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اآلوظىالقرآنوظ ى
قالىتطالى:
ِ

إّللَ ْإص َط َفاهََعَلَ ْي َْكَ َو َزإدَهََب َ ْس َطةََ ِ َفَإلْ ِع َِْلَ َوإلْ ِج ْس َِم﴾َ
﴿قَا ََلَإنََ ََ
ّ
(البقرة)742:

ولَبَأِسََ َش ِديدََفَ َجاسوإ
﴿فَا َذإَ َج ََاءَ َو ْعدََ ُأ َوَل َُهاَب َ َعثْنَاَعَلَ ْي َْكَ ِع َبادإَلَنَا ُأ ِ َ
َّ
َ ِخَل ََلَ د ِ
إل ََي َِرَََۚ َو ََك ََنَ َو ْعدإ َم ْفعوَلَ﴾
(االسراء)5:

[أ]

اإلهـــــــداء ى
إىل ِناسجِ اٌعٍُِ َِٓ ،تٍَّ غ اٌشِّساٌحً ،أدّ ٍ األِأَحًٔ ،صخَ األَُِّح ،إىل ٔيبِّ اٌشمححًٌٔ ،س اٌعادلني
سْذٔا زلّذ صٍَ اهلل عٍْو ًسٍُ
إىل ِٓ عٍَّّين اٌنجاحَ ًاٌصَّربً ،ىا أٔا أفرمذه يف ٌِاجيحِ اٌصِّعابً ،مل متيٍْوُ اٌذُّْٔا ألسذٌَُ ِٓ دنأوِ،أتِ.
إىل ِٓ ذرساتكُ اٌىٍّاخُ ٌرخشج َِعربجً عٓ ِىنٌِْ راهتا َِٓ ،عٍَّّرينً ،عأد اٌصعاب ألصًَ إىل ِا
أ ٔا فْو ،إىل اٌيت عنذِا ذىسٌِٔ اذلٌَُّ أَسثخُ يف حبشِ دنأِيا ٌُْخففَ ِٓ أٌََِّ ،إٌْيا ًلذسثمرين إىل
جناْ اخلٍذ ،أِِ.
إىل اٌيت صربخ عٍَِّ شيٌسً ا طٌاي وند فْيا ِعرىفً ا عٍَ اٌثذث ًاٌذِّساسَح ،فرذٍّد ىجش
اٌٍْايل ًِذافعح األّاَ اٌضًجْح ،صًجيت اٌغاٌْح اٌيت وٍّا ذأٍِد فْيا اسرذضشخ عظّح ٔعّح ستِ
عٍِ َّدْنّا أوشَِين ذباً ،ال أدسُ وْف أخطٌ سثًَْ اٌشاوشّٓ أِاََ ٔعّحِ ستِّ عٍِ
فنعَُ اٌضًجَ ح اٌصاحلح ىِ .
إىل أتنائِ لش ج عْين (سٌٍٍ ًمهاَ ًسصاْ ًزلٌّد ًعْناء ًأ محذ ًدسناء) ،اٌزّٓ دُشٌِِا دفءَ
دضين الٔشغايل يف ِْذاْ اجلياد ًِْذاْ اٌذِّساسَح ً ،إِٔ ًاهلل ألسٍ اٌنٌسَ ًادلسرمثًَ ادلششق َيف
عٌِْٔىًُ ،أدذثُىُ آْ ًِنىُ ِٓ ّعِ ِا ألٌيًِ ،نىُ َِٓ سرذذثُو اٌىاِريا
تاٌصٌَّخِ ًاٌصٌّسجِ عّّا جيٌيُ يف خاطشًٌُ ،شدبا ال أوٌُْ عٍَ لْذِ احلْاج.
إىل ِٓ ىُُ ألشبُ إيلَّ ِٓ سًدِ ،إىل ِٓ شاسوين مهٌِِ ذزواسً ا ًذمذّشًا،
رلٍس ٌٌاء غضج اٌشّايل
إىل اٌْذ اٌطاىشج اٌيت أ صاٌد ِٓ أِاِنا أشٌان اٌطشّكً ،سمسد ادلسرمثً َخبطٌطِ األًِِ ًاٌثمحِ تنصش ِاهلل
إىل ِٓ تٌجٌدِىا ٔىرسةُ اٌْمنيَ تاٌرذشّشًِِ ،عيا عشفنا َِعين احلْاج،
ورائة اٌشيْذ عِضّ اٌذّّٓ اٌْمَسّاَ
ب]
[ 

ذُكـــــرىوتَقدوـــر ى
قالىتطالى :ى

﴿ قَا َل ََر ِ دبَ َأ ْو ِزع ِِْنَ َأ َْنَ َأ ْشك َرَ ِن ْع َم َت َكَإل ِِتَ َأنْ َع ْم َتَعَ ََل ََوعَ ََلَ َو ِ َإليَ ﴾

(االحقاف)15:

أنعـ عمي بنعمة العقل كالديف ،القائل في محكـ التنزيل
أشكر للاه العمي
ه
القدير الذؼ ه
﴿كهف ْك هؽ وًُِّ رُِ عٍٍُِْ عٌٍَُِْ﴾(يوسف )76:صدؽ للا العظيـ.
ه
كقاؿ رسكؿ للا (

إف لـ تجدكا ما
)" :مف
صنع إليكـ معركفا فكافئكه ،ف ْ
ه

تكافئكنو بو فادعكا لو حتى تركا أنكـ كافأتمكه" ( ركاه أبك داككد).

الذيف لـ يألكا
بالجميل أتقدـ بجزيل الشكر ألكلئؾ المخمصيف
ا
كفاء
ه
كتقدير كاعترافا مني ه

جيدا في مساعدتي في مجاؿ البحث العممي.

كمساعدتي في تجميع المادة البحثية،
صاحب الفضل في تكجييي
كأيضا أشكر
ه
ه
اسة الدكتكر :دمحم المدىكف.
كتكجييي طيم هة ىذه الدر ه
افقة عمى مناقشة رسالتي كتقديـ التكجيو كالنصح،
كالشكر مكصكؿ إلى الذيف تفضبل بالمك ه

اسة مف غزير عمميما الدكتكر :محمكد أبك كطفة ،كالدكتكر :رفيق أبك ىاني.
كاثراء الدر ه

أخير ،أتقدـ بجزيل شكرؼ إلي كل مف مدكا لي يد العكف كالمساعدة في إخراج ىذه
ك ا

أك همل هكجو.
اسة عمى ْ
الدر ه
الباحث ِ

زيادِمحمودِالي ِ
ِ
ِ
ِ

ت]
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ملخــصىالديرادَظ ى
ِ

اسة إلى التعرؼ عمى دكر أهكاديمية فهم ْسطيف اْل هع ْس هكرية في ته ْنم هية اْل هميارات اْلقيادية
تيدؼ الدر ه
ؤية المستهقبمية،
يارة التخطيط كالر ه
يارة التقدير كالتحفيز ،هم ه
(ميارة اإلعداد كالتدريب ،هم ه
ه
المرؤسيف ،هميارة التحميل كحل المشكبلت ،هميارة القدرة عمى التأثير
العبلقات ه
يارة ه
هم ه
بيف القائد ك ه
كبياف سبل تهْنم هية ىذة اْل هميارات.
اآلخريف ،ك هميارة اإلبداع كاالبتكار)،
عمى ه
ه
اسة ،كلئلجابة
الكصفي التحميمي ،كتـ استخداـ االست ه
اعتم هد الباحث عمى المنيج ه
بانة كأداة لمدر ه
ه
اسة تـ استخداـ الرزمة اإل ْحصائية لمعمكـ االجتماعية ( ،)SPSSكتمثل مجتمع
عمى أسئمة الدر ه

اسة
الدر ه
اسة
الدر ه

كعددىـ ( ،)320كتككنت عينة
في جميع طبلب كخريجي أهكاديمية فهم ْسطيف اْل هع ْس هكرية ،ه
طة هع هددىا ( )176مف طبلب كخريجي أهكاديمية فهم ْسطيف
مف عينة عشكائية بسي ه

بانة.
اسة ،كتـ استرداد ( )174است ه
اْل هع ْس هكرية ،أؼ ما نسبتو ( )%56مف مجتمع الدر ه
وكافِمفِأىـِالنتائجِماِيميِ :

ف
كجاءت
جاء هبكْز ن ْسبي ( ،)80.714ه
دكر أهكاديمية فهم ْسطيف اْل هع ْس هكرية في تهْنمهية اْل هميارات اْلقيادية ه

جاءت هبكْزف ن ْسبي
يارة اإلعداد كالتدريب هبكْزف ن ْسبي ( ،)83.615تمتيا هم ه
هم ه
يارة التقدير كالتحفيز ،كقد ه
جاءت هبكْزف ن ْسبي ( ،)82.612كرابعا
( ،)83.099تمتيا هم ه
يارة التخطيط كالرؤية المستقبمية ،كقد ه
يارة التحميل كحل المشكبلت
المرؤكسيف ( ،)80.024كالت ْرتيب اْلخامس هم ه
هم ه
يارة العبلقات بيف القائد ك ه

اآلخريف
يارة القدرة عمى التأثير في ه
جاءت هبكْزف ن ْسبي ( ،)79.901كسادسا هم ه
كاتخاذ الهق اررات ،كقد ه
يارة اإلبداع كاالبتكار كالتجديد (.)76.111
( ،)79.634ك ا
أخير هم ه
اسة أنو ال تكجد فركؽ ذات دالهلة إ ْحصائية عند مستكؼ ( )α≤0.05في
كما أظيرت الدر ه
مته هكسط التقديرات لدكر أهكاديمية فهم ْسطيف اْل هع ْس هكرية في ته ْنم هية اْل هميارات اْلقيادية تعزػ لمته هغيرات:
(اْلم ْستهكػ اْلقيادؼ ،سنكات الخدمة ،العمر ،المؤىل العممي ،طبيعة العمل).
وأوصتِالدراسةِبعدةِتوصياتِ،مفِأىمياِ ِ:

يارة التعمـ الذاتي.
 التركيز عمى قدرة الطمبة عمى االستنتاج؛ لممساعدة في ته ْنم هية هم ه
ركرة ته ْعميـ الطمبة عمى طرؽ إثارة حماس اآلخريف كالتأثير فييـ.
 ه
ض ه
يارة التخطيط لدػ المستكيات اْلقيادية العميا.
 ته ْنم هية هم ه
 ته ْعميـ الطمبة استخداـ هكسائل االتصاؿ المناسبة لنقل أفكارىـ كتكجيياتيـ.
اكبة المعايير المعاصرة عند تهحديد بدائل الهق اررات.
 ه
ركرة ته ْعميـ الطمبة مك ه
ض ه
اآلخريف.
 ته ْعميـ الطمبة استخداـ ه
الجسد في التأثير عمى ه
لغة ه
يارة اإلبداع كاالبتكار كالتجديد.
 ه
ركرة االىتماـ بته ْعزيز هم ه
ض ه
ث]
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Abstract
This study aims to identify the role of Palestine Military Academy in
developing leadership skills (Preparation and training skill, Appreciation and
Motivation skill, Planning skill, The Relations between leaders and
Subordinates skill, Problem Solving and Decision Making skill, Affecting
and Influencing Others skill, and Innovation skill)
The researcher depended on the descriptive analytical approach, and the
questionnaire was used as a study tool. The researcher depended on SPSS
for testing respondents' answers to study questions. The researcher targeted
all students and graduates of Palestine Military Academy as a study
population (320) and a random sample have been selected (176) from study
population, which has 56% from the study population. However, (174)
questionnaires have been recovered from the distributed.
The most important research results:
The role of Palestine Military Academy in developing leadership skills has
an overall relative weight of (80.714). The “Preparation and Training skill” has
a relative weight of (83.516), while the second rating was for "Appreciation
and Motivation Skill" with (83.099). The third rating was for “Planning skill”
with relative weight of (82.612). The forth rating was for "The Relations
between Leaders and Subordinators Skill" with relative weight of (80.024). The
fifth rating was for "Problem solving and Decision Making Skill" which
weighted (79.901). The sixth rating was for "Affecting and Influencing Others
skill" and has weight of (79.634). The seventh and the least weight was for
"Innovation skill" which had a relative weigh of (79.111) .
In addition to that, there is no statistical differences at significance level of
(α=.05) in the average estimates of Palestine Military Academy in developing
leadership skills based on the following variables (leadership level, experience
years, age, educational qualification, work nature).
The study recommended the following:•Focus on students' ability to assist in the conclusion of the self-learning
skill development.
•The importance of training the students on the ways of generating the
enthusiasm of others and influence them.
•Developing the planning skills of the senior leaders.
•Training students on how to use appropriate means of communication for
the transfer of ideas.
• The importance of teaching the students coping with the modem
standards when developing the alternatives for decision making.
•Training students on using the body language for influencing others.
• The importance on promoting the innovation and creativity skills.
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اْلم ْبحثِ ْالوؿ ِ

ِ1.1.1المقدمةِ :

خمفيةِالدراسة ِ

المبنية عمى أسس
العالـ يعيش اآل هف
إف
عصر الكاقعية كالحقائق كالتْفكير ه
ه
العقبلني كالتنبؤات ه
ه
المعارؼ كاالتجاىات البلزمة ألهداء دكره
عممية ،كلذلؾ فيك يحتاج إلى القائد الذؼ يممؾ ح ه
دكد ه

يادة األفضل كاف مف
المكىبة ،كفي سبيل التكصل إلى النمط اْلقيادؼ كاْلق ه
بجانب االستعداد ك ه
هف تقدـ حكليا بحكث عديدة ،لمكقكؼ عمى طبيعتيػ ػػا كأبعادىا
أف
تصدر فييا آراء هكثيرة ،كأ ْ
الطبيعي ْ
ه
كمقكم ػ ػػاتيا( .عبكؼ)80 :2010 ،

المصالح ،كتختمط األفكار كالشعكب كتتكسع
اليكـ تتداخل فيو الثقافات كالحضارات ك ه
كالعاهلـ ه
المؤسسات كي تكك هف دكال ،كتتضاءؿ دكؿ بحيث تككف
أشبو بمؤسسات ،كتنشأ التكتبلت عمى
ه

كتأثيره
مختمف مذاىبيا اقتصادية أك عسكرية أك إقميمية أك دينية ،فإف مسؤكلية القائد تتضاعف،
ه
كجكده ال غنى هعنو في كافة مراحل دكرة اإلنساف كالمؤسسات كالشعكب كالدكؿ
يتضح بل إف
ه
الحضارات( .محبكبة)21 :2010 ،
ك ه

صبلبة
التطكر
إف
ه
ه
الكبير الذؼ يتميز بو العدك في اإلمكانات المادية كالتكنكلكجية ،يقابمو ه
قكية يتمتع بيا مجاىدك هكتائب اْلهقساـ ،كعقيدة راسخة أذىمت جيش العدك ،هفكصفيا بعد معركة
العصف المأككؿ بالعقيدة الفكالذية كالمعنكيات التي ال تعرؼ المستحيل ،كاف كاف ىذا كحده ال
المجاىد يقاتل بقكة اإلرادة كحسف تكظيف اإلمكانات.
يكفي ،فإف
ه
أف
كر العدك الصييكني كمكاكبتو ألحدث الكسائل التكنكلكجية ال بد ْ
كمف نافهمة الهقكؿ أف تط ه
يقابمو تطكر القساـ ،ال سيما الفئة اْلقيادية منو ،كما أف األكاديميات اْل هع ْس هكرية ليا الدكر األكبر في

ته ْنم هية كتطكير اْل هميارات اْلقيادية اْل هع ْس هكرية في العنصر البشرؼ ،لذا يأتي تناكؿ ىذا المكضكع
قادر عمى مكاجية
اسة تفيد هكتائب اْلهقساـ في التطكير كاالرتقاء بالجانب اْلقيادؼ ،ليكك هف ا
لتقديـ در ه
كافة التحديات ،كخاصة تمؾ التي تكاجيو في إدارة المعارؾ مع العدك الصييكني.
فع اْل هميارات اْل هع ْس هكرية كاْلقيادية لدػ
كألف أهكاديمية فهم ْسطيف اْل هع ْس هكرية أخ هذت عمى عاتقيا ر ه
أبناء كتائب الشييد عز الديف اْلهقساـ مف خبلؿ برامجيا الدراسية ،كاكساب القيادات اْل هع ْس هكرية

كفق أحدث اْل هميارات
الميدانية
العمكـ كاْل هميارات اْلقيادية التي تمكنيـ مف قيادة تشكيبلتيـ اْل هع ْس هكرية ه
ه
يادة اْل هع ْس هكرية ليا دكر ىاـ كأساسي في تهْنم هية الجانب العسكرؼ،
اْلقيادية اْل هع ْس هكرية ،حيث إف اْلق ه
خاصة أف هكتائب اْلهقساـ تعد لمرحهمة التحرير القريبة بإذف للا.

[]3

ُ ِ:2.1.1م ْشكمةُِالدراسةِ ِ:

كرفع كفاءاتيـ القتالية،
ا
نظر ألىمية اْل هميارات اْلقيادية ،كفعاليتيا في ته ْحسيف أهداء المجاىديف ه
كانعكاس ذلؾ عمى األهداء العسكرؼ الميداني ،كاختيار القيادات اْل هع ْس هكرية ،فإف تهْنمهي هة مياراتيـ يعتبر
الحديثة عمى اختبلؼ أنظمتيا ،كاف صعكب هة حل
مف المشكبلت الميمة التي تعنى بيا جميع الدهكؿ ه

يادة تختمف مف مياـ إلى أخرػ ،مع التأكيد عمى
ىذه المشكمة نابعة مف ككف متطمبات النجاح في اْلق ه
أكثر اْل هميارات اْلقيادية اْل هع ْس هكرية ىي التي ترتبط بالميداف العممي كالمعرهفة بالثقافة اْل هع ْس هكرية.
أهف ه

كبير في
ا
الميداف نقصا
كاف مف اإلشكاليات الذؼ يعانييا خريجك الكميات اْل هع ْس هكرية في ه
ممارستيـ اْلقيادية ،كاختبلفا بيف النظرية كالتطبيق ،كىذا يفرض عمى الكميات اْل هع ْس هكرية أف تحس هف
كربطيا بالجانب العممي كمكاكبة ذلؾ
مف جكدة برامجيا كمناىجيا مف خبلؿ إدخاؿ مناىج هجديدة ه
مع حاجة الميداف بشكل مستمر.

ئيسِالتِالي:
الر ُ ِ
اؿِ ِ
وفيِضوءِِماِسبِقِِبرزِالسِؤ ُِ

الميارات القيادية ،كماسبل تنميتيا؟
مادكر أكاديمية فمسطيف ه
العسكرية في تنمية ه
عِمفِىذاِالسِؤاؿِمجموعةِِمفِالسئمةِِالفِرعيِةِِاآلتية:
ويتفرُِ
ِ

 .1ما دكر أهكاديمية فهم ْسطيف اْل هع ْس هكرية في ته ْنم هية اْل هميارات اْلقيادية؟
 .2ىل تكجد فركؽ ذات دالهلة إ ْحصائية عند مستكؼ ( )α≤0.05في مته هكسػط التقػديرات لػدكر
أهكاديميػ ػػة فهم ْسػ ػػطيف اْل هع ْسػ ػ هػكرية فػ ػػي ته ْنم هيػ ػػة اْل هميػ ػػارات اْلقيادي ػ ػة تعػ ػػزػ لمته هغي ػ ػرات( :اْلم ْسػ ػػتهكػ
اْلقيادؼ ،سنكات الخدمة ،العمر ،المؤىل العممي ،طبيعة العمل)؟

 .3ما سبل ته ْنم هية اْل هميارات اْلقيادية؟
ُ ِ:3.1.1متغيرات الدراسةِ :

 .1المتغيُِرِ المستقل:
أهكاديمية فهم ْسطيف اْل هع ْس هكرية.
المتغير التابع:
ُِ
.2

ؤية
يارة التخطيط كالر ه
يارة التقدير كالتحفيز ،هم ه
(ميارة اإلعداد كالتدريب ،هم ه
ته ْنم هية اْل هميارات اْلقيادية ه
المرؤسيف ،هميارة التحميل كحل المشكبلت ،هميارة القدرة
العبلقات ه
يارة ه
المستهقبمية ،هم ه
بيف القائد ك ه
كميارة اإلبداع كاالبتكار)ِ .
عمى التأثير عمى ه
اآلخريف ،ه
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شكم رقم ( :)1.1.1يكضح العبلق هة بيف المتغير المستقل كالمتغيرات التابعة
ِ

ميارةِالتقديرِ
والتحفيز
ِ

ِ

ميارةِالبداعِ

ميارةِالتخطيطِ

والتجديد

المستقبمية

والرؤيةِ

والبتكارِ

أكادميية
أكادميية

فلسطني
فلسطني

ِ

ميارةِالتحميلِ

ِ

ميارةِالقدرةِ

العسكرية
العسكرية

وحلِالمشكالتِ

عمىِالتأثيرِفيِ
اآلخريف

واتخاذِالق اررات

ِ

ِ

ميارةِالعالقاتِ

ميارةِالعدادِ

معِالقائدِ

والتدريب

والمرؤوسيف
ِ

طة الباحث)
(حرر بكاس ه

[]5

ِ

ِ:4.1.1فرضيِاتِالدراسةِ :
 .1ال تكج ػػد عبلق ػػة ذات دالل ػػة إحص ػػائية ب ػػيف أكاديميػ ػة فمس ػػطيف العس ػػكرية كتنمي ػػة المي ػػارات

القياديػة عنػػد مسػػتكػ ( )α≤0.05فػػي مته هكسػػط التقػديرات لػػدكر أهكاديميػػة فهم ْسػػطيف اْل هع ْسػ هػكرية
فػػي ته ْنم هيػػة اْل هميػػارات اْلقياديػة تعػػزػ لمتغيػػر اْلم ْسػػتهكػ اْلقيػػادؼ (قائػػد مجمكعػػة ،قائػػد فصػػيل،
قائد سرية ،قائد كتيبة أك لكاء).

الميارات القياديػة
 .2ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف أكاديمية فمسطيف العسكرية كتنمية ه
عند مستكػ ( )α≤0.05في مته هكسط التقديرات لدكر أهكاديمية فهم ْسطيف اْل هع ْس هكرية في ته ْنم هيػة
اْل هميػػارات اْلقياديػة تعػػزػ لمتغيػػر سػػنكات الخدمػػة (أقػػل مػػف  5سػػنكات ،مػػف -5أقػػل مػػف 10
سنكات 10 ،سنكات فأكثر).

 .3ال تكجػد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف أكاديميػة فمسػطيف العسػكرية كتنميػة الميػارات القياديػة
عنػػد مسػػتكػ ( )α≤0.05فػػي متههكسػػط التقػػديرات لػػدكر أهكاديميػػة فهم ْسػػطيف اْل هع ْسػ هػكرية فػػي تهْنمهيػػة

اْل هميارات اْلقيادية تعزػ لمتغير العمر (أقل مف  ،30مف -30أقل مف  40 ،40سنة فأكثر).
 .4ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف أكاديمي ػة فمسػػطيف العسػػكرية كتنميػػة الميػػارات القيادي ػة
عن ػ هػد مس ػػتكػ ( )α≤0.05ف ػػي متههكس ػػط التق ػػديرات ل ػػدكر أهكاديمي ػػة فهم ْس ػػطيف اْل هع ْس ػ هػكرية ف ػػي تهْنمهي ػػة

اْل هميارات اْلقيادية تعزػ لمتغير المؤىل العممي (ثانكية عامة ،دبمكـ ،بكالكريكس ،دراسات عميا).
الميارات القياديػة
 .5ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف أكاديمية فمسطيف ه
العسكرية كتنمية ه
عنػد مسػتكػ ( )α≤0.05فػي متههكسػط التقػديرات لػدكر أهكاديميػة فهم ْسػطيف اْل هع ْس هػكرية فػي تهْنمهيػػة

ِ

الع همل (إدارؼ ،قائد تخصص ،قائد مباشر).
اْل هميارات اْلقيادية تعزػ لمتغير ه
طبيعة ه

ِ:5.1.1أىداؼِالدراسةِ ِ:
 .1التعرؼ عمى دكر أهكاديمية فهم ْسطيف اْل هع ْس هكرية في ته ْنم هية اْل هميارات اْلقيادية.
 .2الكشػػف عػػف مػػدػ تػػأثير مته هغي ػرات( :اْلم ْسػػتهكػ اْلقيػػادؼ ،سػػنكات الخدمػػة ،العمػػر ،المؤىػػل

العممي ،طبيعػة العمػل) فػي مته هكسػط التقػديرات لػدكر أهكاديميػة فهم ْسػطيف اْل هع ْس هػكرية فػي ته ْنم هيػة
اْل هميارات اْلقيادية.

ِ

 .3بياف سبل ته ْنم هية اْل هميارات اْلقيادية.
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ِ:6.1.1أىميةِالدراسةِ :
 .1الىميةِالعمميةِ :
اسة أىميتيا مف إنشاء كميات عسكرية في ظل االحتبلؿ الصييكني،
أ -تستمد ىذه الدر ه
كسيطرتو اْل هع ْس هكرية كاألمنية عمى قطاع غزة ،ككذلؾ ما يعانيو القطاع مف حصار
خانق طاؿ كل مجاالت الحياة

القادة العسكرييف كتهْنم هية مياراتيـ
حاجة هكتائب اْلهقساـ إلى التطكير كاالرتقاء في إعداد ه
ب  -ه
المجاالت.
لمكاجية الت هحديات في كافة ه
ت -أف تخضع برامج الته ْنم هية اْلقيادية لمتقكيـ المستمر ،حتى تؤتي ثمارىا كتكاكب تطكرات
كمته هغيرات المستقبل.

ث -العمل عمى ته ْعزيز ته ْنم هية اْل هميارات اْلقيادية اْل هع ْس هكرية كاالرتقاء بمستكاىا.
يسيـ البحث فيما يتكصل إليو مف نتائج كتهكصيات إلى ته ْعزيز
ج -يطمح الباحث في أف
ه
كاالرتقاء باْل هميارات اْلقيادية اْل هع ْس هكرية لدػ هكتائب اْلهقساـ

ح -أنيا تفيد راسمي السياسات العميا في هكتائب اْلهقساـ لتحقيق أىدافيـ بفاعمية.
-2الىميِةِالعمميِةِ :

المعرفة العممية ،كالتي يستفيد منيا طمبة الدراسات العميا كالباحثكف كالمختصكف
أ -إثراء ه
يادة اْل هع ْس هكرية.
في المجاالت المختمفة كباألخص في مجاؿ اْلق ه

دكر الكميات اْل هع ْس هكرية في ته ْنم هية اْل هميارات اْلقيادية،
ب -عدـ كجكد دراسات همحمية تناكلت ه
كالتي تعد مف أكائل الدراسات الفهم ْسطينية التي تناكلت ىذا المكضكع.

يادة اْل هع ْس هكرية ل هكتائب اْلهقساـ
اسة كحداثتيا بعنكانيا كمحتكاىا كعبلقتيا باْلق ه
ت -جرأة الدر ه
كالتي تعتبر رائدة المقاكمة في فهم ْسطيف.
ث -إظيار قدرة الكميات اْل هع ْس هكرية عمى ته ْنم هية اْل هميارات اْلقيادية اْل هع ْس هكرية مف خبلؿ ما
تقدمو مف برامج عممية متخصصة.

دودِالدراسة ِ :
ُ ِ:7.1.1ح ُ

 .1الحد المكضكعي األكاديمي( :سيقتصر البحث في حده المكضكعي عمى د ار هسة دكر
أهكاديمية فهم ْسطيف اْل هع ْس هكرية في ته ْنم هية اْل هميارات اْلقيادية اْل هع ْس هكرية(
 .2الحد البشرؼ :الفئات اْلقيادية العاممة في ( هكتائب اْلهقساـ) كىي (قائد مجمكعة ،قائد
فصيل ،قائد سرية ،قائد كتيبة ،قائد لكاء)
 .3الحد المكاني :سيقتصر البحث عمى محافظات قطاع غزة.

 .4الحد الزمني :الفترة الكاقعة ما بيف 2015 –2009ـ.
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حاتِالدراسةِ ِ:
ُ ِ:8.1.1م ْصطم ُ

 .1أكاديميةِفم ْسطيفِاْلع ْسكريةِ ِ:

معتمدة مف كتائب الشييد عز الديف اْلهقساـ تيدؼ مف خبلؿ برامجيا
ىي أهكاديمية جامعية
ه
العمكـ كاْل هميارات اْلقيادية اْل هع ْس هكرية التي تمكنيـ
الميدانية
الدراسية إلى إ ْكساب القيادات اْل هع ْس هكرية ه
ه
الحديثة ( .دليل األكاديمية)2015 ،
مف قيادة تشكيبلتيـ اْل هع ْس هكرية كْف هق ْ
أحدث اْل هميارات اْلقيادية ه
كيعرفيا الباحث إجرائيا بأنيا ىي األهكاديمية األكلى في فسطيف التي تيتـ بتنمية كتطكير أداء

القيادات العسكرية ،كىذا ما يميز المقاكم هة الفمسطيني هة عف غيرىا ،بأنيا تمكنت مف تطكير
الميارات القيادية ككفاءتيا العسكرية في ظل االحتبلؿ الصييكني.
 .2اْلقيادةِ :

المغة نقيض الس ْكؽ يقاؿ :يقكد الداب هة
يادة مشتقة مف "قاد" ،كالقكد في ه
إف لفظ هة اْلق ه
مف أماميا كيسكقيا مف خمفيا ،كعميو فمكاف القائػد في المقدمة كدليل كقدكة كمرشد.

(المدىكف كالعجرمي)41 :2011 ،

يف كترشدىـ
كيعرفيا الباحث إجرائيا بأنيا القدكة الحسنة التي تؤثر في اآلخر ه
لتحقيق األىداؼ.
 .3اْلقيادةِاْلع ْسكريةِ ِ:

ىي السمطة القانكنية التي يمارسيا أؼ عضك في القكات المسمحة عمى همرؤكسيو بفضل رتبتو
كمنصبو ،كالقائد في ىذه الحالة مكمف بتنفيذ األهعماؿ كاإلشراؼ عمى نشاطات كحدتو ،مف أكامر
ه
تساىـ في تحقيق األىداؼ( .طشطكش)24 :2008 ،

المرؤكسيف في القكات المسمحة إلنجاز
كيعرفيا الباحث إجرائيا بأنيا القدرة عمى التأثير عمى ه
المرؤكسيف.
المياـ العسكرية كتحقيق األىداؼ ككسب ثهقة كاحتراـ ه
ه
اتِاْلقياديِةِ:
 .4اْلمِيار ُِ

المعارؼ كالخبرات التي تميز الشخصي هة اْلقيادي هة عبر برامج
ىي تمؾ القدرات المكتسبة مف خبلؿ ه
صة كتظير تمؾ اْل هميارات مف خبلؿ األدكار التي يؤدييا مستقببل (الكىيبي)9:2005 ،
تدريبية ه
متخص ه
الميارات التي يمكف اكتسابيا مف خبلؿ التعمـ كالخبرات.
كيعرفيا الباحث إجرائيا بأنيا ه
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ى
ى
المبحثىالثاني:ىالدراداتىالدابقظ ى
ى

ِ:1.2.1الدراساتِالعربية

ِ:2.2.1التعقيبِعمىِالدراساتِالسابقة
ِ:3.2.1أوجوِاستفادةِالدراسةِالحاليةِمفِالدراساتِالسابقة
ِ:4.2.1ماِتميزتِبوِالدِراسةِالحاليةِعفِالدراساتِالسابقة
ِ:5.2.1الفجوةِالبحثية
ِ
ِ
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اْلم ْبحثِالثاني ِ

الدراسات السابقة ِ
ِ:1.2.1الدراساتِالعربيةِ :

ِ

( .1ىشبلِ)2013،دورِاْلمياراتِاْلقياديِةِفيِإدارةِالتغييرِالتنظيميِ :

ىدفت ىذه الدارسة إلى همعرفة دكر اْل هميارات اْلقيادية (الفكرية كاإلنسانية كالفنية) في إعداد
الممؾ خالد اْل هع ْس هكرية.
كتييئة عممية التغيير التنظيمي مف كجية نظر الضباط في كمية ه
اسة ،كىـ ضباط كمية
استخدـ الباحث
ه
اسة عمى مجتمع الدر ه
المنيج الكصفي في إجراء ىذه الدر ه
ه
بانةِ .
اسة االست ه
الممؾ خالد اْل هع ْس هكرية كتعدادىـ  ،169مستخدما ه
أداة الدر ه
ِوقدِخمصتِالدراسةِإلىِالنتائجِالتاليةِ :

الرتب اْلقيادية العميا كانت اْل هميارات الفكرية ىي األبرز عف بقية اْل هميارات لدػ ضباط الرتب
األبرز
اْلقيادية العميا بمتههكسط عاؿ جدا ،كالرتب اْلقيادية الكسطى كانت اْل هميارات اإلنسانية ىي ه

عف بقية اْل هميارات لدػ ضباط الرتب اْلقيادية الكسطى بمته هكسط عاؿ جدا ،كالرتب اْلقيادية
األبرز عف بقية اْل هميارات لدػ ضباط الرتهب اْلقيادية اإل ْشرافية
اإلشرافية كانت اْل هميارات الفنية ىي ه
بمتههكسط عاؿ جدا.
وأوصِتِالدراسة:

داخل
ظمة لتبادؿ الخبرات المتعمقة باْل هميارات اْلقيادية بيف القيادات
ه
العمل عمى هكضع آلية من ه
كبيف الجيات ذات الطبيعة التنظيمية المشابية في الخارج.
الكمية ،ه
(ِ .2العنزيِ)2007ِ،تقويـِاْلمياراتِاْلقياديِةِفيِحرسِالحدودِ

اسة إلى التعرؼ عمى أىـ اْل هميارات اْلقيادية التي ينبغي تكافرىا لدػ القيادات
كىدفت ىذه الدر ه
المنيج الكصفي
األمنية في حرس الحدكد ،كمدػ تكافرىا في القيادات الحالية ،استخدـ الباحث
ه
اسة ،كيتككف مجتمع ىذه
المسح االجتماعي؛ ألنو أنسب لمعرهفة كاقع جكانب الدر ه
بمدخميو الكثائقي ك ه
اسة مف الضباط العامميف في المديرية العامة لحرس الحدكد بمدينة الرياض ،مف رتبة رائد إلى
الدر ه
بانة.
كعددىـ  225ضابطا ،مستخدما أداة االست ه
رتبة لكاء ،ه
ِوقدِخمصتِالدراسةِإلىِالنتائجِالتاليةِ:

اسة يرك هف بأنو مف الميـ جدا أف تتكف هر اْل هميارات اْلقيادية الذاتية لدػ القيادات
أفراد عينة الدر ه
األمنية في حرس الحدكد ،أيضا يركف بأف تسع هة ميارات قيادية ذاتية ىامة جدا لمقيادات األمنية

ضبط االنفعاالت النفسية ،تقبل
في حرس الحدكد أبرزىا تتمثل في اليدكء في مكاجية األهزمات ،ه
[]11

المكقف األمني ،أيضا يركف بأنو مف الميـ جدا أف
األفكار الجديدة ،سرعة البديية ،هفيـ تهفاصيل ه
افر اْل هميارات اْلقيادية الفنية لدػ القيادات األمنية في هح هرس الحدكد.
تتك ه
وأوصتِالدراسةِ :

التأكيد عمى أىمية الحفاظ عمى اْل هميارات اْلقيادية المتكافرة بدرجة ممحكظة لدػ القيادات
بحرس الحدكد ،كخاصة فيما يتعمق باْل هميارات اْلقيادية الفنية بشكل عاـ.
( .3الوىيبيِ)2005ِ،دورِبرامجِالتأىيلِاْلقياديِِفيِتْنميةِاْلمياراتِاْلقياديِةِالمنية ِ

اسة إلى التعرؼ عمى دكر برامج التأىيل اْلقيادؼ في بناء ميارات قيادية
تيدؼ ىذا الدر ه
كذلؾ مف خبلؿ التعرؼ عمى األىداؼ اْلقيادية المتضمنة في
لطبلب كمية الممؾ فيد األمنية،
ه

برامج التأىيل كالتدريب كالنشاط المنيجي كالبلمنيجي في كمية الممؾ فيد األمنية.

المنيج الكصفي التحميمي القائـ عمى تحميل المعطيات الكاقعية الميدانية ،يتككف
استخدـ الباحث
ه
اسة مف جميع طبلب دبمكـ العمكـ األمنية ،كالمدرسيف كالمدربيف في كمية الممؾ فيد األمنية،
مجتمع الدر ه
بانة.
المسح الشامل ،مستخدما أداة االست ه
كعددىـ ( )٣٤٢طالبا ،باإلضافة إلى ( )52مدرس بطريقة ه
ِوقدِخمصتِالدراسةِإلىِالنتائجِالتاليةِ :

جميع البرامج التأىيمية الحالية تسيـ بدرجة عالية في
يرػ كل مف المدربيف كالمتدربيف أف
ه
امج التأىيمية تسيـ
بناء كتهْنم هية اْل هميارات اْلقيادية لدػ الطبلب كالدارسيف ،كيرػ المدربكف أف البر ه

أكبر مما هيراىا المدربكف في كمية فيد األمنية،
في اكتساب المتدربيف اْل هميارات اْلقيادية بدرجة ه
كذلؾ يجب ته ْعزيز الثقة في بعض البرامج مف حيث أىميتيا بالنسبة لممدربيف مثل :تطكير األهداء،
صنع الهقرار ،هكضع الخطط ،اتخاذ الهقرار.
بناء العبلقات ،إصدار األكامرْ ،
وأوصتِالدراسةِ :

ركرة تييئة المناخ المناسب ل هجعل المتدرب عمى استعداد كامل لتطبيق أفكار هجديدة كتقبل
ه
ض ه
أساليب كطرؽ متطكرة في مجاؿ ته ْنم هية اْل هميارات اْلقيادية.
( .4الصغيرِ )2004ِ ،مدى ِاستخداـ ِضباط ِالكميات ِاْلع ْسكرية ِلألساليب ِاْلقياديِة ِلنموذجِ
ىيرسيِوبالنشارد ِ

اسة إلى معرفة األسمكب اْلقيادؼ لنمكذج ىيرسي كببلنشارد األكثر شيكعا
كىدفت ىذه الدر ه
الممؾ هفيد األمنية.
لدػ ضباط كمية الممؾ عبد العزيز الحربية ،ككمية ه

اسة
اسة
ه
المنيج الكصفي التحميميِ ،تككنت عينة الدر ه
كاستخدـ الباحث في إجراء ىذه الدر ه
بمغ مجمكع أفراد
اسة األصمي ،أؼ ما مجمكعو ( )232ضابطا ،كقد ه
مف  %50مف مجتمع الدر ه

اسة ( )446ضابطا.
مجتمع الدر ه
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وقدِخمصتِالدِراسةِإلىِالنتائجِالتاليةِ :
استخداـ األسمكب اإلقناعي ىك األسمكب األكثهر شيكعا لدػ الضباط في الكميات
إف
ه
اْل هع ْس هكرية ،األساليب اْلقيادية هلنمكذج ىيرسي كالنشارد مكجكدة لدػ الضباط في الكميات اْل هع ْس هكرية،
كبار الضباط يميمكف إلى اإلشراؼ الدقيق أكثهر مف
اسة أف ه
كأثبتهت النتائج اإل ْحصائية ليذه الدر ه
بقية الرتهب.
ِوأوصتِالدراسةِ :

لمرؤكسييـ ،كيتـ ذلؾ مف خبلؿ تهْنم هية كتطكير
عمى الضباط ه
العمل عمى رفع مستكػ النضج ه
العمل عمى رفع مستكػ اإلحساس بالمسؤكلية لدييـ.
مياراتيـ ،ك ه
( .5القحطانيِ)2003ِ،برامجِالتأىيلِاْلقياديِِفيِالكمياتِاْلع ْسكريةِودِورىاِفيِبِناءِاْلمياراتِاْلقياديِةِ :

ؼ عمى أىـ الصفات كاْل هميارات اْلقيادية التي يفترض أف تستيدهفيا برامجِ
اسةِالتعر ه
كىدفت الدر ه
التأىيل اْلقيادؼ في الكميات اْل هع ْس هكريةِ ،كمدػ نجاح البرامج الحالية في بناء الصفات كاْل هميارات
اْلقيادية لدػ المتدربيف مف كجية نظر المدربيف كالمتدربيف.

