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ممخص الدراسة
"دور الميارات القيادية في تطوير البناء التنظيمي لوزارة التربية والتعميم في محافظات غزة"
ىدفت الدراسة إلى:
 تحديد نسبة تكفر الميارات القيادية لدل العامميف في ك ازرة التربية كالتعميـ العالي في
محافظات غزة.
 الكشؼ عف مستكل تطكير البناء التنظيمي بك ازرة التربية كالتعميـ العالي في محافظات غزة.
 تحديد عبلقة الميارات القيادية بتطكير البناء التنظيمي بالك ازرة.
 الخركج بتكصيات قابمة لمتطبيؽ كيمكف االستفادة منيا في العمؿ بك ازرة التربية كالتعميـ.
كاعتمد الباحث إلجراء ىذه الدراسة عمى المنيج الكصفي التحميمي؛ لئلجابة عمى أسئمة كاختبار
خصيصا ليذا الغرض ,حيث
فرضياتيا ,كقد تـ جمع البيانات مف خبلؿ استبانة تـ تصميميا
ن

بمغ مجتمع الدراسة ( )386مكظفنا إدارنيا يعمؿ في ك ازرة التربية كالتعميـ بمحافظات غزة ,كقد تـ

افيا.
أخذ عينة طبقية مف المكظفيف اإلدارييف بمغت ( )193مكظفنا ادارنيا
كقياديا كاشر ن
ن
وقد توصمت الدراسة إلى عدد من النتائج أىميا:

 تتكفر الميارات القيادية في ك ازرة التربية كالتعميـ العالي بمحافظات غزة بنسب متفاكتة ,حيث
كاف الكزف النسبي إلجمالي أبعاد الميارات القيادية ( ,)%69.33كبكزف نسبي إلجمالي
أبعاد البناء التنظيمي ( ,)%69.87كىذا يعني أنيا تحتاج إلى تنمية كتطكير أكثر.
 أظيرت نتائج الدراسة أف مستكل تكفر تطكير البناء التنظيمي في ك ازرة التربية كالتعميـ
يبيف أثر تنمية الميارات القيادية
العالي في محافظات غزة بكزف نسبي ( ,)%69.87كىذا ٌ

عمى تطكير البناء التنظيمي لممؤسسة.

 تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف الميارات القيادية كبيف تطكير البناء التنظيمي في
ك ازرة التربية كالتعميـ العالي في محافظات غزة.
 بمغ الكزف النسبي العاـ لدكر الميارات القيادية في تطكير البناء التنظيمي في ك ازرة التربية
كالتعميـ العالي بمحافظات غزة مف كجية نظر المبحكثيف بنسبة ( ,)%69.33كانحراؼ
معيارم ( ,)1.38حيث حازت الميارات الفنية عمى المرتبة األكلى ,في المقابؿ حازت
الميارات اإلنسانية عمى المرتبة األخيرة في تكافرىا كفي أثرىا عمى تطكير البناء التنظيمي
لك ازرة التربية كالتعميـ العالي.
ه

توصيات الدراسة:
البلزمة كالمناسبة مف أجؿ تنمية الميارات القيادية كخاصة
 العمؿ عمى اتخاذ اإلجراءات ٌ
الميارات الفكرية كاإلنسانية كاإلدارية لدل المكظفيف في ك ازرة التربية كالتعميـ العالي في
محافظات غزة.
البلزمة كالعممية مف أجؿ تطكير البناء التنظيمي كالييكؿ
 العمؿ عمى اتخاذ اإلجراءات ٌ
التنظيمي لك ازرة التربية كالتعميـ العالي في محافظات غزة.
 تعزيز العمؿ بركح الفريؽ الكاحد بيف مكظفيف الك ازرة كتنمية الميارات لدييـ مف أجؿ تطكير
البناء التنظيمي بشكؿ يخدـ المسيرة التعميمية مف أجؿ الخركج بجكدة عالية في مجاؿ
التعميـ.
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Abstract
"The Role of Leadership Skills in the Development of the organizational
structure of the Ministry of Education in the governorates of Gaza"
The study aimed to:
• Determine the availability of leadership skills in the Ministry of Education and
Higher Education in the governorates of Gaza.
• Disclose of the level of development of the organizational structure at the Ministry
of Education and Higher Education in the governorates of Gaza.
• Determine the relationship of leadership skills in the development of organizational
structure at the Ministry of Education in the governorates of Gaza.
• Implement recommendations that are applicable and can be used in the work of the
Ministry of Education in the governorates of Gaza.
The study was carried out by a questionnaire and was designed specifically for this
purpose. The study population reached (386) administrative staff working in the
Ministry of Education in the governorates of Gaza. A class sample of employees
(193) administrative, administrative and supervisory staff.
The study reached a number of results,
the most important of which are:
• The leadership skills are available in the Ministry of Education and Higher
Education in the Gaza governorates with varying percentages. The relative weight of
the total dimensions of leadership skills was 69.33% and the relative weight of the
total organizational structure was 69.87%.
• The results of the study showed that the level of availability of the development of
organizational building in the Ministry of Education and Higher Education in the
governorates of Gaza with a relative weight of 69.87%. This shows the effect of
developing leadership skills on developing organizational structure of the institution.
• There is a statistically significant relationship between leadership skills and the
development of organizational structure in the Ministry of Education and Higher
Education in the governorates of Gaza.
• The overall relative weight of the role of leadership skills in the development of
organizational structure in the Ministry of Education and Higher Education in the
Gaza Governorates was 69.33% and the standard deviation was 1.38. Technical skills

ز

ranked first, Its impact on the development of the organizational structure of the
Ministry of Education and Higher Education.

