلت عل

 "مهارة إدارة األزماتتحليل فقرات مجال " -

لمعرفة  ؛المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيباستخدام  تم  
 (.88-7النتائج موضحة في جدول ) ،جة الموافقةدر 

لكل فقرة من فقرات  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب: (33-4) رقم جدول
 مهارة إدارة األزمات"مجال "

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
 النسبي

درجة  الترتيب
 الموافقة

1_ 
التعامل مع المواقف غير  ىدارة علمج القيادة واإلساعدني برنا

 كبيرة 3 78.73 1.71 7.87 االعتيادية ومعالجتها.

 كبيرة 1 79.11 1.73 7.91 مني كيفية اتخاذ القرارات في أوقات الطوارئ.عل   _2

3_ 
 ىزمات والعمل علاستغالل األساهم في تطوير قدرتي في 

 كبيرة 2 78.73 1.67 7.87 التغيير.

 كبيرة 4 75.19 1.77 7.52 ر إمكاناتي في التنبؤ باألزمات قبل حدوثها.طو   _4

 كبيرة  77.94 1.64 7.79 جميع فقرات المجال معاً  

ساوي ي "إدارة األزماتمهارة " لمجالالمتوسط الحسابي  تبين أن  ( 88-7من جدول )
 هناك موافقة عني أن  وهذا ي، %77.94 النسبي الوزن أي أن   (81)الدرجة الكلية من   7.79

مني كيفية عل  ، حيث حصلت الفقرة "المجالعلى فقرات هذا  قبل أفراد العينةمن بدرجة كبيرة 
، بينما حصلت %79.11" على أعلى درجة موافقة بنسبة اتخاذ القرارات في أوقات الطوارئ

 ،%75.19بنسبة " على أقل درجة موافقة ر إمكاناتي في التنبؤ باألزمات قبل حدوثهاطو  الفقرة "
في مساق كامل ثالث إدارة األزمات إفراد خطة التخصص لمهارة ذلك إلى  ويعزو الباحث
تجهيز عرض ألزمة من إحدى األزمات التي ويكون من متطلبات المساق  ،ساعات معتمدة

ووضع تصور وحلول مناسبة للتعامل معها، باإلضافة  ،يعانيها المجتمع وتحليل هذه األزمات
ة بعض األزمات التي مرت خالل الفترات الماضية بشكل عملي واآلليات التي تم دراس إلى
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م من معظم المدرسين واألساتذة داخل األكاديمية ه   كما أن   ؛ لتجاوز هذه األزمة.التعامل فيها
أصحاب الخبرة العملية في هذا المجال والتي اكتسبوها خالل فترة عملهم في العمل الحكومي 

والذي عكس واقع تجربتهم ومعايشتهم لألزمات وآليات التعاطي  ،سي الخاصالعام أو المؤس
 معها خالل تدريسهم لهذا المساق.

برامج إعداد  أن   إلى( والتي توصلت 2111دراسة القحطانى )النتائج مع  واتفقت هذه
للطلبة ت للتعامل مع األزماالقادة تسهم بدرجة عالية في بناء الصفات والمهارات القيادية الالزمة 

برامج تأهيل القيادي في الكليات  أن   إلى( التي توصلت 2117ودراسة الوهيبي ) ،العسكريين
المستقبلية  األحداثاستقراء  علىالعسكرية ساهمت بدرجة عالية في غرس صفة التنبؤ والقدرة 

ضبط القائد لمهارة  امتالك ةضرور  إلى( التي توصلت 2182ودراسة الزهراني) ،واالستعداد لها
 .النفس للتعامل مع األزمات

 "مهارة قيادة التغييرتحليل فقرات مجال " -

لمعرفة  ؛المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيباستخدام  تم  
 (.82-7النتائج موضحة في جدول ) ،درجة الموافقة

لكل فقرة من فقرات  ي والترتيبالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسب: (37-4) رقم جدول
 مهارة قيادة التغيير"مجال "

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
 النسبي

درجة  الترتيب
 الموافقة

 كبيرة 1 79.49 1.41 7.95 دارة مهارة التخطيط المسبق للتغيير.واإلمني برنامج القيادة عل   _1

 كبيرة 2 78.73 1.51 7.87 ر المنوي تنفيذه.ر إمكاناتي في تحديد التغييطو   _2

 كبيرة 3 78.48 1.42 7.85 ساعدني في تحديد الهدف من التغيير . _3

 كبيرة 4 78.35 1.46 7.84 باع الخطوات المنطقية للتغيير.نني من ات  مك   _4

 كبيرة 5 78.23 1.41 7.82 نني من التعامل اإليجابي مع مقاومة التغيير.مك   _5

 كبيرة  78.66 1.32 7.87 فقرات المجال معاً جميع  
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ساوي ي "قيادة التغييرمهارة " لمجالالمتوسط الحسابي  تبين أن  ( 82-7من جدول )
 هناك موافقة وهذا يعني أن  ، %78.66 النسبي الوزن أي أن   ،(81)الدرجة الكلية من  7.87

مني برنامج عل  ث حصلت الفقرة "، حيالمجالعلى فقرات هذا  قبل أفراد العينةمن بدرجة كبيرة 
، بينما %79.49" على أعلى درجة موافقة بنسبة دارة مهارة التخطيط المسبق للتغييرالقيادة واإل

" على أقل درجة موافقة بنسبة نني من التعامل اإليجابي مع مقاومة التغييرمك  حصلت الفقرة "
القيادة في  مساقول مفرداتها في تنا قيادة التغيير تم   أن  ذلك إلى  ويعزو الباحث ،78.23%

الفصل الخامس والثالث عشر كمهارة من مهارات القيادة المطلوب توفرها لدى القائد مع شرح 
الموارد البشرية  مساقتناولها في  إلىباإلضافة  التغيير،أركانها والمنهجية العلمية المتبعة في 

 كما أن   ،العمليد التنظيمي في التي في الفصل الحادى عشر والذي يتحدث عن إدارة التجد
، (1-7هو مشار إليه في الجدول رقم )م من الفئة العاملة كما معظم الملتحقين في األكاديمية ه  

 .والذي بطبيعة الحال منح الباحثين من معايشة بعض مراحل التغيير إن لم يكن قيادتها

مهارة اإلبداع  أن   إلىوالتي توصلت  ،(2187دراسة األي )واتفقت هذه النتائج مع 
( والتي 2182) ودراسة الزهراني ،(%59.814وزن نسبي ) علىبتكار والتجديد حصلت واال

 علىضرورة امتالك القائد لمهارة المبادأة واالبتكار والتي ستنعكس باألثر اإليجابي  إلىتوصلت 
  .األداء

 :المهارات الفنيةتحليل جميع فقرات 

لمعرفة  ؛نحراف المعياري والوزن النسبي والترتيبالمتوسط الحسابي واالاستخدام  تم  
 (.81-7النتائج موضحة في جدول ) ،درجة الموافقة

المهارات  لجميع فقرات المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب: (31-4)رقم ل جدو
 الفنية

 البند
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
 النسبي

درجة  الترتيب
 الموافقة

 كبيرة 5 78.48 1.40 7.85 مهارات إدارة الوقت واالجتماع

 كبيرة 8 76.77 1.32 7.68 مهارة تحليل المشكلة وحلها

 كبيرة 1 80.91 1.36 8.09 مهارة التخطيط االستراتيجي

 كبيرة 3 79.30 1.49 7.93 مهارة الرقابة
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 كبيرة 7 77.01 1.67 7.70 مهارة إعداد التقارير

 كبيرة 2 80.35 1.42 8.03 تقدير الموقف واتخاذ القرار

 كبيرة 6 77.94 1.64 7.79 مهارة إدارة األزمات

 كبيرة 4 78.66 1.32 7.87 مهارة قيادة التغيير

 كبيرة  78.66 1.32 7.87 المهارات الفنيةجميع فقرات 

 7.87 ســاويي ةالمهـارات الفنيــفقــرات المتوســط الحسـابي لجميــع  تبــين أن  ( 81-7جـدول )
 بدرجة كبيـرة هناك موافقة وهذا يعني أن   ،%78.66 النسبي الوزن ( أي أن  81)الدرجة الكلية من 

جميـع  ويعـزو الباحـث ذلـك إلـى أن   ،بشـكل عـام المهـارات الفنيـةفقـرات قبـل أفـراد العينـة علـى  من
ة ســـواء كمســـاق مفــردات المهـــارات الفنيـــة يـــتم التركيــز عليهـــا مـــن خـــالل مســاقات الخطـــة الدراســـي

أو ضــمن  ،وهــي المهــارة األعلــى فــي درجــات الموافقــةمســتقل مثــل مســاق التخطــيط االســتراتيجي 
القيـادة معظـم ملتحقـي بـرامج  كمـا أن   مسـتقلة،مساقات تكون المهارات فيها مواضيع دراسية غيـر 

يزيد من ( مما 3-0كما ورد في نسب جدول رقم ) ،من العاملين في المؤسسات المختلفة واالدارة
وتتفـق هـذه النتيجـة  ،المؤسسـاتخـالل عملهـم فـي هـذه  فرص تطبيق هذه المهـارات بشـكل عملـي

وجود دور ألكاديمية فلسـطين العسـكرية فـي تنميـة والتي توصلت إلى  ،(4020) األي مع دراسة
وهـي تـوفر ( 4020)أبو زعيترودراسة  ،(%22..40ة والذي جاء بوزن نسبي )المهارات القيادي

 .(%2.2.لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظة غزة بنسبة ) الفنيةات المهار 
 :"اإلنسانيةالمهارات تحليل فقرات "

 "مهارة إقامة العالقات مع اآلخرينتحليل فقرات مجال " -

درجة لمعرفة  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيباستخدام  تم  
 (.84-7ي جدول )النتائج موضحة ف ،الموافقة
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لكل فقرة من فقرات  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب: (34-4) رقم جدول
 مهارة إقامة العالقات مع اآلخرين"مجال "

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
 النسبي

درجة  الترتيب
 الموافقة

1_ 
التفاعل مع أفكار  علىدارة القدرة اإلكسبني برنامج القيادة و أ

 اآلخرين ومشاعرهم.
8.23 1.84 82.28 2 

كبيرة 
 جداا 

 كبيرة 5 79.62 1.78 7.96 ساعدني في كيفية كسب دعم الرؤساء وثقتهم. _2

3_ 
أسهم في كيفية التوفيق بين )الحزم واللين( أثناء التعامل مع 

 المرؤوسين.
8.23 1.38 82.28 1 

كبيرة 
 جداا 

 كبيرة 4 80.25 1.49 8.03 مني طرق معرفة احتياجات المرؤوسين المادية والمعنوية.عل   _4

 2 82.28 1.84 8.23 كسبني القدرة على بناء العالقات االجتماعية مع المرؤوسين.أ _5
كبيرة 

 جداا 

 كبيرة  81.11 1.45 8.11 .جميع فقرات المجال معاً  

إقامة العالقات مع مهارة " لمجالابي المتوسط الحس تبين أن  ( 84-7من جدول )
 وهذا يعني أن  ، %81.11 النسبي الوزن أي أن   ،(81)الدرجة الكلية من  8.11ساوي ي "اآلخرين

، حيث حصلت الفقرة المجالعلى فقرات هذا  قبل أفراد العينةمن بدرجة كبيرة  هناك موافقة
" على أعلى درجة ل مع المرؤوسينأسهم في كيفية التوفيق بين )الحزم واللين( أثناء التعام"

" ساعدني في كيفية كسب دعم الرؤساء وثقتهم، بينما حصلت الفقرة "%82.28موافقة بنسبة 
إفراد خطة التخصص لمهارة ذلك إلى  ويعزو الباحث ،%79.62على أقل درجة موافقة بنسبة 

ومساق امس إقامة العالقات مع األخرين لموضوع مستقل في مساق القيادة في الفصل الخ
ة تهيئ األجواء للملتحقين فيها البيئة العامة لألكاديمي الموارد البشرية في الفصل العاشر، كما أن  

قامة العالقات مع األخرين من خالل تنفيذ العديد من األنشطة والتكليفات المشتركة با كتساب وا 
األنشطة المنهجية  إلىباإلضافة  –إعداد الندوات والمؤتمرات وورش العمل  :بين الباحثين مثل

 التي تتطلب مشاركة أكثر من باحث فيها ومنها تلخيص الكتب واألبحاث وغيرها.

والتي حصلت مهارة  ،(2187ت كدراسة األي )واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسا
ودراسة ، (%11.124رجة موافقة بوزن نسبي )د علىالعالقات بين القائد والمرؤوسين 
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(altaneijiوالتي )  ير المهارات المديرين واألقران لعبوا دورا  هاما  في تطو  أن   إلىتوصلت
 الطالب. القيادية لدى

 "مهارة االتصال والتواصلتحليل فقرات مجال " -

لمعرفة  ؛المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيباستخدام  تم  
 (.87-7النتائج موضحة في جدول ) ،درجة الموافقة

لكل فقرة من فقرات  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب: (34-4) رقم دولج
 مهارة االتصال والتواصل"مجال "

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
 النسبي

درجة  الترتيب
 الموافقة

1_ 
 االتصالدارة استخدام وسائل مني برنامج القيادة واإلعل  

 فكار والتوجيهات.المناسبة لنقل األ
8.18 1.55 81.77 1 

 كبيرة

 كبيرة 3 81.52 1.69 8.15 ساعدني على سهولة تدفق المعلومات والبيانات للمرؤوسين. _2

3_ 
المبادرة باالتصال والتواصل بالوقت  علىكسبني القدرة أ

 المناسب.
8.03 1.73 80.25 4 

 كبيرة

4_ 
خرين من خالل استخدام مبادئ آلمني طرق التأثير في اعل  

 التواصل الفعال.
8.16 1.66 81.65 2 

 كبيرة

 كبيرة  81.30 1.56 8.13 .جميع فقرات المجال معاً  

 

 "االتصال والتواصلمهارة " لمجالالمتوسط الحسابي  تبين أن  ( 87-7من جدول )
هناك  ا يعني أن  وهذ، %81.30 النسبي الوزن أي أن   ،(81)الدرجة الكلية من  8.13ساوي ي

مني عل  ، حيث حصلت الفقرة "المجالعلى فقرات هذا  قبل أفراد العينةمن بدرجة كبيرة  موافقة
" على أعلى فكار والتوجيهاتوسائل االتصال المناسبة لنقل األ دارة استخدامبرنامج القيادة واإل

بادرة باالتصال الم ىكسبني القدرة علأ، بينما حصلت الفقرة "%81.77درجة موافقة بنسبة 
ذلك إلى  ويعزو الباحث ،%80.25" على أقل درجة موافقة بنسبة والتواصل بالوقت المناسب

القيادة في الفصل التاسع للموضوع مهارة اإلتصال والعمل الجماعي والذي  مساقإفراد خطة 
احثين ه يوجد العديد من التكليفات المطلوبة من البكما أن   مفصل،يتناول هذا الموضوع بشكل 
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مهام  :مثل عمليممارسة مهارة االتصال والتواصل بشكل  علىفي األكاديمية تساعد الباحثين 
تنظيم المؤتمرات وورش العمل والندوات العامة والتي تتيح للباحثين المجال للتواصل مع مختلف 

مكاناتهم العملية والتطبيقية. ؛ناع القرارص    لالستفادة من خبراتهم وا 

مهارة  أن   ( والتي توصلت إلى2117)ariratanaa دراسة تائج مع واتفقت هذه الن
، في المؤسسات التعليمية االتصال والتواصل لدى مدراء المدارس  جاءت بوزن نسبي عال 

لما سيكون  ؛ضرورة امتالك القائد لمهارة االتصال والتي توصلت إلى (2182ودراسة الزهراني )
  .لها األثر اإليجابي في األداء

 "مهارة العمل ضمن فريقل فقرات مجال "تحلي -

درجة لمعرفة  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيبتم استخدام 
 (.88-7النتائج موضحة في جدول ) .الموافقة
لكل فقرة من فقرات  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب: (31-4) رقم جدول

