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 الدراسةملخص 
هدفت الدراسة إلى التعرف على دور القيادة االستراتيجية في رفع الروح المعنوية لمنتسبي األجهزة 

اإلنسانية,  ,من خالل المهارات األربعة للقيادة االستراتيجية الذهنية األمنية في محافظات غزة
تكون مجتمع الدراسة من جميع واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي, وي .الفنية, الذاتية

 األجهزة األمنية العاملين في الوظائف اإلشرافية من وظيفة "مدير دائرة_ رئيس قسم" للعاملين في
, ولهذا ( منتسبا1135)الشرطة, األمن والحماية, األمن الداخلي( في محافظات غزة, وعددهم )

 ( استبانة.271( وتم استرداد )287ع عينة عشوائية طبقية عددها )الغرض تم توزي
 وأظهرت الدراسة عدة نتائج أهمها:

مستوى توافر مهارات القيادة االستراتيجية لدى قادة األجهزة األمنية في محافظات غزة بوزن جاء  -
 .(68.887نسبي )

 .(71.262بوزن نسبي ) غزةفي محافظات  مستوى الروح المعنوية لمنتسبي األجهزة األمنيةجاء  -
 األمنية األجهزة قادة لدى االستراتيجية القيادة مهارات توافر بين ايجابية طردية عالقة وجود تبين -

 .غزة محافظات في األمنية األجهزة لمنتسبي المعنوية الروح ومستوى
متوسطات استجابات  في( α≤0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ودوجعدم  -

الروح  ومستوى المبحوثين حول مستوى توافر مهارات القيادة االستراتيجية لدى قادة األجهزة األمنية
المعنوية لمنتسبي األجهزة األمنية في محافظات غزة تعزى لمتغيرات: )المؤهل العلمي, الرتبة 

 .سنوات الخدمة(عدد العسكرية, المسمى الوظيفي, اسم الجهاز, 
متوسطات استجابات المبحوثين حول مستوى توافر مهارات القيادة االستراتيجية  فيفروق  توجد -

 .(رتبة رائد فأعلى)الرتبة العسكرية, لصالً  في محافظات غزة تعزى لمتغير لدى قادة األجهزة األمنية
متوسطات استجابات المبحوثين حول مستوى الروح المعنوية لمنتسبي األجهزة  فيفروق  توجد -

 .المسمى الوظيفي, لصالً )مدير دائرة( ي محافظات غزة تعزى لمتغيراألمنية ف
 وقد أوصت الدراسة بعدة توصيات أهمها:

مستوى مهارات القيادة االستراتيجية لدى قادة األجهزة األمنية في محافظات العمل على تعزيز  -
 .غزة

رفع الروح وضع أسس واضحة وموضوعية الختيار القادة وفق معايير مهنية مما يسهم في  -
 المعنوية لدى العاملين.

 تبني نظام واضً للحوافز والمكافآت للحفاظ على الروح المعنوية لدى العاملين في الوزارة. -
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Abstract 

The study aimed to identify the role of strategic leadership in raising the 

moral of the employees of the security service in the Gaza Strip through the 

four skills of strategic leadership mental, humanitarian, technical, 

subjectivity. The researcher used the descriptive analytical method, and the 

study population of all employees in supervisory positions of function 

"Manager of the Department" for those working in the security 

services (Police, security and protection, internal security) in the provinces of 

Gaza, and the number (1135) affiliate, and for this purpose it has been 

stratified random sample distribution number (287) was recovery (271) 

questionnaire. 

The study showed the following results: 

- The level of availability of strategic leadership skills of the leaders of the 

security services in the Gaza Strip was a relative weight (68.887). 

- The level of morale of the employees of the security services in the Gaza 

Strip was relative weight (71.262). 

- Show a direct connection between positive availability of strategic leadership 

skills of the leaders of the security services and the level of morale for the 

employees of the security services in the Gaza Strip. 

- Non-existence statistically significant differences at the level of significance 

( 0.05 ≥ α ) In the averages of the respondents responses about the level of 

availability of strategic leadership skills of the leaders of the security services 

and the level of morale of the employees of the security services in the Gaza 

Strip due to the variables: (educational qualification, military rank, job title, 

name of the device, the number of years of service). 

- The existence of differences in the averages of the respondents responses 

about the level of availability of strategic leadership skills among security 

chiefs In the Gaza Strip due to the variable military rank, for the rank of 

major or higher. 

- The existence of differences in the averages of the respondents responses 

about the level of morale of the employees of the security services in the 

Gaza Strip due to the variable Job Title, for the manager of department. 

The study recommended a number of recommendations including: 

- Work to enhance the level of strategic leadership skills of the leaders of the 

security services in the Gaza Strip. 

- Establish clear and objective grounds for choosing leaders according to 

professional standards, contributing to raise the morale of workers. 

- The adoption of a clear system of incentives and rewards to keep the morale 

of workers in the ministry. 
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 :المقدمة
 

التي وجدت منذ وجود اإلنسان, حيث مرت يعتبر موضوع القيادة من أهم الموضوعات        
بمراحل تطور متسارعة, ومع وجود الفرد واألسرة والجماعة والمجتمع كان من الطبيعي وجود موجه 
يقود كل واحده على حده ومن ثم وجود موجه أكبر يقود تلك الوحدات تحت مسمى القائد. ومع 

ملحة لوجود قيادات تتميز بمهارات عالية  التقدم العلمي الهائل والمعرفي المتشعب, أصبحت الحاجة
 ير أمور مجتمعاتها ومؤسساتها وفق استراتيجيات علمية معدة بعناية. يالكفاءة لتستطيع تس

 
يتركز جوهر الدور القيادي  فيما يمنحه األتباع من تأييد لسلطان القائد عن طواعية منهم, وأن      

الفرد يساهم في  الجماعة ال تخلع هذا الدور القيادي على أي فرد من أفرادها إال إذا تبين لها أن هذا
ليها على قياس ما لكل فرد يد من إنتاجها. ولذا يعتمد في تحديد القيادة والتعرف عتقدم الجماعة ويز 

في الجماعة من أثر في إنتاج الجماعة كوحدة, واقترح )كاتل( مقياسًا للقيادة يتضمن مقدار التغيير 
عن المتوسط في أداء الجماعة, إذ يمكن الكشف عن وجود القائد من فحص بناء الجماعة, أو من 

معنى هو الفرد الذي يمارس أكبر قدر من تأثيره على األداء الكلى للجماعة كجماعة, والقائد بهذا ال
التأثير على مرؤوسيه, فيدفعها إلى العمل, ويعمل على تحقيق األهداف في موقف معين )رشوان, 

2010 :157 .) 
     
إن التغييرات السريعة في البيئة الخارجية فرضت الحاجة إلى قيادات استراتيجية تملك رؤية     

لمنظمات األمنية هذه التغييرات المتسارعة وتتأقلم معها, حتى ال يكون استراتيجية للمستقبل لتواكب ا
لنا في المستقبل ردات فعل غير مدروسة, ومن االمستقبل قد ُفرض علينا من ِقبل أحد, أو تكون أعم

هذه المتغيرات المتسارعة تضاعف حجم المعرفة كل خمس سنوات وربما أقل من ذلك, بعد أن كانت 
عقود بل عدة قرون. لذلك االتجاه السائد في العصر الحاضر تزويد المنظمات  تحتاج سابقًا عدة

بقادة استراتيجيين وليس مدراء, لالستفادة منهم في بناء فرق العمل والتأثير بالتابعين وتحفيزهم وتنمية 
ي ظل مهاراتهم, وتشجعهم على اإلبداع واالبتكار لزيادة قدرة المنظمات على البقاء والتكيف والنمو ف

 (.37: 2010هذه التغيرات المتسارعة )الزعبي, 
 

كما أن مهام القائد االستراتيجي يجب أن تركز على رفع الروح المعنوية للمرؤوسين, ومتابعة      
وتصميم التعليم والتدريب لصنع قادة المستقبل منهم, والتنسيق بين فروع المنظمة وأقسامها, وكسب 

ف المنظمة بشكل عام, والتفكير االستراتيجي اين, وتحديد أهدالمزيد من المؤيدين والمناصر 
 (.28: 2013والتخطيط لوضع استراتيجية المنظمة وسياستها )آل سعود, 
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ويبددرز تددأثير القيددادة االسددتراتيجية جليددًا فددي بددث الددروح المعنويددة لدددى العدداملين فددي المنظمددة,        
راتيجيتها التددي وضددعتها, فددال شددك أن الددروح عندددما تحددرص قيددادة المنظمددة علددى تنفيددذ خططهددا واسددت

المعنويددة العاليددة تحسددن مددن معدددالت أداء الفددرد وطاقتدده ومجهددوده ذهنيددًا كددان أم عضددليًا, فكلمددا زادت 
سدعادة اإلنسددان واستبشداره وتفاؤلدده كلمددا زادت إنتاجياتده وقدراتدده, وتعدد الددروح المعنويددة مدن أهددم دعددائم 

أجددل ذلددك فهددي تحتددل موقعددًا بددالس األهميددة فددي سياسددة الدددول  تحقيددق أهددداف الدددول والمنظمددات, ومددن
عامة, وفي التخطيط االسدتراتيجي خاصدة, كمدا وتعندى الددول وقدوى األمدن أشدد العنايدة بوضدع الدنظم 
التدي تسدتهدف بندداء الدروح المعنويددة لرجالهدا, وتعمددل علدى حشددد الخبدراء األمنيددين والعسدكريين وعلمدداء 

راض العصدددبية والنفسدددية, وقدددد أدخلدددت فدددي تنظيماتهدددا دوائدددر ووحددددات الدددنفس واالجتمددداع وأطبددداء األمددد
متخصصدة فدي التوجدده المعندوي واإلرشدداد الفكدري, والددروح المعنويدة حالدة نفسددية للفدرد فددي وقدت معددين 
وتحددت ظددروف معينددة بمددا فيهددا العوامددل التددي تددؤثر علددى شددجاعة الفددرد وحماسددته واندفاعدده وتخاذلدده 

ي تعطددي مؤشددرًا واضددحًا علددى مدددى تددوفر إرادة العمددل عنددده )القماشددي, وانكسدداره واستسددالمه, وبالتددال
 : نت(.2015

 

التحديات   على مواجهةكون أكثر قدرة تعلى رفع الروح المعنوية لألفراد  نظمات القادرةإن الم      
, وتلعب الروح المعنوية لدى القوى األمنية أهمية خاصة, حيث تنمية روح اإلنجاز وتطوير األداءو 
سعى كافة المؤسسات األمنية إلى الحفاظ على الروح المعنوية لدى منتسبيها, فكما هو معلوم أن ت

األجهزة األمنية تسهم في الحفاظ على منظومة األمن واالستقرار في المجتمع, وبما يسهم في 
تحصين المجتمع من األخطار المتفاقمة والمتعاظمة للجريمة, والجدير بالذكر أن محافظات غزة 

ثالثة حروب متتالية, تم خاللها السلطة وكان أخرها  نشأة لالستهداف الصهيوني منذتعرضت 
صابة  استهداف األجهزة األمنية بشتى الوسائل, سواء باستهداف منتسبيها واستشهاد المئات منهم وا 

العشرات, أو استهداف المقرات األمنية وتدميرها بالكامل, باإلضافة إلى تعرضها للعديد من الضغوط  
من أهمها على سبيل المثال الحصار واالنقسام وما خلفة من آثار على صعيد عمل األجهزة في 

تي أثرت جميعها على الروح المعنوية لدى كافة المناحي سواء عدم صرف الراتب وقلة االمكانيات وال
العاملين, لذا فإن األجهزة األمنية بأمس الحاجة إلى وجود قيادة استراتيجية غير تقليدية, تكون قادرة 

 على وضع خطط مستقبلية تستطيع من خاللها تنمية إنتاجية األفراد لتحقيق أهداف المؤسسة.
 

أي دولة بوجه عام وفي محافظات غزة بشكل خاص, فإن ونظرًا ألهمية األجهزة األمنية في       
الباحث سيحاول في هذه الدراسة تناول دور القيادة االستراتيجية في رفع الروح المعنوية لمنتسبي 
األجهزة األمنية في محافظات غزة, من خالل تحديد المعيقات التي تحول دون تطبيق القيادة 

في ذلك من أهمية بالغة في رفع مستوى األداء وتحقيق أهداف االستراتيجية, وسبل التغلب عليها لما 
 المنظمة.
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 مشكلة الدراسة:
البد لألجهزة األمنية من أن تدار بأسلوب قيادي هادف وواٍع, ألنها تعتبر ركيزة قوية من        

ركائز الدولة, وصمام األمان الداخلي للوطن, ورغم الظروف التي تعيشها األجهزة األمنية جراء 
االستهدافات اإلسرائيلية المتكررة لمنتسبيها, أو لمقراتها األمنية, والحصار وقلة اإلمكانيات, والتي 
من الممكن أن تضعف الروح المعنوية للعاملين في األجهزة األمنية, ال يمنعها هذا كله من توفير 

 األمن والحماية للشعب وممتلكاته.

 العالية بالمهارات والمتمتع الصحيً والقيادي اإلداري ربالفك المؤهل ياألمن القائد ويعتبر      
 األمنية بالخدماتلالرتقاء  كبيرة مسئوليات تقع فعليه ياألمن الجهاز لجسد المفكر الرأس بمثابة

 األحداث ومواجهة والعاملين العمل حاجات بين والتوفيق المرؤوسين وتنمية العمل أساليب وتطوير
 السلوك تنمية نحو وتوجيهها الحوافز ستخدامفي ا وقدرته الصائب بالقرار المناسب الوقت يف الطارئة
 األخذ مفهوم الحوافز تعمق وبالتالي المنشودة األهداف لتحقيق وذلك األفراد من فيه المرغوب
دارته الفرد بين المتبادلة والمنفعة والعطاء  وتتوحد الطرفين أهداف تتقارب حتى وا 

 (.5: 2005)المطيري, مصالحهما

ومما لمسه الباحث من ظهور بعض العالمات السلبية لمنتسبي األجهزة األمنية مثل الغياب       
المتكرر, وكثرة االستئذان, وضعف الحماس الزائد في العمل, والتي من الممكن أن تؤثر سلبيًا على 

راتيجي تتمتع استقرار األمن في المجتمع, لذا كان لزامًا أن تقود األجهزة قيادات ذات بعد است
بمهارات عالية, كي تستطيع التحرك في سياق مقصود ومراد, يمكنها من تجاوز واقعها المثقل 
بالكثير من المشاكل والعقبات, وينقلها إلى مرحلة متقدمة تمكنها من تحقيق األهداف والمهام, ونظرًا 

التي تتلخص في السؤال لعمل الباحث في إحدى هذه األجهزة وشعوره بأهمية دراسة هذه المشكلة, و 
 الرئيس وهو:

 ما دور القيادة االستراتيجية في رفع الروح المعنوية لمنتسبي األجهزة األمنية في محافظات غزة؟

 تساؤالت الدراسة:
 غزة؟ محافظات في األمنية األجهزة قادة لدى االستراتيجية القيادة مهارات توافر مستوى ما .1
 غزة؟ محافظات في األمنية األجهزة لمنتسبي المعنوية الروح مستوى ما .2
 استجابات متوسطات بين( α≤0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات عالقة توجد هل .3

 الروح ومستوى األمنية األجهزة قادة لدى االستراتيجية القيادة حول مستوى توفر مهارات المبحوثين
 غزة؟ محافظات في األمنية األجهزة لمنتسبي المعنوية
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 استجابات متوسطات في( α≤0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد هل .4
 الروح ومستوى األمنية األجهزة قادة لدى االستراتيجية القيادة مهارات توافر مستوى حول المبحوثين
 الرتبة, العلمي المؤهل: )لمتغيرات تعزى غزة محافظات في األمنية األجهزة لمنتسبي المعنوية
 ؟(الخدمة سنوات عدد, الجهاز اسم, الوظيفي المسمى, العسكرية

 

 أهداف الدراسة:
 غزة. محافظات في األمنية األجهزة قادة لدى االستراتيجية القيادة مهارات توافرالتعرف إلى مدى  .1
 غزة. محافظات في األمنية األجهزة لمنتسبي المعنوية الروح مستوى بيان .2
 األجهزة قادة لدى االستراتيجية القيادة عالقة بين مستوى توفر مهاراتالكشف ما إذا كانت هناك  .3

 غزة. محافظات في األمنية األجهزة لمنتسبي المعنوية الروح ومستوى األمنية
 ومستوى األمنية, األجهزة قادة لدى االستراتيجية القيادة مهارات توافر مستوىمعرفة الفروق حول  .4

 الرتبة, العلمي المؤهل: )لمتغيرات تعزى غزة محافظات في األمنية األجهزة لمنتسبي المعنوية الروح
 .(الخدمة سنوات عدد, الجهاز اسم, الوظيفي المسمى, العسكرية

 

 أهمية الدراسة:
 أوال: األهمية النظرية:

من أول الدراسات التي تتناول القيادة االستراتيجية  -في حدود علم الباحث  -تعتبر هذه الدراسة -1
 رفع الروح المعنوية لمنتسبي األجهزة األمنية في فلسطين. ودورها في

من المتوقع أن تساهم هذه الدراسة في إثراء المكتبة العلمية بمراجع تساعد الباحثين القادمين في  -2
 دراستهم عبر االطالع على النتائج والتوصيات.

 جية العلمية.من المتوقع أن تساهم الدراسة في تطوير قدرات الباحث البحثية وفق المنه -3
 

  ثانيًا: األهمية التطبيقية:
من المنتظر أن تقدم الدراسة الحالية نتائج وتوصيات تسهم في تنمية مهارات القيادة االستراتيجية لدى  -1

 قادة األجهزة األمنية.
من المتوقع أن تساعد الدراسة قادة األجهزة األمنية في وضع الحلول العملية لرفع الروح المعنوية لدى  -2

 تسبيها.من
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تسليط الضوء على أهم العوامل المؤدية إلى رفع الروح المعنوية لمنتسبي األجهزة األمنية, وامكانية  -3
 األخذ بها وتطبيقها في مختلف األجهزة.

تتجلى أهمية هذه الدراسة في كون فوائدها المرتقبة ال تقتصر االستفادة منها على األجهزة األمنية بل  -4
 والتي تواجه تحديات مشابهة في بروز نفس تلك العالمات. في كافة القطاعات األخرى

 

 متغيرات الدراسة:
 المتغير المستقل:  -

 , ويتفرع عنه المتغيرات التالية:مهارات القيادة االستراتيجية
 المهارات الذهنية )الفكرية(. -1
 المهارات االنسانية. -2
 المهارات الفنية. -3
 (.316: 2009المهارات الذاتية )كنعان,  -4

 

 المتغير التابع: -
 , ويتفرع عنه المتغيرات التالية:الروح المعنوية 
 نحو المؤسسة. -1
 نحو رؤساء العمل. -2
 نحو الزمالء. -3

 ( يوضً متغيرات الدراسة1الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 المصدر/ جرد بواسطة الباحث

 

 المتغيراتالشخصية المتغيرالمستقل المتغيرالتابع

 المهارات الذهنية )الفكرية(.

 المهارات االنسانية.

 المهارات الفنية.

 المهارات الذاتية.

 

 المؤهل لعلمي

 الرتبة العسكرية

 المسمى الوظيفي

 اسم الجهاز 

 سنوات الخدمة

 نحو المؤسسة

 نحو رؤساء العمل

 نحو الزمالء
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 فرضيات الدراسة:
 

 الفرضية الرئيسة األولى: -
متوسطات استجابات  بين( α≤0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) عالقةتوجد ال 

الروح  ومستوى لدى قادة األجهزة األمنية مهارات القيادة االستراتيجيةالمبحوثين حول مستوى توافر 
 .المعنوية لمنتسبي األجهزة األمنية في محافظات غزة

متوسطات استجابات  بين( α≤0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) عالقةتوجد ال  .1
الروح المعنوية  ومستوى لدى قادة األجهزة األمنية الذهنيةمهارات الالمبحوثين حول مستوى توافر 

 .لمنتسبي األجهزة األمنية في محافظات غزة
متوسطات استجابات  بين( α≤0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) عالقةتوجد ال  .2

الروح المعنوية  ومستوى لدى قادة األجهزة األمنية اإلنسانيةمهارات التوافر  المبحوثين حول مستوى
 .لمنتسبي األجهزة األمنية في محافظات غزة

متوسطات استجابات  بين( α≤0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) عالقةتوجد ال  .3
الروح المعنوية  ومستوى لدى قادة األجهزة األمنية الفنيةمهارات الالمبحوثين حول مستوى توافر 

 .لمنتسبي األجهزة األمنية في محافظات غزة
متوسطات استجابات  بين( α≤0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) عالقةتوجد ال  .4

الروح المعنوية  ومستوى لدى قادة األجهزة األمنية الذاتيةمهارات الالمبحوثين حول مستوى توافر 
 .لمنتسبي األجهزة األمنية في محافظات غزة

 
 الفرضية الرئيسة الثانية: -
متوسطات استجابات  في( α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ال

الروح  ومستوى المبحوثين حول مستوى توافر مهارات القيادة االستراتيجية لدى قادة األجهزة األمنية
المعنوية لمنتسبي األجهزة األمنية في محافظات غزة تعزى لمتغيرات: )المؤهل العلمي, الرتبة 

 .سنوات الخدمة(عدد العسكرية, المسمى الوظيفي, اسم الجهاز, 
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متوسطات استجابات  في( α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ال .1
الروح  ومستوى حول مستوى توافر مهارات القيادة االستراتيجية لدى قادة األجهزة األمنية المبحوثين

: )دبلوم فأقل, المؤهل العلمي المعنوية لمنتسبي األجهزة األمنية في محافظات غزة تعزى لمتغير
 بكالوريوس, دراسات عليا(.

متوسطات استجابات  في( α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ال .2
الروح  ومستوى المبحوثين حول مستوى توافر مهارات القيادة االستراتيجية لدى قادة األجهزة األمنية

: )مالزم, مالزم الرتبة العسكرية المعنوية لمنتسبي األجهزة األمنية في محافظات غزة تعزى لمتغير
 أول, نقيب, رائد فأعلى(.

متوسطات استجابات  في( α≤0.05عند مستوى داللة )توجد فروق ذات داللة إحصائية  ال .3
الروح  ومستوى المبحوثين حول مستوى توافر مهارات القيادة االستراتيجية لدى قادة األجهزة األمنية

: )رئيس قسم, المسمى الوظيفي المعنوية لمنتسبي األجهزة األمنية في محافظات غزة تعزى لمتغير
 مدير دائرة(.

متوسطات استجابات  في( α≤0.05لة إحصائية عند مستوى داللة )توجد فروق ذات دال ال .4
الروح  ومستوى المبحوثين حول مستوى توافر مهارات القيادة االستراتيجية لدى قادة األجهزة األمنية

: )الشرطة, األمن اسم الجهاز المعنوية لمنتسبي األجهزة األمنية في محافظات غزة تعزى لمتغير
 خلي(.والحماية, األمن الدا

متوسطات استجابات  في( α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ال .5
الروح  ومستوى المبحوثين حول مستوى توافر مهارات القيادة االستراتيجية لدى قادة األجهزة األمنية

 5من  : )أقلعدد سنوات الخدمة المعنوية لمنتسبي األجهزة األمنية في محافظات غزة تعزى لمتغير
 سنة فأكثر(. 15سنة, من  15أقل من -10سنوات, من  10أقل من -5سنوات, من 
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 :حدود الدراسة

اقتصرت الدراسة الحالية على القيادة االستراتيجية ودورها في رفع الروح  الحد الموضوعي:- أ
 المعنوية لمنتسبي األجهزة األمنية في محافظات غزة.

الحالية على عينة من العاملين في الوظائف اإلشرافية من تم تطبيق الدراسة  الحد البشري:- ب
 وظيفة )مدير دائرة_ رئيس قسم( من منتسبي األجهزة األمنية في محافظات غزة.

تم تطبيق الدراسة الحالية على عينة من منتسبي األجهزة األمنية في محافظات الحد المكاني: - ت
 غزة.

 م.2015م تم تطبيق هذه الدراسة خالل عا الحد الزمني :- ث
 

 :مصطلحات الدراسة
 

 :القيادة -
تعرف القيادة بأنها: عملية يقوم بها الفرد بالتأثير على سلوك اآلخرين, ورفع روحهم المعنوية للوصول 

 (.8: 2007إلى أهداف معينة )عبيدات, 
 

هداف التنظيم والجماعة, ودفع أغير القسري لتشكيل  التأثيراستخدام بأنها: القيادة  "البدري"عرف وي
 ومساعدة الجماعة والتنظيم لتشكيل هويته وثقافته )البدري, هداف التنظيمية,نجاز األإالسلوك نحو 

2002 :149). 

هي مجموعة من القدرات التي يتمتع بها قادة األجهزة األمنية, والتي اجرائيًا:  األمنية يقصد بالقيادة
بهدف حثهم على تحقيق األهداف المرغوبة بأكبر قدر ممكن من تمكنهم من التأثير في األفراد 

 الفعالية والكفاءة.

 االستراتيجية: -
تعرف االستراتيجية بأنها: الخطة أو مجموعة الخطط الموحدة المتكاملة والشاملة, التي يسعى أي 

يات تنظيم من خاللها لتحقيق رسالته وغاياته وأهدافه, بشكل يحقق التوازن بين كل من المعط
والمتغيرات البيئية, والموارد واإلمكانات المتاحة للتنظيم, ومن ثم اإلسهام في تحقيق رؤيته وطموحاته 

 (.24: 2005 المستقبلية )أبو الفضل,
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هي ما يمتلكه قادة األجهزة األمنية في محافظات غزة من  إجرائيًا:األمنية يقصد باالستراتيجية 
الغايات واألهداف, من خالل استشراف المستقبل والتعامل مع  الرؤى والتطلعات المستقبلية لتحقيق

ارعة, وذلك لتحقيق أهداف المنظمة المتطلبات الالزمة لمواجهته والتكيف مع المتغيرات البيئية المتس
 األمنية.

 القيادة االستراتيجية:  -
المستقبلية, وتسعى لتحقيق تعرف القيادة االستراتيجية بأنها: القيادة التي تتميز بوضوح الرؤية 

الفاعلية والكفاءة في المنظمة المستندة إلى العالقة بين األهداف والفرص المتاحة, وفق مرونة تحقق 
حالة من التكامل والتنسيق بين المنظمة والبيئة من خالل تبني االبتكار واالبداع للوصول إلى تحقيق 

 (.38: 2002نظمة في الصدارة )يونس,األهداف على المستويين القريب والبعيد لوضع الم

في هذه الدراسة هم الضباط الذين يشغلون منصبًا قياديًا متقدمًا  يقصد بالقيادة االستراتيجية إجرائيًا:
في الهيكل التنظيمي لألجهزة األمنية ويتكونوا من رؤساء األجهزة ومدراء اإلدارات, الذين يقع على 

بناًء على رؤى استراتيجية يتم وضعها بشكل دقيق يخدم أهداف عاتقهم رسم سياسة المؤسسة األمنية 
 المؤسسة.  

 الروح المعنوية: -

تعرف الروح المعنوية بأنها: شعور الفرد الداخلي الذي يمتلكه تجاه عمله, بناء على الصورة التي 
 يرى الفرد نفسه فيها في المنظمة, والى أي مدى تلبي المنظمة احتياجاتها وتوقعاته الخاصة

((Wood&Mccarhy,2002: 7. 

في هذه الدراسة بأنها الحالة النفسية لدى العاملين في األجهزة  يقصد بالروح المعنوية إجرائيًا:
 األمنية التي تدفعهم إلى العمل بحماس لتحقيق أهداف المنظمة التي يعملون فيها.

 األجهزة األمنية: -
عن الوطن وخدمة الشعب  ظيفتها في الدفاعالبالد وتنحصر و قوة نظامية وهي القوات المسلحة في 

العامة وتؤدي واجبها في الحدود التي  واآلدابوحماية المجتمع والسهر على حفظ األمن والنظام العام 
 (.2003 ":84المادة " للحقوق والحريات )القانون األساسي المعدل,رسمها القانون في احترام كامل 
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املبحث االول: القيادة االسرتاتيجية
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 مفهوم القيادة

 مفهوم االستراتيجية

 أهمية القيادة االستراتيجية

 خصائص القادة االستراتيجيين

 االستراتيجيمقومات القائد 

 مهام وأدوار القادة االستراتيجيين

 الفروق بين القيادة االستراتيجية والقيادة التقليدية

 سلوكيات ومسؤوليات القادة االستراتيجيين

 عوامل نجاح القيادة االستراتيجية

 دارة االستراتيجية والقيادة االستراتيجيةبين اإل فرقال

 مهارات القيادة االستراتيجية

 ملخص
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 :مقدمة -1
في عصرنا الحالي أصبحت تولى باهتمام كبير وواسع لما لها من دور فعال في ن القيادة إ        

إدارة أنشطة المنظمات المتشعبة والمترامية األطراف, ومن هنا يمكن القول أن تحقيق أهداف تلك 
تحقيق أهداف طيع توجيه جهود العاملين نحو تالمنظمات يتوقف على مدى توفر كفاءات قيادية تس

 المنظمة.

دارة وقيادة المجموعة إالقائد ليحسن  اختيارمفهوم القيادة كضرورة تنظيمية تقتضي حسن ويعد 
و أهداف .. فالخلل في حسن القيادة يربك عمل المنظمة ويمضي بها بسالسة نحو تحقيق األ

ة, وهناك مناهج جلها المنشأأهداف التي قامت من لى تحقيق األإالمؤسسة ويبعدها عن الوصول 
و أغلبية المجموعة أمختلفة في اختيار القائد, فترى إحدى المدارس أن القائد يتم اختياره بواسطة 

فراد التي تطمئنهم لحسن قيادته. وعدم قناعة الجماعة بالقائد تصيب عملية القيادة بأخطر علة األ
االمني يستحيل تطبيق هذا  وهي عدم تعاون المرؤوسين مع القائد وغياب التفاعل.. ففي المجال

ن تبتدع العديد من الوسائل التي أعلى المؤسسة ب كبيراً  المنهج في اختيار القائد وهذا يضيف عبئاً 
 تحول الرؤساء الى قادة يديرون المرافق التي يكونون على رأسها بمفهوم القيادة وليس الرئاسة

 (.2: 2009)يعقوب, 

ضع لبعض القوانين مثل الترقيات واالقدميات ولكن يفترض يخ ل األمنيوهنا يمكن القول أن العم
 بهؤالء أن يكونوا قادة من خالل ما يتم تدربيهم عليه.

القيادة هي الجسر الذي يستعمله المسؤولين ليؤثروا على سلوك وتوجهات المرؤوسين وتعتبر 
م به شاغل مركز هداف الفرد وهي ذلك السلوك الذي يقو أهداف المنظمة و أليربطوا به بين تحقيق 

فراد المجموعة, وهي في مجملها تحمل مسؤولية تجاه أتفاعله مع غيره من  ءثناأالخالفة في 
ال إني لست بخيركم, ولكنني رجل منكم غير أن اهلل أالمجموعة, كما قال عمر بن عبد العزيز: "
يتمتع به القائد ويتلذذ بعبارات الثناء فيه بل هي عناء  جعلني أثقل حمال" .فالقيادة إذن ليست مغنماً 

 .(18: 2000 وتبعية )العدلوني,
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 القيادة:مفهوم  -2
إن تحديد مفهوم القيادة تحكمه مجموعة من العوامل المتغيرة, كالبيئة والزمن والعوامل      

المراد تحقيقها هداف والثقافية والنظام القيمي في المجتمع واأل واالجتماعيةالسياسية 
 .(56: 2008)العجمي,

ويرى الكثير من العلماء أن القيادة علم وفن, فهي فن لكونها تحتاج إلى موهبة ومهارة, فالقائد 
اإلداري هو القادر على ممارسة هذا الفن عن طريق توجيه وتنسيق ورقابة جهود المرؤوسين لتحقيق 

خرين, يدرس في مختلف الجهات العلمية األهداف, وهي علم له أصول وقواعد للتأثير في اآل
والتعليمية, وتعقد له الدورات التدريبية المؤهلة, وهو ما يبين أهمية تمكين القائد من الجمع بين ذلك 

 (.17: 2006العلم والفن )الطويل, 

من بقدرة القائد على توجيه سلوك المرؤوسين للحفاظ على النظام ويرتبط مفهوم القيادة في مجال األ
ة دموال والقيم االجتماعية السائعراض واألرواح واألالعامة, السكينة العامة وحماية األ واآلدابلعام ا

  من والنظام العاميناأل واستقراربغرض تحقيق هدف االحساس باألمن والطمأنينة للفرد والجماعة 
 .     (110: 2004 )الشعالن,

توضيً الرؤية االستراتيجية للمنظمة بشكل تام أو جز  ىكما عرفها "هيل وجونيس" بالقدرة عل
 ,Hitt & Jonesمنها, فضاًل عن القدرة على تحفيز اآلخرين ودفعهم إلى اإليمان بها وفهمها )

2001, 15.) 

داء أ ىفراد والتأثير عليهم لحملهم علقناع األإقدرة القائد على  :نهاأالقيادة ب "القحطاني"ويعرف 
 .(7: 2001 )القحطاني, التي تساهم في تحقيق الهدف المشترك للجماعةواجباتهم ومهامهم 

فراد جماعته وتنسيق جهودهم أقدرة القائد على التأثير في سلوكيات ب بأنها: القيادةكما تعرف 
 .(314: 2001 )النمر واخرون, وتوجيههم لتحقيق االهداف المرجوة

مورهم, وهي دور أرشادهم وتسلم مقاليد ا  الغير و : استعداد وقدرة على توجيه بأنهاتعرف القيادة 
 هدافها )العيسوي,أفراد على سبيل التعبير عن رغبات الجماعة وعن و مجموعة من األأيؤديه فرد 

2011 :94). 
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القيادة هي مساهمة كل فرد في المنظمة في تحمل جزء من المسئولية, والقيادة الفعالة كما أن      
ن القائد الفعال هو ذلك الشخص الذي يعطى وزنا هاما للموقف أعا, كما العلم والفن م ىتعتمد عل

من خالل الممارسة والخبرة  فعاالً  ن يكون قائداً أالذي يقود فيه والظروف التي فيها, وكل منا يمكنه 
 .(1: 2012 )جاد الرب,اإلدارة خذ باألساليب العلمية الحديثة في واأل

 

ين معظم التعريفات سابقة الذكر في تعريف القيادة إال أنها ترتكز بأنه وبالرغم من تبا ويرى الباحث
على ثالثة أمور رئيسة وهي: القائد , التأثير , االتباع , باإلضافة إلى العوامل المتغيرة الداخلية 

 والخارجية التي تؤثر بشكل من األشكال على عملية القيادة.

 

 االستراتيجية:مفهوم  -3
بو بعض تجربة وممارسة, وهو نوع من التصرف االستراتيجي الذي أكل مخلوق لديه بديهة       

يمليه عليه صراع الحياة ومواجهة شدائدها, وال جرم أن نجد النسيج الثقافي لمجتمع ما محاكا 
تغذي الفكر االستراتيجي فيه ولقد انتقل الفكر  ومصاغا لتنفجر منه طاقات فكرية وفلسفية ومعرفية

يضاح المقصود به كلمة إستراتيجي ليحتل مرتبة مهمة في العصر الحالي, لذا ال بد من اال
و فن قيادة الجيش, وتطورت الى فن قيادة الحرب, ثم أعجمي يعني قيادة الجيش أ"استراتيجية" لفظ 

و فن التدبير أاتسعت دائرة استعمال المصطلً في العصر الحديث ليصبً دااًل على فن التخطيط 
 (.205: 2011 العجرمي,و  جميع مجاالت الحياة المعاصرة )المدهونفي 

( وتعني فن strategiesاالستراتيجية مصطلً من اللغة اليونانية مشتق من كلمة استراتيجيوس )
 (.17: 1999قيادة القوات وفنون المواجهة العسكرية )المغربي, 

لموارد ويلزم المؤسسة في المدى خصيص لتنها: عمل فكري ينتهي بأاالستراتيجية ب "حيرش"عرف 
 .(24: 2011 )حيرش, الطويل ويرسم مساحة نشاطها بقصد الحصول على ميزة تنافسية

ليها مع تحديد وسائل إهداف التي تسعى المنظمة خليط من األ :نهاأاالستراتيجية ب "بورتر"عرف و 
و سلسلة عمليات تقنية صحيحة تحدد ما أتحقيقها وهي عملية معقدة ومغرية ال يوجد فيها جواب 
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فكار والنظريات و ال تفعله, وهي قدرة المدراء في استخدام األأن تفعله المنظمة أالذي يجب 
 .(117 :2010 خرون,آالمتاحة لمواجهة الموقف المتوقع )العزاوي و 

هدافها, أيق جل تحقأالطريقة التي تستخدمها المنظمة في النضال من  :نهاأوتعرف االستراتيجية ب
وهي تحدد التهديدات والفرص الموجودة في البيئة التي تعمل فيها المنظمة, وفي نفس الوقت تحدد 

 .(5 :2009 القدرات والموارد المتاحة في المنظمة للتعامل مع التهديدات )جاد الرب,

 لإلمكاناتمثل م األمنية العليا باالستخدانها: فن تحقيق الغايات األأب تعرفمنية ما االستراتيجية األأ
 .(88: 2009 ,األسمري) واالجتماعية واالقتصاديةالسياسية 

 

 القيادة االستراتيجية:أهمية  -4
تكمن أهمية القيادة االستراتيجية طبيعة المتغيرات البيئية المتسارعة والمعقدة من حولنا, التي 

نتحدث عن المؤسسة  تفرض الحاجة وجود قيادة ذات بعد استراتيجي بعيد المدى, وخصوصا أننا
 األمنية التي تعتبر ركيزة أساسية من ركائز الدولة.