Study Recommendations:
• To take necessary and appropriate measures for the development of leadership
skills, especially intellectual, humanitarian and administrative skills among
employees in the Ministry of Education and Higher Education in the Gaza
governorates.
• To take necessary and practical measures to develop the organizational structure
and the organizational structure of the Ministry of Education and Higher Education
in the governorates of Gaza.
• To enhance teamwork among Ministry employees and developing their skills in
order to develop the organizational structure to serve the educational process in order
to achieve high quality in the field of education.

ح

قائمة المحتويات
م.

رقم الصفحة

البيان

.1

اآلية القرآنية

ب

.2

اإلىداء

ج

.3

شكر كتقدير

د

.4

ممخص الدارسة بالمغة العربية

ق

.5

ممخص الدراسة بالمغة االنجميزية

ز

.6

قائمة المحتكيات

ط

.7

قائمة الجداكؿ

ف

.8

قائمة األشكاؿ

ص

.9

مقدمة

2

 .10مشكمة الدراسة

3

 .11أسئمة الدراسة

5

 .12أىداؼ الدراسة

5

 .13أىمية الدراسة

6

 .14متغيرات الدراسة

6

 .15فرضيات الدراسة

7

 .16حدكد الدراسة

8

 .17مصطمحات الدراسة

8

الفصل األول (اإلطار العام لمدراسة)

ط

الفصل الثاني (اإلطار النظري لمدراسة)
11

 .18مقدمة
 المبحث األول :الميارات القيادية
 .19مقدمة

12

 .20أكنال :تعريؼ القيادة

12

 .21ثاننيا :أىمية القيادة

13

 .22ثالثنا :عناصر القيادة

13

ابعا :الميارات القيادية
 .23ر ن

14

.24
خامسا :أنكاع الميارات القيادية
ن

14

.25
سادسا :الفرؽ بيف الميارة ( )Skillكالقدرة ()Ability
ن

18

.26
سابعا :الفرؽ بيف المدير كالقائد
ن

19

.27
ثامنا :الميارات القيادية كاإلدارية في اإلسبلـ
ن

19

 المبحث الثاني :البناء التنظيمي
 .28مقدمة

21

 .29أكنال :المقصكد بالتنظيـ

21

 .30ثانيان :المقصكد بالبناء التنظيمي

21

 .31ثالثنا :أىمية البناء التنظيمي

22

ابعا :مبادئ البناء التنظيمي
 .32ر ن

22

.33
خامسا :مراحؿ عممية التنظيـ كالبناء التنظيمي
ن

23

ادسا :أبعاد البناء التنظيمي (مجاالت التطكير التنظيمي)
 .34س ن

23

ي

.35
سابعا :التطكير التنظيمي
ن

30

.36
ثامنا :دكر الميارات القيادية في تطكير أداء المؤسسة
ن

33

 .37الخبلصة

34
المبحث الثالث :وزارة التربية والتعميم العالي الفمسطيني

 .38مقدمة

35

 .39أكنال :تعريؼ بك ازرة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية

35

 .40ثاننيا :رسالة ك ازرة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية

36

 .41ثالثنا :رؤية ك ازرة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية

36

.42
ابعا :سياسات ك ازرة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية
رن

36

.43
خامسا :مياـ ك ازرة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية
ن

38

الفصل الثالث (الدراسات السابقة)
 .44المقدمة

41

 .45أكنال :الدراسات السابقة

41

.46

 الدراسات التي تناكلت الميارات القيادية

41

.47

 الدراسات التي تناكلت البناء التنظيمي

52

 .48ثاننيا :التعميؽ عمى الدراسات السابقة

61

 .49ثالثنا :الفجكة البحثية

63

الفصل الرابع ( منيجية البحث)
 .50مقدمة

67

 .51أكنال :منيج الدراسة

67
ك

 .52ثاننيا :مجتمع كعينة الدراسة

67

 .53ثالثنا :مجتمع كعينة الدراسة

69

.54
ابعا :صدؽ كثبات الدراسة
رن

71

.55
خامسا :إجراءات أداة الدراسة
ن

79

.56
سادسا :األساليب اإلحصائية
ن

79

الفصل الخامس ( تحميل الدراسة وتفسيرىا)
 .57أكنال :التحميؿ الكصفي لمتغيرات الدراسة

83

 .58ثاننيا :تحميؿ فقرات كمحاكر الدراسة

86

 .59ثالثنا :تحميؿ فرضيات الدراسة

100

الفصل السادس (نتائج وتوصيات الدراسة)
 .60المقدمة

113

 .61أكنال :نتائج تتعمؽ بالمتغيرات الشخصية

113

 .62ثاننيا :نتائج تتعمؽ بالمتغير المستقؿ (الميارات القيادية)