الميدانيةِ ِ،
المنيج الكصفي التحميمي
كاستخدـ الباحث
ه
القائـ عمى تحميل المعطيات الكاقعية ه
ه
ككانت عينة البحث مف المدربيف ( )٢٦١مدربا ،كتمثل بذلؾ نسبة ( )% ٦٣مف مجتمع البحث

مف المدربيف ،في حيف كانت عينة البحث مف المتدربيف ( )٥٦١طالبا نيائيا ،كتمثل بذلؾ نسبة
بانة.
أداة البحث االست ه
البحث مف المتدربيف ،مستخدما ه
( )% ٤٣مف مجتمع ه
وقدِخمصتِالدراسِةِإلىِالنتائجِالتاليةِ ِ:

امج الحالي هة تسيـ بدرجة عالية في بناء الصفات
إف كبل مف المدربيف كالمتدربيف يركف أف البر ه
اْلقيادية ،كقد أظيرت النتائج اإل ْحصائية أف المتدربيف يركف أف البرامج الحالية تسيـ في اكتساب

المتدربيف لمصفات اْلقيادية بدرجة أكبر مما يراىا المدربيف ،كقد أظيرت النتائج اإل ْحصائية أف
ىناؾ عددا مف اْل هميارات اْلقيادية حصمت عمى درجة متههكسطة في اسياـ الب ارمج الحالية في بناء
تمؾ اْل هميارات.
وأوصتِالدراسة:

اسة حاالت قيادية مثبل :إف يعطى
أف تتضمف برامج التأىيل اْلقيادؼ في الكميات اْل هع ْس هكرية در ه
إيجاد البدائل كالحمكؿ.
الطالب مشكمة معينة كيطمب منو
ه
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الطيراف ِفيِ
( .6العتيبيِ )2003ِ ،اْلميارات ِاْلقياديِة ِلدى ِالضباط ِالعامميف ِفيِوزارة ِالدفاع ِو ِ
مدينةِالرياضِوعالقتياِبكفاءةِأدائيـِ .
ِ

اسة الى المقارنة بيف ضباط القكات البرية كضباط الدفاع الجكؼ حكؿ مستكػ
ىدفت الدر ه
اْل هميارات اْلقيادية الكاجب تكافرىا ،كالتعرؼ عمى الفركؽ بيف ضباط القكات البرية كضباط الدفاع
حكؿ أىمية تمؾ اْل هميارات اْلقيادية باختبلؼ مته هغيراتيـ الشخصية.
الجكؼ ه
المنيج المقارف لعقد مقارهنة بيف ضباط القكات البرية كضباط قكات الدفاع
كاستخداـ الباحث
ه
الجكؼ حكؿ اْل هميارات اْلقياديةِ ،كبمغ عدد أفراد العينة ( )255بكاقع ( )144مف القكات البرية،
بانة.
ك( )111مف الدفاع الجكؼ ،استخدـ الباحث االست ه
وقدِخمصتِالدراسةِإلىِالنتائجِالتاليةِ ِ:

اسة لـ يحصمكا عمى دكرات تدريبية في النكاحي
تبيف أف  %62.3مف الضباط عينة الدر ه
ذلؾ أف
المجاؿ .كتبيف مف ه
اإلدارية ،كأف  %36.9منيـ قد هحصمكا عمى دكرات تدريبية في ىذا ه
اسة لـ تهحصل عمى دكرات تدريبية في النكاحي اإلدارية ،كىذا يعكس
ىناؾ نسبة كبيرة مف عينة الدر ه
تبيف مف ذلؾ أف ىناؾ
كجكد قصكر في كل مف القكات البرية كالدفاع الجكؼ في ىذا المجاؿ ،ك ه

تحصل عمى دكرات تدريبية في النكاحي اإلدارية ،كىذا يعكس كجكد
اسة لـ
ْ
نسبة كبيرة مف عينة الدر ه
المجاؿ ،تبيف أف  %21.57مف إجمالي
قصكر في كل مف القكات البرية كالدفاع الجكؼ في ىذا ه
اسة حصمكا عمى تدريب في النكاحي اْلقيادية ،ثـ يمييـ الحاصمكف عمى تدريب في
نسبة عينة الدر ه
نكاح أخرػ  ،%12.16ثـ يمييـ الحاصمك هف عمى تدريب في العبلقات اإلنسانية .%11.37
وأوصتِالدراسةِ :

نظر ألىمية ذلؾ في تطكير األهداء.
المرؤكسيف ا
أف يعمل القادة عمى إقامة عبلقات هكثيقة مع ه
( .7الرشوديِ)2002ِ،اْلمياراتِاْلقياديِةِلدىِضباطِالشرطةِوعالقتياِبفعاليةِأدائيـِالوظيفيِ .

اسة إلى ِالتعرؼ عمى أىمية اْل هميارات اْلقيادية الذاتية ،كالفنية ،كاإلنسانية،
ىدفت ىذه الدر ه
كاإلدارية الكاجب تكافرىا لدػ ضباط الشرطة.
المسح االجتماعي
كاستخدـ الباحث
المنيج الكصفي التحميمي مف خبلؿ مرحهمتيف ،ىما ه
ه
مدخل ه
ط شرطة ،منيـ ( )205ضابطا مف
كالدراسات االرتباطية ،عينة عشكائية طبقية قكاميا  235ضاب ه

بانة.
مدينة الرياض ك ( )30ضابطا مف مدينة الدماـ ،مستخدما أداة االست ه
ِوقدِخمصتِالدراسةِإلىِالنتائجِالتاليةِ:

ت هعد اْل هميارات اْلقيادية الفنية ميارات ميمة جدا في حيف تعد اْل هميارات اْلقيادية الذاتية
كاإلنسانية كاإلدارية الكاجب تهكافرىا لدػ ضباط الشرطة ميارات مته هكسطة األىمية ،كتعد القدرات

العقمية كالمبادأهة كاالبتكار ميارات قيادية ذاتية ميمة جدا ،بينما تعد القدرات الجسمية كالسمات
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يارة في
المسؤكلية كال هم ه
االنفعالية هميا ارت قيادية ذاتية متههكسطة األىمية ،تعد القدرة عمى تحمل ه
يعد الفيـ الشامل
تحقيقو ميارات قيادية فنية ميمة جدا ،في حيف ه
باليدؼ ،كامكاف ه
ه
الحزـ ،كاإليماف ه

يارة قيادية فنية متههكسطة األىمية تعد هميارات تهقدير اآل هخريف ،كبناء فرؽ العمل ميارات
لمعمل هم ه
قيادية إنسانية ميمة جدا ،بينما تعد ميارات االتصاؿ كتكطيد العبلقة مع اآلخريف ميارات قيادية
إنسانية متههكسطة األىمية.
وأوصتِالدراسةِ :

تقديـ هبرامج تدريبية لتكعية ضباط الشرطة بخاصة ،كرجاؿ األهمف بعامة بأىمية اْل هميارات اْلقيادية
كضركرتيا لمقيادات األمنية ،كبخاصة اْل هميارات اإلدارية كاْل هميارات الذاتية كاْل هميارات الفنية.
ه
( .8العمريِِ )1999ِ ،أثر ِالبرامج ِالتدريبية ِعمى ِاكتساب ِاْلميارات ِاْلقياديِة ِمف ِوجية ِنظرِ
العامميفِبالجيزةِالمنيةِ .

اسة تحديد أثهر البرامج التدريبية عمى اكتساب اْل هميارات اْلقيادية ،التعرؼ عمى
ىدفت الدر ه
العبلقة بيف الرتبة اْل هع ْس هكرية كاكتساب اْل هميارات اْلقيادية مف البرامج التدريبية،

المسح االجتماعي بطريقة العينةِ ،كتتككف
كاستخدـ الباحث
ه
المنيج الكصفي التحميمي باستخداـ ه
اسة مف الضباط العامميف في مراكز الدفاع المدني بالمناطق الكسطى كالشرقية كالغربية،
عينة الدر ه
كالحاصميف عمى رتبة رائد كمقدـ كعميد كلكاء كفريق ،كقد بمغ عدد مف ينطبق عمييـ 301

بانة.
ضابطا ،مستخدما أداة االست ه

وقدِخمصتِالدراسةِإلىِالنتائجِالتاليةِ ِ:

تأثير البرامج التدريبية عمى اكتساب اْل هميارات اْلقيادية ،ككانت اْل هميارات اإلنسانية ىي
اْل هميارات اْلقيادية التي تأثرت كاضحا ،مما يدلل عمى أىمية الجانب اإلنساني بيف القيادات
كالمرؤكسيف ،أيضا تهأثير البرامج التدريبية في اكتساب ميارات االتصاؿ كمرتبة ثانية لمميارات
ركرة ارتباط عممية االتصاؿ بالمجتمع كاألفراد ،كتأثير البرامج
المكتسبة ،كما تنظمو مف ه
ض ه

طة بالعمل في الدفاع المدني كتتضمف تمؾ
التدريبية في اكتساب اْل هميارات التنظيمية المرتب ه
يصبح القادة كقدكة في العمل مف أهجل التدعيـ كالتشجيع.
ركرة أف
اْل هميارات ه
ه
ض ه
وأوصتِالدراسةِ ِ:
ركرة االىتماـ باستم اررية التدريب لمختمف المستكيات اْلقيادية العاممة في مجاؿ الدفاع
ه
ض ه
المدني لمتابعة كافة التغيرات كالتطكرات العالمية المرتبطة بالدفاع المدني.
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عندِالرسوؿِصميِهللاِعميوِوسمـ ِ
ِ
( .9القرشي1995ِ،ـ)ِتربيةِالقياداتِاْلع ْسكريةِ

يادة اْل هع ْس هكرية كأنماطيا كنظرياتيا بكجو عاـ ،الكقكؼ عمى
اسة الى بياف مفيكـ اْلق ه
ىدفت الدر ه
يادة اْل هع ْس هكرية عند الرسكؿ صمى للا عميو كسمـ مف حيث تهعريفيا كأىميتيا كارتباط ىذه
همفيكـ اْلق ه
بأىداؼ رسالة اإلسبلـ.
المنيج االستنباطي المنيج كالتاريخي عف طريق تحميل المحتكػ ،اقتصرت
كاستخدـ الباحث
ه
يادة اْل هع ْس هكرية عند الرسكؿ صمي للا عميو كسمـ مفيكما كته ْعميما كتطبيقا.
اسة عمى اْلق ه
عينة الدر ه
وقدِخمصتِالدراسةِإلىِالنتائجِالتاليةِ ِ:

منيج الرسكؿ  إلعداد القيادات اْل هع ْس هكرية منيج فريد يتصف بالشمكلية كالثبات ،فيجب
إف
ه
قادة األمة اإلسبلمية؛ الرتكازه عمى أصكؿ كمبادغ العقيدة اإلسبلمية ،كاف
االقتداء بو عند إعداد ه
المسجد مف أهىـ المؤسسات التربكية في المجتمع ،فيجب أف يقكـ بدكره الفعاؿ لتثقيف المسمميف،
تجاه دينيـ كببلدىـ ككالة أمرىـ عمى ضكء
كتحصينيـ ضد أعدائيـ ،كارشادىـ إلى مطمكب منيـ ه
يادة اْل هع ْس هكرية عند الرسكؿ  ،ىي فف التأثير عمى اآل هخريف،
ما كرد في الكتاب كالسنة ،كاف اْلق ه
كحمميـ عمى إنجاز مياميـ اْل هع ْس هكرية بكل رضى كطيب خاطر.
وأ ِوصتِالدراسةِ :

اسة في مجاؿ التربية اْل هع ْس هكرية عند الرسكؿ صمي للا عميو كسمـ
يتعيف إجراء مزيد مف الدر ه
لتأصيل التربية اْل هع ْس هكرية عند المسمميف.
ِ:2.2.1التعقيبِعمىِالدراساتِالسابقةِ :
 .1مفِحيثِالموضوع:
تناكلت جميع الدراسات السابقة دكر اْل هميارات اْلقيادية الذاتية كالفكرية كاإلنسانية كالفنية بشكل
نظرؼ مف كجية نظر المدربيف كالمتدربيف.
 .2مفِحيثِالزمافِ:

اسة
تعتبر أغمب الدراسات حديثة مف عاـ  2002حتى عاـ  ،2013ما عدا در ه

(العمرؼ )1999،أثر البرامج التدريبية عمى اكتساب اْل هميارات اْلقيادية مف كجية نظر العامميف في
اسة (القرشي )1995 ،تربية القيادات اْل هع ْس هكرية عند الرسكؿ .
األجيزة األمنية ،كدر ه
 .3مفِحيثِالمكاف:

جميع الدراسات السابقة مف المممكة العربية السعكدية.
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 .4مفِحيثِالمنيج:
اسة (العتيبي)2003 ،
استخدمت
جميع الدراسات
ه
المنيج الكصفي التحميمي ما عدا در ه
ه
اْل هميارات اْلقيادية لدػ الضباط العامميف في ك ازرة الدفاع كالطيراف في مدينة الرياض كعبلقتيا
ف
اسة (القرشي )1995 ،تربية القيادات اْل هع ْس هكرية عند
بكفاءة أهداءىـ ،استخدـ
ه
المنيج المقاره  ،كدر ه
المنيج االستنباطي كالتاريخي.
الرسكؿ  ،استخدـ
ه
 .5مفِحيثِالدواتِ :

اسة (القرشي )1995 ،تربية
جميع الدراسات استخدمت أداة االست ه
بانة في البحث ما عدا در ه
القيادات اْل هع ْس هكرية عند الرسكؿ  ،استخدمت تحميل المحتكػ.
 .6مفِحيثِالعينةِ:

 .1هشمهم ْت در هاسة (ىشبل ،عبد للا  )2013ضباط كمية الممؾ خالد اْل هع ْس هكرية كتعدادىـ ِ .169

اسة (العنزؼ )2007 ،الضباط العامميف في المديرية العامة لحرس الحدكد بمدينة
 .2هشمهم ْت در ه
الرياض مف رتبو رائد الى رتبة لكاء كعددىـ  225ضابطا.
اسة (الكىيبيِ )2005 ،جميع طبلب دبمكـ العمكـ األمنية ،كالمدرسيف كالمدربيف في
 .3هشمهم ْت در ه
كمية الممؾ فيد األمنية عددىـ ( )٣٤٢طالبا ،باإلضافة الى ( )52مدرس.

اسة (الصغير )2004 ،ضباط الممؾ عبد العزيز الحربية ككمية الممؾ فيد األمنيةِ،
 .4هشمهم ْت در ه
اسة األصمي أؼ ما مجمكعة ( )232ضابطا
اسة مف  %50مف مجتمع الدر ه
تككنت عينة الدر ه
اسة ( )446ضابطا.
كقد بمغ مجمكع أفراد مجتمع الدر ه
اسة (القحطانيِ )2003 ،برامج ِالتأىيل اْلقيادؼ في الكميات اْل هع ْس هكريةِ ،ككاف عينة
 .5هشمهم ْت در ه
البحث مف المدربيف ( )٢٦١مدربا ،كتمثل بذلؾ نسبة ( )% ٦٣مف مجتمع البحث مف

المدربيف ،في حيف كانت عينة البحث مف المتدربيف ( )٥٦١طالبا نيائيا ،كتمثل بذلؾ نسبة

( )% ٤٣مف مجتمع البحث مف المتدربيف.

اسة (العتيبيِ )2003 ،ضباط القكات البرية كضباط قكات الدفاع الجكؼِ ،كبمغ عدد
 .6هشمهم ْت در ه
أفراد العينة ( )255بكاقع ( )144مف القكات البرية ،ك ( )111مف الدفاع الجكؼ.
اسة (الرشكدؼ )2002 ،عينة عشكائية طبقية لدػ ضباط الشرطة ،قكاميا 235
 .7هشمهم ْت در ه
ضابط شرطة منيـ ( )205ضابطا مف مدينة الرياض ،ك ( )30ضابطا مف مدينة الدماـ.
اسة مف الضباط العامميف في مراكز الدفاع المدني
اسة (العمرؼ )1999 ،عين هة الدر ه
 .8هشمهم ْت در ه
بالمناطق الكسطى كالشرقية كالغربية ،كالحاصميف عمى رتبة رائد كمقدـ كعميد كلكاء كفريق،

بمغ عدد مف ينطبق عمييـ  301ضابطا.
كقد ه
يادة اْل هع ْس هكرية عند الرسكؿ  ،مفيكما كته ْعميما كتطبيقا.
اسة عمى اْلق ه
اسة (القرشي1995 ،ـ) عينة الدر ه
 .9هشمهم ْت در ه
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ِ:3.2.1أوجوِاستفادةِالدراسةِالحاليةِمفِالد ارساتِالسابقةِ :
اسة.
 .1بناء فكرة الدر ه

اسة الحالية.
 .2بناء اإلطار النظرؼ لمدر ه
اسة قضايا سبق كاف درسيا غيره مف الباحثيف.
 .3ساعدت الباحث عمى تجنب در ه

اسة.
 .4زكدت الباحث بأسماء العديد مف الكتب كالمراجع ذات الصمة بمكضكع الدر ه
اسة كىك المنيج الكصفي التحميمي.
 .5اختيار منيج الدر ه

ِ:4.2.1ماِتميزتِبوِالدراسةِالحاليةِعفِالدراساتِالسابقةِ :
اسة
اسة مختمفة عف الدراسات السابقة؛ حيث لـ يسبق أف تـ إجراء در ه
 .1تعتبر ىذه الدر ه
محمية في تهْنم هية اْل هميارات اْلقيادية اْل هع ْس هكرية التي تختص بالكميات اْل هع ْس هكرية.
 .2تقييـ اْل هميارات اْلقيادية لدػ القيادات المختمفة مف كجية نظر قيادتيـ المباشرة.
 .3أهغمب الدراسات السابقة لـ تهربط الجانب النظرؼ كالعممي في الكميات اْل هع ْس هكرية ،كأثره
يادة لدػ خرجييا ،كما في الدراسات السابقة(القحطاني،)2003،
عمى ممارسة اْلق ه

ِ

حيث اكتفت بمعرفة أىـ الصفات كاْل هميارات اْلقيادية التي يفترض أف يستيدهفيا برامج
التأىيل اْلقيادؼ في الكميات اْل هع ْس هكرية.

ِ:5.2.1الفجوةِالبحثيةِ :
اسة الحالية كالدراسات السابقة
جدول رقم ( :)1ي هكضح الفجكة البحثية بيف الدر ه
الدراسةِالحالية ِ
الفجوةِالبحثية ِ
الدِراساتِالسابقة ِ
معظـِالدراساتِالسابقةِركزتِعمىِ لـِتتناوؿِالدراساتِالسابقةِالجانبِ
الجانبِالنظريِفيِالطارِاْلقياديِ ِ
جميعِالدراساتِالسابقةِدراساتِ
عربية ِ

العمميِفيِممارسةِاْلقيادة ِ
لِتوجدِدراساتِمحمية ِ

سوؼِتربطِالدراسةِالحاليةِبيفِالطارِ

النظريِوالطارِالعمميِفيِممارسةِاْلقِيادة ِ
الدارسةِالحاليةِىيِالدراسةِ ْال ولىِمحمياِ
عمىِحدِعمـِالباحث ِ

معظـِالدراساتِالسابقةِتناولتِ

لـِتتطرؽِالدراساتِالسابقةِلتناوؿِ

سوؼِستتناوؿِالدراسةِالحاليةِتقييـِ

تمنيةِاْلمياراتِاْلقياديِةِوتقييمياِ

تقييـِتْنميةِاْلمياراتِاْلقياديِةِمفِ

تْنميةِاْلمياراتِاْلقياديِةِمفِوجيةِنظرِ

مفِوجيةِنظرِالخريجيفِومدربييـ ِ

وجيةِنظرِالقائدِالمباشر ِ
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الخريجيفِوالقائدِالمباشر ِ

ى
ى
الفصل الثّاني:ىاإلطارىالنظريىللدِرادَظ ى
ى
كرِوَّظى ى
طدْ َ
اِلمَبْحَثىاِلأَوَّل:ىالِقِوادَةىاِل َ
كرِوَّظ ى
طدْ َ
اِلمَبْحَثىالثّاني:ىاِلمَكاراتىالِقِوادوّظىاِل َ
طدْكَرِوَّظ ى
اِلمَبْحَثىالثّالِث:ىالتجاربىالدولوظىللكلواتىاِل َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
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ى
المبحثىاألول:ىالقوادةىالطدكروظ ى
ى

ِ:1.1.2مقدمة
ِ:2.1.2تعريفِاْلقيادةِاْلع ْسكرية
ِ:3.1.2أنماطِاْلقيادةِاْلع ْسكرية

ِ:4.1.2مبادئِاْلقيادةِاْلع ْسكرية ِ
ِ:5.1.2نظرياتِاْلقيادةِاْلع ْسكرية

ِ:6.1.2تأىيػػػلِالقػػػػادةِأكاديميِػػػًا
ِ:7.1.2مستوياتِاْلقيادةِاْلع ْسكرية
ِ
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اْلمْبحثِ ْالوؿ ِ

ِ:1.1.2مقدمةِ :

ِاْلقيادةِاْلع ْسكرية ِ

طكهر ْت أساليبيا
أضحى لمقيادة اْل هع ْس هكرية أىمية كبيرة ،خاصة في عصرنا الحديث ،كقد ت ه
بتطكر األحداث كالكقائع ،كقد أظيرت نتائج مراكز الدراسات كاألبحاث التي تناكلت في طياتيا

أساس التقدـ كالتطكر كالنمك في قيادة المجاىديف في همياديف المعارؾ مع
يادة اْل هع ْس هكرية أهف
اْلق ه
ه
يادة ،كمدػ هفيـ سيككلكجية التشكيبلت
جيش العدك الصييكني يرتبط ارتباطا كثيقا بأسمكب اْلق ه
يادة اْل هع ْس هكرية يمكف تنميتيا كممارستيا بأسمكب عممي متى عرفت أنماطيا
اْل هع ْس هكرية .كما أف اْلق ه
يادة المدنية كاإلدارية بأنيا تتعامل مع األركاح كقت
كمقكماتيا ،كاْلقيا هدة اْل هع ْس هكرية تتميز عف اْلق ه

لخسائر مادية كبشرية.
الحركب ،كالخطأ فييا يؤدؼ
ه
كقادر عمى تطبقييا بشكل
ا
يادة،
كالقائد يجب أهف يككف متفيما لمبادغ كقكاعد كصفات اْلق ه
يادة ليس مكضكعا ،بل ىك فف يمكف تعممو كممارستو كاتقانو مف قبل أؼ شخص
صحيح ،كفف اْلق ه
تتكفر لديو مؤىبلت ،كالقادة الناجحك هف في الماضي لـ هيككنكا جميعا متماثميف في تطبيقيـ لمبادغ

يادة ،كلـ يتبعكا جميعا نفس األسمكب ،كلكف مف المؤكد أهف لكل منيـ في هق اررة نفسو
اْلق ه
ككاف يطبقيا بأسمكبو الخاص( .رئاسة أركاف القكات البرية)1:2014 ،
مبادغه اْلق ه
يادة األساسية ه
ِ:2.1.2تعريفِاْلقيادةِاْلع ْسكريةِ :
تعريفِاْلقيادةِاْلع ْسكريةِلغةِ :

الجيش قيادة إذا رأسو كدبره ،كالقكد نقيض السكؽ،
قاد
ه
تعرؼ بأنيا مف مصدر قاد ،يقاؿ :ه
يادة) القياـ
فالقكد مف أماـ ،كالسكؽ مف خمف ،كبيذا يتبيف لنا أهف مف المعاني المغكية لكممة (اْلق ه
عمى أمر الجيش كتدبير شؤكنو( .الرشيد)11 :1990 ،

كعرفيا عبيدات " فالقكد ىك نقيض السكؽ ،يقكد الداب هة مف أماميا ،كيسكؽ مف خمفيا ،إف
القكد مف أماـ كالسكؽ مف خمف ،كاالنقياد معناه الخضكع ،كجمع قائد قادة كقكاد"
ه
(عبيدات)40 :2001 ،

تعريفِاْلقيادةِاْلع ْسكريةِاصطالحاِ :

عرفت بأنيا اإلدارة اْل هع ْس هكرية التي تييمف عمى الجنكد ،كتكجييـ نحك ىدؼ معيف ،بطريقة
كتعاكنيـ( .الرشيد)11 :1990 ،
تضمف بيا طاعتهيـ كثقتهيـ كاحتراميـ ككال هئيـ
ه
كتعتبر السمطة القانكنية التي يمارسيا أؼ عضك في القكات المسمحة عمى همرؤكسيو بفضل

رتبتو كمنصبو( .طشطكش)24 ،2008 ،
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كىي مجمكعة السمات كاْل هميارات التي يمتاز بيا القائد ،أك ىي مجمكعة السمات كاْل هميارات
يادة( .العيسكؼ)39 :2008 ،
البلزمة لمقياـ بكظائف اْلق ه
يادة :إنيا كظيفة تترتب ممارستيا باستمرار تقريبا إذا كاف لمجيش أف ينكجد
كيمكف تعريف اْلق ه
كأف يعمل( .فاف كريفيمد)11 :1989 ،
يادة ىي فف التأثير في السمكؾ اإلنساني بغية تحقيق ميمة باألسمكب الذؼ يرغب فيو
اْلق ه
القائد( .الختاتنة)42 :2013 ،

التأثير عمى تكجيو اآلخريف
يادة :ىي الفف الذؼ نستطيع بكاسطتو
كيمكف أف نعرؼ كممة اْلق ه
ه
إلى ىدؼ معيف بطريقة تحصل بيا عمى ثقتيـ كاحتراميـ كطاعتيـ كتعاكنيـ المخمص.

(رئاسة أركاف القكات البرية)2 :2014 ،

يادة :ىي األعماؿ التي يضطمع بيا القائد في قيادة الجنكد ،كخير تعريف لمقيادة قكؿ
كاْلق ه
النبي ( كمكـ راع ككمكـ مسؤكؿ عف رعيتو)( .خطاب)43:1998 ،
كعرفيا الفرنسي اندريو مكركا :ىي أف يسير القائد بمجمكعة مف الجند ،خاضعيف لنظاـ معيف.

ِ:3.1.2أنماطِاْلقيادةِاْلع ْسكريةِ :

النمطِ ْالوؿِ:اْلقيادةِالقناعيةِ :

كىي التي يحصل بيا القائد عمى طاعة مرؤكسيو كىـ مقتنعك هف بأكامره.
يادة اإلقناعية تراعي الفركؽ الفردي هة فيما يتعمق بقدرات الجند العقمية كالبدنية،
كما أف اْلق ه
أيضا تجعل الجند يشعركف باالرتياح كالرضا ،مما يؤدؼ إلى رفع الركح المعنكية لمجند ،كبذلؾ
تتحقق األىداؼ التي يكجييـ إلييا القائد( .الرشيد)25:1990 ،
النمطِالثانيِ:اْلقيادةِالرغاميةِ :

طة
يادة التي يرغـ بيا القائد مرؤكسيو عمى طاعتو كامتثاؿ أكامره؛ معتمدا عمى سم ه
كىي اْلق ه
مركزة كقكتو ،كفي الغالب فإف المرؤكسيف يطيعكف أكامر القائد كىـ غير مقتنعيف بيا ،بل إنيـ
يجبركف أنفسيـ عمى طاعتيا خكفا مف العقاب أك رغبة في المكاهفأة( .طشطكش)69 :2008 ،
النمطِالثالثِ:اْلقيادةِالفوضويةِ :

كتتمثل في رئيس غائب عف جنده كىك عمى رأس العمل ،فتظير بيف الجند اآلراء المضطربة،
كتشيع بينيـ ركح االستيتار كالتفكؾ ،ككثر الفاقد مف الكقت كالجيد كالماؿ( .البقرؼ.)41 :1998 ،

كيتصف الجك االجتماعي بالحرية التامة ،حيث يترؾ القائد لمجماعة حرية اتخاذ الهقرارات،

كال يشترؾ في المناقشة أك في التنفيذ ،كال يميل األعضاء إلى حب القائد الفكضكؼ.

(الختاتنة)67 :2013 ،
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يادة اإلرغامية ىما النمطاف السائداف بيف أغمب القيادات،
يادة اإلقناعية كاْلق ه
كيرػ الباحث أف اْلق ه
كلقد جمع رسكؿ للا ملسو هيلع هللا ىلص بيف األسمكبيف ْاألهكليف ،كخاصة في معركة الخندؽ عندما أخذ برأؼ

الصحابي الجميل سمماف الفارسي بحفر الخندؽ ،كاستخدـ اإلرغامية في صمح الحديبية.

قرر الصم هة بيف القائد
كاْلقيادية اإلقناعية ىي األكثر انسجاما مع إنسانية اإلنساف ،كاإلسبلـ ه
يادة اإلرغامي هة كاستخداميا في
كمرؤكسيو عمى أسس الرحمة كالمكدة كالكرامة ،كال نستبعد اْلق ه

ركرة كما فعل الرسكؿ ملسو هيلع هللا ىلص.
ال ه
ض ه
ِ

ِ:4.1.2مبادئِاْلقيادةِاْلع ْسكرية ِ
 .1معرفةِالقائدِنفسو:

القائد الذؼ يتمتع
عمى القائد أف يطكهر كينمي الثهقة في نفسو لمقيادة باألهداء الصحيح ،إف
ه
يحقق أرقي مستكيات األهداء في تنفيذ الميمة،
باإلحساس سكؼ يبذؿ دائما قصارػ جيده لكي
ه
سكؼ يخضع رغباتو الشخصية لؤلمكر اْل هع ْس هكرية ،كتتكلد الثقة بالنفس مف الخبرة
كلذلؾ فإنو
ه
يثق في نفسو.
كمركره بتهجارب كثيرة مف النجاح في ماضيو العسكرؼ ،كمف إتاحة الفرصة لو لكي ه

(العيسكؼ)105 :2008 ،
 .2معرفةِالقائدِعمموِ:

تتمثل في قدرة القائد عمى هفيـ عممو ،كقدرتو عمى تكزيع العمل داخل التنظيـ تكزيعا عادال،
ككضع معدالت كمقاييس لؤلهداء ،كتحقيق التنسيق بيف النشاطات كالكحدات المختمفة كافة ،كاعداد

كتطكير الكفاءات البشرية ،كتبسيط األسباب كاإلجراءات ،كالقياـ بعممية الرقابة لمتحقق مف إنجاز

األعماؿ عمى أفضل كجو( .اليكاسي)116 :2014 ،
 .3معرفةِالقائدِجنوده:

المتأمل لسيرة الرسكؿ كالباحث عف عبلقة ىذا القائد العسكرؼ بجنكده يجدىا تقكـ عمى
إف
ه
الحب المتبادؿ ،فيك يحبيـ ،كيسعى إلسعادىـ في الدنيا كاآلخرة ،كيبذؿ كل ما آتاه للا مف حكمة،
كحصافة أرؼ ،كقكة جسـ لمتيسير عمييـ ،كيفدييـ كيضحي مف أجميـ ،بل يجكع ليشبعكا ،كيعرػ

ليكسكا ،كينصب ليستريحكا .مف أجل ىذا فقد أحبكه حبا فاؽ كل حب( .أبك فارس.)43 :1993 ،
 .4تحملِالمسؤوليةِوتنميتياِفيِالجندِ:

عمى القائد اتخاذ زماـ المبادرة في حالة عدـ كجكد هت ْعميمات مف قبل رؤسائو ،إذ إنو بذلؾ ينمي
يادة
قدرتو عمى تحمل المسؤكلية .إف تخكيل الصبلحيات لممرؤكسيف ىي عبلمة مف عبلمات اْلق ه

السممية ،كعمى القائد أف يحاسب مرؤكسيو عمى النتائج إذا أساءكا استخداـ الصبلحيات .إف مثل ىذا
العمل يساعد عمى خمق الثقة كااليماف كاإلبداع الذاتي ،كالتعاكف مف الجميع كعدـ إعطاء صبلحيات

لممرؤكسيف ىي عبلمة لمنقص في اْلم ْستهكػ اْلقيادؼ لمفرد( .رئاسة أركاف القكات البرية)15 :2014 ،
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 .5توضيحِالىداؼِلمجنودِومداومةِإعالميـِبيا:

فيك سبب قكؼ في رفع ركحيـ المعنكية كاقداميـ عمى القتاؿ ،صابريف محتسبيف ،مثاؿ ذلؾ:

ؼ المسممكف مف قتاؿ الركـ في غزكة مؤتة ،كضح ليـ أحد المرشحيف لقيادة ىذه
عندما تخك ه
السرية عبدللا بف ركاحة اليدؼ مف القتاؿ ،فقاؿ« :يا قكـ ،كللا إف الذؼ تكرىكف هلمذؼ خرجتـ لو

الناس بعدد كال قكة كال كثرة ،إنما نقاتميـ بيذا الديف الذؼ أكرمنا للا
تطمبكف الشيادة ،كما نقاتل
ه
بو ،فانطمقكا فإنما ىي إحدػ الحسنييف ،إما ظيكر أك شيادة» أخرجو الطبراني ،ككاف قكلو ىذا
مصداقا لقكلو تعالى{ :قل ىل تربصكف بنا إال إحدػ الحسنييف كنحف نتربص بكـ أف يصيبكـ للا
بعذاب مف عنده أك بأيدينا فتربصكا إنا معكـ متربصكف} (التكبة.)51 :
 .6المحافظةِعمىِأرواحِالجندِ:

المبدأ كتقريره في العيد
يادة اْل هع ْس هكرية ،كاف
يعد تحققو أسمى ىدؼ تسعى إليو اْلق ه
ه
ظيكر ىذا ه
النبكؼ يعد سبقا عسكريا تميزت بو قيادة الرسكؿ ملسو هيلع هللا ىلص في معاركو ،حيث طبق الرسكؿ ملسو هيلع هللا ىلص ىذا المبدأ في

كاف ىدفو مف ذلؾ ىك الحصكؿ عمى النصر بدكف أك بأقل خسائر ممكنة في األركاح
كل غزكاتو ك ه
كالمعدات ،كذلؾ بإظيار القكة إلرىاب األعداء كاخافتيـ مف عاقبة التعدؼ عمى المسمميف دكف
تعريض أركاح الجند إلى الخطر( .الرشيد)23 :2014 ،
 .7اتخاذِالقرِاراتِالسميمةِالحاسمة:

ار سريعا صحيحا ،ليتبنى خطتو اْل هع ْس هكرية استنادا إلى هقراره ،كيعمل
أف يصدر هقر ا
ال بد لمقائد ْ
بمكجب تمؾ الخطة في إدارة هرحى القتاؿ( .خطاب)435 :2002 ،

تجمع كافة المذاىب اْل هع ْس هكرية المعاصرة عمى أف الهقرار الذؼ يتخذه القائد التكتيكي في
الميداف ىك أخطر عمل فكرؼ كعممي يقكـ بو القائد أثناء القتاؿ.
كالقائد ىك الشخص الكحيد المسؤكؿ عف اتخاذ الهقرار كعف النتائج التي تترتب عميو ،كىك يسمع
قبل اتخاذ الهقرار تقديرات معاكنيو كتكصياتيـ ،كلكنو غير ممزـ باألخذ بيا .كقد يتخذ في هبعض

الحاالت هقرارات معاكسة لكل التكصيات كالمقترحات ،ألهف العكامل التي تكثر عمى الهقرار ال

تقتصر عمى المعمكمات فحسب ،بل تشمل طبيع هة القائد نفسو ،كحالتو النفسية ،كخبرتو اْل هع ْس هكرية
القتالية ،كتصكره الشخصي لطبيعة المعركة القادمة .كيتحمل القائد كحده المسؤكلية الكاممة في
حالة الفشل الناجـ عف خطأ الهقرار ،كال يشاركو المساعدكف كضباط األركاف في تحمل أعباء ىذه
المسؤكلية ،إال إذا ثبت أهف المعمكمات كالتحميبلت التي قدمكىا كانت خاطئة بشكل أثر عمى صحة

الهقرار ،كعرض القائد لمخطأ الناجـ عف اعتماده عمى معطيات غير صحيحةِ ِ.
( مقالة ،كيف يتخذ القائد الهقرار في المعركة الحديثة)2015 :
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أفِيكوفِالقائدِقدوةِحسنة:
ِْ .8

القدكة ىي النمكذج الذؼ يتطمع إليو المرء كيسير عمى نيجو ،كتظير القدكة الصحيحة مف

القيـ ،فالشخص القدكة ىك ذلؾ الشخص الذؼ يطبق المبادغ ،كيعيش
خبلؿ مكافقة الفعل لمقكؿ ك ه
القيـ التي ينادؼ بيا ،كليس الذؼ يكتهفي بالقكؿ المجرد بينما فعمو يخالف المبادغ كالقيـ.