تعرف القيادة االستراتيجية بأنها القدرة على التأثير على اآلخرين لالتخاذ الطوعي للقرارات اليومية 
لتحسين االستقرار طويل المدى للمنظمة, والمحافظة في الوقت ذاته على االستقرار المالي قصير 

 (.wanasika, 2009: 11المدى )

نها: عملية التحسين المستمر المتواصل لجميع الوظائف المحورية أتعرف القيادة االستراتيجية بو 
والخدمية بالمنظمة بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين من خالل صياغة رؤية واستراتيجية 

هة الصعوبات التي تتعلق خرين على مواجفي تدريب األ واالندماجعملية وهيكلة سياسة العمل 
 .(147: 2005 بحل المشكالت اليومية النابعة من العمل التكييفي والتوليدي الجديد )ريد,

غالبا ما تكون مصدر االبتكار التنظيمي, وهذا يتوقف الى  :نهاأباالستراتيجية همية القيادة أوتكمن 
للقيادات االستراتيجية, وما تمتلكه من رؤية مستقبلية في  واإلبداعيةحد كبير على القدرات المعرفية 

دارية, ضوء المحركات الداخلية لتقديم االبتكارات التنظيمية التي تتضمن نمط القيادة والممارسة اإل
ت االستراتيجية ابداعية لدى القيادفكلما زادت القدرات اإل بداع الفردي,والثقافة التنظيمية واإل
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نه من الجوانب المتعلقة بالتصميم التنظيمي أالتغيير التنظيمي على  احتواءال بالمنظمة زاد احتم
في قيمهم واتجاهاتهم مما يدعوهم لتطوير المنظمة  والتأثيرفراد داء وتنمية األاأل هداف ومثل األ
 .(187: 2005 )مسلم,

مطلب لكل حي فهو من الذي يعتبر همية األأتنبع من  بأنهاهمية القيادة االستراتيجية أ تكمن اكم
هم الحاجات االنسانية منذ أحدى إساس التنمية, وهو حاجة وغاية وحالة نفسية ومادية تتمثل في أ

 .(17: 2002 زل )الشهراني,األ

عادة تنظيم الوضع الذي تعيشه إوظيفة القيادة االستراتيجية في المنظمة هو  "حيدر"وعرف 
.(40: 2008 )حيدر, مستقبال قابلة للحل المنظمة بشكل يجعل المشكالت التي ستظهر فيها

كما أن القائد االستراتيجي يرى في نفسه شخصًا له رؤية خاصة وصاحب رسالة ويشعر أن الغاية 
من وجوده بالجماعة أو المنظمة هو االرتقاء بها. وطريقته في التفكير والتصرف تجعل له جاذبية 

األهداف التي يتبناها, مما يؤدي إلى استثارة  شخصية )كاريزمية(, وقد تكون هذه الجاذبية نتيجة
تابعية عقليًا وفكريًا ليضعوا رؤية جديدة أو تحديات فكرية مما يولد دوافع أقوى لإلداء أكثر مما هو 

 (.25: 2013 متوقع )آل سعود,

 ولى بأي مستوى في المنظمةذ تتمثل األإادة االستراتيجية, يهناك فروق بين القيادة والق كما توجد
ن القيادة تركز على العالقة بين أبينما الثانية تتمثل بمستوى القمة في المنظمة, والفرق الثاني 

القادة والمرؤوسين بعكس القيادة االستراتيجية التي تركز على العمل التنفيذي ليس فقط كنشاط 
 .((zoogah, 2009: 203 يضا كنشاط استراتيجيأنما ا  عالئقي و 

أن للقيادة االستراتيجية دورًا هامًا في وضع حجر األساس للمنظمات من خالل  ويرى الباحث
خطط محكمة ومتوازنة قابلة للتنفيذ, وتكون مصدر لالبتكارات واإلبداعات باإلضافة إلى تكوين 
رؤى مستقبلية تأخذ في حسبانها التغيرات المحيطة, مع تعزيز المرؤوسين وتحفيزهم لتحقيق تلك 

 الرؤى.
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 ئص القادة االستراتيجيين:خصا -5
كفاء يدركون معنى الصراحة وعدم التحيز, الشجاعة, الواقعية, القرارات ن القادة االستراتيجيون األإ

شياء الضرورية في الظروف الداخلية والخارجية التي التي ربما تكون صعبة, ثم يدركون األ
 (. 53: 2012 تواجههم )جاد الرب,

: القدرات األولىالقائد االستراتيجي تنطوي ضمن مجموعتين قد أوضً "ديفيز" أن خصائص 
 (.Davies, 2004: 30: القدرات الشخصية )الثانيةالتنظيمية و

 أوال: القدرات التنظيمية:

من خالل ربط الرؤى طويلة المدى بمفاهيم البد أن تتوفر لدى القائد القدرة للتوجه االستراتيجي:  -1
 العمل اليومي.

وهي تحويل االستراتيجية إلى فعل عن طريق تحويلها  االستراتيجية إلى أفعال:القدرة على ترجمة  -2
 إلى إجراءات عملية تشغيلية.

وجوهر هذه القائد االستراتيجي لديه القدرة على التوفيق وتنظيم القوى بين األفراد في المنظمة:  -3
 القدرة في تشجيع االلتزام من خالل التشارك في القيم.

فالقائد االستراتيجي قادر على معرفة اللحظة  رة على تحديد نقاط التدخل الفعالة:تتوافر لديهم القد -4
 الجوهرية المناسبة للتغير االستراتيجي في المنظمة.

بداًل من البحث عن قدرات جديدة, إعادة تطوير  لديهم القدرة على تطوير القدرات االستراتيجية: -5
 القدرات والمصادر الموجودة.

 
 الشخصية: ثانيًا: القدرات

وذلك من خالل عدم الرضا, والملل من الوضع الراهن أو ما يعرف بالتوتر  الرغبة في التغيير: -1
 الخالق.

 من خالل فهم المعلومات واستخدامها والتعلم منها وذلك لتطبيقها واتاحتها. القدرة على المالحظة: -2
 وهي القدرة على التغير والتعلم من الخبرات  والتجارب السابقة. القدرة على التكيف: -3
 هي القدرة على القيام بالفعل أو التصرف المناسب في الوقت الصحيً. الحكمة: -4
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 (.47-36: 2006,هيوز وبيتيوبين "هيوز وبيتي" خصاص القيادة االستراتيجية كالتالي : )
 

 ثيرها يتعدى محيط المؤسسة.القيادة االستراتيجية واسعة المدى, حيث أن تأ -1
تأثير القيادة االستراتيجية ملموس على فترات زمنية طويلة, أهدافه بعيدة المدى, ولكنة يوازن بين  -2

 المنظورين القريب والبعيد في العمل المؤسسي.
 القيادة االستراتيجية تشمل غالبا تغييرًا مؤسسيا جوهريا. -3
التنظيمي على نحو مستمر, بحيث يصبً دور القيادة ز القيادة االستراتيجية عملية التعلم تعز  -4

 االستراتيجية أن تقود وتوجه المنظمات لتصبً محركات التعلم المستمر.
 

 مقومات  القائد االستراتيجي: -6
 

 قائدها في تتوفر أن ينبغي العصر هذا في منشأة أي في واقع إلى نظرية من االستراتيجية تحول
 (.5: 2009: )موسى, أهمها من لعل مقومات عدة االستراتيجي

 غير الحال حتى أو المتغير الوضع أو القائم للواقع الضرورية المعلومات خزن على القدرة -1
 .المتوقع

 .واألساليب والوسائل والطرق الغايات بين الربط قوة -2
 .المتاحة والموارد المرجوة األهداف بين المواءمة على القدرة -3
 تتسم مناسبة ووسائل للقياس, قابلة واضحة وأهداف محددة, زمنية لمراحل وفًقا التخطيط في الدقة -4

 .بالواقعية
 .والجودة األداء في المستمر التحسين تقبل مع التنفيذ في والمرونة المتغيرات مع التكيف -5
 .الفريق بروح العمل على القدرة اكتساب -6
 القائد عمل طبيعة ألن معهم, والتعامل اآلخرين, وتفهم اإلنسانية, العالقات في التميز -7

 .اآلخرين خالل من األعمال إنجاز تتطلب اإلستراتيجي
 .فيها التعقيد درجة تتزايد بيئة في التفاوضية القدرة -8
 .العاملين طاقات من القصوى لالستفادة البشرية الموارد إدارة -9
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 دوار القادة االستراتيجيين:أمهام و  -7

 (.Vadim, 2002: 2) للقائد االستراتيجي وهي كالتالي: أدوارسبع  "فاديم"قدم 

 هداف المنظمة بشكل عام.أالرؤية االستراتيجية وتحديد -1

 التفكير االستراتيجي والتخطيط لوضع استراتيجية المنظمة وسياستها.-2

 التنسيق بين عمل فروع المنظمة.-3

 وساط العاملين.أرفع الروح المعنوية بين -4

 سب المؤيدين والمناصرين.السياسة في ك-5

 التعليم والتدريب لصنع قادة المستقبل.-6

 .داريةتوجية الوظائف التشغيلية واإل-7
 

 (.46-45: 2002)يونس,  دوار ومهام القائد االستراتيجي في المنظمة:أهم أويوضح يونس 

يتطلب هذا الدور المام القائد االستراتيجي بجميع االمكانات  تحديد الوضع الحالي للمنظمة: -1
 الداخلية للمنظمة, واستخالص المالمً المساعدة في بناء التصورات المستقبلية.

حداث البيئية يتضمن دور القائد االستراتيجي هنا تحديد معاني األ تحديد مستقبل المنظمة: -2
 سقاطها على محاور المستقبل.ا  وتحليلها و )التعقيد البيئي, ندرة الموارد, المعلومات( 

تستند هذه الخطوة على الفهم الدقيق  صياغة الخطط االستراتيجية ومستلزمات تنفيذها: -3
 هدافها المستقبلية, والظروف المتغيرة المحيطة بها.أالمنظمة و  ألغراض

حقيق من سير يتضمن ذلك دور القائد االستراتيجي في الت داء االستراتيجي ومتابعته:تقويم األ -4
 مور المخططة وفقا لمساراتها المحددة سلفا.األ

هم مهام القيادة االستراتيجية, حيث يمتلكون الكثير من أوهذه من  اتخاذ القرارات االستراتيجية: -5
ن أنجاحهم في اتخاذ تلك القرارات, كما  احتماالتفكار والمشاركات الفاعلة التي تزيد من األ

مة وموردها ونفقاتها يمكنهم من اتخاذ تلك القرارات الفاعلة التي تعتمد مور المنظأالمامهم بكافة 
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على التغيرات في البيئة الخارجية والتغذية العكسية كوسيلة فاعلة في المواءمة بين المدخالت 
 .والمخرجات

 

 الفروق بين القيادة االستراتيجية والقيادة التقليدية:-8
 التي تجعل القيادة االستراتيجية مختلفة عن القيادة عموماً حيث توجد العديد من الفوارق الدقيقة 

 (.38-36: 2006تتمثل فيما يلي)هيوز وبيتي, 

ن القيادة االستراتيجية تؤثر في مجالها أ: ويقصد باتساع المدى القيادة االستراتيجية واسعة المدى -1
والمجاالت المحيطة بها, أي البيئة الداخلية والخارجية, حيث تؤثر في محيطها وتتأثر بما يدور فيه 

 لى هذا الحد.إمن قضايا وتوجهات, بينما قد ال يصل مدى القيادة التقليدية 
ن االطار الزمني للقيادة أ أي: تأثير القيادة االستراتيجية ملموس على فترات زمنية طويلة -2

هداف هداف بعيدة, حيث يعطي القائد االستراتيجي األأاالستراتيجية ممتد من الواقع المعاش الى 
لى هذ المدى إ, وفي القيادة التقليدية ربما ال يصل التأثير االهتمامالقريبة والبعيدة نفس الدرجة من 

 البعيد.
لى إ: حيث تؤدي القيادة االستراتيجية مؤسسيا ذا شأن اً القيادة الستراتيجية تشمل غالبا تغيير  -3

لى تغيير في الهياكل التنظيمية, المتعلقة بحقوق إحيانا أحداث تغييرات مهمة في المنظمات يصل إ
وواجبات العاملين على سبيل المثال, بينما ال يحدث ذلك في القيادة التقليدية التي ال تتطلب 

 ا المستوى.حداث تغييرات على هذأعمالها أ
 
على ثمانية معايير )المجال,  ما يونس فرق بين القيادة االستراتيجية والقيادة التقليدية معتمداً أ

التركيز, التخطيط, القرارات, الثقافة المؤسسية, المنافسة, مرونة العمل, التغيير( وهنا سنسردها 
 :كاالتي
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 (1جدول رقم)

 والقيادة التقليديةالفرق بين القيادة االستراتيجية 

 القيادة التقليدية القيادة االستراتيجية معايير التمييز الرقم
1 
 

 المجال
Domain 

لى تحقيق الفاعلية إيسعى 
والكفاءة المنظمية المستندة 

 األهدافلى العالقة بين إ
والفرص المتاحة وفق 
مرونة تحقيق حالة من 
التكامل والتنسيق بين 

 المنظمة والبيئة

لى تحقيق الكفاءة الكلية إيسعى  
لى المواءمة بين إ للمنظمة استناداً 

 الفرص والموارد المتاحة.

 التركيز 2
Focus 

يركز عل جانب المواءمة 
الداخلية والخارجية والسعي 
للتكيف مع ما يجري داخل 

 المنظمة وخارجها.

يركز على المواءمة واالفعال 
ألغراض التنسيق الداخلي لما يجب 

 عمله.

 التخطيط  3
Planning 

اعتماد التحليل والتخطيط 
لى إ باالستناداالستراتيجي 

منطق التفكير االستراتيجي 
حداث والتكامل لمواجهة األ

 نية والمستقبلية.األ

اعتماد الخطط التشغيلية في 
نية فقط حداث األمواجهة األ
لى ما يمتلكه من مهارة إباالستناد 
 تقليدية.

 القرارات  4
Decisions 

اتباع البديهية والحدس في 
اتخاذ قرارات سريعة 
ومفاجئة خصوصا في 

لى إزمات باالستناد األ
الخبرات والمهارات التي 

 يحملها.

اتباع منهج مخطط ومحدد لما 
يجب عمله وفي ضوء ضوابط 

عن  بعيداً  محددة ومقاسة سلفاً 
 المخاطرة وعدم التأكد في القرارات.

 الثقافة المؤسسية 5
Culture  

لى تبني ثقافة إميل ي
 احتراممؤسسية قائمة على 

فكار الجديدة التي تسهم األ

لى تبني ثقافة منظمية يغلب إيميل 
مام أ واالنغالقعليها طابع الجمود 

 فكار الجديدة.األ
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في تطور المنظمة وتعزز 
 قدراتها.

 المنافسة 6
Competitive 

 

بداع لى تبني األإيميل 
لخلق مزايا  واالبتكار
تجعل  دائميهة تنافسي

المنظمة قائدة في مجال 
 عملها.

 لألخرينلى اعتماد التقليد إيميل 
لتحقيق ميزة تنافسية للمنظمة عند 

 الضرورة.

 مرونة العمل 7
Flexibility 

تباع إلى المرونة في إيميل 
 جراءات العمل.ا  تعليمات و 

تباع التعليمات إب االلتزاملى إيميل 
 جراءات العمل.ا  و 

 التغيير 8
Change 

لى التغيير الجذري إيميل 
 ويأتون بابتكارات جديدة.

يميل للتغير الجزئي والتحسين 
 المستمر.

 .(39-38: 2002المصدر: )يونس, 

 

 سلوكيات ومسؤوليات القادة االستراتيجيين:-9
 .(228: 1998 مور, منها: )حسين,أيتحدد سلوك القائد االستراتيجي وفقا لعدة 

 القيادية في شخصية القائد االستراتيجي.توافر القدرات  -

 وسلوكهم ومهارتهم. واتجاهاتهمالقدرة على معرفة التابعين وميولهم  -

دنى أهداف االستراتيجية للمنظمة بوضوح والطرق المثلى لتحقيقها بأقل زمن و صياغة وفهم األ -
 تكلفة.

 

هداف جية لتحقيق األجمعت عدة دراسات على ضرورة توجه سلوك القيادات االستراتيأوقد 
 (.94-93: 2002االستراتيجية للمنظمات وهي كما يلي: )يونس, 

 الواقع بشكل يستوعب التغييرات المستقبلية. افتراضسقاط الحاضر على المستقبل ومحاولة إ -

 التعامل مع المستقبل ومتغيراته بمرونة. -

 صياغة القرارات المستقبلية.شراكها في إعدم تجاهل العناصر المهمة في المنظمة, وضرورة  -

 السيناريوهات على الدوام, والتساؤل المستمر ماذا لو حدث كذا؟ أسلوباستخدام  -



24 
 

مواجهة المشكالت المستقبلية التي ستواجه المنظمات من خالل االنذار المبكر وفي الوقت  -
 المناسب.

        هداف المستقبلية للمنظمة, وتحديد الكيفية التي تؤدي بالوسائل الى بلوغ التخطيط من األ انبثاق -
 الهدف وفقا للتخطيط.

 هميته والمرونة بما تتطلبها التغييرات المفاجئة.أأال يكون التخطيط هدفا بحد ذاته, رغم  -

 

 عوامل نجاح القيادة االستراتيجية:-10

 االستراتيجية من أهمها:هناك عدة عوامل تساعد في نجاح القيادة 

, م بأمور المنظمة والعاملين )يونسامتالك القائد الرؤية الصحيحة القائمة على الحكمة والعل -1
(, مع التركيز على العاملين ألنه في حالة غيابهم تكون القيادة محدودة جدًا, بل 72: 2002

ها والسياسات التي يتبع وغير ممتعة, فضال عن ضرورة إدراك القائد االستراتيجي للطريقة التي
 (.13: 2003, ألن ذلك يحدد الطريقة التي يقود بها أتباعه ويتبعونه )افوليو,  يرسمها

سعة المعرفة وتنوعها وما يترتب عليها من معالجة المواقف عبر توازنات معرفية دون إهمال  -2
اتيجي األعمال أحد جوانبها, فالحزمة الشمولية التي يتصرف وينفذ من خاللها القائد االستر 

 2004والنشاطات حزمة ثالثية األبعاد تتضمن جوانب المعرف والمهارة والسلوك )المنيف, 
:333.) 

إدارة الوقت هي: "االستخدام األفضل للوقت, ولإلمكانيات المتاحة بالطريقة التي تؤدي إلى  -3
تابعة لالستفادة تحقيق األهداف, ولن يكون ذلك إال من خالل االلتزام والتحليل والتخطيط والم

 (. 52: 2001)الجريسي,  من الوقت بشكل أفضل في المستقبل"
 العقيدة الصحيحة هي التي تمثل المثل العليا التي يسعى القائد إلى تحقيقها والدفاع عنها. -4
: 2002الشجاعة وسرعة حسم المواقف الحرجة واتخاذ القرارات الحاسمة عند الضرورة )يونس ,  -5

73). 
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 مدى توفر عوامل نجاح القيادة االستراتيجية يجب التركيز على عاملين: وللتأكد من -
العامل األول )التركيز على القائد(: من خالل التعرف على نوعية القادة وسلوكياتهم واستجاباتهم  -1

 الموقفيه لألحداث.
قيادة العامل الثاني: أن التركيز على القائد وحده ال يمكن أن يعطي تفسير عام واضً لعملية ال -2

 .matthew, 2004: 579)ألن القيادة شيء ما أكبر من القائد بكثير)
 

 بين االدارة االستراتيجية والقيادة االستراتيجية: فرقال -11
 

ي" الفرق بين القيادة االستراتيجية واإلدارة االستراتيجية فاألولى عبارة عن مجموعة من فبين "مور 
األفراد في المنظمة لتحقيق رؤية واضحة من خالل الثقافة األنشطة توجه للتأثير على تصرفات 

التنظيمية والموارد المتاحة وسياسة موجهة داخل بيئة تتسم بالغموض والتعقد والفرص والتهديدات, 
أما الثانية فهي عبارة عن مجموعة من األنشطة الموجهة لمصادر المنظمة سواء البشرية والمالية 

الوضع في االعتبار حقيقة أهداف المنظمة بطريقة فعالة والفيزيقية والمعلومات مع 
(Murphy,2007:6.) 

يهما أيهما تركيبي توليفي و أاالختالف في طبيعة كل منهما من حيث كون  (Pisapiaيوضً) كما
دارة االستراتيجية تعتمد ن القيادة االستراتيجية تعتمد على التركيب والتوليف بينما اإلأتحليلي حيث 

ن القيادة االستراتيجية تركز على صياغة االستراتيجية )اتخاذ القرار وتحديد أعلى التحليل كما 
للمسعى  لالنضمامعضاء المؤسسة أالمسعى االستراتيجي باإلضافة لإلمكانات الضرورية لتحفيز 

وحة والثقافة الداعمة بينما المفت االتصاالتاالستراتيجي وتشجعه تنفيذ ذلك المسعى من خالل 
العام للمشروع فهي تركز على صياغة االستراتيجية من خالل  االتجاهاإلدارة االستراتيجية تقدم 
هداف التفصيلية هداف العامة واألمطالب المهمة واأل ابتكارعلى  اعتماداً التخطيط واتخاذ القرار 

رة للبيئة مع الحاجة التخاذ التحركات وخطط العمل والقيادة االستراتيجية مراقبة دائمة ومستم
بحشد  ارتباطاكثر أنها أالصحيحة في التغيير الدينامي بغية تحقيق ميزة مستدامة مستمرة كما 

ما االدارة االستراتيجية فتركز أ ,القوى البشرية والتأثير على توجهاتهم لتنفيذ المسعى االستراتيجي
 .(Pisapia, 2009: 8على البحث عن الميزة المستدامة )
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 القيادة االستراتيجية:مهارات  -12

مهارات القائد االستراتيجي ال تختلف كثيرا عن مهارات القائد في أي مستوى إداري, مع  إن     
أن بعض المهارات قد تختلف نوعيا, فمثال القائد االستراتيجي ال يحتاج إلى مهارات إقناع اآلخرين 

دفعهم نحو رؤية مستقبلية, ويحتاج إلى مهارات تفكيرية  فحسب, بل يحتاج كذلك إلى القدرة على
 (. Grras, 2010: 28متكاملة )

ليها لتكون من بين مهارات القادة االستراتيجيين وليدعوهم إوجاء من يطور هذه المهارة ويضيف 
طار معرفي إ لى بناء تصرفاتهم وتوقعاتهم المستقبلية عن منظماتهم وعالمهم وفق رؤية استشرافية وا 

 والً أبرسم صورة العالم في أذهانهم  قوموان يأواالنفعالية. و  واالنتقائيةومنطقي, بدال من العشوائية 
عقلية يقود رض الواقع. وعندها يصبً التغيير في الأيصاله وتصميمه على إومن ثم يحاولون 

 (.32-22: 2008التغيير المادي )الكبيسي, 

 التحكم إلى دفته والتي األمني الجهاز في األداء عملية تقويم يتم األمنية القيادة مهارة خالل من
 تحقيق وبالتالي له, خطط لما طبًقا األداء مستوى ليكون الضعف جوانب وتالفي األداء في

 األمني األداء في االقتصادية العوامل إغفال ألن وذلك واقتصادية, فعالية األساليب بأكثر األهداف
 غير األمني الجهاز عمليات كانت إذا أخرى ناحية ومن األمن خدمات تكلفة ارتفاع إلى يؤدي
 (.303 ,2001 عشماوي,) تتحقق لن للمجتمع األمنية األهداف فإن فعالة
 

أن مهارات القيادة االستراتيجية في هذه الدراسة تتمثل في قدرة قادة األجهزة األمنية  ويرى الباحث
تسيير أمور أجهزتهم وفق أسس علمية مبنية على الفهم والكفاءة واإلبداع وذلك من خالل, 

 المهارات الذهنية, والمهارات االنسانية, والمهارات الفنية, والمهارات الذاتية.

 

 )الفكرية(: المهارات الذهنية - أ
ساسية للقائد ومنها داء الفعال ألنشطة المنظمة يعتمد على توفر المهارات األن األألى إ "طه"يشير 

دراك المشاكل والمواقف المعقدة ا  المهارات الذهنية ويقصد بها قدرة قائد المنظمة على تفهم و 
عليها مهارة حل المشاكل طلق أجزاء صغيرة للتعرف على العالقات التي تربطها وقد ألى إوتفتيتها 
 .(100 :2005)طه, 
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ن المهارات القيادية الفاعلية تعد من العوامل المهمة في نجاح ألى إ "خرونآرفاعي و "شار أوقد 
هم هذه المهارات المهارة الذهنية والتي تتعلق بمدى كفاءة القائد في ابتكار أالعمل وفاعليته ومن 

لى اآلراء, والمهارات التصورية إي الحلول والتوصل بالمشكالت والتفنن ف واإلحساسفكار األ
ولوياته وتوقع أضرورية لمساعدة رجل القيادة على النجاح في تخطيط العمل وتوجيهه وترتيب 

هم المهارات الضرورية أن تحدث في المستقبل وتعتبر المهارات الذهنية أمور التي يمكن األ
عب المهارات بالنسبة له في تعلمها واكتسابها والقائد صأالالزمة للقائد لكنها في نفس الوقت تعتبر 

الذي يتمتع بمهارات ذهنية جيدة هو الذي يحتفظ في ذهنه دائما بالصورة الكلية للمنظمة ومجتمعها 
 (.161: 2000الخارجي )رفاعي, وآخرون, 

دارية في المستويات العليا وخاصة للقيادات اإل ن المهارات الفكرية تعد مهمة جداً أ "هالل"ويؤكد 
دارية والتنبؤ بمستقبل والمقترحات والمفاهيم والممارسات اإل األفكارنها تتضمن تحليل أحيث 

 (.17 :2008المنظمة والتخطيط االستراتيجي ألنشطتها )هالل, 

تكار أن تلك المهارة قائم على الفهم واالدراك الجيد لمجريات األمور, باإلضافة إلى اب ويرى الباحث
 األفكار التي من شأنها حل المشكالت بطريقة علمية منطقية. 

 

 :نسانيةاال مهارات ال- ب
نسانية هي التي يستطيع بها رجل القيادة االستراتيجي التعامل الفعال مع المهارات اإلب يقصد
 تتضمن المهارات االنسانية مدى كفاءة القائد في ه ويستطرد قائالً عخرين ويجعلهم يتعاونون ماأل

نسانية االستراتيجية ن المهارات اإلأالتعرف على متطلبات العمل مع الناس كأفراد ومجموعات و 
جبار وهي التي تستطيع إو أخرين وتدفعهم  على العمل بحماس وقوة دون قهر تحترم شخصية األ

وتوحد  واالحترامن تبني الروح المعنوية لألفراد وتحقق لهم الرضا النفسي وتولد بينهم الثقة أ
 (.162: 2000خرون, آهداف المستقبلية المنشودة )رفاعي, و جهودهم نحو األ

كبر األ ءنسانية الجز نسانية للقائد فيقول: تشكل المهارات اإلكد على المهارات اإلأفقد  "هيجان"ما أ
 هذه المهارات االنسانية تتمثل في قدرةو  ,من وظائف القائد في تحديد نجاحه وتميزه عن المديرين

خرين وتحفيزهم وفتً قنوات القائد على فهم ذاته من حيث اتجاهاتها وقيمها الشخصية وفهم األ
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قناعهم, وحل الصراعات التنظيمية والتعامل مع ضغوط العمل  االتصال معهم والتأثير عليهم وا 
 (.70 :2004وتوظيفها لمصلحة المنظمة والعاملين )هيجان, 

خرين من نسانية االستراتيجية للقادة من حيث تمكين األاإلهمية المهارات أعلى  "بوسنر" ويؤكد
لى واقع ملموس من خالل الجهود التي إن تتحول أحالم العظيمة ال يمكن ن األأالتصرف فيقول: 

ن القادة االستراتيجيون هم الذين يخلقون ألى إيقوم به شخص بمفرده , فالقيادة جهد فريق, ويشير 
 (.38: 2004ل الجيد )بوسنر, الفرص لآلخرين ليقوموا بالعم

والقدرات التي  واألساليبنسانية االستراتيجية توفر للقائد الوسائل ن المهارات اإلأويرى البعض 
هداف أله في تحقيق  معاوناً  يجابياً إفراد والجماعات ليكون تمكنه من التأثير على سولك األ

قناع إلى الحد األدنى, والعمل على إهداف العمل مع تخفيض ردود الفعل السلبية أالمنظمة و 
هدافهم أجل تحقيق مصالً هو في ذات الوقت وسيلتهم في تحقيق أن العمل من أالموارد البشرية 

 .(33 :2007الشخصية المستقبلية )السلمي, 

باألساس على إقامة عالقات طيبة مع المرؤوسين من  ةأن المهارات اإلنسانية قائم ويرى الباحث
كهم و إشباع حاجاتهم ورغباتهم, فالقائد الناجً البد أن يكون ذو مشاعر إنسانية سلو خالل تفهم 

ن الفرد ال يعطي ما عنده إال بتوافر الثقة المتبادلة بينه ألتسير بالتوازن مع الناحية التنظيمية, 
 وبين قائده.

 المهارات الفنية :- ت
مرؤوسيه من ناحية طبيعة األعمال التي وهي أن يكون القائد مجيدًا لعمله متقنا إياه, ملمًا بأعمال 

يؤدونها, عارفا لمراحلها وعالقتها ومتطلباتها, كذلك أن يكون بإمكانه استعمال المعلومات وتحليلها 
ومدركا وعارفا للطرق والوسائل المتاحة والكفيلة بإنجاز العمل, هي المعرفة المتخصصة في فرع 

مع األشياء بسهولة بما يكفل تحقيق الهدف, وبمعنى من فروع العلم وتطويعها في كيفية التعامل 
 أخر قدرة القيادة على استخدام الوسائل العلمية والتكنولوجية لتحقيق الهدف المنشود )الوهيبي,

2005 :23.) 

جل مستقبل منظمته والتي أن المهارات الفنية تعد من العوامل المهمة في فاعلية القائد من أ كما
رائق التي يستخدمها القائد في ممارسته عمله ومعالجته للمواقف التي تتعلق باألساليب والط
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صول العملية والفنية التي يصادفها وتتطلب المهارات الفنية توافر قدر ضروري من المعلومات واأل
على تنمية المهارات الفنية لديه  باستمرارن يعمل أداري, وعلى رجل القيادة يتطلبها نجاح العمل اإل

و النمو المهني, ويؤكد أداري وزيادة مهاراته الفنية بالتدريب الذاتي انب العلمي للعمل اإلبتعميق الج
ن تضع المنظمات برامج فعالة تساعد القادة على النمو المهني أفي سياق حديثة بأنه يجب 

 (.163: 2000واكتساب المهارات االستراتيجية )رفاعي, وآخرون, 

بأن المهارات الفنية االستراتيجية تمكن القائد من القدرة على في دراسة له  "الغامدي" وردأوقد 
بيانات دقيقة وذات داللة يمكن  امتالكولويات, وتقويم مدى فاعلية العمليات ومن خالل تحديد األ

فعال المبالس فيها تجاه بعض القضايا, والتجاوب بطريقة حكيمة وذات بعد تجنب ردود األ
,  دوات إلظهار مهارته الفنية مثل: الرسومات البيانيةتخدم بعض األن يسأاستراتيجي ويمكن للقائد 

: 2007)الغامدي,  ورسومات دراسة السبب واألثر ودراسة القوى المؤيدة للتغير والقوى المقاومة له
39.) 

أن أهمية المهارات الفنية تكمن في تفهم القائد لألنظمة والقوانين وتطويع تلك  ويرى الباحث
األنظمة في تحقيق أهداف المؤسسة باإلضافة إلى قدرته على استخدام الطروق العلمية في تحليل 

 المعلومات وتفسيرها. 
 

 :الذاتيةالمهارات  - ث
فراد ليصبحوا قادة في بناء شخصية األتتمثل المهارات الذاتية في بعض السمات والقدرات الالزمة 

 .وضبط النفس  واالبتكارة أمثل السمات الجسمية والقدرات العقلية  والمباد

 :اوال: السمات الجسمية

حية الجسمية كالقامة والهيئة انها تتصل بالنأالتي تبدو  االستعداداتوتشمل السمات الجسمية كافة 
وتثمل السمات الجسمية  يق كالصحة الجسمية والنفسية.واالستعدادات الفيزيولوجية بالمعنى الدق

دوره يعتمد على  أداءبالقوة البدنية والعصبية والقدرة على التحمل والنشاط والحيوية ونجاح القائد في 
ما لديه من طاقة بدنية وعصبية عالية وعلى مدى حيويته ونشاطه وصالبته وقدرته على التحمل 

هداف عمل على تحقيق األلع الحيوية والنشاط في مرؤوسيه لن يشيأوكلها قدرات تمكنه من 
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ما ترتبط بالصحة الجيدة وضرورة توفرها الدى القائد تطلبه  فالقوة البدنية والعصبية غالباً , المطلوبة
ومتواصال كما يتطلب ساعات  اً مركز  صعوبة الدور الذي يقوم به  فالقيادة عمل شاق يتطلب جهداً 

زمات التي تواجه القائد لى المواقف المعارضة واألإلعمل العادي باإلضافة كثر مما يطلبه اأعمل 
ن مشكلة القادة في الغالب ليس توافر أليه إ اإلشارةومما ينبغي . ن يستعد لمواجهتهاأوالتي ينبغي 

و بناؤها بل المشكلة في معرفة كيفية استخدام هذه الطاقة بحكمة أالطاقة البدنية والعصبية لديهم 
ن أوروية فالكثير من القادة يبددون طاقاتهم نتيجة لسوء استخدام طاقاتهم الجسمية وفي تصورنا 

 ألنهمحوج ما يكون للطاقة البدنية والعصبية العالية أجهزة اإلدارية في الوقت الحاضر هم قادة األ
ضخمة لمتابعة التطورات التكنولوجية والسياسية واالجتماعية التي تشهدها  مضطرون لبذل جهود

كدته نتائج بعض أثرها على الدور القيادي الذي يؤدونه وهذا ما أدارة الحديثة والتي ينعكس اإل
حدى عشرة شركة إكبر أيمثلون  حد عشر مديراً أوالتي شملت سمات  يثاً دالدراسات التي تمت ح

هم السمات المشتركة بينهم هي تمتعهم باحتياطي من الطاقة أن أكثرها ربحا أميركية و أ هحديث
 (.319: 2009)كنعان,  على مما هو معتاد لدى معظم الناسأالجسمية 

 القدرات العقلية:ثانيا: 

ساسية األ واالعتقاداتالفكرية والعادات الذهنية  االستعداداتالمقصود بالقدرات العقلية مجموعة 
هم أالبيئات والمجتمعات ويعتبر الذكاء من  باختالففراد وهي قدرات تختلف األلدى فرد من 

الكشف عن السمات الالزمة  استهدفتثبتت الدراسات التي أالقدرات العقلية الالزمة للقيادة فقد 
كدت نتائج الدراسات التي قامت بها أن هناك صلة بين سمة الذكاء والنجاح في القيادة فقد أللقيادة 
ن سمة الذكاء تشكل السمة الثانية من السمات الوثيقة الصلة بنجاح القائد كما أميركية ة األجامع

يزتان موهناك سمتان م, كثر ذكاء من مرؤوسيهأداري يكون في الغالب ن القائد اإلأ خلصت النتائج
 :للذكاء هما: القدرة على التصور والتمتع بروح المرح والدعابة

تمكن من تتوافر لديه من التعرف على المشكالت ومواجهتها وهي تساعد فالقدرة على التصور:  -أ
القائد على الفهم العميق والشامل لكل التفاصيل وسرعة البديهة في ادارك العناصر الرئيسية الهامة 
لألمور التي تعرض له والتقدير الشخصي السليم ويرتبط بالقدرة على التصور المرونة الذهنية 

 .القائد لألفكار الجديدة ودمجها ضمن مفاهيمه السابقةويليها مدى تقبل 
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أما تمتع القائد بروح المرح والدعابة: يجعله بعيدًا عن الصرامة والتزمت, ويساعده على إقامة  -ب
عالقات ودية مع مرؤوسيه, تمكنه من اجتذابهم واستمالتهم في االتجاه الذي يجعلهم متأثرين به, 

 .(Goode, 1951: 342-343)جود بعد اجتماعي بينهم ويخلق لديهم اإلحساس بعدم و 

تعرف على المشكالت وكيفية مواجهتها ورؤية الالقائد  قدرةخالل  تبرز منالقدرات العقلية  أنكما 
موقف المنظمة والتنبؤ بالتغيرات الالزمة لصناعة النجاح, ويرتبط أيضًا بالذكاء القدرة على التحليل 

 (.214: 1997والتصور )إبراهيم, 

 المبادأة واالبتكار:ثالثا: 

للغير وتعتبر  وسبقاً  بتداءً او العمل أ االقتراحلى إفراد تعني المبادأة بشكل عام الميل الذي يدفع األ
هذه السمة من السمات الهامة الالزمة للقائد ألنها كما يقول )فايول( تمكنه من الكشف عن عزيمة 

داء أحركة للعمل وتمكنه بالتالي من شحذ عزيمتهم على كل موظف من موظفيه باعتبارها القوة الم
متسلطا يضجر من النقد والنقاش سريع  العمل والقائد الذي ال يتصف بالمبادأة يكون قائداً 

ن سمة المبادأة تمكن القائد من أفكار موظفيه كما أفكاره من تنمية أغير مخلص في  االمتعاض
 (.319: 2009)كنعان,  يضا على التنفيذأعني القدرة اتخاذ قرارات صائبة دون تردد وتوافرها ي

 رابعا: ضبط النفس:

تعني هذه السمة القدرة على ضبط الحساسية وقابلية االنفعال, ومنعهما من تعويق القدرات 
الجسمية والنفسية والقائد الناجً هو الذي تكون لديه القدرة على إدارة نفسه قبل إدارة األخرين, وهذا 

يكون هادئًا حتى يدفع مرؤوسيه إلى التصرف في هدوء, ألن الهدوء يعد ميله مثل  يتطلب منه أن
االنفعال, كما يتطلب منه مقابلة األزمات متى ظهرت بهدوء وأن يسيطر على أعصابه في أوقات 
الخطر كما أن هذه السمة تساعد القائد على حسن استخدام سائر القدرات السابقة, وترتبط هذه 

رى هي: االتزان العاطفي أو االنفعالي التي تعني التمتع بالنضً االنفعالي ومن السمة بسمة أخ
المؤشرات التي تدل على توفر هذه السمة لدى القائد: القدرة على مواجهة حشد من الناس والثبات 
في مواجهة القوى المتصارعة, وعدم تشككه في المبادئ التي يؤمن بها, وعدم الخضوع للضغوط 

 (.319: 2009)كنعان, 
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ومدى امتالكه للطاقة الكبيرة أن المهارات الذاتية تتلخص بسلوك الشخص وذاته,  ويرى الباحث
 في معالجة األمور. بحكمة وروية التي يستطيع من خاللها التعامل

 

 :ملخص -
تميزها تم خالل هذا المبحث الحديث عن القيادة االستراتيجية من حيث المفهوم واالهمية التي       

واسعة المدى وتحدث تغيرًا ذا شأن, كم تم الحديث عن خصائص ومقومات أنها من عن غيرها 
القائد االستراتيجي التي تتبنى الدقة في التخطيط والتكيف مع المتغيرات البيئية, وتم استعراض مهام 

باإلضافة إلى دية, أهم ما يميز القيادة االستراتيجية عن القيادة التقلي القائد االستراتيجي وبيان
, وأخيرًا تم التطرق إلى المهارات القيادة االستراتيجية واإلدارة االستراتيجيةالحديث عن الفروق بين 

القائد االستراتيجي الذهنية, اإلنسانية, والفنية, والذاتية, وهنا يمكن  القول أن التي يجب أن يتمتع 
موجودة في القائد, إال أنه من المهم  جميعهامن الصعب أن تكون وتنوعها المهارات بتفريعاتها 

وجود أغلب المهارات سالفة الذكر في ذلك القائد, وخصوصا أننا نتحدث عن قيادة استراتيجية لديها 
رؤية وخطط تعمل على تحقيقها على كافة مستويات المنظمة, حيث أننا في العصر الحديث نتكلم 

ن من الضروري إلمام القائد االستراتيجي بمهارات عن منظمات واسعة ومترامية االطراف, لذا كا
 عديدة تسطيع أن تصل به لتحقيق الهدف العام والواسع التي أنشأت من أجله المنظمة ككل.
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 الروح املعنوية املبحث الثاني:
 

 مقدمة

 تعريف الروح المعنوية

 همية الروح المعنويةأ

 تطور الروح المعنوية

 المعنويةمظاهر ومؤشرات الروح 

 العوامل التي تساعد في رفع الروح المعنوية

 قياس الروح المعنوية

 طرق قياس الروح المعنوية

 ملخص
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 مقدمة: -1
 

 مل بكفاءة وفاعلية وضمان ارتباطهمتعتبر القيادة مسؤولة عن تحفيز المرؤوسين على الع      
بأهداف المؤسسة األمنية وسياساتها واإلخالص لها, وذلك من خالل رفع معنويات العاملين, ومن 
الطبيعي أن اشباع حاجات األفراد األساسية تفرض عليهم القيام بواجباتهم حسبما هو محدد 
 باإلضافة إلى حثهم على اإلبداع واالبتكار بما تسهم في ارتقاء المؤسسة, وكما يساهم ذلك بشكل

 فعال في ضبط االستقرار داخل أي مؤسسة بشكل عام والمؤسسة األمنية بشكل خاص. 