113

 .63ثالثنا :نتائج تتعمؽ بالمتغير التابع (البناء التنظيمي)

114

.64
ابعا :نتائج تتعمؽ باختبار فرضيات الدراسة
رن

114

.65
خامسا :التكصيات
ن

115

.66

 تكصيات تتعمؽ بالمتغير المستقؿ (الميارات القيادية)

115

.67

 تكصيات تتعمؽ بالمتغير التابع (البناء التنظيمي)

115

.68
سادسا :خطة مقترحة لتنفيذ تكصيات الدراسة
ن

ل

116

المراجع والمالحق
 المراجع

117

 .69أكنال :القرآف الكريـ

119

 .70ثاننيا :قائمة الكتب كالرسائؿ العممية

119

 .71ثالثنا :المراجع االجنبية

122

.72
ابعا :المكاقع االلكتركنية
رن

123
 المالحق

 .73ممحؽ رقـ ( )1أسماء محكمي أداة الدراسة

124

 .74ممحؽ رقـ ( )2االستبانة بصكرتيا النيائية

125

م

قائمة الجداول
م.

رقم الصفحة

البيأن

 .1جدكؿ رقـ ( :)1الدراسة االستكشافية

4

 .2جدكؿ رقـ ( :)2االستبانة االستكشافية

4

 .3جدكؿ رقـ ( :)3الفرؽ بيف خصائص القائد كالمدير

19

 .4جدكؿ رقـ ( :)4الفجكة البحثية

65

 .5جدكؿ رقـ ( :)5المجتمع كعينة الدراسة

68

 .6جدكؿ رقـ ( :)6تكزيع معايير االستبانة

70

 .7جدكؿ رقـ ( :)7درجات القياس

71

.8

.9

.10

.11

.12

.13

جدكؿ رقـ ( )8معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات الميارات الذاتية

72

كالدرجة الكمية لممجاؿ
جدكؿ رقـ ( )9معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات الميارات الفنية

72

كالدرجة الكمية لممجاؿ
جدكؿ رقـ ( :)10معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المياارت

73

اإلنسانية كالدرجة الكمية لممجاؿ
جدكؿ رقـ ( :)11معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات الميارات

73

الفكرية كالدرجة الكمية لممجاؿ
جدكؿ رقـ ( :)12معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات الميارات

74

اإلدارية كالدرجة الكمية لممجاؿ
جدكؿ رقـ ( :)13معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات ميارات المكارد
البشرية كالدرجة الكمية لممجاؿ
ن

74

.14

.15

.16

.17

جدكؿ رقـ (:)14معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات ميارات الييكؿ

75

التنظيمي كالدرجة الكمية لممجاؿ
جدكؿ رقـ ( :)15معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المياـ كالدرجة

75

الكمية لممجاؿ
جدكؿ رقـ ( :)16معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات التكنكلكجيا

76

كالدرجة الكمية لممجاؿ
جدكؿ رقـ ( :)17معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات السياسات

76

كاالستراتيجيات كالدرجة الكمية لممجاؿ
جدكؿ رقـ ( :)18معامؿ االرتباط بيف كؿ مجاؿ في محكر (أبعاد

77

 .18الميارات القيادية) كمحكر (تقييـ أبعاد البناء التنظيمي) كالدرجة الكمية
لممجاؿ
.19