(السكيداف)28 :2011 ،

عندما يككف القائد قدكة لمرؤكسيو فإف ىذا يكسبو ثقتيـ كاحتراميـ ككالئيـ ،كيجعميـ ينقادك هف
ألكامره عف اقتناع كرغبة ،كليس عف رىبة كخكؼ أعمى ،كما أنو يمنحو القدرهة عمى التأثير التي

يادة ،كما يجب عمى القائد ىنا عدـ تهكميف المرؤكس بتأدية عمل يعجز الرئيس عف
ىي جكىر اْلق ه
أدائو( .القحطاني.)75 :2003 ،
يادة ،كلكف الباحث تناكؿ
يادة تحدثكا بشكل كاسع عف مبادغ اْلق ه
كيرػ الباحث أهف عمماء اْلق ه
يادة.
ىذه المبادغ لما ليا مف أىمية كشمكلية في تناكؿ همبادغ اْلق ه

ِ:5.1.2نظرياتِاْلقيادةِاْلع ْسكريةِ :
 .1نظريةِالرجلِالعظيـ:

يادة كتسمى أيضا "نظرية القائد المكىكب" ،كتستند ىذه النظرية عمى
مف أقدـ النظريات في اْلق ه
يادة شيء فطرؼ ،أؼ أف
عامل الكراثة كالصفات الجسمية ،حيث يرػ أنصار نظرية الكراثة بأهف اْلق ه

ركرة تكفر صفات جسمية
القادة يكلدكف كال يصنعكف ،كنظرية الصفات الجسمية تقكـ عمى ه
ض ه
معينة في الفرد القائد لكي يقكـ بدكر قيادؼ فعاؿ( .أبك ككش)29 :2012،
يادة؛ ألف ىذه النظرية تهعتبر
كال يمكف اعتماد ىذه النظرية كأساس لتكضيح كتفسير مفيكـ اْلق ه
القائد مكلكدا ،كيتمتع بصفات كراثية جعمت منو قائدا ،كىي بيذا تيمل البيئة المحيطة بالقائد مف
مجتمع كمرؤكسيف كما إلى ذلؾ( .مغارؼ)25 :2009،
 .2نظريةِالسمات:

كانت ىذه النظرية شائعة في النصف الثاني كمؤدػ ىذه النظرية أف ىناؾ صفات لمقادة

اسة ىؤالء القادة كسيرىـ ،كاستنتاج الصفات التي جعمت
الناجحيف ،كمف ىذا المنطمق فإنو يجب در ه
هف
أف يصبحكا قادة ،كأ ْ
يادة ْ
منيـ قادة ،ككاف التحدؼ ىك كيف لمناس الذيف يريدكف أف يتعممكا اْلق ه
يكتسبكا تمؾ الصفات المطمكبة في شخص القائد ،كقد قاـ عدد مف العمماء أمثاؿ (جاردنر كبنيس

 )Gardener and Bennisكتبنكا ىذه النظرية كنظركا إلى عدد مف القادة ،ككيفية ممارستيـ

لمقيادة ،محاكليف بذلؾ استنتاج السمات التي تمكنيـ أك التي أسيمت في ككنيـ قادة.

(القحطاني)29 :2001،
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 .3النظريةِالموقفية:
اىتمت النظريات السابقة بالقائد مف ناحية السمات التي يتمتع بيا أك مف ناحية األسمكب
يادة ،كاعتبر بعض الكتاب إف ىذه النظريات غير كافية في
كالسمكؾ الذؼ يتبعو في عممية اْلق ه
يادة كلذلؾ قاـ الباحثكف بدراسات مختمفة مف منطمق أف القائد الناجح ىك القائد
تحميل فعالية اْلق ه
الذؼ يقدر عمى تعديل أسمكبو كتكييفو بما يتبلءـ مع الجماعة خبلؿ كقت محدد لمعالجة مكقف

يادة تتأثر بشخصية القائد كأسمكبو ،كبشخصية الجماعة كالمكقف أك
معيف ،كبذلؾ نجد فعالية اْلق ه
يادة ألنو يؤثر عمى مدػ قدرة القائد في
الحالة كالمكقف لو أىمية كبيرة في التأثير عمى عممية اْلق ه

إنجاز ما ىك مطمكب منو( .ناصر)26 :2010،
 .4النظريةِالوظيفية:

يادة في ضكء ىذه النظرية تقكـ بكظائف الجماعة ،فتساعد الجماعة عمى تحقيق أىدافيا،
اْلق ه
كتحريؾ الجماعة ،كته ْحسيف العبلقات القائمة بيف األعضاء ،كحفع تماسؾ الجماعة ،كعمى ذلؾ فميس

يادة شخص كاحد بل عدة أشخاص( .الختاتنة.)54:2013 ،
مف الضركرؼ أف يقكـ باْلق ه
 .5النظريةِالتفاعمية:

يادة كىي:
تقكـ ىذه النظرية عمى أساس التكامل كالتفاعل بيف كل المته هغيرات في اْلق ه
أ -القائد كشخصيتو كنشاطو في الجماعة
ب -المرؤكسكف (اتجاىاتيـ كحاجاتيـ كمشكبلتيـ)

ت -الجماعة نفسيا (بناؤىا كالعبلقات بيف أفرادىا ك هخصائصيا كأىدافيا كديناميتيا)
ث -المكاقف كما تحددىا العكامل المادية كطبيعة العمل كظركفو.

كتركزت ىذه النظرية عمى تفاعل القائد مع المرؤكسيف ،كادراؾ القائد لنفسو ،كادراؾ

يادة
المرؤكسيف لو ،كادراكو ليـ ،كاإلدراؾ المشترؾ فيما بينيـ لمجماعة كالمكقف ،فيي تعد اْلق ه
عممية تفاعل اجتماعي( .عميمات)245 :2006،
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تأىيلِالقادةِأكاديمياِ :
ًِ
ِ:6.1.2

إف القادة العسكريكف ىـ مف يشكمكف مستقبل األمـ ألنيـ يممككف القدرات البلزمة في التأثير

عمى مرؤكسييـ كرفع مستكياتيـ اْل هع ْس هكرية اإلبداعية ،كالقائد في منظكر اإلسبلـ صاحب مدرسة
كرسالة ،ي ضع عمى رأس اىتماماتو إعداد معاكنيو كمرؤكسيو كتأىمييـ ليككنكا قادة في المستقبل،
كيتعيدىـ بالرعاية كالتكجيو كالتدريب بكل أمانة كاخبلص ،كتقكـ نظرية اإلسبلـ في إعداد القادة

يادة،
أف يتحمى بصفات اْلق ه
كتأىيميـ عمى أساليب عديدة ،كىي أف يكتسب القائد صفات المقاتل ،ك ْ
يادة الفعمية لبعض المياـ المحددة كما لك كاف في
كأف يشارؾ في التخطيط لممعارؾ ،كيتكلى اْلق ه

أف
ميداف معركة حقيقي ،كأف يككف ممما بجميع أعماؿ مرؤكسيو كمف تحت قيادتو حتى يستطيع ْ
يناقشيـ في خططيـ التخصصية؛ ألف المعركة ىي معركة أسمحة مشتركة ،كليست معركة سبلح
ه
بعينو ،كاذا لـ يتحقق التزامف كالتكافق بيف جميع أنظمة المعركة في ميداف القتاؿ فستككف النتيجة

الفشل ( .المنتدػ العربي لمدفاع كالتسميح .)2008
 .1دورِالكمياتِاْلع ْسكريةِفيِتأىيلِالقادةِ :

أف تخكض معركة هجديدة بمفاىيـ
إف الجيكش المعاصرة تتعرض ألخطار كبيرة تكمف في ْ
قديمة ،بل إف ىذا ىك ما ينصب عميو اىتماـ عناصر تحميل المعارؾ كالعمميات الحربية التي
تنشط مع كل قتاؿ؛ لتستخمص منو الدركس المستفادة الكاجبة التطبيق فيما قد يتمك مف معارؾ

حتى ال يتكرر الخطأ نفسو مرتيف.

طمبتيا مف اإلحاطة
كبالمثل فإف المعاىد كالكميات اْل هع ْس هكرية تبذؿ قصارػ الجيد لتمكيف ه
الغد ،كالتْفكير المنطقي في عناصرىا القتالية كاإلدارية كالفنية ،كركائز
بالمحتكػ الصحيح لمعركة ه

النجاح كالفشل الدقيقة ،كسائر العكامل اإليجابية األخرػ التي تضمف ليـ النصر .كمف الطبيعي
تبرز الحاجة الماسة إلى تطكير مناىج ته ْعميـ كتثقيف كتدريب ىؤالء القادة بما يتناسب مع
أف ه
ْ
تنامي تمؾ القدرات القتالية لمكصكؿ بيـ إلى مستكيات قيادية أفضل ،خاصة كقد صارت الجيكش
تستقبل كل عاـ الكثير مف العتاد الجديد ،الذؼ يحتاج أغمبو إلى دكرات تدريب خاصة؛ إلحاطة

استخدامو في المياـ
القادة كالقكات ب هخصائصو كقدراتو كدكره في المعركة المشتركة؛ حتى يتقنكا
ه
المناسبة كاألماكف الصحيحة( .المطيرؼ.)39 ،2014 ،
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 .2أىميةِاْلقيادةِفيِالمجاؿِالعسكريِِ :

يادة كاألساليب اْلقيادية.
 .1يتكقف نجاح أك فشل أؼ تنظيـ أك جماعة أك مؤسسة عمى طبيعة اْلق ه

يادة عمى التأثير في سمكؾ كاتجاىات األهفراد عمى نحك فعاؿ ،األمر الذؼ
 .2تعمل اْلق ه
يساعد في تحقيق األىداؼ ،كال سيما في األكقات العصيبة.
 .3حاجة المجتمعات المتزايدة ،كال سيما تمؾ النامية منيا ،إلى القادة الجديديف الذؼ لدييـ

القدرة عمى تنظيـ كادارة األعماؿ كالمؤسسات كالجماعات الرسمية كغير الرسمية،

لمساعدتيا عمى االرتقاء كالتطكير كاالستم اررية.
كالعمل عمى تطكير أهدائيا
ه
ادة كتحد مف فعالياتيا كال سيما تمؾ
العديدة التي تكاجو القي ه
 .4التعرؼ عمى المشكبلت ه

التي ترتبط ببيئة العمل كاألنظمة المعمكؿ بيا ،أك المشكبلت التي تتعمق باألفراد أهك

لمقادة ،األمر الذؼ يساعد في تكليد
تمؾ ترتبط بالجكانب الصحية كالجسمية كالنفسية ه
المعمكمات الكافية هعف ىذه المشاكل كأساليب معالجتيا.
المعارؼ ك ه

يادة ،ككسائل تطكيرىا ،كأساليبيا الفعالة؛
 .5المساىمة في تكليد المعارؼ النظامية حكؿ اْلق ه
لبلستفادة منيا في إعداد كتدريب القادة في مختمف القطاعات( .الختاتنة.)44 ،2013 ،
ِ:7.1.2مستوياتِاْلقيادةِاْلع ْسكريةِ :
 .1اْلقيادةِالمباشرةِ :

كتكجد في التنظيمات الصغيرة مف الجيكش التي يعتاد
تعتبر الخط ْاألهكؿ في اْلق ه
يادة اْل هع ْس هكرية ه
المرؤكسيف فييا عمى رؤية قائدىـ طكاؿ الكقت.
 .2اْلقيادةِالتنظيميةِ:

يتعامل القادة في ىذا اْلم ْستهكػ مع عدة مئات إلى عدة آالؼ مف المرؤكسيف ،كتعامل القادة
يادة المباشرة
ا
ىنا مع المرؤكسيف ليس
مباشر ،كانما يتـ عبر عدد مف المستكيات ،كتختمف عف اْلق ه

بالدرجة كليس بالنكعية.

 .3اْلقيادةِالستراتيجية:

القادة في ىذا اْلم ْستهكػ ىـ المسئكلكف عف تأسيس ىيكل القكة ،كتحديد المكارد ،كاعداد الجيش لميامو

المستقبمية ،كيعمل القادة بظركؼ متصمة ،كبيئة تحكؼ مشاكل كبيرة التعقيد( .القحطاني.)75 ،2003 ،

كيمكػػف القػػكؿ إن ػو ال بػػد مػػف معرفػػة أنمػػاط كمبػػادغ كنظري ػات القيػػادة العسػػكرية ،كأىمي ػة تأىيػػل

الميػارات كمعرفػة
المجاالت العسكرية ،كدكر الكميػات العسػكرية فػي تنميػة ه
القادة ،كأىمية القيادة في ه
ػتطيع القائػد معرفػ هة نمػط القيػادة التػي يحاكييػا ،كبالتػالي معرفػة
مستكيات القيادة العسكرية؛ حتػى يس ه
خصائصيا كمميزاتيا ،كذلؾ معرهفة مستكيات القيادة هلفيـ كيفية التعامل معيا.
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ى
طدْكَرِوَّظ
المبحثىالثاني:ىالِمَكاراتىالِقِوادوّظىالِ َ
ى

ى

ِ:1.2.2مقدمة

ِ:2.2.2تعريفِاْلمياراتِاْلقيادية
ِ:3.2.2اْلمياراتِاْلقيادية
ِ
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اِْلم ْبحثِالثاني ِ

ِ:1.2.2مقدمةِ :

اْلمياراتِاْلقياديِةِاْلع ْسكرية ِ

أف يتمي هز بصفات أك ميارات تساعده عمى التأثير في
ال شؾ أهف كل قائد عسكرؼ يجب ْ
يستطيع القائد تفي هـ العبلقة
يادة اْل هع ْس هكرية التي يعممكف فييا ،كلكي
سمكؾ مقاتميو كتحقيق أىداؼ اْلق ه
ه

كيحقق
ىداؼ عممو اْل هع ْس هكرية،
هف
بينو كبيف المجاىديف فبل بد أ ْ
يكتسب ميارات ميمة لكي يبمغ أه ه
ه
ه
االنتصار في معاركو التي يخكضيا ضد عدكه كيرفع الركح المعنكية لدػ المجاىديف.
ه
تقكدنا ىذه المداخمة إلى تناكؿ أىمية تهْنم هية اْل هميارات اْلقيادية اْل هع ْس هكرية في كتائب الشييد عز
يادة المدنية؛ الرتباطيا بالجياد
يادة اْل هع ْس هكرية تختمف كما ككيفا عف اْلق ه
الديف اْلهقساـ ،خاصة أف اْلق ه
كحماية أمكاؿ كأركاح كممتمكات أبناء شعبنا ،كالمحافظة عمى المقدسات كتحرير الببلد مف دنس

أعظـ قائد مؤسسة مدنية ال يمكنو قيادة سرية أك كتيبة عسكرية كاحدة.
الصياينة ،حيث إف
ه
كاف لتهْنمهية اْل هميارات اْلقيادية اْل هع ْس هكرية شقيف أحدىما عممي كاآلخر فني ،كيرتبط الجانب العممي
بمدػ المعرهفة بالقكانيف كالمكائح كاإلجراءات التي تسير العمميات اْل هع ْس هكرية الدفاعية كاليجكمية ،كالجانب

القائد عمى
الفني يرتبط بالتخطيط كاإلبداع كالتدريب كالتأثير كالفطنة كالمكىبة كالتحفيز التي تساعد
ه
القدرة عمى اتخاذ الهقرار المناسب في كقتو.
االبتكار كسرعة البديية ،كمف ثـ ه
األىداؼ ،كرسـ حدكد
إف القادة العسكرييف ىـ الذيف يمتمككف القدرهة عمى إحداث الفارؽ في تحديد ْ
ْاألهكلكيات ،كايجاد النظريات االستراتيجية ،كخاصة في العمميات اْل هع ْس هكرية ،إما نصر عظيـ ،كاما ىزيمة
ساحقة ،كىذا يرجع إلى تهْنمهية مياراتيـ الشخصية كالفنية كالمعرفية ،كانيا مسؤكلية ممقاة عمى أكتافيـ
خيار أال يفعمكا ذلؾ ،كاال فالنتائج ال تحمد عقباىا
ألنيـ قرركا أ ْهف هيككنكا شخصيات غير عادية ،كليس ا
اح الجند.
عمى اْلم ْس هتكػ الشخصي ،أك عمى اْلم ْس هتكػ العسكرؼ العممياتي ،كالخسارة تعني أرك ه

اليدؼ الرئيسي في ته ْعميـ كتدريب القادة العسكريكف عمى ته ْن م هية مياراتيـ اْلقيادي ة ىك
كا ف
ه
اآلخ ريف كتكجيييـ مف أجل الحصكؿ عمى أفضل أهداء
مساعدتيـ في صقل ق دراتيـ عمى قيادة ه
في العمميات ا ْل هع ْس هك رية.
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ِ:2.2.2تعريفِاْلمياراتِاْلقياديِةِ ِ:
يارة لغة :ىي الحذؽ في الشيء ،كالماىر :الحاذؽ بكل عمل ،كأكثر ما يكصف بو السابح
ال هم ه
المجيد كالجمع ميرة( .الفيركز أبادؼ2004 ،ـ)347:
داء المرغكب
يارة  Skillىي القدرة عمى
كاصطبلحا :ال هم ه
ه
ترجمة المعرفة إلى تصرؼ ينتج األه ه
(طو )99 :2005،مف بحث برنامج تدريبي لتطكير اْل هميارات ...ص35

كتعرؼ بأنيا القدرة عمى أهداء هعمل ،أك تنفيذ إجراء ،أك تحقيق نتيجة باستخداـ أساليب كطرؽ
أفضل ،كتتميز اْل هميارات بأنيا مكتسبة كنامية
تتسـ بالكفاءة كالتحيز ،بما يحقق
نتائج أعمى ك ه
ه

يارة مف البيئة التي يعيش فييا
يكتسبيا اإلنساف مف خبلؿ خبراتو كممارساتو كتجاربو ،كتكتسب ال هم ه
يارة المكتسبة تتمثل نتيجة التقميد كالته ْعميـ كالممارسة( .قنديل)67 :2010 ،
الفرد ،كىذه ال هم ه

كيقصد الباحث في ىذه اْل هميارات ىي قدرة القائد العسكرؼ عمى تفعيل اْل هميارات المذككرة
المرؤكسيف.
كاستخداميا مف أجل إنجاز المياـ بفاعمية ككفاءة أكثر مع ه

تعتبر اْل هميارات اْلقيادية ميارات مكتسبة يمكف تطكيرىا مف خبلؿ التدريب كالعمل بيا ،كاف
اختارىا الباحث مف كجية نظره ىي مف اْل هميارات الميمة كاألساسية التي تعمل
اْل هميارات التي
ه
الميارؼ لدػ القائد العسكرؼ ،كتحسف مف أهدائو كقدراتو اْلقيادية بشكل جيد،
عمى رفع اْلم ْستهكػ ه
العمل
كلقد قاـ الباحث بعمل است ه
بانة مكجية لعشر ه
يف قائد عسكرؼ أصحاب خبرة طكيمة في ه
اْلقيادؼ ،كمستكػ عممي متقدـ ،أكدكا أهف ىذه اْل هميارات السبعة التي ذكرىا الباحث في رسالتو ىي
يتمتع بيا القائد العسكرؼ.
هف
مف أىـ اْل هميارات التي ال بد أ ْ
ه
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جدول رقم ( :)2ي هكضح نتائج العينية االستطبلعية ْاألهكلى لترتيب أكلكية اْل هميارات اْلقيادية
اْل هع ْس هكرية كاختيارىا
ـ

1

العدد

البيانات الشخصية

اْلم ْستهكػ اْلقيادؼ

قائد السرية

15

قائد الكتيبة

4

قائد لكاء

1

اإلجمالي
2

20

سنكات الخدمة

أقل مف  5سنكات

2

أقل مف  10سنكات

2

 10سنكات فأكثر

16

اإلجمالي

3

20
الثانكية العامة

0

دبمكـ

4

بكالكريكس

9

دراسات عميا

7

المؤىل العممي

20

اإلجمالي
جدول رقم ( :)3ي هكضح أكلكية اْل هميارات مف كجية نظر القادة
الت ْرتيب
يارة
ـ
ال هم ه
1

التخطيط

1

2

اإلبداع

2

3

حل المشكبلت

3

4

اإلعداد كالتدريب

4

5

التأثير

5

6

العبلقات

6

7

التحفيز

7
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ِ:3.2.2اْلمياراتِاْلقياديِةِ :
ِ.1التخطيطِوالرؤيةِالمستقبميةِ :

يتمتع بو القائد قدرتو عمى التخطيط ،كبقدر امتبلؾ ميارات التخطيط يحقق
أىـ ما ينبغي أهف
ه
النجاحات ،كيتجنب المفاجآت ،قاؿ تعاليً( :إر غذًخ ِٓ أىٍه ذثٌئ ادلؤِنني ِماعذ ٌٍمراي ًاهلل مسْع عٍُْ)
(آؿ عمراف.)121 :

النصر
كيعتبر التخطيط مف أىـ األسباب التي تعمل عمى تحقيق النصر كالتمكيف ،بل إف
ه
اقف عمى قكة التخطيط كحسف التنظيـ العسكرؼ ،كاف الفشل في التخطيط
يتكقف في كثير مف المك ه

الخطأ في
يعني التخطي ه
ط لمفشل ،كبشكل عممي يعني خسارة ه
عشرات الجنكد ،أك المئات ،كاف ه
ط الخاطئ عمى األرض يكمفنا
أكثر مف كرقة جديدة ،لكف التخطي ه
التخطيط عمى الكرؽ ال يكمف ه

الكثير مف األركاح (األغا.)203 :2005 ،

كيعرؼ التخطيط العسكرؼ بأنو مجمكعة مف اإلجراءات التي تكفر القدرهة عمى تحديد األىداؼ
الجميع ،فيك مختص بمف يدير
كرسـ مبلمح تطبيقيا بكل دقة ككضكح ،كىك ال ينبغي أهف يككف لدػ ه

جكده لدػ الجميع يعني ذىاب قيمتو كحيكيتو( .فمسفة الميدافِ .)11 :2011 ،
المعارؾ ،حيث إف ك ه

المفاجأة
كيرػ الباحث أهف التخطيط في أمكر الحياة كالعمل العسكرؼ يمنع أك يقمل مف حدكث
ه

تعرؼ ما تريده ،ثـ تهبدأ بعد ذلؾ بالتخطيط لو ،كاف ما يشغل أكقاتنا
غير السارة ،لذا عميؾ أكال أهف
ه
غالبا ىك معالجة المشاكل التي تكاجينا ،كالتي ىي غالبا ما تككف
قصكر في التخطيط ،كاف األعماؿ
ا

المتأخرة أك المتكقفة ىي نتيجة طبيعية كمتكقعة لعدـ التخطيط المسبق ليا.
ِ

ِ.2البداعِوالبتكارِوالتجديد:
يميز اإلبداع مف يتصكؼ بو الخركج عف التقميد ،كحب التغيير ،كحب التجريب ،كيحاكؿ دكما

كير بطرؽ جديدة لمعمل ،كيأخذ مكضكع اإلبداع أىمية خاصة في عصرنا ىذا ،فقد عقدت
التْف ه
المؤتم ارت ،ككتبت كألفت مئات البحكث كالدراسات ،كألفت أعداد كبيرة مف الكتب
عشرات
ه

بل تنميتو،
كالنشرات كالمقاالت في مكضكع اإلبداع؛ لتشرهح كتفصل كتقترح طر هؽ تككينو ،كس ه
طمبة الكميات اْل هع ْس هكرية كالجامعات ،إف القائد
ككسائل تربية المبدعيف ،كاثارة الفكر اإلبداعي لدػ ه
ه

الناجح ىك الذؼ يدفع بعكامل القكة كالحيكية كالتقدـ ،كيطكر أىداهفو باستمرار ،كيبث فييا عكامل
ه
اكبة التجديدات بمختهمف هجكانبيا
الخمق ،كاإلبداع كالتجديد بما يضمف
تطكيرىا مف خبلؿ مك ه
ه
(حسف. )120,114 :2004 ،
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جمع بيف تكليد األفكار اإلبداعية كتحفيزىا
اف الرسكؿ ملسو هيلع هللا ىلص مدرسة إبداعية لكحده ،لقد
لقد ك ه
ه
فكنيا ،فتعجبك منيا كل
فاجأه قريش بأمكر أذىمتيـ كابداعات لـ يككنكا يعر ه
كتشجيعيا كتطكيرىا ،لقد ه

األفكار اإلبداعية كيحفزىا كفكرة الخندؽ التي أشار
يشجع
اف عميو الصبلة كالسبلـ ه
العجب ،كما ك ه
ه
ليزيمة الكفار في غزهكة األحزاب (القحطاني،
بيا سمماف الفارسي رضي للا عنو ،ككانت سببا ه
.)171:2008
ِ

ِ.3التحميلِوحلِالمشكالتِواتِخاذِالقرِاراتِ :
كثير مف
لكل مشكمة حل ،كلكل حل مشكمة ،ىكذا يفكر الناس أنو مف الممكف حل المشاكل ،هلكف ا
أصغر ،بمعنى أنو ال شيء ببل ثمف.
ىذه الحمكؿ تتكلد عنيا مشاكل
ه
تجعل مف المشاكل كاألزمات
هف
إف أىـ ما في األمر كيف تتعامل مع المشاكل ،كما عميؾ سكػ أ ْ
ه
كبينيا ،ىذا األهمر ببل شؾ يجعمؾ متحف از لمنجاح كاالنتصار عمى ىذه المشاكل.
لعب هة تحد بينؾ ه

المرؤكسيف ،كعممية
يارة اتخاذ الهقرارات مف أىـ اْل هميارات التي تميز
ه
تعتبر هم ه
القائد عف غيره مف ه
أفضل السبل لتحقيق األىداؼ ،كيكاجو القائد العديد
أفضل البدائل ك ه
اتخاذ الهقرار ىي اختيار بيف ه
مف المكاقف التي تتطمب اتخاذ الهق اررات ،كقد يتخذ الهقرهار بسرعة كبصكرة فكرية ،كقد يككف ناجحا،
القائد الفعاؿ ،كىك
يارة ال تتكفر في كثير مف القادة ،فالهقرار الفعاؿ ىك الذؼ يميز
ه
كلكف ىذه ال هم ه
الذؼ يحقق اليدؼ (قنديل.)90 :2010 ،

اف عامة البشر يمجأكف إلى اتخاذ هقرارات يكمية تتعمق
تعتبر اْلق ه
يادة ىي فف اتخاذ الهقرارات ،فإذا ك ه
يمجأ إلى اتخاذ هقرارات مصيرية ،قد تذىب بو كبأتباعو إلى قمة
بشتى أمكرىـ الحياتية ،فإف
ه
القائد ه

تجد قائدا يفتقد إلى الشجاعة في اتخاذ الهقرارات،
النجاح ،أك تمقي بيـ عمى حصيمة الفشل ،كلف ه
أف يتقمد رجل منصبا كىك بعيد عف منطقة الهقرار كتبعاتو ،كلعل المتأمل في حاؿ البشر
كمستحيل ْ
يرػ بعد كثير تأمل كتدبر أهف جل البشر يخشكف اتخا هذ الهقرار ،كذلؾ ألهف الهقرار يفرض نتيجة،
كتحمل ىذه النتيجة ال يقكػ عمييا سكػ األقكياء فقط ،كال يطيقيا الضعفاء أك البسطاء.

( الفقي)22 :2010 ،
ِ

ِ.4مياراتِالعدادِوالتدريبِ :

يادة ،أثبتت أهف السمات اْلقيادية يمكف اكتسابيا
إف
ه
الحديثة في ميداف اْلق ه
البحكث كالدراسات ه
أيضا مف التدريب ،كمف خبلؿ االلتحاـ كالصداـ كالمشكبلت كالمكاقف اْلقيادية ،كمكاقف العمل،
كحتى المكاىب اْلقيادية الفردية لـ تعد تكفي لمد القائد بالقدرات التي يكاجو بيا أعباء اْلقيادية ،فيي

الحصكؿ عمى أدكات
كتتيح لو
الصمكد كالثبات،
تحتاج إلى الصقل ،كالى التهْنم هية؛ حتى تتيح لو
ه
ه
ه
جديدة التخاذ هقرارات سميمة( .حسف.)110 :2004 ،
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كيعرؼ التدريب بأنو كسيمة عممية كعممية تيدؼ إلى رفع كفاءة العنصر البشرؼ مف خبلؿ

ثقل قدراتو ،كته ْنم هية مياراتو ،،كتغير اتجاىاتو كتزكيده بالمعمكمات لضماف تحقيق التكازف الحقيقي
المنشكد بيف األىداؼ التدريبية مف ناحية ،كالنتائج المحققة مف ناحية أخرػ ،كالعممية التدريبة
عممية منظمة مستمرة ،فمف السمات المميزة لمتدريب ككنو نشاطا مستمرا ،كىك األمر الذؼ يتفق

العامل أيا كاف مستكاه الته ْعميمي كخبراتو بحاجة
الفرد
مع مضمكنو كمفيكمو الحقيقي ،إذ إف
ه
ه
مستمرة إلى المزيد لته ْنم هية مياراتو كقدراتو كمعمكماتو ،كالعممية التدريبية تيدؼ إلى ثقل اْل هميارات،
كتهْنم هية القدرات ،كزيادة المعمكمات ،كتغير االتجاىات( .تكفيق)188 :2007 ،
اف الكاعي المتفتح ،كلكنيا فرصة
كيرػ الباحث أف عممي هة التدريب ال يمكف أهف تخمق اإلنس ه

ذىبية تتاح لؤلفراد لبلنتقاؿ بيـ مف مستكاىـ الحالي إلى مستكػ أفضل؛ بشرط أهف هيتكفر لدػ
المتدرب عنص ار القدرة كالرغبة.
ِ.5القدرةِعمىِالتأثيرِفيِالخريفِ :
الخطكة التنفيذي هة التي تتمثل فييا
يادة ،بل إنيا تعتبر
ه
إف القدرهة عمى التأثير مف أىـ عناصر اْلق ه
الممارسة الفعمية لمقيادة ،كيشير العديد مف الكتاب إلى عدد مف أنكاع التأثير التي هيعتمد عمييا
القائد في التأثير عمى المرؤكسيف ،كىي كما يمي:

قدرة القائد عمى اإلكراه ،كتخكيف األهتباع ،كتهيديدىـ بالعقاب ،أك
التأثير القسرؼ :مبني عمى ه
الحرماف مف هبعض المميزات.

التأثير بالمكافأة :كنعني بذلؾ قدرهة القائد عمى التأثير عمى األفراد مف خبلؿ ما يممكو مف قدرة
استجابة المرؤكسيف لتكجييات القائد كاتباعيـ لته ْعميماتو.
عمى المكافأة كالتحفيز نظير
ه

التأثير الشرعي :كمنبع ىذا التأثير ىك السمطة أك القكة التي يستمدىا القائد مف شرعية المنصب.

المعرفة التخصصية التي يمتمكيا.
التأثير المعرفي :كمنبع التأثير ىك ال هم ه
يارة أك الخبرة ك ه
تأثير المرجعية :كىك التأثير النابع مف قدرة الشخص القائد الذاتية عمى الحكـ في األشياء.

تأثير السمات الشخصية :كيسمى بالتأثير الكرزماتيكي المنبعث مف الصفات كالسمات الشخصية.
تأثير القرينة :ما يممكو مف دعـ القيادات العميا لو ،أك مف خبلؿ مركزه االجتماعي أك

السياسي( .القحطاني)13:2008 ،

يؾ العاطفي ،كاالىتماـ باإلنسانية ،كاإلقناع،
التأثير :إف مف أبرز كسائل التأثير التحر ه
فيـ الطبيعة اإلنسانية
كالعاطفة صماـ األماف تجاه عبلقة القائد باآلخريف ،كيستمزـ تهحريؾ
ه
العاطفة ه

يؾ العكاطف يصبح ضركريا في أكقات األزمات ،كىذا ما فعمو
كمعرهفة حاجاتيا ،خاصة كاف تحر ه
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كبعض قبائل العرب ،كلـ
رسكؿ للا  في حادثة تكزيع الغنائـ بعد غزكة حنيف ،فأعطى قريشا
ه
األنصار ،كمف األمكر العاطفية الميمة التي
األنصار ،فكانت كمماتو  محركة لعكاطف ْ
يعط ْ
يتحمى بيا القائد المسمـ خمق الكفاء الذؼ يشعر اآلخر بأنو ميـ لديو ،كالقائد الفعاؿ يتمثل المعاني

العالية في كثير مف مكاقفو ،ككذلؾ اىتماـ القائد باإلنساف ككنو كائنا بشريا يجعل الناس
الكجدانية
ه
القائد كيحترمكنو؛ ألنو يحترـ فييـ إنسانيتيـ كائنا مف كاف( .الشاش)26 :2006،
يكبرك هف ه
ِ.6العالقاتِبيفِالقائدِوالتباعِ :

قيادة اآل هخريف كالتعامل معيـ بنجاح يعرؼ حق المعرفة أهف
إف القائد المتميز الذؼ يتقف دائما فف ه
يف العمل تعطي الحق لمرئيس في إصدار أكامره لمعاكنيو لبللتزاـ بيا كتنفيذىا ،إال أهنو يعمل عمى أف
قكان ه

تكك هف األكامر في صكرة هت ْعميمات صادرة برقة كاحتراـ ،كقابمة لمتنفيذ ،كترقى لمرتبة الطمب ال صيغة
اضية،
األكامر ،ألهف ال همرؤكس دائما يستجيب بنفس راضية لمطمبات الصادرة مف قائده بطريقة نفسية ر ه
صعب التنفيذ (ديماس.)66:2000 ،
بخبلؼ األمر الجاؼ الذؼ ال يمقى قبكال نفسيا كيككف عبئا
ه

ركرة ممحة مع االرتفاع في مستكػ المعيشة ،حيث
إف االىتماـ بالعبلقات اإلنسانية يعتبر ه
ض ه
يتطمع األفراد بدرجة كبيرة إلى إشباع حاجتيـ النفسية كاالجتماعية ،كال يقتصركف إطبلقا عمى
مكاجية احتياجاتيـ الفسيكلكجية ،كزيادة االىتماـ بالعبلقات االنسانية في العصر الحديث ،باعتبار

الفرد لو شخصية
أهف العنصر البشرؼ ىك أساس التطكير كالتجديد كالتقدـ ،كالقائد الذؼ يؤمف بأهف ه
تفكير مكضكعيا ،كقادر
ا
يفكر
متميزة يجب تقديرىا كاحتراميا ،كالفرد إذا أتيحت لو
الفرصة قادر أهف ه
ه
عمى الكصكؿ إلى قدرات رشيدة كمعقكلة( .قنديل)76 :2010 ،

رسكؿ للا يتألف القمكب ،كيجذبيا بحسف معاممتو كعفكه ،كمف ذلؾ
كفي السيرة النبكية نجد
ه
بشر .كيقكؿ جرير بف عبد للا " :ما حجبني رسكؿ للا منذ
تبسمو ،فقد كاف مف أكثر الناس ا

تبسـ في كجيي " (العسقبلني)187 :1986 ،
أسممت ،كال رآني إال ه
ِ.7مياراتِالتقديرِوالتحفيزِ :

كدكافع األفراد ،كالتي تؤثر عمى
إف القائد الفعاؿ ىك الذؼ يستطيع
التعرؼ عمى حاجات ه
ه
سمككيـ كتدفعيـ لمعمل كاإلبداع ،ثـ بعد ذلؾ يحدد الحكافز التي تتبع ىذه الحاجات مف حيث
نظميا كأنكاعيا ،كتتعدد نظـ كأنكاع الحكافر التي تدفع األفرهاد كتحثيـ عمى السمكؾ المرغكب نحك
تحقيق األىداؼ ،كمف أىميا اإليجابية كالسمبية كالمادية كالمعنكية( .قنديل)72 :2010 ،

أصحابو ،رضي للا عنيـ ،كمف أمثمة ذلؾ عندما أعطى
كلقد كا هف النبي صمى للا عميو كسمـ يحفز
ه
ه
صدره،
سفيره إلى اليمف ،صبلحيات الميمة التي ككمو بيا بعد أ ْف كثق بخبرتو ،ثـ ضر هب ه
معا هذ بف جبل ،ه
سكؿ للا "( .البغدادؼ)303 :2001 ،
سكؿ للا لما يرضي ر ه
كقاؿ لو مشجعا " :الحمد هلل الذؼ كفق ر ه
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كمف تشجيعو  قكلو  لعمرك بف العاص الذؼ كا هف منفقا في سبيل للا تعالى:
" يا عمرك نعـ الماؿ الصالح مع الرجل الصالح " (ابف حباف( .)8 :1988 ،الشاش.)26 :2006،
إف القكةه المعنكية التي يغرسيا القائد في نفسو كفي نفكس األهفراد ىي التي ترفع معنكياتيـ،
كتنعشيـ ،كتدفعيـ إلى العمل ،كيعتبر التشجيع كالمدح كالثناء مف العكامل الرئيسية التي تحفز
كذب فيو كال نفاؽ.
اف عمى العطاء كالمثابرة ،ال سيما إذا ك ه
اإلنس ه
اف ىذا الثناء صادقا ال ه
كلذا أثنى الرسكؿ القائد عمى كثير مف صحابتو ،فقاؿ في أبى بكر الصديق "لك كزف إيماف
أبي بكر بإيماف العالـ لرجح" .ركاه أحمد( .ديماس.)22 :2000 ،

كيرػ الباحث أف الميارات القيادية كاف ليا دكر كبير في تنمية الميارات العسكرية مف خبلؿ
االستنتاج التالي :أىـ ما ينبغي أف يتمتع بو القائد قدرتو عمى التخطيط كبقدر امتبلؾ ميارة
التخطيط يحقق النجاحات كيتجنب المفاجئات؛ كالقائد الناجح ىك الذؼ يبحث عف عكامل االبداع

كالتجديد بما يضمف تطكير العمل العسكرؼ كمكاكبة التجديدات؛ كالقرار الناجح كالفعاؿ ىك الذؼ
يميز القائد في تحقيق أىدافو؛ كأىـ السمات القيادية يمكف اكتسابيا مف خبلؿ التدريب؛

كالقدرة عمى التأثير عمى اآلخريف تعتبر مف أىـ الممارسات الفعمية لمقيادة؛ كالقائد المتميز الذؼ
يتقف فف قيادة اآلخريف كالتعامل معيـ بنجاح؛ كأف أشد ساعات الميمة حمكة ىي التي تسبق الفجر،

كأهف أشد ساعات المعركة صعكبة ىي التي تسبق النصر عندما يتسمل اليأس إلى قمكب الجند،
كيقكدىـ نحك تحقيق اليدؼ المنشكد.
كىنا دكر القائد أف يحف هزىـ
ه

[]36

ى
المبحثىالثالث:ىالتجاربىالدولوظىللكلواتىالِطَدْكَرِوَّظ
ِ
ى

ِ:1.3.2مقدمة ِ

ِ:2.3.2ال كاديميةِاْلع ْسكريةِالمريكية
الكمِيةِاْلع ْسكريةِالسودانية
ُ ِ:3.3.2

ِ:4.3.2كمي ُِةِالممؾِخالدِاْلع ْسكرية ِ

ِ:5.3.2كميةِالقيادةِوالركافِالمشتركة

ِ:6.3.2أكاديميةِفم ْسطيفِاْلع ْسكرية
ِ
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اْلم ْبحثِالثالث ِ

التجاربِالدوليةِلمكمياتِاْلع ْسكرية ِ
ِ:1.2.3مقدمةِ :

ِ

إف الكميات اْل هع ْس هكرية ليا دكر كبير في صقل اْل هميارات اْل هع ْس هكرية اْلقيادية مف خبلؿ ما
تحتكيو مف برامج كمناىج؛ لتدريب طبلبيا كالمنتسبيف إلييا في العمكـ اْل هع ْس هكرية كاْل هميارات

الميدانية اْلقيادية ،حيث إف كاقع المقاكمة الفهم ْسطينية بأمس الحاجة لبلرتقاء بأفراده ،كباألخص
القادة الميدانييف ،كذلؾ مف خبلؿ إلحاقيـ بالكميات اْل هع ْس هكرية لرفع مستكاىـ اْلقيادؼ كالميارؼ،
المزج بيف الخبرة الميدانية كالمعرفة الثقافية في العمكـ اْل هع ْس هكرية ،كذلؾ لمكصكؿ إلى القدرات
كه
كاْل هميارات التي يككف بيا القائد العسكرؼ في المقاكمة ،كخاصة هكتائب اْلهقساـ عمى قدر مف
لكتائب اْلهقساـ
التحدؼ كالقدرة في مكاجية العدك في الخطط اْل هع ْس هكرية كالتدريبات الميدانية ،ككاف ه
السبق في إنشاء كمية عسكرية تخدـ بالدرجة ْاألهكؿ الجانب الميارؼ اْلقيادؼ لدػ مجاىدؼ هكتائب

اْلهقساـ كىي أهكاديمية فهم ْسطيف اْل هع ْس هكرية.
إف الطبلب في الكميات اْل هع ْس هكرية كالمرشحيف لقيادة التشكيبلت اْل هع ْس هكرية ،يعدكف أنفسيـ
يادة في البيئة سريعة التغيير ،تحديات
لقيادة الجنكد في القكات القتالية ،كتطرح مسئكليات ىذه اْلق ه

كثيرة تكقع الرىبة في النفس .كتعمل الكميات اْل هع ْس هكرية عمى رفد المؤسسات العسكرية بخرجيف
مسمحيف بالعمـ كالمعرفة.