 الباحثين جهود كانت األداء, فإذا وكم على نوع تأثيرها في هاًما تؤدي الروح المعنوية دوًرا     
 أفضل عن البحث على األول المقام في قد تركزت المنظمات في اإلداري للعمل والممارسين

 مجال في عظيمة أهمية لها المعنوية الروح فإن فعالية األداء, تحسين إلى تؤدي التي الطرق
فادتهم العاملين لفاعلية كونها مقياًسا من العمل, انطالًقا  تأثرهم خالل من وذلك المؤسسة, في وا 

 االتجاهات من المعنوية بالروح االهتمام أصبً لذا للقائد, الشخصية القيادي والسمات بالنمط
 (.1: 2005المختلفة )الحربي,  أعمالهم وظروف أفعالهم وردود األفراد اتجاهات ثة لقياسالحدي

 

 تعريف الروح المعنوية: -2
الروح المعنوية تعبير شائع االستخدام دونما تعريف دقيق له ..وال يتردد الكثير من غير      

شعورًا يمت بصلة الى المتخصصين في استخدامه, ولكنهم يجدون صعوبة في تعريفه  فهو يصف 
 .(110, 2005)فليه, وعبد المجيد,  الروح

وعرف "ادير" الروح المعنوية بأنها: تعني توجه  المجموعات أو الفرد نحو مهمة مشتركة, و ثقتهم 
 (.adair ,2010:93بإمكانية تحقيق النجاح وما يتبعه من إحساس بوجود طاقة مجتمعة )

ية بأنها: عبارة عن االتجاه النفسي العام الذي يسيطر على الفرد كما عرفها "الخواجا" الروح المعنو 
 في مجموعة ويحدد نوع استجاباته االنفعالية وردود الفعل للعوامل والمؤثرات المحيطة به )الخواجا,

2009 :92.) 
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فراد على التكاتف بإصرار ومثابرة وثبات لتحقيق هدف مقدرة مجموعة من األ :نهابأ "ربيع"ويعرفها 
 (.193: 2008 )ربيع, ينمع

ذا استخدم المصطلً بالنسبة  كما أن الروح المعنوية يصف شعورًا متصال بالروح والحماس, وا 
لمجموعة من العمال فإنه يشير الى الجو العام المحيط بالعمل, كما يمكن النظر إلى الروح 

هذا العمل, المعنوية من وجهة نظر فردية تصف مشاعر الفرد تجاه عمله, ومدى رضاه عن 
ويربط هذا المفهوم بحاجة الفرد ومدى قدرته على التكيف مع عمله, والدور الذي يؤديه في 
التنظيم, كما يمكن النظر إلى الروح المعنوية من خالل منظور الجماعة على أنها ردود الفعل 

 (.21: 1999االجتماعية للمجموعة والتي تركز على المشاعر تجاه القيم االجتماعية )الشنواني ,

قبال بحماس لى األإالطبيعي والمكتسب الذي يدفع الفرد  االستعدادذلك  :نهاأب "رضوان"ويعرفها 
فراد بعضهم نحو بعض وبشعورهم على مشاركة زمالئه في نشاطهم, ومن ثم فهو يتعلق بشعور األ

 .(147: 2000 نحو رؤسائهم ومرؤوسيهم ونحو المجتمع الذي يعملون له )رضوان,

دارة الحديثة وهي أن االفراد في المشروع عريفات العديدة للمعنوية تؤكد حقيقة مهمة تدركها اإلإن الت
فراد دارية, حيث إن معرفة كيف يعمل األيكونون أكثر العوامل خطورة وأهمية في العملية اإل

 , وكيف يتم التأثير في سلوكهم وقيادتهم, وكيف تتاح لهم الفرصةويتفاعلون مع بعضهم بعضاً 
لإلداء الجيد الفعال, وكيف نغرس فيهم روح الفريق والتعاون, كلها تمثل وظائف حيوية لإلدارة 

 ن نستخلص من التعريفات السابقة نتائج عدة منها:أالحديثة, وعموما يمكن 

و عاطفة يصعب تحديدها بعامل واحد, حيث إن عامل واحد ال أن الروح المعنوية حالة نفسية أ -1
 وارتفاعها إلى متغيرات متعددة. انخفاضهانها تخضع في أالروح المعنوية, حيث  ارتفاعيؤدي إلى 

, أو عن طريق السلطة الرسمية, بل عن فقط تأتي بالحوافز الماديةن الروح المعنوية للموظف ال أ -2
داء العمل بخلق الثقة أطريق احتواء جو العمل المحيط وتحسين الظروف المالئمة التي تمكنه من 

 والتفاهم والتعاون الفعال بين القائد والمرؤوسين. مواالحترا
 

ولى عن توافر الروح المعنوية داريين هم المسؤولون بالدرجة األويترتب على ما سبق أن القادة اإل
 .(17 :2002ساسي في ارتفاعها وانخفاضها)كنعان,ألدى مرؤوسيهم, وهم الذين يقومون بدور 
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  همية الروح المعنوية:أ -3
مما ال شك فيه أن للروح المعنوية أهمية كبيرة في زيادة إنتاجية أي مؤسسة بوجه عام ,       

وتزداد أهميتها أكثر فأكثر عندما نتحدث عن المؤسسة األمنية بشكل خاص, وكما تكمن أهمية 
الروح المعنوية بأن العاملين الذين يتمتعون بروح معنوية مرتفعة يسهل التفاهم معهم بعكس 

 شخاص الذين يعانوا من الروح المعنوية المنخفضة. األ
والعمل للفرد في حاالت  اإلنتاج ارهمية الروح في قدرتها على التحكم والسيطرة على مقدأتكمن 

نتاجه إنتاج الشخص وتحسن نوعية إو انخفاضها فيلزم من ارتفاعها وتحسينها زيادة أتصاعدها 
شخاص الذين يعملون معه ويلزم من به ومع األوحسن تكيفه النفسي مع العمل الذي يقوم 

نتاج الشخص وسوء تكيفه واضطراب سلوكه وتصرفاته إانخفاضها وهبوطها انخفاض نسبة 
 .(256: 2001 )البدري,

تعي اإلدارة الناجحة أهمية الروح المعنوية للعاملين فيها, وأن اإلداري الذي يؤمن بهذه األهمية, 
األفراد يختلفون في حاجتهم, وبالتالي يختلفون في نوع  الحوافز التي تؤثر يحتاج إلى أن يدرك أن 

فيهم, وبهذا البد أن يولي المسئولون واإلداريون هذا الجانب عناية كبيرة وذلك عن طريق دراسة 
األوضاع النفسية التي يعيشها العاملون بغية كشف مشكالتهم وعالجها, بما يتفق ورغباتهم, وما 

 (.28: 2010 حسين ظروفهم النفسية )عودة,يقترحونه لت

كما أن الروح المعنوية واإلنتاجية هدفان متكامالن مؤثران في بعضهما, اإلنتاجية مرتبطة بجوانب 
دارية, والروح المعنوية مرتبطة بالجوانب النفسية واالجتماعية, وتفاعل جميع هذه الجوانب  فنية وا 

جية والروح المعنوية, إذا كانا في االتجاه الصحيً, و مع بعضها البعض يؤدي إلى ارتفاع اإلنتا
 (.82: 2009 إلى خفضهما إذا كانا في االتجاه الغير الصحيً )الرفاعي,

 

لى المعنويات العالية كما أنها إلى حد كبير السبب المؤدي إهي كما حددها ديفيز نتاجية العالية اإل
 هي ذاتها نتيجة للمعنويات العالية:
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 نتاجيةبين الروح المعنوية واإل العالقة 

 (2شكل رقم)

 

 معنويات مرتفعة فقط                مرتفعة-أ                       
  نتاجية مرتفعة ا  معنويات و  -ب                 

 الروح المعنويةانتاجية مرتفعة فقط                                              -ج

 

 

 مرتفعة                                              منخفضة           

 االنتاجية

 (92: 1986 )ديفيز,

ذا استمرت إنتاجية ولكن على المدى الطويل إن تكون هناك معنويات مرتفعة دون أيمكن  الخط أ:
 كبر.أنتاجية إلى إهذا المعنويات العالية فإنها ستؤدي 

شخاص الذين يعملون لألهداف بحيث يحقق األ يجابياً إ التنظيمية تستلزم تكامالً دارة اإل الخط ب:
 نتاجية العالية.المعنويات المرتفعة مع اإل معاً 

نتاجية العالية مع وجود معنويات منخفضة ولكن تنمو هنا المقاومة يمكن تحقيق اإل الخط ج:
 .(92 -93: 1986ى القصير)ديفيز, نتاجية العالية تكون هنا على المدوالقيود والمعوقات واإل

 

من كونها مقياس فاعلية  انطالقاً همية كبيرة في حياة ونشاط المنظمة أكما للروح المعنوية       
بالروح المعنوية وعالقتها  االهتمامصبً أو تلك. لذلك أدارة الموظفين وجدوى وجودهم في هذه اإل

فعال العاملين تجاه واقعهم أقياس اتجاهات وردود بأداء العاملين لمهامهم من االتجاهات الحديثة ل
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دارية واالجتماعية والنفسية. وتستدعي الضرورة التعرف الدائم على المعاش وظروفهم المادية واإل
العالقة بين الروح المعنوية ومستوى االداء بحيث يتم تحديد مستوى الروح المعنوية في لحظة 

ن الروح المعنوية العالية في أة لمهامهم مع التركيز على فراد المنظمأمعينة وعالقة ذلك بتأدية 
لى إ باالنتماءساس انعدام الصراعات الفكرية والنفسية في نفس الفرد, وشعوره بالرضا والسعادة األ

منظمته, والتقبل الشخصي من الفرد ألهداف الجماعة وشعوره بالمسئولية تجاه تنفيذ المهام وبلوغ 
 .(4: 2009, يهداف المرسومة )مجلاأل

 

 تطور الروح المعنوية: -4
ن أمريكية بعد دارة األصبحت شائعة في مجال اإلأن المناقشات الخاصة بالروح المعنوية قد إ

سواق العمل في هذه البالد ثم زاد االهتمام بها عندما بدأت اتجاهات العمال تنمو سريعا أضاقت 
م, كما يذكر ان المديرين تعلموا الكثير عن 1935بعد صدور قانون عالقات العمل القومي سنة 

همية وجهات نظر العاملين ومشاعرهم وردود فعلهم بعد نشر تجربة هاوثورن قبل الحرب العالمية أ
صبً موضوع الروح المعنوية بين القوات العسكرية مثار مناقشات أانية, وخالل هذه الحرب الث

لالختيار كذلك ساعدت الحرب  االختباراستخدام  ىولواسعة وكما عممت الحرب العامية األ
الثانية على نشر نظرية "الروح المعنوية من أجل أداء أحسن" , وكما أدت الحرب العالمية العالمية 

لى نمو الخدمات إدت الحرب العالمية الثانية أ , ونشاء لجنة تصنيف العاملينإلى إ ىلو األ
 (.18: 2010 الجريسي,) المعنوية بين الخدمات العسكرية

 

 مظاهر ومؤشرات الروح المعنوية: -5
 هناك مؤشرات يمكن من خاللها التعرف على مستويات الروح المعنوية نذكر منها النقاط التالية:

 .(226: 2007 والفقي, ,الدين)شمس 
 مستوى وحجم المنجز في قوة العمل ومدى فعاليته. -1
من  لالنصراف واالستئذانجازات م الغياب والتمارض وطلب اإلأ ,االستقرار النسبي في وحدة العمل -2

 من العمل.  مما يمثل تسرباً  ,و االستسالم للراحة والمباالةأ ملعال
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بداء دالالت السخط عن ا  التفاعل والشكاوي والتظلمات والتذمر و ظهر نماذج من مشكالت مثل كثرة  -3
 فراد وبين الرؤساء والمشرفين.العمل, وكثرة الخالفات بين األ

 العمل. قفمساحة النشاطات ومجاالت التطبيق والمساهمة في تحمل المسؤولية والتفاعل مع موا -4
 .دخال تغيرات في العمل وأساليبهإالناجم عن  قبول التطوير -5

 
ن مظاهر الروح أن هناك روح معنوية عالية وروح معنوية منخفضة و ألى إ "الحربي"شار أقد 

لها وما يالحظ  باالنتماءالمعنوية العالية تتمثل في مشاعر الفرد والجماعة نحو المؤسسة وشعورهم 
جمل مظاهر الروح المعنوية العالية : أعلى تصرفاتهم وسلوكهم داخل المؤسسة وخارجها, وقد 

 (.17-16: 2005, الحربي)

ساليب العمل ورفع مستواه من خالل تقديم أالشعور بالرغبة في العمل والسعي الدائم لتطوير  -1
 والدقة والحرص في التنفيذ. اإلنجازالهادفة وسرعة  االقتراحات

خرين داخل وخارج للمؤسسة والمحافظة على سمعتها من خالل تفاعله مع األ باالنتماءشعور الفرد  -2
 المؤسسة.

 الحرص على تنفيذ خطط العمل في المواعيد المحددة.  -3
 المحافظة على مواعيد الدوام واالجتماعات واللقاءات. -4

 فيما يلي : "الحربي"ما مؤشرات الروح المعنوية المنخفضة فقد اجملها أ

 .فقدان االهتمام العام بالعمل -1
 .داء وارتفاع نسبة الغياب والتأخيراتتدني مستوى األ -2
 .التسرب الوظيفي -3
 .مخالفة اللوائً والتعليمات وكثرة التذمر والشكاوي  -4

 
 :Kommer,2005أما "كومر" فقد أورد العديد من المؤشرات التي تؤثر في مستوى الروح المعنوية:)

36.) 

 القيادة. -1
 الراتب. -2
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 الدعم االداري. -3
 جو العمل العام. -4
 تقدير جهود العامل. -5
 تكافؤ الفرص. -6
 ة الجيدة.العالقات الجتماعي -7
 تقليل ضغوط العمل. -8
 المكانة االجتماعية. -9
 حب العمل.-10

 

أما "القاسم" فقد أورد المظاهر التي تدل على الروح المعنوية لدى العاملين تتمثل فيما يلي: )القاسم, 
2001 :53.) 

 شدة تماسك الجماعة بعضويتهم وافتخارهم باالنتماء لها. -1
شاعة روح الفريق بينهم.قوة تبني أفراد الجماعة ألهدافها  -2  وسعيهم الدؤوب وحرصهم على تحقيقها وا 
 انعدام أو قلة التشاحنات والصراعات بين أفراد الجماعة والتي قد تنتهي بتفكيك الجماعة. -3
 تواصل.دفاع أعضاء الجماعة عنها وحرصهم على بقائها واستمرارها ودعمها الم -4

 
 العوامل التي تساعد في رفع الروح المعنوية: -6

شراف إهم العوامل التي تعمل على رفع الروح المعنوية للموظف بتوفر الكفاءة في أيمكن تحديد 
فراد دارة األإليه الرئيس في إنساني الذي يتجه سلوب اإلشراف يشمل القدرة الفنية واألالرئيس, واإل

العمل وتزيد نه ينمو في هذا أفمن الحاجات األساسية التي تدفع المرؤوسين للعمل بحماس شعوره ب
شراف يكون له فاعلية في سلوب األأو  ,خبراته فيه والذي يتحقق بتوجيه رئيسه له وتزويده بتجاربه

ساليب أن يستخدم أن على الرئيس أعن التهديد كما  دام بعيداً  رفع الروح المعنوية للمرؤوسين ما
 ة نفسية األساسيةلى التقدير هي حاجإالتشجيع متى كان المرؤوس يستحق ذلك فحاجة المرؤوس 

 .(197 –196: 2008 ,)عوض
 

بنفسه والعدل في  اعتزازهن رفع الروح المعنوية يتحقق بالحفاظ على كرامة المرؤوس وتنمية أكما 
الثواب والعقاب والمهام بين الجميع فالكل سواء وكذلك االهتمام بالنواحي المعيشية والنواحي 
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نية وبث القيم الروحية ومعاونة المرؤوسين في حل الصحية والتغذية واالهتمام بالنواحي الدي
دارة وزيادة الحصيلة التثقيفية للمرؤوسين مشاكلهم والتعاطف معهم وشيوع الروح الديموقراطية في اإل

حاسيسه ودوره المفيد والحيوي على مستوى وحدته أنسان له مشاعره و إنه أشعار المرؤوس با  و 
ن المناسب طبقا إلمكاناته المختلفة ورغباته ودوافعه ومجتمعه ووضع الرجل المناسب في المكا

باإلجازات  واالهتمامة التميز واالجتهاد أبالعمل المتميز وتشجيع العمل الجيد ومكاف واالعتراف
 والراحات.

لى الغياب والمرض والتأخير والتلف المتعمد والمخالفات إما الروح المعنوية المنخفضة فتؤدي أ
 اإلنتاجيةبين الجماعات  االنحالل وازديادوالتذمر وانخفاض درجة التماسك  واإلصاباتبوجه عام 
 (.95-94: 2010)رشوان,

 
ساسا الروح أن هناك عوامل نفسية معينة تكون أكما دلت نتائج االستقصاءات المتعددة على 

 (.1986)عمر,  المعنوية العالية وفيما يلي أهم هذه العوامل:

 المنافع والتضحيات:اواًل: المساواة في 

ا حظي بعضهم ذما اأ ,ذا تعرضوا جميعا لنفس الظروفإفراد الحرمان والصعوبات يتحمل األ
ن أي أ ,ن االخرين تنخفض معنوياتهمإذا كان هناك محسوبية فا  الخاصة و  االمتيازاتلبعض 

و ألى خفض و وجود مزايا وامتيازات ليس في ذاتها من العوامل المؤثرة عأالحرمان أو الصعوبات 
فراد المجموعة هي العامل المهم الذي يؤثر أارتفاع معنويات الجماعة ولكن طريقة توزيعها بين 

 على الروح المعنوية.

 ثانيا: المشاركة: 

ذا سمً لألفراد وشجعوا إتكون الروح المعنوية عند قمتها  ,عندما يعمل جماعات مع األفراد معا
عضاء أوينبغي العمل على شعور كل فرد من  ,كعلى المشاركة في تحقيق الهدف المشتر 

نه ال أن الفرد الذي يشعر أك شذ ال إن جهوده ضرورية ومهمة لتحقيق هدف الجماعة أالجماعة 
 كثر رغبة في التعاون.أعن جهوده لتحقيق هدف الجماعة يكون  االستغناءيمكن 
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 ثالثا: الشعور بالتقدم:

ونتناوله هنا  اإلنتاجكبر في أهمية هذا العامل كدافع للفرد على بذل طاقة أيتفق علماء النفس على 
ذا كان ينتج عن إ ,ذ تبقى روح التماسك في الجماعة عاليةإكعامل مهم في رفع معنويات الجماعة 
 ثرها في رفع المعنويات. ألها  كون دائماً يو الترقية أالجهود المشتركة تقدم ملحوظ فالتقدم 

 المتبادل والشعور بالحرية: رابعا: الفهم

 ,خرينفراد بالحرية للتحدث مع األنتاج يزيد عندما يشعر األن اإلأ "ليكتريكإوسترن "بينت تجارب 
 ذن بذلك.لى الحصول على األإوبالحركة داخل اإلدارة بدون الحاجة 

 خامسا: الثقة في القيادة:

ويمكن للمنشاة وضع سياسة تبين  ,يعتبر المشرفون في مجال العمل هم قادة جماعات العمل
رض فن تأوينبغي  .شرافالخصائص الواجب توافرها في الفرد حتى يمكن تعيينه في وظائف األ

لوظائف  ,وعادلين ,واجتماعيين ,فراده ذوي قدرات عاليةأ اختيار ,ةأالسياسة التي تضعها المنش
 وية.وبذلك ترتفع الروح المعن ,شراف حتى يمكن كسب ثقة العامليناأل

 سادسا: توافق الفرد مع عمله:

ن توافق الفرد أذ إ ,او انخفاض معنوياته ارتفاعيعمل بها الفرد دور هام في ي يكون للوظيفة الت
وترتفع معنويات الفرد بالنسبة للوظيفة عندما يكون في  ,معنوياته الرتفاعوالوظيفة ضروري 

 قادر على مواجهته. ,الوظيفة نوع من التحدي له

 فراد في الجماعة:مكانة األ سابعا:

ولكن  ,ن الفرد يعمل بالوظيفة المناسبة لقدرته وميولهأوقد يكون هناك توافق بين الفرد والوظيفة أي 
مع الجماعة التي يعمل  يضاً أن يتوافق أذ ينبغي إ ,الرتفاع معنوياته اً ذلك وحده ال يكون ضمان

 لجماعة.ل االنتماءلى إفاإلنسان مخلوق اجتماعي يميل  ,أي زمالئه في العمل ,معها

ذا قسمت إكثر سهولة أن مشكلة المحافظة على روح معنوية عالية تصبً أويمكن القول بوجه عام 
ففي بعض المنشآت يكون من طبيعة البناء  ,لى جماعات صغيرة يعملون معاإالجماعات الكبيرة 
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فراد لجميع زمالئهم ون مما يؤدي الى صعوبة معرفة األفراد يعملالتنظيمي جعل عدد كبير من األ
 (.1986)عمر,  في العمل معرفة وثيقة

ومن العوامل التي تعمل على رفع وتحسين الروح المعنوية وزيادة الثقة بالنفس لدى العاملين 
 .(144-143: 2012 على النحو التالي: )الحريري,نسردها 

 من قبل المشرفين والمراقبين الذين يقومون بمهمة  داري فعالا  شرافي ورقابي و إيجاد نظام إ
 فراد والعاملين.عمال التي يقوم بها اإلشراف والرقابة على األاإل

 داريين داريين والمشرفين بعمالهم وموظفيهم فكلما كان اهتمام اإلدرجة ومستوى اهتمام اإل
 نتاج.عمال وزيادة في اإللى زيادة في األإدى ذلك أدرجة عالية ببالموظفين 

 دارية والمهام على العامين.عباء والوظائف اإلتحديد وتوزيع وتقسيم المسئوليات واأل 
 جور التي يتم منحها لهم.درجة رضا العاملين عن المكافآت المالية والمرتبات واأل 
 .درجة ومدى معرفة استخدام العاملين لآلالت والمعدات التكنولوجية المتطورة والحديثة 
 دارية.د بأنفسهم وبمعلوماتهم وخبراتهم اإلفرادرجة ثقة األ 
 داري المتبع في المنظمات.شراف اإلدارية ونوعية اإلنوعية الكفاءة اإل 
 داريين عن العمل في هذه المنظمةمدى رضا الموظفين واإل. 
 
 

 .(78: 2009 )الرفاعي, كما حدد "ديفيز" عدة عوامل تساعد في رفع الروح المعنوية تتمثل في:

اإلشراف المباشر: فالمشرف له أهميته ألنه نقطة االتصال بين التنظيم واإلفراد, ويكون له كفاية  -1
 أكبر التأثير على ما يقوم به األفراد من أنشطة يومية.

الرضا عن العمل: فأغلب اإلفراد يشعرون بالرضا عن العمل إذا كان من النوع الذي يحبونه,  -2
 عملهم وبذل كل ما لديهم من طاقه في القيام به.ويكون هذا الرضا دافعًا لهم على إتقان 

االندماج مع الزمالء: فاإلنسان اجتماعي بطبعه ويكون العمل أكثر إرضاء للفرد إذا شعر بأنه  -3
 يعطيه الفرصة لزمالة اآلخرين.

توفر الهادفية والفعالية في التنظيم: يرغب اإلفراد في أن يكونوا أعضاء في تنظيم له هدف  -4
ة نظرهم, كما يتوقعون أن يكون هذا التنظيم على درجة من الفعالية تمكنه من مقبول من وجه

 تحقيق المقام من أجله.
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عدالة المكافآت المادية: حيث يتوقع األفراد أن يحصلوا على مكافآت عادلة إذا قورنت ببعضها  -5
رى داخل المشروع, وكذلك إذا قورنت بالمكافآت التي يحصل عليها األفراد في مشروعات أخ

 مماثلة.
 

لكي , الظروف والشروط التي يطلبها الفرد في العمل وتعمل على رفع معنويتهكما بين "رضوان" 
 (.148: 2000 )رضوان, التالية:رفع من معنويه الفرد البد من أن نهيئ  له الظروف ن

داء هذا العمل بدرجة من أن يهيأ لكل فرد فرصة التعبير عن نفسه في عمله, وفرصة أ اواًل:
 نتاجيه.إتجعله يعتز في  اإلتقان

ن رئيسة يدرك أن مجهوده موضع تقدير من جانب الدولة والمجتمع و أن يشعر كل فرد بأ ثانيًا:
 نه يقدر عمله مهما كان بسيطًا.أعمال التي يقوم بها و تمام مدى صعوبة األ

 ه.همية الدور الذي يلعبأأن يشعر كل فرد بمدى  ثالثًا:

أن يكون نوع النشاط الذي يطلب من الفرد الذي يؤديه من النوع الذي ال ينقص من احترامه  رابعًا:
 و يهين كرامته.ألنفسه 

 أن يتحرر الفرد من القلق النفساني بسبب حاضره ومستقبله. خامسًا:

 أن يشعر كل فرد بأن فرص الترقية مكفولة وأنها تتم بناء على أسس عادلة.  سادسًا:

 خاء.ن يهيئ له محيط عمل يتميز بالهدوء والصداقة والتعاون واإلأ بعًا:سا

نهما مكملين لبعضهما وأن مصالحهما مشتركة أأن يشعر كل من الرئيس والمرؤوسين  ثامنًا:
مر والنهي وتصيد ساس التعامل بنيهما التعاون وليس األأهدافهما واحدة بمعنى أن يكون أو 
 .خطاء لكل منهماأل

 الروح المعنوية:قياس -7
لتنوع العوامل المكونة لها والمؤثرة  قياس الروح المعنوية من العمليات الصعبة, وذلك نظراً  يعتبر

 (.112: 2008 )العتيبي, مطلقاً  فيها, فهي ظاهرة مركبة ومعقدة ومتغيرة وهي ليست ثابتة ثباتاً 
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جراء قياس الروح المعنوية وهي: إقبل  االعتبارن تؤخذ بعين أهناك العديد من النقاط التي ال بد و 
 (.80: 2003 )مرعي,

 ن يجري تقييم الروح المعنوية للعاملين في المؤسسة بشكل منتظم.أ- أ
عديدة لغياب  سباباً أهناك  آلنال تستخلص نتائج سريعة من مؤشرات قياس الروح المعنوية أ- ب

 و ضعف فاعليته.أالتحفيز 
 ودراسات الروح المعنوية الوعد باإلصالح الذي يجب القيام به فيما بعد. ن توفر االستقصاءاتأ- ت
جب العاملون غير المحفزين بشكل صادق عن مقاييس الروح المعنوية لديهم ودرجة تحفيزهم ن يُ أ- ث

 عملهم. في
جراء إن يتم الحصول على مؤشرات ذات قيمة ثمينة عن الروح المعنوية في المؤسسة بعد أ- ج

 .المقاييس
 

 رق قياس الروح المعنوية:ط-8
أصبحت ضخمة المؤسسات بمختلف أنواعها ومسمياتها تكمن المشكلة في العصر الحديث أن 

فهنا يضيع  , وخصوصا إذا ما تحدثنا عن المؤسسة األمنية,الكوادر البشرية عدد كبير منوتضم 
, جهد العامل كلما كبرت األعمال وتشعبت وكلما تشتت الجهد وأصبً الفرد في وضع من الضياع

املين, فأنه يجب أن توضع خطط تعمل تعدد العوامل التي تؤثر في اتجاهات العوباإلضافة إلى 
لجاد على بالطرق المتنوعة, ليتم من خاللها العمل ا للعاملينالروح المعنوية  على قرأه وتفحص

 إغالق الثغرات التي من ممكن أن تكون سبب في فشل عمل المؤسسة.
 

سئلة التي توجه للفرد ن تحدد فيها مقدما جميع األأو مقننة بمعنى أتكون مقابلة موجهة  المقابلة: -1
وقد تكون هذه المقابلة حرة أي غير موجهة وفيها يشجع الفرد على مناقشة أي موضوع يهتم به 

ديرت من باحثين ذوي خبرة في فن أذا إن تكون المقابلة ناجحة أن الباحث ويمكن بدون توجيه م
 (.40: 2010 )الجريسي,المقابلة 

 

ن المفحوص يحصل على الزمن الكافي أمن مزاياها أن  "عبد الخالق" يوردكما  :االستبانة -2
وهذا ال ينفي وجود السلبيات  أسمهجابته الصحيحة لعدم ذكر إلإلجابة دون حصول ضرر جراء 

لى استجابات غير دقيقة وغير إلهذه الطريقة مثل نمطية االستجابة وعدم االهتمام مما يؤدي 
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ن يتجنب عيوب هذه الطريقة عندما يوزع االستبانة بنفسه ويجيب أموضوعية لكن يمكن للباحث 
: 2008 )الخالدي, تعن استفسارات المستجيبين ويشعرهم بأهمية الموضوع وسرية المعلوما

48.) 
 

الروح المعنوية ظاهرة نفسية ال تخضع للمالحظة المباشرة وبالتالي ال يمكن قياسها  المالحظة: -3
و أثارها ونتائجها والتي تدون على شكل تقارير آنما يمكن مالحظتها وقياسها عن طريق ا  مباشرة و 
الموظفين )العتيبي,  ىاو نتاج والتغيب والتسرب وشكنجاز واإلو مالحظة معدل اإلأسجالت 
2008 :112.) 

 

 ملخص: -
لما لها من أهمية كبيرة في زيادة ل هذا المبحث عن الروح المعنوية تم الحديث خال        
وضرورتها في العمل األمني الذي يعتبر من أهم  ,في المنظمات على اختالف أنواعهااإلنتاجية 

مظاهر , كما تم استعراض تطور الروح المعنوية باإلضافة إلى بيان عمال على مستوى الدولةاأل
عمال وشدة تماسك مؤشرات الروح المعنوية والتي تظهر من خالل مستوى وحجم المنجز من األ

التي تساعد في رفع الروح المعنوية مثل المساواة تم الحديث عن العوامل  إلى ذلكإضافة ماعة, الج
كما تم التطرق للحديث عن مدى صعوبة قياس الروح المعنوية, لتنوع  القيادة,والمشاركة والثقة في 

 العوامل المكونة لها والعوامل المؤثرة فيها.
لكل مؤسسة تم استعراض طرق قياس الروح المعنوية وضرورة استخدام الطريقة المناسبة  واخيراً 

 حسب طبيعة عملها وكبر حجمها.

أن موضوع الروح المعنوية بالس األهمية وذلك ألنه يتعلق بالكادر البشري  يمكن القولمما سبق و 
الذي هو أهم عنصر في المؤسسة, فكان من الواجب االهتمام بالعوامل التي تعمل على رفع 
معنويتهم سواء كانت عاطفية أو اجتماعية أو اقتصادية, باإلضافة ضرورة موكبه التطورات التي 

عطي للفرد دفعة قوية عندما يشعر أن مؤسسته ذات مرتبة متقدمة في تحيط بالمؤسسة, وذلك ي
 مجالها فيدفعه للمحافظة على االرتقاء بذاته وبمؤسسته.
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 منيةجهزة األاملبحث الثالث: األ
 

 مقدمة

 األمنية نبذة عن األجهزة

 الشرطة جهاز

 والحماية األمن جهاز

 الداخلي األمن جهاز

 ملخص
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 مقدمة:

م, وقد 1994نشأت وزارة الداخلية منذ اليوم األول لقيام السلطة الوطنية الفلسطينية سنة       
حظيت الوزارة باهتمام ورعاية القيادة السياسية باعتبارها واحدة من أهم الوزارات السيادية لدورها 

درات وتقوم بتغييرات هامة وتسعى إلى تطوير ق  في توفير األمن واألمان للمواطن الفلسطيني,
جميع  بانضمامجديدة في سبيل تنفيذ دورها , وتوفير خدمة أمنية أكثر شمواًل للجمهور الفلسطيني 

األجهزة األمنية تحت مسؤوليتها, باإلضافة إلى القيام بدورها األساسي المتمثل بحماية ركائز 
ن الدولة األساسية, وصون حقوق وحريات المواطن, وضمان عيش الجمهور الفلسطيني بأما

وثقة, والتطلع نحو مستقبل واعد. وضعت وزارة الداخلية نصب عينها إعادة االعتبار لمواطنيها 
من خالل إتباع أقصر الطرق إلنجاز المعامالت, حيث وضعت لذلك خطة البناء التنظيمي 

األمنية والمدنية   والهيكلي واستطاعت في زمن قياسي إيصال أيسر الخدمات المتعلقة بالشؤون
قدم الخدمة إلى المواطن الفلسطيني كإصدار جواز السفر الفلسطيني الذي وضع حد التي ت

لمعاناة المواطن في المطارات والدول التي يقصدها, كما اهتمت الوزارة بتنظيم الحياة المدنية من 
خالل رعاية ومتابعة منظمات المجتمع المدني وقدمت مشاريع القوانين لتنظيم الحياة المدنية, أما 

الناحية الفنية فقد أنشأت مديرية الحاسوب التي قامت بربط كافة مديريات الوزارة بشبكة  من
رام -)موقع وزارة الداخلية مركزية وفق أحدث النظم العالمية المستخدمة في هذا المجال حاسوب 

 (.2015 4-20, اهلل

االحتالل تقدم  حيث انطلق عمل القائمين على الوزارة من الصفر, حيث كانت الخدمات في زمن
من خالل مكتب االدارة المدنية االسرائيلية, ومن بعض المجالس القروية والبلدية, فقد أدت 
االشتراطات والقيود العديدة التي حفلت بها اتفاقية أوسلو إلى تحجيم السلطة الفلسطينية كسلطة  

, وتساوقًا مع هذا حكم ذاتي ال تتمتع بأي شيء من أشكال السيادة, خاصة على األرض والمعابر
المنطلق, انسحب التحجيم والتقزيم على مجال وزارة الداخلية واألمن الوطني, والتي تم بموجبها 
تحديد البنية والتكوين والواجبات والوظائف التي تنحصر في تقديم الخدمات, وحفظ النظام العام 

 (.89 :2014واألمن الداخلي في نطاق الوالية الجغرافية الفلسطينية )نصر,
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 األجهزة األمنية:

لضرورات المرحلة التأسيسية لوجود السلطة  احتكاماً منية الفلسطينية جهزة األتشكلت األ      
الفلسطينية للقيام بواجباتها الوطنية كأي مؤسسة حكومية تطمً بخدمة مواطنيها وفق سلسلة 

منية رسمتها الدولة ولهذا الغرض يفترض بالمؤسسة األ ياف تنسجم والسياسات العامة التهدأ
بعد سنوات من التشرد  واالستقرارمال الفلسطينيين باألمن آن تكون الحاضنة لتحقيق أالفلسطينية 

عاقات دائمة على صعيد إوالضياع ولكنها كغيرها من مؤسسات السلطة الفلسطينية عانت من 
جهزة ولحاجتها منية لدى قيادة األم بضبابية الخطة األفق السياسي الذي ساهاأل النسدادتطورها 

 .(65: 2014لإلمكانيات والمهارات الحقيقية لتأدية دورها )مرشود, 

يحتل األمن مكانًا بارزًا بين المواطن والمسئولين في المجتمع المعاصر, التصاله بالحياة اليومية 
ب أساسي للجماعة والدولة, داخليًا وبما يوفره من طمأنينة النفوس واالستقرار, واألمن مطل

وخارجيًا, أيًا كان تكوينها السياسي أو فكرها األيديولوجي, فاألمن يهدف لتحقيق االستقرار 
واالطمئنان ألي كيان سياسي على نحو  يحقق السالمة والصيانة والحماية لكل مواطنية, وذلك 

دية واالجتماعية والثقافية, وسالمة من خالل كفالة سالمة وصيانة مصالحهم, السياسية واالقتصا
 داخل أمني استقرار خلق عملية إناألرض والمجتمع, وحماية مقومات وجودها وأسباب قوتها. 

 توفر يجب تحقيقه يتم وحتى الحاكمة, السلطة كافة مؤسسات مسؤولية هو سياسي كيان أي
 تكون وفق قوانين منظمة أمنية أجهزة توافر يلزم بينها ومن األساسية, من المقومات العديد
 المستقلة الفلسطينية للمواطنين )الهيئة وتحقيق األمن القوانين تنفيذ على وقادرة بينها فيما متوافقة
 .(2006المواطن,  لحقوق

 93اإلسرائيلي عام  -صلة التفاق المبادئ الفلسطينيحمنذ إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية كمف
جهزة األمنية الفلسطينية, كمقوم أساسي لتنفيذ السياسات الحكومية, عداد األإفي أوسلو, تم البدء ب

وأداء فعلية لتطبيق توجهات الدولة الفلسطينية, ولكونها حديثة البناء عانت األجهزة األمنية 
كغيرها من مؤسسات من ضعف اإلدارة ونقص الموارد واالعاقات المتكررة من الجانب 

اإليفاء بالتزاماتها, والقيام بواجباتها, وأدى إلى بطء مستوى  على ثر بقدرتهاأاإلسرائيلي, مما 
 (.3: 2014التطور وتحديث آليات العمل )مرشود, 
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مدنيا ويهتم بتوفير احتياجات المواطن  شقان هما شقاً  ىلإمن الوطني وتنقسم وزارة الداخلية واأل
, وشقا أمنيًا عسكريًا يهتم من الوثائق والمستندات والتراخيص الالزمة لمؤسسات المجتمع المدني

 (.2013 وثائق غير منشورة, ,غزة-الفلسطينية )وزارة الداخلية مان للمواطنمن واألبحفظ األ
 

( طرأ تغير في تركيبة األجهزة األمنية في محافظات غزة 2007وبعد االنقسام الفلسطيني عام)
قوم بمهام أكثر من جهاز والتي تتبع وزارة الداخلية حيث تم إلغاء أجهزة واستحداث أخرى ت

 كجهاز األمن  والحماية مثاًل وأصبحت هذه التركيبة تتكون من:
 

 جهاز الشرطة  -
 من والحمايةجهاز األ -
 من الداخليجهاز األ -
 جهاز الدفاع المدني -
 جهاز األمن الوطني -

 

الفلسطينية األجهزة األمنية التي تتبع مدير عام قوى األمن سنتناول الحديث عن  وفي دراستنا
 وهي:

 
 من الداخليجهاز األ-          من والحمايةجهاز األ-            جهاز الشرطة -

 
 جهاز الشرطة:أواًل: 

 تعريف الشرطة: -
الشرطة عبارة عن هيئة مدنية نظامية وهي تابعة لوزارة الداخلية وتختص بالمحافظة على النظام 

موال, تنفيذ ما عراض واألرواح واألوحماية األخص منع الجرائم وضبطها من العام وعلى األواأل
": 8رقم")قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطينية,  تفرضه عليها القوانين واللوائً من تكاليف

2005). 
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 وظائف الشرطة: هناك أربع وظائف رئيسة للشرطة تتمثل في: -  

 . الوظيفة اإلدارية للشرطة:1

ارسها الشرطة كسلطة إدارية لحماية األمن العام واآلداب ويقصد بها مجموعة األنشطة التي تم
الطريق الذي يكفل تحقيق هذه  ىذلك من مراقبة نشاط المواطنين وتوجيهه إل  العامة وما يقتضيه

األغراض ويشمل ذلك جميع األعمال الوقائية التي تهدف إلي منع وقوع الجريمة ومراقبة األنشطة 
جرامية ومهربي المخدرات ومروجيها, وتجار الرذيلة, ومهربي الخطرة لألشخاص ذوي الميول اإل

 .إلى غير ذلكاألموال, وتجار السوق السوداء.......