جدكؿ رقـ ( :)19معامؿ ألفا كركنباخ كالتجزئة النصفية لقياسات

78

االستبانة

 .20جدكؿ رقـ ( :)20نتائج اختبار التكزيع الطبيعي

80

 .21جدكؿ رقـ ( :)21الكصؼ اإلحصائي لعينة الدراسة

83

 .22جدكؿ رقـ ( :)22الجنس

83

 .23جدكؿ رقـ ( :)23العمر

84

 .24جدكؿ رقـ ( :)24المؤىؿ العممي

84

 .25جدكؿ رقـ ( :)25عدد سنكات الخدمة

85

المسمى الكظيفي
 .26جدكؿ رقـ ( :)26ي

86

 .27جدكؿ رقـ ( :)27الكسط الحسابي كالكزف النسبي لمحكر الميارات الذاتية

87

 .28جدكؿ رقـ ( :)28الكسط الحسابي كالكزف النسبي لمحكر الميارات الفنية

88

س

.29

جدكؿ رقـ ( :)29الكسط الحسابي كالكزف النسبي لمحكر الميارات
اإلنسانية

 .30جدكؿ رقـ ( :)30الكسط الحسابي كالكزف النسبي لمحكر الميارات الفكرية
.31

.32

89

جدكؿ رقـ ( :)31الكسط الحسابي كالكزف النسبي لمحكر الميارات

90
91

اإلدارية
جدكؿ رقـ ( :)32الكسط الحسابي كالكزف النسبي إلجمالي محاكر

92

الميارات القيادية

 .33جدكؿ رقـ ( :)33الكسط الحسابي كالكزف النسبي لمحكر المكارد البشرية

93

 .34جدكؿ رقـ ( :)34الكسط الحسابي كالكزف النسبي لمحكر الييكؿ التنظيمي

94

 .35جدكؿ رقـ ( :)35الكسط الحسابي كالكزف النسبي لمحكر المياـ

95

 .36جدكؿ رقـ ( :)36الكسط الحسابي كالكزف النسبي لمحكر التكنكلكجيا

96

.37

جدكؿ رقـ (:)37الكسط الحسابي كالكزف النسبي لمحكر السياسات
كاالستراتيجيات

 .38جدكؿ رقـ ( :)38الكسط الحسابي كالكزف النسبي لمحكر البناء التنظيمي
.39

.40

.41

.42

.43

97

جدكؿ رقـ ( :)39معامؿ االرتباط بيف ميارات القيادات اإلدارية كتطكير
البناء التنظيمي لك ازرة التربية كالتعميـ العالي
جدكؿ رقـ ( :)40معامؿ االرتباط بيف الميارات الذاتية كتطكير البناء
التنظيمي لك ازرة التربية كالتعميـ العالي
جدكؿ رقـ ( :)41معامؿ االرتباط بيف الميارات الفنية كتطكير البناء
التنظيمي لك ازرة التربية كالتعميـ العالي
جدكؿ رقـ ( :)42معامؿ االرتباط بيف الميارات اإلنسانية كتطكير البناء
التنظيمي لك ازرة التربية كالتعميـ العالي
جدكؿ رقـ ( :)43معامؿ االرتباط بيف الميارات الفكرية كتطكير البناء
التنظيمي لك ازرة التربية كالتعميـ العالي
ع

98
100
101
102
102
103

.44

.45

جدكؿ رقـ ( :)44معامؿ االرتباط بيف الميارات اإلدارية كتطكير البناء
التنظيمي لك ازرة التربية كالتعميـ العالي
جدكؿ رقـ ( :)45نتائج اختبار تحميؿ األنحدار المتعدد لتأثير ابعاد محكر
الميارات القيادية في البناء التنظيمي

104
105

 .46جدكؿ رقـ( :)46نتائج اختبار ( )Tلعينتيف مستقمتيف -الجنس

106

 .47جدكؿ رقـ ( :)47نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم  -ANOVAالعمر

107

.48

.49

.50

جدكؿ رقـ ( :)48نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم -ANOVA
المؤىؿ العممي
جدكؿ رقـ ( :)49نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم -ANOVA
سنكات الخدمة
جدكؿ رقـ ( :)50نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم -ANOVA
المسمى الكظيفي

108
108
109

قائمة األشكال
.1

الشكؿ رقـ ( :)1ميارات القيادات اإلدارية الحديثة

16

.2

الشكؿ رقـ ( :)2مراحؿ عممية التنظيـ كالبناء التنظيمي

23

.3

الشكؿ رقـ ( :)3الييكؿ التنظيمي لك ازرة التربية كالتعميـ العالي

26

ف

الفصل األول
اإلطار العام للذراسة

 المقدمة
 مشكمة الدراسة
 أسئمة الدراسة
 أىداؼ الدراسة
 أىمية الدراسة
 متغيرات الدراسة
 فرضيات الدراسة
 حدكد الدراسة
 مصطمحات الدراسة

1

المقدمة:
يعيش العالـ اليكـ تحكالت عميقػة فػي مختمػؼ مجػاالت الحيػاة ,كمػف أىػـ ىػذه المجػاالت,
التس ػػارع نح ػػك التط ػػكر ف ػػي مج ػػاؿ اإلدارة كالقي ػػادة كالتق ػػدـ العمم ػػي كالتكنكل ػػكجي ,كتط ػػكير البن ػػاء
التنظيم ػػي كالمؤسس ػػي لم ارف ػػؽ الدكل ػػة بش ػػكؿ ع ػػاـ ,كالمج ػػاالت الحيكي ػػة بش ػػكؿ خ ػػاص؛ ك ػػالتعميـ
كالصحة كغيرىا مف المؤسسات الميمة .كيظير ذلؾ في التركيز عمى تطكير ميارات المستكىات
اإلدارية سكاء كانت العميا منيا أك الكسػطى كالػدنيا ,كككادرىػا بشػكؿ عػاـ؛ مػف أجػؿ تحقيػؽ أكبػر
االنجازات التي تطمح المؤسسة في الكصكؿ إلييا.
كحيكيػا فػػي تطػػكير كانعػػاش البنػػاء التنظيمػػي بكػػؿ أشػػكالو
ميمػػا
كأف القيػػادات اإلداريػػة تمعػػب نا
ن
دكر ن
كتفاصيمو ,كذلؾ مف خبلؿ الميارات التي تمارسيا ىذه القيادات كىذه المستكىات اإلدارية.

كيعػػد مكضػػكع البنػػاء المؤسسػػي مػػف المكاضػػيع الشػػاممة التػػي تحمػػؿ فػػي طياتيػػا تطػػكير كتنميػػة
المي ػػارات كالييكػ ػػؿ التنظيمػ ػػي لممؤسسػ ػػة ,كأحػػػد العناص ػػر األساس ػػية ,كالتػػػي تعمػ ػػؿ عمػػػى إيجػ ػػاد
التخصص ,كالتي يؤدم بدكره إلى الكفاءة كالفاعمية (الشافعي.)2 :2016 ,
ك ػػذلؾ يتحػ ػتـ عم ػػى المؤسس ػػة التركي ػػز عم ػػى العنص ػػر البش ػػرم كمح ػػرؾ أساس ػػي لمػ ػكارد المؤسس ػػة
كمقدراتيا ,لذا ال يبد مػف إعػادة النظػر فػي التركيبػة المياريػة لقػدرات المػكارد البشػرية المكجػكدة فػي

المؤسسة؛ لتتناسب مع المتطمبات البيئية الجديدة.