 مهارة العمل ضمن فريق"مجال "

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
 النسبي

 الترتيب
درجة 
 الموافقة

 كبيرة 4 80.89 1.63 8.09 تكوين فرق العمل. ىدارة مقدرتي علساهم برنامج القيادة واإل _1

 1 82.28 1.55 8.23 نني من تحديد مهام ومسئوليات كل عضو في فريق العمل.مك   _2
كبيرة 

 جداا 

 2 82.41 1.61 8.24 عضاء الفريق.أني القدرة على التعامل المرن مع أكسب _3
كبيرة 

 جداا 

4_ 
نني من االستثمار األمثل إلمكانات كل عضو في فريق مك  

 العمل.
8.22 1.64 82.15 3 

كبيرة 
 جداا 

 كبيرة  81.93 1.50 8.19 .جميع فقرات المجال معاً  

 "مهارة العمل ضمن فريق" لمجالالمتوسط الحسابي  ن أن  تبي( 88-7من جدول )
هناك  وهذا يعني أن  ، %81.93 النسبي الوزن أي أن   ،(81)الدرجة الكلية من  8.19ساوي ي

نني من مك  ، حيث حصلت الفقرة "المجالعلى فقرات هذا  قبل أفراد العينةمن بدرجة كبيرة  موافقة
، %82.28" على أعلى درجة موافقة بنسبة العملتحديد مهام ومسئوليات كل عضو في فريق 
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" على أقل درجة تكوين فرق العمل ىدارة مقدرتي علساهم برنامج القيادة واإلبينما حصلت الفقرة "
ن ه يتم خالل دراسة المساقات تكليف الباحثيأن  ذلك إلى  ويعزو الباحث ،%80.89موافقة بنسبة 

  :وتكليفها بإنجاز مشاريع عدة منهاعات شكل مجمو  بتشكيل العديد من فرق العمل على
إعداد أبحاث  –إعداد وتنفيذ أيام دراسية  –إعداد الندوات والعروض  –مؤتمرات األمن القومي )
إعداد  ه تم  مما أكسب الطالب هذه المهارة، كما أن   ،راسات متخصصة خالل فترة الدراسة(ود

يادة بشكل تعلمه في الق ي تسمح بتطبيق ما تم  عدد من المخيمات التطبيقية المتعلقة بالقيادة والت
 فرق عمل. إلىيتم توزيع الباحثين فيها واقعي من خالل مسابقات، 

والتي توصلت إلى برامج تأهيل القادة  ،(2117دراسة الوهيبي )واتفقت هذه النتائج مع 
 ،درب مهارة توزيع المهامفي الكليات العسكرية ساهمت بدرجة عالية في إكساب المت

  مستوى الفصيل. المرؤوسين على علىوالمسئوليات 

 "مهارة الذكاء الوجداني واالجتماعيتحليل فقرات مجال " -

لمعرفة  ؛المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيباستخدام  تم  
 (.85-7النتائج موضحة في جدول ) ،درجة الموافقة

لكل فقرة من فقرات  النحراف المعياري والوزن النسبي والترتيبالمتوسط الحسابي وا: (32-4) رقم جدول
 مهارة الذكاء الوجداني واالجتماعي"مجال "

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
 النسبي

 الترتيب
درجة 
 الموافقة

 كبيرة 3 81.27 1.44 8.13 مني برنامج القيادة واإلدارة فهم األشخاص وانفعاالتهم وأفكارهم.عل   _1

 كبيرة 4 81.14 1.40 8.11 كسبني مهارة القدرة على إدارة العالقات مع اآلخرين.أ _2

داا كبيرة ج 1 82.03 1.51 8.20 ساليب للتعامل اإليجابي المحفز مع المرؤوسين.أساهم في تعليمي  _3  

4_ 
إدارة المعرفة االنفعالية لدى اآلخرين مثل:  ىالقدرة عل يمنحن

 والحماس والمثابرة وحفز النفس(. –الت )االنفعا
8.18 1.44 81.77 2 

 كبيرة

5_ 
مني كيفية استثمار الذكاء الوجداني في تطوير العالقات عل  

 االجتماعية مع المرؤوسين.
7.87 1.46 78.73 5 

 كبيرة

 كبيرة  80.99 1.32 8.10 .جميع فقرات المجال معاً  
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الذكاء الوجداني مهارة " لمجالسابي المتوسط الح تبين أن  ( 85-7من جدول )
وهذا يعني ، %80.99 النسبي الوزن أي أن   ،(81)الدرجة الكلية من  8.10ساوي ي "واالجتماعي

، حيث حصلت الفقرة المجالعلى فقرات هذا  قبل أفراد العينةمن بدرجة كبيرة  هناك موافقة أن  
" على أعلى درجة موافقة مرؤوسينساليب للتعامل اإليجابي المحفز مع الأساهم في تعليمي "

مني كيفية استثمار الذكاء الوجداني في تطوير عل  ، بينما حصلت الفقرة "%82.03بنسبة 
 ويعزو الباحث ،%78.73" على أقل درجة موافقة بنسبة العالقات االجتماعية مع المرؤوسين

في الفصل الثالث ضمن  القيادة مساقدراسة مفردات الذكاء الوجداني في  ه تم  كما أن   إلى،ذلك 
ودراسة بعض مفردات الذكاء الوجدانى واالجتماعي في  المهارات القيادية الموجودة لدى القادة

 -شاعة اإل -اول مفاهيم عدة منها )التعصبالقيادة وعلم النفس االجتماعي والذي تن مساق
 .الحرب النفسية( -العنف 

برامج التأهيل  والتي توصلت إلى أن   ،(2117واختلفت هذه النتائج مع دراسة الوهيبي )
القيادي في الكليات العسكرية تسهم بدرجة متوسطة في تطوير المقدرة على فهم السلوكيات 

ويعزى ذلك الختالف نوعية المؤسسة واألساليب المستخدمة في  اإلنسانية وأسبابها ودوافعها
 .التأهيل القيادي

 :اإلنسانيةالمهارات تحليل جميع فقرات 

لمعرفة  ؛المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيباستخدام تم 
 (.81-7النتائج موضحة في جدول ) ،درجة الموافقة

المهارات  لجميع فقرات المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب: (38-4)رقم جدول 
 اإلنسانية

 البند
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
 النسبي

 الترتيب
درجة 
 الموافقة

 كبيرة 3 81.11 1.45 8.11 مهارة إقامة العالقات مع اآلخرين

 كبيرة 2 81.30 1.56 8.13 مهارة االتصال والتواصل

 كبيرة 1 81.93 1.50 8.19 مهارة العمل ضمن فريق

 كبيرة 4 80.99 1.32 8.10 مهارة الذكاء الوجداني واالجتماعي
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 كبيرة  81.31 1.37 8.13 اإلنسانيةالمهارات يع فقرات جم

ـــين أن  ( 81-7جـــدول )          ـــع  تب ســـاوي ي اإلنســـانية المهـــاراتفقـــرات المتوســـط الحســـابي لجمي
 هنـــاك موافقـــة ، وهـــذا يعنـــي أن  %81.31 النســـبي الـــوزن أي أن  ، (81)الدرجـــة الكليـــة مـــن  8.13

ذلـك  ويعـزو الباحـث ،بشـكل عـام اإلنسانيةالمهارات ات فقر من قبل أفراد العينة على  بدرجة كبيرة
ـــم   أن  إلـــى  ـــى مـــن خـــالل األنشـــطة  المهـــارات اإلنســـانية ت تناولهـــا خـــالل فتـــرة الدراســـة بشـــكل عمل

 –وورش عمـــل  –نـــدوات )والتكليفـــات المطلوبـــة مـــن البـــاحثين إعـــدادها خـــالل فتـــرة دراســـتهم مـــن 
، ممــا خبــرة وكفــاءة عاليــة فــي األداء ذوي ســيةهيئــة تدريبإشــراف و  ،(وأيــام دراســية –ومحاضــرات 

ســاهم فــي إكســاب البــاحثين المهــارات اإلنســانية بصــورتها العمليــة التطبيقيــة وأبرزهــا مهــارة العمــل 
ضمن فريق ومهارة االتصال والتواصـل والتـي كانـت ترتكـز عليهـا معظـم التكليفـات المطلوبـة مـن 

 وذلـك ألن   ؛%11.99 أقـل نسـبة فـي جتماعي جـاءواالمهارة الذكاء الوجداني  الباحثين، وكما أن  
هذا المفهوم يعتبر مـن المفـاهيم والمصـطلحات الحديثـة فـي علـم اإلدارة ولـم يـتم إفـراد لـه موضـوع 

 القيادة. مساقمستقل في المساقات المتخصصة في 

التــي حصــلت المهــارات اإلنســانية ( و 2119دراســة أبــو زعيتــر )واتفقــت هــذه النتــائج مــع 
 .(%57.4) وزن نسبيء المدارس الثانوية في محافظات غزة علي مدرا لدى

 :"المهارات المفاهيميةتحليل فقرات "

 "مهارة التنوع في التفكير والتفكير الناقدتحليل فقرات مجال " -

لمعرفة  ؛المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيباستخدام  تم  
 (.89-7في جدول ) النتائج موضحة ،درجة الموافقة

لكل فقرة من فقرات  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب: (32-4) رقم جدول
 مهارة التنوع في التفكير والتفكير الناقد"مجال "

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
 النسبي

درجة  الترتيب
 الموافقة

1_ 
 –التفكير )العلمي  يادة واإلدارة المعرفة بأنواعأكسبني برنامج الق

 إلخ..(. –الناقد  –بداعي اإل –المنطقي 
7.92 1.59 79.24 4 

 كبيرة

 كبيرة 3 79.49 1.40 7.95 نني من تنظيم التفكير والتعبير عنه بتسلسل ووضوح.مك   _2
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 كبيرة 5 77.72 1.34 7.77 أسهم في تحسين قدراتي في عمليات التأمل واالستنتاج. _3

 كبيرة 6 77.72 1.51 7.77 منحني القدرة على االستقاللية في التفكير. _4

 كبيرة 1 80.00 1.48 8.00 أكسبني القدرة على التفكير بطرق إبداعية. _5

 كبيرة 1 80.00 1.48 8.00 مني الحكم علي بعض األفكار أو رفضها.عل   _6

 كبيرة  79.03 1.26 7.90 .جميع فقرات المجال معاً  

التنوع في التفكير والتفكير مهارة " لمجالالمتوسط الحسابي  تبين أن  ( 89-7من جدول )
 وهذا يعني أن  ، %79.03 النسبي الوزن أي أن  ، (81)الدرجة الكلية من  7.90ساوي ي "الناقد

، حيث حصلت الفقرة المجالعلى فقرات هذا  قبل أفراد العينةمن بدرجة كبيرة  هناك موافقة
" مني الحكم علي بعض األفكار أو رفضهاعل  ة "" والفقر كسبني القدرة على التفكير بطرق إبداعيةأ"

منحني القدرة على االستقاللية ، بينما حصلت الفقرة "%80.00على أعلى درجة موافقة بنسبة 
تخصيص عنوان ذلك إلى  ويعزو الباحث ،%77.72" على أقل درجة موافقة بنسبة في التفكير

والتفكير االستراتيجي كموضوع منفرد في مساق التخطيط االستراتيجي والذي يتناول  التفكير
ليا تساهم بشكل منهجية وطريقة دراسة الدراسات الع التفكير االستراتيجي بمفهوم الشامل، كما أن  

 القدرة على التفكير. كبير في رفع مستوى

برامج التأهيل  أن   إلىوصلت والتي ت ،(2117واختلفت هذه الدراسة مع دراسة الوهيبي )
القيادي في الكليات العسكرية تسهم بدرجة متوسطة في تزويد المتدربين بمهارة االستقاللية في 

ويعزو الباحث سبب هذا االختالف أن الكليات  الرأي واألفكار بعيدا  عن تأثير وسيطرة األخرين
الكليات العلمية المدنية التي ركز على القوة واالنضباط في سلوك الخريج بخالف العسكرية ت

 .تعنى ببناء الشخصية بعيدا عن سمات الشخصية العسكرية
 "مهارة اإلضافة وتوليد األفكارتحليل فقرات مجال " -

لمعرفة  ؛المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيباستخدام  تم  
 (.21-7النتائج موضحة في جدول ) ،درجة الموافقة
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لكل فقرة من فقرات  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب: (71-4)رقم ل جدو
 مهارة اإلضافة وتوليد األفكار"مجال "

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
 النسبي

درجة  الترتيب
 الموافقة

1_ 
ر جديدة مني برنامج القيادة واإلدارة كيفية ابتكار أفكاعل  

 وممارستها.
7.95 1.41 79.49 1 

 كبيرة

2_ 
 ىالمرؤوسين عل كسبني مهارة استقبال أفكار جديدة وحث  أ

 االبتكار وتوليد االفكار.
7.89 1.53 78.86 2 

 كبيرة

3_ 
 قرار التخاذ المطلوبة المعلومات تحديد على منحنى القدرة

 معين وتوليدها لدى المرؤوسين.
7.84 1.56 78.35 3 

رةكبي  

4_ 
ليات متعددة مثل آارة توليد أفكار جديدة باستخدام أكسبني مه

 أسلوب دلفي(. –)العصف الذهني 
7.75 1.53 77.47 4 

 كبيرة

 كبيرة 5 76.84 1.65 7.68 بداعية لدى المرؤوسين.نني من مهارة تطوير األفكار اإلمك   _5

 كبيرة  78.20 1.42 7.82 .جميع فقرات المجال معاً  

 "اإلضافة وتوليد األفكارمهارة " لمجالالمتوسط الحسابي  تبين أن  ( 21-7ل )من جدو 
هناك  وهذا يعني أن  ، %78.20 النسبي الوزن أي أن   ،(81)الدرجة الكلية من  7.82ساوي ي

مني عل  ، حيث حصلت الفقرة "المجالعلى فقرات هذا  قبل أفراد العينةمن بدرجة كبيرة  موافقة
" على أعلى درجة موافقة بنسبة دارة كيفية ابتكار أفكار جديدة وممارستهابرنامج القيادة واإل

" على بداعية لدى المرؤوسيننني من مهارة تطوير األفكار اإلمك  ، بينما حصلت الفقرة "79.49%
األكاديمية برفع مستوى  مساهمةذلك إلى  ويعزو الباحث ،%76.84أقل درجة موافقة بنسبة 

ن اع القرار في المجتمع طالبها وباحث الوعي لدى يها من خالل تنظيم لقاءات مختلفة مع ص 
ومناقشتهم في األفكار والحلول المطروحة لديهم في التعامل مع األزمات التي يعايشونها أبرزها 

المنهجية  االنقسام(، كما أن   –أزمة الكهرباء  –أزمة عمال النظافة في الصحة  –)أزمة الرواتب 
معرفة  لديهم نتأمام الباحثين كو  ها األبحاث والتكليفات المطلوبة وعرضعة في مناقشة المتب  

 مختلف العناوين.كبيرة في 
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مهارة اإلبداع  أن   إلىوالتي توصلت ، (2187دراسة األي )واتفقت هذه النتائج مع 
  .%(58.888ي )درجة موافقة بوزن نسب حصلت علىواالبتكار والتجديد 

 "المفاهيميةالمهارات جميع فقرات "تحليل 

لمعرفة  ؛المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيباستخدام  تم  
 (.28-7النتائج موضحة في جدول ) ،درجة الموافقة

المهارات  لجميع فقرات المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب: (73-4) رقم جدول
 المفاهيمية