 وقد انحصرت الوظيفة اإلدارية للشرطة في ثالثة أهداف أساسية هي:

 األمن العام . ىالمحافظة عل- أ
 النظام العام . ىالمحافظة عل- ب
 واألنظمة في الدولة.تنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائً - ت
 . الوظيفة القضائية للشرطة:2

تتمثل الوظيفة القضائية باإلجراءات التي تقوم بها الشرطة عقب وقوع الجريمة بقصد معرفة  
الفاعل والبحث عن األدلة وما يتبع ذلك من إجراءات الضبط والتفتيش وصواًل إلي الحقيقة وتقديم 

 القضاء. ىالفاعل إل

 صادية للشرطة:. الوظيفة االقت3

ويقصد بها تلك اإلجراءات واألنشطة التي تتخذها الشرطة في الحفاظ علي االقتصاد الوطني 
 وحماية األموال ومكافحة الفساد المالي واإلداري بكل أشكاله.

 . الوظيفة االجتماعية للشرطة: 4

وائً , حيث أن وهي سلسلة الخدمات التي تقوم بها الشرطة وفقًا لما تنص عليه القوانين والل
الجريمة ظاهرة اجتماعية معقدة لها عواملها المؤثرة فيها والتي تمتد إلي أعماق السلوك اإلنساني, 
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كما تسهم في تكوينها مؤثرات بيئية وحضارية واجتماعية واقتصادية )إدارة التخطيط والتطوير في 
 .(2014 وثائق غير منشورة, ,غزة-جهاز الشرطة

  هيكلية جهاز الشرطة  

 ( 3شكل رقم) 

 

 2013المصدر / وزارة الداخلية الفلسطينية, وثائق غير منشورة, 

 

أن منتسب هذا الوظيفة يجب أن يتصف بالعديد من المبادئ  من خالل ما سبق يرى الباحث
نة واإلخالص والوالء للوطن والدين, وذلك ليحسن التصرف مع عامة الناس بصورة اأهمها األم

فيها تمييز ومحابة, باإلضافة إلى عدم استغالل المنصب في تسير األمور متساوية ال يوجد 
 .الشخصية والطائفية والحزبية والتي تعمل على زعزعة أمن الوطن و تفكيكه
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 جهاز االمن والحماية:ثانيًا: 

يعتبر جهاز األمن والحماية من األجهزة األمنية الهامة العاملة في وزارة الداخلية واألمن 
ي فلسطين, وهو الدرع الواقي للقيادة الفلسطينية ولجميع الوافدين على األراضي الوطني ف

الفلسطينية, ويسهم في توفير أجواء األمن  العام في المجتمع الفلسطيني من خالل تطبيق 
 السياسة العامة للحكومة الفلسطينية ووزارة الداخلية على أسس وقيم وطنية.

 تعريف عام بجهاز األمن والحماية:

جهاز أمني متخصص يوفر األمن والحماية للشخصيات االعتبارية, والوفود األجنبية طيلة 
تواجدهم على أرض الوطن حسب الفئات التي يحددها القانون الفلسطيني, يتبع إلى قوى 
األمن الداخلي وحل محل عدة أجهزة أمنية في السلطة الفلسطينية السابقة مثل حرس 

حدة الحماية في جهاز األمن الوقائي, وجهاز المخابرات, وبعض , وو 17الرئيس, وقوات الد 
م( بقرار من 2007المهام االستثنائية لجهاز الشرطة الفلسطينية, وتم تأسيسه في عام )

 وزير  الداخلية واألمن الوطني الشهيد سعيد صيام.

 :من والحمايةجهاز األمهام 

 -الوزراء -)الرئيس_ رئيس الوزراءتوفير األمن والحماية للشخصيات الهامة من فئة  -1
رؤساء هيئات( وأي شخصية يصدر بها قرار من الوزير  -مستشارون -وكالء -النواب

المختص أو مدير عام قوى األمن الداخلي من خالل تعزيز وتطوير العمل األمني 
 والعسكري لسد احتياجات الشخصيات والكادر البشري وفقًا للمعايير الوطنية والعالمية.

وفير األمن والحماية للوفود األجنبية طيلة تواجدها على أرض الوطن وذلك باالرتقاء في ت -2
 إدارة أمن الوفود بما يتناسب مع الوفود القادمة واالمكانات المتاحة والمتطلبات.

المشاركة في تقنين وضبط عملية دخول األجانب إلى قطاع غزة عبر جميع المعابر  -3
 مع األجهزة األمنية العاملة في وزارة الداخلية واألمن الوطني.المتاحة بالتعاون والتنسيق 

حماية المقرات السيادية ذات األهمية الخاصة والتي تشمل المؤسسات والسفارات  -4
 والقنصليات الدولية المكلف بها الجهاز من قبل وزارة الداخلية واألمن  الوطني.

والتنسيق مع الوزارات المختصة واألجهزة مراقبة الحالة األمنية في المرافق السياحية  -5
 األمنية.
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تأمين وحماية القنصليات والممثليات الدبلوماسية ومقرات األمم المتحدة والبعثات األوروبية,  -6
غزة, وثائق -باإلضافة إلى تأمين االحتفاالت الخاصة بهذه المواقع )جهاز األمن والحماية

 (.2015غير منشورة,

 مايةهيكلية جهاز األمن والح

 ( 4شكل رقم ) 
 

 
 2013المصدر / وزارة الداخلية الفلسطينية, وثائق غير منشورة, 

 

ضرورة تدعيم عمل هذا الجهاز وخصوصًا أنه حل محل العديد من األجهزة, حيث  ويرى الباحث
تعتبر األعمال الموكلة إليه مهمة وضرورية, سواء على صعيد حماية قادة الحكومة الذين 

من أصحاب  من القوانين أو ينفذوها لحماية الوطن سواء من أصحاب الجرائم أو يصدرون العديد
باإلضافة لحماية  ية كاالحتالل االسرائيلي ...الخ,من جهات خارجاالطماع في السلطة, أو 

الوفود األجنبية الزائرة خشية االعتداء عليها حيث أن تأمينها يعطي صورة طيبة وجيدة عن قوة 
 األمن في الوطن. 
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 من الداخلي:جهاز األثالثًا: 

هو عبارة عن هيئة مدنية نظامية ذات طابع أمني تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها بقيادة 
 مديرها العام وهي من ضمن قوى األمن الداخلي وتتبع وزارة الداخلية.

 :من الداخليمهام جهاز األ

 مكافحة األعمال التجسسية داخل أراضي السلطة الفلسطينية. -1

 متابعة الجرائم التي تهدد األمن الداخلي للسلطة الفلسطينية والعمل على منع وقوعها. -2

 الكشف عن الجرائم التي تستهدف اإلدارات الحكومية والمؤسسات العامة والعاملين فيها. -3

 توفير المعلومات للقيادة السياسية لالسترشاد بها في التخطيط واتخاذ القرارات. -4

 ب من عمليات اختراق وتجسس العدو الصهيوني لهم.حزاحماية الفصائل واأل -5

غزة, -)جهاز األمن الداخلي مراقبة التحركات العلنية في قطاع غزة من مؤسسات وجمعيات -7
 (.2015وثائق غير منشورة,

أنه وبالرغم من حداثة جهاز األمن الداخلي إال أنه استطاع أن يحقق قفزات نوعية  يرى الباحث
و من شأنها حماية الجبهة الداخلية من كل من حاول أن يعبث في الوطن من خالل االحتالل 

لحروب المتتالية على القطاع, حيث استطاع الجهاز أن يوجهه ضربة قاسية باإلضافة ل عمالئه
لكثير من العمالء المتعاونين مع االحتالل بطرق معقدة, باإلضافة إلى حماية لالحتالل بكشفه ا

 الجبهة الداخلية خالل الحروب بمساعدة جميع األجهزة األمنية والمخلصين من هذا الوطن.

 ملخص: -

مما ال شك فيه أن المؤسسة األمنية وفي ظل الظروف السياسية الصعبة التي يمر بها القطاع 
لوجود قيادة استراتيجية غير تقليدية, لديها رؤى بعيدة المدى تستطيع من هي بأمس الحاجة 

الحديثة التي تمكنها من تقديم  تخاللها التغلب على المشاكل والصعاب وذلك باتباع االستراتيجيا
أفضل الخدمات المرجوة, حيث أن تحقيق ذلك يأتي من خالل منتسبي تلك المؤسسة, لذا كان ال 

 المورد البشري ورفع معنويته, ليتسنى له القيام بوجبه على أكمل وجه.بد من االهتمام ب

ضرورة أن تولي قيادة وزارة الداخلية بشكل خاص وقيادة الحكومة بشكل عام,  ويرى الباحث
االهتمام الكبير بعمل األجهزة األمنية وتسخير كافة اإلمكانات المادية والمعنوية بتلبية 

 ي الجانب األمني من شأنه أن يؤدي إلى انهيار الدولة.احتياجاتها, ألن أي تقصير ف
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 الدراسات السابقة: -
نقدم فيما يلي بعض الدراسات السابقة التي تناولت موضوع القيادة االستراتيجية, وكذلك      

موضوع الروح المعنوية, حيث أنه وبالرغم من وجود العديد من الدراسات السابقة والتي تناولت 
ين من موضوع القيادة االستراتيجية والروح المعنوية إال أنها هذه الدراسات قامت بدراسة الموضوع

نواحي مختلفة, باإلضافة أنها لم تتطرق إلى موضوع القيادة االستراتيجية ودورها في رفع الروح 
 المعنوية لمنتسبي األجهزة األمنية, وتم تقسيم الدراسات السابقة على النحو التالي:

 أواًل: الدراسات الفلسطينية: 
 ثانيًا: الدراسات العربية:
 ثالثًا: الدراسات األجنبية:

 
 أواًل: الدراسات الفلسطينية: 

دراسة ميدانية -( "مهارات القيادة االستراتيجية وعالقتها بإدارة األزمات, 2015دراسة)الخطيب,  .1
 على الهيئات المحلية الفلسطينية في محافظات غزة.

هدفت الدراسة إلى التعرف على مهارات القيادة االستراتيجية وعالقتها بإدارة األزمات, وهي دراسة 
ميدانية على الهيئات المحلية الفلسطينية في محافظات غزة, وقد استخدمت الدراسة المنهج 
الوصفي التحليلي, وقام الباحث باستخدام طريقة الحصر الشامل لجميع الموظفين من مسمى 

( موظفًا, حيث شملت الدراسة جميع الهيئات 211وظيفي رئيس قسم فأعلى والبالس عددهم)
ي محافظة غزة )جباليا, غزة, دير البلً, خانيونس, رفً(, كما واستخدم الباحث المحلية الكبرى ف

 االستبانة كأداة للدراسة.
وكان من أهم النتائج التي خلصت إليها الدراسة: وجود درجة عالية من الموافقة من قبل أفراد 

هارات الفنية, مجتمع الدراسة فيما يخص مهارات القيادة االستراتيجية )المهارات الذاتية, الم
المهارات الفكرية, المهارات اإلدارية(, ووجود عالقة إيجابية بين توفر مهارات القيادة االستراتيجية 
دارة االزمات في الهيئات المحلية بمحافظات غزة, وأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  وا 

دارة  مستوى داللة بين متوسطات استجابات المبحوثين حول عالقة مهارات القيادة االستراتيجية وا 
 األزمات في الهيئات المحلية بمحافظات غزة.
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كما وأوصت الدراسة باالهتمام بالمحافظة على الدرجة العالية لمهارات القيادة االستراتيجية في 
الهيئات المحلية الفلسطينية, من خالل عقد ندوات ومؤتمرات متخصصة, باإلضافة إلى تبادل 

 ة عن طريق تفعيل االبتعاث الخارجي للقيادات للدول المتقدمة.الخبرات العالمي
 

( "دور القيادة االستراتيجية في تفعيل عمليات إدارة المعرفة بوزارة 2015دراسة)المصري,  .2
 الشق المدني قطاع غزة. -الداخلية واألمن الوطني

إدارة المعرفة بوزارة  هدفت هذه الدراسة إلى التعرف دور القيادة االستراتيجية في تفعيل عمليات
الشق المدني قطاع غزة, وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي, -الداخلية واألمن الوطني

وذلك باستخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات, وقام الباحث باستخدام طريقة الحصر الشامل 
 ( موظفًا.177لجميع الموظفين من مسمى رئيس شعبة حتى وكيل وزارة والبالس عددهم)

وكان من أهم النتائج التي خلصت إليها الدراسة: وجود ضعف في قيام الوزارة بتحليل العوامل 
البيئية الداخلية للتعرف على مصادر القوة والضعف, وتوجد عالقة بين دور القيادة االستراتيجية 

 وتفعيل عمليات إدارة المعرفة.
رة مكافأة الموظفين ذوي التقديرات العالية في كما وقدمت الدراسة بعض التوصيات منها: ضرو 

عدادهم.  تقويم األداء السنوي والعمل على تهيئة قادة مستقبليين وا 
 

( "تفويض الصالحيات ودوره في تنمية المهارات القيادية لدى أصحاب 2014دراسة)أبو عبيد,  .3
 الرتب السامية في وزارة الداخلية واألمن الوطني في محافظات غزة".

هذه الدراسة إلى التعرف على تفويض الصالحيات ودوره في تنمية المهارات القيادية لدى  هدفت
أصحاب الرتب السامية في وزارة الداخلية واألمن الوطني في محافظات غزة, والتعرف على أثر 
كل من )الرتبة, مدة الخدمة, المؤهل العلمي, المحافظة( على العالقة بين ممارسات القيادات 

ية بتفويض السلطة ودرجة امتالك الموظفين للمهارات القيادية, كما واستخدم الباحث المنهج اإلدار 
الوصفي التحليلي, واشتملت عينة الدراسة على أصحاب الرتب السامية في جهاز الشرطة والبالس 

 (ضابطًا في محافظات غزة.266عددهم )
ممارسة القيادة اإلدارية لتفويض وكان من أهم النتائج التي خلصت إليها الدراسة: أن درجة 

%(, 84.1%(, ودرجة امتالك أصحاب الرتب للمهارات القيادية )74.9الصالحيات كانت بنسبة)
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وكما أشارت النتائج  لوجود عالقة طردية بين تفويض الصالحيات والمهارات)الذاتية, الفنية, 
فروق إحصائية تعزى اإلنسانية, اإلدارية, الفكرية(, وكما بينت الدراسة بعدم وجود 

 للمتغيرات)المؤهل العلمي, سنوات الخدمة(و وجود فروق في متغيرات )الرتبة, المحافظة(.
كما وأوصت الدراسة : بضرورة منً المسؤولين مزيدًا من الصالحيات بما يتناسب مع حجم 

 اعي.مسؤولياتهم, والعمل على تعزيز وتطوير المهارات الفكرية من خالل ملكة الخيال اإلبد
 
( "التدوير الوظيفي للقيادات األمنية وأثره على الروح المعنوية للعاملين 2013. دراسة)عزام, 4

 قطاع غزة . –في األجهزة األمنية  التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على التدوير الوظيفي للقيادات األمنية وأثره على الروح المعنوية 
للعاملين في األجهزة األمنية التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة, وقد استخدم الباحث 
المنهج الوصفي التحليلي, وذلك باستخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات, وكانت عينة الدراسة 

 ضابطًا من جميع اإلدارات والمحافظات. 2848ضابطًا من أصل مجتمع الدراسة  380

كان من أهم النتائج التي خلصت إليها الدراسة: أن أفراد العينة موافقين على مستوى الروح و 
المعنوية بينما لم يكن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على حجم الحوافز التي يحصلون عليها , 
ية  كما وتبين بوجود عالقة إيجابية بين متطلبات التدوير الوظيفي و بين مستوى الروح المعنو 

للضباط العاملين في األجهزة األمنية .كما وقدمت الدراسة بعض التوصيات منها: أن التقييم 
شعارهم بالعدالة الوظيفية, ومنحهم الحوافز المادية والمعنوية والتي تتالءم و  العادل للموظفين وا 

ة و كفاءة الموظف وقدراته من أجل تحقيق الرضا الوظيفي وذلك من خالل وضع معايير واضح
منطقية للتقييم اإلداري وتحديد المستوى الصحيً لكفاءة ومهارة الضباط و التي يمنً الحوافز بناًء 

 عليها.

( "الروح المعنوية ومستواها ومصادرها ومجاالتها لدى معلمي 2007دراسة)عساف,. 5
 فلسطين. –الدنيا في مدينة نابلس  األساسيةومعلمات المرحلة 

ومصدرها لدي معلمي ومعلمات المرحلة  ,عن مستوى الروح المعنوية لى الكشفإهدفت الدراسة 
 (%33)ومعلمة وهي تعادل ما نسبته  معلماً ( 121)عينة عشوائية قوامها, وأخذت ساسية الدنيااأل
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قد تم استخدام المنهج الوصفي المسحي للحصول على المعلومات والبيانات , و من مجتمع الدراسة
ن مستوى الروح المعنوية عند معلمي ائج التي خلصت إليها الدراسة: أوكان من أهم النتلالزمة ا

كما بينت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في  ,منخفضةت ساسية الدنيا كانالمرحلة األ
ن المعلمين يتذمرون بشكل أظهرت نتائج الدراسة أكما , الروح المعنوية تعزي لمتغير جنس المعلم

وصت الدراسة المسئولين في وزارة التربية أو , الترقياتو ية في التعيينات رئيسي من عدم الموضوع
قوانين الوزارة وأنظمتها وخاصة فيما يتعلق بالتعيينات والترقيات  ةوالتعليم بالعمل على مراجع

رس وتأهيلهم وذلك من خالل اعداد مديري المدإوالعمل على  ,والحوافز المادية والمعنوية للمعلمين
تحسين وضع , و والجودة الشاملة, والروح المعنوية ,دارة والقيادةاإل فييبية تعقد لهم دورات تدر 

 ,وغرف مناسبة للمعلمين والمعلمات, ضاءة وتدفئة ومرافق ونظافة وترتيبا  المدارس من تهوية و 
سلوك المديرين بالمعلمين والمعلمات فيما يتعلق  ىوكذلك تشكيل لجان خاصة للنظر في شكاو 

 داريين في مديريات التربية والمشرفين.واإل

 

 ثانيًا: الدراسات العربية:

دراسة -( "دور مهارات القيادة االستراتيجية في التهيؤ لضغوط العمل" 2012. دراسة)رحيمة,1
 تحليلية آلراء عينة من القادة العسكرين .

الثالثة )الرؤية, التركيز,  هدفت الدراسة إلى التعرف إلى دور مهارات القيادة االستراتيجية بأبعادها
التنفيذ( في التهيؤ لظروف العمل, وذلك من خالل دراسة االرتباط والتأثير بين المتغيرين 
المذكورين وأبعادهم الفرعية , وتكون مجتمع البحث من كل من وكالتي األمن االتحادي ووكالة 

(, 70ارة الدفاع, إذ بلس عددهم )شؤون الشرطة في وزارة الداخلية, ورئاسة أركان الجيش التابعة لوز 
(, ومن النتائج التي توصلت إليها 42أما عينة البحث شملت الضباط في اإلدارة العليا وعددهم)

الدراسة نذكر أهمها, وجود عالقة ارتباط وتأثير بين مهارات القيادة االستراتيجية والتهيؤ لضغوط 
بمستوى عال كلما زاد التهيؤ لضغوط العمل  العمل أي كلما توافرت مهارات القيادة االستراتيجية

بمستوى عاًل, وأوصت الدراسة بضرورة إعداد دورات تمكن القادة من تحديد إشارات اإلنذار بوجود 
 مشاكل أو ضغوط عمل أو أزمات.
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( "دور القيادة االستراتيجية في تطوير المنظمات األمنية والمدنية في 2010.دراسة )الزغبي, 2
 ربية السورية.الجمهورية الع

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور القيادة االستراتيجية في تطوير المنظمات األمنية, وذلك 
من خالل نشر التعليم التنظيمي, وتمكين العاملين, ونشر الثقافة التنظيمية, وتفعيل التقنيات 

ي التحليلي, واستخدم الحديثة, وتطوير الهياكل التنظيمية, كما واستخدم الباحث المنهج الوصف
االستبانة كأداة للدراسة, وتكون مجتمع الدراسة من القادة الضباط العاملين في وزارة الداخلية 

( قائد, إضافة إلى العاملين في وزارة الشؤون االجتماعية والعمل ممن 200السورية وعددهم)
ظف, ومن النتائج التي ( مو 100يشتغلون وظيفة مدير, وموظفي الفئة األولى والثانية وعددهم )

توصلت إليها الدراسة نذكر أهمها: وجود دور للقيادة االستراتيجية في تطوير المنظمات األمنية 
والمدنية, وأنه ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين  درجة موافقة أفراد مجتمع الدراسة تجاه 

ات األمنية والمدنية تبعًا محاور الدراسة حول دور القيادات االستراتيجية في تطوير المنظم
لمتغيراتهم الشخصية والوظيفية, بينما توجد فروق دالة تجاه محاور الدراسة تبعًا لعدد الدورات في 

 مجال القيادة وتطوير المنظمات.
 
( "تشكلية األنماط المعرفية وأنماط القيادة االستراتيجية المحددة لفاعلية 2010. دراسة)جميل,3

 ا "دراسة اختبارية لعينة من قيادات مكاتب التفتيش العموميين .فريق اإلدارة العلي

هدفت الدراسة إلى التعرف إلى تشكلية األنماط المعرفية, وأنماط القيادة االستراتيجية المحددة 
لفاعلية فريق اإلدارة العليا فضاًل عن قياس وتشخيص األنماط السائدة لعينة من قيادات مكاتب 

ي العراق, وكذلك قياس عالقة التأثير بين متغيرات الدراسة واختبارها على المفتشين العموميين ف
( فردًا, استخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات وكان من أهم النتائج التي 90عينة بلغت)

توصلت إليها الدراسة أن أعلى توافق كان بين األنماط المعرفية الشخصية وأنماط القيادة 
 االستراتيجية.
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 بمجلس للعاملين التنظيمي بالوالء وعالقتها المعنوية الروح) "2010 الجريسي, (اسة. در 4
 "نظرهم وجهة من الشورى السعودي

التنظيمي للعاملين بمجلس الشورى  بالوالء المعنوية الروح عالقة على التعرف إلى الدراسةهدفت 
وقد اتبعت الدراسة  ,داراتمن جميع اإل موظفاً ( 575)حيث تكون مجتمع الدراسة من  ,السعودي

هم النتائج التي خلصت أوكان من , منهج المسً الوصفي باستخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات
وكذلك  ,العاملين بمجلس الشورى السعودي مرتفعة ىن مستوى الروح المعنوية لدأليها الدراسة إ

ستوى الروح المعنوية ودرجة الوالء وكذلك وجود عالقة طردية بين م ,مستوى الوالء التنظيمي لديهم
نه كلما تحسن مستوى الروح المعنوية لديهم كلما زادت اتضً أحيث  ,التنظيمي لدى العاملين
نسانية بين الرؤساء على تحسين العالقات اإل , وأوصت الدراسة بالعملدرجة والئهم التنظيمي
واالهتمام بالحوافز  ,العمل دارات مجلس الشورى, وكذلك ضرورة تحسينا  والمرؤوسين بأقسام و 

كفاء للحصول مام األأتاحة الفرصة إوالحالة الصحية والبدنية للعاملين, وكذلك ضرورة  ,المعنوية
 . استثنائيةعلى عالوات 

 

( "القيادة االستراتيجية ودورها في تطوير الثقافة التنظيمية في األجهزة 2008. دراسة)المربع,5
 األمنية".

التعرف إلى دور القيادة االستراتيجية في تطوير الثقافة التنظيمية في األجهزة هدفت الدراسة إلى 
األمنية بشكل عام والمديرية العامة للجوازات والمديرية العامة للدفاع المدني, واستخدم فيها الباحث 

( ضباطًا 236( ضابطًا بواقع)687المنهج الوصفي التحليلي المقارن, ويتكون مجتمع الدراسة من)
(ضابطًا من المديرية العامة للدفاع المدني, حيث توصل 451ن المديرية العامة للجوازات, و)م

الباحث إلى مجموعة من النتائج أهمها, أن القيادة االستراتيجية في المديرية العامة للجوازات 
ارس تمارس المشاركة بدرجة متوسطة, وأن القيادة االستراتيجية في المديرية العامة للجوازات تم

التنفيذية بدرجة متوسطة, و توجد عالقة طردية بين القيادة االستراتيجية التنفيذية وبين نمط الثقافة 
المحافظة, وارتباط طردي بين القيادة االستراتيجية التنفيذية وبين كل من الثقافة المرنة والثقافة 

عة من التوصيات أهمها: المبدعة في المديرية العامة للدفاع المدني, وخلصت الدراسة إلى مجمو 
العمل على دعم قيم العدالة والمساواة والتركيز على فرق العمل ذاتية اإلدارة, واالهتمام بالخطط 

 االستراتيجية الالزمة لتطبيق برامج إعداد القيادات االستراتيجية.
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مع  ( "االستراتيجيات القيادية في إدارة التغير التنظيمي والتعامل2008. دراسة)الفائز, 6
 مقاومته".

هدفت الدراسة إلى التعرف على االستراتيجيات القيادية في إدارة التغيير التنظيمي والتعامل مع 
مقاومته, وطبقت على القيادات العليا في قطاع وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية, وقد 

ثائقي والمدخل المسحي استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي من خالل مرحلتين :المدخل الو 
( وذلك نظرًا لمحدودية 313من خالل أسلوب الحصر الشامل لجميع مفردات الدراسة وعددهم )

 .عدد أفراد المجتمع المستهدف

وكان من أهم النتائج التي خلصت إليها الدراسة أن أهم أسباب مقاومة التغير هي: خوف العاملين 
األساليب الروتينية, وضعف االتصال  واالعتماد على على مصالحهم, وعدم توفر التدريب الكافي,

بين العاملين , وأوصت الدراسة أن استراتيجية التغيير تتطلب إدراك القادة اإلداريين أهمية التدريب 
كمهارة عصرية , وكذلك ضرورة إعادة صياغة كثير من الجوانب اإلدارية والتنظيمية في 

 المتغيرات الحديثة.المنظمات األمنية, لتتالءم مع 

 

( "عالقة النمط القيادي لمديرات المدارس بالروح المعنوية لمعلمات 2008. دراسة)الزهراني, 7
 المرحلة االبتدائية بمحافظة جدة".

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على عالقة النمط القيادي لمديرات المدارس بالروح المعنوية 
ة جدة, وتكون مجتمع الدراسة من جميع مديرات ومعلمات لمعلمات المرحلة االبتدائية بمحافظ

مديرة ومعلمة, وبلغت عينة  6031المرحلة االبتدائية الحكومية بمحافظة جدة والبالس عددهم 
مديرة ومعلمة, وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي, وتم استخدام االستبانة كأداة  640الدراسة 

 لجمع البيانات.

إلى العديد من النتائج أهمها: وجود عالقة ارتباطية موجبة بين النمط كما توصلت الدراسة 
الديقراطي من األنماط القيادية األخرى لدى مديرات المرحلة االبتدائية وبين الروح المعنوية 

 للمؤسسة التعليمية من وجهة نظر مديرات المدارس الحكومية بمحافظة جدة .
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رسات االنماط القيادية لدى مديرات المدارس االبتدائية كما وأوصت الدراسة:  بضرورة تطوير مما
من خالل التدريب الميداني, وعقد دورات تدريبية ووش تطبيقية لتدريب المديرات على كيفية 
 تطبيق األنماط القيادية التي تساعد على رفع الروح المعنوية ودافعية العمل واإلنجاز في مدارسهم.

المعنوية وعالقتها باألداء الوظيفي لدى العاملين بإدارة  ( "الروح2005. دراسة)الحربي, 8
 الدفاع المدني بالرياض.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الروح المعنوية وعالقتها باألداء الوظيفي لدى العاملين بإدارة 
الدفاع المدني بالرياض, واستخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي المسحي, وقد  تمثل 

لمجتمع في هذه الدراسة على جميع الضباط واألفراد العاملين بإدارة الدفاع المدني حيث تم اختيار ا
ضابط أما بالنسبة لألفراد فتم 140العدد الكلي للضباط بأسلوب المسً الشامل والبالس عددهم 

ستبانة فرد بطريقة عشوائية من المجتمع الكلي لألفراد, كما واستخدم الباحث اال 392اختيار عدد
 كأداة لجمع البيانات.

كما توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها: وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائية 
بين أبعاد الروح المعنوية واألداء الوظيفي, وعدم وجود فروق دالة إحصائية في درجة الروح 

ني بالرياض ترجع للمتغيرات التالية العمر المعنوية واألداء الوظيفي لدى العاملين بإدارة الدفاع المد
 وطبيعة العمل. -المؤهل العلمي –الرتبة العسكرية  -عدد سنوات الخبرة في العمل –
 

دراسة ميدانية في الشركة "_ واإلنتاجيةالروح المعنوية للعاملين "( 2004, عاصي)دراسة. 9
 .العامة للصناعات النسيجية في الحلة

لى التعرف على مدي تأثير الروح المعنوية للعاملين في الشركة العامة للصناعات إالدراسة  هدفت
دراسة العوامل المؤثرة على الروح المعنوية في  توقد تم ,نتاجيتهمإالنسيجية في الحلة على 

عامل هم عينة  150الشركة من خالل تطوير استبانة ألغراض هذا البحث تم توزيعها على 
 .البحث

نتاجيةهناك عالقة واضحة بين الروح المعنوية  إلى أن الدراسة تخلص ن الروح أو  ,العاملين وا 
ت آجور والمكافقلة األ :همهاأمور ألى عدة إيعود , وذلك المعنوية للعاملين في الشركة ليست جيدة
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وكانت العالقة االرتباطية بين , وضعف عملية االتصال بين اإلدارة والعاملين ,المادية والمعنوية
 عالقةحصائية وتحمل هذه الإوذات داللة  ,ةبنتاجيتهم قوية وموجا  وح المعنوية للعاملين و الر 

, وأوصت إلى نتاجية العاملينإ ةهمية الروح المعنوية في زيادأو  لى دورإمدلوالت منطقية تشير 
ة رة الشركادإيالء االهتمام من قبل ا  و , ت المادية والمعنويةآجور والمكافضرورة دراسة نظام األ

وامر والتعليمات األ بإيصالبعملية االتصال بينها وبين العاملين وخاصة فيما يتعلق ة المبحوث
والعمل على توفير  ,وانة الممكنة وقبل فوات األععمالهم بالسر أداء أين ليتمكنوا من لللعام

 الماكيناتتحدثها معالجة الضوضاء التي  وباألخص ,الظروف المالئمة للعمل ومتطلباته المادية
 .و سببته من ضعف السمع للعاملينأ لما تسببه

( "المهارات القيادية لدى الضباط العاملين في وزارة الدفاع والطيران 2003. دراسة)العتيبي, 10
 في  مدينة الرياض وعالقتها بكفاءة أدائهم.

الدفاع والطيران  المهارات القيادية لدى الضباط العاملين في وزارة لى التعرف علىإالدراسة  هدفت
في  مدينة الرياض وعالقتها بكفاءة أدائهم, واستخدم الباحث المنهج المقارن لعقد مقارنة بين 
ضباط القوات البرية وضباط قوات الدفاع الجوي حول المهارات القيادية, كما واستخدم الباحث 

( من القوات البرية, 144(بواقع )255االستبانة كأداة لجمع البيانات, وبلس عدد أفراد العينة )
 (من الدفاع الجوي.111و)

كما توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها: وجود عالقة تأثير بين العمر والمهارات 
اإلنسانية في القوات البرية ووجود تأثير بين الحالة االجتماعية والمهارات اإلنسانية في الدفاع 

ت الذاتية في القوات البرية, وعدم وجود فروق ذات داللة الجوي ووجود تأثير بين الرتبة والمهارا
 إحصائية بين كل من القوات البرية والدفاع الجوي حول العالقة بين المهارات القيادية واألداء.

كما وأوصت الدراسة : ضرورة اهتمام وزارة الدفاع والطيران بعقد دورات تدريبية للضباط تكون في 
قات اإلنسانية, باإلضافة على تشجيع القادة على تفويض السلطة المواضيع  القيادية والعال

 والصالحيات إلى المرؤوسين حتى يمكن تجنب مشكالت  المركزية.
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دراسة على  -( "عالقة الروح المعنوية بأنماط السلوك القيادي"2003. دراسة)عبد الجبار,11
 كليات التربية للبنات.عينة من رئيسات األقسام األكاديمية وأعضاء هيئة التدريس في 

عالقة الروح المعنوية بأنماط السلوك القيادي لرئيسات األقسام  لى التعرف علىإالدراسة  هدفت
األكاديمية وأعضاء هيئة التدريس في كليات التربية للبنات, واستخدم الباحث في هذه الدراسة 

( 100( رئيسات أقسام و)10المنهج الوصفي االرتباطي, وقد  تمثل المجتمع في هذه الدراسة )
عضو هيئة تدريس , وتم اختيار عينة البحث من رئيسات األقسام بطريقة لحصر الشامل, وتم 

(عضوًا, كما واستخدم 75اختيار عينة عشوائية من  مجتمع أعضاء هيئة التدريس بلس عددها )
 الباحث االستبانة كأداة لجمع البيانات.

لدراسة: أنه توجد فروق بيد درجات البعد االنساني ودرجات ومن أهم النتائج التي خلصت إليها ا
البعد الوظيفي, كما أنه توجد عالقة إيجابية بين النمط القيادي في بعده اإلنساني ومستوى الروح 

 المعنوية, باإلضافة إلى انخفاض الروح المعنوية لدى رئيسات االقسام.

يادية لرئيسات االقسام, ورفع مستوى أدائهم كما وأوصت الدراسة: بالعمل على تنمية الكفاءة الق
ومهاراتهم القيادية, وذلك عن طريق عقد برامج تدريبية لهم في مجال القيادة التربوية مع التركيز 

 على االهتمام بجوانب العالقات اإلنسانية والسلوك القيادي الديمقراطي.
 

 ثالثًا: الدراسات األجنبية:
 Strategic leadership and rationale"(  ,Wanasika,2009.دراسة ) وناسيكا1

for economizing- strategizing principles." 
 "القيادة االستراتيجية كأساس لترشيد وضع  المبادئ االقتصادية واالستراتيجية"

هدفت الدراسة إلى التعرف على القيادة االستراتيجية كأساس لترشيد وضع المبادئ االقتصادية 
واالستراتيجية, حيث أن العولمة واالضطرابات الخارجية )األزمات( استدعت ايجاد طرق جديدة في 

 تنظيم ودعم خطط المنظمات, واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي.
ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة نذكر أهمها: يوجد دور للقيادة االستراتيجية في عملية 

مكانية مساهمة القيادة االستراتيجية في ترشيد ترشيد وضع المبا دئ االقتصادية واالستراتيجية وا 
( بلد تم من 20أداء الشركات واعتمادًا على معلومات تم استقصائها من المديرين التنفيذيين في )
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خاللها التعرف على الخصائص الرئيسية )الشخصية والقيادية والمعرفية( لكبار المديرين التنفيذيين 
ي القدرات التكيفية مع البيئة الخارجية وعالقة هذه الخصائص بترشيد ووضع االستراتيجيات وه

 التي تؤثر على أداء لشركات.
 

 The Relationship of Principal Leadership"( ,Rowland,2008دراسة )رونالد  .2
and Teacher Morale" 

 "العالقة  بين القيادي المسئول والروح المعنوية للمعلم"
هدفت الدراسة إلى فحص العالقة بين ممارسات المديرين في المدارس المتوسطة والروح المعنوية 
للمعلمين في تلك المدارس, حيث شاركت سبع مدارس متوسطة من مدارس )مترو بولتن( أطلنطا 
في هذه الدراسة, وكما استخدمت الباحثة لقياس ممارسات المديرين قائمة محتويات للممارسات 

 دية, وكذلك استخدمت استبانة )البوردو( للمعلمين لجمع معلومات عن الروح المعنوية لديهم.القيا
ومن أهم النتائج التي خلصت إليها الدراسة: وجود عالقة ارتباطية موجبة بين الممارسات القيادية 

تؤثر للمديرين والروح المعنوية للمعلمين, وأن ممارسات المديرين التي تسعى لتمكين  اآلخرين 
وبشكل إيجابي جدًا في رفع الروح المعنوية للمعلمين, كما وأكدت الدراسة على أن التصرفات 

 اليومية للمديرين تلعب دورًا حيويًا ورئيسيًا في تفعيل البيئة المدرسية.
 

 strategic leadership and (Vera&Crossan  ,2005")فيرا وكروساندراسة  .3

organizational, learning." 
 قيادة االستراتيجية و التعليم التنظيمي""ال

هدفت الدراسة إلى إلقاء نظرة على القيادة االستراتيجية وأثره على التعليم التنظيمي, واستخدم 
الباحثان المنهج الوصفي التحليلي القائم على  فحص وتحليل ما هو متوفر من األدبيات عن 

 القيادة االستراتيجية .

ومن أهم النتائج التي خلصت إليها الدراسة :أن القيادة االستراتيجية هي ذات حساسية تجاه 
الماضي وحالمة بالمستقبل, وتركز على العمل التنفيذي كنشاط استراتيجي, كما بينت الدراسة أن 
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يئة القيادة االستراتيجية تشجع الثقافة المفتوحة, والبنى العضوية, والنظم المرنة, وتتطلع للب
 الخارجية مع التركيز على البيئة الداخلية.