كيمكف تطكير البناء التنظيمي لك ازرة التربية كالتعميـ العالي ,مف خبلؿ تطكير ميارات
القيادات اإلدارية ,حتٌى يتسنى ليا القياـ بالكاجبات المككمة إلييا بدقة ,كقدرة انتاجية فكرية عالية
كناضجة ,كمنجزة في جميع مجاالتيا كمستكىاتيا كفركعيا.
كتطكر القيػادات اإلداريػة كممارسػتيا لػو انعكاسػات إيجابيػة عمػى البنػاء التنظيمػي كعمػى العػامميف
في المؤسسة بشكؿ عاـ ,كيظير ذلؾ مف خبلؿ متابعة ميارات كاتجاىات كمعارؼ العامميف فػي
المؤسسة ,كتعد ميارات القيادات اإلدارية في العمؿ مف أىـ العكامؿ الرئيسية القادرة عمى إحداث
التطكر كالتطكير في البناء المؤسسي بشكؿ عاـ ,كالبناء الييكمي كالتنظيمي بشكؿ خػاص ,كىػي
مػػف أىػػـ العكامػػؿ التػػي تعمػػؿ عمػػى تفعيػػؿ دكر المؤسسػػة كتحقيػػؽ أىػػدافيا ,كيعتبػػر دكر اإلدارات
العمي ػػا ف ػػي تحقي ػػؽ التق ػػدـ كاإلب ػػداع كتفعي ػػؿ كتش ػػجيع البيئ ػػة الخص ػػبة لمتق ػػدـ كاالنج ػػاز(الجعبرم,
.)11 :2008
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كلمميارات القيادية أىمية كبيرة في حياة المؤسسػة ,كضػركرة السػتمرارىا ,سػكاء كانػت حككميػة أك
خاصة أك غير ذلؾ ,كذلؾ بالنسبة لتطكير البناء التنظيمي كأبعاده أثر في تفعيؿ عمؿ المؤسسة
كانعػػداـ االزدكاجيػػة فييػػا ,كعػػدـ تػػداخؿ الصػػبلحيات ,كػػذلؾ إيجػػاد التخصػػص ,كتكزيػػع األدكار,
كتسييؿ عممية االتصاؿ كالتكاصػؿ ,كالػذم بػدكره يػؤدم إلػى االسػتخداـ األمثػؿ لمطاقػات البشػرية,
كتحسيف األداء كالكصكؿ إلى الكفاءات (المكح.)2 :2013 ,
كقػد جػاءت ىػػذه الد ارسػة لمعرفػػة دكر الميػارات القياديػػة فػي تطػػكير البنػاء التنظيمػػي لػك ازرة التربيػػة
كالتعمػيـ العػػالي فػػي محافظػػات قطػػاع غػزة؛ حتٌػى يػتمكف الباحػػث الخػػركج بنتػػائج كتكصػػيات تضػػع
صػانع القػرار فػػي صػػكرة كاقػػع الميػػارات القياديػػة كمسػتكل تطػػكير البنػػاء التنظيمػػي لمػػك ازرة ,بحيػػث
يستفيد منيا كذلؾ كاضع الخطط كالسياسات لكضع تصكر يعمؿ عمى تطكير عمؿ الك ازرة.

مشكمة الدراسة:
ػاء عم ػػى نت ػػائج الد ارس ػػات الس ػػابقة كد ارس ػػة (الم ػػكح )2013,كالد ارس ػػة االستكش ػػافية الت ػػي
بن ػ ن

اتضح كجكد مؤشر ضعيؼ فػي البنػاء التنظيمػي لػك ازرة التربيػة كالتعمػيـ العػالي فػي
أعدىا الباحث ٌ
تبيف أف درجة المكافقة عمى تكفر مككنػات البنػاء التنظيمػي لمػك ازرة جػاءت
محافظات غزة ,حيث ٌ
بنسػػبة ( ,)%55كنسػػبة ( )%45تراكحػػت اسػػتجاباتيـ مػػا بػػيف محايػػد كغيػػر مكافػػؽ ,كلكػػف تكجػػد
نقطة قكة يمكف االرتكاز عمييا في تطكير البناء التنظيمي ,كىي أف القيادات اإلدارية في الك ازرة
تكفر المناخ المناسب لمعامميف فييا؛ إلبراز مياراتيـ كقدراتيـ عمى التطكير فػي البنػاء التنظيمػي,
حيػث حػازت درجػػة المكافقػة عمػى ( ,)%80كذلػػؾ يعتبػر نقطػة قػػكة؛ ممػا دفػع الباحػػث لمقيػاـ بيػػذه
الدراسة كالبحث في ىذه المشكمة.
 الدراسة الستكشافية:
بعد االطبلع عمى الدراسات السابقة كمنيا دراسة (المكح ,)2013 ,التي أكضحت كجكد
ضعؼ في البناء التنظيمي كالميارات القيادية لبعض الك ازرات بما فييا ك ازرة التربية كالتعميـ
العالي في محافظات قطاع غزة ,كبعد قياـ الباحث بعمؿ دراسة استكشافية مف عشرة ()10
أسئمة تـ تكزيعيا عمى عشريف ( )20مكظفنا بشكؿ عشكائي في ك ازرة التربية التعميـ العالي ,ككما
فعبل؛ مما دفع الباحث لمقياـ ليذه
ىي مكضحة بالجدكؿ رقـ ( ,)1تـ استنتاج كجكد ضعؼ ن
الدراسة التي تيدؼ إلى البحث عف مكاطف الضعؼ كالتخمص منيا ,ككذلؾ مكاطف القكة
3