 البند
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
 النسبي

درجة  الترتيب
 الموافقة

 كبيرة 1 79.03 1.26 7.90 ع في التفكير والتفكير الناقدمهارة التنو  

 كبيرة 2 78.20 1.42 7.82 مهارة اإلضافة وتوليد األفكار

 كبيرة  78.65 1.29 7.87 المهارات المفاهيميةجميع فقرات 

ســاوي ي المفاهيميــة المهــاراتفقــرات المتوســط الحســابي لجميــع  تبــين أن  ( 28-7جــدول )
 هنـــاك موافقـــة ، وهـــذا يعنـــي أن  %78.65 النســـبي الـــوزن أي أن  ، (81)الدرجـــة الكليـــة مـــن  7.87

ذلك  ويعزو الباحث ،بشكل عام المهارات المفاهيميةفقرات من قبل أفراد العينة على  بدرجة كبيرة
ـــع مفـــردات المهـــارات  أن  إلـــى  ـــرة دراســـتهم للمســـاقات جمي ـــاحثون خـــالل فت ـــة يتناولهـــا الب المفاهيمي

علـى أسـاس التفكيـر  بعة في التدريس والبحث العلمـي قائمـة  المنهجيات العلمية المت   إلىباإلضافة 
 .مما يزيد من قدرات الطلبة في امتالك المهارات المفاهيمية بشكل معمق ،الموضوعي والناقد

ضـــرورة  إلـــىوالتـــي توصـــلت  ،(2117راســـة الـــوهيبي )دواتفقـــت هـــذه النتـــائج مـــع بعـــض 
 إلــــى( والتــــي توصــــلت 2182ودراســــة الزهرانـــي ) ،امـــتالك القائــــد لمهــــارة التفكيـــر والتفكيــــر الناقــــد
لتحقيق األثر اإليجابي  ؛رسم األهداف القدرة علىضرورة امتالك القائد لمهارة المبادأة واالبتكار و 

 على العمل.
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 "التنافسية المهاراتتحليل فقرات "

 "مهارة الكفاءة والفاعليةتحليل فقرات مجال " -

لمعرفة  ؛المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيباستخدام  تم  
 (.22-7النتائج موضحة في جدول ) ،درجة الموافقة

فقرة من فقرات  لكل المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب: (77-4) رقم جدول
 مهارة الكفاءة والفاعلية"مجال "

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
 النسبي

درجة  الترتيب
 الموافقة

1_ 
مني برنامج القيادة واإلدارة مهارة الجمع بين عل  

 الكفاءة والفعالية والفرق بينهم.
7.70 1.73 76.96 4 

 كبيرة

2_ 
يق األهداف بأقل وقت وجهد أكسبني القدرة على تحق

 وأفضل أداء.
8.10 1.51 81.01 3 

 كبيرة

3_ 
زاد من إدراكي بأهمية االستثمار األمثل لموارد 

 ميزاتها التنافسية. علىللحفاظ ؛ المؤسسة 
8.13 1.52 81.27 1 

 كبيرة

4_ 
دني بمعايير ومؤشرات تحقيق الكفاءة والفعالية في زو  

 أداء المؤسسة.
8.10 1.44 81.01 2 

 كبيرة

 كبيرة  80.06 1.43 8.01 .معاً  المجالجميع فقرات  

 ساويي "الكفاءة والفاعليةمهارة " لمجالالمتوسط الحسابي  تبين أن  ( 22-7من جدول )

 هناك موافقة وهذا يعني أن  ، %80.06 النسبي الوزن أي أن   ،(81)الدرجة الكلية من  8.01
زاد من إدراكي ، حيث حصلت الفقرة "المجالفقرات هذا على  قبل أفراد العينةمن بدرجة كبيرة 

" على أعلى درجة موافقة ميزاتها التنافسية علىبأهمية االستثمار األمثل لموارد المؤسسة للحفاظ 
مني برنامج القيادة واإلدارة مهارة الجمع بين الكفاءة عل  ، بينما حصلت الفقرة "%81.27بنسبة 

 أن  ذلك إلى  ويعزو الباحث ،%76.96قل درجة موافقة بنسبة " على أوالفعالية والفرق بينهم
وقت محدد وبكفاءة  فون بالعديد من التكليفات المطلوب إنجازها فيالطلبة خالل فترة دراستهم يكل  
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إلى التنافس  مما يمنحهم مهارة تقدير الوقت والكفاءة في اإلنجاز إضافة  ، تنافسية عالية
  المساقات.للحصول على أعلى التقديرات في 

مهارة الكفاءة  أن   والتي توصلت إلى ،(2188واختلفت هذه الدراسة مع دراسة العتيبي )
ويعزي ذلك  العاملون في المديرية العامة للدفاع المدني ة لدىدرجة متوسط حصلت على

 .الختالف الفئة المستهدفة واختالفة نوعية وأساليب التدريب

 "الحاكمية(مهارة الحوكمة )تحليل فقرات مجال " -

لمعرفة  ؛المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيباستخدام  تم  
 (.21-7النتائج موضحة في جدول ) ،درجة الموافقة

لكل فقرة من فقرات  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب: (71-4) رقم جدول
 "(مهارة الحوكمة )الحاكميةمجال "

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
 النسبي

درجة  الترتيب
 الموافقة

1_ 
دارة كيفية التعامل مع مني برنامج القيادة واإلعل  

 معايير الجودة في العمل المؤسسي.
7.96 1.38 79.62 1 

 كبيرة

 كبيرة 4 77.59 1.53 7.76 نني من آليات تحقيق الشفافية في المعامالت.مك   _2

 كبيرة 3 77.97 1.63 7.80 أكسبني طرق المساءلة وتقييم األداء. _3

4_ 
يجابية مسئولية االجتماعية والمشاركة اإلال ي  ز لدعز  

 في التغيير.
7.94 1.60 79.37 2 

 كبيرة

 كبيرة  78.64 1.43 7.86 .معاً  المجالجميع فقرات  

 "الحوكمة )الحاكمية(مهارة " لمجالالمتوسط الحسابي  تبين أن  ( 21-7من جدول )
هناك  وهذا يعني أن  ، %78.64 النسبي الوزن أي أن   ،(81)الدرجة الكلية من  7.86ساوي ي

مني عل  حصلت الفقرة "، حيث المجالعلى فقرات هذا  قبل أفراد العينةمن بدرجة كبيرة  موافقة
" على أعلى درجة المؤسسي دارة كيفية التعامل مع معايير الجودة في العملبرنامج القيادة واإل

" نني من آليات تحقيق الشفافية في المعامالتمك  ، بينما حصلت الفقرة "%79.62موافقة بنسبة 
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اختيارية وجود مساقات ذلك إلى  ويعزو الباحث ،%77.59على أقل درجة موافقة بنسبة 
ع موس   ي يتحدث بشكل  والذ ،تطبيقه دارة يتعلق بالحكم الرشيد وألياتبرنامج القيادة واإل لملتحقي

 فافية والمسئولية االجتماعية والمشاركة االجتماعية.الش  : أبرزها ،عن معايير تطبيق الحكم الرشيد
 "مهارة الدعم والمناصرةتحليل فقرات مجال " -

لمعرفة  ؛المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيباستخدام  تم  
 (.24-7ضحة في جدول )النتائج مو  ،درجة الموافقة

لكل فقرة من فقرات  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب: (74-4) رقم جدول
 مهارة الدعم والمناصرة"مجال "

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
 النسبي

درجة  الترتيب
 الموافقة

1_ 
هارة كسب آراء وتغيير أكسبني برنامج القيادة واإلدارة م

 هات الناس لصالح المؤسسة.توج  
7.86 1.70 78.61 1 

 كبيرة

2_ 
كسب تأييد جماعات الدعم والمناصرة في  ىمنحنى القدرة عل

 سبيل تحقيق أهداف المؤسسة.
7.58 1.61 75.82 2 

 كبيرة

 كبيرة 3 74.56 1.83 7.46 دني بالمعرفة في كيفية عمل مؤسسات الدعم والمناصرة.زو   _3

4_ 
أكسبني طرق الحشد والتأييد لآلراء وتشكيل جماعات الدعم 

 والمناصرة.
7.30 1.84 73.04 5 

 كبيرة

5_ 
فني أشكال التعبير عن الرأي وآليات تنظيم فعاليات الدعم عر  

 والمناصرة.
7.43 1.80 74.30 4 

 كبيرة

 كبيرة  75.27 1.63 7.53 .جميع فقرات المجال معاً  

ساوي ي "الدعم والمناصرةمهارة " لمجالالمتوسط الحسابي  تبين أن  ( 24-7من جدول )
 هناك موافقة وهذا يعني أن  ، %75.27 النسبي الوزن أي أن  ، (81)الدرجة الكلية من  7.53

أكسبني برنامج ، حيث حصلت الفقرة "المجالعلى فقرات هذا  قبل أفراد العينةمن بدرجة كبيرة 
" على أعلى درجة ب آراء وتغيير توجهات الناس لصالح المؤسسةالقيادة واإلدارة مهارة كس

أكسبني طرق الحشد والتأييد لآلراء وتشكيل ، بينما حصلت الفقرة "%78.61موافقة بنسبة 
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ذلك إلى  ويعزو الباحث ،%73.04" على أقل درجة موافقة بنسبة جماعات الدعم والمناصرة
ه ، كما أن  فيها ألنشطة األكاديمية ويتم إشراك الطلبةنشطة التطبيقية والترويجية وجود عدد من األ

من اللجان  ا  أساسي ا  ن جزءمؤتمرات خالل فترة الدراسة وكان الباحثو العدد من  إعداد تم  
اهتمام جماعات الدعم  مهمة تمس  وعات التحضيرية لهذه المؤتمرات والتي تناولت موض

 .األساسية والمناصرة وحاجات الجمهور

 "مهارة التفرد والتميزمجال " تحليل فقرات -

لمعرفة  ؛المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيباستخدام  تم  
 (.27-7النتائج موضحة في جدول ) ،درجة الموافقة

لكل فقرة من فقرات  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب: (74-4) رقم جدول
 التفرد والتميز" مهارةمجال "

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
 النسبي

درجة  الترتيب
 الموافقة

1_ 
 

دارة مهارة تطبيق معايير التفرد أكسبني برنامج القيادة واإل
 والتميز.

7.38 2.00 73.80 4 
 كبيرة

2_ 
تطوير المهارات التي تساعد على امتالكي ميزة  ىساعدني عل

 عن زمالئي.تنافسية 
7.68 1.61 76.84 1 

 كبيرة

 كبيرة 3 74.30 2.01 7.43 نني من محاكاة التجارب الناجحة والمميزة.مك   _3

4_ 
نني من صياغة وعرض قصص النجاح الخاصة بي مك  

 وبالمؤسسة.
7.63 1.81 76.33 2 

 كبيرة

 كبيرة  75.32 1.66 7.53 .جميع فقرات المجال معاً  

ساوي ي "التفرد والتميزمهارة " لمجالالمتوسط الحسابي  ن أن  تبي  ( 27-7من جدول )
بدرجة  هناك موافقة وهذا يعني أن  ، %75.32 النسبي الوزنأي أن  (81)الدرجة الكلية من  7.53
تطوير  علىساعدني ، حيث حصلت الفقرة "المجالعلى فقرات هذا  قبل أفراد العينةمن كبيرة 

" على أعلى درجة موافقة بنسبة ميزة تنافسية عن زمالئي المهارات التي تساعد على امتالكي
دارة مهارة تطبيق معايير التفرد أكسبني برنامج القيادة واإل، بينما حصلت الفقرة "76.84%
إفراد موضوع التميز ذلك إلى  ويعزو الباحث ،%73.80" على أقل درجة موافقة بنسبة والتميز
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اقات في البرنامج وهي الفصل الرابع والفصل الرابع عشر والمنافسة والميزة التنافسية في عدة مس
ولها في بعض المساقات االستدراكية للباحثين في اتد هذه المفاهيم تم   القيادة، كما أن   مساقفي 

إفراد مساق من ثالث ساعات معتمدة  ه تم  ، كما أن  اإلعالم الدولي مساقالفصل الرابع من 
 ،التاريخ مر   القيادات علىيتناول شخصيات مجموعة من  والذي "مبراطوريات وقادةإ"بعنوان 

تكليف كل باحث  ه تم  ، كما أن  رد التي كانت موجودة في شخصياتهموأبرز سمات التميز والتف
ها من رئاسة تحديد ع عن شخصية من الشخصيات القيادية والتي تم  بإعداد بحث موس  

 ز لدىأبرز صفات القيادة والتمي –زات اإلنجا زأبر  –النشأة والتكوين األكاديمية ودراسة )
مساق إمبراطوريات وقادة : ن في خطة الدراسة وهمن معتمدي  ذلك في مساقي   حيث تم  ، القائد(

 ومساق القيادة.

لت إلى تحديد السمات والتي توص   ،(2112)العاجزدراسة واتفقت هذه النتائج مع 
امعات في التنمية االقتصادية واالجتماعية وتوضيح دور الج ،المميزة للمؤسسة الجامعية الفاعلية

لدفع عجلة التنمية  ؛من خالل تزويد المجتمع بالكثير من الخبرات والمهارات الفنية واإلدارية
األرقم يتوفر لديها  مدارس دار أن   إلىلت والتي توص   ،(2181ودراسة الدجني ) ،االقتصادية

 .معايير التميز المؤسسي
 "ة التدويلمهار تحليل فقرات مجال " -

لمعرفة  ؛المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيباستخدام  تم  
 (.28-7النتائج موضحة في جدول ) ،درجة الموافقة

لكل فقرة من فقرات  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب: (71-4) رقم جدول
 مهارة التدويل"مجال "

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
 النسبي

درجة  الترتيب
 الموافقة

 كبيرة 1 75.95 1.91 7.59 دارة مهارة التدويل في عمل المؤسسة.مني برنامج القيادة واإلعل   _1

2_ 
أكسبني المعرفة التامة حول آليات العمل المطلوبة لتدويل 

 المؤسسة.
7.29 1.68 72.91 2 

 كبيرة

 كبيرة 3 69.75 1.84 6.97 لني للعمل دوليا  في مجال التخصص.مهارات تؤه   يحنمن _3

 متوسطة 4 67.59 2.10 6.76 دني بمهارة التشبيك وطرق بناء الشراكات.زو   _4
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 كبيرة  70.86 1.73 7.09 .جميع فقرات المجال معاً  

 

 

 7.09ساوي ي "التدويلمهارة " لمجالالمتوسط الحسابي  ن أن  تبي  ( 28-7من جدول )
بدرجة كبيرة  هناك موافقة وهذا يعني أن  ، %70.86 النسبي الوزن أي أن   (81)الدرجة الكلية من 

دارة مني برنامج القيادة واإلعل  ، حيث حصلت الفقرة "المجالعلى فقرات هذا  قبل أفراد العينةمن 
بينما حصلت الفقرة ، %75.95" على أعلى درجة موافقة بنسبة مهارة التدويل في عمل المؤسسة

 ،%67.59بنسبة متوسطة " على أقل درجة موافقة دني بمهارة التشبيك وطرق بناء الشراكاتزو  "
لطلبة تخصص القيادة  اختياريإفراد مساق اإلعالم الدولي كمتطلب  ذلك إلى ويعزو الباحث

ر من المفاهيم عتبمفهوم التدويل ي   كما أن   وتوسعها،ل المؤسسة ييتناول موضوع تدو  ،واإلدارة
باإلضافة  كبير، الحديثة والتي بدأت الكثير من وسائل اإلعالم والمؤسسات تتحدث عنه بشكل  

 والعولمة.إفراد عنوان في مساق القيادة في الفصل الرابع عشر يتحدث فيه عن الحداثة  إلى

 "المهارات التنافسيةفقرات "تحليل جميع 

لمعرفة  ؛المعياري والوزن النسبي والترتيب المتوسط الحسابي واالنحرافاستخدام  تم  
 (.25-7النتائج موضحة في جدول ) ،درجة الموافقة

المهارات  فقرات"لجميع  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب: (72-4) رقم جدول
 "التنافسية