ِ

ِ:2.3.2ال كاديميةِاْلع ْسكريةِالمريكيةِ(ِ :)USMA

الخمس ،إذ تأسست سنة 1802
أقدـ األكاديميات اْل هع ْس هكرية األمريكية ه
تعتبر ىذه الكمية مف ه
اسة أربع سنكات ،كمقرىا في منطقة كست
كتختص بتدريس العمكـ اْل هع ْس هكرية لمرجاؿ كالنساء ،كمدة الدر ه
بكينت اْل هع ْس هكرية األمريكية بكالية نيكيكرؾ ،يمتحق األفراد باألهكاديمية إما بالتقدـ مباشرة إلييا ،أك
بترشيح مف أحد أعضاء الككنجرس ،كيدرس الطمبة باألهكاديمية تحت صفة "ضباط تحت التدريب"،

كعمى نفقة الجيش األمريكي بالكامل ،مقابل االلتزاـ بالخدمة اْل هع ْس هكرية إجباريا بمجرد التخرج ،كيمتحق
باألهكاديمية في ربيع كل عاـ حكالي  1300متدربا ،كيتخرج فييا  1000متدرب تقريبا في كل عاـ،

تقييـ أهداء
برتبة مبلزـ ثاف ،حامميف درجة البكالكريكس في العمكـ اْل هع ْس هكرية مع سيرة ذاتية تتضمف ه
المتدرب عمى أساس أدائو األكاديمي ،كنزعتو اْلقيادية ،كمشاركتو اإلجبارية في األنشطة الرياضية
أف يتحمى المتدرب بما يسمى "قانكف الشرؼ لممتدربيف" فميمة ىذه األهكاديمية ىي
التنافسية .كينبغي ْ
ته ْعميـ كتدريب كزرع الركح المعنكية كبناء الشخصية اْلقيادية التي تحمل قيـ العدؿ كالشرؼ كالدكلة،
مقرر اختياريا.
ا
مقرر دراسيا إجباريا ،ك12
ا
كيتضمف البرنامج الدراسي في األهكاديمية32 ،
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يختار الطالب مجاؿ دارستو مف بيف نحك  30مجاال .كما يكجد ،كذلؾ  17تخصصا ،اختياريا.

اسة في كست بكينت تؤىل الخريجيف ،بصفة أساسية ،لمخدمة في الجيش
كعمى الرغـ مف أف الدر ه
يادة.
اسة كتنكعيا ،كالتدريبات العممية عمى تحمل المسؤكلية كاْلق ه
األمريكي ،إال أف اتساع مجاالت الدر ه

(( (www.usma.eduالدليل اإلرشادؼ لؤلكاديمية العسكرية األمريكية).
الكميةِاْلع ْسكريةِالسودانيةِ ِ:
ُ ِ:3.3.2

افتتحت الكمية الحربية السكدانية كمدرسة حربية في الخرطكـ في عاـ  1905بغرض تأىيل

كادر مدرب مف الضباط ،كبدأت تعمل ضمف إطار مدرسة المشاة في عاـ  1948بعد انتقاؿ

مدرسة المشاة في عاـ  ،1960كبقيت الكمية الحربية لكحدىا حتى تـ نقميا لكادؼ سيدنا في عاـ
 ،1969كانت مناىج الكمية الحربية منذ نشأتيا كحتى عاـ  1974تركز عمى تخريج ضباط

يمنحكف الدبمكـ العسكرؼ ،كيككنكا قادريف عمى تنفيذ المياـ التي يكمفكف بيا في المجاؿ العسكرؼ،
كانتياج مسمؾ العسكرؼ المنضبط ،كما يطمبو ذلؾ مف طاعة كصبر كقكة تحمل كرفع مستكػ

المياقة البدنية لدػ الطبلب ،كتدريبيـ عسكريا عمى أعمى المستكيات كته ْنم هية الشخصية اْلقيادية،
كاعتمدت عمى نجاحاتيا كبمكغ أىدافيا عبر أخذىا بأسباب التطكر في جميع مجاالت العمكـ
الكفاءة اْلقيادية كالتعبكية كاإلدارية
المناىج بما يكفل
ه
اْل هع ْس هكرية كاألهكاديمية ،كذلؾ مف خبلؿ تطكير ه
كالتقنية ،كذلؾ باستيعاب العمكـ اْل هع ْس هكرية المعاصرة ،ككيفية التخطيط العممي الدقيق.

(الدليل اإلرشادؼ لمكمية الحربية السكدانية)

كبي هف العقيد خميل إبراىيـ حجك أحد خريجي الكمية الحربية السكدانية " إف الكمية تيتـ بصقل
يادة اْل هع ْس هكرية ،كالتي
كتهْنم هية اْل هميارات اْلقيادية لدػ منتسبييا ،كذلؾ مف خبلؿ االىتماـ بب ارمج اْلق ه
ط مف خبلؿ هكضع عدة خطط لعمميات عسكرية كمعارؾ نظامية كخطة ىجكـ
تتناكؿ التخطي ه
اآلخريف مف خبلؿ
كدفاع ،باإلضافة لبلىتماـ باإلبداع كاالبتكار ،ككذلؾ التدريب كالتأثير في ه

بعض المحاضرات العممية في ىذا الشأف ،كتحرص عمى تهْنم هية ميارات التحفيز كالتقدير كتنفيذىا
الفصائل كالسرايا( .مقابمة مع الخريج عقيد خميل حجك)
مف خبلؿ تماريف عممية بيف ه
ِ:4.3.2كمي ُِةِالممؾِخالدِاْلع ْسكريةِ :

افتتحت الكمية رسميا عاـ1393ىػ ،كطبقا لما ينص عميو نظاـ الكميات اْل هع ْس هكرية فإف المياـ
ليحكز عمى الصفات التي
الرئيسية لكمية الممؾ خالد اْل هع ْس هكرية تتمثل في ( :ته ْعميـ كتدريب الطالب
ه
تؤىمو ليككف ضابطا في القكات المسمحة) ،كىناؾ عدة مياـ أخرػ تعمل الكمية مف أجميا ،كتسخر

ليا اإلمكانيات كالبرامج ،كمف أىميا  :عقد دكرات تأىيل الضباط الجامعييف بالحرس الكطني،
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كالمساىمة في رفع مستكػ الكفاءات اْلقيادية فيو ،عف طريق الدكرات المتخصصة ،كالندكات

اسة بالكمية
اْل هع ْس هكرية العممية ،كاإلسياـ في خدمة البحث العممي في المجاؿ العسكرؼ ،كمدة الدر ه
ثبلث سنكات مكزعة عمى ستة فصكؿ دراسية ،يستغرؽ كل فصل منيا مف 15إلى  16أسبكعا
استكماؿ دراستو
كيبمغ عدد الساعات الدراسية ( )132ساعة معتمدة ،بحيث تتيح لممتخرج
ه
درجة البكالكريكس في العمكـ اْل هع ْس هكرية ،كيعيف المتخرج مف الكمية
الجامعية ه
بعد حصكلو عمى ه
اسة لمضباط الجامعييف فيي سنة دراسية كاحدة ذات منيج عسكرؼ
عمى رتبة مبلزـ  .أما مدة الدر ه
مكثف ،تشتمل عمى ( )23مادة عسكرية يمنح المتخرج بعدىا شيادة إتماـ دكرة تأىيل الضباط

الجامعييف ،كتيدؼ مناىج الكمية إلى تخريج ضابط مزكد بالمعارؼ العممية كالتطبيقية التي تؤىمو

لمعمل العسكرؼ كالقياـ بكاجبة اْلقيادؼ)www.kkma.edu.sa( .
المشتركِةِفيِالسِودافِ :
ِ:5.3.2كمِيِةِالقيادِةِِوالركافِِ ُِ

يقتصر
اكتسبت كمية القيادة كاألركاف سمعة طيبة ،كأصبح ليا شرؼ يعتز بو كل ضابط ،كلـ
ْ
ه
دكرىا عمى تدريب كتأىيل الضباط السكدانييف فقط ،بل امتدت أيادييا إلى كافة األقطار الصديقة
تحت
منيج دكرة األركاف الصغرػ ،كعقدت الدكرة رقـ  29ه
كالشقيقة؛ كفي عاـ 1995ـ تـ تعريب ه
إشراؼ معمميف سكدانييف مف كمية القادة كاألركاف .منذ الدكرة رقـ  32لعاـ 2003ـ تحكلت دكرة
قيادة كأركاف مشتركة ،ككذلؾ أصبحت الكمية ىي كمية القيادة كاألركاف
القادة كاألركاف إلى دكرة ه
المشتركة ،كيقكـ المجمس األعمى لمكمية كمجمس الكمية كقائد الكمية عمى تسيير شؤكف الكمية،

كالدكرات التي تعقد بالكمية دكرة القيادة كاألركاف المشتركة كتعهقد دكرة كاحدة في العاـ ،دكرة القادة
كاألركاف الصغرػ ،كاليدؼ األساسي مف ىذه الدكرة تأىيل الضباط مف رتبة النقيب كالرائد لتكلي

مياـ العمل في التشكيبلت كالكحدات ،كأف يكك هف دكرة قادة السرايا بتقدير جيد عمى أقل تقدير ،كأف
ه
يكصي لو قائده بحضكر الدكرة ،كأف يككف الئقا طبيا.
رؤية الكمية :تسعى إلى إعداد الضابط الخبير المحترؼ عمى مر األجياؿ.

رساهلة الكمية :تقكـ الكمية بتأىيل الضابط الذؼ يتـ اختياره مف مختمف القكات الرئيسية الثبلث

بغرض إعدادىـ لشغل كظائف قيادة األركاف بالقكات المسم هحة عف طريق التعميـ كالتدريب بأحدث
الكسائل كالتقنيات المعاصرة خبلؿ الدراسات العميا في مختمف العمكـ العسكرية كاإلنسانية كتمكنيـ
كفق المجاؿ الذؼ
مف اإللماـ بالشئكف الكطنية كاإلقميمية كالكسائل العالمية لخدمة الكطف ،كذلؾ ه
المسمحة رسالتهيا االستراتيجية الكطنية.
تؤدؼ فيو القكات ه
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كتيدؼ الكمية إلى:

ئاسة األركاف المشتركة كالقكات
 .1تدريب الضباط لتكلي كظائف الركف بالتشكيبلت كر ه
الرئيسية الثبلثة كمختمف اإلدارات كاألسمحة كالتشكيبلت.
المياـ القتالية المشتركة ،كاإلدارية كالتدريبية ،كذلؾ
 .2إعداد القادة كضباط الركف لتنفيذ ه
المعمكؿ بيا بالقكات الثبلثة.
كفق التخصصات ه
 .3تكسيع المدارؾ في القضايا الكطنية كالعالمية.

 .4التطمع لممستكػ األعمى (العمميات المشتركة ،المستكػ العممياتي ،كالمستكػ
االستراتيجي).

 .5التطمع الستبلـ الكظائف القيادية كتنمية القدرات اإلدارية كالقيادية.
كتتبع الكمية إلى ىيئة العمميات المشتركة( .كمية القيادة كاألركاف المشتركة)
ِ:6.3.2أكاديميةِفم ْسطيفِاْلع ْسكريةِ :

الميداف التخصصية مف خبلؿ استيداؼ الفئة
عممت األكاديمية منذ نشأتيا عمى تمبية احتياج ه
العديد مف المستكيات القيادية المختمفة ،مف خبلؿ
القيادية في الجياز العسكرؼ ،كالتي شممت
ه

إكسابيا العمكـ العسكرية كاإلدارية كالقيادية كالشرعية ،التي تعتههبر هركيزة أساسية لمقائد القسامي،
العديد مف مراحل التطكر في مسا ارت كمحاكر عمميا كرؤيتيا المستقبمية
شيدت األكاديمية
ه
كلقد ه
الحتياجات الميداف العسكرؼ مف البرامج التخصصية كالمنيجية.

كتقكـ األكاديمية العسكرية بتحديد طاقاتيا االستيعابية لكل عاـ دراسي كفق احتياج الجياز

العسكرؼ ،كمف ثـ تقكـ بالتكاصل مع األلكية كالتخصصات العسكرية المختمفة؛ لترشيح الطمبة
العسكرييف الذيف لدييـ مؤىبلت كقدرات التطكير القيادية ،كيخضع الطالب بعدىا الختبارات تحديد
مستكػ الطالب ضمف الفئات القيادية ،كمف ثـ يتقدـ الطالب الختبار المقابمة الشخصية ،كعند

اختبار المياقة البدنية كالصحية؛ لكي يتمك هف مف اجتياز األكاديمية
اجتيازه لبلختبار يجتاز الطالب
ه
اسة كالتحصيل العممي،
العسكرية ،كتيدؼ ىذه االختبارات لتحديد مستكػ الطالب ،ه
كقدرتهو في الدر ه
الميداف ،كيمكف االستفادة مف الطالب بعد تخرجو في تنمية مياراتو
كمدػ االستفادة منو في ه
القيادية في كافة التخصصات العسكرية؛ ليشكل إضافة مميزة عمى الجياز العسكرؼ مف خبلؿ

اسة إلى تطبيق كاقعي( .نشرة تعريفية ألكاديمية فمسطيف العسكرية).
تحكيل الدر ه
كخريجك األكاديمية مؤىمكف عسكريا كأكاديميا لنيل درجة الدبمكـ في العمكـ العسكرية ،كقادركف
اجية العدك الصييكني ،كىزيمة
عمى تحمل المسؤكلية لمدفاع عف أرض الكطف كمكتسباتو ،كمك ه
اعترؼ بعدـ قدرتو عمى مكاجية مجاىدؼ القساـ ،كتحقق الكمية رسال هة
جيشو المنيزـ معنكيا ،كالذؼ ه
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أثبت
القيادة العسكرية لكتائب القساـ في نيضة العمل الجيادؼ الميداني في فمسطيف ،كقد ه
الخريجكف بكل فخر كاعتزاز قدراتيـ الفائق هة في أداء ما يككل إلييـ مف همياـ ككاجبات ،كخاصة كقت
المعارؾ كالحركب ،كأظيركا كفاءة قتالية عالية تؤكد قدراتيـ عمى التعامل مع أحدث األسمحة،

المياـ اإلنسانية أثناء تكاجدىـ في األكاديمية
كتطبيق أفضل النظريات العسكرية بأدائيـ المتميز في ه
أك بعد تخرجيـ ،مما يعكس المستكػ الذؼ كصل إليو مجاىدكنا مف مكانة مرمكقة في التدريب
كاالنضباط العسكرؼ .كقد انعكست المنيجية العممية كالكفاءة كالقدرة القتالية لمقاتمي كتائب القساـ
المأككؿ (الجرؼ الصامد) التي شنيا العدك الصييكني عمى قطاع غزة.
خبلؿ حرب العصف ه
(مقابمة مع عميد األكاديمية).

يج منيا يمتزـ بقكانيف الدكلة كالرؤية السياسية
كالكميات العسكرية في الكطف العربي تجعل الخر ه
االنتماء لمدكلة ،كتنادؼ في شعاراتيا بالسممية كالطاعة الكامهمة لمدكلة ،أما
الء ك
ه
لدييا ،كتزرع لديو الك ه
العسكرية أنيا تزرع الركح التعرضية لدػ أبنائيا المقاتميف ،مع رفع الركح
ما يميز أكاديمي هة فمسطيف ه
المعنكية العالية كاعطائيـ مساحة في عممية اتخاذ القرار كالقدرة عمى التعبير عف آرائيـ
كشخصياتيـ ،باإلضافة إلى مكاكبة التطكر في المناىج القيادية كالعسكرية( .مقابمة مع المقدـ أبك

عمر خريج الكمية العسكرية األردنية).

ى
ى
ى
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ى
الفصل الثّالِث:ىنتائجىالديرادَظىالمودانوظ ى
ى
اِلمَبْحَثىاِلأَوَّل:ىمنكجوظىالديرادَظىوإجراءاتكا .ى
اِلمَبْحَثىالثّاني:ىتحلولىالبواناتىواختبارىالفرضواتى
ونتائجىالمقابالت .ى
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
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ى
ى ى
المبحثىاألول:ىمنكجوظىالديرادَظىوإجراءاتكا
ى

ى

ِ:1.1.3المقدمة
ِ:2.1.3منيجِالدراسة

ِ:3.1.3مجتمعِالدراسة
ِ:4.1.3عينةِالدراسة ِ

ِ:5.1.3مصادرِالبيانات ِ
ِ:6.1.3أداةِالدراسة

ِ:7.1.3صدؽِأداةِالدراسةِ(الستبانة) ِ
ِ:8.1.3ثباتِأداةِالدراسةِ(الستبانة)

ِ:9.1.3الساليبِال ْحصائيةِالمستخدمة
ِ:10.1.3خطواتِإجراءِالدراسة
ِ
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اْلمْبحثِ ْالوؿ ِ

ِمنيجيةِالدراسةِواجراءاتيا ِ

ِ:1.1.3المقدمةِ :

اسػة،
اسة ،كمجتمػع الدر ه
اسة التي تـ اتباعيا ،مف حيث منيج الدر ه
يتناكؿ ىذا الفصل منيجية الدر ه
اس ػػة،
اس ػػة ،كاألس ػػاليب اإل ْحص ػػائية المس ػػتخدمة ،كخطػ ػكات إجػ ػراء الدر ه
اس ػػة ،كأدكات الدر ه
كعين ػػة الدر ه

البيانات.
كمصادر ه

ِ:2.1.3منيجِالدراسةِ ِ:
اعتمػػد الباحػػث عمػػى المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي ،كالػػذؼ يعػػرؼ بأنػػو المػػنيج الػػذؼ يتنػػاكؿ د ارسػػة

أحداث كظكاىر كممارسات قائمة مكجكدة كمتاحة لمدارسة كالقياس كما ىك دكف تدخل الباحػث فػي
مجرياتيا (االغاء.)43 ،2000 ،
ِ:3.1.3مجتمعِالدراسةِ ِ:

اسة مف جميع طبلب كخريجي أهكاديمية فهم ْسطيف اْل هع ْس هكرية ،كعددىـ (،)320
يتككف مجتمع الدر ه
كما ىك مبيف في الجدكؿ التالي:
اسة
جدول رقم ( :)4ي هكضح هخصائص مجتمع الدر ه

الفئة ِ

قائدِلواءِ ِوكتيبة ِ

عددِمجتمعِالدراسة ِ

28

100

عددِالعينة ِ

14

48

قائدِمجموعة ِ

العددِالجمالي ِ

قائدِسرية ِ قائدِفصيل ِ
162

30

320

92

20

174

(المصدر :أهكاديمية فهم ْسطيف اْل هع ْس هكرية)2015 ،

ِ:4.1.3عيِنةِالدراسةِ ِ:
تػ ػػـ اختيػ ػػار عينػ ػػة عش ػ ػكائية منظمػ ػػة عػ ػػددىا ( )175مػ ػػف طػ ػػبلب كخريجػ ػػي أهكاديميػ ػػة فهم ْسػ ػػطيف

بانة.
اسة ،كلكف تـ استرداد ( )174است ه
اْل هع ْس هكرية ،أؼ ما نسبتو ( )%54مف مجتمع الدر ه
تـ حساب حجـ العينة بكاسطة المعادلة التالية)Moore, 2003( :
2

 Z 
n

 2m 

حيث:

 :Zالقيمة المعيارية المقابمة لمستكػ داللة معمكـ (مثبل Z=1.96 :لمستكػ داللة .)0.05

 :mالخطأ اليامشي :كيعبر عنو بالعبلمة العشرية (مثبل.)0.05 :
يتـ تصحيح حجـ العينة في حالة المجتمعات النيائية مف المعادلة:

nN
N  n 1
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n 

اسة بال هخصائص التالية:
كتتمتع عينة الدر ه
اسة بالنسبة لممستكػ اْلقيادؼ
جدول رقم ( :)5ي هكضح هخصائص عينة الدر ه
ـ ِ اْل ُم ْستوىِِاْلقياديِ ِ العدد ِ النسبة ِ
1

قائد مجمكعة

20

11.5

2

قائد فصيل

92

52.9

3

قائد سرية

48

27.6

14

8.0

 4قائد كتيبة أك لكاء

ِ %100.0 ِ 174

المجموع ِ

قادة المجمكعات ،ك 52.9قائد فصيل ،ك27.6
كيتبيف مف الجدكؿ أف نسب هة  11.5يمثمكف ه
قائد سرية ،ك 8.0قائد كتيبة أك لكاء.
يتضح مف الجدكؿ السابق أف غالبية ممتحقي أكاديمية فمسطيف العسكرية ىـ مف القادة

الميدانييف في كتائب القساـ.

اسة بالنسبة لسنكات الخدمة
جدول رقم ( :)6ي هكضح هخصائص عينة الدر ه
العدد ِ النسبة ِ
سنواتِالخدمة ِ
ـِ
1

أقل مف  5سنكات

 2مف -5أقل مف  10سنكات
3

 10سنكات فأكثر
المجموع ِ

11

6.3

49

28.2

114

65.5

ِ %100.0 ِ 174

كيتبيف مف الجدكؿ أف  6.3يمثمكف أقل مف  5سنكات في الخدمة العسكرية 28.2 ،يمثمكف أقل مف

أكثر مف  10سنكات في الخدمة العسكرية.
 10سنكات في الخدمة العسكرية 65.5 ،يمثمكف ه

كيتضح مف الجدكؿ السابق أف ممتحقي أكاديمية فمسطيف العسكرية ىـ أصحاب سنكات خدمة عالية.
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اسة بالنسبة لمعمر
جدول رقم ( :)7ي هكضح هخصائص عينة الدر ه
العدد ِ النسبة ِ
العمر ِ
ـِ
أقل مف 30

1

 2مف -30أقل مف 40
 40سنة فأكثر

3

المجموع ِ

73

42.1

85

48.9

16

9.2

ِ %100.0 ِ 174

كيتبيف مف الجدكؿ أف  42.1أعمارىـ أقل مف  30عاـ ،ك 48.9تتركاح أعمارىـ مف  30إلى

 ،40ك 9.2أكثر مف  40عاـ.

يتضح مف الجدكؿ السابق أف أكاديمية فمسطيف العسكرية تستيدؼ فئ هة الشباب.
ِ
اسة بالنسبة لممؤىل العممي
جدول رقم ( :)8ي هكضح هخصائص عينة الدر ه
ـ ِ المؤىلِالعممي ِ العدد ِ النسبة ِ
1

ثانكية عامة

10

5.7

2

دبمكـ

52

29.9

3

بكالكريكس

101

58.1

4

دراسات عميا

11

6.3

المجموع ِ

ِ %100.0 ِ 174

كيتبيف مف الجدكؿ أف  5.7مستكاىـ العممي ثانكية عامة ،كأف  29.9مستكاىـ العممي دبمكـ

درسات عميا.
متكسط ،كأف  58.1مستكاىـ العممي بكالكريكس ،كأف  6.3مستكاىـ العممي ا

يتضح مف الجدكؿ السابق أف غالبية ممتحقي أكاديمية فمسطيف العسكرية مف حممة المؤىبلت

العممية الجامعية.
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اسة بالنسبة لطبيعة العمل
جدول رقم ( :)9ي هكضح هخصائص عينة الدر ه
ـ ِ طبيعةِالعمل ِ العدد ِ النسبة ِ
1

إدارؼ

 2قائد تخصص
3

قائد مباشر
المجموع ِ

11

6.3

54

31.1

109

62.6

ِ %100.0 ِ 174

كيتبيف مف الجدكؿ أف  6.3طبيعة عمميـ إدارؼ في العمل العسكرؼ ،كأف  31.1قائد

تخصصات عسكرية ،كأف  62.6ىـ قادة مباشرك هف في العمل العسكرؼ.
يتضح مف الجدكؿ السابق أف غالبي هة طبلب كخريجي أكاديمية فمسطيف العسكرية طبيعة عمميـ

ىـ قادة مباشركف.
ِ

ِ:5.1.3مصادرِالبياناتِ :
اسة إلى نكعيف ،كىما:
تنقسـ مصادر البيانات في ىذه الدر ه
بانة) ،الت ػػي ت ػػـ تص ػػميميا خصيص ػػا
اس ػػة (االس ػػت ه
أولِ:البيانػػػاتِالرئيسػػػة :كتتمث ػػل ف ػػي أداة الدر ه
لمتعرؼ عمى دكر أهكاديمية فهم ْسطيف اْل هع ْس هكرية في ته ْنم هية اْل هميارات اْلقيادية.
ثانياِ:البياناتِالثانوية :كتتمثل في الدراسات السابقة كاألدب السابق كما تحكيو المكتبات مػف
اسة.
دراسات كأبحاث ككتب كمراجع في مجاؿ مكضكع الدر ه
ِ:6.1.3أداةِالدراسةِ :
اسػة ،التػػي تػـ تصػػميميا خصيصػا لمتعػػرؼ
اسػػة لتناسػبيا مػػع الدر ه
تػـ اسػتخداـ االسػػتبا هنة كػأداة لمدر ه
عمػػى دكر أهكاديميػػة فهم ْسػػطيف اْل هع ْسػ هػكرية فػػي ته ْنم هيػػة اْل هميػػارات اْلقياديػة ،كتػػـ تعزيزىػػا بالمقػػاببلت حيػػث

قػػاـ الباحػػث بػػإجراء  10مقػػاببلت مػػع قػػادة عسػػكرييف ،كذلػػؾ لمتعػػرؼ عمػػى سػػبل ته ْنم هيػػة اْل هميػػارات
اْلقيادي ػػة ،كق ػػاـ الباح ػػث بتكجي ػػو أس ػػئمة لئلجاب ػػة عم ػػى س ػػبل ته ْنم هي ػػة اْل همي ػػارات اْلقيادي ػػة م ػػف خ ػػبلؿ 7
بانة مف:
محاكر؛ كتتككف االست ه
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 .1البيانات الشخصية( :اْلم ْستهكػ اْلقيادؼ ،سنكات الخدمة ،العمر ،المؤىل العممي ،طبيعة العمل).
بانة ،حيث تـ تقسيميا إلى ( )7محاكر ،كىي:
 .2محاكر كفقرات االست ه
يارة التخطيط كالرؤية المستقبمية.
 هم ه
يارة اإلبداع كاالبتكار كالتجديد.
 هم ه
يارة التحميل كحل المشكبلت كاتخاذ الهقرارات.
 هم ه
يارة اإلعداد كالتدريب.
 هم ه
يارة القدرة عمى التأثير في اآلخريف.
 هم ه
يارة العبلقات بيف القائد كالمرؤكسيف.
 هم ه

يارة التقدير كالتحفيز.
 هم ه
كقد تـ استخداـ مقياس عشارؼ التػدريج ،مػف ( ،)10-1حيػث ( :1تمثػل أدنػى درجػة مكافقػة)،

ك( :10تمثل أعمى درجة مكافقة).

ِ:7.1.3صدؽِأداةِالدراسةِ(الستبانة)ِ :

 .1الصدؽِمفِوجيةِنظرِالمحكميفِ :
بانة عمى عدد ( )12مػف المحكمػيف مػف أصػحاب الخبػرة كاالختصػاص،
تـ عرض االست ه
بانة ،كانتمػاء
بانة ،ككضػكح ته ْعميمػات االسػت ه
مف أجل التأكػد مػف سػبلمة الصػياغة المغكيػة لبلسػت ه

اسػة،
الفقرات ألبعاد االست ه
بانة ،كمدػ صػبلحية ىػذه األداة لقيػاس األىػداؼ المرتبطػة بيػذه الدر ه
كبذلؾ تـ التأكد مف الصدؽ مف كجية نظر المحكميف.

 .2صدؽِالتِساؽِالدِاخميِ :

بانة بعػد تطبيقيػػا عمػػى
كتػـ أيضػػا حسػاب صػػدؽ االتسػاؽ الػػداخمي لمحػػاكر كفقػرات االسػػت ه
اسػػة ،كمػػف خػػبلؿ إيجػػاد معػػامبلت االرتبػػاط
عينػػة اسػػتطبلعية قكاميػػا ( )32مػػف مجتمػػع الدر ه

بانة ،كما ىك مكضح في الجداكؿ التالية:
لمحاكر كفقرات االست ه
ِ
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ـِ

بانة
جدول رقم ( :)10ي هكضح معامبلت االرتباط لمحاكر االست ه
معاملِالرتباط قيمةِ""Sig
محور
ال ْ

يارة التخطيط كالرؤية المستقبمية
 1هم ه
يارة اإلبداع كاالبتكار كالتجديد
 2هم ه

يارة التحميل كحل المشكبلت كاتخاذ الهقرارات
 3هم ه
يارة اإلعداد كالتدريب
 4هم ه
يارة القدرة عمى التأثير في اآلخريف
 5هم ه
يارة العبلقات بيف القائد كالمرؤكسيف
 6هم ه
يارة التقدير كالتحفيز
 7هم ه

مستوىِالدللة
دالة عند 0.01

0.644

0.000

0.842

0.000

دالة عند 0.01

0.882

0.000

دالة عند 0.01

0.719

0.000

دالة عند 0.01

0.753

0.000

دالة عند 0.01

0.869

0.000

دالة عند 0.01

0.651

0.000

دالة عند 0.01

* قيمة ر عند درجة حرية ( )30كمستكػ دالهلة ()0.350( = )0.05
* قيمة ر عند درجة حرية ( )30كمستكػ دالهلة ()0.450( = )0.01

بانة ككل تتمتع بمعامبلت ارتبػاط دالػة
بانة مع االست ه
يتضح مف الجدكؿ السابق أف محاكر االست ه
بانة تتمتع بمعامبلت صدؽ عالية.
إحصائيا ،كىذا يدؿ عمى أف جميع محاكر االست ه
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يارة التخطيط كالرؤية المستقبمية
جدول رقم ( :)11ي هكضح معامبلت االرتباط لفقرات ْ
مح هكر هم ه
ـِ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

الفقرة
أسيمتِالكاديميةِفيِزيادةِقدرتيِعمىِالتخطيط.
ساعدتنيِالكاديميةِعمىِالستقالليةِفيِالرأيِوالفكارِ
بعيداِعفِسيطرةِوتأثيرِاآلخريفِ .
ً

عممتنيِالكاديميةِكيفِأطورِالخططِوأجعمياِمقبولةِ
لدىِالعامميفِ .
أكسبتنيِالكاديميةِالقدرةِعمىِتوظيفِالمواردِالمتاحةِ
لتنفيذِالخططِوالمياـِ .
ربتِالكاديميةِفيِالعزـِوالصرارِعمىِبموغِالىداؼِ
والغاياتِ .
ساعدتنيِالكاديميةِفيِتطويرِقدرتيِعمىِاستقراءِ
الحداثِالمستقبميةِوالستعدادِلياِ .
عممتنيِالكاديميةِالموازنةِبيفِالمياـِووضعِ ْال ولوياتِ .
ةِعمىِترجمةِوبمورةِتوجيياتِ
ِ
أكسبتنيِالكاديميةِالقدر
اْلقيادةِالعمياِإلىِبرامجِوجداوؿِعملِتنفيذيةِ .

عممتنيِالكاديميةِإعدادِالخططِوأوامرِالعممياتِعمىِ
مستوىِالوحدةِالقتاليةِ .

معاملِ

قيمةِ

مستوىِ

الرتباط

""Sig

الدللة ِ

0.670

0.000

0.721

0.000

0.609

0.000

0.714

ِ 0.000

0.745

0.000

0.769

0.000

0.726

0.000

0.727

0.000

0.704

0.000

دالةِعندِ
0.01
دالةِعندِ
0.01
دالةِعندِ
0.01
دالةِعندِ
0.01
دالةِعندِ
0.01
دالةِعندِ
0.01
دالةِعندِ
0.01
دالةِعندِ
0.01
دالةِعندِ
0.01

* قيمة ر عند درجة حرية ( )30كمستكػ دالهلة ()0.350( = )0.05
* قيمة ر عند درجة حرية ( )30كمستكػ دالهلة ()0.450( = )0.01

محػ هػكر
محػ هػكر ميػػارةِالتخطػػيطِوالرؤيػػةِالمسػػتقبمية مػػع ال ْ
يتضػػح مػػف الجػػدكؿ السػػابق أهف فق ػرات ْ
مح ػ هػكر تتمت ػػع
كك ػػل تتمت ػػع بمع ػػامبلت ارتب ػػاط دال ػػة إحص ػػائيا ،كى ػػذا ي ػػدؿ عم ػػى أهف جمي ػػع فقػ ػرات ال ْ

بمعامبلت صدؽ عالية.

ِ
ِ
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يارة اإلبداع كاالبتكار كالتجديد
جدول رقم ( :)12ي هكضح معامبلت االرتباط لفقرات ْ
مح هكر هم ه
الفقرة

ـِ

أتاحػػتِلػػيِدراسػػتيِممارسػػةِالش ػراؼِالػػذيِيتػػيحِلمطمبػػةِ

1

استقالليتوِوابداعوِ .

ِ2

عممتنػػػػيِالكاديميػػػػةِابتكػػػػارِطرائػػػػقِجديػػػػدةِلِداءِالعمػػػػلِ ِ
بشكلِأفضلِ .

 ِ 3أكسبتنيِالكاديميةِالقدرةِعمىِتقديـِالقتراحاتِالبناءةِ .
ِ4
ِ5
ِ6
ِ7

أكسػػػػبتنيِالكاديميػػػػةِالميػػػػارةِفػػػػيِاسػػػػتخداـِالتجييػػػػزاتِ
والسمحةِاْلع ْسك ِريةِ .

أسػػػػػيمتِالكاديميػػػػػةِفػػػػػيِمسػػػػػاعدتيِلبتكػػػػػارِالحمػػػػػوؿِ
لممشكالتِالتيِتتـِمواجيتياِلوؿِمرةِ .
حرصػػػتِالكاديميػػػةِعمػػػىِتػػػوفيرِالمنػػػاخِالمشػػػجعِعمػػػىِ
إظيارِالبداعات ِ
حرصػػػػػػػتِالكاديميػػػػػػػةِعمػػػػػػػىِتو ِزيػػػػػػػعِالطػػػػػػػالبِعمػػػػػػػىِ ِ
النشطةِالبداعيةِ .

 ِ 8أشركتِالكاديميةِالطمبةِالمبدعيفِفيِوضعِالخططِ .
ِ9

سػػػػػػاعدتِالكاديميػػػػػػةِفػػػػػػيِتْنميػػػػػػةِالت ْفكيػػػػػػرِالبػػػػػػداعيِ ِ

لدىِطمبتيا ِ

معاملِ

قيمةِ

مستوىِ

الرتباط

""Sig

الدللة

0.659

0.000

0.761

0.000

0.685

0.000

0.680

ِ 0.000

0.803

0.000

0.739

0.000

0.757

0.000

0.803

0.000

0.704

0.000

دالةِعندِ
0.01
دالةِعندِ
0.01
دالةِعندِ
0.01
دالةِعندِ
0.01
دالةِعندِ
0.01
دالةِعندِ
0.01
دالةِعندِ
0.01
دالةِعندِ
0.01
دالةِعندِ
0.01

* قيمة ر عند درجة حرية ( )30كمستكػ دالهلة ()0.350( = )0.05
* قيمة ر عند درجة حرية ( )30كمستكػ دالهلة ()0.450( = )0.01

مح هػكر ككػل
مح هكر ميارةِالبداعِوالبتكارِوالتجديد مع ال ْ
يتضح مف الجدكؿ السابق أهف فقرات ْ
محػ هكر تتمتػع بمعػػامبلت
تتمتػع بمعػامبلت ارتبػاط دالػة إحصػائيا ،كىػذا يػدؿ عمػى أهف جميػع فقػرات ال ْ

صدؽ عالية.