كتعزيزىا؛ مف أجؿ الكصكؿ إلى بناء تنظيمي يتناسب مع حجـ الخدمات التي تقدميا ك ازرة
التربية كالتعميـ العالي.
الجدكؿ رقـ ( )1عينة الدراسة االستكشافية
المسمى الوظيفي

مكان العمل

العدد

مدير

4

الك ازرة

رئيس قسـ

7

الك ازرة

رئيس شعبة

9

الك ازرة

جدكؿ رقـ ()2
الستبانة الستكشافية
إجابات العينة االستكشافية التي تمت خبلؿ إعداد خطة البحث خبلؿ الفترة

موافق

محايد

العبارات

.

غير موافق

ـ

( 15 -3فبراير )2017

 .1تكفر القيادات اإلدارية المناخ المناسب لمعامميف في الك ازرة إلبراز مياراتيـ كقدراتيـ
عمى التطكير في البناء التنظيمي.

80%

5%

15%

 .2يكجد كصؼ كظيفي معتمد لمعامميف في الك ازرة.

50%

10%

40%

 .3يتميز الييكؿ التنظيمي لمك ازرة بكثرة المستكىات اإلدارية المكجكدة بو.

75%

15%

10%

 .4يساعد الييكؿ التنظيمي في الك ازرة في تطكير ميارات القيادات اإلدارية

55%

5%

40%

 .5تكجد ازدكاجية في مياـ كحدات كادارات كأقساـ العمؿ في الك ازرة.

10%

30%

60%

 .6تشجع الك ازرة عمى تطكير البناء المؤسسي مف خبلؿ التفكيض كمنح الصبلحيات
كتكزيع المياـ.

50%

5%

45%

 .7التكنكلكجيا المكجكدة في الك ازرة ساعدت عمى السرعة في اتخاذ الق اررات داخؿ البناء
المؤسسي كالتنظيمي لمك ازرة.
 .8تسمح الك ازرة بتبادؿ المعمكمات بيف جميع مستكىات الك ازرة.

60%

15%

25%

75%

5%

20%

 .9ساعدت االستراتيجيات كالسياسات في الك ازرة عمى تقميؿ الجيد المبذكؿ مف قبؿ
العامميف فييا.

50%

4

10%

40%

 .10السياسات كاالستراتيجيات المتبعة تسمح باالستجابة السريعة لممتغيرات التي قد تحدث
أثناء العمؿ.

المجموع

45%

15%

40%

55%

11%

34%

مف اعداد الباحث في ضكء المعمكمات االحصائية

أسئمة الدراسة:
تمثمت الدراسة في السؤال الرئيسي التالي:

 ما دور الميارات القيادية في تطوير البناء التنظيمي لوزارة التربية والتعميم
العالي في محافظات غزة؟
والذي ينبثق عنو األسئمة الفرعية التالية:
 .1ما كاقع الميارات القيادية في ك ازرة التربية كالتعميـ العالي في محافظات قطاع غزة؟
 .2ما كاقع البناء التنظيمي لك ازرة التربية كالتعميـ العالي في محافظات قطاع غزة؟
 .3ما عبلقة الميارات القيادية بتطكير البناء التنظيمي لك ازرة التربية كالتعميـ العالي في
محافظات قطاع غزة؟
 .4ما أثر الميارات القيادية في تطكير البناء التنظيمي لك ازرة التربية كالتعميـ العالي في
محافظات قطاع غزة؟
 .5ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α ≥ 0.05مف متكسطات
استجابات المبحكثيف حكؿ متغيرات الدراسة(الميارات القيادية  ,البناء التنظيمي) تيعزل
لمتغيرات ( الجنس ,العمر ,الكظيفة ,المؤىؿ العممي ,سنكات الخبرة في الكظيفة )؟

أىداف الدراسة:
في ضكء مشكمة الدراسة ,كقمة الدراسات التي ترتبط بالميارات القيادية كالبناء التنظيمي ,فإف
الدراسة تسعى إلى تحقيؽ األىداف التالية:
 .1الكشؼ عف كاقع الميارات القيادية في ك ازرة التربية كالتعميـ العالي.
 .2الكشؼ عف كاقع البناء التنظيمي لك ازرة التربية كالتعميـ العالي.
 .3تحديد طبيعة العبلقة بيف الميارات القيادية كتطكير البناء التنظيمي لك ازرة التربية كالتعميـ .
 .4تحديد أثر ميارات القيادات اإلدارية في تطكير البناء التنظيمي لك ازرة التربية كالتعميـ العالي.
 .5إبراز الفركؽ في كجيات نظر المبحكثيف حكؿ متغيرات الدراسة.
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 .6ضركرة إيجاد حمكؿ ليذه المشكمة مف خبلؿ التكصيات التي تقدميا الدراسة بعد إتماميا.