 البند
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
 النسبي

رجة د الترتيب
 الموافقة

 كبيرة 1 80.06 1.43 8.01 مهارة الكفاءة والفاعلية

 كبيرة 2 78.64 1.43 7.86 مهارة الحوكمة )الحاكمية(

 كبيرة 4 75.27 1.63 7.53 مهارة الدعم والمناصرة

 كبيرة 3 75.32 1.66 7.53 مهارة التفرد والتميز

 كبيرة 5 70.86 1.73 7.09 مهارة التدويل

 كبيرة  75.76 1.43 7.58 المهارات التنافسيةجميع فقرات 
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ســـاوي ي المهـــارات التنافســـيةفقـــرات المتوســـط الحســـابي لجميـــع  ن أن  تبـــي  ( 25-7جـــدول )
ـــة مـــن  7.58 ـــوزن أي أن   ،(81)الدرجـــة الكلي ـــاك موافقـــة وهـــذا يعنـــي أن   ،%75.76 النســـبي ال  هن

ويعـزو الباحـث ذلـك  ،عـامبشـكل  فسـيةالمهارات التنافقرات من قبل أفراد العينة على  بدرجة كبيرة
 التنافسية من االتجاهـات الحديثـة التـي ركـزت عليهـا معظـم أدبيـات العلـوم اإلداريـة إال أن   إلى أن  

 عليهاجاء في محاور لم يتم التركيز  %22.12- %20.21التباين في درجات الموافقة ما بين 
كونها مهارات نظريـة، وهـذا يحتـاج إلـى باعتبارها معايير متقدمة تتطلب مهارات عملية أكثر من 

   أكاديمية.خبرات عملية داخل المؤسسات ومنظومة من العالقات التي يصعب توفيرها في برامج 

في  (α ≤ 1.17)عند مستوى الدالة إحصائية   هل توجد فروق ذات داللة   السؤال الثاني:
عزى للبيانات الشخصية )الجنس تطوير المهارات القيادية ت  حول أفراد العينة  متوسط تقديرات

 ؟ممارسة العمل( –مستوى التحصيل الدراسي  –

 الفرضيات التالية: ختبارا هذا التساؤل تم   لإلجابة عن

 بين (α ≤ 1.17) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللةالفرضية األولى: 
 .عزى للجنستطوير المهارات القيادية ت   حول تقديرات أفراد العينة  متوسطات

 ".نن مستقلتي  لعينتي   -  T" اختباراستخدام  تم   لفرضيةا ههذ الختبار
 الجنس –لعينتين مستقلتين"  -  Tاختبار"نتائج  (:78-4) رقم جدول

 العدد الجنس المجال
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 tقيمة  المعياري

مستوى 
 الداللة

 المهارات الفنية
 1.37 7.74 66 ذكر

-1.764 0.041* 
 0.96 8.40 15 أنثى

 المهارات اإلنسانية
 1.44 7.99 66 ذكر

-1.875 0.032* 
 0.79 8.72 15 أنثى

 المهارات المفاهيمية
 1.34 7.74 66 ذكر

-1.745 0.042* 
 0.93 8.38 15 أنثى

 المهارات التنافسية
 1.41 7.44 66 ذكر

-1.713 0.045* 
 1.42 8.14 15 أنثى

بشكل  واقع المهارات القيادية
 عام

 1.30 7.70 66 ذكر
-2.210 0.015* 

 0.92 8.48 15 أنثى

 .α ≤ 0.05 دال إحصائيا  عند مستوى داللة ينبين المتوسط الفرق*
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المقابلة  (.Sig)القيمة االحتمالية  ن أن  تبي  ( 21-7)الموضحة في جدول ن النتائج م
وبذلك يمكن  ،لكافة المجاالت 0.05 من مستوى الداللةأقل " لعينتين مستقلتين -  T "الختبار

حول هذه  عينة الدراسةتقديرات ه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استنتاج أن  
 االهتمام أن   ذلك إلى ويعزو الباحث ،صالح اإلناثالجنس، وذلك لعزى إلى متغير ت  المجاالت 

ثبات  بطبيعة الحال لدى فئة اإلناث ووجود نوع   بالتحصيل الدراسي يكون أعلى من التحدي وا 
كما أشار جدول  .معظم الملتحقين في األكاديمية هم من فئة الذكور الذات لديهم خصوصا  بأن  

منهم  ة  تام   بها في قناعة   نبالدراسات العليا يلتحق نيلتحق اللواتيمعظم اإلناث  أن   (،8-7رقم )
 للنجاح والمثابرة.

وجود فروق  إلىوالتي توصلت  ،(2119واختلفت هذه النتائج مع دراسة أبو زعيتر )
اإلدارية(  –الفكرية  –اإلنسانية  –الذاتية  )المهاراتفي المجاالت التالية  إحصائية   ذات داللة  

احث ذلك إلى اختالف عدد العينة في الدراستين فضال عن التباعد ويعزو الب لصالح الذكور
 .الزمني بين الدراستين والتوجهات والمبادرات الحديثة التي اهتمت بتمكين المرأة 

 بين (α ≤ 1.17) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة: ثانيةالفرضية ال
مستوى التحصيل لعزى تطوير المهارات القيادية ت   حولتقديرات أفراد العينة  متوسطات
 .الدراسي

 ".حاديالتباين األ  " اختباراستخدام  تم   لفرضيةا ههذ الختبار
 مستوى التحصيل الدراسي –" حاديالتباين األ  "اختبار نتائج  (:72-4) رقم جدول

درجات  تمجموع المربعا مصدر التباين المجال
 الحرية

متوسط 
 مستوى الداللة "Fقيمة " المربعات

 المهارات الفنية

 10.687 2 21.374 بين المجموعات
7.082 

 

 

*0.002 

 

 

 1.509 78 114.684 داخل المجموعات

  80 136.058 المجموع

 المهارات اإلنسانية

 17.485 2 34.969 بين المجموعات
11.982 

 

 

*0.000 

 

 

 1.459 78 110.906 موعاتداخل المج

  80 145.875 المجموع

 المهارات المفاهيمية
 13.769 17.263 2 34.527 بين المجموعات

 

*0.000 

 1.254 78 95.289 داخل المجموعات 
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    80 129.816 المجموع

 المهارات التنافسية

 15.485 2 30.970 بين المجموعات
9.228 

 

 

*0.000 

 

 

 1.678 78 127.525 وعاتداخل المجم

  80 158.495 المجموع

  واقع المهارات القيادية

 بشكل عام

 16.194 2 32.388 بين المجموعات
13.279 

 

 

*0.000 

 

 

 1.220 78 92.684 داخل المجموعات

  80 125.072 المجموع

 .α ≤ 0.00مستوى داللة دال إحصائيا  عند  الفرق بين المتوسطات *
المقابلة  (.Sig)القيمة االحتمالية  ن أن  ( تبي  29-7الموضحة في جدول )نتائج من ال

ه وبذلك يمكن استنتاج أن  لكافة المجاالت  0.05أقل من مستوى الداللة " التباين األحاديالختبار"
عزى ت   حول هذه المجاالتأفراد العينة تقديرات توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات 

  .مستوى التحصيل الدراسي إلى متغير
واقع المهارات ل مستوى التحصيل الدراسينتائج اختبار شيفيه لمقارنة متوسطات فئات 

 بشكل عام القيادية
(: نتائج اختبار شيفيه لمقارنة متوسطات فئات مستوى التحصيل الدراسي لواقع المهارات 11-4) رقم جدول

 القيادية بشكل عام

 مستوى التحصيل الدراسي
 تازمم

(2921) 

 جيد جداً 

 (8912) 

 جيد

 (2963) 

    ممتاز

   0.149- جيد جدا  

  *2.446 2.297* جيد

 . α≤1.17داللة عند مستوى دال إحصائيا   *الفرق بين المتوسطين       
 

من الذين  هناك فروق بين كل   ن أن  تبي   (11-7الموضحة في جدول )من النتائج 
الفروق لصالح  ن أن  وممتاز، حيث تبي   وى تحصيلهم جيد جدا  مستوى تحصيلهم جيد والذين مست
عدم وجود فروق بين كل من الذين  وممتاز، وقد تبين أيضا   الذين مستوى تحصيلهم جيد جدا  
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الفرق بين  احث ذلك إلىعزو البيو والذين مستوى تحصيلهم ممتاز  جدا   مستوى تحصيلهم جيد
 علىالباحثين الذين حصلوا  رة الدراسة حيث أن  نسبة االهتمام والتحصيل الدراسي خالل فت

رفة أكبر من الباحثين الذين مع علىتحصيلي جيد جدا  وممتاز بطبيعة الحال حصلوا  مستوى
 تحصيلهم جيد. مستوى

في  الملتحقين أن  والتي توصلت إلى  ،(2117النتائج مع دراسة الوهيبي )واختلفت هذه 
برامج هذه ال درجة إكمال يرون أن   ممن حصلوا علىلعسكرية برامج التأهيل القيادي في الكليات ا

، ويعزو أكثر من الملتحقين الذين حصلوا على تقدير جيد وجيد جدا   قيادية   أكسبتهم مهارات  
الباحث ذلك االختالف حيث إن نسبة الذين يعيدون المساقات في أكاديمية اإلدارة والسياسة هي 

لدراسة في الكليات العسكرية ال يكون التفوق التحصيلي هو نسبة متدنية جدا، كما أن طبيعة ا
المحدد الوحيد في نيل الدرجات حيث هناك عوامل أخرى مثل التفوق البدني، واالستعداد النفسي 

 .، وغيرها من العوامل 
 بين (α ≤ 1.17) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة: ثالثةالفرضية ال
 .ممارسة العمللعزى تطوير المهارات القيادية ت   حولتقديرات أفراد العينة  متوسطات

 ".لعينتين مستقلتين -  T" اختباراستخدام  تم   لفرضيةا ههذ الختبار
 ممارسة العمل –لعينتين مستقلتين"  -  T" اختبارنتائج  (:13-4) رقم جدول

 المجال
ممارسة 

 العدد لعملا
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 tقيمة  المعياري

مستوى 
 الداللة

 1.23 7.90 74 يعمل المهارات الفنية
0.768 0.445 

 2.30 7.47 7 ال يعمل

 1.30 8.13 74 يعمل المهارات اإلنسانية
0.025 0.980 

 2.17 8.12 7 ال يعمل

 1.27 7.89 74 يعمل المهارات المفاهيمية
0.480 0.633 

 1.60 7.62 7 ال يعمل

 1.42 7.58 74 يعمل المهارات التنافسية
0.189 0.851 

 1.66 7.47 7 ال يعمل

 0.863 0.173 1.23 7.86 74 يعملبشكل  واقع المهارات القيادية
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 1.80 7.76 7 ال يعمل عام

المقابلة  (.Sig)القيمة االحتمالية  ن أن  تبي  ( 18-7الموضحة في جدول )ن النتائج م
وبذلك يمكن لكافة المجاالت  0.05 من مستوى الداللةأكبر " لعينتين مستقلتين -  T"الختبار

حول هذه  عينة الدراسةتقديرات توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات ال ه استنتاج أن  
قين برنامج معظم ملتح أن  ذلك إلى  ويعزو الباحث ،ممارسة العملعزى إلى متغير ت  المجاالت 

هم بأن   أو ال يعملون ، سواء كانوا يعملونعام 27م من الفئة العمرية فوق ال القيادة واإلدارة ه  
قوا هذه المهارات خالل عملهم الرسمي أو خالل ممارسة حياتهم الطبيعية في البيت واألسرة طب  

 والمحيط االجتماعي.

ارة في أكاديمية اإلدارة بل تطوير برنامج القيادة واإلدالسؤال الثالث: ما س  
 ة لخريجيها؟والسياسة للدراسات العليا لتنمية المهارات القيادي

ما أهم المقترحات لتطوير برنامج القيادة واإلدارة في أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا 
 لتنمية المهارات القيادية لخريجيها؟

يل محتوى مفردات المساقات المقرة حلباستخدام بطاقة تحليل المحتوى لتقام الباحث 
التي أوضحت  ومقارنتها بنتائج الدراسةفي ضوء المهارات القيادية موضوع الدراسة، للبرنامج 

لع كما اط   ،القيادة واالدارةفي المهارات التي أكسبها برنامج  التي تحتاج الى تحسينجوانب ال
ج الذي يشترط توافر مجموعة من الباحث على معايير االعتماد األكاديمي من خالل النموذ

ل الباحث إلى مجموعة من ، ومن خالل هذا التحليل توص  المعايير في البرامج األكاديمية
 النحو التالي: علىملخصة  لتنمية المهارات القيادية لخريجيها المقترحات

 البناء الهيكلي للمساقات:سبل التطوير المتعلقة ب  .3
للمساقات  لهيكلياح التحسينات التالية على البناء ايمكن اقتر نتائج الدراسة من خالل 

 -وهي:

 )تدويلجانب المهارات التنافسية ومنها  زعز  القيادة ت  إضافة موضوعات جديدة في مساق  -
يادية للملتحقين في لدعم والمناصرة( لتعزيز وتطوير المهارات القا – الحوكمة-المؤسسة 
ر المعرفي التطو   في ظل   الحاجة إليها تبرز من المفردات الحديثة التي كونها ،البرنامج
 .والعولمة
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من  ز مهارة التفرد والتميزعز  ت  إضافة موضوعات جديدة في مساق التخطيط االستراتيجي  -
مهارة التفرد والتميز في ضمان االستمرارية  حديثة تعززباع نماذج تنافسية خالل ات  
 .تقدم على اآلخرينفي االنفتاح والفي صقل وتطوير القادة و  والمنافسة

وذلك ، برنامج القيادة واإلدارة جبارية لمساقي ضمن المقررات اإلإضافة مساق اإلعالم الدول -
 .تحقيق مهارة الدعم والمناصرة وفهم اآلخرينو  العمل الدولي والمؤسسيللتكيف مع 

قدرات  ساهم في تطويرالمهارات اإلدارية التي ت  ز جانب عز  ت   طرح مساقات اختيارية متعددة -
اإلدارية والقيادية بدال  من المساقات المشتركة مع برنامج الدبلوماسية  الطلبة ومهاراتهم
 .والعالقات الدولية

لمعايير  وفقا   %11تعزيز الجوانب العملية في كافة مساقات البرنامج بحيث تصل لنسبة  -
 حثين بأنشطة  تكليف الباو  ،الجودة المعتمدة في هيئة ضمان الجودة والنوعية في فلسطين

 عمل على رفع مستوى التفكير اإلبداعي للطلبة.واللتطوير بعض األفكار  ؛عملية  

 ا  القيادة متطلب مساقكون يحيث ب ،ربط مساق القيادة بمساق القيادة وعلم النفس االجتماعي -
 القيادة وعلم النفس االجتماعي لتناولها مفاهيم وعناوين مشتركة. مساقلتسجيل 

 ساقات بشكل دوري لتتناسب مع تطور العلوم والمعارف المختلفة.تحديث خطط الم -

  :المحتوى المعرفي للمساقات .7
وجود بعض الموضوعات والمهارات المتكررة في أكثر من مساق في الحظ الباحث 

التي يأخذها الطالب دون  مزدحمة بالمعارفمساقات البرنامج يجعل  برنامج القيادة واإلدارة مما
وعلى حساب عناوين  المعارف المعطاة في موضوعات تخصصية قليلةتعمق مما يجعل 

 -يتطلب:وهذا  أخرى،وموضوعات 

وهذا  ،االنتقال من العموميات المعرفية التي تتناولها المساقات إلى الخصوصيات المعرفية -
يتأتى بزيادة عدد المساقات أو االقتصار في المساق الواحد على موضوعات محددة تتكامل 

تناوله في  تم   ،موضوع تحليل المشكلة واتخاذ القرار :مثلالمساقات األخرى  مع معارف
مساق التخطيط  –القيادة  )مساقمساقات رئيسية في برنامج القيادة واإلدارة  ثالثة  

 مساق القيادة وعلم النفس االجتماعي(. –االستراتيجي 

إضافة موضوع في عناوين المشكالت من خالل بالقيادة بمهارة التنبؤ  مساقتعزيز مفردات  -
 المساق.