 The effects of teacher morale on teacher"(,Rafferty, 2002دراسة )رافيرتي  .4
turnover rates" 

 "آثار معنويات المعلمين على معدالت دوران العمل"

حيث كان من هدفت الدراسة إلى تحديد التأثير المعنوي على معدل دوران العمل لدى المعلمين, 
أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: أن هناك العديد من األسباب التي تؤدي بالمدرسين لتغير 
مدارسهم أو ترك التدريس كليًا ومنها: زيادة الضغوط على المدرسين, واألجور المنخفضة, 

داللة  ومشاكل السلوك والضبط عند الطالب, كما بينت الدراسة أنه توجد عالقة موجبة ذات
 إحصائية بين مستوى الروح المعنوية للمعلمين ورضاهم ومديري تلك المدارس.
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 :التعقيب على  الدراسات السابقة -
تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة كونها الدراسة األولى _في حدود علم الباحث       

_التي ستتناول موضوع القيادة االستراتيجية ودورها في رفع الروح المعنوية لمنتسبي األجهزة األمنية, 
لسعودية وكما أنها طبقت في محافظات غزة, حيث تمت بعض الدراسات السابقة في فلسطين وا

 فما فوق.2002ومصر وسوريا والعراق, وتم أيضًا التطرق إلى دراسات حديثة من عام 

وقد تشابهت الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في بعض المجاالت مثل تناولها لموضوع الشق 
(, ودراسة 2013(, ودراسة)عزام, 2014(, ودراسة)أبو عبيد, 2015األمني, مثل دراسة)الخطيب, 

(, 2008(, ودراسة)الفائز, 2008(, ودراسة)المربع, 2010(, ودراسة)الزغبي, 2012حيمة, )ر 
(, كما واتفقت هذه الدراسة مع بعض الدراسات 2003(, ودراسة)العتيبي, 2005ودراسة)الحربي, 

(, ودراسة)المصري, 2015السابقة في تناولها لمتغير القيادة االستراتيجية مثل دراسة)الخطيب, 
(, ودراسة 2010(, ودراسة)الزغبي, 2010(, ودراسة)جميل, 2012ودراسة)رحيمة,  (,2015

,  2005(, ودراسة)فيرا, وكروسان,  ,Wanasika,2009(, ودراسة)واناسيكا2008)المربع, 
(Vera&Crossan  كما وتشابهت هذه الدراسة مع بعض الدراسات السابقة في تناولها لمتغير الروح

(, ودراسة 2008(, ودراسة)الزهراني, 2010(, ودراسة)الجريسي,2013ام, المعنوية مثل دراسة)عز 
(, ودراسة )عاصي 2005(, ودراسة)الحربي, 2007(, ودراسة )عساف, ,Rowland,2008)رونالد 

 (.,Rafferty 2002,(, ودراسة )رافيراتي 2003(, ودراسة)عبد الجبار,2004, 

, لجمددع المعلومددات والبياندداتفددي اسددتخدام االسددتبانة  الدراسددات كمددا واتفقددت الدراسددة الحاليددة مددع معظددم
 .مناسبة لمثل هذا النوع من الدراسات استخدمت المنهج الوصفي التحليلي كمنهجية و 

 أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:-

 تحديد مشكلة الدراسة بشكل واضً.-1

 تحديد أهداف الدراسة وأهميتها.-2

 الالزمة إلجراء الدراسة.تحديد المتغيرات والفرضيات -3

 االطالع على اإلطار النظري للدراسات السابقة.-4
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 الفجوة البحثية:-

من خالل استعراض الدراسات السابقة و االطالع على أدبيات هذه الدراسة والتي تناولت      
غزة" موضوع "القيادة االستراتيجية في رفع الروح المعنوية لمنتسبي األجهزة األمنية في محافظات 

 لوحظ ما يلى:

 (2جدول رقم )

 الفجوة البحثية بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية

 الدراسة الحالية الفجوة البحثية الدراسات السابقة
ركزت الدراسات السابقة على 
دراسة القيادة االستراتيجية أو 
 الروح المعنوية مع متغير آخر.

لم تركز الدراسات السابقة على 
القيادة االستراتيجية ورفع  الربط بين

 الروح المعنوية.

بين  الدراسة الحالية ربطت
القيادة االستراتيجية ورفع الروح 

 المعنوية.
 

أجريت الدراسة السابقة على 
 جهاز معين أو إدارة معينة .

لم تتناول الدراسات السابقة جميع 
 األجهزة األمنية.

ستجري الدراسة الحالية على 
األمنية في جميع األجهزة 

 محافظات غزة.
 

أجريت الدراسات السابقة على 
 عينات مختلفة.

لم تركز الدراسات السابقة على 
 األجهزة األمنية في محافظات غزة.

ركزت الدراسة على األجهزة 
 األمنية في محافظات غزة.

 
 المصدر/ جرد بواسطة الباحث بناًء على الدراسات السابقة
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 الرابع الفصل

 الدراسة منهجية
 

 المقدمة

 الدراسة منهج

 الدراسة مجتمع

 الدراسة عينة

 الدراسة أدوات

 المستخدمة اإلحصائية األساليب
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 الفصل الرابع: منهجية الدراسة
 

 مقدمة:
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى توافر مهارات القيادة االستراتيجية لدى قادة األجهزة 

المعنوية لمنتسبي األجهزة األمنية في محافظات غزة, ويتناول هذا الفصل األمنية ومستوى الروح 
منهجية الدراسة, من حيث: منهج الدراسة, ومجتمع الدراسة, وعينة الدراسة, وأداة الدراسة, 

 وصدق وثبات أداة الدراسة, واألساليب اإلحصائية المستخدمة.
 

 أوال: منهج الدراسة: 
اعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي, الذي يفيد في فهم أفضل وأدق لجوانب وأبعاد 

 الظاهرة موضوع الدراسة حيث يصفها وصفًا دقيقًا ويعبر عنها كيفيًا وكميًا. 
 

 وتم استخدام مصدرين أساسين للمعلومات:
تدم تصدميمها خصيصدا للتعدرف , التدي )االسدتبانة( الدراسة واتوتتمثل في أد :األوليةالبيانات  .1

على مستوى توافر مهارات القيادة االستراتيجية لدى قادة األجهدزة األمنيدة ومسدتوى الدروح المعنويدة 
 لمنتسبي األجهزة األمنية في محافظات غزة.

: وتتمثدددل فدددي الدراسدددات السدددابقة واألدب السدددابق ومدددا تحويددده المكتبدددات مدددن البياناااات الثانوياااة. 2
 تب ومراجع في مجال موضوع الدراسة.دراسات وأبحاث وك

 

 ثانيا: مجتمع الدراسة: 
العاملين في الوظائف اإلشرافية من وظيفة "مدير دائرة_ رئيس يتكون مجتمع الدراسة من جميع 

)الشرطة, األمن والحماية, األمن الداخلي( في محافظات غزة,  األجهزة األمنية قسم" للعاملين في
 موزعين حسب الجدول التالي: ( منتسبا, وهم1135وعددهم )

 (3جدول رقم )
 خصائص مجتمع الدراسة

 المجموع رئيس قسم مدير دائرة اسم الجهاز م
 870 742 128 الشرطة 1
 185 141 44 األمن الداخلي 2
 80 59 21 األمن والحماية 3
 1135 942 193 المجموع 

 (2015: الوطنية الداخلية واألمن ار هيئة التنظيم واإلدارة بوز  /)المصدر
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 ثالثا: عينة الدراسة: 
( من ضباط منتسبي األجهزة 287تم اختيار عينة طبقية عشوائية, حيث بلس عدد عينة الدراسة )

( 271داد )األمنية )الشرطة, األمن والحماية, األمن الداخلي( في محافظات غزة, ولكن تم استر 
 %.94.4, ما نسبته استبانة صالحة للتحليل

 خصائص عينة الدراسة من خالل الجدول التالي:يمكن وصف 
 (4جدول رقم )

 خصائص عينة الدراسة
 النسبة العدد المتغير

 المؤهل العلمي
 18.8 51 دبلوم فأقل
 70.8 192 بكالوريوس
 10.4 28 دراسات عليا

 الرتبة العسكرية

 15.9 43 مالزم
 21.4 58 مالزم أول
 34.3 93 نقيب

 28.4 77 رائد فأعلى

 المسمى الوظيفي
 73.1 198 رئيس قسم
 26.9 73 مدير دائرة

 اسم الجهاز
 72.7 197 الشرطة

 10.0 27 األمن والحماية
 17.3 47 األمن الداخلي

 عدد سنوات الخدمة

 7.7 21 سنوات 5أقل من 
 67.2 182 سنوات 10أقل من -5من 
 14.4 39 سنة 15أقل من -10من 

 10.7 29 سنة فأكثر 15من 
 100 271 المجموع 

 
 السابق أن: الجدولوقد تبين من 

نسبة أفراد عينة الدراسة من منتسبي األجهزة األمنية في محافظات غزة الذين يحملون  -1
%(, ونسبة الذين يحملون مؤهل علمي بكالوريوس 18.8مؤهل علمي دبلوم فأقل )

 %(.10.4)%(, ونسبة الذين يحملون مؤهل علمي دراسات عليا 70.8)
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نسبة أفراد عينة الدراسة من منتسبي األجهزة األمنية في محافظات غزة الذين يحملون رتبة  -2
%(, ونسبة الذين يحملون 21.4%(, ونسبة الذين يحملون رتبة مالزم أول )15.9مالزم )

 %(.28.4%(, ونسبة الذين يحملون رتبة رائد فأعلى )34.3رتبة نقيب )
من منتسبي األجهزة األمنية في محافظات غزة الذين يعملون رئيس نسبة أفراد عينة الدراسة  -3

 %(.26.9%(, ونسبة الذين يعملون مدير دائرة )73.1قسم )
نسبة أفراد عينة الدراسة من منتسبي األجهزة األمنية في محافظات غزة الذين يعملون في  -4

%(, 10.0%(, ونسبة الذين يعملون في جهاز األمن والحماية )72.7جهاز الشرطة )
 %(.17.3ونسبة الذين يعملون في جهاز األمن الداخلي )

نسبة أفراد عينة الدراسة من منتسبي األجهزة األمنية في محافظات غزة الذين عدد سنوات  -5
 10أقل من -5%(, ونسبة الذين عدد سنوات خدمتهم من 7.7سنوات ) 5خدمتهم أقل من 

سنوات  15أقل من -10من  %(, ونسبة الذين عدد سنوات خدمتهم67.2سنوات )
 %(.10.7سنة فأكثر ) 15%(, ونسبة الذين عدد سنوات خدمتهم من 14.4)

 

 الدراسة: واترابعا: أد
وتم  ,األكثر مالءمة لتحقيق أهداف البحثحيث أنها  كأداة للدراسة, (االستبانة)تم استخدام 

والمعلومات, وتم عرضها على تصميم استبانة أولية من أجل استخدامها في جمع البيانات 
مجموعة من المحكمين الذين قاموا مشكورين بتقديم النصً واإلرشاد, وتم إجراء دراسة اختبارية 
ميدانية أولية لالستبانة على عينة من العاملين, حيث تم إجراء التعديالت المناسبة, لتخرج 

توى توافر مهارات القيادة والتي تم تصميمها للتعرف على مس, االستبانة بصورتها النهائية
االستراتيجية لدى قادة األجهزة األمنية ومستوى الروح المعنوية لمنتسبي األجهزة األمنية في 

 محافظات غزة, وتتكون االستبانة من:

الرتبة العسكرية, المسمى الوظيفي, اسم الجهاز, المتغيرات الشخصية: )المؤهل العلمي,  .1
 (.عدد سنوات الخدمة

 تكون من المحاور التالية:تالقيادة االستراتيجية, و  مهاراتأداة  .2
 ( فقرات.10محور المهارات الذهنية, ) -
 ( فقرات.10محور المهارات اإلنسانية, ) -
 ( فقرات.10محور المهارات الفنية, ) -
 ( فقرات.10محور المهارات الذاتية, ) -
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 تكون من المحاور التالية:تالروح المعنوية و أداة  .3
 ( فقرات.10المعنوية نحو المؤسسة, )محور الروح  -
 ( فقرات.10محور الروح المعنوية نحو رؤساء العمل, ) -
 ( فقرات.10محور الروح المعنوية نحو زمالء العمل, ) -

 

 :االستبانة بناء خطوات

القيادة االستراتيجية ودورها في روح الروح المعنوية لمنتسبي  " لمعرفة الدراسة أداة إعدادتم 
 :االستبانة لبناء التالية الخطوات الباحث واتبع ,"األمنية في محافظات غزةاألجهزة 
 واالستفادة الدراسة, بموضوع الصلة ذات السابقة الدراساتو  اإلداري األدب على االطالع -1

 .فقراتها وصياغة االستبانة بناء في منها
 .وفقراتها الدراسة محاور تحديد في العلمي المشرف هاستشار تم  -2
 أبعاد تحديد في اإلداريين والمشرفين الفلسطينية الجامعات أساتذة من عدداً  هاستشار تم  -3

 .وفقراتها االستبانة
 .االستبانة شملتها التي الرئيسة المجاالت تحديد -4
 .مجال كل تحت تقع التي الفقرات تحديد -5
تم تصميم االستبانة في صورتها األولية وتم عرضها على المشرف من أجل اختبار   -6

 مدى مالءمتها لجمع البيانات وتم األخذ بتوجيهات المشرف.
 أكاديمية في التدريس هيئة أعضاء من المحكمين من (15) على االستبانة عرض تم  -7

 (.1, ملحق رقم)األزهر جامعة األقصى, جامعة اإلسالمية, الجامعة والسياسة, اإلدارة
 اإلضافة أو الحذف حيث من االستبانة فقرات بعض تعديل تم المحكمين أراء ضوء في -8

 (.2ملحق رقم) ( فقرة,70) على النهائية صورتها في االستبانة لتستقر والتعديل,
 

 :مهارات القيادة االستراتيجيةإجراءات ضبط أداة  -
 :مهارات القيادة االستراتيجيةصدق أداة أواًل: 
 من وجهة نظر المحكمين:الظاهري الصدق  .1

( مدن المحكمدين مدن أصدحاب الخبدرة 15علدى عددد ) االساتراتيجيةمهارات القياادة أداة تم عرض 
, ووضددوح تعليمددات االسددتبانة, لدألداةواالختصداص, مددن أجددل التأكددد مدن سددالمة الصددياغة اللغويددة 

, ومدى صدالحية هدذه األداة لقيداس األهدداف المرتبطدة بهدذه الدراسدة, األداةوانتماء الفقرات ألبعاد 
 وجهة نظر المحكمين.وبذلك تم التأكد من الصدق من 
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 صدق االتساق الداخلي: .2
بعددد  مهااارات القيااادة االسااتراتيجيةأداة تددم أيضددا حسدداب صدددق االتسدداق الددداخلي لمحدداور وفقددرات 

( مددن مجتمددع الدراسددة, ومددن خددالل إيجدداد معددامالت 32تطبيقهددا علددى عينددة اسددتطالعية قوامهددا )
 الجداول التالية:, كما هو مبين في األداةلمحاور وفقرات  االرتباط
 مهارات القيادة االستراتيجية:أداة محاور 

 (6جدول رقم )
 مهارات القيادة االستراتيجيةأداة معامالت االرتباط لمحاور 

 مستوى الداللة "Sigقيمة " معامل االرتباط المحور م
 0.01دالة عند  0.000 0.916 المهارات الذهنية 1
 0.01دالة عند  0.000 0.940 المهارات اإلنسانية 2
 0.01دالة عند  0.000 0.870 المهارات الفنية 3
 0.01دالة عند  0.000 0.901 المهارات الذاتية 4

 (.0.349( = )0.05( ومستوى داللة )30* قيمة ر عند درجة حرية )
 (.0.449( = )0.01( ومستوى داللة )30* قيمة ر عند درجة حرية )

تتمتددع بمعددامالت ارتبدداط  مهااارات القيااادة االسااتراتيجيةأداة يتبددين مددن الجدددول السددابق أن محدداور 
 محاور تتمتع بمعامالت صدق عالية.الدالة إحصائيا, وهذا يدل على أن جميع 

 
 فقرات محور المهارات الذهنية:

 (7جدول رقم )
 معامالت االرتباط لفقرات محور المهارات الذهنية

 مستوى الداللة "Sigقيمة " معامل االرتباط م
 0.01دالة عند  0.000 0.860 1
 0.01دالة عند  0.000 0.940 2
 0.01دالة عند  0.001 0.913 3
 0.01دالة عند  0.000 0.865 4
 0.01دالة عند  0.000 0.853 5
 0.01دالة عند  0.000 0.790 6
 0.01دالة عند  0.000 0.715 7
 0.01دالة عند  0.001 0.733 8
 0.01دالة عند  0.000 0.600 9
 0.01دالة عند  0.000 0.642 10
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 (.0.349( = )0.05( ومستوى داللة )30* قيمة ر عند درجة حرية )
 (.0.449( = )0.01( ومستوى داللة )30* قيمة ر عند درجة حرية )

تتمتدددع بمعدددامالت ارتبددداط دالدددة  المهاااارات الذهنياااةيتبدددين مدددن الجددددول السدددابق أن فقدددرات محدددور 
 إحصائيا, وهذا يدل على أن جميع فقرات المحور تتمتع بمعامالت صدق عالية.

 فقرات محور المهارات اإلنسانية:
 (8جدول رقم )

 معامالت االرتباط لفقرات محور المهارات اإلنسانية
 مستوى الداللة "Sigقيمة " معامل االرتباط م
 0.01دالة عند  0.000 0.665 1
 0.01دالة عند  0.000 0.762 2
 0.01دالة عند  0.001 0.831 3
 0.01دالة عند  0.000 0.767 4
 0.01دالة عند  0.000 0.588 5
 0.01دالة عند  0.000 0.700 6
 0.01دالة عند  0.000 0.669 7
 0.01دالة عند  0.001 0.770 8
 0.01دالة عند  0.000 0.767 9
 0.01دالة عند  0.000 0.726 10
 (.0.349( = )0.05( ومستوى داللة )30* قيمة ر عند درجة حرية )
 (.0.449( = )0.01( ومستوى داللة )30* قيمة ر عند درجة حرية )

تتمتدددع بمعدددامالت ارتبددداط دالدددة  المهاااارات اإلنساااانيةيتبدددين مدددن الجددددول السدددابق أن فقدددرات محدددور 
 إحصائيا, وهذا يدل على أن جميع فقرات المحور تتمتع بمعامالت صدق عالية.

 
 فقرات محور المهارات الفنية:

 (9جدول رقم )
 معامالت االرتباط لفقرات محور المهارات الفنية

 مستوى الداللة "Sigقيمة " معامل االرتباط م
 0.01دالة عند  0.000 0.827 1
 0.01دالة عند  0.000 0.783 2
 0.01دالة عند  0.001 0.635 3
 0.01دالة عند  0.000 0.798 4
 0.01دالة عند  0.000 0.863 5
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 0.01دالة عند  0.000 0.826 6
 0.01دالة عند  0.000 0.683 7
 0.01دالة عند  0.001 0.792 8
 0.01دالة عند  0.000 0.758 9
 0.01دالة عند  0.000 0.731 10
 (.0.349( = )0.05( ومستوى داللة )30* قيمة ر عند درجة حرية )
 (.0.449( = )0.01( ومستوى داللة )30* قيمة ر عند درجة حرية )

تتمتع بمعامالت ارتباط دالة إحصائيا,  المهارات الفنيةيتبين من الجدول السابق أن فقرات محور 
 وهذا يدل على أن جميع فقرات المحور تتمتع بمعامالت صدق عالية.

 
 

 فقرات محور المهارات الذاتية:
 (10جدول رقم )

 معامالت االرتباط لفقرات محور المهارات الذاتية
 مستوى الداللة "Sigقيمة " معامل االرتباط م
 0.01دالة عند  0.000 0.862 1
 0.01دالة عند  0.000 0.826 2
 0.01دالة عند  0.001 0.597 3
 0.01دالة عند  0.000 0.706 4
 0.01دالة عند  0.000 0.888 5
 0.01دالة عند  0.000 0.848 6
 0.01دالة عند  0.000 0.816 7
 0.01دالة عند  0.001 0.846 8
 0.01دالة عند  0.000 0.878 9
 0.01دالة عند  0.000 0.824 10
 (.0.349( = )0.05( ومستوى داللة )30* قيمة ر عند درجة حرية )
 (.0.449( = )0.01( ومستوى داللة )30* قيمة ر عند درجة حرية )

تتمتددددع بمعددددامالت ارتبدددداط دالددددة  المهااااارات الذاتيااااةيتبددددين مددددن الجدددددول السددددابق أن فقددددرات محددددور 
 تتمتع بمعامالت صدق عالية. إحصائيا, وهذا يدل على أن جميع فقرات المحور
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 :مهارات القيادة االستراتيجيةثانيًا: ثبات أداة 
  الثبات بطريقة ألفا كرونباخ: .1

", معاامالت ألفاا كرونبااخمن خالل حسداب " مهارات القيادة االستراتيجيةأداة تم التأكد من ثبات 
 , كما هو مبين في الجدول التالي:األداةلمحاور 

 
 (11جدول رقم )

 مهارات القيادة االستراتيجيةأداة معامالت ألفا كرونباخ لمحاور 
 معامالت ألفا كرونباخ المحور م
 0.946 المهارات الذهنية 1
 0.915 المهارات اإلنسانية 2
 0.937 المهارات الفنية 3
 0.952 المهارات الذاتية 4
 0.975 مهارات القيادة االستراتيجية 

 مهااارات القيااادة االسااتراتيجيةأداة يتبددين مددن الجدددول السددابق أن معددامالت ألفددا كرونبدداخ لمحدداور 
 هي معامالت ثبات عالية, وتفي بأغراض الدراسة.

 الثبات بطريقة التجزئة النصفية: .2
مدن خدالل حسداب معدامالت االرتبداط  مهارات القيادة االستراتيجيةأداة وتم التأكد أيضا من ثبات 

 , كما هو مبين في الجدول التالي:األداةالتجزئة النصفية لمحاور بطريقة 
 (12جدول رقم )

 مهارات القيادة االستراتيجيةأداة معامالت االرتباط بطريقة التجزئة النصفية لمحاور 

 المحور م
 معامالت االرتباط

 بعد التعديل قبل التعديل
 0.892 0.805 المهارات الذهنية 1
 0.820 0.695 اإلنسانيةالمهارات  2
 0.817 0.691 المهارات الفنية 3
 0.958 0.919 المهارات الذاتية 4
 0.914 0.842 مهارات القيادة االستراتيجية 

هددي  مهااارات القيااادة االسااتراتيجيةأداة يتبددين مددن الجدددول السددابق أن معددامالت االرتبدداط لمحدداور 
 معامالت ثبات عالية, وتفي بأغراض الدراسة.
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 إجراءات ضبط أداة الروح المعنوية: -
 ثانيًا: صدق أداة الروح المعنوية:

 من وجهة نظر المحكمين: الظاهري الصدق .1
( من المحكمين من أصحاب الخبرة واالختصاص, 15على عدد ) أداة الروح المعنويةتم عرض 

وانتمداء الفقدرات , ووضدوح تعليمدات االسدتبانة, لدألداةمن أجل التأكدد مدن سدالمة الصدياغة اللغويدة 
ألبعدداد االسددتبانة, ومدددى صددالحية هددذه األداة لقيدداس األهددداف المرتبطددة بهددذه الدراسددة, وبددذلك تددم 

 التأكد من الصدق من وجهة نظر المحكمين.
 صدق االتساق الداخلي: .2

بعدد تطبيقهدا علدى  أداة الاروح المعنوياةتم أيضا حساب صددق االتسداق الدداخلي لمحداور وفقدرات 
( من مجتمع الدراسدة, ومدن خدالل إيجداد معدامالت االرتبداط لمحداور 32عية قوامها )عينة استطال

 , كما هو مبين في الجداول التالية:األداةوفقرات 
 

 :أداة الروح المعنويةمحاور 
 (13جدول رقم )
 أداة الروح المعنويةمعامالت االرتباط لمحاور 

 مستوى الداللة "Sigقيمة " معامل االرتباط المحور م
 0.01دالة عند  0.000 0.915 نحو المؤسسة 1
 0.01دالة عند  0.000 0.901 نحو رؤساء العمل 2
 0.01دالة عند  0.000 0.820 نحو زمالء العمل 3

 (.0.349( = )0.05( ومستوى داللة )30* قيمة ر عند درجة حرية )
 (.0.449( = )0.01( ومستوى داللة )30* قيمة ر عند درجة حرية )

تتمتدع بمعدامالت ارتبداط دالدة إحصدائيا,  أداة الروح المعنويةيتبين من الجدول السابق أن محاور 
 محاور تتمتع بمعامالت صدق عالية.الوهذا يدل على أن جميع 

 
 فقرات محور الروح المعنوية نحو المؤسسة:

 (14جدول رقم )
 معامالت االرتباط لفقرات محور الروح المعنوية نحو المؤسسة

 مستوى الداللة "Sigقيمة " معامل االرتباط م
 0.01دالة عند  0.000 0.743 1
 0.01دالة عند  0.000 0.870 2
 0.01دالة عند  0.001 0.556 3
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 0.01دالة عند  0.000 0.846 4
 0.01دالة عند  0.000 0.813 5
 0.01دالة عند  0.000 0.771 6
 0.01دالة عند  0.000 0.696 7
 0.01دالة عند  0.001 0.861 8
 0.01دالة عند  0.000 0.735 9
 0.01دالة عند  0.000 0.720 10
 (.0.349( = )0.05( ومستوى داللة )30* قيمة ر عند درجة حرية )
 (.0.449( = )0.01( ومستوى داللة )30* قيمة ر عند درجة حرية )

تتمتع بمعامالت ارتباط  المؤسسةالروح المعنوية نحو يتبين من الجدول السابق أن فقرات محور 
 دالة إحصائيا, وهذا يدل على أن جميع فقرات المحور تتمتع بمعامالت صدق عالية.

 فقرات محور الروح المعنوية نحو رؤساء العمل:
 (15جدول رقم )

 معامالت االرتباط لفقرات محور الروح المعنوية نحو رؤساء العمل
 الداللةمستوى  "Sigقيمة " معامل االرتباط م
 0.01دالة عند  0.000 0.715 1
 0.01دالة عند  0.000 0.786 2
 0.01دالة عند  0.001 0.719 3
 0.01دالة عند  0.000 0.910 4
 0.01دالة عند  0.000 0.742 5
 0.01دالة عند  0.000 0.823 6
 0.01دالة عند  0.000 0.719 7
 0.01دالة عند  0.001 0.844 8
 0.01دالة عند  0.000 0.927 9
 0.01دالة عند  0.000 0.928 10
 (.0.349( = )0.05( ومستوى داللة )30* قيمة ر عند درجة حرية )
 (.0.449( = )0.01( ومستوى داللة )30* قيمة ر عند درجة حرية )

تتمتدع بمعدامالت  الاروح المعنوياة نحاو رؤسااء العماليتبين من الجدول السابق أن فقدرات محدور 
 ارتباط دالة إحصائيا, وهذا يدل على أن جميع فقرات المحور تتمتع بمعامالت صدق عالية.
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 فقرات محور الروح المعنوية نحو زمالء العمل:
 (16جدول رقم )

 معامالت االرتباط لفقرات محور الروح المعنوية نحو زمالء العمل
 الداللةمستوى  "Sigقيمة " معامل االرتباط م
 0.01دالة عند  0.000 0.650 1
 0.01دالة عند  0.000 0.669 2
 0.01دالة عند  0.001 0.850 3
 0.01دالة عند  0.000 0.814 4
 0.01دالة عند  0.000 0.777 5
 0.01دالة عند  0.000 0.621 6
 0.01دالة عند  0.000 0.729 7
 0.01دالة عند  0.001 0.700 8
 0.01دالة عند  0.000 0.726 9
 0.01دالة عند  0.000 0.709 10
 (.0.349( = )0.05( ومستوى داللة )30* قيمة ر عند درجة حرية )
 (.0.449( = )0.01( ومستوى داللة )30* قيمة ر عند درجة حرية )

تتمتددع بمعددامالت  الااروح المعنويااة نحااو زمااالء العمااليتبدين مددن الجدددول السددابق أن فقددرات محددور 
 ة إحصائيا, وهذا يدل على أن جميع فقرات المحور تتمتع بمعامالت صدق عالية.ارتباط دال

 
 ثانيًا: ثبات أداة الروح المعنوية:

  الثبات بطريقة ألفا كرونباخ: .1
", لمحدداور معااامالت ألفااا كرونباااخمددن خددالل حسدداب " أداة الااروح المعنويااةتددم التأكددد مددن ثبددات 

 , كما هو مبين في الجدول التالي:األداة
 (17جدول رقم )

 أداة الروح المعنويةمعامالت ألفا كرونباخ لمحاور 
 معامالت ألفا كرونباخ المحور م
 0.932 نحو المؤسسة 1
 0.951 نحو رؤساء العمل 2
 0.910 نحو زمالء العمل 3
 0.960 الروح المعنوية 

هدي معدامالت  المعنوياةأداة الاروح يتبين من الجدول السدابق أن معدامالت ألفدا كرونبداخ لمحداور 
 ثبات عالية, وتفي بأغراض الدراسة.
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 الثبات بطريقة التجزئة النصفية: .2
مددن خددالل حسدداب معددامالت االرتبدداط بطريقددة  أداة الااروح المعنويااةوتددم التأكددد أيضددا مددن ثبددات 

 , كما هو مبين في الجدول التالي:األداةالتجزئة النصفية لمحاور 
 
 

 (18جدول رقم )
 أداة الروح المعنويةاط بطريقة التجزئة النصفية لمحاور معامالت االرتب

 المحور م
 معامالت االرتباط

 بعد التعديل قبل التعديل
 0.856 0.748 نحو المؤسسة 1
 0.928 0.866 نحو رؤساء العمل 2
 0.772 0.628 نحو زمالء العمل 3
 0.895 0.809 الروح المعنوية 

هدي معدامالت ثبدات  أداة الروح المعنويةيتبين من الجدول السابق أن معامالت االرتباط لمحاور 
 عالية, وتفي بأغراض الدراسة.

 
 : األساليب اإلحصائية المستخدمة:خامساً 

(    SPSSولإلجابة على أسئلة الدراسة تم استخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )
)معامل ارتباط بيرسون, معامل ارتباط سبيرمان, معامل ألفا كرونباخ, طريقة التجزئة النصفية, 

( LSD, اختبار One-Way ANOVA, اختبار T-Test" للعينة الواحدة, اختبار Tاختبار "
 في إجراء التحليالت اإلحصائية الالزمة للدراسة.

الفروض اإلحصائية للدراسة, بما يعني أن  %( في اختبار كل95وقد تم استخدام درجة ثقة )
 %(, وهي النسبة المناسبة لطبيعة الدراسة.5احتمال الخطأ يساوي )
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 خلامس الفصل

 الدراسة نتائج حتليل
 

 مقدمة

 الدراسة أسئلة نتائج تحليل

  النتائج

 التوصيات

 الدراسات المقترحة

 المراجع

 المالحق
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 البيانات واختبار الفرضياتالفصل الخامس: تحليل 
 

 المقدمة:
يتناول هذا الفصل تحليل البيانات واختبار الفرضيات, من حيث الوصف اإلحصائي لعينة 
الدراسة, وتحليل بيانات محاور وفقرات مقياس مهارات القيادة االستراتيجية, وتحليل بيانات 

المتعلقة بالدراسة, وأيضا مناقشة محاور وفقرات مقياس الروح المعنوية, واختبار الفرضيات 
 وتفسير نتائج الدراسة, وبيان أوجه االتفاق واالختالف مع الدراسات السابقة.

 
 :نتائج الدراسة ومناقشتها

 :أواًل: اإلجابة على التساؤل األول
مستوى توافر مهارات القيادة االستراتيجية لدى قادة األجهزة األمنية في  ماوالذي ينص 
 ؟محافظات غزة

ول ا, كما هو مبين في الجد" للعينة الواحدةTاختبار "ولقد تم اإلجابة على هذا السؤال باستخدام 
 :ةالتالي

 (19جدول رقم )
 محاور مهارات القيادة االستراتيجية

 المتوسط المحور م
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 قيمة
"T" 

 قيمة
"Sig." 

 الوزن
 الترتيب النسبي

 4 67.624 0.000 66.391 1.677 6.762 المهارات الذهنية 1
 3 67.819 0.000 63.578 1.756 6.782 المهارات اإلنسانية 2
 2 69.417 0.000 67.549 1.692 6.942 المهارات الفنية 3
 1 70.686 0.000 63.636 1.829 7.069 المهارات الذاتية 4
  68.887 0.000 68.784 1.649 6.889 مهارات القيادة االستراتيجية 

 أن: ينالسابق الجدولينوقد تبين من 
  لددى قدادة األجهدزة األمنيدة فدي محافظدات غدزة جداء بدوزن  الذهنياةمهاارات المستوى توافر

 .(67.624نسبي )
  لدى قادة األجهزة األمنية في محافظات غدزة جداء بدوزن  اإلنسانيةمهارات المستوى توافر

 .(67.819نسبي )
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  لدددى قددادة األجهددزة األمنيددة فددي محافظددات غددزة جدداء بددوزن  الفنيااةمهااارات المسددتوى تددوافر
 .(69.417نسبي )

  لدددى قددادة األجهددزة األمنيددة فددي محافظددات غددزة جدداء بددوزن  الذاتيااةمهااارات المسددتوى تددوافر
 .(70.686نسبي )

  لدى قادة األجهدزة األمنيدة فدي  مهارات القيادة االستراتيجيةمستوى توافر وبشكل عام فإن
 .(68.887ة جاء بوزن نسبي )محافظات غز 

مهارات القيادة ل قادة األجهزة األمنية في محافظات غزةوهذه النتائج تدل على امتالك 
 : )المهارات الذهنية, المهارات اإلنسانية, المهارات الفنية, المهارات الذاتية(. االستراتيجية
ستوى المطلوب لكنها وفي ظل أن هذه النسبة لدى قادة األجهزة األمنية ليست بالم ويرى الباحث

الظروف العمل المحيطة بالمؤسسة األمنية تعتبر جيدة, وذلك ينم أن قيادة الوزارة حريصة بشكل 
كبير على تنمية مهاراتها وتطوير نفسها باستمرار سواء من خالل التدريب والتطوير, إضافة إلى 

ير بشكل مستمر, حيث يتم ترقية قادة أن النظم في وزارة الداخلية تقدم األكفاء, وتعمل على التدو 
ن كانوا غير ذلك يتم وضعهم في أماكن  األجهزة إلى مناصب أفضل إن عملوا بجد وكفاءة, وا 

 غير مهمة. 
 (70.686)وقد حصلت المهارات الذاتية لدى قادة األجهزة األمنية على النسبة األعلى وهي 

ة بتطوير الذات وصقل الخبرات بشكل ويعزو الباحث ذلك للرغبة الدائمة لدى مستوى القياد
 مستمر, حيث أن المهارات الذاتية تلعب دورًا بارزًا في تقلد المناصب بالوزارة.

وهي أقل نسبة بين المهارات األخرى إلى  (67.624)وحول حصول المهارات الذهنية على نسبة 
هنية عالية وال يستطيع أنها غير واضحة تمامًا لدى المستوى األقل فقد يمتلك األنسان مهارات ذ

 األفراد حولة إدراك ذلك نسبة بالمهارات األخرى.
(, والتي بينت وجود درجة عالية من 2014اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة كال من )الخطيب, 

الموافقة على جميع فقرات مهارات القيادة االستراتيجية)الذاتية, والفنية, والفكرية, واإلدارية(, 
(, والتي بينت امتالك أصحاب الرتب السامية في وزارة الداخلية في 2014عبيد,ودراسة )أبو 

محافظات للمهارات القيادية)الذاتية, الفنية, اإلنسانية, الفكرية, اإلدارية(بدرجة كبيرة, باإلضافة 
 (, التي تناولت قياس مستوى المهارات القيادية)الذاتية, الفنية, اإلنسانية,2003لدراسة )العتيبي,

 اإلدارية( للقوات البرية والدفاع الجوي وتبين بأن مستوها مرتفع.
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 (20جدول رقم )
 محور المهارات الذهنية

 المتوسط الفقرة م
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 قيمة
"T" 

 قيمة
"Sig." 

 الوزن
 الترتيب النسبي

1 
يقوم القائد بتبني أفكار ابتكارية لتطوير 

 أداء المؤسسة األمنية 
6.845 1.968 57.264 0.000 68.450 4 

علميدددددة  ةقددددديفكددددداره بطر أيعدددددرض القائدددددد  2
 منطقية

6.635 2.102 51.963 0.000 66.347 7 

3 
يستطيع القائد اكتشاف عوامل الضعف 

 في البيئة الداخلية للمؤسسة األمنية
6.598 2.113 51.409 0.000 65.978 9 

4 
يدددددددددرك القائددددددددد العالقددددددددة بددددددددين أهددددددددداف 

االمنيددددددة وكدددددداًل مددددددن رؤيتهددددددا المؤسسددددددة 
 ورسالتها

6.937 1.970 57.968 0.000 69.373 2 

5 
يستنتج القائد كافدة البددائل االسدتراتيجية 

 لتحقيق أهداف المؤسسة األمنية 
6.664 1.929 56.879 0.000 66.642 6 

6 
يستطيع القائد اكتشاف عوامل القوة في 

 البيئة الداخلية للمؤسسة األمنية
6.904 2.011 56.527 0.000 69.041 3 

7 
يعمددل القائددد علددى استشددراف المتغيددرات 
 التي تراعي مستقبل المؤسسة األمنية

6.609 2.041 53.310 0.000 66.089 8 

يسدددتطيع القائدددد التنبدددؤ بالمشدددكالت قبدددل  8
 وقوعها

5.937 2.170 45.032 0.000 59.373 10 

9 
يمتلددددددددك القائدددددددددد القدددددددددرة علدددددددددى تحديدددددددددد 

 قرار معين التخاذالمعلومات المطلوبة 
6.948 2.040 56.080 0.000 69.483 1 

10 
يمتلددددددددك القائددددددددد فهددددددددم مبددددددددررات وجددددددددود 

 المؤسسة األمنية
6.845 1.968 57.264 0.000 68.450 4 

  67.624 0.000 66.391 1.677 6.762 المحور ككل 
 أن:وقد تبين من الجدول السابق 

 ( يمتلدددك القائددد القددددرة علدددى تحديدددد المعلومدددات المطلوبدددة ( وهدددي )9أعلددى ترتيدددب فقدددرة رقدددم
 .(69.483بوزن نسبي ) (, وقد جاءتقرار معين التخاذ

 ( وقدددد 8أدندددى ترتيدددب فقدددرة رقدددم ,)( وهدددي )يسدددتطيع القائدددد التنبدددؤ بالمشدددكالت قبدددل وقوعهدددا
 .(59.373بوزن نسبي ) جاءت

  لدى قدادة األجهدزة األمنيدة فدي محافظدات  الذهنيةمهارات المستوى توافر وبشكل عام فإن
 .(67.624غزة جاء بوزن نسبي )
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قدادة األجهدزة األمنيدة فدي محافظدات غدزة القددرة علدى تحديدد المعلومدات  وهذا يدل علدى أن امدتالك
 , بينما ضعف استطاعتهم التنبؤ بالمشكالت قبل وقوعها. قرار معين التخاذالمطلوبة 

( والتددددي تددددنص علددددى امددددتالك القائددددد القدددددرة علددددى تحديددددد 9حصددددول الفقددددرة رقددددم ) ويعاااازو الباحااااث
المعلومات المطلوبة االتخاذ قرار معين, وذلك يدل على تفهم القائد لطبيعة عمله وخبرتده الواسدعة 
 التي تفرض عليه اإللمام والمعرفة بجميع جوانب المهام من بددايتها وحتدى نهايتهدا, باإلضدافة إلدى
وضع السناريوهات المتوقعة والخطط البديلة فدي العمدل, كمدا يددلل علدى وضدوح الرؤيدة لددى قيدادة 

 الوزارة والتي تسمً للقيادات المختلفة باتخاذ القرارات وفق الرؤية العليا. 
ضددعف اسددتطاعة القائددد التنبددؤ بالمشددكالت قبددل وقوعهددا, والتعقيددد والغمددوض  كمااا يعاازو الباحااث 

للظددروف األمنيددة, متغيددرات جميعهددا أثددرت علددى اإلبددداع والتفكيددر االسددتراتيجي,  والتغيددر المسددتمر
 كما من شأنها أن تجعل التنبؤ بالمشكالت على المدى البعيد أكثر ضبابية وصعوبة.