أىمية الدراسة:
من الناحية النظرية في التالي:
 تعد ىذه الدراسة تحسب عمـ الباحث الدراسة األكلى التي تدرس العبلقة بيف الميارات
القيادية كالبناء التنظيمي في ك ازرة التربية كالتعميـ العالي.
 إضافة نتائج تمؾ الدراسة لممكتبة الفمسطينية بشكؿ خاص ,كالعربية كمرجع نظرم بشكؿ
عاـ ,كلمميتميف كالباحثيف كالمختصيف.
 ستساىـ ىذه الدراسة في إثراء معمكمات الباحث كالباحثيف اآلخريف حكؿ الميارات القيادية
كالبناء التنظيمي كالعبلقة بينيما؛ كذلؾ مف خبلؿ االطبلع عمى أدبيات الدراسة في الكتب
كالدراسات كالمراجع ذات العبلقة.
من الناحية العممية في التالي:
قطاعا يعتبر مف أىـ قطاعات المجتمع الفمسطيني ,كىك قطاع التعميـ
 تتناكؿ الدراسة
ن
كالميارات القيادية في تطكير البناء التنظيمي لتمؾ القطاع.

مساعدا لمقيادات اإلدارية في قطاع التعميـ كالقطاعات األخرل
عامبل
 قد تككف ىذه الدراسة
ن
ن
في تطكير البناء التنظيمي ,كتفعيؿ دكر إدارات التربية كالتعميـ في خدمة الطبلب بشكؿ

خاص كالمجتمع بشكؿ عاـ ,إذا ما تـ األخذ بنتائج كتكصيات ىذه الدراسة.
مرجعا تسترشد بو القيادات اإلدارية في ك ازرة التربية كالتعميـ
 يمكف أف تككف ىذه الدراسة
ن
جدا.
العالي الفمسطيني في تطكير مياراتيـ كقدراتيـ بشكؿ كبير ن

متغيرات الدراسة:

المتغير المستقؿ( الميارات القيادية)
كتنبثؽ عنيا المتغيرات كاألبعاد التالية (.الخطيب)26 :2014 ,
 ميارات ذاتية
 ميارات فنية
 ميارات فكرية
 ميارات إدارية
 ميارات إنسانية
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المتغير التابع( البناء التنظيمي)
كينبثؽ عنو المتغيرات كاألبعاد التالية ( .المكح)83 :2013 ,
 الييكؿ التنظيمي.
 المكارد البشرية.
 المياـ.
 التكنكلكجيا.
 السياسات كاالستراتيجيات.

فرضيات الدراسة:
 الفرضية الرئيسية األولى:
تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة (  )α≥ 0.05بيف الميارات القيادية
كتطكير البناء التنظيمي لك ازرة التربية كالتعميـ العالي ,كينبثؽ عنيا الفرضيات الفرعية التالية:
 .1تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة (  )α≥ 0.05بيف الميارات الذاتية
كتطكير البناء التنظيمي في ك ازرة التربية كالتعميـ العالي.
 .2تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة (  )α≥ 0.05بيف الميارات الفنية
كتطكير البناء التنظيمي في ك ازرة التربية كالتعميـ العالي.
 .3تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة (  )α≥ 0.05بيف الميارات الفكرية
كتطكير البناء التنظيمي في ك ازرة التربية كالتعميـ العالي.
 .4تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة (  )α≥ 0.05بيف الميارات اإلدارية
كتطكير البناء التنظيمي في ك ازرة التربية كالتعميـ العالي.
 .5تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة (  )α≥ 0.05بيف الميارات اإلنسانية
كتطكير البناء التنظيمي في ك ازرة التربية كالتعميـ العالي.
 الفرضية الرئيسية الثانية:
يكجد أثر ذك داللة إحصائية عند مستكل داللة (  )α≥ 0.05لمميارات القيادية اإلدارية عمى
البناء التنظيمي.
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 الفرضية الرئيسية الثالثة:
تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة (  )α≥ 0.05بيف متكسطات استجابة
المبحكثيف حكؿ متغيرات الدراسة ( الميارات القيادية  ,البناء التنظيمي) تيعزل لمتغيرات
(الجنس ,العمر ,المؤىؿ العممي ,سنكات الخدمة).