لتعزيز جانب تقييم  ؛نظم المعلومات اإلدارية بعناوين وتطبيقات عملية مساقتعزيز مفردات  -
 أنواعه. والتفكير بمختلفالقرارات 
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وتعزيز  ،تعزيز جانب القراءة النقدية للتقارير من خالل تطبيق بعض األمثلة العملية للطلبة -
 الموضوع. الموارد البشرية بهذا مساق

 القيادة وعلم النفس االجتماعي بمفهوم تقييم القرارات بعد اتخاذها. مساقتعزيز  -

 مقاومة التغيير. استراتيجيات التغيير ودراسة نماذج وسبل التغلب علىبالقيادة  مساقتعزيز  -

 القيادة بمفهوم الكفاءة والفعالية للقائد فصل صناعة القائد ومعايير اختياره من مساقتعزيز  -
 والمرؤوسين.

القيادة في األدوار الجديدة للقائد  مساقتحديث الفصل الثاني عشر والرابع عشر من  -
 إلىمن تحديات القيادة  كتحد  وتحديات العصر لتحويل مفهوم التميز والمنافسة  ،والقيادة

 مهارة يجب امتالكها لدى القائد.

تعلقة في تقييم مض المهارات الالموارد البشرية في بع مساقتعزيز الفصل الثالث عشر في  -
 أداء العاملين وتحديد االحتياجات المادية والمعنوية للمرؤوسين.

ي يتناول موضوع االختيار والتعيين، ذالموارد البشرية وال مساقفي  السابعتعزيز الفصل  -
 بمفهوم طرق بناء الشراكات مع المؤسسات المختلفة.

وطرق بناء الشراكات ، التميز والدعم والمناصرةالتفرد و زيادة المعارف المعطاة في مجال  -
القيادة وعلم النفس  مساقموضوعات مستقلة ضمن مفردات من خالل طرحها في والحوكمة 

 العينة.حيث حصلت هذه المجاالت على النسب األقل في موافقة أفراد االجتماعي 

ب معارف لتي تتطل  س للمساق الواحد ال سيما تلك المساقات ادر  اعتماد سياسة أكثر من م   -
بناء الشراكات  –مهارة استشراف المستقبل  –تقدير الموقف مثل )ومهارات تخصصية 

 الدولية(

والعمل التطبيقي خالل دراسة  ،تعزيز ثقافة استضافة شخصيات ذات خبرة في التخصص -
 لنقل تجربتهم وأعمالهم للطلبة. ؛المساقات

 اعمة للمنهاج: األنشطة الد   .1
أحد أركان مخرجات التعلم  وحيث إن   ،يرئيسبالمهارات بشكل  اسة تتعلقالدر  ألن   نظرا  

لتحقيق هذه المخرجات ؛ من التوصيات المقصودة تتعلق بالمهارات األدائية يقترح الباحث عددا  
  -منها:من خالل تعزيز المساقات ورفدها بأنشطة 

فية إلى مهارات أدائية من تعزيز التعلم الخدمي كاستراتيجية مهمة في تحويل المهارات المعر  -
مه الطالب في البرنامج إلى خدمة مجتمعية يقوم من خاللها بحل خالل توظيف ما تعل  

 ما.مشكلة أو تطوير أداء في مجال 
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التركيز على البحوث اإلجرائية الموجهة لتطوير نظريات أو أساليب قيادية جديدة يكون  -
 فيها.لطلبة الكلية دور بارز 

الجوانب التطبيقية والتكليفات  ؛ لت عطيليات التقييم في بعض المساقاتإعادة النظر في آ -
 النظري.أكبر من االمتحان  نصيبا  

مخيم مهارة معينة لدى  ق كل  تعزيز عقد المخيمات القيادية بطريقة تخصصية بحيث يحق   -
 الطلبة.

جامعات عقد الزيارات التبادلية بين طلبة األكاديمية وأساتذتها في نفس التخصص مع ال -
 األخرى.المحلية والعربية 

 الخالصة
لتحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة، مفصال  هذا الفصل عرضا   في الباحث تناول -

ستبانة التي واستعرض أبرز نتائج االكما  ،وذلك من خالل اإلجابة عن أسئلة الدراسة
ية للبيانات المتجمعة تم إجراء المعالجات اإلحصائو تحليل، التم التوصل إليها من خالل 

تم استخدام برنامج الرزم اإلحصائية للدراسات االجتماعية  حيث الدراسة، استبانةمن 
(SPSS) للحصول على نتائج الدراسة التي تم عرضها وتحليلها في هذا الفصل ،

برنامج القيادة واإلدارة ساهم في تطوير المهارات الفنية للعينة  وجاءت النتائج بأن  
، وساهم في تطوير المهارات %78.66ة بدرجة  كبيرة  والتي جاءت بوزن نسبي المستهدف

، وساهم في %18.18رة  والتي جاءت بوزن نسبي اإلنسانية للعينة المستهدفة بدرجة  كبي
تطوير المهارات المفاهيمية للعينة المستهدفة بدرجة  كبيرة  والتي جاءت بوزن نسبي 

ت التنافسية للعينة المستهدفة بدرجة  كبيرة  والتي ، وساهم في تطوير المهارا51.87%
، كماأنه توجد فروق  ذات داللة  إحصائية  بين متوسطات %57.58جاءت بوزن نسبي 

الجنس، وذلك عزى إلى متغير ت  حول تطوير المهارات القيادية  عينة الدراسة،تقديرات 
اسة حول تطوير لدر وأن  هناك فروقا  بين متوسط تقديرات عينة ا لصالح اإلناث،

ن مستوى تحصيلهم جيد ت عزى لمستوى التحصيل الدراسي لصالح الذي المهارات القيادية،
عينة تقديرات  توجد فروق  ذات داللة  إحصائية  بين متوسطات ال ، وأنهجدا  وممتاز

 ممارسة العمل.عزى إلى متغير ت  حول هذه المجاالت،  الدراسة
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 التوصــيات
 

 :وصياتالت  
القيادية لدى خريجي أكاديمية اإلدارة والسياسة من خالل إيفاد الطلبة ببرامج  تعزيز القدرات -

 تدريبية مهنية وأنشطة ال منهجية تدعم هذه المهارات.

لتطوير أفكار  ؛تعزيز الجوانب العملية في المساقات الدراسية ومهارات البحث االجرائي -
طيط االستراتيجي للمؤسسات التخ – )البطالةسهم في حل مشكالت مجتمعية مثل مشكلة ت  
 إلخ.( –معايير الجودة العالمية  –

عداد حاضنات قيادية لهم، ينتج عنها فرق عمل  - استمرار التواصل مع الخريجين وا 
إدارة  –حل المشكالت  –)التخطيط االستراتيجي مثل متخصصة في مجاالت القيادة 

 إلخ..(. –األزمات 

بارزة صاحبة فكر، من خالل استضافة شخصيات  يةوالدول االستفادة من التجارب الخارجية -
 المحاضرات. خاللالقيادية ومؤثرة في البرامج 

خالل فترة دراستهم  التي يعملون بهاموجودة في مؤسساتهم  مشكلةتكليف الباحثين بحل  -
 موضوعات المهارات القيادية.و تتناول أحد مفاهيم 

وتوظيف إمكاناتها  ،كاديميةجت من األي تخر  ي األكاديمية العديد من الكوادر البشرية التتبن   -
من خالل التنسيق مع أصحاب الشركات  في تدريب وتنمية المهارات القيادية للمجتمع

 .التدريبية والمؤسسات

تعزيز مفهوم المشاركة في المؤتمرات العلمية الخاصة بالدراسات العليا وطرح موضوعات  -
 جديدة.

 في مجال القيادة واإلدارة.والكفاءة ذوي الخبرة بالتدريسية  الهيئةرفد  -

 الطالب القارئ هو الباحث الناجح.نشاط مثل  للطلبة طرح أنشطة ال منهجية جديدة -

المحاضرات الدراسية  مهاراتهم القيادية ال عن طريق وتنميةتعزيز مفهوم تأهيل الطلبة قياديا   -
الطاقات  إبرازجل والمختصرة من أعن طريق المؤتمرات والندوات الهادفة ولكن  فقط،

اتهم بما يتناسب مع األساليب الحديثة ألنماط اتجاهالطلبة وتصحيح  الكامنة والمهارات لدى
 السلوك القيادي المثالي.

 اإلدارية،المباريات  مثل:ضرورة التوسع في استخدام األساليب الحديثة للتأهيل القيادي  -
 األبحاث العلمية. الميدانية،الزيارات  األدوار،تمثيل  الحاالت،دراسة 

 عداد األنشطة الالمنهجية والمنهجية المخصصة للبرنامج.في إ الطلبةإشراك  تعزيز -
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استعداد لتطبيق األفكار الجديدة  علىلجعلهم  ؛تهيئة المناخ المناسب علىمساعدة الطلبة  -
 موها خالل فترة دراستهم. التي تعل  
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 قائمة المراجع

 المراجعالمصادر و قائمة 
 .القرآن الكريم 

 العربيةالمحلية و  لمراجعا أواًل:
 الكتب: .2

آليات تدويل نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية  ،(6066ابراهيم، دوار ) -
 الجزائر. رسالة ماجستير غير منشورة، .6008 -6006

للطباعة،  الفكر دار ،2 ط ،2 مج ،العرب لسان ،(6882) مكرم بن محمد منظور، ابن -
 .يروتب

 القدرات العقلية، مكتبة االنجلو المصرية، القاهرة، مصر.(، 6880ابو حطب، فؤاد) -
، دور التخطيط االستراتيجي في تحقيق التميز المؤسسي )دراسة (6062ر )ابو ريا، ماه -

، غزة رسالة ماجستير غير منشورة، تطبيقية على وزراتي العمل والشؤون االجتماعية(.
 فلسطين.

، دار وائل للنشر والتوزيع، لمشكالتحل ا، (6002) أبو رياش، حسين، وقطيط، غسان -
 االردن. عمان،

الفلسطينية.  الجامعات في الشاملة الجودة إدارة تطبيقات (، واقع6001ابوفاره ، يوسف ) -
 ، األردن. 6، العدد  6، المجلد المجلة األردنية

، االنماط القيادية ودورها في تنمية مهارات العاملين: (6066احمد، ميسون، محمد، مناف) -
دراسة استطالعية على عينة من قيادة االدارات والعاملين في مديرية شبكة كهرباء نينوى، 

 االدارة واالقتصاد، جامعة الموصل.، كلية 608، العدد 22، مجلد مجلة الرافدين
 ، األردن.، عمانالمساءلة والفاعلية في اإلدارة التربوية(، 6001أخورشيدة، عالية ) -
 ، الرياض، السعودية.، مكتبة جريرالقرار وحل المشكالت اتخاذ، (6062أدير، جون ) -
المهارات القيادية لدى المسئولين في شركة االتصاالت الخلوية ( ، 6002االغا، رائد ) -

، الجامعة .رسالة ماجستير غير منشورةالفلسطينية)جوال( بين الواقع والمنظور المعياري
 اإلسالمية، غزة.

ورقة بحثية  الجامعات الفلسطينية في التنمية البشرية.( ، دور 212االغا، عبد المعطي) -

 ، جامعة القاهرة، مصر.بحث مقدم للمؤتمر العلمي الرابع كلية التربيةمقدمة 

 (، دور أكاديمية فلسطين للعلوم العسكرية في تنمية المهارات القيادية.6064األي، زياد ) -
 ، غزة، فلسطين.، اكاديمية االدارة والسياسةرسالة ماجستير غير منشورة
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وجيا التعليم قسم تكنول ،التفكير الناقد في عصر المعلوماتية ،(6066) ، حسنالباتع -
 . ، مصر،جامعة االسكندارية

، تطوير مهارات مديري المدارس الثانوية في محافظات غزة في ضوء (6064بدر، يسري ) -
 ، فلسطين.ية، غزةالجامعة االسالم رسالة ماجستير غير منشورة، مفهوم إدارة المعرفة.

 دار ،المؤسسات التعليمية في واإلدارية القيادية األساليب، (6006) الحميد عبد البدري، -
 سوريا. دمشق، والنشر، للطباعة الفكر

 الكتاب األولى، دار الطبعة .اإلدارية العلوم مصطلحات معجم (،6826زكي ) أحمد بدوي، -
 .اللبناني، بيروت، لبنان

اثر استخدام استراتيجية قبعات التفكير الست في تنمية مهارات  (،6062برهوم، جمعة ) -
رسالة  التفكير االبداعي واتخاذ القرار بالتكنولوجيا لدي طلبة الصف العاشر االساسي.

 ، فلسطين.الجامعة االسالمية، غزةماجستير غير منشورة، 
والتوزيع،  شرللن الثقافة مكتبة دار ،االجتماعي النفس علم (،6002) جودة جابر، بني -

 عمان، األردن.
دار الفكر ناشرون وموزعون،  ،رات االدارية(، نظم ودعم اتخاذ القرا6066) تعلب، صابر -

 ، االردن.عمان
، جامعة نايف للعلوم األمنية مهارات القائد االستراتيجي،(، 6008) جامع، عالء الدين -

 الرياض، السعودية.
 .ات العليا، جامعة االزهر ، غزة ، فلسطين( ، دليل برامج الدراس6062جامعة االزهر ) -
(، التقييم الذاتى والتخطيط االستراتيجي وعالقته بتحسين األداء 6064) جبر، نجوى -

أكاديمية االدارة والسياسة،  رسالة ماجستير غير منشورة، المؤسسي في وزارة الصحة غزة.
 ، فلسطين.غزة

 ، دار النهضة، بيروت، لبنان.ارياإلدارة العامة والتنظيم اإلد(، 6886) جيش، فوزي -
رسالة ماجستير غير  (، الرقابة اإلدارية وعالقتها بكفاءة األداء.6002) الحربي، احمد -

 ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، السعودية.منشورة
، جامعة  تنمية المفاهيم الرياضية لدى طفل الرياض،  (6006حسب اهلل، محمد) -

 اط.، دمي المنصورة
( ، القيادة أساسيات ونظريات ومفاهيم، الطبعة األولى، دار 6002حسن، ماهر) -

 الكندي،فلسطين، رام اهلل.
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مؤسسة  ،6 ط ،المعاصرة المسلمة المرأة تربية أصول (،6006أحمد ) حفصة حسن، -
 .لبنان بيروت، الرسالة،

 النهضة دار ،طبيقوالت النظرية بين العامة اإلدارة ،(6822) حمدي المعاز، محمد، حميد، -
 ة.القاهر  ،العربية

 ، مصر.مجموعة النيل العربية ،صناعة المزايا التنافسية(، 6002) الخضيري، محسن -
 ، 2ةطبع ،حديثة اتجاهاتو  التربوي واإلشراف اإلدارة ،(1996) وآخرون رداح الخطيب، -

 .نعما ، الفرقان دار
 ين.، فلسط، غزةكتابة التقارير الفنية(، 6062) خلف، محمد -
، أثر المهارات القيادية علي بلورة التماثل التنظيمي في المؤسسات (6001) ، مهاالخليفات -

 ، االردن.، جامعة مؤتهرسالة ماجستير غير منشورةالعامة االردنية. 
رسالة  ، مدى تطبيق الحوكمة في بلديات الضفة الغربية.(6002) الداعور، اسالم -

 ، فلسطين.كلية الحقوق، جامعة الخليل، ماجستير غير منشورة
دور مساقات برامج الدراسات العليا في كليتي التربية (، 6064الدجني، اياد، األعور، رشا ) -

بحث مقدم الى مؤتمر .والتجارة بالجامعة اإلسالمية بغزة في تنمية مهارات الموارد البشرية
 ، غزة..الجامعة اإلسالميةالدراسات العليا بين الواقع وآفاق اإلصالح والتطوير

 غزة، فلسطين. دليل إعداد القيادي الفلسطيني،(، 6064الدجني، إياد وآخرون ) -
، كيف تكون مديرًا مبدعًا وتحصل على أفضل ما لدى اآلخرين(، 6001) الدروبي، كاسب -

 ، األردن.دار عالم الثقافة، عمان
 للكتاب، امةالع الهيئة، العامة أصول اإلدارة ،(1995) تكال وليلى، عبد، الكريم درويش، -

 مصر.القاهرة، 
 ، الرياض، السعودية.الرقابة اإلدارية(، 6062) ، عبدالعزيزالدغشير -
 دار ،واالشراف التربوي والمدرسية التربوية اإلدارة أسس(، 6882وآخرون) تيسير دويك، -

 األردن. عمان، ،6 ط للطباعة، الفكر
لي، دار ابن حزم للنشر ، الطبعة األو فنون القيادة المتميزة(، 6000) ديماس، محمد -

 والتوزيع، لبنان.
، المهارات االدارية والشخصية وعالقتها بالتعامل مع الجمهور، (6004) ، فهدالذويني -

 ، الرياض.معة نايف العربية للعلوم االمنيةرسالة ماجستير غير منشورة، جا
 الرسائل العلمية والدراسات: .1
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ضباط الشرطة وعالقتهما بفعالية أداءهم المهارات القيادية لدى (، 6006الرشودي، محمد) -
، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، الرياض، .رسالة ماجستير غير منشورةالوظيفي

 السعودية.
(، دراسة السلوك القيادي لدي طالب الحلقة األولى من التعليم 6822رفاعي، محمد) -

 .62، المجلد الثالث، الجزء مجلة دراسات تربويةاألساسي، 
(، معوقات ممارسة المرأة للسلوك القيادي في مؤسسات التعليم العالي 6008قب، مؤمن)الر  -

بمحافظات غزة وسبل التغلب عليها.رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية ، 
 غزة.