[]52

يارة التحميل كحل المشكبلت كاتخاذ
جدول رقم ( :)13ي هكضح معامبلت االرتباط لفقرات ْ
مح هكر هم ه
الهقرارات
قيمةِ
معاملِ
مستوىِالدللة
الفقرة
ـِ
""Sig
الرتباط
1

طكهر ْت
ه
الحاسمة كالصائبة.

2

طكهر ْت األكاديمية قدرتي عمى تطكير الحمكؿ
ه
كالبدائل لممشكبلت.

0.798

3

أكسبتني األكاديمية السرعة في التْفكير في المكاقف
التي تتـ مكاجيتيا.

0.663

0.000

4

طكهر ْت األكاديمية قدرتي عمى تحميل المعمكمات
ه
المتعمقة بمكقف معيف.

0.762

0.000

5

عممتني األكاديمية اكتشاؼ المشاكل كالتنبؤ بيا.

0.793

0.000

0.675

0.000

0.619

0.000

0.529

0.000

0.649

0.000

 10ساعدتني األكاديمية في متابعة تنفيذ الهقرار.

0.627

0.000

 11أسيمت األكاديمية في أف أعمل عمى تقكيـ الهقرارات.

0.616

0.000

6
7
8
9

األكاديمية

ساعدتني

قدرتي

األكاديمية

بصكرة كاضحة.

عمى

ارت
عمى اتخاذ الهقر ا

صناعة

الهقرارات

ساعدتني األكاديمية عمى صياغة خطة لتنفيذ الهقرارات.
أنمت األكاديمية قدرتي عمى المقارنة بيف البدائل

لتحقيق األىداؼ المحددة.

عممتني األكاديمية مكاكبة المعايير المعاصرة عند
تحديد بدائل الهقرارات.

0.762

0.000
0.000

* قيمة ر عند درجة حرية ( )30كمستكػ دالهلة ()0.350( = )0.05
* قيمة ر عند درجة حرية ( )30كمستكػ دالهلة ()0.450( = )0.01
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دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

مح هكر ميارةِالتحميلِوحلِالمشػكالتِواتخػاذِالقػرِارات مػع
يتضح مف الجدكؿ السابق أهف فقرات ْ
مح هكر تتمتػع
مح هكر ككل تتمتع بمعامبلت ارتباط دالة إحصائيا ،كىذا يدؿ عمى أهف جميع فقرات ال ْ
ال ْ
بمعامبلت صدؽ عالية.

يارة اإلعداد كالتدريب
جدول رقم ( :)14ي هكضح معامبلت االرتباط لفقرات ْ
مح هكر هم ه
مستوىِ
قيمةِ
معاملِ
الفقرة
الدللة ِ
""Sig
الرتباط

ـِ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

يؤدؼ التدريب إلى االستفادة القصكػ مف كفاءات

كميارات المكارد البشرية.

أسيـ التدريب في إكسابؾ ميارات معينة تساعدؾ عمى

النجاح كالتميز.

ساعد التدريب عمى التركيز عمى القدرة عمى االستنتاج

يارة التعمـ الذاتي.
لممساعدة في ته ْنم هية هم ه
قادر عمى االستخداـ
ا
أسيـ التدريب في جعمؾ
األمثل لمكقت.

أكصمني التدريب إلى مرحمة أستطيع مف خبلليا تقديـ

اقتراحات تطكيرية لته ْحسيف األهداء.

يساىـ التدريب في تحقيق الجكدة في األهداء.
يساعد

التدريب

ألذىاف اآلخريف.
يسيل

التدريب

مكاجية الضغكط.

عمى

إيصاؿ

المحافظة

عمى

المعمكمات
اليدكء

في

تؤثر عممية التدريب عمى أهداء اآلخريف.
يسيـ

التدريب

كاألسمحة اْل هع ْس هكرية.

في

استخداـ

التجييزات

0.774

0.000

0.850

0.000

0.873

0.000

0.851

0.000

0.665

0.000

0.871

0.000

0.893

0.000

0.858

0.000

0.779

0.000

0.699

0.000

* قيمة ر عند درجة حرية ( )30كمستكػ دالهلة ()0.350( = )0.05
* قيمة ر عند درجة حرية ( )30كمستكػ دالهلة ()0.450( = )0.01
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دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

مح هػكر ككػل تتمتػع
مح هػكر ميػارةِالعػدادِوالتػدريب مػع ال ْ
يتضح مػف الجػدكؿ السػابق أف فقػرات ْ
مح ػ هػكر تتمت ػػع بمعػػػامبلت
بمع ػػامبلت ارتب ػػاط دالػػػة إحص ػػائيا ،كى ػػذا يػػػدؿ عم ػػى أهف جمي ػػع فق ػ ػرات ال ْ

صدؽ عالية.

ـِ

يارة القدرة عمى التأثير في اآلخريف
جدول رقم (:)15ي هكضح معامبلت االرتباط لفقرات ْ
مح هكر هم ه
مستوىِ
قيمةِ
معاملِ
الفقرة
الدللة ِ
""Sig
الرتباط

 1تعممت مراعاة المقاصد اإليجابية في التأثير عمى اآلخريف.

0.708

0.000

 2تعممت اختيار الكقت المناسب في عمميو التأثير.

0.794

0.000

 3تعممت اختيار المكاف المناسب في عممية التأثير.

0.771

0.000

 4تعممت اختيار األسمكب المناسب في عممية التأثير.

0.573

0.000

0.553

0.000

 6تعممت تمثيل القدكة الحسنة لمتأثير عمى اآلخريف.

0.460

0.000

 7تعممت استخداـ التكنكلكجيا في التأثير عمى اآلخريف.

0.677

0.000

 8تعممت استخداـ لغة الجسد في التأثير عمى اآلخريف.

0.668

0.000

5

تعممت االستفادة مف النماذج المثالية في التأثير عمى

اآلخريف (القدكة الحسنة).

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

* قيمة ر عند درجة حرية ( )30كمستكػ دالهلة ()0.350( = )0.05
* قيمة ر عند درجة حرية ( )30كمستكػ دالهلة ()0.450( = )0.01

مح هػكر
مح هكر ميارةِالقدرةِعمىِالتأثيرِفيِاآلخريف مع ال ْ
يتضح مف الجدكؿ السابق أف فق ارت ْ
مح ػ هػكر تتمت ػػع
كك ػػل تتمت ػػع بمع ػػامبلت ارتب ػػاط دال ػػة إحص ػػائيا ،كى ػػذا ي ػػدؿ عم ػػى أهف جمي ػػع فقػ ػرات ال ْ

بمعامبلت صدؽ عالية.

ِ
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يارة العبلقات بيف القائد كالمرؤكسيف
جدول رقم ( :)16ي هكضح معامبلت االرتباط لفقرات ْ
مح هكر هم ه
مستوىِ
قيمةِ
معاملِ
الفقرة
ـِ
الدللة ِ
""Sig
الرتباط
1

أكسبتني األكاديمية القدرة عمى التفاعل مع أفكار

0.465

0.000

0.454

0.000

0.810

0.000

0.824

0.000

0.880

0.000

0.688

0.000

7

أسيمت األكاديمية في تككيف فرؽ العمل المتجانسة.

0.838

0.000

8

عممتني األكاديمية كيفية كسب دعـ الرؤساء كثقتيـ.

0.873

0.000

0.867

0.000

0.788

0.000

0.498

0.000

0.727

0.000

2
3
4
5
6

9
10
11
12

اآلخريف كمشاعرىـ.

عممتني األكاديمية استخداـ كسائل االتصاؿ المناسبة

لنقل أفكاره كتكجيياتو.

أتاحت األكاديمية التشاكر مع المرؤكسيف كاشراكيـ في
صنع الهقرار.

أسيمت األكاديمية في تفسير السمككيات اإلنسانية كفيـ
أسبابيا كدكافعيا.

عممتني األكاديمية كيفية إقناع رؤسائؾ كمرؤكسيؾ

ركرة التغيير كالتطكير.
به
ض ه
عممتني األكاديمية التجاكب مع كجيات النظر التي ال
يتفق معيا.

عممتني األكاديمية التكفيق بيف الحزـ كالميف أثناء التعامل

مع المرؤكسيف.

عممتني األكاديمية كيفية اكتساب كالء المرؤكسيف
كايصاليا ألذىانيـ.

عممتني

األكاديمية

المادية كالمعنكية.

معرفة

احتياجات

المرؤكسيف

أكسبتني األكاديمية القدرة عمى بناء العبلقات االجتماعية
مع المرؤكسيف كالتعاكف معيـ.

* قيمة ر عند درجة حرية ( )30كمستكػ دالهلة ()0.350( = )0.05

* قيمة ر عند درجة حرية ( )30كمستكػ دالهلة ()0.450( = )0.01
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دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

محػ هػكر ميػػارةِالعالقػػاتِبػػػيفِالقائػػدِوالمرؤوسػػيف مػػع
يتضػػح مػػف الجػػدكؿ السػػابق أهف فق ػرات ْ
مح هكر تتمتػع
مح هكر ككل تتمتع بمعامبلت ارتباط دالة إحصائيا ،كىذا يدؿ عمى أهف جميع فقرات ال ْ
ال ْ
بمعامبلت صدؽ عالية.

ـِ

يارة التقدير كالتحفيز
جدول رقم ( :)17ي هكضح معامبلت االرتباط لفقرات ْ
مح هكر هم ه
قيمةِ
معاملِ
مستوىِالدللة
الفقرة
""Sig
الرتباط

1

عممتني األكاديمية طرؽ إثارة حماس اآلخريف كالتأثير فييـ.

0.688

0.000

دالة عند 0.01

2

عممتني األكاديمية إنجاز المياـ كالكاجبات في المكاعيد المحددة.

0.481

0.000

دالة عند 0.01

3

عممتني األكاديمية االستخداـ الفعاؿ لمثكاب كالعقاب.

0.827

0.000

دالة عند 0.01

4

عممتني األكاديمية المثابرة كعدـ االستسبلـ لئلحباطات.

0.699

0.000

دالة عند 0.01

5

عممتني األكاديمية تحفيز العقكؿ بالسؤاؿ كالتعمـ.

0.750

0.000

دالة عند 0.01

6

عممتني األكاديمية ته ْعزيز استخداـ التحفيز المادؼ.
عممتني األكاديمية استخداـ التحفيز المعنكؼ.

0.754

0.000

دالة عند 0.01

0.699

0.000

دالة عند 0.01

8

عممتني األكاديمية استثارة كتحريؾ الدافع الذاتي.

0.754

0.000

دالة عند 0.01

9

ساعدتني األكاديمية عمى تطكير قدراتي في العمل اْلقيادؼ.

0.624

0.000

دالة عند 0.01

0.578

0.000

دالة عند 0.01

0.556

0.000

دالة عند 0.01

7

10
11

ساعدتني األكاديمية عمى اكتشاؼ قدراتي كمياراتي كتكميفػي
بمياـ جديدة.

ساعدتني األكاديمية عمى الحصكؿ عمى م ازيػا المشػاركة فػي

ميمات خاصة.

* قيمة ر عند درجة حرية ( )30كمستكػ دالهلة ()0.350( = )0.05
* قيمة ر عند درجة حرية ( )30كمستكػ دالهلة ()0.450( = )0.01

محػ هػكر ككػػل تتمتػػع
محػ هػكر ميػػارةِالتقػػديرِوالتحفيػػز مػػع ال ْ
يتضػػح مػػف الجػػدكؿ السػػابق أف فقػرات ْ
مح ػ هػكر تتمت ػػع بمعػػػامبلت
بمع ػػامبلت ارتب ػػاط دالػ ػػة إحص ػػائيا ،كى ػػذا يػ ػػدؿ عم ػػى أف جمي ػػع فق ػ ػرات ال ْ

صدؽ عالية.
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ِ:8.1.3ثباتِأداةِالدراسةِ(الستبانة)ِ :

 .1الثباتِبطريقةِألفاِكرونباخِ :

بانة
بانة مػػف خػػبلؿ حسػػاب "معػػامالتِألفػػاِكرونبػػاخ" ،لمحػػاكر االسػػت ه
تػػـ التأكػػد مػػف ثبػػات االسػػت ه
بانة ككل ،كما ىك مبيف في الجدكؿ التالي:
كاالست ه
بانة ككل
بانة كاالست ه
جدول رقم ( :)18ي هكضح معامبلت ألفا كركنباخ لمحاكر االست ه
معامالتِألفاِكرونباخ
محور
ـ
ال ْ
0.878
يارة التخطيط كالرؤية المستقبمية
1
هم ه
يارة اإلبداع كاالبتكار كالتجديد
2
هم ه
يارة التحميل كحل المشكبلت كاتخاذ الهقرارات
 3هم ه
يارة اإلعداد كالتدريب
4
هم ه
5
6
7

يارة القدرة عمى التأثير في اآلخريف
هم ه
يارة العبلقات بيف القائد كالمرؤكسيف
هم ه
يارة التقدير كالتحفيز
هم ه
الستبانةِككل ِ

0.906
0.889
0.950
0.840
0.934
0.897

0.907

بانة ككػل ىػي
بانة كلبلسػت ه
يتضح مػف الجػدكؿ السػابق أف معػامبلت ألفػا كركنبػاخ لمحػاكر االسػت ه
اسةِ .
معامبلت ثبات عالية ،كتفي بأغراض الدر ه

 .2الثباتِبطريقةِالتجزئةِالنصفيةِ :

بانة مػػف خػػبلؿ حسػػاب معػػامبلت االرتبػػاط بطريقػػة التجزئػػة
كتػػـ التأكػػد أيضػػا مػػف ثبػػات االسػػت ه
بانة ككل ،كما ىك مبيف في الجدكؿ التالي:
بانة كاالست ه
النصفية لمحاكر االست ه
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بانة ككل
بانة كاالست ه
جدول رقم ( :)19معامبلت االرتباط بطريقة التجزئة النصفية لمحاكر االست ه
معامالتِالرتباط
محور ِ
ـِ
ال ْ
قبلِالتعديل بعدِالتعديل
1

يارة التخطيط كالرؤية المستقبمية
هم ه
يارة اإلبداع كاالبتكار كالتجديد
هم ه

5

يارة القدرة عمى التأثير في اآلخريف
هم ه
يارة العبلقات بيف القائد كالمرؤكسيف
هم ه

2

يارة التحميل كحل المشكبلت كاتخاذ الهقرارات
 3هم ه
يارة اإلعداد كالتدريب
4
هم ه
6
7

يارة التقدير كالتحفيز
هم ه
الستبانةِككل ِ

0.663

0.797

0.610

0.758

0.553

0.712

0.874

0.933

0.332

0.498

0.814

0.897

0.695

0.820

0.802

0.890

بانة كك ػػل ى ػػي
بانة كلبلس ػػت ه
يتض ػػح م ػػف الج ػػدكؿ الس ػػابق أف مع ػػامبلت االرتب ػػاط لمح ػػاكر االس ػػت ه
اسةِ .
معامبلت ثبات عالية ،كتفي بأغراض الدر ه
ِ

ِ:9.1.3الساليبِالِ ْحصائيِةِالمستخدمةِ :

اس ػػة ت ػػـ اس ػػتخداـ الرزم ػػة اإل ْحص ػػائية لمعم ػػكـ االجتماعي ػػة ()SPSS
كلئلجاب ػػة عم ػػى أس ػػئمة الدر ه
(معامػػل ارتبػػاط بيرسػػكف ،معامػػل ارتبػػاط سػػبيرماف ،معامػػل ألفػػا كركنبػػاخ ،طريقػػة التجزئػػة النصػػفية،
التكرار ،المته هكسط الحسابي ،االنحػراؼ المعيػارؼ ،قيمػة " ،"Tكقيمػة " ،"Sig.الػ هكْزف الن ْسػبي ،اختبػار
اسة.
 ،One-Way ANOVAاختبار  )LSDفي إجراء التحميبلت اإل ْحصائية البلزمة لمدر ه
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ِ:10.1.3خطواتِإجراءِالدراسةِ :
تـ اتباع الخطكات التالية:
اسة ،كتمخيصيا كالتعميق عمييا.
 .1االطبلع عمى الدراسات السابقة في مجاؿ الدر ه
اسة.
اسة ،كبناء اإلطار النظرؼ لمدر ه
 .2االطبلع عمى األدب النظرؼ السابق في مجاؿ الدر ه
بانة.
بانة) ،كالتحقق مف صدؽ كثبات االست ه
اسة (االست ه
 .3بناء أداة الدر ه
اسة.
 .4اختيار مجتمع كعينة الدر ه
اسة كجمعيا.
اسة (االست ه
بانة) عمى عينة الدر ه
 .5تكزيع أداة الدر ه
 .6تنفيذ المقاببلت الشخصية.
 .7تحميل البيانات كعرضيا في جداكؿ كالتعقيب عمييا.

 .8تفسير النتائج كمناقشتيا ،كصياغة التكصيات كالمقترحات.
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ى
ى ى
المبحثىالثاني:ىتحلولىالبواناتىواختبارىالفرضواتى
ونتائجىالمقابالت
ى

ى

ِ:1.2.3المقدمة
اؿِالوؿ
ِ:2.2.3الجابةِعمىِالسؤ ْ

الجابةِعمىِالسؤاؿِالثاني
ِ
ِ:3.2.3
ِ
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اْلم ْبحثِالثاني ِ

ِتحميلِالبياناتِواختبارِالفرضياتِونتائجِالمقابالت ِ
ِ

ِ:1.2.3المقدمةِ :

بانة ،كاختبػػار
اسػػة ،مػػف حيػػث تحميػػل بيانػػات االسػػت ه
يتنػػاكؿ ىػػذا الفصػػل اإلجاب ػ هة عمػػى أسػػئمة الدر ه
بانة ،ث ػػـ تفس ػػير النت ػػائج كمناقش ػػتيا ،كم ػػف ث ػػـ بيػ ػاف أكجػ ػو االتف ػػاؽ كاالخ ػػتبلؼ م ػػع
فرض ػػيات االس ػػت ه
الدراسات السابقة ،ككذلؾ نتائج المقاببلت الشخصية.
ِ:2.2.3الجابةِعمىِالسؤاؿِ ْالوؿِ :
ينص السؤاؿ ْاألهكؿ عمى ما يمي:

ماِدورِأكاديميةِفم ْسطيفِاْلع ْسكريةِفيِتْنميةِاْلمياراتِاْلقياديِة؟ ِ

كلقػ ػ ػػد تػ ػ ػػـ تحميػ ػ ػػل البيانػ ػ ػػات باسػ ػ ػػتخداـ المته هكسػ ػ ػػط الحسػ ػ ػػابي كاالنح ػ ػ ػراؼ المعيػ ػ ػػارؼ كقيمػ ػ ػػة ""T
كقيمة " "Sig.كال هكْزف الن ْسبي ،كما ىك مبيف في الجدكؿ التالي:
بانة ككل
بانة الرئيسة كاالست ه
جدول رقم ( :)20ي هكضح محاكر االست ه
قيمة ِ الو ْزفِِ ِ
ال ُمتوسطِ ِالنحراؼِ ِ قيمة ِ
التْرتيب
محور ِ
ـِ
ال ْ
" ِ "Sig.الن ْسبيِ ِ
"ِ "T
الحسابي ِ المعياريِ ِ
3
82.612 0.000 116.362 0.936 8.261
يارة التخطيط كالرؤية المستقبمية
 1هم ه
7
76.111 0.000 87.947 1.142 7.611
يارة اإلبداع كاالبتكار كالتجديد
 2هم ه
يار التحميل كحل المشكبلت كاتخاذ الهقرارات
 3هم هة
يارة اإلعداد كالتدريب
 4هم ه
يارة القدرة عمى التأثير في اآلخريف
 5هم ه

يارة العبلقات بيف القائد كالمرؤكسيف
 6هم ه

يارة التقدير كالتحفيز
 7هم ه
الستبانةِككل ِ

7.990

1.012

79.901 0.000 104.111

5

8.361

1.083

83.615 0.000 101.842

1

7.963

1.188

88.416

79.634 0.000

6

8.002

1.142

92.431

80.024 0.000

4

8.310

0.981

83.099 0.000 111.792

2

80.714 0.000 117.862 0.903 8.071
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كقد تبيف مف الجدكؿ السابق أف:

دورِأكاديميػػػػػػػةِفم ْسػػػػػػػطيفِاْلع ْسػػػػػػػكريةِفػػػػػػػيِتْنميػػػػػػػةِاْلميػػػػػػػاراتِاْلقياديػػػػػػػة ج ػ ػ ػػاء بػ ػ ػ ػكْزف
ه ه
ن ْسػػبي ()80.714؛ كىػػذا يػػدؿ عمػػى أهف أكاديميػػة فمسػػطيف العسػػكرية لػػدييا اىتمػػاـ كبيػػر فػػي تهْنمهيػػة
اْل هميػػارات اْلقيادي ػة لػػدػ طمبتيػػا المنتسػػبيف لػػدييا ،كيفسػػر الباحػػث ذلػػؾ باىتمػػاـ األكاديميػػة بتهْنمهيػػة

اْل هميػػارات كاالسػػتفادة مػػف تجػػارب الكميػػات السػػابقة فػػي ته ْعزيػػز نقػػاط القػػكة كتطكيرىػػا كمعالجػػة نقػػاط
الضعف كخاصة بتهْنمهية اْل هميارات اْلقيادية.
ػاء بػ هكْزف ن ْسػبي (،)83.615
 .1الت ْرتيب ْاألهكؿ ىك ْ
مح هكر ( هم ه
يارة اإلعداد كالتػدريب) ،كقػد ج ه
ػاء بدرجػػة كبيػرة جػػدا ،كيعتبػػر أعمػػى
كىػػذا يػػدؿ عمػػى أهف ْ
محػ هػكر هميػ ه
ػارة اإلعػػداد كالتػػدريب جػ ه

هكْزف ن ْس ػػبي ف ػػي المح ػػاكر الت ػػي تناكلي ػػا الباح ػػث ،كيرج ػػع الباح ػػث ذل ػػؾ إل ػػى تركي ػػز قي ػػادة
ػارة اإلع ػػداد كالتػػدريب كته ْعزيػػز ذلػػؾ فػػي برامجي ػػا
أكاديميػػة فمسػػطيف العسػػكرية عمػػى هميػ ه
الته ْعميمية.

جاء بػ هكْزف ن ْسػبي (.)83.099
 .2الت ْرتيب الثاني ىك ْ
مح هكر ( هم ه
يارة التقدير كالتحفيز) ،كقد ه
جاء بدرجة كبيرة جدا ،كيعتبر الت ْرتيب
كىذا يدؿ عمى أف ْ
مح هكر هم ه
يارة التقدير كالتحفيز ه
الثاني في المحاكر ،كيفسر الباحث ذلؾ باستخداـ األكاديمية التحفيز المعنػكؼ كالمػادؼ
لػػدػ منتسػػبييا ،كالحػػرص عمػػى التنػػافس اإليجػػابي بيػػنيـ ،كلعبػػت دك ار ميمػػا فػػي ته ْعزيػػز

الدافع المعنكؼ ،كبناء العقيدة ،كالكازع الديني ،كايماف المجاىديف بأىمية كشرؼ الجيػاد

في سبيل للا.

ػاء بػ هكْزف ن ْسػػبي
 .3الت ْرتيػب الثالػػث ىػػك ْ
محػ هػكر ( همي ه
ػارة التخطػػيط كالرؤيػػة المسػػتقبمية) ،كقػد جػ ه
ػاء بدرجػة
( .)82.612كىذا يدؿ عمػى أف ْ
مح هػكر همي ه
ػارة التخطػيط كالرؤيػة المسػتقبمية ج ه
كبيػ ػرة ج ػػدا ،كيعتب ػػر الت ْرتي ػػب الثال ػػث ف ػػي المح ػػاكر ،كيرج ػػع الباح ػػث ذل ػػؾ إل ػػى اىتم ػػاـ
األهكاديميػػة فػػي عمميػػة التخطػػيط ،كته ْعزيػػز ثقافتيػػا فػػي الب ػرامج الته ْعميميػػة ككرش العمػػل،

إض ػػافة إل ػػى الق ػػدرات الت ػػي يتمت ػػع بي ػػا المنتس ػػبكف ،كذل ػػؾ لخمفي ػػتيـ اْلقياديػ ػة ف ػػي العم ػػل

الجيػ ػ ػػادؼ ،كممارسػ ػ ػػتيـ لمتخطػ ػ ػػيط س ػ ػ ػكاء فػ ػ ػػي التخطػ ػ ػػيط العمميػ ػ ػػاتي أك االسػ ػ ػػتراتيجي
اك التشغيمي.

ػارة العبلقػػات بػػيف القائػػد كالمرؤكسػػيف) ،كقػػد جػػاء ب ػكْزف
 .4الت ْرتيػػب الرابػػع ىػػك ْ
محػ هػكر ( هميػ ه
ه ه
ػارة العبلقػػات بػػيف القائػػد كالمرؤكسػػيف
ن ْسػػبي ( .)80.024كىػػذا يػػدؿ عمػػى أهف ْ
محػ هػكر هميػ ه
ػاء بدرجػػة كبي ػرة ،كيعتبػػر الت ْرتيػػب الرابػػع فػػي المحػػاكر ،كيفس ػر الباحػػث ذلػػؾ باىتمػػاـ
جػ ه
األكاديميػػة بمكضػػكع العبلقػػات بػػيف القائػػد كالمرؤكسػػيف فػػي برامجيػػا الته ْعميميػػة كالتدريبػػة

الميداني ػػة ،كته ْعزي ػػز ذل ػػؾ م ػػف خ ػػبلؿ المعايش ػػة الجماعي ػػة ب ػػيف القائ ػػد كالمرؤكس ػػيف ف ػػي
التخطيط لمعمميات كتنفيذىا.
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ػاء
 .5الت ْرتيب اْلخامس ىك ْ
مح هكر ( هم ه
يارة التحميل كحل المشكبلت كاتخػاذ الهقػرارات) ،كقػد ج ه
ػارة التحميػػل كحػػل المشػػكبلت
ب ػ هكْزف ن ْسػػبي ( .)79.901كىػػذا يػػدؿ عمػػى أهف ْ
محػ هػكر هميػ ه
ػاء بدرج ػػة كبيػ ػرة ،كيعتب ػػر الت ْرتي ػػب اْلخ ػػامس ف ػػي المح ػػاكر ،كيرج ػػع
كاتخ ػػاذ الهقػ ػرارات ج ػ ه
الباحث ذلؾ إلى أف دكر األهكاديمية في كضع منتسػبييا فػي تقػدير مكاقػف تطمػب مػنيـ
اتخػػاذ الهقػرار السػريع ،كحػػل المشػػكبلت ،كعمػػل تػػدريب محاكػػاة يضػػع القػػادة فػػي ظػػركؼ
صػػعبة فػػي العمميػػات التدريبيػػة ،ليتػػدرب عمػػى ىػػذه المكاقػػف كيػػتمكف مػػف اتخػػاذ الهقػرارات

المناسبة في المكقف المناسب مف خػبلؿ العمميػات التدريبػة ،كمػف خػبلؿ خػكض تجربػة

اتخاذ الهقرار في األكقات الصعبة.
جاء ب هكْزف ن ْسبي
 .6الت ْرتيب السادس ىك ْ
مح هكر ( هم ه
يارة القدرة عمى التأثير في اآلخريف) ،كقد ه
ػاء بدرجػة
( .)79.634كىذا يدؿ عمى أف ْ
مح هكر هم ه
يارة القدرة عمى التأثير في اآلخػريف ج ه
المحػاكر ،كيرجػع الباحػث ذلػؾ الىتمػاـ األهكاديميػة فػي
كبيرة كيعتبػر الت ْرتيػب السػادس فػي ه
ته ْعزيػػز ىػػذا الجانػػب لػػدػ منتسػػبييا ،مػػف خػػبلؿ نمػػاذج عمميػػة مػػف قػػادة ليػػـ القػػدرة عمػػى

الت ػػأثير ،باإلض ػػافة إل ػػى الق ػػدرات الت ػػي يتمت ػػع بي ػػا المجاى ػػدكف كخاص ػػة باإلقن ػػاع كالت ػػأثير
كامػػتبلؾ الحجػػج المػػؤثرة كالبػراىيف القاطعػػة فػػي تكصػيل أفكػػار ،ككػػذلؾ حضػػكر القائػػد مػػع

أفراده كجنكده ،بحيث يككف قدكة ليـ ،كىذا يجعل تأثيره عمييـ بنسبة عالية.

ػاء ب ػ هكْزف ن ْسػػبي
 .7الت ْرتيػػب السػػابع ىػػك ْ
محػ هػكر ( هميػ ه
ػارة اإلبػػداع كاالبتكػػار كالتجديػػد) ،كقػػد جػ ه
ػاء بدرجػػة
( .)76.111كىػػذا يػػدؿ عمػػى أف ْ
محػ هػكر هميػ ه
ػارة اإلبػػداع كاالبتكػػار كالتجديػػد جػ ه
كبي ػرة كيعتبػػر الت ْرتيػػب السػػابع ف ػي المحػػاكر ،كيفسػػر الباحػػث ذلػػؾ بإعطػػاء األهكاديميػػة
مساحة لمقادة الميدانييف بػالتعبير عػف آ ارئيػـ كأفكػارىـ كالعمػل عمػى التغييػر إلػى مػا ىػك
أفضل مف خبلؿ األفكار كاإلبداعات الجديدة التي يتقدـ بيا القادة الميدانيكف.
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يارة التخطيط كالرؤية المستقبمية
جدول رقم ( :)21ي هكضح هم ه
ـِ
1

ال ُمتوسط ِ النحراؼ ِ

الفقرة
أسيمت

األكاديمية

عمى التخطيط.

ساعدتني

األكاديمية

الحسابي ِ المعياريِ ِ

في
عمى

زيادة

قدرتي

8.414

1.254

الو ْزفِ ِ

قيمة ِ

قيمة ِ

"ِ "T

"ِ "Sig.

الن ْسبيِ ِ

88.479

0.000

84.138

التْرتيب
1

االستقبللية

 2في الرأؼ كاألفكار بعيدا عف سيطرة

8.138

1.541

69.671

0.000

81.379

7

كتأثير اآلخريف.
3
4
5
6
7

عممتني األكاديمية كيف أطكر الخطط
كأجعميا مقبكلة لدػ العامميف.

أكسبتني األكاديمية القدرة عمى تكظيف
المكارد المتاحة لتنفيذ الخطط كالمياـ.
ربت األكاديمية في العزـ كاإلصرار عمى
بمكغ األىداؼ كالغايات.

ساعدتني األكاديمية في تطكير قدرتي عمى
استقراء األحداث المستقبمية كاالستعداد ليا.
عممتني األكاديمية المكازنة بيف المياـ
ككضع ْاألهكلكيات.

أكسبتني األكاديمية القدرة عمى ترجمة كبمكرة

يادة العميا إلى برامج كجداكؿ
 8تكجييات اْلق ه
عمل تنفيذية.
9

عممتني األكاديمية إعداد الخطط كأكامر

العمميات عمى مستكػ الكحدة القتالية.
المجموع

8.368

1.179

93.624

0.000

83.678

4

8.103

1.133

94.331

0.000

81.034

8

8.402

1.368

81.009

0.000

84.023

2

8.345

1.266

86.942

0.000

83.448

5

8.218

1.299

83.486

0.000

82.184

6

7.983

1.345

78.291

0.000

79.828

9

8.379

1.375

80.400

0.000

83.793

3

8.261

0.936

116.362

0.000

82.612

كقد تبيف مف الجدكؿ السابق أف:

دورِأِكاديميػػةِفم ْسػػطيفِاْلع ْسػػكريةِفػػيِتْنميػػةِميػػارةِالتخطػػيطِوالرؤيػػةِالمسػػتقبمية جػػاء بػكْزف
ه ه
ن ْسبي (.)82.612
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أعمى فقرتيف ىما:

ػاءت بػ هكْزف ن ْسػػبي
فقػرة رقػػـ ( )1كىػػي (أسػػيمت األكاديميػػة فػػي زيػػادة قػػدرتي عمػػى التخطػػيط) ،جػ ه
(.)84.138

ػاءت
فقرة رقـ ( )5كىي (ربت األكاديمية في العزـ كاإلصػرار عمػى بمػكغ األىػداؼ كالغايػات) ،ج ه

ب هكْزف ن ْسبي (.)84.023
كىذا يػدؿ عمػى أف األكاديميػ هة كػاف ليػا دكر كبيػر فػي زيػادة القػدرة عمػى التخطػيط لػدػ طبلبيػا،

كمػػا أف األكاديميػػة احتيػػاج ضػػركرؼ داخػػل الميػػداف ،كلعبػػت دك ار ميمػػا فػػي تربيػػة العػػزـ كاإلص ػرار
عمى بمكغ األىداؼ كالغايات لدػ منتسبييا.

كيع ػػزك الباح ػػث ذل ػػؾ إل ػػى دكر األكاديمي ػػة ف ػػي االىتم ػػاـ ب ػػالتخطيط كالرؤي ػػة المس ػػتقبمية كالع ػػزـ

كاإلصػ ػرار عم ػػى بم ػػكغ األى ػػداؼ كتحقيقي ػػا ،كذل ػػؾ ف ػػي ظ ػػل الظػ ػركؼ الصػ ػعبة الت ػػي نعيشػ ػيا تح ػػت

االحػػتبلؿ الص ػييكني ،كالتحػػديات الكبي ػرة التػػي تكاجينػػا ،كثقافػػة كضػػع الخطػػط كترجمتيػػا كالحػػرص
عمػػى تحقيقيػػا ىػػي مػػف أىػػـ أكلكيػػات قيػػادة األكاديميػػة ،باإلضػػافة لمقػػدرات كالخب ػرة التػػي يتمتػػع بيػػا

المنتسبكف ،لخمفيتيـ اْلقيادية كخاصة فيما يخص التخطيط في العمميات اْل هع ْس هكرية.
أدنى فقرتيف ىما:

ػادة العميػػا إلػػى
فقػرة رقػػـ ( )8كىػػي (أكسػػبتني األكاديميػػة القػػدرة عمػػى ترجمػػة كبمػػكرة تكجييػػات اْلقيػ ه
جاءت ب هكْزف ن ْسبي (.)79.828
برامج كجداكؿ عمل تنفيذية) ،ه
فق ػرة رقػػـ ( )4كىػػي (أكسػػبتني األكاديميػػة القػػدرة عمػػى تكظيػػف الم ػكارد المتاحػػة لتنفيػػذ الخط ػػط

جاءت ب هكْزف ن ْسبي (.)81.034
كالمياـ) ،ه
كىذا يدؿ عمى أف األكاديمية أكسبت منتهسبييا القدرات كالميارات التي يستطيعكف مف خبلليػا العمػل
عمى ترجمة كبمكرة تكجييػات اْلقي هػادة العميػا إلػى بػرامج كجػداكؿ عمػل تنفيذيػة ،كمػا أف األكاديميػة أكسػبت

منتهسبييا القدرة عمى تكظيف المكارد المتاحة لتنفيذ الخطط كالمياـ.

ػادة العميػا إلػى
كيعزك الباحث ذلؾ إلى أنػو لػيس مػف دكر األكاديميػة
ترجمػة كبم هػكرة تكجييػات اْلقي ه
ه
كجداكؿ عمل تنفيذية ،كذلؾ منكط في القيادة المباشرة الميدانية التي يقع عمى كاىميا ترجمة
برامج ه

الب ػرامج إلػػى خطػػط ميدانيػػة ،كعمػػل منػػاكرات ميداني ػة لمتأك ػد مػػف سػػبلمة الخطػػط كمػػدػ جيكزيتيػػا
لمكاجية أية مخاطر محتممة.

كقػػد أكصػػت د ارسػػة اليػػكيبي  2005بأىمي ػة كضػػع الخطػػط بالنسػػبة لممػػدربيف ،أم ػا د ارسػػتي فقػػد

أكصت باألىمية بالنسبة لمقائد المتدرب.
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يارة التخطيط كالرؤية المستقبمية
نتائج المقاببلت المتعمقة في سبل ته ْنم هية هم ه
 التخصصية ككضكح الرؤية.

 إتاحة الفرصة لطبلب األكاديمية لممشاركة في كضع الخطط كالرؤية لؤلهكاديمية نفسيا.
 المشاركة في كرش عمل خاصة بدائرة اإلعداد كالتدريب كالكمية الفنية.

اسة التخطيط كفق منيج عممي سميـ.
 كضع مساؽ دراسي لدر ه
 إشغاؿ الطبلب بتماريف ،ككضع خطط عمل ،كمناقشتيا لمخركج بأفضل الخطط
بشكل عممي.

[]67

ـِ
1
2
3

يارة اإلبداع كاالبتكار كالتجديد
جدول رقم ( :)22ي هكضح هم ه
قيمة ِ
ال ُمتوسط ِ النحراؼ ِ قيمة ِ

الفقرة

يِ
الحسابي ِ المعيار ِ

أتاحت لي دراستي ممارسة اإلشراؼ
الذؼ يتيح لمطمبة استقبلليتو كابداعو.
عممتني األكاديمية ابتكار طرائق جديدة
ألهداء العمل بشكل أفضل.
أكسبتني األكاديمية القدرة عمى تقديـ
االقتراحات البناءة.

يارة في استخداـ
 4أكسبتني األكاديمية ال هم ه
التجييزات كاألسمحة اْل هع ْس هكرية.
أسيمت

األكاديمية

في

"ِ "T

الو ْزفِ ِ

" ِ "Sig.الن ْسبيِ ِ

التْرتيب

7.782

1.338

77.816 0.000 76.718

5

8.098

1.289

80.977 0.000 82.882

3

8.339

1.279

83.391 0.000 86.006

1

8.322

1.317

83.218 0.000 83.363

2

مساعدتي

 5البتكار الحمكؿ لممشكبلت التي تتـ 7.908

1.432

79.080 0.000 72.869

4

7.414

1.494

74.138 0.000 65.453

6

6.948

1.813

69.483 0.000 50.559

8

6.425

2.178

64.253 0.000 38.917

9

7.264

1.757

72.644 0.000 54.549

7

مكاجيتيا ألكؿ مرة.

6
7
8

حرصت األكاديمية عمى تكفير المناخ
المشجع عمى إظيار اإلبداعات
حرصت األكاديمية عمى تكزيع الطبلب
عمى األنشطة اإلبداعية.

أشركت األكاديمية الطمبة المبدعيف في
كضع الخطط.