تتطلددب جهدددًا ن الحاجددة باتددت أال إ, الفكريددةالذهنيددة و  المهدداراتالرغم مددن تددوافر إضددافة إلددى أندده وبدد
 مكاندددات ومهدددارات العددداملين الذهنيدددةإالجديددددة والمتطدددورة بغيدددة تطدددوير  األسددداليبالسدددتخدام أكبدددر 

سداليب أسداليب العصدف الدذهني و أساليب الذهنية الشائعة فدي هدذا المجدال ومن األوالفكرية, حيث 
, وفدددي كلتدددا المستشدددارينمدددن خدددالل و أاالجتماعدددات المفتوحدددة  سدددواء مدددن خددداللالفكدددر الجمددداعي, 

داخدل  العداملينساليب هو تشجيع التفاعدل بدين ساسي من استخدام هذه األألفإن الهدف االحالتين 
, نتيجدة الدروتين وااللتدزام بدالقوانين دون ن ينشدأألكسر الجمود الفكري الدذي يمكدن  األمنيةجهزة األ

 التعامل مع روح القانون. 
نهدددا تحتددداج إلدددى كمدددا أنددده وبدددالرغم مدددن تدددوافر بعدددض المهدددارات الذهنيدددة لقدددادة األجهدددزة األمنيدددة إال أ

التدريب المستمر وفق برامج تدريب قوية وفعالة قادرة على إعداد قادة تمكنهم من قيدادة مؤسسدتهم 
بالشكل المطلوب خصوصًا أننا نتحدث عن مؤسسة أمنية لها أهمية كبيرة على مستوى مؤسسدات 

 الوطن.
(, 2014 (, )أبو عبيد,2014اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة كال من )الخطيب, 

(, والتي بينت جميعها بوجود مهارات ذهنية لدى أفراد عينة الدراسة, كما أشارت 2003)العتيبي,
 الدراسات ألهمية هذه المهارة من تطوير أداء القيادة االستراتيجية.
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 (21جدول رقم )
 محور المهارات اإلنسانية

 المتوسط الفقرة م
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 قيمة
"T" 

 قيمة
"Sig." 

 الوزن
 الترتيب النسبي

1 
يعددزز القائددد الثقددة باألهددداف االسددتراتيجية فددي 

 نفوس العاملين داخل المؤسسة األمنية
7.546 1.920 64.705 0.000 75.461 1 

يحددددرص القائددددد علددددى تعدددداون القددددوى المسدددداندة  2
 لتحقيق رسالة المؤسسة األمنية

6.930 2.136 53.413 0.000 69.299 4 

3 
يمكدددن القائدددد العددداملين بالمؤسسدددة األمنيدددة مدددن 

 إنجاز المهام االستراتيجية الموكلة لهم
7.100 1.982 58.977 0.000 70.996 2 

4 
يعمددل القائددد علددى ترسدديخ مبدددأ المشدداركة فددي 

 عملية اتخاذ القرارات االستراتيجية  
7.074 1.967 59.205 0.000 70.738 3 

5 
يتخذ القائد قراراته بما يحل مشكالت العاملين 

 9 66.236 0.000 50.363 2.165 6.624 على المدى البعيد 

6 
يتصددددف القائددددد بالقدددددرة علددددى إقامددددة عالقددددات 

 فعالة طويلة المدى مع الفريق
6.199 2.134 47.829 0.000 61.993 10 

7 
يعدددددزز القائدددددد الرقابدددددة الذاتيدددددة لددددددى العددددداملين 

 لتحقيق األهداف االستراتيجية 
6.697 2.219 49.691 0.000 66.974 7 

8 
يعمدددل القائدددد علدددى إشددداعة ثقافدددة الحدددوار بدددين 
 العاملين لفهم وتطبيق المهارات االستراتيجية

6.823 2.153 52.170 0.000 68.229 5 

9 
المسددددددددددؤولية يحدددددددددرص القائدددددددددد علدددددددددى تنميدددددددددة 

 االجتماعية لدى العاملين بالمؤسسة األمنية
6.697 2.161 51.013 0.000 66.974 7 

10 
يمتلك القائد التأثير الفعال في نفوس العداملين 

 بالمؤسسة األمنية
6.786 2.127 52.519 0.000 67.860 6 

  67.819 0.000 63.578 1.756 6.782 المحور ككل 
 السابق أن:وقد تبين من الجدول 

 ( ( وهدددي )يعدددزز القائدددد الثقدددة باألهدددداف االسدددتراتيجية فدددي نفدددوس 1أعلدددى ترتيدددب فقدددرة رقدددم
 .(75.461بوزن نسبي ) العاملين داخل المؤسسة األمنية(, وقد جاءت

 ( ( وهددي )يتصددف القائددد بالقدددرة علددى إقامددة عالقددات فعالددة طويلددة 6أدنددى ترتيددب فقددرة رقددم
 .(61.993بوزن نسبي ) المدى مع الفريق(, وقد جاءت

  لدددددى قددددادة األجهددددزة األمنيددددة فددددي  اإلنسااااانيةمهااااارات المسددددتوى تددددوافر وبشددددكل عددددام فددددإن
 .(67.819محافظات غزة جاء بوزن نسبي )
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يعدززون الثقدة باألهدداف االسدتراتيجية قدادة األجهدزة األمنيدة فدي محافظدات غدزة وهذا يدل علدى أن 
بينمدا قدل اتصدافهم بالقددرة علدى إقامدة عالقدات فعالدة في نفدوس العداملين داخدل المؤسسدة األمنيدة, 

 طويلة المدى مع الفريق.
جداءت بنسدبة  لددى قدادة األجهدزة األمنيدة فدي محافظدات غدزة اإلنسدانيةمهارات ال أن ويرى الباحث 

غير جيدة, حيث تعتبر هذه المهارة من أهم المهارات ألنها تحمدل فدي طياتهدا طبيعدة العالقدة بدين 
سدديه وضددرورة االهتمددام بهددا, وذلددك للحصددول علددى أكبددر قدددر مددن اإلنجددازات للمهددام القائددد ومرؤو 

خددرين وتدددفعهم علددى العمددل بحمدداس تحتددرم شخصددية اآلهددي التددي الجيدددة الموكلددة, كمددا أن القيددادة 
سداس قدوى أن تبني الدروح المعنويدة للمجموعدة علدى أهي التي تستطيع و جبار. إو أوقوة دون قهر 

المتبددادل وهددم جميعددا كأسددرة واحدددة متحابددة  واالحتددرامفسددي وتولددد بيددنهم الثقددة وتحقددق لهددم الرضددا الن
االجتماعيددة والتددي مددن شددأنها أن تزيددد مددن قددوة وتددرابط  ة, باإلضددافة إلددى تنميددة المسددؤوليمتعاطفددة

 األفراد بمؤسستهم.
(, كمدددا يفسدددر 2003(, العتيبدددي)2014اتفقدددت الدراسدددة الحاليدددة مدددع دراسدددة كدددال مدددن )أبدددو عبيدددد, 

الباحث هذا االتفاق ألهمية المهارات االنسدانية مدن خدالل تعزيدز القائدد الثقدة باألهدداف فدي نفدوس 
 العاملين, باإلضافة إقامة عالقات طيبة مع الفريق. 

 
 

 (22جدول رقم )
 محور المهارات الفنية

 المتوسط الفقرة م
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 قيمة
"T" 

 قيمة
"Sig." 

 الوزن
 الترتيب النسبي

1 
يحددددددددددددد القائددددددددددددد مؤشددددددددددددرات انجدددددددددددداز االهددددددددددددداف 

 االستراتيجية في المؤسسة األمنية
6.889 2.185 51.912 0.000 68.893 6 

2 
يعمدددل القائدددد علدددى تنميدددة مدددوارد المنظمدددة األمنيدددة 

 بما يحقق أهدافها االستراتيجية
6.764 1.918 58.064 0.000 67.638 10 

3 
القائددددددد فددددددي تطددددددوير الهياكددددددل التنظيمددددددي يسدددددداهم 

للمؤسسدددددددة األمنيددددددددة بمدددددددا يتوافددددددددق مدددددددع أهدددددددددافها 
 االستراتيجية

6.830 1.870 60.128 0.000 68.303 9 

4 
يتخددددذ القائددددد القددددرار الرشدددديد عنددددد تطبيددددق الخطددددة 

 5 69.188 0.000 56.372 2.020 6.919 االستراتيجية 

5 
لهيكدل يوزع القائد المسئوليات على العاملين وفقا 

 تنظيمي واضً
6.878 2.032 55.720 0.000 68.782 7 
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6 
يمتلدددددك القائدددددد الفهدددددم العميدددددق لتفاصددددديل الموقدددددف 

 األمني
7.004 2.144 53.778 0.000 70.037 3 

7 
يددددددددير القائدددددددد الوقدددددددت بفاعليدددددددة لتحقيدددددددق مراحدددددددل 

 األهداف االستراتيجية
7.236 2.070 57.548 0.000 72.362 1 

األسدداليب المناسددبة السددتثمار عوامددل يحدددد القائددد  8
 القوة في البيئة الداخلية للمؤسسة األمنية

7.004 2.039 56.533 0.000 70.037 3 

9 
ولويددات واألهميددة عمددال حسددب األينجددز القائددد األ

 في المواقف الصعبة
6.860 1.991 56.709 0.000 68.598 8 

10 
يحدددددد القائددددد الطددددرق المناسددددبة لمعالجددددة عوامددددل 

 بالمؤسسة األمنية الضعف
7.203 1.951 60.774 0.000 72.030 2 

  69.417 0.000 67.549 1.692 6.942 المحور ككل 
 وقد تبين من الجدول السابق أن:

 ( ( وهدددي )يددددير القائدددد الوقدددت بفاعليدددة لتحقيدددق مراحدددل األهدددداف 7أعلدددى ترتيدددب فقدددرة رقدددم
 .(72.362بوزن نسبي ) االستراتيجية(, وقد جاءت

  ( وهي )يعمل القائد على تنمية موارد المنظمدة األمنيدة بمدا يحقدق 2ترتيب فقرة رقم )أدنى
 . (67.638بوزن نسبي ) أهدافها االستراتيجية(, وقد جاءت

  لددى قدادة األجهدزة األمنيدة فدي محافظدات  الفنياةمهاارات المسدتوى تدوافر وبشكل عام فإن
 .(69.417غزة جاء بوزن نسبي )

يدديرون الوقدت بفاعليدة لتحقيدق مراحدل قادة األجهزة األمنيدة فدي محافظدات غدزة وهذا يدل على أن 
األهدددداف االسدددتراتيجية, بينمدددا قدددل عملهدددم علدددى تنميدددة مدددوارد المنظمدددة األمنيدددة بمدددا يحقدددق أهددددافها 

 االستراتيجية.
 , والتدي جداءتلددى قدادة األجهدزة األمنيدة فدي محافظدات غدزة الفنيدةمهدارات التوافر  ويعزو الباحث

بنسددبة جيدددة, وذلددك لعمددل القائددد علددى تطددوير الهيكددل التنظيمددي للمؤسسددة األمنيددة بمددا يتوافددق مددع 
أهددددافها االسدددتراتيجية, مدددع اسدددتثمار عوامدددل القدددوة فدددي البيئدددة الداخليدددة, ومعالجدددة عوامدددل الضدددعف 

 يدثح األخدرى المهارات من تحديداً  بالطرق المناسبة, كما تتميز هذه المهارة عن غير بأنها أكثر
 تبسديط و تحليدل علدى العاليدة بالمقددرة بسدهولة, وتتمتدع القائدد توفرهدا لددى مدن التحقدق يمكدن

 مدن تنميتهدا و اكتسدابها فدي الوسدائل, كمدا أنهدا أسدهل و األدوات فدي اسدتخدام المتبعة اإلجراءات
 تحمدل علدى للقائد, مثل قدرته الفنية بالمهارات مرتبطة قدرات و األخرى, وتوجد سمات المهارات
 مدن يسدعى الدذي بالهددف واإليمدان جاندب الحدزم إلدى لألمدور والشدامل العميدق فهمده و المسدئولية

 اإلنجداز علدى القددرة و بدالنفس, الثقدة بهدذه القددرات, السدمات المرتبطدة أهدم مدن لعدل و أجلده,
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 علدى والقددرة الجديددة, األفكدار وراء والسعي المناسبة القرارات اتخاذ و الواجبات, أداء في والرغبة
 .النفس على االعتماد و النقد تقبل و التنفيذ

(, )العتيبي, 2014(, )أبو عبيد, 2014اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة كال من )الخطيب, 
(, وذلك من خالل تطوير الهياكل التنظيمي للمؤسسة األمنية بما يتوافق مع أهدافها 2003

, يستطيعوا من خاللها العاملين وفقا لهيكل تنظيمي واضًع المسئوليات على يوز االستراتيجية, وت
 تحقيق أهداف المؤسسة.

  
 

 (23جدول رقم )
 محور المهارات الذاتية

 المتوسط الفقرة م
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 قيمة
"T" 

 قيمة
"Sig." 

 الوزن
 النسبي

 الترتيب

 9 68.376 0.000 48.325 2.329 6.838 المرؤوسين بالمدح القائد  يشجع 1

2 
القائدددددد بدددددين الحدددددزم واللدددددين فدددددي  يدددددوازن

 معاملة العاملين 
7.041 2.089 55.475 0.000 70.406 5 

3 
المناسدبة  االتصاليستخدم القائد وسيلة 

 7 68.782 0.000 56.022 2.021 6.878 خرين لى اآلإوالمعلومات  األفكارلنقل 

4 
خدرين يمتلك القائد عالقات طيبة مع اآل

 في محيط العمل 
7.365 2.202 55.070 0.000 73.653 2 

5 
 االبتكددددددداريمتلدددددددك القائدددددددد القددددددددرة علدددددددى 
 لمواجهة المواقف المتوقعة 

6.860 2.086 54.140 0.000 68.598 8 

 3 73.063 0.000 59.331 2.027 7.306 يتصف القائد بسرعة البديهة 6
 1 75.240 0.000 60.026 2.063 7.524 يتصف القائد بالحيوية والنشاط 7
 4 71.919 0.000 54.892 2.157 7.192 يتمتع القائد باالتزان االنفعالي 8

يحدددددث القائدددددد العددددداملين علدددددى ممارسدددددة  9
 التفكير االستراتيجي

6.697 2.227 49.505 0.000 66.974 10 

10 
يتصددددددف القائددددددد بالمرونددددددة فددددددي العمددددددل 

 وسرعة اتخاذ القرار
6.985 2.071 55.527 0.000 69.852 6 

  70.686 0.000 63.636 1.829 7.069 المحور ككل 
 وقد تبين من الجدول السابق أن:

 ( وقد جاءتيتصف القائد بالحيوية والنشاط( وهي )7أعلى ترتيب فقرة رقم ,)  بوزن نسبي
(75.240). 
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 ( ( وهي )يحث القائد العاملين على ممارسة التفكير 9أدنى ترتيب فقرة رقم ,)االستراتيجي
 .(66.974بوزن نسبي ) وقد جاءت

  لددى قدادة األجهدزة األمنيدة فدي محافظدات  الذاتياةمهارات المستوى تدوافر وبشكل عام فإن
 .(70.686غزة جاء بوزن نسبي )

 
, بينمدا قدل بالحيويدة والنشداط ونقدادة األجهدزة األمنيدة فدي محافظدات غدزة يتصدفوهذا يدل علدى أن 

 مارسة التفكير االستراتيجي. حثهم للعاملين على م
, من خالل لدى قادة األجهزة األمنية في محافظات غزة الذاتيةمهارات التوافر  ويعزو الباحث

بالحيوية والنشاط, ذلك لما تتمتع به الساحة  في محافظات غزةاتصاف قادة األجهزة األمنية 
ك اربإلبمحاولة خلق فوضى وأتباعه الفلسطينية من صراعات متتالية من خالل قيام االحتالل 

القطاع بحوادث أمنية من شأنها خلق سمعة سيئة عن وزارة الداخلية, لكل هذا فإن الحالة األمنية 
تتطلب جهودًا متواصلة وكبيرة, تفرض على القادة العمل بمكوكية, حيث أن من أهمية هذه 

 :قادة, مثل ليصبحوا فراداأل بناء شخصية في الالزمة القدرات و السمات بعض المهارة تتمثل في
 و والنشاط التحمل على القدرة و والعصبية البدنية الجسمية, من خالل تمتع االفراد بالقوة السمات
 األهداف لتحقيق في مرؤوسيه النشاط و الحيوية يشيع أن من القائد تمكن ألنها الحيوية

أن هذه الخاصية مهمة وضرورية بل وتتناسب وطبيعة العمل األمني الذي يفرض  كماالمطلوبة, 
 الفكرية االستعدادات من بها مجموعة للقدرات العقلية, والمقصود على األفراد امتالكها باإلضافة

 وقد للقيادة الالزمة العقلية أهم القدرات من الذكاء ويعتبر األفراد, من فرد الذهنية لدى والعادات
أن أهمية هذا  إضافةالقيادة,  في والنجاح الذكاء بين سمة صلة هناك أن الدراسات بتتأث

العنصر تكمن في قدرة القائد على التصور لسهولة التعامل مع المشكالت وموجهتها كما تساعد 
 و على المبادأة القائد على الفهم العميق لتفاصيل األحداث, كما وتشمل المهارات الذاتية

 من هي للغير و سبقاً  و ابتداء العمل أو االقتراح إلى يدفع الذي والتي تبين الميلاالبتكار, 
 شحذ من تمكنه و موظف عزيمة كل عن الكشف من القائد تمكن ألنها للقائد الهامة السمات
أن المبادأة تكمن في القدرة على تنفيذ القرارات والتي  كماالعمل,  أداء على الموظفين عزيمة

تتطلب الشجاعة والقدرة على الحسم كما ويعتبر هذا العنصر مهم للعمل األمني الذي يتوجب 
على القائد فيه اتخاذا قرارات سريعة ال تحتاج تفكير كثير لما لها من أهمية في ضبط الحالة 

 و الحساسية ضبط على والتي تبين القدرةالنفس, ضبط األمنية في كثير من المواقف,  وأخير
 أن يكون و االتزان النفسية, كما تعني و الجسمية القدرات تعويق من ومنعهما االنفعال قابلية
 متى األزمات ومقابلة الهدوء يتطلب منه وهذا اآلخرين إدارة قبل نفسه إدارة على قادراً  القائد
أهمية هذا العنصر وضرورة توفره لدى قادة  وتعتبرعلى األعصاب,  والسيطرة بالهدوء ظهرت
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األجهزة األمنية لما يتعرضون له من مواقف تتطلب منهم التعامل بروية وعدم التسرع والثائر 
للنفس حيث أن األفراد ومنذ التحاقهم في العمل األمني يتم تدريبهم على عدم االنفعال في 

, باإلضافة إلى التعامل مع األزمة وكأنها أمر طبيعي مع مواجهة أي تصرف قابل لالستفزاز
 م األساليب والطرق الحكيمة في وضع الحلول لتجاوزها.اضرورة استخد

, )العتيبي,  2014)(, )أبو عبيد,2014اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة كال من )الخطيب, 
االستراتيجية وذلك إلنجاز األعمال على (, على أهمية توافر المهارات الذاتية لدى القيادة 2003

 أكمل وجه.
  
 

 ثانيًا: اإلجابة على التساؤل الثاني:
 في محافظات غزة؟ مستوى الروح المعنوية لمنتسبي األجهزة األمنية ماوالذي ينص على 

ول ا, كما هو مبين في الجد" للعينة الواحدةTاختبار "ولقد تم اإلجابة على هذا السؤال باستخدام 
 :ةتاليال
 

 (24جدول رقم )
 محاور الروح المعنوية

 المتوسط المحور م
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 قيمة
"T" 

 قيمة
"Sig." 

 الوزن
 النسبي

 الترتيب

 3 61.413 0.000 54.920 1.841 6.141 نحو المؤسسة 1
 2 73.561 0.000 71.687 1.689 7.356 نحو رؤساء العمل 2
 1 78.812 0.000 89.428 1.451 7.881 نحو زمالء العمل 3
  71.262 0.000 82.643 1.420 7.126 الروح المعنوية 

 أن: ينالسابق الجدولينوقد تبين من 
  جداء  فدي محافظدات غدزة لمنتسبي األجهزة األمنيدة نحو المؤسسة الروح المعنويةمستوى

 .(61.413بوزن نسبي )
  فدي محافظدات غدزة لمنتسدبي األجهدزة األمنيدة نحو رؤسااء العمال الروح المعنويةمستوى 

 .(73.561جاء بوزن نسبي )
  فدي محافظدات غدزة لمنتسدبي األجهدزة األمنيدة نحاو زماالء العمال الاروح المعنوياةمستوى 

 .(78.812جاء بوزن نسبي )
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  جاء  في محافظات غزة لمنتسبي األجهزة األمنية الروح المعنويةمستوى وبشكل عام فإن
 .(71.262بوزن نسبي )

وهذا يدل على مستوى الروح المعنوية: )الروح المعنوية نحو المؤسسة, الروح المعنوية نحو 
في محافظات  لمنتسبي األجهزة األمنيةرؤساء العمل, الروح المعنوية نحو زمالء العمل( المرتفع 

 غزة.
في محافظات غزة تعتبر  لمنتسبي األجهزة األمنيةأن ارتفاع مستوى الروح المعنوية  يرى الباحث

جيدة بالنظر للظروف التي يعيشها منتسبي األجهزة األمنية بشكل خاص والمجتمع الفلسطيني 
يعتبر ارتفاع الروح المعنوية لدى أعضاء المؤسسة من أهم المظاهر التي تدل بشكل عام, كما و 

المزيد من الجهود من  على شعورهم بالرضا ووالئهم للمؤسسة التي ينتمون إليها واستعدادهم لبذل
الروح المعنوية لدى المستخدمين إلى شعورهم  انخفاضأجل تحقيق أهدافها في حين يشير 

, وعدم الرضا تجاه المؤسسة التي يشتغلون فيها وعدم تحمسهم للعمل من أجل نجاحها باالستياء
نظمه أو  أثبتت الدراسات أن قوة المؤسسة الحقيقية تكمن في أفرادها أكثر مما تكمن فيو 

ن المؤسسة القادرة علي رفع الروح المعنوية لألفراد أ وإجراءاته أو أصوله و موارده وخدماته, 
و , كون أكثر قدرة علي تدعيم مركزها ومقابلة التحديات و تنمية روح اإلنجاز وتطوير األداءت

ين العاملين ب االختياريبإدارة السلوك البشري وتنمية التعاون  تختص وظيفة التوجيه أساساً 
لتحقيق أهدافهم وأهداف المنظمة. وتعتبر تنمية الروح المعنوية لفريق العمل من أهم عناصر 

لفعال بجانب ركيزتي اعملية التوجيه التي يقوم بها قائد الفريق, وهي ركيزة أساسية للتوجيه 
 ارتباطة, وضمان االتصال و القيادة. ويكون القائد مسئوال عن حفز العاملين للعمل بكفاءة وفاعلي

أن ارتفاع الروح المعنوية وكما , أهدافهم بأهداف المؤسسة, وذلك من خالل رفع معنوياتهم
بعدد من العوامل التنظيمية والبيئية واالجتماعية والسياسية والتي يجب على  ابارتباطه وانخفاضها

رفع مستويات األداء بين األجهزة األمنية أن تهتم بها وأن تعمل على تعزيزها وتطويرها بحيث يتم 
 منتسبي األجهزة  األمنية.

(, )الزهراني,  2010(, )الجريسي,2013واتفقت الدراسة الحالية مع دراسة كال من )عزام, 
(, واختلف الدراسة الحالية مع دراسة )عساف, Refferty) ,2002(, 2005(, )الحربي, 2008
 (.2004(, ودراسة )عاصي, 2007
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 (25جدول رقم )
 نحو المؤسسة الروح المعنويةمحور 

 المتوسط الفقرة م
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 قيمة
"T" 

 قيمة
"Sig." 

 الوزن
 الترتيب النسبي

1 
تتمتددع المؤسسددة باالسددتقاللية فددي اتخدداذ 

 القرارات 
6.435 2.342 45.240 0.000 64.354 4 

 5 63.395 0.000 44.414 2.350 6.339 تقدر المؤسسة ما أقوم به من جهود 2

3 
نظدددام الحدددوافز والمكافدددآت المطبدددق فدددي 

 المؤسسة عادل 
5.118 2.647 31.826 0.000 51.181 10 

4 
تسدددداعدني المؤسسددددة علددددى العمددددل فددددي 

 المجال الذي أرغب فيه
5.875 2.449 39.484 0.000 58.745 7 

5 
تحددرص المؤسسددة علددى ترقيددة العدداملين 

 لمن يستحق في الوقت المحدد
5.834 2.633 36.478 0.000 58.339 8 

تددددوفر المؤسسددددة الوسددددائل واالحتياجددددات  6
 الالزمة إلنجاز العمل

5.646 2.354 39.484 0.000 56.458 9 

7 
تسددددددعى المؤسسددددددة إليجدددددداد مندددددداخ مددددددن 

 العالقات األخوية الطيبة 
6.679 2.132 51.575 0.000 66.790 2 

8 
يشدددددعر العددددداملون بالمؤسسدددددة باالرتيددددداح 

 أثناء العمل
6.221 2.096 48.852 0.000 62.214 6 

9 
يوجددد إحسدداس قددوي بددروح الجماعددة فددي 

 1 67.343 0.000 52.436 2.114 6.734 المؤسسة

10 
يشدعر العدداملون بالمؤسسدة بالرضددا عددن 

 مؤسستهم
6.531 2.155 49.901 0.000 65.314 3 

  61.413 0.000 54.920 1.841 6.141 المحور ككل 
 السابق أن:وقد تبين من الجدول 

 ( وقددد يوجدد إحسدداس قدوي بددروح الجماعددة فدي المؤسسددة( وهددي )9أعلدى ترتيددب فقدرة رقددم ,)
 .(67.343بوزن نسبي ) جاءت

 ( نظددام الحدوافز والمكافددآت المطبدق فددي المؤسسدة عددادل( وهدي )3أدندى ترتيددب فقدرة رقددم ,)
 .(51.181بوزن نسبي ) وقد جاءت

  فددي  لمنتسددبي األجهددزة األمنيددة نحااو المؤسسااة الااروح المعنويااةمسددتوى وبشددكل عددام فددإن
 .(61.413جاء بوزن نسبي ) محافظات غزة
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في محافظات  إحساس قوي بروح الجماعة لمنتسبي األجهزة األمنية وهذا يدل على قلة وجود     
 .نظام الحوافز والمكافآت المطبق في المؤسسةغزة, باإلضافة إلى ضعف عدالة 

ظهور النتائج بدرجة غير جيدة, لعدة ظروف أهمهدا الوضدع االقتصدادي الصدعب,  ويرى الباحث 
وعدم انتظدام الرواتدب, وعددم اسدتقرار األمدور الماليدة, أسدباب جميعهدا حلدت دون تحقيدق المؤسسدة 
لجميع طموحات ومتطلبات أفردها, وهذا مؤشر البد من أن تتنبه له القيادة, حيث أن أننا نتحدث 

نيددة والتددي مددن المفتددرض أن يددتم تسددخير جميددع اإلمكانيددات لجعلهددا فددي مسددتوى عددن المؤسسددة األم
وأهميددتهم كلمددا تحسددنت نظددرة  نبالمرؤوسددياإلدارة  اعترفددت ا هددو معلددوم كلمددافكمددأفضددل مددن ذلددك, 

إلددى اإلدارة أصددبحوا أقددرب إلددى التعدداون التددام معهددا, سددواء فددي رفددع مسددتوى اإلنتدداج أو  مرؤوسددينال
( "نظدددام 3ؤسسدددة. كمدددا أن فقدددرة  رقدددم )فدددي الم مرؤوسدددينر اليتوضدددع لسدددفدددي تنفيدددذ الخطدددط التدددي 

الحددوافز والمكافددآت المطبددق فددي المؤسسددة عددادل" أتددت بدرجددة متوسددطة وهددي أقددل فقددرة وهددذا أمددر 
يجب إعادة النظر فيه من قبل قادة األجهزة األمنية, ألن الحوافز تساعد على تحقيق التفاعل بين 

ين إلددى العمددل بكددل مددا يملكددون مددن قددوة لتحقيددق األهددداف المرسددومة الفددرد والمؤسسددة وتدددفع العددامل
 للمؤسسة.

(, والتدي أوصدت باالهتمدام بدإدارة 2013واتفقت نتدائج الدراسدة الحاليدة مدع دراسدة كدال مدن )عدزام, 
التطدددوير ماديدددًا وبشدددريًا مدددن خدددالل تدددوفير متطلبدددات العمدددل والميزانيدددات المناسدددبة وتدددوفير الحدددوافز 

(, والتددي بيندددت بعدددم وجددود نظددام للمكافدددآت 2007واتفقددت مدددع دراسددة )عسدداف, والمكافددآت, كمددا 
 والحوافز في وزارة التربية والتعليم للمعلم والمعلمة المتميزة في العمل.

 

 (26جدول رقم )
 نحو رؤساء العمل الروح المعنويةمحور 

 المتوسط الفقرة م
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 قيمة
"T" 

 قيمة
"Sig." 

 الوزن
 الترتيب النسبي

1 
يقددددوم رئيسددددي باالستفسددددار عددددن عملددددي 

 7 72.362 0.000 59.263 2.010 7.236 وتوجيهي أثناء العمل

2 
يمدددددددني رئيسدددددددي بالمعلومددددددات الالزمدددددددة 

 لتحمل أعباء العمل
7.085 2.054 56.784 0.000 70.849 9 

3 
عالقتددي برئيسددي المباشددر يسددودها الددود 

 والتقدير 
8.059 1.763 75.258 0.000 80.590 1 

4 
يحدددرص رئيسدددي علدددى سدددماع الشدددكاوي 

 من قبل العاملين
7.565 2.055 60.587 0.000 75.646 2 

يقدددددددر لددددددي رئيسددددددي مددددددا أقددددددوم بدددددده مددددددن  5
 مجهودات

7.520 2.040 60.686 0.000 75.203 3 
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6 
يتمتددع رئيسددي بمعرفددة وخبددرة عاليددة فددي 

 مجال العمل
7.417 2.099 58.162 0.000 74.170 4 

7 
يمنحندددي رئيسددددي فرصدددة المشدددداركة فددددي 

 اتخاذ القرارات المتعلقة بالعمل
7.140 2.130 55.191 0.000 71.402 8 

 5 73.173 0.000 60.490 1.991 7.317 يسود االنضباط بين العاملين 8

أجد تجاوبًا من قبل رئيسدي عنددما أقددم  9
 له اقتراحًا في مجال العمل

7.262 2.080 57.468 0.000 72.620 6 

10 
أشددددددددعر بددددددددأن رئيسددددددددي يعامددددددددل جميددددددددع 

 العاملين بالعدل والمساواة 
6.959 2.201 52.041 0.000 69.594 10 

  73.561 0.000 71.687 1.689 7.356 المحور ككل 
 وقد تبين من الجدول السابق أن:

 ( وقددد عالقتددي برئيسددي المباشددر يسددودها الددود والتقدددير( وهددي )3أعلددى ترتيددب فقددرة رقددم ,)
 .(80.590بوزن نسبي ) جاءت

 ( أشدددعر بدددأن رئيسددددي يعامدددل جميدددع العددداملين بالعدددددل ( وهدددي )10أدندددى ترتيدددب فقدددرة رقددددم
 .(69.594بوزن نسبي ) (, وقد جاءتوالمساواة

  فدي  لمنتسبي األجهزة األمنيدة نحو رؤساء العمل الروح المعنويةمستوى وبشكل عام فإن
 .(73.561جاء بوزن نسبي ) محافظات غزة

 ورؤسددددائهم فددددي محافظددددات غددددزة منتسددددبي األجهددددزة األمنيددددة علددددى العالقددددة الكبيددددرة بددددين وهددددذا يدددددل
جميددع  ونيعدامل رؤسدائهمبدأن  ر, وكدذلك شدعورهميسدودها الدود والتقددي ين فدي العمدل والتدي المباشدر 

 .العاملين بالعدل والمساواة
في  زة األمنيةلمنتسبي األجه نحو رؤساء العمل مستوى الروح المعنويةارتفاع  ويعزو الباحث 

 ممحافظات غزة, عن غيرها من المحاور وذلك لتقدير رؤساء العمل لمجهودات مرؤوسيه
في صنع القرار, فمن األمور األساسية التي تدفع  نباإلضافة الى مشاركة رؤساء العمل المرؤوسي

ب المرؤوسين للعمل بحماس شعوره بأنه ينمو في هذا العمل وتزيد خبراته فيه, كما أن أسلو 
اإلشراف يكون له أهمية في رفع الروح المعنوية للمرؤوس إذا كان بعيًدا عن التخويف والتهديد 
الذي يعمل على توسيع الهوة بين الرئيس ومرؤوسيه, وال بد للرؤساء أن يهتم كثيًرا بتزويد 
المرؤوس بكل المعلومات عن العمل والتي تعينه على أدائه على خير وجه, فيبين له حدوده 

ساليبه ووسائل االتصال واللوائً والتعليمات المتعلقة به حتى تدخل الثقة في نفسه ويكون على وأ
بينة بجميع ظروف العمل, فإن مثل هذه الخطوة من جانب الرئيس ترفع كثيًرا من معنوية 



99 
 

عالقتي برئيسي المباشر ( وهي 3المرؤوس وتدخل في نفسه الطمأنينة, وكما أن فقرة رقم )
 , وهي مؤشر جيد لزيادة وتحسين األداء التي تتطلب وجود هذه العالقة.د والتقديريسودها الو 

( والتي كان مجتمع العينة مطابقًا للدراسة الحالية  2013واتفقت الدراسة الحالية مع دراسة )عزام, 
والتددي بيندددت بددأن المرؤوسدددين أجددابوا بدرجدددة كبيدددرة علددى أنهدددم يتلقددوا الشدددكر والثندداء مدددن رؤسدددائهم, 

(, التي أجبدت بدرجدة منخفضدة علدى 2007ختلفت الدراسة الحالية مع دراسة كال من )عساف, وا
معاملة المدراء للمعلمين من أنهدا ليسدت جيددة باإلضدافة لعددم اسدتخدام مددير المددارس نمدط قياديدًا 

 إيجابيًا يرفع من معنويات المعلمين.
 (27جدول رقم )

 نحو زمالء العمل الروح المعنويةمحور 

 المتوسط الفقرة م
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 قيمة
"T" 

 قيمة
"Sig." 