(، واقع إدارة االزمات في مؤسسات التعليم العالي بقطاع غزة "دراسة 6002رهام، عودة) -
 الجامعة االسالمية، غزة.رسالة ماجستير غير منشورة، ة االسالمية.تطبيقية علي الجامع

 ، جمعية منتدي واصل، فلسطين.الضغط والمناصرة(، 6064رواد للتطوير) -
( ، دور نظم المعلومات االدارية في تعزيز الحوكمة اإلدارية في وزارة 6064الزعانين، رامز) -

 ، أكاديمية االدارة والسياسة، غزة. منشورة رسالة ماجستير غيرالتربية والتعليم العالي بغزة.
( ، درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة للمهارات 6008زعيتر ، منير) -

 الجامعة اإلسالمية،  غزة. رسالة ماجستير غير منشورة،القيادية وسبل تطويرها.
 كتب، القاهرة.، عالم ال، الطبعة السادسةعلم النفس االجتماعي(، 6000زهران، حامد) -
(، القيم االدارية والمهارات القيادية المستنبطة من صلح الحديبية 6066) الزهراني، عيضة -

 ، السعودية.، جامعة أم القريرسالة ماجستير غير منشورة. وتطبيقاتها في اإلدارة المدرسية
 ق.، العرا، جامعة بغدادادارة الموارد البشرية(، 6000) ، حرحوشالسالم، مؤيد، صالح -
، الشروق للنشر والتوزيع، رام اهلل، دار تدريس مهارة التفكير، (6002سعادة، جودت ) -

 .فلسطين
، ر الميسرة للنشر والتوزيع، عمان، داالقيادة االدارية الفعالة(، 6060) ، باللالسكارنة -

 االردن.
 باعةللط غريب دار ،المتفوق للمدير والقيادية اإلدارية المهارات ،(6888) علي السلمي، -

 .ةالقاهر  والتوزيع، والنشر
 دار غريب للطباعة اإلدارية، والقيادية للمدير المتفوق المهارات،(6888) علي السلمي، -

 .والنشر،القاهرة والتوزيع
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، تصور مقترح لبرنامج تطوير المهارات القيادية لطالب الجامعات (6062سيف، مبارك ) -
ة االمام ، جامعر منشورةسالة ماجستير غير  السعودية في ضوء الخبرات والتجارب الدولية.

 ، السعودية.محمد بن سعود االسالمية، الدمام
، الجامعية الدار ،6ط ،"المدير اإلدارية ووظائف العملية(، 6006علي ) الشرقاوي، -

 اإلسكندرية، مصر.
رسالة  الوظيفي. باألداء وعالقتها القيادية األنماط (،6886) الملك عبد طالل الشريف، -

 الرياض، السعودية. ،تير غير منشورةماجس
(، إدارة األزمات االسس والمراحل واألليات، جامعة نايف العربية 6006الشعالن، فهد) -

 للعلوم األمنية ، الرياض.
 .، دور برامج التأهيل القيادي في تنمية المهارات القيادية األمنية(6004) الشهراني، سعد -

 ، الرياض، السعودية.ف العربية للعلوم األمنيةمعة ناي، جارسالة ماجستير غير منشورة
 ، ألمانيا.، جامعة فريدريش الكسندرمهارات كتابة التقارير(، 6066) ، عادلصالح -
(، تنمية المهارات القيادية للعاملين وعالقتها باألداء الوظيفي في 6066) الصامل، ناصر -

 لسعودية.، الرياض، ارسالة ماجستير غير منشورة. مجلس الشوري السعودي
 للنشر الحديث الكتب عالم وأساسيات، مبادئ اإلدارة ،(2011) ذنون نبيل الصانغ، -

 األردن. والتوزيع، إربد،
 خوارزم ،2ط ،الحديثة اإلدارة أساسيات (،6062) وآخرون اهلل، عبد أحمد الصباب، -

 السعودية. العربية المملكة والتوزيع، للنشر العلمية
المناصرة وكسب التأييد في الجمعيات والمؤسسات (، 6066) الصندوق االجتماعي للتنمية -

 .اليمن األهلية،
ورقة بحثية (، دور الجامعات الفلسطينية في تحقيق التنمية الشاملة. 2112العاجز ، فؤاد ) -

، لمجتمع العربي في عصر المعلومات(مقدمة للمؤتمر السنوي العاشر )الجامعة وقضايا ا

 مصر

، رنامج موجه لقيادات محافظة المنوفية عن إدارة االزماتب(، 6060) عاشور وأخرون -
 مركز الدراسات الوطنية، مصر.

رسالة ماجستير غير  (، الميزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية.6002) عبدالرؤوف، حجاج -
 ، كلية التسيير والعلوم االقتصادية، جامعة سكيكدة.منشورة
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رنامج ارشادي في تنمية بعض المهارات (، مدى فاعلية ب6002) النعيم عبدعبدالعال،  -
 ، مصر.زهر، جامعة االرسالة ماجستير غير منشورة القيادية لدي طالب كلية التربية.

(، الذكاء الوجداني وعالقته بفعالية الذات لدي عينة من طالب 6060) العقادعبداهلل،  -
 ية.، السعود، جامعة الملك عبد العزيزرسالة ماجستير غير منشورة. الجامعة

(، االتجاهات الحديثة في القيادة الرادارية ، القاهرة، دار النهضة 6822العبوودي، محسن) -
 العربية.

(، دور المهارات القيادية في الحد من أسباب مقاومة التغيير 6066) العتيبي، شداد -
، جامعة رسالة ماجستير غير منشورة التنظيمي بالمديرية العامة للدفاع المدنى بالرياض.

 ، الرياض، السعودية.ف العربيةناي
 الدفاع وزارة في العاملين الضباط لدى القيادية ،المهارات(6002) المحسن عبد العتيبي، -

 جامعة ،غير منشورة ماجستير رسالة ،أدائهم بكفاءة وعالقتها الرياض مدينة في والطيران
 .الرياض األمنية للعلوم العربية نايف

 ، االمارات العربية المتحدة.البداعالتميز وا(، 6066عثمان، اكرم ) -
صة وعالقتها ، االنماط القيادية السائدة لدي مديري المدارس الخا(6066) العجارمة، موفق -

وم التربوية، جامعة الشرق ، كلية العل، رسالة ماجستير غير منشورةبمستوى جودة التعليم
 الوسط.

الطبعة األولي، قرطبة لالنتاج  ،القائد الفعال المبادئ واألسس، (6000) ، محمدالعدلوني -
 ، السعودية.الفني

 ،االلكترونية للطباعـة مـرام التنظيمـي، إدارة الـسلوك ،(6882) رناص محمد العديلي، -
 السعودية. الريـاض،

 ، الرياض، السعودية.طريق االسالم مهارات وصفات القائد،(، 6060) العساف، احمد -
وعالقته بالتفكير الناقد وبعض المتغيرات لدي  (، الذكاء االجتماعي6008) عسقول، خليل -

 ، فلسطين.الجامعة االسالمية، غزةرسالة ماجستير غير منشورة،  طلبة الجامعة.
 فلسطين كما وبوليتيكنك الخليل جامعة رئاسة لدى القيادي (، النمط6888) ، رجاءالعسيلي -

 جستير غير منشورة،ما رسالة. الوظيفي برضاهم ذلك وعالقة التدريس هيئة أعضاء يراه
 جامعة القدس، فلسطين.
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(.، أثر التفكير االستراتيجي على أداء اإلدارة العليا في المنظمات 6062العشي، نهال ) -
، رسالة ماجستير غير منشورةغير الحكومية العاملة في مجال التأهيل في قطاع غزة.

 الجامعة االسالمية، غزة.
 والتعليم في التربية لمديري القيادي السلوك ممارسة (، درجة6002) دهر خلف العظامات، -

 رسالة لهم. التابعين األقسام لرؤساء التنظيمي وااللتزام الوظيفي بالرضا وعالقتها األردن
 األردن. عمان، العليا، للدراسات العربية عمان جامعة منشورة، غير دكتوراه

، لمية للنشر والتوزيعاليازوري الع، دار أساسيات إدارة الوقت(، 6008العالق. بشير ) -
 األردن.

 ، األردن.اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، دار القيادة االدارية(، 6060العالق. بشير ) -
 تطبيقات، –عمليات  -إدارة الوقت مفاهيم(، 6008، رمضان )، وأحميدعلوان، مصعب -

 دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان.
 نظر وجهة من المهارات القيادية اكتساب على دريبةالت البرامج أثر ،(6880) عليالعمري،  -

ماجستير  رسالةالمدني السعودي.  الدفاع على تطبيقية دراسة" األمنية األجهزة في العاملين
 .الرياض األمنية للعلوم العربية نايف جامعة غير منشورة،

في  ريةاإلدا القيادة وأساليب اإلداري التصال(، ا6001) محمد والفاضل، علي عياصرة، -
 األردن. عمان، والتوزيع، للنشر الحامد دار ،6 ط ،التربوية المؤسسات

وائل  متكامل، منهجي االستراتيجية منظور اإلدارة(، 6002) وائل إدريس، طاهر. الغالبي، -
 األردن. دار النشر، عمان،

دار  حل المشكالت بطرق ابداعية برنامج تدريبي لألطفال،(، 6006) فخرو، عبدالناصر -
 فكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان.ال

(، فاعلية برنامج تدريبي لتنمية المهارات القيادية لدى طالب المرحلة 6062) ، عامرفروانة -
 ، غزة.، الجامعة االسالميةرسالة ماجستير غير منشورة .الثانوية

ية ، (، السلوك القيادي في إدارة المؤسسات التعليم6004فليه، فاروق وعبدالحميد، السيد) -
 دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان ، األردن.

 .بيروت الفكر، دار ،1مج ،المحيط القاموس، (6822) يعقوب بن محمد بادي،أ زو الفير  -
(، برامج التأهيل القيادي في الكليات العسكرية ودورها في بناء 6002) القحطاني، مسفر -

، ة للعلوم االمنية، اكاديمية نايف العربيرسالة ماجستير غير منشورة .المهارات القيادية
 السعودية.
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 للشركات التنافسية القدرة لتحسين اإلستراتيجية اإلدارة إدارة (،6060( فيصل القحطاني، -
 الجامعة ،منشورة غير ماجستير رسالة الشاملة. االستراتيجي والجودة األداء لمعايير وفقا

 األردن. مان،ع األعمال، إدارة كلية البريطانية، الدولية
 الرياض. تعلم كيف تبدع في مهارات التفكير،، (6008القرافي، زهور) -
دارة االبتكار،(، 6060) قنديل، عالء - ، الطبعة األولى، دار الفكر، عمان القيادة االدارية وا 

 االردن.
، دار زهران للنشر ، االتجاهات الحديثة في القيادة االدارية(6882) كاللده، ظاهر -

 مان، األردن.والتوزيع، ع
 .عمان، لتوزيعوا النشرو  الثقافة دار مكتبة ،اإلدارية القيادة ،(6884) كنعان، نواف -
، ار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، مكتبة د6، طالقيادة االدارية(، 6888) كنعان، نواف -

 األردن.
 األردن. عمان، الثقافة، دار مكتبة ،اإلدارية القيادة ،(6006) كنعان، نواف -
، دار الطريق الي القيادة وتنمية الشخصية(، 6882توا، جو: ترجمة سالم العيسي )كور  -

 ، سوريا.عالء الدين، دمشق
 اإلدارة فاعلية زيادة االستراتيجي في (، دور التخطيط6002) الدين نور محمود سليم مازن، -

 ولأص قسم االسالمية، الجامعة ،منشورة غير يرتماجس رسالة غزة. بمحافظات المدرسية
 فلسطين. غزة، التربية،

القاهرة،  الدولية، الشروق مكتبة ،2 ط ،الوسيط المعجم ،(6002) العربية اللغة مجمع -
 .مصر

 ، مصر.والهندسة الصناعية ، االدارةكتابة التقارير واالبحاث(، 6002) محمد، سامح -
، املة، دورية إدارة الجودة الشفلسفة تحليل وحل المشكالت(، 6008) محمد، عبدالرحيم -

 .68العدد 
(، االنماط القيادية السائدة في المؤسسات اإلعالمية وعالقتها 6064) المدهون، بهاء -

 ، فلسطين.أكاديمية اإلدارة والسياسة، غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة بالرضا الوظيفي.
 ، مؤسسة إبداع، غزة ، فلسطين.الرقابة الفعالة(، 6002) المدهون، محمد -
االداء بين الكفاءه والفعالية، كلية الحقوق والعلوم (، 6006ليك)مزهوده، عبدالم -

 ، جامعة محمد خيضر بسكره، الجزائر.، العدد االول، مجلة العلوم االنسانيةقتصاديةاال
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ه(، تحقيق: عبدالسالم 284) (، ألبي الحسين احمد بن زكريا6828) معجم مقاييس اللغة -
 محمد هارون، دار الفكر.

 (، علم النفس االجتماعي، االسكندرية، دار الفكر العربي، مصر.6000معوض، خليل) -
 ، السعودية.جدة ،، دار العلممبادئ ومهارات القيادة واإلدارة(، 6002) مالئكة، محمد  -
رسالة  (، اثر استراتيجيات إدارة االزمات الحديثة علي االداء التسويقي.6066) الناجي، فهد -

 األوسط، األردن.جامعة الشرق  ماجستير غير منشورة،
، جامعة الشرق األوسط، دليل حوكمة الجامعات العربية(، 6064) ناصر الدين، يعقوب -

 ، األردن.عمان
دور مؤسسات التعليم العالي في تنمية الحس الوطني لدي طلبتها. ( ، 6062النجار، بسام) -

 فلسطين. ورقة بحثية مقدمة لكلية العلوم للتكنولوجيا،

الرضا الوظيفي بالتطبيق علي  لى، أنماط القيادة وتأثيرها ع(6062) ، حسنينعمت اهلل -
، ، جامعة القاهرةرسالة ماجستير غير منشورةمجال االستشارات الهندسية في مصر.