ساعدت األكاديمية في تهْنمهية التْفكير
9
اإلبداعي لدػ طمبتيا

المجموع

76.111 0.000 87.947 1.142 7.611

كقد تبيف مف الجدكؿ السابق أف:

دورِأكاديميػػػةِفم ْسػػػطيفِاْلع ْسػػػكريةِفػػػيِتْنميػػػةِميػػػارةِالبػػػداعِوالبتكػػػارِوالتجديػػػد جػػاء ب ػكْزف
ه ه
ن ْسبي (.)76.111

أعمى فقرتيف ىما:

فق ػرة رقػػـ ( )3كىػػي (أكسػػبتني األكاديميػػة القػػدرة عمػػى تقػػديـ االقت ارحػػات البنػػاءة) ،جػػاءت ب ػكْزف
ه
ه
ن ْسبي (.)83.391
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ػارة فػػي اسػػتخداـ التجييػزات كاألسػػمحة اْل هع ْسػ هػكرية)،
فقػرة رقػػـ ( )4كىػػي (أكسػػبتني األكاديميػػة ال هميػ ه
جاءت ب هكْزف ن ْسبي (.)83.218
ه
كىذا يدؿ عمى عمى استراتيجية أكاديميػة فمسػطيف العسػكرية القائمػة عمػى الشػكرػ ،كاسػتيعاب آراء

يارة في استخداـ التجييزات كاألسمحة اْل هع ْس هكرية.
اآلخريف كمقترحاتيـ البناءة كالترحيب بيا ،كال هم ه
كيعػ ػػزك الباح ػ ػػث ذلػ ػػؾ إلعط ػ ػػاء األكاديمي ػ ػػة مسػ ػػاحة لمق ػ ػػادة المي ػ ػػدانييف فػ ػػي تق ػ ػػديـ اقت ارح ػ ػػاتيـ،
كاالس ػ ػ ػػتخداـ األمث ػ ػ ػػل لعممي ػ ػ ػػة التجيي ػ ػ ػػز كاألس ػ ػ ػػمحة اْل هع ْس ػ ػ ػ هػكرية ،ككيفي ػ ػ ػػة تكظيفي ػ ػ ػػا ف ػ ػ ػػي مي ػ ػ ػػاديف

القتاؿ كالتدريب.

أدنى فقرتيف ىما:

فقػ ػرة رق ػػـ ( )8كى ػػي (أش ػػركت األكاديمي ػػة الطمب ػػة المب ػػدعيف ف ػػي كض ػػع الخط ػػط) ،ج ػػاءت بػ ػكْزف
ه
ه
ن ْسبي (.)64.253
فق ػ ػرة رقػ ػػـ ( )7كىػ ػػي (حرصػ ػػت األكاديميػ ػػة عمػ ػػى تكزيػ ػػع الطػ ػػبلب عمػ ػػى األنشػ ػػطة اإلبداعيػ ػػة)،

جاءت ب هكْزف ن ْسبي (.)69.483
ه
كىذا يدؿ عمى أف األكاديمية تعمل عمى إشراؾ الطمبة المبػدعيف فػي كضػع الخطػط لكػف بشػكل
نسبي ،كحرصت عمى تكزيعيـ عمى األنشطة اإلبداعية بدرجة مته هكسطة.

كيع ػػزك الباح ػػث ذل ػػؾ لكج ػػكد ىيكمي ػػة خاص ػػة داخ ػػل األكاديمي ػػة تعم ػػل عم ػػى كض ػػع الرؤي ػػة كالخط ػػط

كاألنشطة الخاصة لطمبة األهكاديمية ،كانشغاؿ الطػبلب فػي الميػاديف العمميػة ،كعػدـ تفػريغيـ ،كقمػة كقػت

الفػػراغ لػػدييـ لممسػػاىمة كالمشػػاركة فػػي أعمػػاؿ األكاديميػػة ،باإلضػػافة إلػػى البعػػد األمنػػي الػػذؼ يشػػكل أحػػد
أىـ المحددات في إعداد الخطط العسكرية كاالستراتيجية نتيجة كجكد االحتبلؿ الصييكني.

المبادءة كاالبتكار ميارات قيادية
كاتفقت دراسة الرشكدؼ  2002بتكصيتيا بأف القدرات العقمية ك ه
ذاتية ميمة مع دراستي في ىذا المحكر.
يارة اإلبداع كاالبتكار كالتجديد.
نتائج المقاببلت المتعمقة في سبل تهْنم هية هم ه
 تككيف لجاف مختصة لمبحث كالتطكير.
 االستفادة مف تجارب اآلخريف كالبناء عمييا.
 فتح مجاؿ لمتنافس في خمق األهفكار.
 حرية التعبير عف الرأؼ.
 تكفير البيئة المناسبة.

 تكفير اإلمكانيات المادية كالمعنكية.
 إيجاد قسـ فني لئلشراؼ عمى المشاريع كاإلبداعات التقنية.

 إدراج اإلبداعات كاالبتكارات الفنية ضمف كسائط تقييـ الطبلب.
 تكفير جميع الظركؼ البيئية الداعمة لئلبداع كاالبتكار.
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يارة التحميل كحل المشكبلت كاتخاذ الهقرارات
جدول رقم ( :)23ي هكضح هم ه
قيمة ِ الو ْزفِ ِ
ال ُمتوسط ِ النحراؼ ِ قيمة ِ
التْرتيب
الفقرة
يِ
" ِ "Sig.الن ْسب ِ
"ِ "T
يِ
الحسابي ِ المعيار ِ

ـِ
1
2

طكهر ْت األكاديمية قدرتي عمى اتخاذ
ه
الهقرارات الحاسمة كالصائبة.
طكهر ْت األكاديمية قدرتي عمى تطكير
ه
الحمكؿ كالبدائل لممشكبلت.

أكسبتني

األكاديمية

السرعة

8.190

1.283

84.205

81.897 0.000

1

7.977

1.281

82.139

79.770 0.000

6

في

3

التْفكير في المكاقف التي تتـ 7.943

1.355

77.346

79.425 0.000

8

4

طكهر ْت األكاديمية قدرتي عمى تحميل
ه
المعمكمات المتعمقة بمكقف معيف.

8.046

1.225

86.636

80.460 0.000

5

7.914

1.177

88.683

79.138 0.000

9

8.069

1.195

89.046

80.690 0.000

4

7.977

1.669

63.046

79.770 0.000

6

7.908

1.440

72.461

79.080 0.000

10

7.598

1.505

66.593

75.977 0.000

11

8.144

1.171

91.700

81.437 0.000

2

8.126

1.320

81.238

81.264 0.000

3

5
6
7
8
9
10
11

مكاجيتيا.

عممتني األكاديمية اكتشاؼ المشاكل
كالتنبؤ بيا.
ساعدتني األكاديمية عمى صناعة
الهقرارات بصكرة كاضحة.

ساعدتني األكاديمية عمى صياغة
خطة لتنفيذ الهقرارات.

أنمت األكاديمية قدرتي عمى المقارنة
بيف البدائل لتحقيق األىداؼ المحددة.
عممتني األكاديمية مكاكبة المعايير
المعاصرة عند تحديد بدائل الهقرارات.

ساعدتني

تنفيذ الهقرار.

األكاديمية

في

متابعة

أسيمت األكاديمية في أف أعمل عمى

تقكيـ الهقرارات.

المجموع

79.901 0.000 104.111 1.012 7.990

كقد تبيف مف الجدكؿ السابق أف:

دورِأكاديميةِفم ْسػطيفِاْلع ْسػكريةِفػيِتْنميػةِميػارةِالتحميػلِوحػلِالمشػكالتِواتخػاذِالقػرِارات

جاء ب هكْزف ن ْسبي (.)79.901
ه
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أعمى فقرتيف ىما:

ػاءت
فقرة رقػـ ( )1كىػي ( ه
طػكهر ْت األكاديميػة قػدرتي عمػى اتخػاذ الهقػرارات الحاسػمة كالصػائبة) ،ج ه
ب هكْزف ن ْسبي (.)81.897
فق ػ ػ ػرة رقػ ػ ػػـ ( )10كىػ ػ ػػي (سػ ػ ػػاعدتني األكاديميػ ػ ػػة فػ ػ ػػي متابعػ ػ ػػة تنفيػ ػ ػػذ الهق ػ ػ ػرار) ،جػ ػ ػػاءت ب ػ ػ ػكْزف
ه
ه
ن ْسبي (.)81.437
كىػػذا يػػدؿ عمػػى أف األكاديميػػة عممػػت عمػػى تطػػكير قػػدرات الطمبػػة عمػػى اتخػػاذ الهقػرارات الحاسػػمة

ارت بدرج ػػة كبيػ ػرة ،باإلض ػػافة إل ػػى ىيكميػ ػة العم ػػل
كالص ػػائبة كالسػ ػريعة ،كالمس ػػاعدة ف ػػي تنفي ػػذ الهقػ ػر ا

القادة الميدانييف إلى العمل تحت الضغط ،كاحتياجيـ التخػاذ قػ اررات حاس هػمة
الميداني التي تهضطر
ه
كمتابعة ذلؾ.
كصائبة
ه
كيعػػزك الباحػػث ذلػػؾ إلػػى إعطػػاء األكاديميػػة فرصػػة لمطمبػػة فػػي عمميػػة اتخػػاذ الهقػرارات كتطكيرىػػا،
كأيضػ ػػا متابعػ ػػة تنفيػ ػػذ الهق ػ ػرارات فػ ػػي ميػ ػػاديف التػ ػػدريب داخػ ػػل األكاديميػ ػػة ،كته ْنم هيػ ػػة الجانػ ػػب العممػ ػػي
بدرجة كبيرة.

أدنى فقرتيف ىما:

فقرة رقـ ( )9كىػي (عممتنػي األكاديميػة مكاكبػة المعػايير المعاصػرة عنػد تحديػد بػدائل الهقػرارات)،

جاءت ب هكْزف ن ْسبي (.)75.977
ه
فقػ ػرة رقػػػـ ( )8كىػ ػػي (أنم ػػت األكاديميػ ػػة قػػػدرتي عم ػػى المقارنػػػة ب ػػيف الب ػػدائل لتحقي ػػق األىػػػداؼ

جاءت ب هكْزف ن ْسبي (.)79.080
المحددة) ،ه
كى ػػذا ي ػػدؿ عم ػػى أف األكاديمي ػػة عمم ػػت الطمب ػػة مكاكب ػػة المع ػػايير المعاصػ ػرة عن ػػد تحدي ػػد ب ػػدائل
جاءت بدرجة كبيرة.
الهقرارات ،كأنمت قدرات الطمبة عمى المقارنة بيف البدائل لتحقيق األىداؼ ه
كيعػػزك الباحػػث ذلػػؾ لمتغييػػر التكنكلػػكجي كالسياسػػي كاالقتصػػادؼ المتسػػارع فػػي بيئػػة االحػػتبلؿ
الصػييكني ،كلحداثػػة األكاديميػػة فػػي نشػػأتيا ،كلممخػػاطر كالتحػػديات التػػي تكاجييػػا ،كخاصػػة قصػػف
العدك لعدد مف مقراتيا ،كعدـ كجكد مكاف رئيسي لؤلهكاديمية.

كاتفقت دراستي مع دراسة (القحطاني )2003 ،في تكصػيتو بػأف يعطػي الطالػب مشػكمة معينػة،

إيجاد البدائل كالحمكؿ في ىذا المحكر.
كيطمب منو
ه
ه
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يارة التحميل كحل المشكبلت كاتخاذ الهقرارات.
نتائج المقاببلت المتعمقة في سبل تهْنم هية هم ه
 المشاركة في محاكاة عممية لحل مشاكل حقيقية تكاجييا أكاديمية فمسطيف العسكرية.
 إعطاء دكرات لمطبلب في طريق التحميل كحل المشكبلت.
 كرشات العمل الجماعية.

 تحديد المشكبلت الحقيقة كاستنباط الحمكؿ.

 تككيف فرؽ مف الطبلب ككضع مشكبلت كمعضبلت مع تكميفيـ بدراستيا ككضع حمكؿ ليا.
 إدراج طرؽ حل المشكبلت كاتخاذ الهقرارات ضمف المنيج الدراسي.
 عمل تماريف ميدانية تنمي قدرات اتخاذ الهقرار.

يارة العصف الذىني لبناء رصيد كاؼ مف الخيارات كالبدائل.
 ته ْعزيز هم ه
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ـِ
1
2

الفقرة

يارة اإلعداد كالتدريب
جدول رقم ( :)24ي هكضح هم ه
قيمة ِ
ال ُمتوسطِ ِالنحراؼِ ِ قيمة ِ

ي ػػؤدؼ الت ػػدريب إل ػػى االس ػػتفادة القص ػػكػ
مف كفاءات كميارات المكارد البشرية.
أس ػ ػػيـ الت ػ ػػدريب ف ػ ػػي إكس ػ ػػابؾ مي ػ ػػارات
معينة تساعدؾ عمى النجاح كالتميز.

يِ
الحسابي ِ المعيار ِ

الو ْزفِِ ِ

التْرتيب

"ِ "T

" ِ "Sig.الن ْسبيِ ِ

8.494

1.454

77.087

84.943 0.000

4

8.391

1.392

79.488

83.908 0.000

7

ساعد التػدريب عمػى التركيػز عمػى القػدرة

3

عم ػ ػػى االس ػ ػػتنتاج لممس ػ ػػاعدة ف ػ ػػي تهْنمهي ػ ػػة 8.063

1.398

76.059

80.632 0.000

10

4

8.109

1.416

75.537

81.092 0.000

8

يارة التعمـ الذاتي.
هم ه
ػادر عمػ ػػى
أسػ ػػيـ التػ ػػدريب فػ ػػي جعمػ ػػؾ قػ ػ ا
االستخداـ األمثل لمكقت.

أكصػ ػمني الت ػػدريب إل ػػى مرحم ػػة أس ػػتطيع

5

مػ ػػف خبلليػ ػػا تقػ ػػديـ اقت ارحػ ػػات تطكيريػ ػػة 8.103

1.463

73.078

81.034 0.000

9

6

8.425

1.510

73.594

84.253 0.000

5

8.592

1.193

95.038

85.920 0.000

1

8.420

1.335

83.185

84.195 0.000

6

8.506

1.266

88.590

85.057 0.000

3

8.511

1.445

77.672

85.115 0.000

2

7
8
9
10

لته ْحسيف األهداء.
يسػ ػ ػػاىـ التػ ػ ػػدريب فػ ػ ػػي تحقيػ ػ ػػق الجػ ػ ػػكدة
في األهداء.
يساعد التػدريب عمػى إيصػاؿ المعمكمػات
ألذىاف اآلخريف.
يس ػػيل الت ػػدريب المحافظ ػػة عم ػػى الي ػػدكء

في مكاجية الضغكط.

ت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؤثر عمميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدريب عمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى

أهداء اآلخريف.

يس ػػيـ الت ػػدريب ف ػػي اس ػػتخداـ التجييػ ػزات
كاألسمحة اْل هع ْس هكرية.

المجموع

83.615 0.000 101.842 1.083 8.361

كقد تبيف مف الجدكؿ السابق أف:

جاء ب هكْزف ن ْسبي (.)83.615
دورِأكاديميةِفم ْسطيفِاْلع ْسكريةِفيِتْنميةِميارةِالعدادِوالتدريب ه
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أعمى فقرتيف ىما:

فق ػرة رقػػـ ( )7كىػػي (يس ػاعد التػػدريب عمػػى إيصػػاؿ المعمكمػػات ألذى ػاف اآلخ ػريف) ،جػػاءت ب ػكْزف
ه
ه
ن ْسبي (.)85.920
فقرة رقـ ( )10كىي (يسيـ التدريب في اسػتخداـ التجييػزات كاألسػمحة اْل هع ْس هػكرية) ،جػاءت بػكْزف
ه ه
ن ْسبي (.)85.115

كىػػذا يػػدؿ عم ػى فعالي ػة ب ػرامج الت ػدريب النظري ػة كالعممي ػة كقػػدرتيا عمػػى إيصػػاؿ المعمكمػػات ألذىػػاف

اآلخ ػ ػريف ،كمس ػ ػا هىمتيا فػ ػػي اسػ ػػتخداـ التجيي ػ ػزات كاألسػ ػػمحة اْل هع ْسػ ػ هػكرية بدرجػ ػػة كبي ػ ػرة بالكفػ ػػاءة كالفعاليػ ػػة
ه

المطمكبة.
ه

كيعػػزك الباحػػث ذلػػؾ إلػػى أف األكاديميػػة أسػػيمت بشػػكل كبيػػر فػػي التػػدريب عمػػى اسػػتخداـ التجييػ ازت

كاألسمحة اْل هع ْس هكرية كتكظيفيا في القتاؿ ضد العدك الصييكني بالشكل الكمي كالنكعي المناسبيف.
أدنى فقرتيف ىما:

فقرة رقـ ( )3كىي (ساعد التدريب عمى التركيز عمى القدرة عمى االستنتاج لممسػاعدة فػي ته ْنم هيػة

جاءت ب هكْزف ن ْسبي (.)80.632
هم ه
يارة التعمـ الذاتي) ،ه
فقرة رقػـ ( )5كىػي (أكصػمني التػدريب إلػى مرحمػة أسػتطيع مػف خبلليػا تقػديـ اقت ارحػات تطكيريػة

جاءت ب هكْزف ن ْسبي (.)81.034
لته ْحسيف األهداء) ،ه
كيدؿ ذلؾ عمى أف األكاديمية ساعدت عمى التركيػز عمػى القػدر عمػى االسػتنتاج لممسػاعدة فػي ته ْنم هيػة
يارة الته ْعميـ الذاتي كقدرة الطمبة عمى تقديـ االقتراحات بدرجة جيدة جدا.
هم ه
ػعف بع ػػض اإلمكان ػػات المس ػػتخدمة ف ػػي التػ ػدريب ف ػػي ى ػػذا المج ػػاؿ كالناتج ػػة ع ػػف
كيع ػػزك الباح ػػث ض ػ ه
ػاؿ دكف كصػكؿ بعػض الكفػاءات كالخبػرات ،باإلضػافة إلػى
الحصار المفػركض عمػى قطػاع غػزة الػذؼ ح ه
نقص بعض األجيزة كالمعدات.

اسػتي فػػي ىػػذا المحػػكر بتكصػػية تؤكػد عمػػى ضػػركرة االىتمػػاـ
اتفقػػت د ارسػػة (العمػػرؼ )1999 ،مػػع در ه
باستم اررية التدريب لمختمف المستكيات القيادية.
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يارة اإلعداد كالتدريب.
نتائج المقاببلت المتعمقة في سبل تهْنم هية هم ه
 بياف أىمية التدريب لدػ مجمس األكاديمية.
 عمل برامج تدريبة مبنية عمى تقييـ األهداء.
 تطكير كتحديث البرامج التدريبية.

 عمل كرشات عمل لتبلقح األفكار.

 زيادة التدريب العممي بالمشركعات التكتيكية كفق الحاجة الدراسية.
 تطكير الكادر التدريبي التابع لمكمية كزيادة أعداده كفق التدريب.

 متابعة كمكاكبة العمكـ التدريبية عمى مستكػ الدكلة المتقدمة عسكريا كادراجيا بما يتناسب
مع الكاقع المحمي.

 تزكيد المدرب بجميع األدكات التي تساعد في نجاح عممية التدريب.
 الحرص عمى انتقاء الكادر التدريبي عمى أعمى مستكػ.

 تحديد الفجكة التدريبية ،كمف ثـ تحديد االحتياجات التدريبية.
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يارة القدرة عمى التأثير عمى اآلخريف
جدول رقم ( :)25ي هكضح هم ه
الو ْزفِِ ِ
قيمة ِ
ال ُمتوسطِ ِالنحراؼِ ِ قيمة ِ
التْرتيب
الفقرة ِ
" ِ "Sig.الن ْسبيِ ِ
ي ِ "ِ "T
الحسابي ِ المعيار ِ

ـِ
1
2
3
4
5
6
7
8

تعممت مراعاة المقاصد اإليجابية في

التأثير عمى اآلخريف.

تعممت اختيار الكقت المناسب في
عممية التأثير.
تعممت اختيار المكاف المناسب في
عممية التأثير.
تعممت اختيار األسمكب المناسب في
عممية التأثير.

تعممت االستفادة مف النماذج المثالية في
التأثير عمى اآلخريف (القدكة الحسنة).
تعممت تمثيل القدكة الحسنة لمتأثير
عمى اآلخريف.
تعممت استخداـ التكنكلكجيا في التأثير
عمى اآلخريف.
تعممت استخداـ لغة الجسد في التأثير
عمى اآلخريف.

المجموع

8.115

1.389

81.149 0.000 77.073

3

8.046

1.438

80.460 0.000 73.817

4

7.989

1.410

79.885 0.000 74.731

6

8.029

1.314

80.287 0.000 80.577

5

8.385

1.279

83.851 0.000 86.448

2

8.477

1.201

84.770 0.000 93.129

1

7.270

1.900

72.701 0.000 50.482

8

7.397

1.846

73.966 0.000 52.849

7

79.634 0.000 88.416 1.188 7.963

كقد تبيف مف الجدكؿ السابق أف:

يارةِالقدرةِعمىِالتأثيرِعمىِاآلخريف جػاء بػكْزف
دورِأكاديميةِفم ْسطيفِاْلع ْسكريةِفيِتْنميةِم ِ
ه ه
ن ْسبي (.)79.634

أعمى فقرتيف ىما:

ػاءت ب ػ هكْزف ن ْسػػبي
فق ػرة رقػػـ ( )6كىػػي (تعممػػت تمثيػػل القػػدكة الحسػػنة لمتػػأثير عمػػى اآلخ ػريف) ،جػ ه
(.)84.770
فق ػرة رقػػـ ( )5كىػػي (تعممػػت االسػػتفادة مػػف النمػػاذج المثاليػػة فػػي التػػأثير عمػػى اآلخ ػريف (القػػدكة

جاءت ب هكْزف ن ْسبي (.)83.851
الحسنة)) ،ه
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ػدكة الحس ػ ػػن هة دائمػ ػ ػا حاضػ ػ ػرة ب ػ ػػيف الق ػ ػػادة كالم ػ ػػدربيف كالطمب ػ ػػة ،كذل ػ ػػؾ
كى ػ ػػذا ي ػ ػػدؿ عم ػ ػػى أف الق ػ ػ ه
بأيديمكجيتيـ اإلسبلمية.
كيفسر الباحث ذلؾ بحضكر الشخصػيات اْلقياديػة التػي تجسػد قػدكة حسػنة لمطػبلب كخاصػة فػي

قيادة األهكاديمية ،كتكاجدىا المستمر بيف الطمبة ،في معظـ مراحل العمميات الته ْعميمية كالتدريبة.
أدنى فقرتيف ىما:

فقػ ػرة رق ػػـ ( )7كى ػػي (تعمم ػػت اس ػػتخداـ التكنكلكجي ػػا ف ػػي الت ػػأثير عم ػػى اآلخػ ػريف) ،ج ػػاءت بػ ػكْزف
ه
ه
ن ْسبي (.)72.701
فقػ ػرة رق ػػـ ( )8كى ػػي (تعمم ػػت اس ػػتخداـ لغ ػػة الجس ػػد ف ػػي الت ػػأثير عم ػػى اآلخػ ػريف) ،ج ػػاءت بػ ػكْزف
ه
ه
ن ْسبي (.)73.966
كيدؿ ذلؾ عمى محدكدية تػدريب الطػبلب عمػى اسػتخداـ التكنكلكجيػا فػي التكاصػل كالتػأثير عمػى

لغة الجسد.
اآلخريف ،كمحدكدية تدريب الطبلب عمى استخداـ ه
كيع ػػزك الباح ػػث ذل ػػؾ إل ػػى التح ػػديات كالمخ ػػاطر الت ػػي تكاجيي ػػا األكاديمي ػػة خاص ػػة م ػػف الع ػػدك
الصييكني ،كعدـ كجكد استهقرار دائػـ لمعمميػة التدريسػية؛ بسػبب األكضػاع األمنيػة كتيديػدات العػدك
المتك ػ ػػررة ،كع ػ ػػدـ كج ػ ػػكد مختصػ ػ ػيف لمتػ ػ ػدريب عم ػ ػػى االس ػ ػػتخداـ األمث ػ ػػل لمغ ػ ػػة الجس ػ ػػد ف ػ ػػي التػ ػ ػأثير
عمى اآلخريف.

اآلخػريف
كاتفقت رسالة (القرشي )1995 ،مع رسػاهلتي فػي ىػذا المحػكر بأىميػة فػف التػأثير عمػى ه

كحمميـ عمى إنجاز مياميـ العسكرية بكل رضا كطيب خاطر.

يارة القدرة عمى التأثير في اآلخريف.
نتائج المقاببلت المتعمقة في سبل تهْنم هية هم ه
 التدريب عمى فيـ الشخصيات.
 دكرات في االتصاؿ كالتكاصل كفف التعامل.
 دكرات في ميارات التأثير.

يارة االستماع لآلخريف كأراءىـ.
 ته ْعزيز هم ه
يارة استخداـ لغة الجسد ألنيا مف أىـ ميارات التأثير.
 ته ْعزيز هم ه
 الثقة كاإليماف بالفكرة المراد طرحيا كالصدؽ فييا.
 إعطاء القدكة الحسنة في الكثير مف السمككيات.
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يارة العبلقات بيف القائد كالمرؤكس
جدول رقم ( :)26ي هكضح هم ه
قيمة ِ الو ْزفِِ ِ
ال ُمتوسطِ ِالنحراؼِ ِ قيمة ِ
التْرتيب
الفقرة ِ
" ِ "Sig.الن ْسبيِ ِ
ي ِ "ِ "T
الحسابي ِ المعيار ِ

ـِ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

أكسػػبتني األكاديميػػة القػػدرة عمػػى التفاعػػل
مع أفكار اآلخريف كمشاعرىـ.

8.195

عممتنػ ػ ػػي األكاديمي ػ ػ ػػة اسػ ػ ػػتخداـ كس ػ ػ ػػائل

1.307

81.954 0.000 82.736

2

االتص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ المناس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبة لنق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل 7.787

1.726

77.874 0.000 59.529

11

7.994

1.567

79.943 0.000 67.280

7

7.621

1.671

76.207 0.000 60.164

12

7.943

1.605

79.425 0.000 65.293

8

8.000

1.356

80.000 0.000 77.835

6

7.943

1.433

79.425 0.000 73.094

8

7.937

1.525

79.368 0.000 68.654

10

8.167

1.386

81.667 0.000 77.744

3

8.040

1.472

80.402 0.000 72.063

5

8.115

1.206

81.149 0.000 88.744

4

أفكاره كتكجيياتو.

أتاحػ ػ ػ ػ ػ ػػت األكاديميػ ػ ػ ػ ػ ػػة التشػ ػ ػ ػ ػ ػػاكر مػ ػ ػ ػ ػ ػػع
المرؤكسيف كاشراكيـ في صنع الهقرار.

أسيمت األكاديمية في تفسير السمككيات
اإلنسانية كفيـ أسبابيا كدكافعيا.
عممتنػػي األكاديميػػة كيفيػػة إقنػػاع رؤسػػائؾ

ركرة التغيير كالتطكير.
كمرؤكسيؾ ب ه
ض ه
عممتني األكاديمية التجػاكب مػع كجيػات
النظر التي ال يتفق معيا.

أسػ ػ ػػيمت األكاديميػ ػ ػػة فػ ػ ػػي تكػ ػ ػػكيف فػ ػ ػػرؽ
العمل المتجانسة.
عممتنػ ػػي األكاديميػ ػػة كيفيػ ػػة كسػ ػػب دعػ ػػـ
الرؤساء كثقتيـ.
عممتن ػػي األكاديمي ػػة التكفي ػػق ب ػػيف الح ػػزـ
كالميف أثناء التعامل مع المرؤكسيف.
عممتن ػػي األكاديمي ػػة كيفي ػػة اكتس ػػاب كالء
المرؤكسيف كايصاليا ألذىانيـ.
عممتن ػ ػػي األكاديمي ػ ػػة معرف ػ ػػة احتياج ػ ػػات
المرؤكسيف المادية كالمعنكية.
أكسػ ػػبتني األكاديميػ ػػة القػ ػػدرة عمػ ػػى بنػ ػػاء

 12العبلق ػ ػػات االجتماعي ػ ػػة م ػ ػػع المرؤكس ػ ػػيف 8.287
كالتعاكف معيـ.

المجموع

1.329

82.874 0.000 82.246

80.024 0.000 92.431 1.142 8.002
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1

كقد تبيف مف الجدكؿ السابق أف:

دورِأكاديميةِفم ْسطيفِاْلع ْسكريةِفيِتْنميةِميػارةِالعالقػاتِبػيفِالقائػدِوالمػرؤوس جػاء بػكْزف
ه ه
ن ْسبي (.)80.024

أعمى فقرتيف ىما:

فقرة رقـ ( )12كىي (أكسبتني األكاديمية القدرة عمى بناء العبلقػات االجتماعيػة مػع المرؤكسػيف

ف
جاءت ب هكْزف ن ْسبي (.)82.874
كالتعاك معيـ) ،ه
فق ػرة رقػػـ ( )1كىػػي (أكسػػبتني األكاديميػػة القػػدرة عمػػى التفاعػػل مػػع أفكػػار اآلخ ػريف كمشػػاعرىـ)،

جاءت ب هكْزف ن ْسبي (.)81.954
ه
ػيف
كيدؿ ذلؾ عمى اىتماـ األكاديمية فػي تكضػيح أىميػة بنػاء العبلقػات االجتماعيػة مػع المرؤكس ه
كالتعاكف معيـ ،ككذلؾ التفاعل مع أفكارىـ كمشاعرىـ.
كيعزك الباحث ذلؾ إلى قػدرة األهكاديميػة عمػى بنػاء كته ْعزيػز العبلقػات االجتماعيػة بػيف المدرسػيف
كالطمبػ ػػة فػ ػػي الم ارحػ ػػل الد ارسػ ػػية المختمفػ ػػة ،كالقػ ػػدرة عمػ ػػى التفاعػ ػػل اإليجػ ػػابي مػ ػػع أفكػ ػػار اآلخ ػ ػريف

كمشاعرىـ ،كانعكاس ذلؾ عمى الميداف العممي لمفئات اْلقيادية المنتسبة لمكمية.

أدنى فقرتيف ىما:

فقرة رقـ ( )4كىي (أسيمت األكاديمية في تفسير السمككيات اإلنسانية كفيـ أسبابيا كدكافعيػا)،

جاءت ب هكْزف ن ْسبي (.)76.207
ه
فق ػ ػرة رقػ ػػـ ( )2كىػ ػػي (عممتنػ ػػي األكاديميػ ػػة اسػ ػػتخداـ كسػ ػػائل االتصػ ػػاؿ المناسػ ػػبة لنقػ ػػل أفكػ ػػاره
جاءت ب هكْزف ن ْسبي (.)77.874
كتكجيياتو) ،ه
كي ػػدؿ عم ػػى أف األكاديمي ػػة بحاجػ ػة إل ػػى زي ػػادة االىتم ػػاـ ف ػػي تفس ػػير الس ػػمككيات اإلنس ػػانية كفي ػػـ

أسبابيا كدكافعيا كاتجاىات اآلخريف ،كاستخداـ كسائل االتصاؿ المناسبة.

كيعػػزك الباحػػث ذلػػؾ إلػػى انشػػغاؿ القػػادة كتركيػػزىـ عمػػى اإلنجػػاز فػػي العمػػل عمػػى حسػػاب فيػػـ

سػػمككيات كاتجاىػػات األف ػراد اإلنسػػانية باإلضػػافة إلػػى الحاجػػة لتطػػكير ميػػارات االتصػػاؿ كالتكاصػػل

بأنكاعيا كأشكاليا كما تهقتضيو مصمحة العمل.
كيرػ الباحث أف دراس هة العتيبي  2003أكصت بضركرة عمل القػادة عمػى إقامػة عبلقػات كثيقػة

ػر ألىميػ ػة ذل ػػؾ ف ػػي تط ػػكير األداء ،كذل ػػؾ يتف ػػق م ػػع نت ػػائج د ارس ػػتي ف ػػي ى ػػذا
م ػػع المرؤكس ػػيف؛ نظ ػ ا
المحكر.
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يارة العبلقات بيف القائد كالمرؤكسيف.
نتائج المقاببلت المتعمقة في سبل تهْنم هية هم ه
 تكضيح أىمية كظيفة التنظيـ.
 عمل ىيكل تنظيمي كاضح كمعمف لمجميع ي هكضح العبلقة بيف القادة كالمرؤكسيف.
 عمل كصف كظيفي ي هكضح طبيعة المياـ لمقادة كالمرؤكسيف.

 يفضل الييكل التنظيمي األفقي كليس الرأسي في زيادة العبلقة كالتكاصل بيف الجميع.
 التدريب عمى ميارات االتصاؿ كالتكاصل.

 تعريف كشرح الصبلحيات لمجميع ،كالفصل بيف الصبلحيات قدر اإلمكاف.
 كضكح الييكمية اإلدارية.

 المتابعة اإلدارية الفعالة كاإليجابية بيف القائد كالمرؤكسيف.
 عدـ إيجاد فجكة في التعامل بيف أركاف المؤسسة القادة كالمرؤكسيف.

 منح المرؤكسيف فرصة لمتعبير عف آ ارئيـ ككجيات نظرىـ حكؿ العمل بحرية كفق
المصمحة العامة.

 التفكيض مع المتابعة الفاعمة.

 العمل بركح الفريق مع مراعاة احتياجات اآلخريف.
 مقاببلت لمطبلب مع قادة متميزيف في العبلقات مع مرؤكسييـ.
 ته ْعزيز ثقافة احتراـ اآلخريف كتشجيعيـ عمى الحكار.
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ـِ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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الفقرة

يارة التقدير كالتحفيز
جدول رقم ( :)27ي هكضح هم ه
قيمة ِ
ال ُمتوسطِ ِالنحراؼِ ِ قيمة ِ

عممتنػ ػػي األكاديميػ ػػة طػ ػػرؽ إثػ ػػارة حمػ ػػاس
اآلخريف كالتأثير فييـ.
عممتن ػ ػ ػ ػ ػػي األكاديمي ػ ػ ػ ػ ػػة إنج ػ ػ ػ ػ ػػاز المي ػ ػ ػ ػ ػػاـ
كالكاجبات في المكاعيد المحددة.
عممتنػ ػ ػػي األكاديميػ ػ ػػة االسػ ػ ػػتخداـ الفعػ ػ ػػاؿ
لمثكاب كالعقاب.
عممتنػ ػ ػ ػ ػػي األكاديمي ػ ػ ػ ػ ػػة المثػ ػ ػ ػ ػػابرة كع ػ ػ ػ ػ ػػدـ
االستسبلـ لئلحباطات.
عممتني األكاديمية تحفيػز العقػكؿ بالسػؤاؿ
كالتعمـ.
عممتن ػ ػ ػ ػػي األكاديمي ػ ػ ػ ػػة ته ْعزي ػ ػ ػ ػػز اس ػ ػ ػ ػػتخداـ

التحفيز المادؼ.

عممتن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي األكاديمي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة اس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتخداـ
التحفيز المعنكؼ.
عممتنػ ػ ػ ػػي األكاديميػ ػ ػ ػػة اسػ ػ ػ ػػتثارة كتحريػ ػ ػ ػػؾ
الدافع الذاتي.
سػػاعدتني األكاديميػػة عمػػى تطػػكير قػػدراتي
في العمل اْلقيادؼ.

ساعدتني األكاديمية عمى اكتشاؼ قدراتي
كمياراتي كتكميفي بمياـ جديدة.
ساعدتني األكاديميػة عمػى الحصػكؿ عمػى
مزايا المشاركة في ميمات خاصة.

المجموع

يِ
الحسابي ِ المعيار ِ

الو ْزفِِ ِ

التْرتيب

"ِ "T

" ِ "Sig.الن ْسبيِ ِ

8.109

1.515

70.619

81.092 0.000

10

8.385

1.131

97.816

83.851 0.000

4

8.328

1.193

92.058

83.276 0.000

5

8.328

1.259

87.233

83.276 0.000

5

8.224

1.268

85.539

82.241 0.000

9

8.000

1.505

70.104

80.000 0.000

11

8.397

1.271

87.117

83.966 0.000

3

8.305

1.260

86.909

83.046 0.000

7

8.638

1.188

95.906

86.379 0.000

1

8.410

1.368

80.867

84.104 0.000

2

8.277

1.468

74.162

82.775 0.000

8

83.099 0.000 111.792 0.981 8.310

كقد تبيف مف الجدكؿ السابق أف:

دورِأكاديميػػػػػةِفم ْسػػػػػػطيفِاْلع ْسػػػػػكريةِفػػػػػػيِتْنميػػػػػػةِميػػػػػارةِالتقػػػػػػديرِوالتحفيػػػػػػز ج ػ ػػاء بػ ػ ػكْزف
ه ه
ن ْسبي (.)83.099
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أعمى فقرتيف ىما:

فقرة رقـ ( )9كىي (ساعدتني األكاديمية عمى تطػكير قػدراتي فػي العمػل اْلقيػادؼ) ،جػاءت بػكْزف
ه ه
ن ْسبي (.)86.379
فقػ ػرة رق ػػـ ( )10كى ػػي (س ػػاعدتني األكاديمي ػػة عم ػػى اكتش ػػاؼ ق ػػدراتي كمي ػػاراتي كتكميف ػػي بمي ػػاـ

جاءت ب هكْزف ن ْسبي (.)84.104
جديدة) ،ه
طػػكهر ْت قػػدرات المرؤكسػػيف فػػي العمػػل اْلقيػػادؼ مػػف خػػبلؿ تصػػميـ
كيػػدؿ ذلػػؾ عمػػى أف األكاديميػػة ه
جاءت بدرجة كبيرة جدا.
البرامج العممية المبنية عمى احتياج الميداف كقدرتيـ عمى اكتشاؼ مياراتيـ ه

كيعػػزك الباحػػث ذلػػؾ إلػػى امػػتبلؾ األكاديميػػة ب ػرامج ته ْعميميػػة كتدريبيػػة عمػػى مسػػتكػ عػػاؿ ،سػػاعدت

الطمبة عمى تطكير قدراتيـ كاكتشاؼ مياراتيـ ،كاعطائيا فرصػة كبيػرة لممرؤكسػيف لتطػكير القػدرات التػي
يتـ اكتشافيا مف خبلؿ برامج المحاكاة كالتي مف خبلليا تظير نقاط القكة كالضعف في الميارات.
أدنى فقرتيف ىما:

فق ػ ػرة رقػ ػػـ ( )6كىػ ػػي (عممتنػ ػػي األكاديميػ ػػة ته ْعزيػ ػػز اسػ ػػتخداـ التحفيػ ػػز المػ ػػادؼ) ،جػ ػػاءت ب ػ ػكْزف
ه
ه
ن ْسبي (.)80.000
فقرة رقـ ( )1كىي (عممتني األكاديمية طرؽ إثارة حماس اآلخػريف كالتػأثير فػييـ) ،جػاءت بػكْزف
ه ه
ن ْسبي (.)81.092
كيػػدؿ ذلػػؾ عمػػى أف األكاديميػػة عػػززت التحفيػػز المػػادؼ كنػػكع مػػف أن ػكاع التحفيػػز ،كاثػػارة حمػػاس

اآلخريف كالتأثير فييـ بدرجة كبيرة.