 الوزن
 الترتيب النسبي

يسدددددود العمدددددل بدددددين الدددددزمالء جدددددو مدددددن  1
  واالنسجامالتعاون 

7.793 1.783 71.951 0.000 77.934 6 

2 
هم لأشارك بعض زمالئي في حل مشداك

 الشخصية والوظيفية
7.830 1.689 76.321 0.000 78.303 5 

3 
جدددددو العمدددددل خدددددال مدددددن الصدددددراع بددددددين 

 الزمالء 
7.369 1.949 62.258 0.000 73.690 10 

 9 74.686 0.000 60.762 2.023 7.469 جو العمل  يخلو من الخالفات الحادة 4

5 
أحدددب تبدددادل الزيدددارات مدددع زمالئدددي فدددي 

 8 77.011 0.000 66.721 1.900 7.701 العمل

6 
كثيدددددرًا مدددددا أشدددددارك زمالئدددددي مناسددددددباتهم 

 االجتماعية 
7.782 1.913 66.967 0.000 77.823 7 

7 
تتسدددم العالقدددات بدددين الدددزمالء بددداالحترام 

 والتقدير المتبادل 
8.310 1.594 85.825 0.000 83.100 2 

8 
يتعاون زمالئي معي في  إنجاز بعدض 

 عمالاأل
7.959 1.779 73.651 0.000 79.594 4 

عالقتدددددددي بزمالئدددددددي بالتعددددددداطف  تتميدددددددز 9
 واإلخالص

8.328 1.610 85.163 0.000 83.284 1 

10 
أشددددعر باالسددددتقرار النفسددددي بالعمددددل مددددع 

 زمالئي
8.269 1.765 77.118 0.000 82.694 3 

  78.812 0.000 89.428 1.451 7.881 المحور ككل 
 وقد تبين من الجدول السابق أن:
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 ( وقددد تتميددز عالقتددي بزمالئددي بالتعدداطف واإلخددالص( وهددي )9أعلددى ترتيددب فقددرة رقددم ,)
 .(83.284بوزن نسبي ) جاءت

 ( وقدد جداءتجدو العمدل خدال مدن الصدراع بدين الدزمالء( وهدي )3أدنى ترتيدب فقدرة رقدم ,) 
 .(73.690بوزن نسبي )

  فدي  لمنتسدبي األجهدزة األمنيدة نحو زماالء العمال الروح المعنويةمستوى وبشكل عام فإن
 .(78.812جاء بوزن نسبي ) محافظات غزة

 هددم بالعمددلزمالئو  فددي محافظددات غددزة منتسددبي األجهددزة األمنيددةبددين  العالقددةتميددز وهددذا يدددل علددى 
 .العملفي جو خال من الصراع بين الزمالء , وكذلك توفر بالتعاطف واإلخالص

فددي  يددةلمنتسددبي األجهددزة األمن نحددو زمددالء العمددل مسددتوى الددروح المعنويددةارتفدداع  ويعاازو الباحااث
محافظددات غددزة, إلددى الثقافددة التددي يتمتددع بهددا منتسددبي تلددك األجهددزة المبنيددة علددى أسدداس التعدداطف 

بدددين العددداملين وكلهدددا  حتدددرام والتقددددير المتبدددادلاللوالمسدددامحة والدددود والتعددداون واالنسدددجام باإلضدددافة 
وكمددا هددو مؤشددرات جيدددة لبندداء فددرق عمددل يددتم مددن خاللهددا إنجدداز األعمددال الموكلددة بمهنيددة عاليددة, 

ن روح الجماعة تتجاوز مفهوم التضامن ألنها ال تشتمل علدى التضدامن والدتالحم فقدط بدل معلوم أ
. ومن معايير الروح المعنوية تماسك الجماعة وخاصة لفريق العملوتوجب أيضا االندماج الشديد 

هندا كدان , ومدن من ذاتها وليس مفروضا عليها من سلطة خارجية نابعاً , إذا كان تماسك الجماعة
من الواجب على قيادة المؤسسة استغالل تلك العالقة القوية والعمل على بناء فرق عمدل تسدتطيع 

 من خاللها العمل بقوة نحو انجاز أهداف المؤسسة.
(, والتي كان مجتمع  العينة مطابقًا للدراسة 2013واتفقت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة )عزام, 

الدراسة بوجود احترام متبدادل بدين زمدالء بدرجدة كبيدرة, وكمدا اختلفدت  الحالية, حيث أظهرت نتائج
(, والتدددي ظهدددرت نتائجهدددا بدرجدددة متوسدددطة, وذلدددك مدددن خدددالل عددددم 2007مدددع دراسدددة )عسددداف, 

مشددداركة الدددزمالء فدددي  العمدددل فدددي كافدددة المناسدددبات العامدددة والخاصدددة باإلضدددافة تدددأثير التوجيهدددات 
القائمددة بددين الددزمالء, وكمددا اختلفددت مددع دراسددة )عبددد السياسددية علددى طبيعددة العالقددات الشخصددية 

(, والتددددي أظهددددرت انخفدددداض الددددروح المعنويددددة بددددين زمددددالء العمددددل, وذلددددك بسددددبب 2003الجبددددار, 
 وتعليمية إلى جانب مسئولياتها كامرأة. ةالضغوط التي تقع على عاتق المدرسات من أعمال إداري
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 مناقشة فرضيات الدراسة:
 ضية الرئيسة األولى:أواًل: اختبار الفر 
 بااين( α≤0.05ذات داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى داللااة ) عالقااةتوجااد ال والتددي تددنص علددى 

متوسااطات اسااتجابات المبحااوثين حااول مسااتوى تااوافر مهااارات القيااادة االسااتراتيجية لاادى قااادة 
 .الروح المعنوية لمنتسبي األجهزة األمنية في محافظات غزة ومستوى األجهزة األمنية

مهارات القياادة حساب معامالت االرتباط بين ولقد تم التحقق من صحة هذه الفرضية عن طريق 
 , كما هو مبين في الجدول التالي:االستراتيجية والروح المعنوية

 (28جدول رقم )
 العالقة بين مهارات القيادة االستراتيجية والروح المعنوية

 الداللة .Sig" " قيمة معامل االرتباط المحور م
 0.01دالة عند  0.000 0.780 نحو المؤسسة 1
 0.01دالة عند  0.000 0.688 نحو رؤساء العمل 2
 0.01دالة عند  0.000 0.587 نحو زمالء العمل 3
 0.01دالة عند  0.000 0.810 الروح المعنوية 

 (.0.195( = )0.05( ومستوى داللة )269* قيمة ر عند درجة حرية )
 (.0.254( = )0.01( ومستوى داللة )269درجة حرية )* قيمة ر عند 

 وقد تبين من الجدول السابق أن: 
  وهذا يدل عالية مهارات القيادة االستراتيجية والروح المعنويةمعامالت االرتباط بين ,

متوسطات  بين( α≤0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) عالقةعلى وجود 
لدى قادة األجهزة  مهارات القيادة االستراتيجيةى توافر استجابات المبحوثين حول مستو 

 الروح المعنوية لمنتسبي األجهزة األمنية في محافظات غزة. ومستوى األمنية
وهذا يدل على أن العالقة طردية بين مهارات القيادة االستراتيجية والروح المعنوية, أي أنه كلما 

الروح المعنوية  كلما زاد مستوى األجهزة األمنية قادةتوفرت مهارات القيادة االستراتيجية لدى 
 .لمنتسبي األجهزة األمنية

ذلك إلى أنه لكي يتم الحصول على روح معنوية مرتفعة ومطلوبة, فإنه يجب أن  ويعزو الباحث 
تتوفر مهارات القيادة االستراتيجية سواء كانت الذهنية أو اإلنسانية أو الفنية أو الذاتية, لدى قادة 

هزة األمنية لما لهذه المهارات من أهمية كبيرة في رفع مستوى األداء وفاعلية في رفع مستوى األج
لقيادة ال تأتى بالنتيجة المرجوة إال إذا ساد محيط العمل جو من التفاهم الروح المعنوية, كما أن ا
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كسابهم مهار  ات اجتماعية , لذا فإن تدريب فئة رؤساء العمال والمشرفين على فن قيادة األفراد وا 
 ورفع معنوية المرؤوسين. لهذا الغرض, تعتبر من العناصر الحيوية لنجاح العالقات اإلنسانية

 
 العالقة بين المهارات الذهنية والروح المعنوية: .1
متوسددطات اسدددتجابات  بددين( α≤0.05ذات داللددة إحصددائية عندددد مسددتوى داللددة ) عالقددةتوجددد ال 

الروح المعنوية  ومستوى لدى قادة األجهزة األمنية الذهنيةمهارات الالمبحوثين حول مستوى توافر 
 .لمنتسبي األجهزة األمنية في محافظات غزة

مهااارات الحسدداب معددامالت االرتبدداط بددين ولقددد تددم التحقددق مددن صددحة هددذه الفرضددية عددن طريددق 
 , كما هو مبين في الجدول التالي:والروح المعنوية الذهنية

 (29جدول رقم )
 والروح المعنوية الذهنيةمهارات بين الالعالقة 

 الداللة .Sig" " قيمة معامل االرتباط المحور م
 0.01دالة عند  0.000 0.712 نحو المؤسسة 1
 0.01دالة عند  0.000 0.657 نحو رؤساء العمل 2
 0.01دالة عند  0.000 0.566 نحو زمالء العمل 3
 0.01دالة عند  0.000 0.761 الروح المعنوية 

 (.0.195( = )0.05( ومستوى داللة )269* قيمة ر عند درجة حرية )
 (.0.254( = )0.01( ومستوى داللة )269* قيمة ر عند درجة حرية )

 وقد تبين من الجدول السابق أن: 
  وهذا يدل على وجود عالية والروح المعنوية الذهنيةمهارات المعامالت االرتباط بين ,

متوسطات استجابات  بين( α≤0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) عالقة
الروح  ومستوى لدى قادة األجهزة األمنية الذهنيةمهارات الالمبحوثين حول مستوى توافر 

 المعنوية لمنتسبي األجهزة األمنية في محافظات غزة.
عنوية, أي أنه كلما توفرت وهذا يدل على أن العالقة طردية بين المهارات الذهنية والروح الم

الروح المعنوية لمنتسبي األجهزة  كلما زاد مستوى قادة األجهزة األمنيةالمهارات الذهنية لدى 
 .األمنية

 وجود مبررات فهمذلك أن توافر المهارات الذهنية تمكن قادة األجهزة األمنية من  ويعزو الباحث 
 أفكار تبنيو  للمؤسسة الداخلية البيئة في الضعف عوامل اكتشافباإلضافة  األمنية المؤسسة
, والتي معين قرار التخاذ المطلوبة المعلومات تحديد على القدرةو  المؤسسة أداء لتطوير ابتكارية
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تنعكس على زيادة اإلنتاجية, وجميعها أمور تعمل على ارتفاع الروح المعنوية لمنتسبي األجهزة 
 األمنية.

 
 والروح المعنوية: العالقة بين المهارات اإلنسانية .2
متوسددطات اسدددتجابات  بددين( α≤0.05ذات داللددة إحصددائية عندددد مسددتوى داللددة ) عالقددةتوجددد ال 

الدددروح  ومسدددتوى لددددى قدددادة األجهدددزة األمنيدددةاإلنساااانية مهاااارات الالمبحدددوثين حدددول مسدددتوى تدددوافر 
 .المعنوية لمنتسبي األجهزة األمنية في محافظات غزة

مهااارات الحسدداب معددامالت االرتبدداط بددين ولقددد تددم التحقددق مددن صددحة هددذه الفرضددية عددن طريددق 
 , كما هو مبين في الجدول التالي:اإلنسانية والروح المعنوية

 (30جدول رقم )
 اإلنسانية والروح المعنويةمهارات العالقة بين ال

 الداللة .Sig" " قيمة معامل االرتباط المحور م
 0.01دالة عند  0.000 0.715 نحو المؤسسة 1
 0.01دالة عند  0.000 0.624 نحو رؤساء العمل 2
 0.01دالة عند  0.000 0.550 نحو زمالء العمل 3
 0.01دالة عند  0.000 0.759 الروح المعنوية 

 (.0.195( = )0.05( ومستوى داللة )269* قيمة ر عند درجة حرية )
 (.0.254( = )0.01داللة )( ومستوى 269* قيمة ر عند درجة حرية )

 وقد تبين من الجدول السابق أن: 
  وهذا يدل على وجود عالية اإلنسانية والروح المعنويةمهارات المعامالت االرتباط بين ,

متوسطات استجابات  بين( α≤0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) عالقة
 ومستوى قادة األجهزة األمنيةلدى اإلنسانية مهارات الالمبحوثين حول مستوى توافر 

 الروح المعنوية لمنتسبي األجهزة األمنية في محافظات غزة.
وهذا يدل على أن العالقة طردية بين المهارات اإلنسانية والروح المعنوية, أي أنه كلما توفرت 

جهزة الروح المعنوية لمنتسبي األ كلما زاد مستوى قادة األجهزة األمنيةالمهارات اإلنسانية لدى 
 .األمنية

أن المهارات اإلنسانية التي تقدر اآلخرين وتحترم أفكارهم وشخصيتهم, وتدفعهم  ويرى الباحث 
إلى العمل بحماس وقوة دون قهر أو إجبار, هي التي تستطيع أن تبني الروح المعنوية للمجموعة 

سواء من خالل إقامة على أساس قوى, كما أن القائد االستراتيجي الذي يمتلك المهارات اإلنسانية 
شاعة ثقافة الحوار بين العاملين لفهم وتطبيق المهارات  عالقات فعالة طويلة المدى مع الفريق وا 
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االستراتيجية باإلضافة إلى التأثير الفعال في نفوس العاملين بالمؤسسة, يعمل تلقائيًا في رفع 
 معنوية مرؤوسيه.

 
 المعنوية:العالقة بين المهارات الفنية والروح  .3
متوسددطات اسدددتجابات  بددين( α≤0.05ذات داللددة إحصددائية عندددد مسددتوى داللددة ) عالقددةتوجددد ال 

الدروح المعنويدة  ومسدتوى لددى قدادة األجهدزة األمنيدةالفنية مهارات الالمبحوثين حول مستوى توافر 
 .لمنتسبي األجهزة األمنية في محافظات غزة

مهااارات الحسدداب معددامالت االرتبدداط بددين يددق ولقددد تددم التحقددق مددن صددحة هددذه الفرضددية عددن طر 
 , كما هو مبين في الجدول التالي:الفنية والروح المعنوية

 (31جدول رقم )
 والروح المعنوية الفنيةمهارات العالقة بين ال

 الداللة .Sig" " قيمة معامل االرتباط المحور م
 0.01دالة عند  0.000 0.743 نحو المؤسسة 1
 0.01دالة عند  0.000 0.650 نحو رؤساء العمل 2
 0.01دالة عند  0.000 0.544 نحو زمالء العمل 3
 0.01دالة عند  0.000 0.764 الروح المعنوية 

 (.0.195( = )0.05( ومستوى داللة )269* قيمة ر عند درجة حرية )
 (.0.254( = )0.01( ومستوى داللة )269* قيمة ر عند درجة حرية )

 وقد تبين من الجدول السابق أن: 
  وهذا يدل على وجود عالية الفنية والروح المعنويةمهارات المعامالت االرتباط بين ,

متوسطات استجابات  بين( α≤0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) عالقة
الروح  ومستوى لدى قادة األجهزة األمنيةالفنية مهارات الالمبحوثين حول مستوى توافر 

 المعنوية لمنتسبي األجهزة األمنية في محافظات غزة.
وهذا يدل على أن العالقة طردية بين المهارات الفنية والروح المعنوية, أي أنه كلما توفرت 

الروح المعنوية لمنتسبي األجهزة  كلما زاد مستوى قادة األجهزة األمنيةالمهارات الفنية لدى 
 .األمنية

الك قائدة األجهزة األمنية للمهارات الفنية, يجعلها ملمة ومتفهمة بأعمال أن امت ويرى الباحث 
ع يوز منتسبي تلك األجهزة, بما يساهم في اتخاذ القرار الرشيد عند تطبيق الخطة االستراتيجية, وت

, بما ينعكس على فاعلية وكفاءة العاملين المسئوليات على العاملين وفقا لهيكل تنظيمي واضً
كما أن إلمام القائد للمهارات الفنية والتي تسهم في سهولة معرفته باإلجراءات  جيتهم.وزيادة إنتا
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فهي أمور تساهم في تجنب الكثير  والقوانين واللوائً وفهم توصيف المهام على الوظائف المتنوعة
تحسين العالقات المتداخلة والجانبية مما يقلل من احتماالت النزاع وتعزز  من المشكالت

 .فع الروح المعنوية لدى األفرادوتر الوظيفي 
 

 العالقة بين المهارات الذاتية والروح المعنوية: .4
متوسددطات اسدددتجابات  بددين( α≤0.05ذات داللددة إحصددائية عندددد مسددتوى داللددة ) عالقددةتوجددد ال 

الدروح المعنويدة  ومسدتوى لدى قادة األجهزة األمنيدةالذاتية مهارات الالمبحوثين حول مستوى توافر 
 .لمنتسبي األجهزة األمنية في محافظات غزة

مهااارات الحسدداب معددامالت االرتبدداط بددين ولقددد تددم التحقددق مددن صددحة هددذه الفرضددية عددن طريددق 
 , كما هو مبين في الجدول التالي:الذاتية والروح المعنوية

 (32جدول رقم )
 الذاتية والروح المعنويةمهارات العالقة بين ال

 الداللة .Sig" " قيمة معامل االرتباط المحور م
 0.01دالة عند  0.000 0.752 نحو المؤسسة 1
 0.01دالة عند  0.000 0.678 نحو رؤساء العمل 2
 0.01دالة عند  0.000 0.567 نحو زمالء العمل 3
 0.01عند دالة  0.000 0.787 الروح المعنوية 

 (.0.195( = )0.05( ومستوى داللة )269* قيمة ر عند درجة حرية )
 (.0.254( = )0.01( ومستوى داللة )269* قيمة ر عند درجة حرية )

 وقد تبين من الجدول السابق أن: 
  وهذا يدل على وجود عالية الذاتية والروح المعنويةمهارات المعامالت االرتباط بين ,

متوسطات استجابات  بين( α≤0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) عالقة
الروح  ومستوى لدى قادة األجهزة األمنيةالذاتية مهارات الالمبحوثين حول مستوى توافر 

 المعنوية لمنتسبي األجهزة األمنية في محافظات غزة.
عنوية, أي أنه كلما توفرت وهذا يدل على أن العالقة طردية بين المهارات الذاتية والروح الم

 .الروح المعنوية لمنتسبي األجهزة األمنية كلما زاد مستوىقادة األجهزة المهارات الذاتية لدى 
أن توافر المهارات الذاتية لدى قادة األجهزة األمنية في محافظات غزة, والتي من  ويرى الباحث 

لقائد للمرؤوسين بالمدح والتوازن شأنها تساعد في رفع الروح المعنوية, هي من خالل تشجيع ا
قامة  وأيضا  خرين في محيط العملعالقات طيبة مع اآلبين الحزم واللين في معاملة العاملين وا 

استخدام المرونة في العمل والحيوية والنشاط , كلها أمور من شأنها أن تزيد في زيادة اإلنتاجية 
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إلى وجود نظام موحد يضبط عمل القيادة  باإلضافة إلى وجود الروح المعنوية المرتفعة, إضافة
االستراتيجية, وبالتالي يوجد حالة معنوية إيجابية لدى العاملين, كما أن الدورات التدريبية 
المتنوعة التي تستفيد منها القيادة االستراتيجية تعطيها القدرة والمهارة  الالزمة, للتعامل بإيجابية 

 دارية.مع العاملين على اختالف مستوياتهم اإل
 

 ثانيًا: اختبار الفرضية الرئيسة الثانية:
 في( α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) الوالتي تنص على 

متوسطات استجابات المبحوثين حول مستوى توافر مهارات القيادة االستراتيجية لدى قادة 
الروح المعنوية لمنتسبي األجهزة األمنية في محافظات غزة تعزى  ومستوى األجهزة األمنية

سنوات عدد )المؤهل العلمي, الرتبة العسكرية, المسمى الوظيفي, اسم الجهاز,  لمتغيرات:
 .الخدمة(
 الفروقات بالنسبة لمتغير المؤهل العلمي: .1

متوسطات استجابات  في( α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ال
 ومستوى المبحوثين حول مستوى توافر مهارات القيادة االستراتيجية لدى قادة األجهزة األمنية

: )دبلوم المؤهل العلمي الروح المعنوية لمنتسبي األجهزة األمنية في محافظات غزة تعزى لمتغير
 فأقل, بكالوريوس, دراسات عليا(.

, كمددا هددو One-Way ANOVAعددن طريددق اختبددار  ولقددد تددم التحقددق مددن صددحة هددذه الفرضددية
 مبين في الجدول التالي:

 (33جدول رقم )
 المؤهل العلميالفروقات بالنسبة لمتغير 

 المتوسط العدد المؤهل العلمي المقياس
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 قيمة
"F" 

 قيمة
Sig."" الداللة 

مهارات القيادة 
 االستراتيجية

 غير دالة 0.348 1.060 1.474 7.188 51 دبلوم فأقل
   1.638 6.829 192 بكالوريوس

 
    1.993 6.753 28 دراسات عليا
    1.649 6.889 271 المجموع

 الروح المعنوية

 غير دالة 0.309 1.181 1.446 7.380 51 دبلوم فأقل
   1.383 7.089 192 بكالوريوس

 
   1.602 6.920 28 دراسات عليا

 
    1.420 7.126 271 المجموع
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 (3.070( = )0.05( وعند مستوى داللة )268, 2" الجدولية عند درجة حرية )F* قيمة "
 وقد تبين من الجدول السابق أن: 

 " قيمةF من قيمة " أقل" المحسوبةFمهارات القيادة االستراتيجيةي مقياس " الجدولية ف ,
 في( α≤0.05عند مستوى داللة )وجود فروق ذات داللة إحصائية عدم وهذا يدل على 

متوسطات استجابات المبحوثين حول مستوى توافر مهارات القيادة االستراتيجية لدى قادة 
 .المؤهل العلمي في محافظات غزة تعزى لمتغير األجهزة األمنية

متوسطات استجابات المبحوثين حول مستوى توافر مهارات القيادة وهذا يدل على عدم اختالف 
 باختالف المؤهل العلمي. في محافظات غزة يجية لدى قادة األجهزة األمنيةاالسترات

المؤهل العلمي ذلك ألن الذي يشغل أي من  وجود فروق تعزى لمتغيرسبب عدم  ويعزو الباحث 
المناصب االشرافية يشترط أن يكون لديه شهادة علمية إضافة لشروط أخرى مثل الكفاءة والخبرة 

يحملون شهادة دبلوم فأقل كانت نتيجتهم مطابقة وذلك بسبب أنهم يطورون ..الخ. كما أن الذين 
من أنفسهم وذلك من خالل الدورات التدريبة المكثفة ليمتلكوا الخبرات التي تمنحهم أن يتساو 
وغيرهم من الفئات العلمية األعلى درجة, كل ذلك أدى إلى تقارب النظرة بالنسبة ألهمية دور 

 ة في رفع الروح المعنوية لمنتسبي األجهزة األمنية.القيادة االستراتيجي
والتي أظهرت عدم وجود فروق ذات   2015)واتفقت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة )المصري,

داللة إحصائية بين استجابات المبحوثين تعزى للمؤهل العلمي, وذلك بسبب أن النسبة االشرافية  
لى نفس المستوى العلمي وهو البكالوريوس, واتفقت %( منهم حاصلين ع65المبحوثة أكثر من )
( والتي أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات  2015مع دراسة )الخطيب,

المبحوثين تعزى للمؤهل العلمي, وذلك بسبب أن هذه المهارات ترتبط بالعمل الميداني والخبرة 
( والتي بينت بوجود فروق ذات 2014)أبو عبيد, والقدرة على قيادة الموقف, واختلفت مع دراسة 

داللة إحصائية بين استجابات المبحوثين تعزى للمؤهل العلمي, حيث كانت لصالً أصحاب 
المؤهالت العلمية)ماجستير ودكتوراه(,وذلك بسبب تراكم لديهم خبرة خالل مدة عملهم في 

 تخصصاتهم المختلفة.
 

عدم , وهذا يدل على الروح المعنويةي مقياس الجدولية ف" Fمن قيمة " أقل" المحسوبة Fقيمة "
متوسطات استجابات  في( α≤0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

 المبحوثين حول مستوى الروح المعنوية لمنتسبي األجهزة األمنية في محافظات غزة تعزى لمتغير
 .المؤهل العلمي

استجابات المبحوثين حول مستوى الروح المعنوية  متوسطاتوهذا يدل على عدم اختالف 
 باختالف المؤهل العلمي.لمنتسبي األجهزة األمنية في محافظات غزة 
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ذلك أنه وبالرغم من ظروف البيئة االجتماعية والسياسية الصعبة وعدم انتظام  ويفسر الباحث 
ل احباط الجميع و الرواتب, إال أن الجميع يتفهم أن سبب كل ذلك هو االحتالل الذي يحاو 

إضعاف معنويتهم من خالل الحصار والذي يهدف من خالله من إلى إسقاط الحكومة 
 وخصوصًا أنها ترفع شعار حماية المقاومة.

( والتي بينت بعدم وجود فروق ذات 2007واتفقت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة )عساف, 
العلمي, وذلك بسبب تشابه ظروف العمل  داللة إحصائية بين استجابات المبحوثين تعزى للمؤهل

( والتي بينت 2010ونفس االنظمة والقوانين, واتفقت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة )الجريسي, 
بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات المبحوثين تعزى للمؤهل العلمي, وذلك 

( 2013ة, واختلفت مع دراسة )عزام, بسب أن جميع العاملين يرغبون في تعزيز روحهم المعنوي
والتي بينت بوجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات المبحوثين تعزى للمؤهل العلمي, 
وذلك لصالً الذين يحملون شهادة الدبلوم وذلك بسبب أن الذين يحملون البكالوريوس أو 

 الماجستير يكونوا على اطالع أكبر ووعي أكثر. 
 

 لمتغير الرتبة العسكرية: الفروقات بالنسبة .2
متوسطات استجابات  في( α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ال

 ومستوى المبحوثين حول مستوى توافر مهارات القيادة االستراتيجية لدى قادة األجهزة األمنية
: الرتبة العسكرية الروح المعنوية لمنتسبي األجهزة األمنية في محافظات غزة تعزى لمتغير

 )مالزم, مالزم أول, نقيب, رائد فأعلى(.
 

, كمددا هددو One-Way ANOVAولقددد تددم التحقددق مددن صددحة هددذه الفرضددية عددن طريددق اختبددار 
 مبين في الجدول التالي:

 (34جدول رقم )
 الرتبة العسكريةالفروقات بالنسبة لمتغير 

 المتوسط العدد الرتبة العسكرية المقياس
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 قيمة
"F" 

 قيمة
Sig."" الداللة 

مهارات القيادة 
 االستراتيجية

 دالة 0.045 2.725 1.512 6.956 43 مالزم
   1.771 6.872 58 مالزم أول

 
    1.611 6.553 93 نقيب

    1.616 7.269 77 رائد فأعلى
    1.649 6.889 271 المجموع

 غير دالة 0.198 1.565 1.475 7.009 43 مالزم الروح المعنوية
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   1.620 6.956 58 مالزم أول
 

   1.364 7.046 93 نقيب
 

   1.270 7.417 77 رائد فأعلى
 

    1.420 7.126 271 المجموع
 (2.680( = )0.05( وعند مستوى داللة )267, 3" الجدولية عند درجة حرية )F* قيمة "

 وقد تبين من الجدول السابق أن: 
 " قيمةF من قيمة " أكبر" المحسوبةFمهارات القيادة االستراتيجيةي مقياس " الجدولية ف ,

 في( α≤0.05وهذا يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
متوسطات استجابات المبحوثين حول مستوى توافر مهارات القيادة االستراتيجية لدى قادة 

 .الرتبة العسكرية ات غزة تعزى لمتغيرفي محافظ األجهزة األمنية
 

 " قيمةF من قيمة " أقل" المحسوبةFوهذا يدل الروح المعنويةي مقياس " الجدولية ف ,
متوسطات  في( α≤0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )عدم على 

محافظات  استجابات المبحوثين حول مستوى الروح المعنوية لمنتسبي األجهزة األمنية في
 .الرتبة العسكرية غزة تعزى لمتغير

 
متوسطات استجابات المبحوثين حول مستوى الروح المعنوية وهذا يدل على عدم اختالف 

هذه النتيجة  ويعزو الباحثباختالف الرتبة العسكرية. لمنتسبي األجهزة األمنية في محافظات غزة 
إلى أن جميع أفراد العينة الدراسة وباختالف رتبهم العسكرية يتعرضون لذات تأثيرات بيئة العمل 
مما يقلل من االختالف في وجهات نظرهم حول مستوى الروح المعنوية, كما أن بروز مشكلة 
ة الرواتب وعدم انتظامها وعدم التمييز في صرف أجزاء من المستحقات المالية الخاص

بالموظفين, قد أفرزت واقع مشابه لدى الغالبية العظمى من منتسبي األجهزة األمنية بغض النظر 
 بأن هذه النتيجة تعتبر منطقية. الباحث يرىعن رتبتهم العسكرية, وبالتالي فإن 

 
( والتي بينت بعدم وجود فروق ذات داللة 2013واتفقت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة )عزام, 

إحصائية بين استجابات المبحوثين تعزى لمتغير الرتبة العسكرية, وذلك بسبب أن الضباط من 
 رتبة مالزم إلى رتبه رائد يجرى عليها نفس االجراءات المتعلقة بالتدوير الوظيفي.
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مهااارات القيااادة فددي مقيدداس  سااكريةالرتبااة العوإليجدداد الفروقددات بددين المجموعددات بالنسددبة لمتغيددر 
 مبين في الجدول التالي: (, كما هوLSD, تم استخدام اختبار )االستراتيجية

 (35جدول رقم )
 لمتغير الرتبة العسكرية بالنسبة بين المجموعات الفروقات 

 في مقياس مهارات القيادة االستراتيجية
 رائد فأعلى نقيب مالزم أول مالزم الرتبة العسكرية

 1 مالزم
 

 
 

  1 -0.084 مالزم أول
 

  1 -0.319 -0.403 نقيب
 1 *0.716 0.396 0.312 رائد فأعلى

 : هوقد تبين من الجدول السابق أن
  يوجد فروق بين مجموعة )رائد فأعلى( ومجموعة )نقيب(, لصالً مجموعة )رائد

 فأعلى(.
 الذين يحملون رتبة )رائد فأعلى(منتسبي األجهزة األمنية متوسطات استجابات وهذا يدل على أن 

أعلى  في محافظات غزة حول مستوى توافر مهارات القيادة االستراتيجية لدى قادة األجهزة األمنية
ويعزو زمالئهم منتسبي األجهزة األمنية الذين يحملون رتبة )نقيب(. متوسطات استجابات  من

ذلك أن الذين يحملون رتبة رائد فأعلى هم فئة أقرب من الفئات األخرى لصناع القرار,  الباحث
لذا هم على إطالع بنسب أكبر من رؤساء األقسام بمدى توافر مهارات القيادة االستراتيجية لدى 

 .في محافظات غزة قادة األجهزة األمنية
 

 الفروقات بالنسبة لمتغير المسمى الوظيفي: .3
متوسطات استجابات  في( α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ال

 ومستوى المبحوثين حول مستوى توافر مهارات القيادة االستراتيجية لدى قادة األجهزة األمنية
المسمى الوظيفي:  الروح المعنوية لمنتسبي األجهزة األمنية في محافظات غزة تعزى لمتغير

 ر دائرة(.)رئيس قسم, مدي
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, كمدا هدو مبدين فدي الجددول T-Testولقد تم التحقق من صحة هذه الفرضدية عدن طريدق اختبدار 
 التالي:

 (36جدول رقم )
 المسمى الوظيفيالفروقات بالنسبة لمتغير 

 المتوسط العدد المسمى الوظيفي المقياس
 الحسابي

 االنحراف
 قيمة "T" قيمة المعياري

Sig."" الداللة 

القيادة مهارات 
 االستراتيجية

 1.573 6.796 198 رئيس قسم
-1.532 0.127 

غير 
 1.827 7.141 73 مدير دائرة دالة

 الروح المعنوية
 1.421 7.021 198 رئيس قسم

 دالة 0.044 2.026-
 1.385 7.412 73 مدير دائرة

 (1.980)( = 0.05( وعند مستوى داللة )269" الجدولية عند درجة حرية )T* قيمة "
 وقد تبين من الجدول السابق أن:

 " قيمةT من قيمة " أقل" المحسوبةTمهارات القيادة االستراتيجيةي مقياس " الجدولية ف ,
 في( α≤0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )عدم وهذا يدل على 

حول مستوى توافر مهارات القيادة االستراتيجية لدى قادة  متوسطات استجابات المبحوثين
 .المسمى الوظيفي في محافظات غزة تعزى لمتغير األجهزة األمنية

متوسطات استجابات المبحوثين حول مستوى توافر مهارات القيادة وهذا يدل على عدم اختالف 
ويعزو المسمى الوظيفي. باختالف في محافظات غزة  االستراتيجية لدى قادة األجهزة األمنية

ذلك بأن مسمى مدير دائرة ومسمى مسئول قسم تعتبر وظائف متقارب ولها نفس النظرة  الباحث
 بالنسبة لمدى توافر مهارات القيادة االستراتيجية.

 
( والتي بينت بعدم وجود فروق ذات 2013واتفقت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة )الخطيب, 

تجابات المبحوثين تعزى لمتغير المسمى الوظيفي, وذلك بسبب أن هذه داللة إحصائية بين اس
 المهارات ترتبط بشخصية القائد االستراتيجي أكثر من طبيعة عمله الميداني.

 
 " قيمةT من قيمة " أكبر" المحسوبةTوهذا يدل الروح المعنويةي مقياس " الجدولية ف ,

متوسطات  في( α≤0.05لة )على وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى دال
استجابات المبحوثين حول مستوى الروح المعنوية لمنتسبي األجهزة األمنية في محافظات 

 .المسمى الوظيفي, لصالح )مدير دائرة( غزة تعزى لمتغير
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منتسبي األجهزة األمنية الذين يحملون المسمى الوظيفي متوسطات استجابات وهذا يدل على أن 
 أعلى من حول مستوى الروح المعنوية لمنتسبي األجهزة األمنية في محافظات غزة )مدير دائرة(

زمالئهم منتسبي األجهزة األمنية الذين يحملون المسمى الوظيفي )رئيس متوسطات استجابات 
ذلك بأن العبء الذي يقع على رؤساء االقسام أكثر من العبء الذي يقع  ويفسر الباحثقسم(, 

حيث أن مدراء الدوائر باألغلب يقومون بتوجيه رؤساء األقسام لتنفيذ  على مدراء الدوائر,
األعمال, وبالتالي تعتبر فئه رؤساء األقسام فئه فنيه خدماتية تنفيذية, إضافة إلى أن مدير الدائرة 
أقرب للمستوى القيادي, وبالتالي يكون أكثر قناعة وحماسة بالعمل بحكم قرب موقعة من القيادة, 

أن تكون هناك بعض االمتيازات لمدراء الدوائر تكون سببًا في ارتفاع روحهم المعنوية كما يمكن 
 مقارنة بزمالئهم رؤساء األقسام.

( والتي بينت بعدم وجود فروق ذات داللة  2010واختلفت الدراسة الحالية مع دراسة )الجريسي,
وذلك بسبب أن أفراد العينة إحصائية بين استجابات المبحوثين تعزى لمتغير المرتبة الوظيفية, 

 يتعرضون لذات تأثير بيئة العمل مما يقلل من االختالفات بين وجهات نظرهم.
 

 الفروقات بالنسبة لمتغير اسم الجهاز: .4
متوسطات استجابات  في( α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ال

 ومستوى اتيجية لدى قادة األجهزة األمنيةالمبحوثين حول مستوى توافر مهارات القيادة االستر 
: )الشرطة, اسم الجهاز الروح المعنوية لمنتسبي األجهزة األمنية في محافظات غزة تعزى لمتغير

 األمن والحماية, األمن الداخلي(.
 

, كمددا هددو One-Way ANOVAولقددد تددم التحقددق مددن صددحة هددذه الفرضددية عددن طريددق اختبددار 
 مبين في الجدول التالي:

 (37جدول رقم )
 اسم الجهاز الفروقات بالنسبة لمتغير

 المتوسط العدد اسم الجهاز المقياس
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 قيمة
"F" 

 قيمة
Sig."" الداللة 

مهارات القيادة 
 االستراتيجية

 غير دالة 0.100 2.318 1.727 6.817 197 الشرطة
   1.619 6.625 27 األمن والحماية

 
    1.225 7.340 47 الداخلياألمن 

    1.649 6.889 271 المجموع

 الروح المعنوية
 غير دالة 0.069 2.693 1.469 7.053 197 الشرطة

   1.464 6.920 27 األمن والحماية
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   1.091 7.552 47 األمن الداخلي
 

    1.420 7.126 271 المجموع
 (3.070( = )0.05وعند مستوى داللة ) (268, 2" الجدولية عند درجة حرية )F* قيمة "

 وقد تبين من الجدول السابق أن: 
 " قيمةF من قيمة " أقل" المحسوبةFمهارات القيادة االستراتيجيةي مقياس " الجدولية ف ,

 في( α≤0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )عدم وهذا يدل على 
توافر مهارات القيادة االستراتيجية لدى قادة  متوسطات استجابات المبحوثين حول مستوى

 .اسم الجهاز في محافظات غزة تعزى لمتغير األجهزة األمنية
متوسطات استجابات المبحوثين حول مستوى توافر مهارات القيادة وهذا يدل على عدم اختالف 

ملون به, باختالف الجهاز الذي يعفي محافظات غزة  االستراتيجية لدى قادة األجهزة األمنية
ذلك إلى تشابه بيئة العمل بين مختلف األجهزة األمنية الثالث)الشرطة, األمن  ويعزو الباحث

الداخلي, واألمن والحماية( وخصوصًا أن مهامها تتعلق بحماية الجبهة الداخلية للوطن, باإلضافة 
إضافة إلى  إلى تقارب األنظمة المطبقة بين األجهزة, ووجود رؤية موحدة لدى قيادة الوزارة

 التدوير الوظيفي الذي يحدث باستمرار بين تلك األجهزة والذي يطال العديد من القيادات العامة.
 

 " قيمةF من قيمة " أقل" المحسوبةFوهذا يدل الروح المعنويةي مقياس " الجدولية ف ,
متوسطات  في( α≤0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )عدم على 

استجابات المبحوثين حول مستوى الروح المعنوية لمنتسبي األجهزة األمنية في محافظات 
 .اسم الجهاز غزة تعزى لمتغير

 
متوسطات استجابات المبحوثين حول مستوى الروح المعنوية وهذا يدل على عدم اختالف 

 ون به. باختالف الجهاز الذي يعمللمنتسبي األجهزة األمنية في محافظات غزة 
ذلك ألن أفراد العينة من الثالث أجهزة يعيشون في ظروف مشابهة والتي تتبع  ويفسر الباحث

مرجعية واحدة وهي قوى األمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية, إضافة إلى أنه ال توجد أية 
سلم امتيازات مادية ألي جهاز من تلك األجهزة, أو أي ضابط دون سواه, ألن نظام الرواتب و 

االمتيازات موحد بين كافة األجهزة وال يوجد أي تميز, وبالتالي يعتبر الباحث هذه النتيجة بأنها 
 منطقية. 
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 الفروقات بالنسبة لمتغير عدد سنوات خدمة: .5
متوسطات استجابات  في( α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ال

 ومستوى القيادة االستراتيجية لدى قادة األجهزة األمنيةالمبحوثين حول مستوى توافر مهارات 
: عدد سنوات خدمة الروح المعنوية لمنتسبي األجهزة األمنية في محافظات غزة تعزى لمتغير

سنة  15سنة, من  15أقل من -10سنوات, من  10أقل من -5سنوات, من  5)أقل من 
 فأكثر(.

, كمددا هددو One-Way ANOVAولقددد تددم التحقددق مددن صددحة هددذه الفرضددية عددن طريددق اختبددار 
 مبين في الجدول التالي:

 (38جدول رقم )
 عدد سنوات خدمة الفروقات بالنسبة لمتغير

 العدد عدد سنوات الخدمة المقياس
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 قيمة
"F" 

 قيمة
Sig."" الداللة 

 مهارات القيادة
 االستراتيجية

 غير دالة 0.295 1.242 0.764 7.377 21 سنوات 5أقل من 
   1.675 6.853 182 سنوات 10أقل من -5من 

 
    1.949 6.608 39 سنة 15أقل من -10من 

    1.464 7.136 29 سنة فأكثر 15من 
    1.649 6.889 271 المجموع

 الروح المعنوية

 غير دالة 0.539 0.722 0.730 7.540 21 سنوات 5أقل من 
   1.488 7.065 182 سنوات 10أقل من -5من 

 
   1.300 7.172 39 سنة 15أقل من -10من 

 
   1.512 7.152 29 سنة فأكثر 15من 

 
    1.420 7.126 271 المجموع

 (2.680( = )0.05( وعند مستوى داللة )267, 3" الجدولية عند درجة حرية )F* قيمة "
 وقد تبين من الجدول السابق أن: 

 " قيمةF من قيمة " أقل" المحسوبةFمهارات القيادة االستراتيجيةي مقياس " الجدولية ف ,
 في( α≤0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )عدم وهذا يدل على 

لدى قادة متوسطات استجابات المبحوثين حول مستوى توافر مهارات القيادة االستراتيجية 
 .عدد سنوات خدمة في محافظات غزة تعزى لمتغير األجهزة األمنية

متوسطات استجابات المبحوثين حول مستوى توافر مهارات القيادة وهذا يدل على عدم اختالف 
 باختالف عدد سنوات خدمتهم. في محافظات غزة  االستراتيجية لدى قادة األجهزة األمنية
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نسبة الغالبية لعينة الدراسة هم من فئة الضباط الذين التحقوا في ذلك إلى أن ال ويفسر الباحث
األجهزة األمنية حديثًا قبل عشرة سنوات ومن الطبيعي أن تكون نظرتهم متقاربة في تحديد مدى 

 توافر مهارات القيادة االستراتيجية من عدمه.
عدم وجود فروق ذات ( والتي بينت ب2013واتفقت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة )الخطيب, 

داللة إحصائية بين استجابات المبحوثين تعزى لمتغير سنوات الخدمة, وذلك بسبب الدراية 
( والتي بينت بعدم  2015 الكاملة للعاملين بطبيعة األعمال بالهيئة المحلية, ودراسة )المصري,

الخدمة, وذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات المبحوثين تعزى لمتغير سنوات 
 بسبب أن أغلب الفئة المبحوثة لها نفس النظرة.

 
 " قيمةF من قيمة " أقل" المحسوبةFوهذا يدل الروح المعنويةي مقياس " الجدولية ف ,

متوسطات  في( α≤0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )عدم على 
حول مستوى الروح المعنوية لمنتسبي األجهزة األمنية في محافظات  استجابات المبحوثين
 .عدد سنوات خدمة غزة تعزى لمتغير

متوسطات استجابات المبحوثين حول مستوى الروح المعنوية وهذا يدل على عدم اختالف 
هذه  و يفسر الباحثباختالف عدد سنوات خدمتهم, لمنتسبي األجهزة األمنية في محافظات غزة 

ذلك بأن القيادة تحاول قدر المستطاع التعامل بشكل متوازي مع جميع الفئات خصوصًا وهنا 
 نتحدث عن الفئات اإلشرافيه, وهذا يقلل من اختالف وجهات نظرهم نحو هذه المحاور.

( والتي بينت بعدم وجود فروق ذات داللة 2013واتفقت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة )عزام, 
ة بين استجابات المبحوثين تعزى لمتغير سنوات الخدمة, وذلك بسبب ممارسة أفراد إحصائي

( والتي بينت بعدم وجود فروق ذات 2007مجتمع الدراسة لنفس مجال العمل, ودراسة )عزام, 
داللة إحصائية بين استجابات المبحوثين تعزى لمتغير سنوات الخدمة, وذلك بسبب ظروف 

 والقوانين وظروف االحتالل والحوافز واألجور. العمل المشابهة واالنظمة
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 نتائج الدراسة: -
يتضمن هذا الجزء عرض ملخص ألهم االستنتاجات وتوصيات الدراسة التي توصل إليها 
الباحث, مما يساهم في التعرف على دور القيادة االستراتيجية في رفع الروح المعنوية لمنتسبي 

 األجهزة األمنية.