 مصر.
، الجامعة رسالة ماجستير غير منشورة (، التميز في ضوء السنة النبوية.6066) نمر، هبه -

 ، فلسطين.االسالمية، غزة
 مطابع ،األسس والوظائف: العامة (، اإلدارة6882) وآخرون حمدم بن سعود النمر، -

 .الرياض، الفرزدق
 .الكويت، المطبوعات وكالة اإلدارة، في السلوكية لجوانبا، (6826) زكي ،هاشم -
، مصر ، مركز تطوير األداء والتنميةمهارات التفكير االبتكارى(، 6882) هالل، محمد -

 الجديدة، مصر.
مهارات العصف الذهني ودورها في تنمية التفكير اإلبداعي عند (، 6002هنانو، عبد اهلل ) -

 .، السعوديةالطالب
 ، الرياض، السعودية.، ديوان المراقبة العامةالرقابة المالية(، 6881) الوقاد، رضا -
(، "دور برامج التأهيل القيادي في تنمية المهارات القيادية 6004الوهيبي، خالد ) -

 الرياض، السعودية. غير منشورة،.رسالة ماجستير األمنية

الفرزدق التجارية،  مطابع ،العامة اإلدارة مبادئ، (6822) الفتاح عبد محمد ياغي، -
 الرياض.
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 الجغرافي المركز في للعاملين الوظيفي الرضا درجة ،(6002) الفتاح عبد محمد ياغي، -
 عمان.، رسالة ماجستير غير منشورة األدنى بعمان.
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 االستبانة قبل التحكيم: (3ملحق )رقم 

 

اإلدارة  العليا المشترك بين أكاديميةبرنامج الدراسات 
ة بغز  جامعة األقصىو والسياسة للدراسات العليا   

 

غزة –جامعة األقصى   

 اهلل،،، حفظه    ...................../ .............الدكتور

 السالم عليكم ورمحته وبركاته،،،
 

 الموضوع/ تحكيم استبانة
 

ماال  لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في القيادة يقوم الباحث بإجراء دراسة ميدانية استك
 واالدارة من أكاديمية االدارة والسياسة في غزة بعنوان: 

" واقع المهارات القيادية لدى خريجي برامج القيادة واإلدارة في مؤسسات التعليم العالي وسبل 
 تطويرها"

 "أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا "دراسة حالة

وقد أعد الباحث استبانة لهذا الغرض تضمنت قياس واقع توافر المهارات القيادية لدي خريجي برنامج 
المهارات الفنية  –المهارات اإلنسانية  –)المهارات المفاهيمية القيادة واإلدارة وشملت أربع مهارات هي 

 المهارات التنافسية(.–واإلدارية 

مهتمــين فــي هــذا المجــال يشــرفني تكــرمكم بتحكــيم ولكــونكم مــن أصــحاب االختصــاص، ومــن ال
بـــداء آرائكـــم فيهـــا مــــن حيـــث دقـــة العبـــارات ومناســــبتها لموضـــوع الدراســـة، ومـــدى انتمائهــــا  االســـتبانة، وا 

 لمحاورها.

 شاكراً لكم تعاونكم مع خالص احرتامي وتقديري

 الباحث: همام رزق الشيخ خليل                                    
 المشرف: د. إياد الدجني                           
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 أسئلة الدراسة: .2
ما واقع المهارات القيادي ة لدى خريجي برنامج القيادة واإلدارة في أكاديمية اإلدارة  -

 والسياسة للدراسات الع ليا من وجهة نظر خريجيها؟
في متوسط  (α 0.05≥هل توجد فروق ذات داللة  إحصائية  عند مستوى الدالة ) -

يادية لدى خريجي برنامج القيادة واإلدارة تطوير المهارات الق حولتقديرات أفراد العينة 
مستوى التحصيل  –ي عزى )الجنس  في أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا

 ممارسة العمل(. –الدراسي 
العليا  ما سبل تطوير برنامج القيادة واإلدارة في أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات -

 مية المهارات القيادية لخريجيها؟لتن
 

 األولية ناتالبياأواًل: 

 أنثى        ذكر   :الجنس

 جيد.  جيد جدا    ممتاز : مستوى التحصيل العلمي

 ال يعمل.   يعمل   :ممارسة العمل

  االستبانة محاور: ثانياً 

 الفقرة
 االنتماء للفقرة درجة الوضوح

 غير منتمية منتمية غير واضحة واضحة

وهي المهارات الناجمة عن امتالك القائد الداري للمعارف والخبرات المكتسبة في مجال  المهارات الفنيةاألول:  المحور
التي تعكس قابليته علي أداء المهمات ببراعة وتميز , وتشمل المعرفة المتخصصة والمعلومات ذات العالقة بالعمل اختصاصه 

 فضالا عن إمكانية التعامل مع التقنيات المطلوبة بشكل جيد.

 أوالً/ مهارات إدارة الوقت واالجتماع:

نشطة أكسبني برنامج القيادة واإلدارة المعرفة في كيفية إدارة األ  .8
  واألعمال التي تؤدي في الوقت.

    

      مكنني من استثمار الوقت بالشكل األمثل.  .2

     تحسين قدراتي في إدارة اجتماعات ناجحة ومثمرة. في أسهم  .1

     أكسبني مهارة إعداد الخطط اليومية وأجندات العمل.  .4
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 ثانياً/ مهارة تحليل المشكلة وحلها:

والدارة قدرتي على تطوير الحلول والبدائل طور برنامج القيادة  .8
 للمشكالت.

    

2. 

 

 

     علمني اكتشاف المشاكل والتنبؤ بها.

 تحليل المعلومات المتعلقة بموقف معين. منمكنني  .1

 

 

    

     اكسبني مهارة استخدام نماذج مختلفة في حل المشكالت. .4

 :مهارة التخطيط االستراتيجيثالثاً/ 

8.  
ي برنامج القيادة والدارة كيف أطور الخطط وأجعلها مقبولة لدى أكسبن

  العاملين.
    

     رسخ لدى أهمية التخطيط ودوره في تطوير أدائي.  .2

     مكنني من امتالك مهارة استخدام أداوت التحليل الستراتيجي.  .1

     علمني مهارة صياغة األهداف بدقة.  .4

     راتيجيات الي خطط تشغيلية.زاد من قدراتي في تحويل الست  .7

     زاد من أدراكي بأهمية المعايير ودورها في تحديد الداء األمثل.  .8

 رابعاً/ مهارة الرقابة:

8.  
منحني برنامج القيادة والدارة القدرة علي الحفاظ علي موارد المنظمة 

  والمؤسسة.
    

      الحديثة مراقبة العمل بالوسائل العلميةإلى  أرشدني  .2

طور من مهاراتي في الرقابة علي العمل والحد من النحرافات قدر   .1
 المكان.

    

     لتأكد من جودة العمل.زودني بالمعايير الالزمة ل  .4

 :مهارة إعداد التقاريرخامساً/ 

8.  
برنامج القيادة والدارة القدرة علي كتابة وصياغة التقارير  أكسبني

 بشكل علمي.
    

     تخدام نماذج متنوعة من التقارير.مكنني من اس  .2

      ساعدني علي تقديم تقارير نوعية ونموذجية للمؤسسة التي أعمل بها  .1
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     كيفية الربط بين التقارير والخطة السنوية..علمني   .4

     أكسبني مهارة القراءة النقدية للتقارير السنوية.  .7

 :تقدير الموقف واتخاذ القرارسادساً/ 

  الصائبة.علي اتخاذ القرارات  نامج القيادة والدارة قدرتيطور بر  .8

 دمج

    

     ساهم  في تطوير قدرتي علي تقدير المواقف وتحليلها.  .2

     أهلني علي متابعة تنفيذ القرارات.  .1

     كيفية تقييم القرارات.علمني   .4

 :مهارة إدارة األزماتسابعاً/ 

8.  
علي التعامل مع المواقف غير ساعدني برنامج القيادة والدارة 

  العتيادية ومعالجتها.
    

2.  
علمني كيفية اتخاذ القرارات في األوقات شديدة الخطورة وذات 

 الحداث المتسارعة.
    

1.  
ساهم في تطوير قدرتي وخبرتي في استغالل الزمات والعمل علي 

  التغيير.
    

     األزمات قبل حدوثها.إمكاناتي في التنبؤ بطور   .4

 :قيادة التغييرثامناً / مهارة 

     علمني برنامج القيادة والدارة مهارة التخطيط المسبق للتغيير.  .8

     التغيير المنوى تنفيذه.في تحديد  إمكاناتيطور   .2

     . ساعدني في تحديد الهدف من التغيير  .1

     مكنني من اتباع الخطوات المنطقية للتغيير.  .4

     ل اإليجابي مع مقاومة التغيير.مكنني من التعام  .7

وهي المهارات التي تشير الى قدرة القائد علي التعامل مع المرؤوسين من أجل تنسيق  المحور الثاني المهارات االنسانية
جهودهم وتكوين فرق عمل وتشجيع العمل الجماعي التعاوني بين الفراد, وهذا يتطلب من القائد معرفة اتجاهات المرؤوسين 

 آرائهم وميولهم وطموحاتهم ودوافعهم وان يكون هناك فهم متبادل بينه وبينهم.و

 مهارة إقامة العالقات مع اآلخرينأوالً/ 
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اكسبني برنامج القيادة والدارة القدرة علي التفاعل مع أفكار اآلخرين   .8
 ومشاعرهم.

    

     ساعدني في كيفية كسب دعم الرؤساء وثقتهم.  .2

     التوفيق بين الحزم واللين أثناء التعامل مع المرؤوسين. أسهم في كيفية  .1

     معرفة احتياجات المرؤوسين المادية والمعنوية. طرق علمني  .4

7.  
اكسبني القدرة على بناء العالقات الجتماعية مع المرؤوسين والتعاون 

 معهم.
    

 :هارة االتصال والتواصلثانياً/ م

ارة استخدام وسائل التصال المناسبة لنقل علمني برنامج القيادة والد  .8
 الفكار والتوجيهات.

    

     ساعدني على سهولة تدفق المعلومات والبيانات للمرؤوسين.  .2

     اكسبني القدرة علي المبادرة بالتصال والتواصل بالوقت المناسب.  .1

علمني طرق التأثير في الخرين من خالل استخدام مبادئ التواصل   .4
 ل.الفعا

    

 :مهارة العمل ضمن فريقثالثاً/ 

     العمل. ساهم برنامج القيادة والدارة مقدرتي علي تكوين فرق  .8

2.  
من معرفة آليات وتحديد مهام ومسئوليات كل عضو في فريق مكنني 
 العمل.

    

     أكسبني القدرة على التعامل المرن مع اعضاء الفريق.  .1

     مكانات كل عضو في فريق العمل.مكنني من الستثمار األمثل إل  .4

 :مهارة الذكاء الوجداني واالجتماعيرابعاً/ 

     .ص وانفعالتهم وأفكارهمفهم األشخاعلمني برنامج القيادة واإلدارة   .8

     إدارة العالقات مع اآلخرين.اكسبني مهارة القدرة على   .2

     لمرؤوسين.اإليجابي المحفز مع اساهم في تعليمي اساليب للتعامل   .1

4.  
لدى اآلخرين مثل:  منحنى القدرة علي إدارة المعرفة النفعالية

 والحماس والمثابرة وحفز النفس(. –)النفعالت 
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7.  
علمني برنامج القيادة واإلدارة الذكاء الوجداني وكيفية استثماره في 

 تطوير العالقات الجتماعية مع المرؤوسين.
    

وهي قدرة الفرد العقلية على اكتساب المعلومات الواردة من المصادر المختلفة وتحليلها  رات المفاهيميةالمها: الثالث المحور
وتفسيرها واتخاذ القرارات المناسبة في شتى الظروف والتعقيدات في سبيل تحقيق أهداف المنظمة, والنظر الي المنظمة ككل 

 وحل جميع المشكالت لصالح كل الطراف المعنية.

 :والتفكير الناقد مهارة التنوع في التفكير/ أوالً 

أكسبني برنامج القيادة واإلدارة معرفة بأنواع التفكير وطرق   .8
 استخدامها.

    

     مكنني من تنظيم التفكير والتعبير عنه بتسلسل ووضوح.  .2

     أسهم في تحسين قدراتي في عمليات التأمل والستنتاج.  .1

     لية في التفكير.منحني القدرة على الستقال  .4

     أكسبني القدرة على التفكير بطرق إبداعية.  .7

علمني كيفية رفض أو قبول بعض الفكار وقبولها مع توفر درجة من   .8
 الثقة لما نقبله أو نرفضه.

    

 :اإلضافة وتوليد األفكارثانياً/ مهارة 

     أفكار جديدة وممارستها.ابتكار علمني كيفية   .8

هارة استقبال أفكار جديدة وحث المرؤوسين علي البتكار اكسبني م  .2
 وتوليد الفكار.

    

1.  
معين  قرار لتخاذ المطلوبة المعلومات تحديد على منحنى القدرة

 وتوليدها لدى المرؤوسين.
    

ت الوسائل الحديثة, كفاءة العناصر المستخدمة في أداء المؤسسة تضعف أمام تحدياوهي  المحور الرابع/  المهارات التنافسية
األمر الذي يلزم قيادة المؤسسة بمتابعة التطورات والتكيف معها, إلحداث التطوير المستمر في مدخالتها, وتحسين عملياتها 

ومخرجاتها لتحقيق الميزة التنافسية, والتفوق على المؤسسات المناظرة, وهذا يجعل أداء المؤسسة يتمثل في قدرتها على تحقيق  
 .التي تتطابق مع الخطط واألهداف المرسومة, بالستثمار األمثل للموارد الموضوعة تحت تصرفهاالنتائج 

 أوالً/ مهارة الكفاءة والفاعلية

8.  
علمني برنامج القيادة والدارة مهارة الجمع بين الكفاءة والفعالية 

 والفرق بينهم.
    

     أداء. أكسبني القدرة على تحقيق الهداف بأقل وقت وجهد وأفضل  .2
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زاد من إدراكي بأهمية الستثمار األمثل لموارد المؤسسة للحفاظ   .1
 علي ميزاتها التنافسية.

    

زودنى بمعايير ومؤشرات تحقيق الكفاءة والفعالية في أداء   .4
 المؤسسة.

    

 الحوكمة )الحاكمية(:مهارة ثانياً/ 

 

رف والخبرات المكتسبة في مجال اختصاصه التي تعكس قابليته علي أداء المهمات ببراعة وهي المهارات الناجمة عن امتالك القائد الداري للمعا
 وتميز , وتشمل المعرفة المتخصصة والمعلومات ذات العالقة بالعمل فضالا عن إمكانية التعامل مع التقنيات المطلوبة بشكل

8.  
علمني برنامج القيادة والدارة مفهوم الحوكمة في العمل 

 عايير الحكم الرشيد.ومالمؤسسى 
    

     مكنني البرنامج من آليات تحقيق الشفافية في المعامالت.  .2

     أكسبني طرق المساءلة وتقييم األداء.  .1

     عزز لدى المسئولية الجتماعية والمشاركة اليجابية في التغيير.  .4

 الدعم والمناصرة:مهارة ثالثاً/ 

 

8.  
جهات مهارة كسب آراء وتغيير تو إلدارةأكسبني برنامج القيادة وا
 الناس لصالح المؤسسة.

    

2.  
منحنى القدرة علي كسب تأييد جماعات الدعم والمناصرة في 

 سبيل تحقيق أهداف المؤسسة.
    

1.  
اتاح لى برنامج القيادة واإلدارة المعرفة في كيفية عمل مؤسسات 

 الدعم والمناصرة.
    

4.  
ء وتشكيل جماعات الدعم أكسبني طرق الحشد والتأييد لآلرا

 والمناصرة.
    

7.  
أشكال التعبير عن الرأى وآليات تنظيم فعاليات الدعم  عرفني

 والمناصرة.
    