كيرػ الباحث أف ىذه النتيجة طبيعية لمدكر المطمكب مف األكاديمية فػي الته ْعمػيـ كالتػدريب كزرع
ثقافة التحفيز ،كبحاجة إلى تطكير مستمر كتغيير في الشكل كاألسمكب.
كقػػد اتفقػػت د ارسػػتي مػػع د ارسػػة (العمػػرؼ )1999،فػػي ىػػذا المحػػكر مػػف د ارسػػتي بالتأكيػػد عمػػى

قدكة في العمل مف أجل التدعيـ كالتشجيع.
ضركرة أف
ه
يصبح القادة ه
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يارة التقدير كالتحفيز.
نتائج المقاببلت المتعمقة في سبل تهْنم هية هم ه
 التكضيح بأف التقدير ميمة ال تفكض.
 مكافأة المحسف كمعاقبة المخطئ كالمقصر.

 منيج الحافز المناسب في المكاف المناسب كالزماف كاألسمكب المناسب.
تميز بالشكر مف بيف المتميزيف.
 تخصيص األكثر ا

 عرض نمكذج عممي لمتحفيز كأثره اإليجابي عمى العمل.
 تماريف نظرية حكؿ كسائل التقدير كالتحفيز.
 عمل كرش عمل.

 ترشيح المتميزيف لدكرات خاصة.
 إعبلف أسماء المتميزيف في كل فصل.

 المكافأة مع اعتماد سياسية الثكاب كالعقاب.

 ربط التميز بمعدالت األهكاديمية الفصمية كالعممية بنظاـ حكافز.

 منح جكائز تكريمية لمعامميف كالطبلب كفق االجتياد كالنظاـ المتبع.
ِ:3.2.3الجابةِعمىِالسؤاؿِالثانيِ :
ينص السؤاؿ الثاني عمى ما يمي:

ى ػػل تكج ػػد ف ػػركؽ ذات دالهل ػػة إ ْحص ػػائية عن ػػد مس ػػتكؼ ( )α≤0.05ف ػػي مته هكس ػػط التق ػػديرات ل ػػدكر
أهكاديمية فهم ْسطيف اْل هع ْس هكرية في ته ْنم هية اْل هميارات اْلقيادية تعزػ لمته هغيرات( :اْلم ْستهكػ اْلقيادؼ ،سػنكات
الخدمة ،العمر ،المؤىل العممي ،طبيعة العمل)؟

كلئلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ صياغة الفرضيات التالية:

 .1الفرضيةِ ْالولىِ:بالنسبةِلمتغيرِاْل ُم ْستوىِِاْلقياديِِ :

ال تكج ػػد عبلق ػػة ذات دالهل ػػة إ ْحص ػػائية عن ػػد مس ػػتكؼ ( )α≤0.05ف ػػي مته هكس ػػط التق ػػديرات ل ػػدكر
أهكاديمي ػ ػػة فهم ْس ػ ػػطيف اْل هع ْس ػ ػ هػكرية ف ػ ػػي ته ْنم هي ػ ػػة اْل همي ػ ػػارات اْلقياديػ ػ ػة تع ػ ػػزػ لمتغي ػ ػػر اْلم ْس ػ ػػتهكػ اْلقي ػ ػػادؼ
(قائد مجمكعة ،قائد فصيل ،قائد سرية ،قائد كتيبة أك لكاء).
كلقػد تػـ التحقػق مػف صػحة ىػذه الفرضػية باسػتخداـ اختبػار  ،One-Way ANOVAكمػا ىػك

مبيف في الجدكؿ التالي:
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جدول رقم ( :)28ي هكضح الفركقات بالنسبة لمتغير اْلم ْستهكػ اْلقيادؼ
ـِ

محور
ال ْ

1

يارة التخطيط كالرؤية
هم ه
المستقبمية

2

يارة اإلبداع كاالبتكار
هم ه
كالتجديد

3

يارة التحميل كحل
هم ه
المشكبلت كاتخاذ الهقرارات

4

يارة اإلعداد كالتدريب
هم ه

يارة القدرة عمى التأثير في
 5هم ه
اآلخريف

6

يارة العبلقات بيف القائد
هم ه
كالمرؤكسيف

7

يارة التقدير كالتحفيز
هم ه

المجموع ِ

المصدر ِ

مجموع ِ

درجات ِ ُمتوسط ِ

المربعات

الحرية المربعات

بيف المجمكعات

10.082

3

3.361

داخل المجمكعات

141.642

170

0.833

المجمكع

151.724

173

بيف المجمكعات

4.824

3

1.608

داخل المجمكعات

220.626

170

1.298

المجمكع

225.451

173

بيف المجمكعات

7.518

3

2.506

داخل المجمكعات

169.779

170

0.999

المجمكع

177.297

173

بيف المجمكعات

0.851

3

0.284

داخل المجمكعات

202.061

170

1.189

المجمكع

202.912

173

بيف المجمكعات

8.938

3

2.979

داخل المجمكعات

235.250

170

1.384

المجمكع

244.188

173

بيف المجمكعات

4.419

3

1.473

داخل المجمكعات

221.212

170

1.301

المجمكع

225.631

173

بيف المجمكعات

7.275

3

2.425

داخل المجمكعات

159.054

170

0.936

المجمكع

166.330

173

بيفِالمجموعات

5.228

3

1.743

داخلِالمجموعات

135.941

170

0.800

المجموع

141.169

173

قيمة ِ

قيمة ِ

ىِ
مستو ِ

""F

Sig..

الدللة

0.008 4.033

0.297 1.239

غير
دالة

0.061 2.509

0.869 0.239

غير
دالة

غير
دالة

0.095 2.153

غير
دالة

0.338 1.132

0.054 2.592

0.092 2.179

* قيمة " "Fالجدكلية عند درجة حرية ( )170 ،3كعند مستكػ دالهلة (2.680 = )0.05
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دالة

غير
دالة

غير
دالة

غيرِ
دالة

كقد تبيف مف الجدكؿ السابق أف:

مح هكر الثاني
 قيمة " "Fالمحسكبة أقل مف قيمة " "Fالجدكلية في االست ه
بانة ككل كفي ال ْ
كالثالث كالرابع كاْلخامس كالسادس كالسابع ،كىذا يدؿ عمى عدـ كجكد فركؽ ذات دالهلة
إ ْحصائية عند مستكػ دالهلة ( )α≤0.05في مته هكسط التقديرات لدكر أهكاديمية فهم ْسطيف
اْل هع ْس هكرية في ته ْنم هية اْل هميارات اْلقيادية تعزػ لمتغير اْلم ْستهكػ اْلقيادؼ.
مح هكر ْاألهكؿ ،كىذا يدؿ عمى كجكد
 قيمة " "Fالمحسكبة أكبر مف قيمة " "Fالجدكلية في ال ْ

فركؽ ذات دالهلة إ ْحصائية عند مستكػ دالهلة ( )α≤0.05في متههكسط التقديرات لدكر
أهكاديمية فهم ْسطيف اْل هع ْس هكرية في ته ْنم هية اْل هميارات اْلقيادية تعزػ لمتغير اْلم ْستهكػ اْلقيادؼ.
كإليجاد الفركقات بيف المجمكعات تعزػ لمتغير اْلم ْستهكػ اْلقيادؼ ،تـ استخداـ اختبار ،LSD

كما ىك مبيف في الجدكؿ التالي:

مح هكر
جدول رقم ( :)29ي هكضح الفركقات بيف المجمكعات تعزػ لمتغير اْلم ْستهكػ اْلقيادؼ في ال ْ
ْاألهكؿ
قائدِمجموعة ِ قائدِفصيل ِ قائدِسرية ِ قائدِكتيبةِأوِلواء ِ
اْل ُم ْستوىِِاْلقياديِ ِ
قائدِمجموعة ِ
1
قائدِفصيل ِ

-0.391

1

قائدِسرية ِ

*-0.529

-0.138

1

قائدِكتيبةِأوِلواء ِ

*-0.073

*-0.682

-0.544

1

كقد تبيف مف الجدكؿ السابق أنو:

 يكجد فركقات بيف فئة (قائد سرية) كفئة (قائد مجمكعة) لصالح فئة (قائد مجمكعة).

 يكجد فركقات بيف فئة (قائد كتيبة أك لكاء) كفئة (قائد مجمكعة) لصالح فئة (قائد مجمكعة).

 يكجد فركقات بيف مجمكعة (قائد كتيبة أك لكاء) كمجمكعة (قائد فصيل) لصالح مجمكعة
(قائد فصيل).

يارة التخطيط
 كيعزؼ الباحث ذلؾ إلى أف احتياج قائد المجمكعة كقائد الفصيل ،إلى هم ه
يارة مف خبلؿ الخبرة التي
كالرؤية المستقبمية ،كقائد السرية كقائد الكتيبة مارس ىذه ال هم ه

مارسيا في ميداف الجياد ،كاف قائد الكتيبة كقائد السرية قدرتيـ كمعرفتيـ بالتخطيط التي
اكتسبكىا مف الميداف أكثر مما تعممكه داخل األكاديمية ،لتجاربيـ السابقة كاحتكاكيـ

بالعدك خبلؿ المكاجيات السابقة معو.
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 .2الفرضيةِالثانيةِ:بالنسبةِلمتغيرِسنواتِالخدمةِ :

ال تكجػػد فػػركؽ ذات دالهلػػة إ ْحصػػائية عنػػد مسػػتكؼ ( )α≤0.05فػػي مته هكسػػط التقػػديرات لػػدكر
أهكاديمية فهم ْسطيف اْل هع ْس هػكرية فػي ته ْنم هيػة اْل هميػارات اْلقياديػة تعػزػ لمتغيػر سػنكات الخدمػة (أقػل مػف
 5سنكات ،مف -5أقل مف  10سنكات 10 ،سنكات فأكثر).

كلقػد تػـ التحقػق مػف صػحة ىػذه الفرضػية باسػتخداـ اختبػار  ،One-Way ANOVAكمػا ىػك

مبيف في الجدكؿ التالي:
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جدول رقم ( :)30ي هكضح الفركقات بالنسبة لمتغير سنكات الخدمة
ـِ

محور
ال ْ

1

يارة التخطيط كالرؤية
هم ه
المستقبمية

2

يارة اإلبداع كاالبتكار
هم ه
كالتجديد

يارة التحميل كحل المشكبلت
 3هم ه
كاتخاذ الهقرارات
4

يارة اإلعداد كالتدريب
هم ه

5

يارة القدرة عمى التأثير في
هم ه
اآلخريف

6

يارة العبلقات بيف القائد
هم ه
كالمرؤكسيف

7

يارة التقدير كالتحفيز
هم ه

المجموع ِ

المصدر ِ

مجموع ِ

درجات ِ ُمتوسط ِ

المربعات

الحرية المربعات

بيف المجمكعات

1.469

2

0.735

داخل المجمكعات

150.254

171

0.879

المجمكع

151.724

173

بيف المجمكعات

3.183

2

1.591

داخل المجمكعات

222.268

171

1.300

المجمكع

225.451

173

بيف المجمكعات

2.385

2

1.193

داخل المجمكعات

174.912

171

1.023

المجمكع

177.297

173

بيف المجمكعات

1.408

2

0.704

داخل المجمكعات

201.504

171

1.178

المجمكع

202.912

173

بيف المجمكعات

1.982

2

0.991

داخل المجمكعات

242.206

171

1.416

المجمكع

244.188

173

بيف المجمكعات

7.299

2

3.650

داخل المجمكعات

218.332

171

1.277

المجمكع

225.631

173

بيف المجمكعات

1.622

2

0.811

داخل المجمكعات

164.707

171

0.963

المجمكع

166.330

173

بيفِالمجموعات

ِ 2.328

2

1.164

داخلِالمجموعات

138.841

171

0.812

المجموع

141.169

173

قيمة ِ

قيمة ِ

ىِ
مستو ِ

""F

Sig..

الدللة

0.435 0.836

دالة
0.297 1.224

غير
دالة

0.314 1.166

0.551 0.597

غير
دالة

غير
دالة

0.498 0.700

غير
دالة

0.060 2.858

0.433 0.842

0.241 1.434

* قيمة " "Fالجدكلية عند درجة حرية ( )171 ،2كعند مستكػ دالهلة (3.070 = )0.05
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غير

غير
دالة

غير
دالة

غيرِ
دالة

كقد تبيف مف الجدكؿ السابق أف:

بانة ككل كفي جميع المحاكر،
 قيمة " "Fالمحسكبة أقل مف قيمة " "Fالجدكلية في االست ه
كىذا يدؿ عمى عدـ كجكد فركؽ ذات دالهلة إ ْحصائية عند مستكػ دالهلة ( )α≤0.05في
مته هكسط التقديرات لدكر أهكاديمية فهم ْسطيف اْل هع ْس هكرية في تهْنم هية اْل هميارات اْلقيادية تعزػ
لمتغير سنكات الخدمة.

كىذا يدؿ عمى عدـ كجكد اختبلؼ في كجيات نظر طمبة كخريجي أكاديمية فمسػطيف العسػكرية

حكؿ دكرىا في ته ْنم هية اْل هميارات اْلقيادية تعزػ لمتغير سنكات الخدمػة ،كىػذا يرجػع بػأف فتػرة الخمػس
سنكات مر بيا جميع الفئات القيادية بعدد مف الحركب مما أكسبيـ ميارات كخبرات عالية.
 .3الفرضيةِالثالثةِ:بالنسبةِلمتغيرِالعمرِ :

ال تكجػػد فػػركؽ ذات دالهلػػة إ ْحصػػائية عنػػد مسػػتكؼ ( )α≤0.05فػػي مته هكسػػط التقػػديرات ل ػدكر
أهكاديمية فهم ْسطيف اْل هع ْس هكرية في ته ْنم هية اْل هميارات اْلقياديػة تعػزػ لمتغيػر العمػر (أقػل مػف  ،30مػف
-30أقل مف  40 ،40سنة فأكثر).

كلقػػد تػػـ التحقػػق مػػف صػػحة ىػػذه الفرضػػية باسػػتخداـ اختبػػار  ،One-Way ANOVAكمػػا ىػػك

مبيف في الجدكؿ التالي:
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جدول رقم ( :)31ي هكضح الفركقات بالنسبة لمتغير العمر
ـِ

محور
ال ْ

1

يارة التخطيط كالرؤية
هم ه
المستقبمية

2

يارة اإلبداع كاالبتكار
هم ه
كالتجديد

3

يارة التحميل كحل المشكبلت
هم ه
كاتخاذ الهقرارات

4

يارة اإلعداد كالتدريب
هم ه

5

يارة القدرة عمى التأثير في
هم ه
اآلخريف

6

يارة العبلقات بيف القائد
هم ه
كالمرؤكسيف

7

يارة التقدير كالتحفيز
هم ه

المجموع ِ

المصدر ِ

مجموع ِ

درجات ِ ُمتوسط ِ

المربعات

الحرية المربعات

بيف المجمكعات

4.002

2

2.001

داخل المجمكعات

147.722

171

0.864

المجمكع

151.724

173

بيف المجمكعات

0.335

2

0.168

داخل المجمكعات

225.115

171

1.316

المجمكع

225.451

173

بيف المجمكعات

1.810

2

0.905

داخل المجمكعات

175.487

171

1.026

المجمكع

177.297

173

بيف المجمكعات

0.048

2

0.024

داخل المجمكعات

202.864

171

1.186

المجمكع

202.912

173

بيف المجمكعات

0.685

2

0.342

داخل المجمكعات

243.503

171

1.424

المجمكع

244.188

173

بيف المجمكعات

2.283

2

1.141

داخل المجمكعات

223.348

171

1.306

المجمكع

225.631

173

بيف المجمكعات

2.409

2

1.205

داخل المجمكعات

163.921

171

0.959

المجمكع

166.330

173

بيفِالمجموعات

ِ 0.916

2

0.458

داخلِالمجموعات

140.254

171

0.820

المجموع

141.169

173

قيمة ِ

قيمة ِ

ىِ
مستو ِ

""F

Sig..

الدللة

0.102 2.316

دالة
0.881 0.127

غير
دالة

0.416 0.882

0.980 0.020

غير
دالة

غير
دالة

0.787 0.240

غير
دالة

0.419 0.874

0.287 1.257

0.573 0.558

* قيمة " "Fالجدكلية عند درجة حرية ( )171 ،2كعند مستكػ دالهلة (3.070 = )0.05

[]89

غير

غير
دالة

غير
دالة

غيرِ
دالة

كقد تبيف مف الجدكؿ السابق أف:

بانة ككل كفي جميع المحاكر،
 قيمة " "Fالمحسكبة أقل مف قيمة " "Fالجدكلية في االست ه
كىذا يدؿ عمى عدـ كجكد فركؽ ذات دالهلة إ ْحصائية عند مستكػ دالهلة ( )α≤0.05في
مته هكسط التقديرات لدكر أهكاديمية فهم ْسطيف اْل هع ْس هكرية في تهْنم هية اْل هميارات اْلقيادية تعزػ
لمتغير العمر ،كذلؾ لكجكد النسبة األكبر مف القيادة مف جيل الشباب مما جعل عدـ
كجكد فركؽ عمرية كاضحة.

كيع ػػزك الباح ػػث ذل ػػؾ إل ػػى معايش ػػة الق ػػادة ل ػػنفس الظػ ػركؼ الت ػػي م ػػرت عم ػػييـ ،سػ ػكاء بالمع ػػارؾ
أك االجتياحات.
 .4الفرضيةِالرابعةِ:بالنسبةِلمتغيرِالمؤىلِالعمميِ :

ال تكجد فركؽ ذات دالهلة إ ْحصائية عند مستكؼ ( )α≤0.05في مته هكسط التقديرات لدكر
أهكاديمية فهم ْسطيف اْل هع ْس هكرية في ته ْنم هية اْل هميارات اْلقيادية تعزػ لمتغير المؤىل العممي (ثانكية
عامة ،دبمكـ ،بكالكريكس ،دراسات عميا).

كلقد تػـ التحقػق مػف صػحة ىػذه الفرضػية باسػتخداـ اختبػار  ،One-Way ANOVAكمػا ىػك

مبيف في الجدكؿ التالي:
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جدول رقم ( :)32ي هكضح الفركقات بالنسبة لمتغير المؤىل العممي
ـِ

محور
ال ْ

1

يارة التخطيط كالرؤية
هم ه
المستقبمية

2

يارة اإلبداع كاالبتكار
هم ه
كالتجديد

3

يارة التحميل كحل المشكبلت
هم ه
كاتخاذ الهقرارات

4

يارة اإلعداد كالتدريب
هم ه

5

يارة القدرة عمى التأثير في
هم ه
اآلخريف

6

يارة العبلقات بيف القائد
هم ه
كالمرؤكسيف

7

يارة التقدير كالتحفيز
هم ه

المجموع ِ

المصدر ِ

مجموع ِ

درجات ِ ُمتوسط ِ

المربعات

الحرية المربعات

بيف المجمكعات

1.353

3

0.451

داخل المجمكعات

150.371

170

0.885

المجمكع

151.724

173

بيف المجمكعات

0.692

3

0.231

داخل المجمكعات

224.759

170

1.322

المجمكع

225.451

173

بيف المجمكعات

1.294

3

0.431

داخل المجمكعات

176.003

170

1.035

المجمكع

177.297

173

بيف المجمكعات

0.581

3

0.194

داخل المجمكعات

202.331

170

1.190

المجمكع

202.912

173

بيف المجمكعات

1.582

3

0.527

داخل المجمكعات

242.606

170

1.427

المجمكع

244.188

173

بيف المجمكعات

0.161

3

0.054

داخل المجمكعات

225.470

170

1.326

المجمكع

225.631

173

بيف المجمكعات

0.871

3

0.290

داخل المجمكعات

165.459

170

0.973

المجمكع

166.330

173

بيفِالمجموعات

0.182

3

0.061

داخلِالمجموعات

140.987

170

0.829

المجموع

141.169

173

قيمة ِ

قيمة ِ

ىِ
مستو ِ

""F

Sig..

الدللة

0.676 0.510

دالة
0.914 0.174

غير
دالة

0.741 0.417

0.921 0.163

غير
دالة

غير
دالة

0.775 0.370

غير
دالة

0.989 0.040

0.827 0.298

0.974 0.073

* قيمة " "Fالجدكلية عند درجة حرية ( )170 ،3كعند مستكػ دالهلة (2.680 = )0.05
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غير

غير
دالة

غير
دالة

غيرِ
دالة

كقد تبيف مف الجدكؿ السابق أف:

بانة ككل كفي جميع المحاكر،
 قيمة " "Fالمحسكبة أقل مف قيمة " "Fالجدكلية في االست ه
كىذا يدؿ عمى عدـ كجكد فركؽ ذات دالهلة إ ْحصائية عند مستكػ دالهلة ( )α≤0.05في
مته هكسط التقديرات لدكر أهكاديمية فهم ْسطيف اْل هع ْس هكرية في تهْنم هية اْل هميارات اْلقيادية تعزػ
لمتغير المؤىل العممي.

كيعػزك الباحػػث ذلػؾ إلػػى الخبػرات اْل هع ْس هػكرية المتراكمػػة التػػي أثػرت بشػػكل كبيػػر فػي إ ازلػػة الفػكارؽ

لمتغي ػر المؤى ػل العممػػي ،كيرجػػع ذلػػؾ إلػػى أف منتسػػبي األكاديمي ػة العسػػكرية مػػؤىميـ العممػػي ثانكيػػة
عامة فما فكؽ.

 .5الفرضيةِاْلخامسةِ:بالنسبةِلمتغيرِطبيعةِالعملِ :

ال تكجد فركؽ ذات دالهلة إ ْحصائية عند مستكؼ ( )α≤0.05في مته هكسط التقديرات لدكر
أهكاديميػ ػػة فهم ْسػ ػػطيف اْل هع ْسػ ػ هػكرية فػ ػػي ته ْنم هيػ ػػة اْل هميػ ػػارات اْلقيادي ػ ػة تعػ ػػزػ لمتغيػ ػػر طبيعػ ػػة العمػ ػػل

(إدارؼ ،قائد تخصص ،قائد مباشر).

كلقد تـ التحقق مف صحة ىذه الفرضية باستخداـ اختبار  ،One-Way ANOVAكما

ىك مبيف في الجدكؿ التالي:

ِ
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جدول رقم ( :)33ي هكضح الفركقات بالنسبة لمتغير طبيعة العمل
ـِ

محور
ال ْ

1

يارة التخطيط كالرؤية
هم ه
المستقبمية

2

يارة اإلبداع كاالبتكار كالتجديد
هم ه

3

يارة التحميل كحل المشكبلت
هم ه
كاتخاذ الهقرارات

4

هميا هرة اإلعداد كالتدريب

5

يارة القدرة عمى التأثير في
هم ه
اآلخريف

6

يارة العبلقات بيف القائد
هم ه
كالمرؤكسيف

7

يارة التقدير كالتحفيز
هم ه

المجموع ِ

المصدر ِ

مجموع ِ

درجات ِ ُمتوسط ِ

المربعات

الحرية المربعات

بيف المجمكعات

2.833

2

1.417

داخل المجمكعات

148.890

171

0.871

المجمكع

151.724

173

بيف المجمكعات

2.613

2

1.306

داخل المجمكعات

222.838

171

1.303

المجمكع

225.451

173

بيف المجمكعات

5.856

2

2.928

داخل المجمكعات

171.441

171

1.003

المجمكع

177.297

173

بيف المجمكعات

1.221

2

0.611

داخل المجمكعات

201.691

171

1.179

المجمكع

202.912

173

بيف المجمكعات

0.646

2

0.323

داخل المجمكعات

243.542

171

1.424

المجمكع

244.188

173

بيف المجمكعات

3.607

2

1.803

داخل المجمكعات

222.024

171

1.298

المجمكع

225.631

173

بيف المجمكعات

3.457

2

1.728

داخل المجمكعات

162.873

171

0.952

المجمكع

166.330

173

بيفِالمجموعات

2.315

2

1.158

داخلِالمجموعات

138.854

171

0.812

المجموع ِ

141.169

173

قيمة ِ

قيمة ِ

ىِ
مستو ِ

""F

Sig..

الدللة

0.200 1.627

دالة
0.369 1.003

غير
دالة

0.057 2.921

0.597 0.518

غير
دالة

غير
دالة

0.797 0.227

غير
دالة

0.252 1.389

0.166 1.815

0.243 1.426

* قيمة " "Fالجدكلية عند درجة حرية ( )171 ،2كعند مستكػ دالهلة (3.070 = )0.05
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غير

غير
دالة

غير
دالة

غيرِ
دالة

كقد تبيف مف الجدكؿ السابق أف:

بانة ككل كفي جميع المحاكر،
 قيمة " "Fالمحسكبة أقل مف قيمة " "Fالجدكلية في االست ه
كىذا يدؿ عمى عدـ كجكد فركؽ ذات دالهلة إ ْحصائية عند مستكػ دالهلة ( )α≤0.05في
مته هكسط التقديرات لدكر أهكاديمية فهم ْسطيف اْل هع ْس هكرية في تهْنم هية اْل هميارات اْلقيادية تعزػ
لمتغير طبيعة العمل.

كيعزك الباحث ذلؾ إلى طبيعة عمل كتائب القساـ التي تتشابو فييا االحتياجات مػف الميػارات

القيادية في العمل العسكرؼ ،بغض النظر عف طبيعة العمل (إدارؼ ،قائد تخصص ،قائد مباشر).
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ى
ى
ى
ى

الفصل الثّالِث:ىالنتائجىوالتوصوات ى
ِ
ِ
ِ
ِ
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النتائج ِ

النتائج والتىصيات

التوصيات ِ

الطارِالزمني ِ

ِالرئيسيِةِ :دور ِأكاديمية ِفم ْسطيفِ نوصي ِأكاديميِة ِفمسطيف ِالعسكريِة ِبزيادةِ
النِتيجِة ِ
اْلع ْسكرية ِفي ِتْنمية ِاْلمياراتِ ِاْلقيادية ِجاءِ التِركيز ِعمى ِتطوير ِالميارات ِالقياديِةِ
بو ْزفِن ْسبيِ(.)80.714

العسكريِةِ ،وذلؾ ِلتسييلِ ِالمياـ ِالمطموبةِ

ي ِالتي ِتنعكسِ
مف خبلؿ النتيجة السابقة يظير بشكل كاضح والمنوطة ِمف ِالقائد ِالعسكر ِ

الرتبِ
دكر أكاديمية فمسطيف العسكرية في تنمية بشكلِ ِإيجابيِ ِعمى ِجميع ِالفئات ِو ِ
الميارات القيادية ،كالتي تـ ذكرىا في استبانة العسكريِةِعندِتنفيذِىذهِالمِياراتِ .

اسة ،كىي (اإلعداد كالتدريب ،التقدير
الدر ه
كالتحفيز ،التخطيط كالرؤية المستقبمية ،العبلقات

كاتخاذ الق اررات ،القدرة عمى التأثير في اآلخريف،

االبداع كاالبتكار كالتجديد).

أولِ:ميارةِالعدادِوالتِدريب:
ِمحور ِ(ميارة ِالعدادِ ًِ
التْرتيب ْ
ِالوؿِ :ىو ْ
والتدريب)ِ،وقدِجاءِبو ْزفِن ْسبيِ(  .)83.615التركيز عمى تطكير قدرة الطمبة عمى

يارة التعمـ الذاتي.
اسة أف التدريب لو أثر فاعل كايجابي االستنتاج لممساعدة في تهْنمهية هم ه
أظيرت الدر ه
ركرة تكصيل الطالب لمرحمة يستطيع مف
في تطكير الميارات كالمعارؼ كالسمكؾ  ه
ض ه
تقديـ اقتراحات تطكيرية لته ْحسيف األهداء.
كالقناعات لدػ طمبة أكاديمية فمسطيف العسكرية ،خبلليا ه

يب ساعد عمى  زيادة التركيز عمى الجانب العممي المتمثل في
اسة أف التدر ه
حيث أظيرت الدر ه
زيادة المعرفة كالمعمكمات التي يحتاجيا القائد في التجارب كالتطبيقات ،كذلؾ مف خبلؿ تكفير أنظمة
الميداف بكفاءة المحاكاة لجميع التخصصات العسكرية.
كتائب القساـ ألداء ميامو كادارة ه
متابعة كمكاكبة طرؽ التدريب عمى مستكػ
كفاعمية ،كيمنح التدريب
ه
القادة القدرهة عمى فيـ  ه
كتحميل متغيرات البيئة الخارجية ،كصياغة الدكؿ المتقد همة عسكريا ،كادراجيا بما يتناسب مع

التكجيات االستراتيجية لمجياز العسكرؼ ،كما الكاقع المحمي.

يؤدؼ التدريب إلى االستفادة مف أفضل التجارب  تصميـ البرامج التدريبية بناء عمى نتائج تحديد
كالتطبيقات الناجحة في دعـ عممية التطكير االحتياجات التدريبة.

داخل القساـ.

 الحرص عمى انتقاء الكادر التدريبي الكفؤ ،كتكفير

كافة المعدات كاألدكات البلزمة ليـ في عممية

التدريب.
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الجديد.
يتـ البدء بالعمل بيا في بداية العاـ الدراسي ه

بيف القائد كالمرؤسيف ،التحميل كحل المشكبلت

النتائج ِ

الطارِالزمني ِ

التوصيات ِ

ثانياِ:محورِميارةِالتقديرِوالتحفيز ِ
ِمحور ِ(ميارة ِالتقديرِ ًِ
التْرتيب ِالثاني ِىو ْ
والتحفيز)ِ،وقدِجاءِبو ْزفِِنِ ْسبيِ(  .)83.099زيادة الحاجة إلى فيـ السمكؾ كاالحتياج اإلنساني

اسة أف أكاديمية فمسطيف العسكرية داخل الجياز العسكرؼ ،مف أجل استخداـ الحافز
أظيرت الدر ه
زادت مف ميارة التقدير كالتحفيز ،حيث أظيرت المناسب لمشخص المناسب.

النتائج أف األكاديمية أسيمت في تطكير الميارة  العمل عمى ته ْعزيز استخداـ التحفيز المادؼ
في كيفية فيـ السمكؾ كاالحتياج اإلنساني ،كالمعنكؼ ،مع مراعاة مكاكبة التطكر في شكل
لمعرفة كيفية تقديـ التقدير كالتحفيز المناسب كأسمكب كتكقيت تقديـ الحافز.

 ربط معدالت الطمبة الفصمية بنظاـ حكافز

خاص بذلؾ.
ِمحور ِ(ميارة ِالتخطيطِ ثالًِثاِ:محورِميارةِالتخطيطِوالرؤيةِالمستقبميةِ .
التْرتيب ِالثالث ِىو ْ
يارة التخطيط كالرؤية المستقبمية
والرؤية ِالمستقبمية)ِ ،وقد ِجاء ِبو ْزفِ ِن ْسبيِ  ته ْنم هية هم ه

(.)82.612
أظيرت

اسة
الد ر ه

لدػ

أف

ألكاديمي ة

المستكيات

فمسطيف الجياز العسكرؼ.

اْلقيادية

العميا

في

ترجمة
ا
أثر
دكر كاضحا ك ا
ا
العسكرية
كبير في تنمية  ه
ركرة إكساب الطمبة القدرة عمى ه
ض ه
يادة الع ميا إلى برامج
ميارة التخطيط كالرؤية المستقبمية ،حيث أدػ كبمكرة تكجييات اْلق ه

ذلؾ لشعكر الخريجييف برغبة كبيرة في تطبيق كجداكؿ عمل تنفيذية.
ما تعممكه خبلؿ دراستيـ في األكاديمية.

ركرة إكساب الطمبة القدرة عمى تهكظيف
 ه
ض ه
المياـ.
المكارد المتاحة لتنفيذ الخطط ك ه
 ضركرة تدريب الطمبة عمى كيفي ة تحميل

البيئة الداخمية المتمث مة في الجياز العسكرؼ

كالبيئة الخارجية المتمث مة في جميع مككنات

المحيط الخارجي لبمكرة رؤية مستقبمية كخطة

استراتيجية ناجحة.
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يتـ البدء بالعمل بيا في بداية العاـ الدراسي الجديد.

المكاف المناسب ،بما يحقق  مكافأة كتحفيز المقترحات كالمشاريع اإلبداعية
بالشكل كاألسمكب ك ه
التي يتـ تنفيذىا كتكمل بالنجاح.
درجة عالية مف الرضا.

التوصيات ِ

النتائج ِ

الطارِالزمني ِ

ابعاِ :محور ِميارة ِالعالقات ِبيف ِالقائدِ
ِمحور ِ(ميارة ِالعالقات ِبيفِ ر ًِ
التْرتيب ِالرابع ِىو ْ
القائد ِوالمرؤوسيف)ِ ،وقد ِجاء ِبو ْزف ِن ْسبيِ والمرؤوسيف ِ
(.)80.024
 كجكد ىيكمية كاضحة كمعركفة لمجيات
اسة أف ألكايمية فمسطيف العسكرية المختصة ،حيث يتـ مف خبلليا تكضيح
أظيرت الدر ه
دكر كاضحا في شرح كتعزيز مفيكـ العبلقات الصبلحيات كالمسؤليات.
ا

اإلنسانية بيف القائد كالمرؤكسيف ،ىذه العبلقة  عمل كصف كظيفي يكضح طبيع هة المياـ لمقادة
مرتبطة بالييكل كالمكائح التنظيمة داخل الجياز كالمرؤكسيف ،بحيث يمنع االزدكاجية في العمل
العسكرؼ ،كمف خبلؿ إيجاد ركح العمل كالتداخبلت.

إيجاد جك مف االحتراـ كالتقدير المتبادؿ  منح المرؤكسيف فرصة لمتعبير عف آرائيـ
يحقق
ه
ككجيات نظرىـ.
بيف جميع المستكيات كالرتب العسكرية.
ركرة إسياـ األكاديمية في تفسير السمككيات
 ه
ض ه
اإلنسانية لمطمبة كفيـ أسبابيا كدكافعيا.
 ته ْعميـ الطمبة استخداـ هكسائل االتصاؿ المناسبة
لنقل أفكارىـ كتكجيياتيـ.

خامساِ :محور ِميارة ِالتحميل ِوحلِ ِالمشكالتِ
ًِ
سِىوِمحورِ(ميارةِالتِحميلِوحلِِ
التْرتيبِاْلخام
ْ
المشكالت ِواتِخاذ ِالق اررات)ِ ،وقد ِجاءِ ِواتِخاذِالق اررات ِ

بوْزفِن ْسبيِ(.)79.90
المعايير المعاصرة
 ه
ض ه
ركرة ته ْعميـ الطمبة مكاكبة ه
اسة بأف ألكاديمية فمسطيف العسكرية عند تحديد بدائل الهق اررات.
أظيرت الدر ه
دكر كاضحا في تنمية ميارات التحميل كحل  العمل عمى تهْنمهية قدرات الطمبة عمى المقارنة بيف
ا
ذلؾ في البدائل لتحقيق األىداؼ المحددة.
المشكبلت كاتخاذ الهق اررات ،كظير
ه
كيفية إكساب الخريجيف الميارات الكافية التي  إعطاء دكرات لمطبلب في طرؽ التحميل كحل

تؤىميـ لمقياـ بمياـ التحميل كحل المشكبلت المشكبلت ،كذلؾ مف خبلؿ إدراجيا ضمف المنياج

البدائل كفق أحدث الدراسي.
كاتخاذ الق اررات كدراسة ه
المستخدمة ،كالتي تكاكب  تعزيز ميارة العصف الذىني مف خبلؿ كرش
الطرؽ العممية
ه
تهطكرات اإلمكانيات كالتقنيات لدػ العدك العمل ،لبناء رصيد كاؼ مف الخيارات كالبدائل.

الصييكني.
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الجماعي كالتعاكف بيف القائد كالمرؤكسيف ،بما  تفعيل التفكيض مع المتابعة الفاعمة.

التوصيات ِ

النتائج ِ

الطارِالزمني ِ

سادساِ :محور ِميارة ِالقدرة ِعمى ِالتِأثير ِفيِ
ًِ
ادسِىوِمحورِ(ميارةِالقدرةِعمىِ
التْرتيبِالسِ
ْ
ف ِن ْسبيِ اآلخريف ِ
التأثير ِفي ِاآلخريف)ِ ،وقد ِجاء ِبو ْز ِ
(.)79.634
يارة القدرة عمى التأثير
 ه
ركرة االىتماـ هبت ْعزيز هم ه
ض ه
اسة دكر أكاديمية فمسطيف العسكرية في اآلخريف.
أظيرت الدر ه
ميارة التأثير في اآلخريف ،حيث لكحع  العمل عمى ته ْعميـ الطمبة عمى استخداـ
في تمنية ه
الحديثة في التأثير عمى
مف خبلؿ المقاببلت ارتفاع إيجابي ممحكظ في التكنكلكجيا كالتقنيات ه
اآلخريف.
ميارة التأثير عمى اآلخريف ككيفية التعامل
ه

الكثير مف السمككيات.

كيفية التعامل مع ىذه األنماط.

الجيد كمفتاح
 تعزيز ميارة االستماع كاإلنصات ه
لمحكار الناجح.

سابعاِ:محورِميارةِالبداعِوالبتكارِوالتجديد
ًِ
ِمحور ِ(ميارة ِالبداعِ
التْرتيب ِالسِابع ِىو ْ
والبتكار ِوالتِجديد)ِ ،وقد ِجاء ِبو ْزف ِن ْسبيِ  التركيز عمى إشراؾ الطمبة المبدعيف في

(.)76.111

كضع الخطط.

اسة حاج هة أكاديمية فمسطيف  الحرص عمى تكزيع الطبلب عمى األنشطة
أظيرت الدر ه
العسكرية إلى زيادة االىتماـ بميارة اإلبداع اإلبداعية.