 

 النتائج المتعلقة بأبعاد مهارات القيادة االستراتيجية:أواًل: 

مستوى توافر مهارات القيادة االستراتيجية لدى قادة األجهزة األمنية في محافظات غزة جاء  -1
 .(68.887بوزن نسبي )

مهارات القيادة ل قادة األجهزة األمنية في محافظات غزةوهذه النتائج تدل على امتالك 
: )المهارات الذهنية, المهارات اإلنسانية, المهارات الفنية, المهارات الذاتية(, كما االستراتيجية

 كانت النتائج متقاربة وهي على النحو التالي: 
لدى قادة األجهزة األمنية في محافظات غزة جاء بوزن نسبي  الذاتيةمهارات ال مستوى توافر( أ

(70.686). 
لدددى قدددادة األجهدددزة األمنيدددة فدددي محافظددات غدددزة جددداء بدددوزن نسدددبي  الفنياااةمهاااارات المسددتوى تدددوافر ( ب

(69.417). 
لدى قادة األجهزة األمنية في محافظات غزة جاء بوزن نسبي  اإلنسانيةمهارات المستوى توافر ( ت

(67.819). 
لدى قادة األجهزة األمنية في محافظات غزة جاء بوزن نسبي  الذهنيةمهارات المستوى توافر  ( ث

(67.624). 
 

 ثانيًا: النتائج المتعلقة بأبعاد الروح المعنوية:
 

باااوزن نسااابي  فاااي محافظاااات غااازة مساااتوى الاااروح المعنوياااة لمنتسااابي األجهااازة األمنياااةجااااء  -2
(71.262). 

وهذا يدل على مستوى الروح المعنوية المرتفع: )نحو المؤسسة, نحو رؤساء العمل, نحو زمالء 
 في محافظات غزة. لمنتسبي األجهزة األمنيةالعمل( 
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جداء بدوزن  فدي محافظدات غدزة لمنتسبي األجهدزة األمنيدة نحو زمالء العمل الروح المعنويةمستوى ( أ
 .(78.812نسبي )

جداء بدوزن  في محافظات غزة لمنتسبي األجهزة األمنية نحو رؤساء العمل الروح المعنويةمستوى ( ب
 .(73.561نسبي )

جاء بوزن  في محافظات غزة لمنتسبي األجهزة األمنية نحو المؤسسة الروح المعنويةمستوى ( ت
 .(61.413نسبي )

 
 

 ثالثًا: النتائج المتعلقة بالعالقة بين مهارات القيادة االستراتيجية ومستوى الروح المعنوية:
 

متوسددددطات اسددددتجابات  بددددين( α≤0.05ذات داللددددة إحصددددائية عنددددد مسددددتوى داللددددة ) عالقددددةوجددددود  -3
 ومسددتوى لدددى قددادة األجهددزة األمنيددة مهااارات القيااادة االسااتراتيجيةحددول مسددتوى تددوافر  المبحددوثين

 الروح المعنوية لمنتسبي األجهزة األمنية في محافظات غزة.
وهذا يدل على أن العالقة طردية بين مهارات القيادة االستراتيجية والروح المعنوية, أي أنه كلما 

الروح المعنوية  كلما زاد مستوى قادة األجهزة األمنيةلدى  توفرت مهارات القيادة االستراتيجية
 .لمنتسبي األجهزة األمنية

متوسطات استجابات  بين( α≤0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) عالقةوجود ( أ
الروح المعنوية  ومستوى لدى قادة األجهزة األمنية الذهنيةمهارات الالمبحوثين حول مستوى توافر 

 لمنتسبي األجهزة األمنية في محافظات غزة.
متوسطات استجابات  بين( α≤0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) عالقةوجود ( ب

الروح  ومستوى لدى قادة األجهزة األمنيةاإلنسانية مهارات ال المبحوثين حول مستوى توافر
 المعنوية لمنتسبي األجهزة األمنية في محافظات غزة.

متوسطات استجابات  بين( α≤0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) عالقةوجود ( ت
الروح المعنوية  ومستوى لدى قادة األجهزة األمنيةالفنية مهارات الالمبحوثين حول مستوى توافر 

 لمنتسبي األجهزة األمنية في محافظات غزة.
متوسطات استجابات  بين( α≤0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) عالقةوجود ( ث

الروح المعنوية  ومستوى لدى قادة األجهزة األمنيةالذاتية مهارات الالمبحوثين حول مستوى توافر 
 غزة.لمنتسبي األجهزة األمنية في محافظات 
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 رابعًا: النتائج المتعلقة بالفروق:
 
متوسطات استجابات  في( α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) هل -4

 ومستوى المبحوثين حول مستوى توافر مهارات القيادة االستراتيجية لدى قادة األجهزة األمنية
الروح المعنوية لمنتسبي األجهزة األمنية في محافظات غزة تعزى لمتغيرات: )المؤهل العلمي, 

 .سنوات الخدمة(عدد الرتبة العسكرية, المسمى الوظيفي, اسم الجهاز, 
 الفرضية المتعلقة بمتغير المؤهل العلمي: ( أ

متوسطات استجابات  في( α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ال
الروح  ومستوى المبحوثين حول مستوى توافر مهارات القيادة االستراتيجية لدى قادة األجهزة األمنية

: )دبلوم فأقل, المؤهل العلمي المعنوية لمنتسبي األجهزة األمنية في محافظات غزة تعزى لمتغير
 بكالوريوس, دراسات عليا(.

متوسطات استجابات  في( α≤0.05ند مستوى داللة )وجود فروق ذات داللة إحصائية ععدم  -
في  لدى قادة األجهزة األمنية مستوى توافر مهارات القيادة االستراتيجيةالمبحوثين حول 

 .المؤهل العلمي محافظات غزة تعزى لمتغير
متوسطات استجابات  في( α≤0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )عدم  -

 لمنتسبي األجهزة األمنية في محافظات غزة تعزى لمتغير مستوى الروح المعنويةالمبحوثين حول 
 .المؤهل العلمي

 الفرضية المتعلقة بمتغير الرتبة العسكرية: ( ب
متوسطات استجابات  في( α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ال

الروح  ومستوى حول مستوى توافر مهارات القيادة االستراتيجية لدى قادة األجهزة األمنية المبحوثين
: )مالزم, الرتبة العسكرية المعنوية لمنتسبي األجهزة األمنية في محافظات غزة تعزى لمتغير

 مالزم أول, نقيب, رائد فأعلى(.
وسطات استجابات مت في( α≤0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -

في  لدى قادة األجهزة األمنية مستوى توافر مهارات القيادة االستراتيجيةالمبحوثين حول 
 لصالح )رائد فأعلى(., الرتبة العسكرية محافظات غزة تعزى لمتغير

متوسطات استجابات  في( α≤0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )عدم  -
 لمنتسبي األجهزة األمنية في محافظات غزة تعزى لمتغير الروح المعنويةمستوى المبحوثين حول 
 .الرتبة العسكرية
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 الفرضية المتعلقة بمتغير المسمى  الوظيفي:( ت
متوسطات استجابات  في( α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ال

 ومستوى دى قادة األجهزة األمنيةل مستوى توافر مهارات القيادة االستراتيجيةالمبحوثين حول 
: المسمى الوظيفي الروح المعنوية لمنتسبي األجهزة األمنية في محافظات غزة تعزى لمتغير

 )رئيس قسم, مدير دائرة(.
متوسطات استجابات  في( α≤0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )عدم  -

في  لدى قادة األجهزة األمنية االستراتيجيةمستوى توافر مهارات القيادة المبحوثين حول 
 .المسمى الوظيفي محافظات غزة تعزى لمتغير

متوسطات استجابات  في( α≤0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -
 لمنتسبي األجهزة األمنية في محافظات غزة تعزى لمتغير مستوى الروح المعنويةالمبحوثين حول 

 .لصالح )مدير دائرة(المسمى الوظيفي, 
 

 الفرضية المتعلقة بمتغير اسم الجهاز: ( ث
متوسطات استجابات  في( α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ال

الروح  ومستوى المبحوثين حول مستوى توافر مهارات القيادة االستراتيجية لدى قادة األجهزة األمنية
: )الشرطة, األمن اسم الجهاز المعنوية لمنتسبي األجهزة األمنية في محافظات غزة تعزى لمتغير

 والحماية, األمن الداخلي(.
متوسطات استجابات  في( α≤0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )عدم  -

في  لدى قادة األجهزة األمنية مستوى توافر مهارات القيادة االستراتيجيةالمبحوثين حول 
 .اسم الجهاز محافظات غزة تعزى لمتغير

متوسطات استجابات  في( α≤0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )عدم  -
 لمنتسبي األجهزة األمنية في محافظات غزة تعزى لمتغير مستوى الروح المعنويةالمبحوثين حول 

 .اسم الجهاز
 

 المتعلقة بمتغير عدد سنوات الخدمة:الفرضية   ( ج
متوسطات استجابات  في( α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ال

الروح  ومستوى المبحوثين حول مستوى توافر مهارات القيادة االستراتيجية لدى قادة األجهزة األمنية
: )أقل من عدد سنوات خدمة متغيرالمعنوية لمنتسبي األجهزة األمنية في محافظات غزة تعزى ل

 سنة فأكثر(. 15سنة, من  15أقل من -10سنوات, من  10أقل من -5سنوات, من  5
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متوسطات استجابات  في( α≤0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )عدم  -
في  لدى قادة األجهزة األمنية مستوى توافر مهارات القيادة االستراتيجيةالمبحوثين حول 

 .عدد سنوات خدمة محافظات غزة تعزى لمتغير
متوسطات استجابات  في( α≤0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )عدم  -

 لمنتسبي األجهزة األمنية في محافظات غزة تعزى لمتغير مستوى الروح المعنويةالمبحوثين حول 
 .عدد سنوات خدمة

 
 

 توصيات الدراسة:
 نتائج  الدراسة, خرج الباحث بالعديد من التوصيات وهي:بعد استعراض 



 التوصيات المتعلقة بالقيادة االستراتيجية: - أ

مستوى مهارات القيادة االستراتيجية لدى قادة األجهزة األمنية في العمل على تعزيز  -1
 .محافظات غزة

 بالمشكالت قبل وقوعها.تنمية المهارات الذهنية لقادة األجهزة األمنية ليتمكنوا من التنبؤ  -2
ضرورة صقل القادة بخبرات عملية تساعدهم على اكتشاف عوامل الضعف في البيئة  -3

 الداخلية للمؤسسة األمنية.
العمل على تطوير المهارات اإلنسانية لقادة األجهزة ليستطيعوا إقامة عالقات فعالة طويلة  -4

 المدى مع الفريق.
 موارد المنظمة األمنية بما يحقق أهدافها االستراتيجية.زيادة االهتمام بشكل أكبر بتنمية  -5
 تطوير الهياكل التنظيمية للمؤسسة األمنية بما يتوافق مع أهدافها االستراتيجية. -6
 دعم القيادة للعاملين على ممارسة التفكير االبداعي. -7
األعمال المرؤوسين بالمدح والشكر عند انجاز  ضرورة قيام قادة األجهزة األمنية بتشجع -8

 النوعية.
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 التوصيات المتعلقة بالروح المعنوية:  - ب
 في العاملين لدى المعنوية الروح على للحفاظ والترقيات والمكافآت للحوافز واضً نظام تبني -1

 .الوزارة
 العمل على توفير كافة االحتياجات اللوجستية الالزمة إلنجاح العمل وفق األسس السليمة. -2
ن ذلك من أل, تخصصهفي مجال  , كالً للعاملينضرورة قيام المؤسسة بخلق جو مناسب  -3

 زيادة اإلنتاجية لألفراد. يسهم فيشأنه 
االهتمام بمعاملة جميع العاملين بالعدل والمساواة, حتى تنجً فرق العمل التي يتم تشكيلها  -4

 لتنفيذ قرار المؤسسة.
 المتعلقة ببعض االعمال الموكلة إليهم.ضرورة إشراك العاملين  في اتخاذ القرار  -5
وضع أسس واضحة وموضوعية الختيار القادة وفق معايير مهنية مما يسهم في رفع الروح  -6

 المعنوية لدى العاملين.
 

 الدراسات المقترحة:
 يقترح الباحث انجاز الدراسات التالية:

 

 األمنية.الرضا الوظيفي وعالقته بالروح المعنوية لمنتسبي األجهزة  -
 الشخصية القيادية وعالقتها بالرضا الوظيفي لدى ضباط وزارة الداخلية واألمن الوطني. -
 القيادة التحويلية ودورها في تحقيق الكفاءة المهنية بوزارة الداخلية واألمن الوطني. -
 قلق المستقبل وعالقته بالروح المعنوية لدى منتسبي األجهزة األمنية. -
لدى مفاصل وزارة الداخلية واألمن الوطني وعالقتها ببعض سمات الشخصية المميزة  -

 المتغيرات.
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 قائمة المصادر والمراجع

 أواًل: المصادر

 القرآن الكريم -
 السنة النبوية -

 

 ثانيًا: المراجع
 الكتب: -ا

 (نحو تطوير اإلدارة المدرسية", مكتبة دار المعارف الحديثة, 1997ابراهيم, أحمد" :)مصر. 
  (: "اإلحاالت االستراتيجية نحو مدخل إجرائي تحليلي", جامعة 2005,عبد الشافي)أبو الفضل

 .السعودية نايف العربية للعلوم األمنية,
 .(: "تنمية القيادة": بناء القوى الحيوية )ترجمة عبد الحكم احمد الخزامي(, 2003ج) افوليو, بروس

 .مصر ,دار الفجر للنشر والتوزيع
 (ا2001البدري, طارق" :) ألساليب القيادية واإلدارية في المؤسسات التعليمية", دار الفكر للطباعة

 .األردنوالنشر والتوزيع, 
 (أساسيات في علم إدارة القيادة. الناشر: دار الفكر, عمان.2002البدري, طارق" :) 
 (القيادة تحد". ترجمة مكتبة جرير, 2004بوسنر, كوزس" :)السعودية. 
 (2009جاد الرب, سيد :) ,"موضوعات إدارية متقدمة وتطبيقاتها في منظمة اإلعمال الدولية"

 جامعة قناة السويس, مصر.
 (القيادة االستراتيجية", دار الكتب المصرية, مصر.2012جاد الرب, سيد" :) 
 (إدارة الوقت من المنظور اإلداري واالسالمي", مطابع الحميضي, 2001الجريسي, خالد" :)

 .السعودية
 (: "طرق واستراتيجيات تنمية وتطوير الموارد البشرية", دار صفاء للنشر 2012د)الحريري, محم

 .األردنوالتوزيع, 
 (طريقك إلى اإلدارة الفعالة", المؤسسة الفنية للطباعة والنشر, 1998حسين, عبد الفتاح" :)مصر. 
 (دار الرضا, 3(: "اإلدارة االستراتيجية للمؤسسات" ,)ج2008حيدر, يونس,)سوريا. 
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 األردن(: "اإلدارة االستراتيجية" ,مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع, 2011رش, عيسى)حي. 
 ,(: "تطوير اإلدارة المدرسية والقيادة اإلدارية", دار الثقافة للنشر 2009عبد الفتاح) الخواجا

 .األردنوالتوزيع, 
 (دار (: "السلوك اإلنساني في العمل", )ترجمة مرسي, سيد, ويوسف, م1986ديفيز, كيث, )حمد

 .مصرنهضة مصر للطبع والنشر, 
 (علم النفس اإلداري", مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع, ليبيا.2008ربيع, هادي" :) 
 (القيادة "دراسة في علم االجتماع النفسي واالداري والتنظيمي", مؤسسة 2010رشوان, حسين" :)

 شباب الجامعة, مصر.
 (السلوكية وا2000رضوان, شفيق" :).إلدارة", المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع, لبنان 
 ( القيادة المتميزة: صياغة استراتيجيات للتغير", ترجمة عال أحمد: مجموعة 2005ريد, بيترج" :)

 , مصر.النيل العربية
 (المهارات االدارية والقيادية للمدير المتفوق", دار غريب, 2007السلمي, على" :)مصر. 
  ,دارة االزمات: دراسة ميدانية. الناشر: األمانة العامة لمجلس 2004فهد)الشعالن (: "القيادات وا 

 .التعاون لدول الخليج العربية
 (السلوك اإلداري" :مدخل نفسي اجتماعي لإلدارة 2007شمس الدين, محمد, الفقي, إسماعيل" :)

 .األردنالتربوية, دار الفكر, 
 (: "إدارة األفراد والعالقات اإلنسانية مدخل األهداف", مؤسسة شباب 1999, صالح)الشنواني

 .مصرالجامعة, 
 (إدارة عمليات األزمات األمنية", جامعة نايف العربية للعلوم األمنية, 2002الشهراني, سعد" :)

 .السعودية
 (اإلدارة والقيادة", نشأة المعارف, 2005طه, طارق" :)مصر. 
 (إدارة التغيير وعلم اإلدارة", الملتقى اإلداري الثالث, إدارة التغيير 2006الطويل, أحمد" :)

 .السعوديةومتطلبات التطوير في العمل اإلداري, 
 (القيادات أساسيات 2007عبيدات, سهيل" :)–مفاهيم", عالم الكتب الحديث, أربد -نظريات

 ,األردن.
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 (االتجاهات الحديثة في القيادة اإلدارية والتنمية البشرية", دار المسيرة 2008العجمي, محمد" :)
 .األردنللنشر والتوزيع والطباعة, 

 (القائد الفعال", قرطبة لإلنتاج الفني, السعودية.2000العدلوني, محمد" :) 
 ,المواقع -االستراتيجية-لمفهوم(: "تطور ادارة الموارد البشرية" )ا2010جواد, عباس) العزاوي, نجم

 .التنظيمية(,اليازوري
 (اإلدارة األسس وتطبيقاتها  في األنشطة االقتصادية واألمنية, 2011عشماوي, سعد الدين" :)

 .السعوديةأكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية, 
 (العالقات االنسانية", مكتبة التجارة والتعاون , مصر.1986عمر, عبد الرحمن" :) 
 (السلوك التنظيمي", دار أسامة للنشر والتوزيع, 2008عوض, عامر" :)األردن. 
 (استراتيجية النصر للقوات المسلحة", منشورات الحلى الحقوقية2011العيسوي, عبد الرحمن" :). 
 (القيادة التحويلية في األجهزة األمنية في السعودية". أنموذج مقترح, كلية 2007الغامدي, سعد" :)

 .السعوديةاألمنية,  الملك فهد
 (السلوك التنظيمي في إدارة المؤسسات التعليمية", دار 2009فلية وعبد المجيد, فاروق, السيد" :)

 .األردنالمسيرة للنشر والتوزيع, 
 (علم النفس المهني بين النظرية والتطبيق", مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع, 2001القاسم, بديع" :)

 .األردن
 (القيادة االدارية": التحول نحو نموذج القيادي العالمي. مرامر للطباعة 2001القحطاني, سالم" :)

 .السعوديةوالتغليف, 
 (التفكير االستراتيجي وصناعة المستقبل", دار الخليج للصحافة والنشر, 2008الكبيسي, عامر" :)

 .األمارات
 (القيادة االدارية", ط2002كنعان, نواف" :)دناألر , مكتبة دار الثقافة, 1. 
 (القيادة اإلدارية", دار الثقافة للنشر والتوزيع, االردن.2009كنعان, نواف" :) 
 (مفهوم وأهمية الروح المعنوية", الطيران والدفاع, 2009مجلي, ع" :)4, ص81. 
 (القيادة", 2011المدهون, محمد, العجرمي, محمود" :)فلسطين. 
 (اإلدارة االستراتيجية ل1999المغربي, عبد الفتاح" :) ,"مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين

 .مصر مجموعة النيل العربية,
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 (وظيفة المدير العام, دار الراية الشرقية للنشر والتوزيع, 2004المنيف, إبراهيم" :)السعودية. 
 (اإلدارة العامة": األسس والوظائف. ط2001النمر, سعود, وآخرون" :)مكتبة الشقري, الرياض.5 , 
 ,مهارات التفكير والتخطيط االستراتيجي", مكز تطوير األداء  (:2008محمد) هالل"

 .مصروالتنمية)بميك(, 
 (القيادة اإلدارية": مدخل سيكولوجي. دار المؤيد للنشر والتوزيع, 2004هيجان, عبد الرحمن" :)

 .السعودية
 (كيف تصبً قائدا استراتيجيًا" 2006هيوز, ريتشارد.ل, وبيتي, كاترين كوالريللي" :) ترجمة معين(

 , السعودية.األمام(, مكتبة العبيكان
 (القائد االستراتيجي واتخاذ القرارات", جامعة نايف للعلوم االمنية, 2009يعقوب, العادل" :)

 . السعودية
 (الفكر االستراتيجي للقادة :دروس مستوحاه من التجارب العالمية والعربية", 2002يونس ,طارق" :)

 .مصراإلدارية,  المنظمة العربية للتنمية
 
 الرسائل العلمية: -ب

 أصحاب لدى القيادية المهارات تنمية في ودوره الصالحيات تفويض(: " 2014)نائل, عبيد أبو 
, منشورة غير ماجستير رسالة", غزة محافظات في الوطني واألمن الداخلية وزارة في السامية الرتب

  .فلسطين, العليا للدراسات والسياسة اإلدارة أكاديمية
 للقادة االستراتيجية المهارات لتطوير تدريبي برنامج بناء نحو(: "2009)العزيز عبد, األسمري 

  األمنية, السعودية. للعلوم العربية نايف جامعة, منشورة غير دكتوراه رسالة", األمنيين
 العربية نايف جامعة", األزمات من الوقاية في االستراتيجية القيادة دور(: "2013)طالل, سعود آل 

 .السعودية, االمنية للعلوم
 الشورى بمجلس للعاملين التنظيمي بالوالء وعالقتها المعنوية الروح(: "2010)بدر, الجريسي 

 للعلوم نايف جامعة, اإلدارية العلوم كلية, منشورة غير ماجستير رسالة, "نظرهم وجهة من السعودي
 .السعودية, األمنية
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 فريق لفاعلية المحددة االستراتيجية القيادة وأنماط المعرفية األنماط تشكليه(: " 2010)أحمد , جميل 
 جامعة,  دكتوراه رسالة. العموميين التفتيش مكاتب قيادات من لعينة اختباريه دراسة" العليا اإلدارة
 .العراق, بغداد

 الدفاع بإدارة العاملين لدى الوظيفي باألداء وعالقتها المعنوية الروح(: "2005)محمد, الحربي 
 .السعودية, سعود الملك جامعة, منشورة غير ماجستير رسالة", بالرياض المدني

 الحكومية الثانوية المدراس مديري لدى التنظيمي الصراع إدارة أساليب(: "2008)أحمد, الخالدي 
 غير ماجستير رسالة", نظرهم وجهة من للمعلمين المعنوية بالروح وعالقتها المكرمة مكة بمدينة
 .يةدالسعو , القرى أم جامعة, منشورة

 ميدانية دراسة-, األزمات بإدارة وعالقتها االستراتيجية القيادة مهارات(: "2015)محمد, الخطيب 
, األزهر جامعة, منشورة غير ماجستير رسالة", غزة محافظات في الفلسطينية المحلية الهيئات على

 .فلسطين
 دراسة-" العمل لضغوط التهيؤ في االستراتيجية القيادة مهارات دور(: "2012)سلمى, رحيمة 

 .العراق, بغداد جامعة, العسكريين القادة من عينة آلراء تحليلية
 غير دكتوراه رسالة", واإلدارة العاملين على وأثرها بالمشاركة اإلدارة(: "2009)محمد, الرفاعي 

 .بريطانيا, كليمانس سانت جامعة, منشورة
 في والمدنية األمنية المنظمات تطوير في االستراتيجية القيادة دور(: "2010)محمد, الزعبي 

 للعلوم نايف جامعة, اإلدارية العلوم كلية, منشورة غير دكتوراه رسالة", السورية العربية الجمهورية
 .السعودية ,األمنية

 المرحلة لمعلمات المعنوية بالروح المدارس لمديرات القيادي النمط عالقة(: "2008)نورة, الزهراني 
 .السعودية, القرى أم جامعة, منشورة غير ماجستير رسالة", جدة بمحافظة االبتدائية

 العامة الشركة في ميدانية دراسة"_ واإلنتاجية للعاملين المعنوية الروح(: "2004)نايف, عاصي 
 .العراق, بابل جامعة, الحلة في النسيجية للصناعات

 غير ماجستير رسالة", القيادي السلوك بأنماط المعنوية الروح عالقة(: "2003)عادل, الجبار عبد 
 .السعودية, سعود الملك جامعة, منشورة
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 والطيران الدفاع وزارة في العاملين الضباط لدى القيادية المهارات(: "2003)المحسن عبد, العتيبي 
, اإلدارية العلوم كلية, منشورة غير ماجستير رسالة", أدائهم بكفاءة وعالقتها الرياض مدينة في

 .السعودية ,األمنية للعلوم نايف جامعة
 ,بالروح وعالقتها المدارس لمديري الشخصية والسمات القيادية : "األنماط( 2008) نواف العتيبي 

 .السعودية, القرى أم جامعة, منشورة غير ماجستير رسالة", الطائف محافظة في للمعلمين المعنوية
 في للعاملين المعنوية الروح على وأثره األمنية للقيادات الوظيفي التدوير(: "2013)أحمد, عزام 

, منشورة غير ماجستير رسالة, غزة قطاع –الفلسطينية الداخلية لوزارة التابعة األمنية األجهزة
 .فلسطين, اإلسالمية الجامعة

 معلمي لدى ومجاالتها ومصادرها ومستواها المعنوية الروح(: "2007)هدى, عساف, عبد, عساف 
 .فلسطين, النجاح جامعة", نابلس مدينة في الدنيا االساسية المرحلة ومعلمات

 وعالقتها مأدبة محافظة في األساسية المدارس لمديري اإلدارية الكفايات(: "2010)هديل, عودة 
 .األردن, األوسط الشرق جامعة, منشورة غير ماجستير رسالة", للمعلمين المعنوية بالروح

 مقاومته مع والتعامل التنظيمي التغير إدارة في القيادية االستراتيجيات(: "2008)صالً, الفائز ,"
 .السعودية ,األمنية للعلوم نايف جامعة,  االدارية العلوم كلية, دكتوراه رسالة

 األجهزة في التنظيمية الثقافة تطوير في ودورها االستراتيجية القيادة(: "2008)صالً ,المربع 
 .السعودية ,األمنية للعلوم نايف جامعة, اإلدارية العلوم كلية, منشورة غير دكتوراه رسالة ".األمنية

 الحريات نشر في ودورها الفلسطينية األمنية األجهزة أداء على الرقابة(: "2014)باسم, مرشود 
 .فلسطين, النجاح جامعة, منشورة غير ماجستير رسالة", األهلي السلم وتحقيق

 الداخلية بوزارة المعرفة إدارة عمليات تفعيل في االستراتيجية القيادة دور(: "2015)سلمان, المصري 
 والسياسة اإلدارة أكاديمية, منشورة غير ماجستير رسالة", غزة قطاع المدني الشق -الوطني واألمن

 .فلسطين, العليا للدراسات
 األمن رجل أداء مستوى لرفع الحوافز استخدام في األمني القائد مهارات(: "2005)جبر, المطيري ,"

 .السعودية, الشرطية العلوم كلية, األمنية للعلوم نايف جامعة, منشورة غير ماجستير رسالة
 بقطاع الوطني واألمن الداخلية وزارة في تطويرها وسبل األزمات إدارة واقع(: "2014)إياد, نصر 

 .فلسطين, والسياسة االدارة أكاديمية, منشورة غير ماجستير رسالة -"غزة
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 رسالة", األمنية القيادية المهارات تنمية في القيادي التأهيل برامج دور(: "2005)خالد, الوهيبي 
 .السعودية, االمنية للعلوم العربية نايف جامعة, منشورة غير ماجستير

 

 الدوريات والتقارير: -ج
 
 (أثر القدرات االبداعية للمديرين والسياق التنظيمي على مستوى ومحتوى 2005مسلم, على" :)

 .(2(,ع)45م) السعودية ,معهد االدارة العامةتطوير المنظمات السعودية". مجلة االدارة العامة, 

 المديرية بمنسوبي علمية حلقة, ومقوماتها االستراتيجية القيادة عناصر(: "2009)الدين عز, موسى 
, 18/3/2009-14 الفترة خالل, للقادة اإلستراتيجية المهارات تنمية" بعنوان الحدود لحرس العامة

 .السعودية

 (رام اهلل: 2006التقرير السنوي الثاني عشر للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن: تقرير .)
 الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن.

  (.2005المدنية, )قانون الخدمة 
 

 المواقع اإللكترونية:-د

 http://www.moi.pna.ps                  17/4/2015موقع وزارة الداخلية: تاريخ الزيارة 

 http://www.26sept.info                  22/3/2015سبتمبر: تاريخ الزيارة  26  موقع  
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 ( 1ملحق رقم ) 

 قائمة بأسماء محكمي استمارة االستبانة
 

 الجامعة التخصص اسم المحكم الرقم
 الجامعة اإلسالمية علم النفس د. أنور العبادلة 1
 الجامعة اإلسالمية علم النفس سامة المزينيأد.  2
 أكاديمية اإلدارة والسياسة علوم سياسية د. أحمد  الوادية 3
 جامعة األقصى علم النفس د. درداح الشاعر 4
 الجامعة اإلسالمية قسم االحصاء د. سمير صافي 5
 الجامعة اإلسالمية إدارة األعمال د. سامي أبو الروس 6
 جامعة األزهر قسم االحصاء د. شادي التلباني 7
 جامعة األقصى علم النفس د. عطاف أبو غالي 8
 جامعة األقصى علم النفس د.عون عوض محيسن 9

 أكاديمية اإلدارة والسياسة إدارة األعمال ابراهيم المدهوند. محمد  10
 جامعة األزهر إدارة األعمال د. محمد فارس 11
 جامعة األقصى إدارة األعمال د. نضال عبد اهلل 12
 أكاديمية اإلدارة والسياسة إدارة األعمال  د. نبيل اللوح 13
 اإلسالميةالجامعة  إدارة األعمال د. ياسر الشرفا 14
 الجامعة اإلسالمية إدارة األعمال د. يوسف بحر 15
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 المشترك بين برنامج الدراسات العليا
 أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا

 وجامعاة األقصاى بغاازة
 تخصااص القيادة واإلدارة

 

 

 
 خ الكريم/                                                  حفظة اهلل األ

 ... وبعد...  السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 

 

  استبانةالموضوع/ تعبئة 
 

"القيادة االستراتيجية ودورها في رفع الروح المعنوية لمنتسبي دراسة بعنوان ب يقوم الباحث
 منية في محافظات غزة " جهزة األاأل

والقيادة من  اإلدارةمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في تخصص  الستكمالوذلك 
أكاديمية االدارة والسياسة للدراسات العليا بغزة ضمن البرنامج المشترك بين جامعة االقصى 

الكافية بدقة  وأكاديمية االدارة والسياسة للدراسات العليا. إن حرصكم على تقديم المعلومات
لى تقييم أفضل لموضوع الدراسة مما سيعود بالنفع والخير لما فيه مصلحة إوموضوعية سيؤدي 

 وزارة الداخلية بإذن اهلل.

 علما بأن هذه البيانات يراعى فيها السرية التامة وستستخدم ألغراض البحث العلمي فقط.
 

 

           شاكرين لكم على حسن تعاونكم

                                       

 محمد رضوان عبد الكريم النخالة/ الباحث                                                       

 (  2ملحق رقم )  
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 أوال: المتغيرات الشخصية:

 

 المؤهل العلمي:     )     ( دبلوم فأقل                        )     ( بكالوريوس -1
 )     ( ماجستير                         )     ( دكتوراه                        

                                          

 الرتبة العسكرية:    )     ( مالزم              )     ( مالزم أول             )     ( نقيب -2
 )     ( رائد                     )     ( مقدم                                     

 

 المسمى الوظيفي:  )     ( رئيس قسم                          )     ( مدير دائرة -3
 

 اسم الجهاز:       )     ( الشرطة                             )      ( األمن والحماية -4
 
 )     ( األمن الداخلي                    
 

 
إلى أقل من  5سنوات                  )     ( من  5أقل من )     (     سنوات الخدمة: -5

 سنوات10
 سنة فأكثر 15سنة       )     ( من  15إلى أقل من  10)     ( من                         
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 ثانيا: محاور الدراسة:
 االستراتيجية:مهارات القيادة  -1

 1إلى أعلى درجة موافقة والقيمة رقم  10حيث تشير القيمة رقم  10 - 1أرجو إدخال درجة الموافقة من 
 إلى أقل درجة موافقة.

 الفقرة م
 الدرجة

(1-10) 
 المهارات الذهنية )الفكرية(:- أ
  يقوم القائد بتبني أفكار ابتكارية لتطوير أداء المؤسسة األمنية  1
   علمية منطقية ةقيفكاره بطر أيعرض القائد  2 1
  يستطيع القائد اكتشاف عوامل الضعف في البيئة الداخلية للمؤسسة األمنية 3 2
  يدرك القائد العالقة بين أهداف المؤسسة االمنية وكاًل من رؤيتها ورسالتها 4
  نية يستنتج القائد كافة البدائل االستراتيجية لتحقيق أهداف المؤسسة األم 5 3
  يستطيع القائد اكتشاف عوامل القوة في البيئة الداخلية للمؤسسة األمنية 6 4
  يعمل القائد على استشراف المتغيرات التي تراعي مستقبل المؤسسة األمنية 7 5
  يستطيع القائد التنبؤ بالمشكالت قبل وقوعها 8 6
  قرار معين التخاذيمتلك القائد القدرة على تحديد المعلومات المطلوبة  9 7
  يمتلك القائد فهم مبررات وجود المؤسسة األمنية 10
 المهارات االنسانية:- ب
  يعزز القائد الثقة باألهداف االستراتيجية في نفوس العاملين داخل المؤسسة األمنية 1
  يحرص القائد على تعاون القوى المساندة لتحقيق رسالة المؤسسة األمنية 2
  العاملين بالمؤسسة األمنية من إنجاز المهام االستراتيجية الموكلة لهميمكن القائد  3
  يعمل القائد على ترسيخ مبدأ المشاركة في عملية اتخاذ القرارات االستراتيجية   4
  يتخذ القائد قراراته بما يحل مشكالت العاملين على المدى البعيد  5
  لة طويلة المدى مع الفريقيتصف القائد بالقدرة على إقامة عالقات فعا 6
  يعزز القائد الرقابة الذاتية لدى العاملين لتحقيق األهداف االستراتيجية  7
  يعمل القائد على إشاعة ثقافة الحوار بين العاملين لفهم وتطبيق المهارات االستراتيجية 8



136 
 

  األمنيةيحرص القائد على تنمية المسؤولية االجتماعية لدى العاملين بالمؤسسة  9
  يمتلك القائد التأثير الفعال في نفوس العاملين بالمؤسسة األمنية 10

 الدرجة الفقرة م
(1-10) 

 المهارات الفنية: -ج
  يحدد القائد مؤشرات انجاز االهداف االستراتيجية في المؤسسة األمنية 1
  االستراتيجيةيعمل القائد على تنمية موارد المنظمة األمنية بما يحقق أهدافها  2
  يساهم القائد في تطوير الهياكل التنظيمي للمؤسسة األمنية بما يتوافق مع أهدافها االستراتيجية 3
  يتخذ القائد القرار الرشيد عند تطبيق الخطة االستراتيجية  4
  يوزع القائد المسئوليات على العاملين وفقا لهيكل تنظيمي واضً 5
  العميق لتفاصيل الموقف األمنييمتلك القائد الفهم  6
  يدير القائد الوقت بفاعلية لتحقيق مراحل األهداف االستراتيجية 7
  يحدد القائد األساليب المناسبة الستثمار عوامل القوة في البيئة الداخلية للمؤسسة األمنية 8
  ولويات واألهمية في المواقف الصعبةعمال حسب األينجز القائد األ 9

  يحدد القائد الطرق المناسبة لمعالجة عوامل الضعف بالمؤسسة األمنية 10
 المهارات الذاتية: -د   
  المرؤوسين بالمدح القائد  يشجع 1 1
  القائد بين الحزم واللين في معاملة العاملين  يوازن 3 2
  خرين لى اآلإوالمعلومات  األفكارالمناسبة لنقل  االتصاليستخدم القائد وسيلة  4 3
  خرين في محيط العمل يمتلك القائد عالقات طيبة مع اآل 5 4
  لمواجهة المواقف المتوقعة  االبتكاريمتلك القائد القدرة على  6 5
  يتصف القائد بسرعة البديهة 7 6
  يتصف القائد بالحيوية والنشاط 8 7
  يتمتع القائد باالتزان االنفعالي 9 8
  التفكير االستراتيجييحث القائد العاملين على ممارسة   9

  يتصف القائد بالمرونة في العمل وسرعة اتخاذ القرار  10
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 مقياس الروح المعنوية: -2
 

 الفقرة م
 الدرجة

(1-10) 
 نحو المؤسسة: - أ
  تتمتع المؤسسة باالستقاللية في اتخاذ القرارات   1
  تقدر المؤسسة ما أقوم به من جهود  2
  نظام الحوافز والمكافآت المطبق في المؤسسة عادل   3
  تساعدني المؤسسة على العمل في المجال الذي أرغب فيه  4
  تحرص المؤسسة على ترقية العاملين لمن يستحق في الوقت المحدد  5
  توفر المؤسسة الوسائل واالحتياجات الالزمة إلنجاز العمل  6
  تسعى المؤسسة إليجاد مناخ من العالقات األخوية الطيبة   7
  يشعر العاملون بالمؤسسة باالرتياح أثناء العمل  8
  يوجد إحساس قوي بروح الجماعة في المؤسسة  9

  يشعر العاملون بالمؤسسة بالرضا عن مؤسستهم  10
 نحو رؤساء العمل:- ب
  العمليقوم رئيسي باالستفسار عن عملي وتوجيهي أثناء  1
  يمدني رئيسي بالمعلومات الالزمة لتحمل أعباء العمل 2
  عالقتي برئيسي المباشر يسودها الود والتقدير  3
  يحرص رئيسي على سماع الشكاوي من قبل العاملين 4
  يقدر لي رئيسي ما أقوم به من مجهودات 5
  يتمتع رئيسي بمعرفة وخبرة عالية في مجال العمل 6
  رئيسي فرصة المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالعمليمنحني  7
  يسود االنضباط بين العاملين 8
  أجد تجاوبًا من قبل رئيسي عندما أقدم له اقتراحًا في مجال العمل 9

  أشعر بأن رئيسي يعامل جميع العاملين بالعدل و المساواة  10
 نحو زمالء العمل: -ج  
   واالنسجاميسود العمل بين الزمالء جو من التعاون  1
  أشارك بعض زمالئي في حل مشاكهم الشخصية والوظيفية 2
  جو العمل خالي من الصراع بين الزمالء  3
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  جو العمل  يخلو من الخالفات الحادة 4
  أحب تبادل الزيارات مع زمالئي في العمل 5
  كثيرًا ما أشارك زمالئي مناسباتهم االجتماعية  6
  تتسم العالقات بين الزمالء باالحترام والتقدير المتبادل  7
  عماليتعاون زمالئي معي في  إنجاز بعض األ 8
  تتميز عالقتي بزمالئي بالتعاطف واإلخالص 9

  أشعر باالستقرار النفسي بالعمل مع زمالئي 10




 استجابتكم وتعاونكم معناشاكرين لكم حسن 

 

 

 

 الباحث                                                                           

 محمد رضوان عبد الكريم النخالة 
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 (  3ملحق رقم )  
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 ( 4ملحق رقم ) 

 
 