 :رابعاً/ مهارة التفرد والتميز

     اتاح لي برنامج القيادة واإلدارة المعرفة بمفهوم التفرد والتميز.  .8

2.  
الكي ميزة امتساعدني علي تطوير المهارات التي تساعد على 

 .تنافسية عن زمالئي
    

     مميزة.ناجحة واتاح لى البرنامج الطالع علي تجارب   .1

مكنني من صياغة قصص النجاح الخاصة بي وبالمؤسسة   .4
 وعرضها .

    

 مهارة التدويلخامساَ/ 
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     علمني برنامج القيادة والدارة مهارة التدويل في عمل المؤسسة.  .8

2.  
لتامة حول آليات العمل المطلوبة لتدويل أكسبني المعرفة ا

 المؤسسة.
    

     مهارات تؤهلني للعمل دولياا.منحنى   .1
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 أسماء محكمين اإلستبانة: (7ملحق )رقم 
 

 مكان العمل االسم م

 أكاديمية اإلدارة والسياسة د.محمد إبراهيم المدهون  .3

 أكاديمية اإلدارة والسياسة خليل ماضيد.  .7

 أكاديمية اإلدارة والسياسة د.نبيل اللوح  .1

 الجامعة اإلسالمية د.أكرم سمور  .4

 أكاديمية اإلدارة والسياسة د.أحمد كلوب  .4

 الجامعة اإلسالمية د.عليان الخولي  .1

 الجامعة اإلسالمية د.صالح الناقة  .2

 الجامعة اإلسالمية د.محمد تايه  .8

 أكاديمية اإلدارة والسياسة د.محمد الجريسي  .2

 الجامعة اإلسالمية ند.فايز شلدا  .31
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 االستبانة بعد التعديل: (1ملحق )رقم 

 

اإلدارة  برنامج الدراسات العليا المشترك بين أكاديمية
ة بغز  جامعة األقصىو والسياسة للدراسات العليا   

 

غزة -جامعة األقصى   

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 السادة والسيدات األفاضل/

 حفظهم هللا  ارة في أكاديمية اإلدارة والسياسةخريجي برنامج القيادة واإلد 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 :يقوم الباحث بإعداد دراسة بعنوان

" واقع المهارات القيادية لدى خريجي برامج القيادة واإلدارة في مؤسسات التعليم العالي " 
 "وسبل تطويرها

 دراسة حالة"أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا "  

القيادة واإلدارة في  برنامجواقع المهارات القيادية لدي خريجي  وتهدف الدراسة الي التعرف علي
وذلك لغايات البحث العلمي  من وجهة نظر خريجيها؟  أكاديمية االدارة والسياسة للدراسات العليا

 القيادة واإلدارة.لنيل درجة الماجستير في 

على كافة أسئلة اإلستبانة بما يتوفر لديكم، إذ أن اهتمامكم باإلجابة بدقة  التكرم باإلجابةمنكم أرجو 
 وموضوعية عامل مهم في نجاح الدراسة.

 
 وتعاونكم. شاكراا لكم تجاوبكم

 

 الباحث  
همام رزق 
 الشيخ خليل
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 األولية ناتالبياأواًل: 

 أنثى        ذكر      :الجنس

 جيد.  جيد جدا    ممتاز : في الماجستير مستوى التحصيل العلمي

 ال يعمل.   يعمل       :ممارسة العمل

 االستبانة محاور: ثانياً 

 21 2 8 2 6 2 4 3 1 2 الفقرة/ الدرجة

وهي المهارات الناجمة عن امتالك القائد الداري للمعارف والخبرات المكتسبة في مجال اختصاصه  المهارات الفنيةول: األ المحور
التي تعكس قابليته علي أداء المهمات ببراعة وتميز , وتشمل المعرفة المتخصصة والمعلومات ذات العالقة بالعمل فضالا عن إمكانية 

 بشكل جيد. التعامل مع التقنيات المطلوبة

 أوالً/ مهارات إدارة الوقت واالجتماع:

األنشطة وقت أكسبني برنامج القيادة واإلدارة المعرفة في كيفية إدارة   .7
 .واألعمال

          

           مكنني من استثمار الوقت بالشكل األمثل.  .8

           دارة اجتماعات ناجحة ومثمرة.في تحسين قدراتي إل أسهم  .5

           ني مهارة إعداد الخطط اليومية وأجندات العمل.أكسب  .1

 ثانياً/ مهارة تحليل المشكلة وحلها:

           طور برنامج القيادة والدارة قدرتي على تطوير الحلول والبدائل للمشكالت. .8

2. 

 

 

           علمني التنبؤ بالمشاكل واكتشافها.

 علقة بموقف معين.تحليل المعلومات المت منمكنني  .1

 

 

          

 اكسبني مهارة استخدام نماذج مختلفة في حل المشكالت. .4

 

          

 :مهارة التخطيط االستراتيجيثالثاً/ 

           القيادة والدارة كيف أطور الخطط.أكسبني برنامج   .5

           رسخ لدى أهمية التخطيط ودوره في تطوير أدائي.  .1

           امتالك مهارة استخدام أداوت التحليل الستراتيجي.مكنني من   .9

           علمني مهارة صياغة األهداف بدقة.  .81
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           زاد من قدراتي في تحويل الستراتيجيات الي خطط تشغيلية.  .88

           زاد من أدراكي بأهمية المعايير ودورها في تحديد الداء األمثل.  .82

 الرقابة:رابعاً/ مهارة 

7.  
منحني برنامج القيادة والدارة القدرة علي الحفاظ علي موارد المنظمة 

 والمؤسسة.
  

       
 

            الحديثة مراقبة العمل بالوسائل العلميةإلى  أرشدني  .8

           طور من مهاراتي في الرقابة علي العمل والحد من النحرافات قدر المكان.  .5

           لتأكد من جودة العمل.ر الالزمة لزودني بالمعايي  .1

 :مهارة إعداد التقاريرخامساً/ 

8.  
برنامج القيادة والدارة القدرة علي كتابة وصياغة التقارير بشكل  أكسبني
 علمي.

  
       

 

           مكنني من استخدام نماذج متنوعة من التقارير.  .2

   للمؤسسة التي أعمل بها ساعدني علي تقديم تقارير نوعية ونموذجية   .1
       

 

   كيفية الربط بين التقارير والخطة السنوية..علمني   .4
       

 

           أكسبني مهارة القراءة النقدية للتقارير السنوية.  .7

 :تقدير الموقف واتخاذ القرارسادساً/ 

           الصائبة.علي اتخاذ القرارات  طور برنامج القيادة والدارة قدرتي  .7

           ساهم  في تطوير قدرتي علي تقدير المواقف وتحليلها.  .8

           أهلني علي متابعة تنفيذ القرارات.  .5

           كيفية تقييم القرارات.علمني   .1

 :مهارة إدارة األزماتسابعاً/ 

8.  
ساعدني برنامج القيادة والدارة علي التعامل مع المواقف غير العتيادية 

 عالجتها.وم
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   أوقات الطوارئ.علمني كيفية اتخاذ القرارات في   .2
       

 

   ساهم في تطوير قدرتي في استغالل الزمات والعمل علي التغيير.  .1
       

 

           األزمات قبل حدوثها.إمكاناتي في التنبؤ بطور   .4

 :قيادة التغييرثامناً / مهارة 

           والدارة مهارة التخطيط المسبق للتغيير. علمني برنامج القيادة  .8

           التغيير المنوى تنفيذه.في تحديد  إمكاناتيطور   .5

           . ساعدني في تحديد الهدف من التغيير  .1

           مكنني من اتباع الخطوات المنطقية للتغيير.  .9

           مكنني من التعامل اإليجابي مع مقاومة التغيير.  .81

وهي المهارات التي تشير الى قدرة القائد علي التعامل مع المرؤوسين من أجل تنسيق جهودهم  المحور الثاني المهارات االنسانية
وتكوين فرق عمل وتشجيع العمل الجماعي التعاوني بين الفراد, وهذا يتطلب من القائد معرفة اتجاهات المرؤوسين وآرائهم وميولهم 

 دوافعهم وان يكون هناك فهم متبادل بينه وبينهم.وطموحاتهم و

 مهارة إقامة العالقات مع اآلخرينأوالً/ 

اكسبني برنامج القيادة والدارة القدرة علي التفاعل مع أفكار اآلخرين   .8
 ومشاعرهم.

          

           ساعدني في كيفية كسب دعم الرؤساء وثقتهم.  .5

           أثناء التعامل مع المرؤوسين. (الحزم واللين)أسهم في كيفية التوفيق بين   .1

           معرفة احتياجات المرؤوسين المادية والمعنوية. طرق علمني  .9

           اكسبني القدرة على بناء العالقات الجتماعية مع المرؤوسين.  .81

 :هارة االتصال والتواصلثانياً/ م

دام وسائل التصال المناسبة لنقل الفكار علمني برنامج القيادة والدارة استخ  .7
 والتوجيهات.

          

           ساعدني على سهولة تدفق المعلومات والبيانات للمرؤوسين.  .8

           اكسبني القدرة علي المبادرة بالتصال والتواصل بالوقت المناسب.  .5
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           واصل الفعال.علمني طرق التأثير في الخرين من خالل استخدام مبادئ الت  .1

 :مهارة العمل ضمن فريقثالثاً/ 

           العمل. ساهم برنامج القيادة والدارة مقدرتي علي تكوين فرق  .7

   من تحديد مهام ومسئوليات كل عضو في فريق العمل.مكنني   .8
       

 

           أكسبني القدرة على التعامل المرن مع اعضاء الفريق.  .5

           من الستثمار األمثل إلمكانات كل عضو في فريق العمل.مكنني   .1

 :مهارة الذكاء الوجداني واالجتماعيرابعاً/ 

           .ص وانفعالتهم وأفكارهمفهم األشخاعلمني برنامج القيادة واإلدارة   .8

           إدارة العالقات مع اآلخرين.اكسبني مهارة القدرة على   .5

           اإليجابي المحفز مع المرؤوسين.يمي اساليب للتعامل ساهم في تعل  .1

9.  
 –لدى اآلخرين مثل: )النفعالت  منحنى القدرة علي إدارة المعرفة النفعالية

 والحماس والمثابرة وحفز النفس(.
  

       
 

81.  
الذكاء الوجداني في تطوير العالقات الجتماعية مع كيفية استثمار علمني 

 المرؤوسين.
  

       
 

وهي قدرة الفرد العقلية على اكتساب المعلومات الواردة من المصادر المختلفة وتحليلها  المهارات المفاهيمية: الثالث المحور
ككل وحل  المؤسسة, والنظر الي المؤسسةوتفسيرها واتخاذ القرارات المناسبة في شتى الظروف والتعقيدات في سبيل تحقيق أهداف 

 لصالح كل الطراف المعنية.جميع المشكالت 

 :والتفكير الناقد مهارة التنوع في التفكيرأوالً/ 

 –المنطقى  –)العلمى معرفة بأنواع التفكير الأكسبني برنامج القيادة واإلدارة   .5
 إلخ..(. –الناقد  –البداعي 

          

           مكنني من تنظيم التفكير والتعبير عنه بتسلسل ووضوح.  .1

           م في تحسين قدراتي في عمليات التأمل والستنتاج.أسه  .9

           منحني القدرة على الستقاللية في التفكير.  .81

           أكسبني القدرة على التفكير بطرق إبداعية.  .88

           علمنى الحكم علي بعض األفكار أو رفضها.  .82
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 :اإلضافة وتوليد األفكارثانياً/ مهارة 

           أفكار جديدة وممارستها.ابتكار برنامج القيادة واإلدارة كيفية  نيعلم  .4

اكسبني مهارة استقبال أفكار جديدة وحث المرؤوسين علي البتكار وتوليد   .7
 الفكار.

          

8.  
معين وتوليدها لدى  قرار لتخاذ المطلوبة المعلومات تحديد على منحنى القدرة
 المرؤوسين.

          

5.  
اكسبنى مهارة توليد أفكار جديدة باستخدام أليات متعددة مثل )العصف 

 أسلوب ديلفى(. –الذهنى 
  

       
 

           مكننى من مهارة تطوير األفكار البداعية لدى المرؤوسين.  .1

حديات الوسائل الحديثة, األمر كفاءة العناصر المستخدمة في أداء المؤسسة تضعف أمام توهي  المحور الرابع/  المهارات التنافسية
الذي يلزم قيادة المؤسسة بمتابعة التطورات والتكيف معها, إلحداث التطوير المستمر في مدخالتها, وتحسين عملياتها ومخرجاتها 

ائج التي لتحقيق الميزة التنافسية, والتفوق على المؤسسات المناظرة, وهذا يجعل أداء المؤسسة يتمثل في قدرتها على تحقيق  النت
 .تتطابق مع الخطط واألهداف المرسومة, بالستثمار األمثل للموارد الموضوعة تحت تصرفها

 أوالً/ مهارة الكفاءة والفاعلية

علمني برنامج القيادة والدارة مهارة الجمع بين الكفاءة والفعالية   .7
 والفرق بينهم.

          

           وجهد وأفضل أداء.أكسبني القدرة على تحقيق الهداف بأقل وقت   .8

زاد من إدراكي بأهمية الستثمار األمثل لموارد المؤسسة للحفاظ علي   .5
 ميزاتها التنافسية.

          

           زودنى بمعايير ومؤشرات تحقيق الكفاءة والفعالية في أداء المؤسسة.  .1

 الحوكمة )الحاكمية(:مهارة ثانياً/ 

 

امتالك القائد الداري للمعارف والخبرات المكتسبة في مجال اختصاصه التي تعكس قابليته علي أداء المهمات ببراعة وتميز ,  وهي المهارات الناجمة عن
 وتشمل المعرفة المتخصصة والمعلومات ذات العالقة بالعمل فضالا عن إمكانية التعامل مع التقنيات المطلوبة بشكل

التعامل مع معايير الجودة في  كيفيةعلمني برنامج القيادة والدارة   .7
 العمل المؤسسى.

          

           مكنني من آليات تحقيق الشفافية في المعامالت.  .8

           أكسبني طرق المساءلة وتقييم األداء.  .5

           عزز لدى المسئولية الجتماعية والمشاركة اليجابية في التغيير.  .1

 اصرة:الدعم والمنمهارة ثالثاً/ 

 
جهات إلدارة مهارة كسب آراء وتغيير توأكسبني برنامج القيادة وا  .8

 الناس لصالح المؤسسة.
          

منحنى القدرة علي كسب تأييد جماعات الدعم والمناصرة في سبيل   .5
 تحقيق أهداف المؤسسة.

          

           لمعرفة في كيفية عمل مؤسسات الدعم والمناصرة.زودنى با  .1
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أكسبني طرق الحشد والتأييد لآلراء وتشكيل جماعات الدعم   .9
 والمناصرة.

          

أشكال التعبير عن الرأي وآليات تنظيم فعاليات الدعم  عرفني  .81
 والمناصرة.

          

 :رابعاً/ مهارة التفرد والتميز

           برنامج القيادة والدارة مهارة تطبيق معايير التفرد والتميز. اكسبني  .7

امتالكي ميزة تنافسية تطوير المهارات التي تساعد على  علىساعدني   .8
 .عن زمالئي

          

           من محاكة التجارب الناجحة والمميزة. مكنني  .5

           مكنني من صياغة وعرض قصص النجاح الخاصة بي وبالمؤسسة.  .1

 مهارة التدويلخامساَ/ 

           الدارة مهارة التدويل في عمل المؤسسة.علمني برنامج القيادة و  .4

           أكسبني المعرفة التامة حول آليات العمل المطلوبة لتدويل المؤسسة.  .7

           .في مجال التخصص مهارات تؤهلني للعمل دولياا منحنى   .8

           زودنى بمهارة التشبيك وطرق بناء الشراكات.  .5
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 (4ملحق )
 تحليل محتوى مفردات المساقات في ضوء المهارات القيادية بطاقة

 

متوفرة في  جوانب التكرار جوانب النقص
 المساقات

 م المهارات القيادية

     
     
     
     
     
     

 