كاالبتكار كالتجديد ،كيعزػ ذلؾ لضعف تكفير  تكفير البيئة المناسبة لحرية التعبير عف الرأؼ

البيئة المناسبة الداعمة لئلبداع كاالبتكار ،كتقديـ المقترحات.

لمبحث  فتح المجاؿ لمتنافس في خمق كتكليد األفكار
كالحاجة إلى تشكيل لجاف مختصة ه
كالتطكير ،كذلؾ تكفير اإلمكانيات المادية اإلبداعية.
كالمعنكية.

 تككيف لجاف مختصة لمبحث كالتطكير.
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معيـ ،كذلؾ ناتج عف فيـ الخريجيف لكيفية  ته ْعميـ الطمبة استخداـ لغة الجسد في التأثير عمى
لغة اآلخريف.
اإلنصات الجيد لآل هخريف ،ككذلؾ استخداـ ه
الحسنة في  التدريب عمى فيـ أنماط الشخصيات لمعرفة
القدكة
الجسد بشكل فعاؿ ،كاعطاء
ه
ه

التوصيات ِ

النتائج ِ

الطارِالزمني ِ

كتنمية الميارات القيادية،
ُِتوجد ِعالقةِ ِبيف ِفئة ِ(قائد ِسرية) ِوفئةِ ِنكصي بتعزيز
ه
(قائد ِمجموعة) ِلصالِح ِفئة ِ(قائد ِمجموعة) ِ،كخاصة التخطيط كالرؤية المستقبمية لدػ
البرامج كالمناىج
ِوُِتوجدِ ُفروقاتِِبيفِفئةِ(قائدِكتيبةِأوِلواء)ِوفئةِ القيادات العميا ،كذلؾ ضمف ه
(قائد ِمجموعة) ِلصالح ِفئِة ِ(قائد ِمجموعة) ِ،عمى األسس العممية الحديثة في تطكير ميارة
ِوتوجدِ ُفروقاتِِبيفِفئةِ(قائدِكتيبةِأوِلواء)ِوفئةِ التخطيط.

(قائدِفصيل)ِلصالحِفئةِ(قائدِفصيل).

كيعزك الباحث ذلؾ إلى احتياج قائد المجمكعة

يارة مف خبلؿ الخبرة التي مارسيا في
الم ه
ىذه ه
ميداف الجياد ،كأف قائد الكتيبة كقائد السرية

قدرتيـ كمعرفتيـ بالتخطيط التي اكتسبكىا مف
الميداف أكثر مما تعممكه داخل األكاديمية،

لتجاربيـ السابقة كاحتكاكيـ بالعدك خبلؿ

المكاجيات السابقة همعو.

ال تكجد عبلقة ذات دالهلة إ ْحصائية عند مستكػ نكصي بإخضاع تجربة تطكير الميارات

دالهلة ( )α≤.05في متههكسط التقديرات لدكر الميدانية لجميع منتسبي األكاديمية العسكرية
بغض النظر عف فترة سنكات الخدمة في الجياز
أهكاديمية فهم ْسطيف اْل هع ْس هكرية في ته ْنم هية اْل هميارات ه
اْلقيادية تعزػ لمتغير سنكات الخدمة ،كىذا يرجع العسكرؼ.
بأف فترة الخمس سنكات مر بيا جميع الفئات

القيادية بعدد مف الحركب مما أكسبيـ ميارات
كخبرات عالية.

ال تكجد فركؽ ذات دالهلة إ ْحصائية عند مستكػ نكصي باستيعاب أكبر عدد ممكف مف فئة

دالهلة ( )α≤.05في متههكسط التقديرات لدكر الشباب األقل مف  30سنة ،كاخضاعيـ
أهكاديمية فهم ْسطيف اْل هع ْس هكرية في تهْنمهية اْل هميارات لمتجربة ،كذلؾ لعدـ كجكد فركؽ كبيرة في متغير
اْلقيادية تعزػ لمتغير العمر ،كذلؾ لكجكد النسبة العمر.
منع
األكبر مف القيادة مف جيل الشباب ،مما ه
اضحة.
كجكد فركؽ عمرية ك ه
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يارة التخطيط كالرؤية
كقائد الفصيل ،إلى هم ه
المستقبمية ،كأف قائد السرية كقائد الكتيبة مارس

التوصيات ِ

النتائج ِ

دالهلة ( )α≤0.05في مته هكسط التقديرات لدكر االلتحاؽ باألكاديمية.
أهكاديمية فهم ْسطيف اْل هع ْس هكرية في ته ْنم هية اْل هميارات
اْلقيادية تعزػ لمتغير المؤىل العممي.

ال تكجد فركؽ ذات دالهلة إ ْحصائية عند مستكػ نكصي بإدارج جميع التخصصات كالدكائر إلى

دالهلة ( )α≤0.05في مته هكسط التقديرات لدكر االلتحاؽ باألكاديمية لعدـ كجكد فركؽ في متغير
أهكاديمية فهم ْسطيف اْل هع ْس هكرية في ته ْنم هية اْل هميارات طبيعة العمل.
العمل ،كيرجع ذلؾ
اْلقيادية تعزػ لمتغير طبيعة ه
إلى طبيعة عمل كتائب القساـ التي تتشابو فييا

الميارات القيادية في العمل
االحتياجات مف ه
العسكرؼ ،بغض النظر عف طبيعة العمل

(إدارؼ ،قائد تخصص ،قائد مباشر).
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ال تكجد فركؽ ذات دالهلة إ ْحصائية عند مستكػ نكصي باستعياب جميع المؤىبلت العممية في

الطارِالزمني ِ

الدراساتِالمقترحة ِ
 دكر العمميات التدريبية في تنمية الميارات القيادية.

 كاقع تطبيق القيادة العسكرية في التخطيط االستراتيجي في قطاع غزة.
 دراسة مقارنة بيف أكاديمية فمسطيف العسكرية كالكميات العسكرية العربية.
 أثر التدريب في تطكير رأس الماؿ الفكرؼ لدػ كتائب القساـ.

ِ

ِ

ى
ى
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المصادرىوالمراجع ى
ى
أولــّا:ىالمصادر ى
ثانوّا:ىالكتب .ى
ثالثّا:ىالمجالتىوالوثائق .ى
رابطّا:ىالديراداتىالطلموظ .ى
خامدّا:ىالمواقعىاإللكترونوظ .ى
داددّا:ىالمراجعىاألجنبوظ .ى
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
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أولِ:المصادرِ :
 القرآف الكريـ.

 السنة النبكية.

ثانياِ:الكتبِ :
ًِ

ي ،طبعة  ،3غزة مطبعة االمل التجارية.
 األغاء ،احساف ( .)2000البحثِالتربو ِ

 ابف حباف ،عبلء الديف ( )1988كتابِالزكاة ،مؤسسة الرسالة :بيركت .الطبعة ْاألهكلىِ .
 البغدادؼ ،سريج ( )2001كتابِالقضاء ،دار البشائر اإلسبلميةِ .

ي .دار يافا العممية لمنشر كالتكزيع :عماف األردفِ .
 الختاتنة ،سامي ( .)2013عمـِالنفسِالعسكر ِ

 الرشيد ،عبد للا ( .)1990اْلقيادة ِاْلع ْسكرية ِفيِعيدِالرسوؿِصلِهللاِعميوِوسمـ .دار القمـ
لمطباعة كالنشر :بيركت لبنافِ .

 الرشيد ،عبد للا ( )2014السموبِالنبويِفيِاْلقيادةِاْلع ْسكرية ،الطبعة ْاألهكلى ،القاىرة ،دار االعتصاـِ .
 السكيداف ،طارؽ ( )2011مياراتِالتأثير ،األبداع الفكرؼ لمنشر كالتكزيع ،الككيتِ .

ي ،دار الرياف لمتراثِ .
 العسقبلني أحمد بف عمى ( )1986فتحِالباريِشرحِصحيحِالبخار ِ

 العيسكؼ ،عبد الرحمف ( .)2007استراتيجيةِاْلقيادة ِاْلع ْسكريةِمفِالمنظورِالسيكولوجي .دار
الفكر الجامعي :االسكندرية مصرِ .

 الفقي ،إبراىيـ ( )2010سحرِاْلقيادة ،الراية لمنشر كالتكزيع ،مصر ،القاىرةِ .

 القحطاني ،سالـ ( .)2008اْلقيادةِالداريةِ.التحوؿِنحوِنموذجِاْلقياديِِالعالمي .مكتبة الممؾ
فيد الكطنية الطبعة الثانيةِ .

 اليكاسي ،محمكد كالرزنجي حيدر ( )2014مبادئِعمـِالدارةِالحديثة ،دار الكتب كالكثائقِ .

 أبك فارس ،دمحم ( )1993المدرسةِالنبويةِاْلعِ ْسكرية ،دار الفرقاف لمطباعة كالنشر .عماف األردف.

 تكفيق ،عبد الرحمف ( )2007مياراتِأخصائيِالتدريب ،الطبعة الثانية ،القاىرة ،مركز الخبرات
المينية لئلدارة

 دمحم ( )2000فنوفِاْلقيادةِالمتميزة ،الطبعة ْاألهكلى ،لبناف ،بيركت ،دار ابف حزـ لمنشر كالتكزيعِ .

ي ،الطبعة ْاألكلى،
 حجازؼ ،يكسف ( )2011فمسفة ِالميداف ِرؤى ِفي ِالتخطيط ِالعسكر ِ
فهم ْسطيف ،غزة .دار الكندؼِ .

 حسف ،ماىر ( )2004اْلقيادة ِأساسيات ِونظريات ِومفاىيـ ،الطبعة ْاألكلى ،دار الكندؼ،
فهم ْسطيف ،راـ للاِ .

بيفِالعقيدةِواْلقيادة .دار القمـ :دمشق سكرياِ .
ِ
 خطاب محمكد (.)1998

 خطاب ،محمكد ( )2002الرسوؿِالقائد ،ط  ،6دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،بيركت :لبنافِ .
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 دليل إرشادؼ لمكمية الحربية السكدانية( ،)2014الدفعة  ،47سيوؼِالحق ،الطبعة الثانية ،السكدافِ .
 رئاسة أركاف القكات البرية ( .)2014اْلقيادة .معيد المشاة جبييت شعبة قادة الكتائب ِ

 طشطكش ،ىايل ( .)2008أساسيات ِفي ِاْلقيادة ِوالدارة .ط .1دار الكندؼ لمنشر كالتكزيع.
اربد األردف.

 عبيدات ،زىاد الديف( )2001اْلقيادةِوالدارةِالتربويةِفيِالسالـ ،دار البيارؽ ،عمافِ .

 قنديل ،عبلء ( )2010اْلقيادةِالداريةِوادارةِالبتكار ،الطبعة ْاألكلى ،دار الفكر ،عماف .األردفِ .

 مارتف ،فاف كريفمد ( .)1989اْلقيادةِفيِالحرب .المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر :بيركت لبنافِ .
 محفكظ ،دمحم ( )1981النظريةِالسالميةِفيِاْلقيادةِالحربية ،دار االعتصاـ .القاىرة مصرِ .

 مرسي ،سيد ( )1986مفيوـ ِاْلقيادة ِفي ِإطار ِالعقيدة ِالسالمية ،مطابع رابطة العالـ
اإلسبلمي .مكة المكرمة.

ِ

 ىيئة التدريب – فرع المعاىد كالكميات ( )2015كميةِالقيادةِوالركافِالمشتركةِالنظاـِالداخمي.

ثالثاِ:المجالتِوالوثائقِ :
 .1الشاش ،ىداية ( )2006تْنميةِوتفعيلِالشخصيةِاْلقياديِةِفيِالسنةِوالسيرةِالنبوية.

 .2عميمات ،صالح ( )2006السماتِاْلقياديِةِالمفضمةِلدى ِالقادةِالكاديمييفِوالدارييفِفيِجامعةِاليرموؾ،
العدد الثاني ،المجمد  ،22جامعة اليرمكؾ مجمة جامعة دمشق.

ِ

ابعاِ:الرسائلِالعمميةِ :
ر ًِ

 .1الرشكدؼ ،دمحم ( .)2002اْلميارات ِاْلقياديِة ِلدى ِضباط ِالشرطة ِوعالقتيما ِبفعالية ِأداءىـ ِالوظيفي
(رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة نايف العربية لمعمكـ األمنية لمدراسات العميا) ،الرياض ،السعكدية.

 .2الصغير ،دمحم ( .)2004مدىِاستخداـِضباطِالكمياتِاْلع ْسكرية ِلألساليبِاْلقياديِةِلنموذجِىيرسيِ
وبالنشارد (رسالة ماجستير غير منش كرة ،ج ػ ػػامعة نايف العربية لمعمكـ األمنية لمدراسات العميا)،

الرياض ،السعكدية.

 .3الطيرؼ ،فبلح ( )2014مقومات ِاْلقيادة ِوسبل ِتطويرىا ِلدى ِالقادة ِالعسكرييف ،الرياض ،جامعة
نايف العربية لمعمكـ األمنية ،كمية العدالة الجنائية قسـ الدراسات األمنية

الطيرافِ
 .4العتيبي ،عبد المحسف ( .)2003اْلميارات ِاْلقياديِةِلديِالضباطِالعامميفِفيِوزارةِالدفاعِو ِ
في ِمدينة ِالرياض ،وعالقتيا ِبكفاءة ِأدائيـ (رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة نايف العربية
لمعمكـ األمنية لمدراسات العميا) ،الرياض ،السعكدية.
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 .5العمرؼ ،عمى ( .)1999أثر ِالبرامج ِالتدريبية ِعمى ِاكتساب ِاْلميارات ِاْلقياديِة ِمف ِوجو ِنظرِ
العامميف ِبالجيزة ِالمنية (رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة نايف العربية لمعمكـ األمنية
لمدراسات العميا) ،الرياض ،السعكدية.

 .6العنزؼ ،فيد ( .)2007تقويـِاْلميارات ِاْلقياديِةِفيِحرسِالحدود (رسالة ماجستير غير منشكرة،
جامعة نايف العربية لمعمكـ األمنية لمدراسات العميا) ،الرياض ،السعكدية.

 .7القحطاني ،مسفر ( )2002برامجِالتأىيلِاْلقياديِِفيِالكمياتِاْلع ْسكريةِودورىاِفيِبناءِالميارتِاْلقياديِة،
رسالة ماجستير غير منشكرة ،الرياض ،السعكدية أهكاديمية نايف العربية لمعمكـ األمنية لمدارسات العميا.

 .8القحطاني ،مسفر ( )2002برامجِالتأىيلِاْلقياديِِفيِالكمياتِاْلع ْسكريةِودورىاِفيِبناءِاْلمياراتِاْلقياديِة،
(رسالة ماجستير غير منشكرة ،أهكاديمية نايف العربية لمعمكـ األمنية لمدراسات العميا) الرياض ،السعكدية.

 .9القرشي ،خمف ( .)1995تربيةِالقياداتِاْلع ْسكرية ِعندِالرسوؿ( ،رسالة ماجستير منشكرة ،جامعة

أـ القرػ ك ازرة الته ْعميـ العالي ،مكة ،السعكدية)
 .10المدىكف ،دمحم ،كالعجرمي ،محمكد ( .)2011اْلقيادة .غزة .فهم ْسطيف.
 .11الكىيبي ،خالد ( .)2005دورِبرامجِالتأىيلِاْلقياديِ ِفيِتِْنمية ِاْلميارات ِاْلقياديِةِالمنية( ،رسالة
ماجستير غير منشكرة ،جامعة نايف العربية لمعمكـ األمنية لمدراسات العميا) ،الرياض ،السعكدية.
 .12أبكككش ،يكسف ( )2012السماتِاْلقياديِةِوالمسئوليةِالجتماعيةِلدى ِالطالبِالمشاركيفِوغيرِ
المشاركيف ِفي ِجماعات ِالنشاط ِالطالبي ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية التربية،

الجامعة اإلسبلمية بغزة.

 .13أغا ،عبد اليادؼ ( )2005النظرياتِاْلع ْسكريةِبيفِالعدادِوالتخطيط ،رسالة غير منشكرة ،الجامعة
اإلسبلمية ،غزة ،كمية أصكؿ الديف ،رسالة ماجستير.

 .14ناصر ،حسف ( )2010الِنماط ِاْلقياديِة ِوعالقتيا ِبالِداء ِالوظيفي ِفي ِالمنظمات ِالىميةِ
الفم ْسطينية ِمف ِوجية ِنظر ِالعامميف ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية التجارة،
الجامعة اإلسبلمية.

 .15طشطكش ،ىايل( .)2009أساسياتِفيِاْلقيادةِوالدارة .دار الكندؼ لمنشر كالتكزيع :اربد األردف.

 .16عبكؼ ،زيد ( .)2010دورِاْلقيادةِالتربويةِفيِاتخاذِالقرِاراتِالدارية .عماف :دار الشركؽ لمنشر.

 .17محبكبة ،قصي ( .)2010القائد ِبيف ِالسياسة ِوالسمطة ِوالنفوذ .عماف :دار األىمية
لمنشر كالتكزيع.

 .18ىشبل ،عبد للا ( .)2013دور ِاْلميارات ِاْلقياديِة ِفي ِإدارة ِالتغيير ِالتنظيمي( ،رسالة ماجستير

ِ

غير منش كرة ،جامعة نايف العربية لمعمكـ األمنية لمدراسات العميا) ،الرياض ،السعكدية.
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خامساِ:المواقعِالِلكترونيةِ :
ًِ

 .1األهكاديمية اْل هع ْس هكرية األمريكية(USMA):
http://www.usma.edu/SitePages/Home.aspx
 .2الكمية اْل هع ْس هكرية السكدانية:
http://www.karary.edu.sd/home/index.php/ar/-2012/04-16-17-25-12-2012
09-01-18-25-12
ػادة اْل هع ْسػ ػ هػكرية م ػػف خ ػػبلؿ غػ ػػزكات الرسػػػكؿ ،
 .3مجمػػػة الفرق ػ ػاف الشػ ػػطي ،بسػ ػػاـ ( .)2010اْلقيػ ػ ه
الككيت ،بتاريخ 2010-07-06.
http://www.al-forqan.net/articles/111.html
 .4كمية الممؾ خالد اْل هع ْس هكرية:كيفيتخذالقائدالقَرارفيالمعركةالحديثة :
https://tawhed.ws/r?i=ibn8nsb5
 .5منت ػػدػ العرب ػػي لم ػػدفاع كالتس ػػميح ،نص ػػيرؼ ،دمحم ( .)2008إع ػػداد الق ػػادة العس ػػكرييف كتط ػػكير
مياراتيـ ،الرياض بتاريخ 2008-6-7
http://defense-arab.com/vb/threads/5047/
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ِ ِ:ِالمراجعِالجنبية:سادسا
ًِ
ِ

1. Bolden, R., et. All (2003): LEADERSHIP THEORY AND
OMPETENCY FRAMEWORKS, Centre for Leadership Studies,
University of Exeter, United Kingdom
comparison of leadership development at the U.S military academy
2. F.M 22-100, Army leadership (2006), Department of US Army.
3. Fielder, Frederic. (2002). Leadership Defined Web Images Reveal the
differences between Leadership and management. School of business
university of Alberta, Canada.
4. Hroub, Khaled. (2006). "Hamas a Beginner's Guide". London: Pluto
Press.
5. Moore, D., McCabe, G., Duckworth, W, Sclove, S. "The Practice of
Business Statistics: Using data for decisions", (2003).
6. Robert W. Thomas jr. (June 2000). Teaching tomorrow's leaders: a the
U.S naval academy

ِ

]118[

ِ

المالحقىوالوثائق ى
ى
ملحقىرقمى(:)1ىخطابىالتحكوم ى
ملحقىرقمى(:)2ىقائمظىبأدماءىمحكميىاالدتبوان ى
ملحقىرقمى(:)3ىاالدتِبانَظ ى
ملحقىرقمى(:)4ىأدئلظىالمقابالت
ِ
ِ
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ى

ممحقِرقـِ(ِ:)1خطابِالتحكيـ ِ
ْ
ْ ْ ْ ْ
ِّ
ْ
برنامج الدراسات العليا المشترك بين
ْ ْ
ْ ْ
ِّ
ِّ
َّ
جامع ِة اْلقصى
الدارةِ والسياس ِة للد
أ
كادميية ِ
راسات العليا و ِ
ِ
ِ
تِخِصِصِ:اْلقيادةِو ْالدارة ِ

السيد ........................................................................... /حفظو للا،،
السبلـ عميكـ كرحمة للا كبركاتو،،
الموضوعِ/تحكيـِاستبانة ِ
تحية طيبة كبعد:

يق ػػكـ الباح ػػث باختي ػػار مي ػػارات قيادي ػػة أساس ػػية لمقائ ػػد العس ػػكرؼ؛ كذل ػػؾ لمحص ػػكؿ عم ػػى درج ػػة

الماجسػتير مػف البرنػامج المشػترؾ بػيف أهكاديميػة اإلدارة كالسياسػة لمد ارسػات العميػا كجامعػة األقصػى

يادة كاإلدارة.
بغزة – تخصص اْلق ه
ػذر بػأف
ػادة ،فػإنني أسػتميحكـ ع ا
كنظ ا
ػر لمػا تتمتعػكف بػو مػف خبػرة كد اريػة كاسػعة فػي مكضػكع اْلقي ه
تتفضػػمكا عمينػػا بجػػزء مػػف كقػػتكـ الثمػػيف ،كتقػػدمكا لنػػا التكجييػػات كاإلرشػػادات مػػف أجػػل تعػػديل ،أك

حذؼ ،أك إضافة ما تركنو مناسبا ،مف اْل هميارات اْلقيادية التالية كترتيبيا حسب ْاألهكلكية.
كتقبمكا فائق االحتراـ كالتقدير

إعدادِالباحث ِ

زيادِمحمودِالي ِ
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أولِ:البياناتِالشخصيةِ :
 .1اْل ُم ْستوىِِاْلقياديِِ :

( ) قائد مجمكعة ( ) قائد فصيل ( ) قائد سرية ( ) قائد كتيبو ( ) قائد لكاء

 .2سنواتِالخدمةِ :

( ) أقل مف  5سنكات

 .3المؤىلِالعمميِ :

( ) ثانكية عامة

ـِ

( ) مف  10-5سنكات
( ) دبمكـ

( ) أكثر مف  10سنكات

( ) بكالكريكس ( ) دراسات عميا

درجةِ ْالولوية ِ

الميارة ِ

 ِ 1التخطيط
 ِ 2حل المشكبلت كاتخاذ الهقرار
 ِ 3اإلعداد كالتدريب

 ِ 4العبلقة بيف الرئيس كالمرؤكس
 ِ 5التحفيز
 ِ 6اإلبداع كاالبتكار كالتطكير
 ِ 7التأثير
 ِ 8اإلقناع
 ِ 9التكجيو
 ِ 10التفكيض

ِ
ِ
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مالحظات ِ

ممحقِرقـِ(ِ:)2قائمةِبأسماءِمحكميِالستبانة ِ
ـِ

السـ ِ

صفتوِالوظيفية ِ

مكافِالعمل ِ

1

أ.د .سمير صافي

أستاذ اإلحصاء

الجامعة اإلسبلمية

2

أ.د .يكسف الكحمكت

رئيس قسـ المغة العربية

الجامعة اإلسبلمية

3

د .ىشاـ المغارؼ

نائب العميد لمشؤكف األهكاديمية

كمية العكدة الجامعية

4

د .إبراىيـ حبيب

خبير أمني كاستراتيجي

كمية الرباط الجامعية

5

د .محمكد ابككطفة

6

د .إياد الدجني

عميد أهكاديمية فهم ْسطيف اْل هع ْس هكرية
أستاذ مساعد إدارة تربكية

أهكاديمية فهم ْسطيف اْل هع ْس هكرية
الجامعة اإلسبلمية

7

د .رفيق ابكىاني

أستاذ مساعد

كمية الرباط الجامعية

8

د .أسامة المزيني

9

د .يكسف بحر

كزير التربية كالته ْعميـ العالي السابق
أستاذ مشارؾ إدارة المكارد البشرية كالسمكؾ التنظيمي

الجامعة اإلسبلمية
الجامعة اإلسبلمية

10

د .خميل حماد

أستاذ مساعد

11

د .نافذ بركات

أستاذ اإلحصاء كالتحميل االحصائي

ك ازرة التربية كالته ْعميـ العالي
الجامعة اإلسبلمية

12

د .خالد دىميز

مساعد مدير الجكدة اإلدارية

الجامعة اإلسبلمية
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ممحقِرقـِ(ِ:)3الستبانة ِ
َّ
ِّ
كادميية
برنامج الدراسات العليا املشرتك بني أ
ِ
ِّ
ِّ
راسات العليا وجامعة اْلقصى
للد
ة
ياس
الدارةِ والس
ِ

ِ

الدارة ِ
برنامجِالماجستيرِفيِاْلقيادةِِو ِ

ِ
الخِالفاضلِِ.......................................ِ/

السالـِعميكـِورحموِهللاِوبركاتوِ ِ

ِحفظوِهللاِورعاه،،

اسػػة بعن ػكاف" :دورِأكاديميػػةِفم ْسػػطيفِاْلع ْسػػكريةِفػػيِتْنميػػةِاْلميػػاراتِ
يقػػكـ الباحػػث بػػإجراء در ه
اْلقياديػػػة" ،كذل ػػؾ لمحص ػػكؿ عم ػػى درج ػػة الماجس ػػتير م ػػف البرن ػػامج المش ػػترؾ ب ػػيف أهكاديمي ػػة اإلدارة
يادة كاإلدارة.
كالسياسة لمدراسات العميا كجامعة األقصى بغزة – تخصص اْلق ه
بانة بكػل دقػة كعنايػة،
بانة خصيصا ليذا البحث ،لذا أرجك تعبئة ىذه االست ه
كقد أعدت ىذه االست ه

لما في ذلؾ مف مساىمة في االرتقاء بالبحػث بمػا يعػكد بالفائػدة عمػى تطػكير اْل هميػارات اْلقياديػة فػي
أهكاديمية فهم ْسطيف ،مؤكدا لكـ أهف اجابتكـ ستستخدـ فقط ألغراض البحث العممي .
كتقبمكا فائق االحتراـ كالتقدير

الباحثِ/زيادِمحمودِدمحمِالي ِ
ِ
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أولِ:البياناتِالشخصيةِ :
 .1اْل ُم ْستوىِِاْلقياديِِ :

( ) قائد مجمكعو ( ) قائد فصيل ( ) قائد سرية ( ) قائد كتيبو ( ) قائد لكاء

 .2سنواتِالخدمةِ :

( ) أقل مف سنتيف

 .3العمرِ :

( ) اقل مف  30سنة

( ) اقل مف  5سنكات

( ) اقل مف  10سنكات

( ) اقل مف  40سنة

( )  10سنكات فاكثر

( )  40سنة فاكثر

 .4المؤىلِالعمميِ :

( ) ثانكية عامة ( ) دبمكـ ( ) بكالكريكس ( ) دراسات عميا

 .5طبيعةِالعمل:

( ) إدارؼ

( ) استشارؼ

( ) قائد تخصص

( ) قائد مباشر

******************************************************** ِ

ثانياِ:محاورِ ِوفقراتِالستبانة:

تنويوِ:يرجىِوضعِالرقـِمفِِ1إلىِِ10أماـِكلِفقرةِحسبِتقييمؾِ،عمماِأفِِرقـِِ1ىيِالدرجةِالدنىِورقـِ

ِ10ىيِالدرجةِالعمى ِ

.1

ِ

الرقـ ِ

أولِ-إكسابِمياراتِالتخطيطِوالرؤيةِالمستقبمية ِ
الفقػػػرة ِ

الدرجة ِ

أسيمت األكاديمية في زيادة قدرتي عمى التخطيط.

.2

ساعدتني األكاديمية عمى االستقبللية في الرأؼ كاألفكار بعيدا عف سيطرة كتأثير اآلخريف.

.3

عممتني األكاديمية كيف أطكر الخطط كأجعميا مقبكلة لدػ العامميف.

.4

أكسبتني األكاديمية القدرة عمى تكظيف المكارد المتاحة لتنفيذ الخطط كالمياـ.

.5

ربت األكاديمية في العزـ كاإلصرار عمى بمكغ األىداؼ كالغايات.

.6

ساعدتني األهكاديمية في تطكير قدرتي عمى استقراء األحداث المستقبمية كاالستعداد ليا.

.7

عممتني األهكاديمية المكازنة بيف المياـ ككضع ْاألهكلكيات.

.8
.9

يادة العميا إلى برامج كجداكؿ عمل تنفيذية.
أكسبتني األهكاديمية القدرة عمى ترجمة كبمكرة تكجييات اْلق ه
عممتني األهكاديمية إعداد الخطط كأكامر العمميات عمى مستكػ الكحدة القتالية.
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الرقـ ِ
.1

الفقػػػرة ِ

أتاحت لي دراستي ممارسة اإلشراؼ الذؼ يتيح لمطمبة استقبلليتو كابداعو.

.2

عممتني األهكاديمية ابتكار طرائق جديدة ألهداء العمل بشكل أفضل.

.3

أكسبتني األهكاديمية القدرة عمى تقديـ االقتراحات البناءة.

.4

يارة في استخداـ التجييزات كاألسمحة اْل هع ْس هكرية.
أكسبتني األهكاديمية ال هم ه
أسيمت األهكاديمية في مساعدتي البتكار الحمكؿ لممشكبلت التي تتـ مكاجيتيا ألكؿ مرة.

.6

حرصت األهكاديمية عمى تكفير المناخ المشجع عمى إظيار اإلبداعات

.7

حرصت األهكاديمية عمى تكزيع الطبلب عمى األنشطة اإلبداعية.

.8

أشركت األهكاديمية الطمبة المبدعيف في كضع الخطط.

.9

ساعدت األهكاديمية في تهْنمهية التْفكير اإلبداعي لدػ طمبتيا

.5

الفقػػػرة ِ

.1

طكهر ْت األهكاديمية قدرتي عمى اتخاذ الهقرارات الحاسمة كالصائبة.
ه
طكهر ْت األهكاديمية قدرتي عمى تطكير الحمكؿ كالبدائل لممشكبلت.
ه

.4

طكهر ْت األهكاديمية قدرتي عمى تحميل المعمكمات المتعمقة بمكقف معيف.
ه
عممتني األهكاديمية اكتشاؼ المشاكل كالتنبؤ بيا.

.6

ساعدتني األهكاديمية عمى صناعة الهقرارات بصكرة كاضحة.

.2
.3
.5

أكسبتني األهكاديمية السرعة في التْفكير في المكاقف التي تتـ مكاجيتيا.

.7
.8

ساعدتني األهكاديمية عمى صياغة خطة لتنفيذ الهقرارات

أنمت األهكاديمية قدرتي عمى المقارنة بيف البدائل لتحقيق األىداؼ المحددة

.9

عممتني األهكاديمية مكاكبة المعايير المعاصرة عند تحديد بدائل الهقرارات

.10
.11

ساعدتني األهكاديمية في متابعة تنفيذ الهقرار.

أف أعمل عمى تقكيـ الهقرارات.
أسيمت األهكاديمية في ْ
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الدرجة ِ

ِ

الرقـ ِ

ثال ًثاِ-إكسابِميارةِالتحميلِوحلِالمشكالتِواتخاذِالقرِارات ِ

ِ

ِ

ثانيا–ِإكسابِمياراتِالبداعِوالبتكارِوالتجديد ِ
ً

الدرجة ِ

ِ

ابعا–ِإكسابِمياراتِالعدادِوالتدريب ِ
رً

ِ

الرقـ ِ

الفقػػػرة ِ

الدرجة ِ

.1

يؤدؼ التدريب إلى االستفادة القصكػ مف كفاءات كميارات المكارد البشرية

.2

أسيـ التدريب في إكسابؾ ميارات معينة تساعدؾ عمى النجاح كالتميز.

.3

يارة التعمـ الذاتي.
ساعد التدريب عمى التركيز عمى القدرة عمى االستنتاج لممساعدة في تمنية هم ه

.4

قادر عمى االستخداـ األمثل لمكقت.
أسيـ التدريب في جعمؾ ا

.5

أكصمؾ التدريب إلى مرحمة تستطيع مف خبلليا تقديـ اقتراحات تطكيرية لته ْحسيف األهداء.

.6

يساىـ التدريب في تحقيق الجكدة في األهداء.

.7

يساعد التدريب عمى إيصاؿ المعمكمات ألذىاف اآلخريف.

.8

يسيل التدريب المحافظة عمى اليدكء في مكاجية الضغكط.

.9

تؤثر عممية التدريب عمى أهداء اآلخريف.

.10

يسيـ التدريب في استخداـ التجييزات كاألسمحة اْل هع ْس هكرية.

الرقـ ِ
.1

الفقػػػرة ِ

تعممت مراعاة المقاصد اإليجابية في التأثير عمى األخريف.

.2

تعممت اختيار الكقت المناسب في عمميو التأثير.

.3

تعممت اختيار المكاف المناسب في عممية التأثير.

.4

تعممت اختيار األسمكب المناسب في عممية التأثير.

.5

تعممت االستفادة مف النماذج المثالية في التأثير عمى اآلخريف (القدكة الحسنة)

.6

تعممت تمثيل القدكة الحسنة لمتأثير عمى اآلخريف

.7

تعممت استخداـ التكنكلكجيا في التأثير عمى اآلخريف

.8

تعممت استخداـ لغة الجسد في التأثير عمى اآلخريف
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ِ

ِ

خامسا–ِإكسابِِالقدرةِعمىِالتأثيرِفيِالخريف ِ
ً

الدرجة ِ

ِ

سادسا–ِإكسابِميارةِالعالقاتِبيفِالقائدِوالمرؤوسيف ِ

ِ

الرقـ ِ

الفقػػػرة ِ

الدرجة ِ

.1

أكسبتني األهكاديمية القدرة عمى التفاعل مع أفكار اآلخريف كمشاعرىـ.

.2

عممتني األهكاديمية استخداـ كسائل االتصاؿ المناسبة لنقل أفكاره كتكجيياتو.

.3
.4

أتاحت األهكاديمية التشاكر مع المرؤكسيف كاشراكيـ في صنع الهقرار.

أسيمت األهكاديمية في تفسير السمككيات اإلنسانية كفيـ أسبابيا كدكافعيا.

.5

ركرة التغيير كالتطكير.
عممتني األهكاديمية كيفية إقناع رؤسائؾ كمرؤكسيؾ ب ه
ض ه
عممتني األهكاديمية التجاكب مع كجيات النظر التي ال يتفق معيا.

.6
.7

أسيمت األهكاديمية في تككيف فرؽ العمل المتجانسة.

.8

عممتني األهكاديمية كيفية كسب دعـ الرؤساء كثقتيـ.

.9

عممتني األهكاديمية التكفيق بيف الحزـ كالميف أثناء التعامل مع المرؤكسيف.

.10

عممتني األهكاديمية كيفية اكتساب كالء المرؤكسيف كايصاليا ألذىانيـ.

.11

عممتني األهكاديمية معرفة احتياجات المرؤكسيف المادية كالمعنكية.

.12

الرقـ ِ
.1

اتِالتقديرِوالتحفيز ِ
ِ
سابعاِ–إكسابِميار
ً
الفقػػػرة ِ

عممتني األهكاديمية طرؽ إثارة حماس اآلخريف كالتأثير فييـ.

.2

عممتني األهكاديمية إنجاز المياـ كالكاجبات في المكاعيد المحددة.

.3

عممتني األهكاديمية االستخداـ الفعاؿ لمثكاب كالعقاب.

.4

عممتني األهكاديمية المثابرة كعدـ االستسبلـ لئلحباطات.

.5

عممتني األهكاديمية تحفيز العقكؿ بالسؤاؿ كالتعمـ.

.6

عممتني األهكاديمية ته ْعزيز استخداـ التحفيز المادؼ.
عممتني األهكاديمية استخداـ التحفيز المعنكؼ.

.8

عممتني األهكاديمية استثارة كتحريؾ الدافع الذاتي.

.9

ساعدتني األهكاديمية عمى تطكير قدراتي في العمل اْلقيادؼ

.7

.10

ساعدتني األهكاديمية عمى اكتشاؼ قدراتي كمياراتي كتكميفي بمياـ جديدة

.11

ساعدتني األهكاديمية عمى الحصكؿ عمى مزايا المشاركة في ميمات خاصة
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ِ

ِ

أكسبتني األهكاديمية القدرة عمى بناء العبلقات االجتماعية مع المرؤكسيف كالتعاكف معيـ.

الدرجة ِ

ممحقِرقـِ(ِ:)4أسئمةِالمقابالت ِ
ْ
ْ ْ ْ ْ
ِّ
ْ
برنامج الدراسات العليا المشترك بين
ْ ْ
ْ ْ
ِّ
ِّ
َّ
جامع ِة اْلقصى
و
يا
ل
ع
ال
راسات
للد
ة
ياس
الس
و
ة
دار
ال
ة
أ
كادميي ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
تِخِصِصِ:اْلقيادةِو ْالدارة ِ

االسـ  ............................................ :الكنية .............................. :
قائد سرية (

)

قائد كتيبة (

)

قائد لكاء (

)

يارة التخطيط كالرؤية المستقبمية في أهكاديمية فهم ْسطيف اْل هع ْس هكرية ؟
 -1ما ىي سبل تهْنم هية هم ه
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

يارة اإلبداع كاالبتكار كالتجديد في أهكاديمية فهم ْسطيف اْل هع ْس هكرية ؟
 -2ما ىي سبل تهْنم هية هم ه
.............................................................................................
.............................................................................................

.............................................................................................
يارة التحميل كحل المشكبلت كاتخاذ الهقرارات في أهكاديمية فهم ْسطيف اْل هع ْس هكرية؟
 -3ما ىي سبل تهْنم هية هم ه
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

يارة اإلعداد كالتدريب في أهكاديمية فهم ْسطيف اْل هع ْس هكرية ؟
 -4ما ىي سبل تهْنم هية هم ه
.............................................................................................
.............................................................................................

.............................................................................................
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يارة القدرة عمى التأثير في اآلخريف في أهكاديمية فهم ْسطيف اْل هع ْس هكرية ؟
 -5ما ىي سبل تهْنم هية هم ه
.............................................................................................
........................................................................ .....................
.............................................................................................

يارة العبلقات بيف القائد كالمرؤكسيف في أهكاديمية فهم ْسطيف اْل هع ْس هكرية ؟
 -6ما ىي سبل تهْنم هية هم ه
.............................................................................................
.............................................................................................

.............................................................................................

يارة التقدير كالتحفيز في أهكاديمية فهم ْسطيف اْل هع ْس هكرية ؟
 -7ما ىي سبل تهْنم هية هم ه
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
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