حدود الدراسة:
 .1الحد الموضوعي:
تناكلت الدراسة مكضكع دكر الميارات القيادية في تطكير البناء المؤسسي لك ازرة التربية كالتعميـ
العالي في محافظات قطاع غزة.
 .2الحد المكاني:
تـ تطبيؽ الدراسة عمى ك ازرة التربية كالتعميـ العالي في محافظات قطاع غزة.
 .3الحد البشري:
تـ تطبيؽ ىذه الدراسة عمى العامميف في الكظائؼ اإلشرافية كاإلدارية في ك ازرة التربية كالتعميـ
العالي مف كظيفة رئيس شعبة إلى ككيؿ ك ازرة.
 .4الحد الزماني:
تـ تطبيؽ ىذه الدراسة عمى ك ازرة التربية كالتعميـ العالي في غزة كالمديريات التابعة ليا خبلؿ فترة
القياـ بيذه الدراسة خبلؿ العاـ ( 2018 _ 2017ـ).
مصطمحات الدراسة والتعريفات الجراءية :
 الميارات القيادية :
ىي القدرة عمى التفكير المجرد كطرح القضايا الكمية التي يستشرؼ مف خبلليا القائد مستقبؿ
المؤسسة دكف اإلنشغاؿ بالمؤثرات الخارجية ,ككذلؾ الدقة في القياـ بعمؿ مف األعماؿ بكفاءة

كفاعمية (عميكة.)22 :2001 ,
ائيا):
 الميارات القيادية (إجر ً

ىي مجمكعة مف النشاطات كالمعارؼ التي يمارسيا الشخص مف أجؿ التأثير عمى اآلخريف,

كتتمثؿ في الجكانب الذىنية التي تتككف مف القدرة عمى التفكير كاإلبداع ,كالجكانب اإلنسانية
التي تتمثؿ في القدرة عمى التفاعؿ مع اآلخريف ,كالجكانب الفنية كالتي تتمثؿ في القدرة عمى
القياـ باألمكر المتخصصة في مجاؿ مف مجاالت العمؿ.
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 القيادات اإلدارية:
ىي العممية التي يؤثر مف خبلليا شخص عمى جماعة لمكصكؿ إلى أىداؼ مشتركة (حناف,
.)5 :2014
ائيا):
 القيادة اإلدارية (إجر ً

تتعدد التعريفات لمقيادة اإلدارية إال أنيا في مجمميا تجمع عمى أنيا قدرة الفرد عمى القياـ بعممية

التأثير عمى اآلخريف ,ككسب طاعتيـ ,كتحقيؽ أىداؼ المنظمة مف خبلؿ الممارسات الفنية
كالذىنية كاإلنسانية.
 البناء التنظيمي:
ىك المنظكمة المتكاممة لنتائج أعماؿ المنظمة أك المؤسسة ,في ضكء تفاعميا مع عناصر البيئة
الداخمية كالخارجية ,التي تشمؿ أبعاد أداء األفراد ,كأداء الكحدات التنظيمية في إطار السياسات
العامة ككذلؾ التنمية االقتصادية كاالجتماعية (متعب.)11 :2010 ,
ائيا):
 البناء التنظيمي (إجر ً

ىك اإلطار العاـ الذم يشمؿ جميع فركع كأقساـ كادارات المؤسسة ككذلؾ األعماؿ كالعممية
المنكطة بالمؤسسة مثؿ الييكؿ التنظيمي ,المياـ ,الصبلحيات ,الكاجبات ,األدكات المستخدمة,

التفكيض ,كالميارات المطمكبة في أعماؿ المؤسسة.
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الفصل الثأني
اإلطار النظري للدراسة

ويشتمل عمى المباحث التالية
 المبحث األول  :الميارات القيادية.
 المبحث الثاني :البناء التنظيمي.
 المبحث الثالث :نبده عن وزارة التربية والتعميم العالي.
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تمييد:
أدل التطػ ػػكر اليائػ ػػؿ فػ ػػي المجتمػ ػػع إلػ ػػى التكج ػ ػػو نحػ ػػك االىتم ػ ػاـ الكبيػ ػػر بالػ ػػدكر القي ػ ػػادم
لممؤسسػػات بشػػكؿ عػػاـ ,كخاصػػة الميػػارات كالممارسػػة التػػي تقػػكـ بيػػا ىػػذه القيػػادات؛ مػػف أجػػؿ
تطكير البناء التنظيمي لتمؾ المؤسسات؛ مف أجؿ تحقيؽ طمكحات كتطمعػات المجتمػع فػي تقػديـ
الخدمات بأفضؿ المخرجات كبأكثر نكعية.
كمف ىنا تبرز احتياجات المؤسسة لممارسة الميارات القيادية لدل اإلدارة العميػا؛ مػف أجػؿ إجػراء
التغيػػر كالتطػػكير التنظيمػػي؛ مػػف أجػػؿ مكاجيػػة المتطمبػػات الداخميػػة لمتنظػػيـ كالمتطمبػػات الخارجيػػة
الخاصة بالبيئة الخارجية؛ مػف أجػؿ تحسػيف األداء الكمػي سػكاء عمػى المسػتكل اإلدارم كالمسػتكل
التنظيمي (المكح.)59 :2013 ,
 يتناكؿ ىذا الفصؿ المباحث الثبلثة الرئيسية لمدراسة عمى النحك التالي:
المبحث األكؿ :الميارات القيادية
البلزمػػة لمقيػػادة كالعبلقػػة بينيمػػا,
يتنػػاكؿ ىػػذا المبحػػث مفيػػكـ القيػػادة كأىميتيػػا ,ككػػذلؾ الميػػارات ٌ
كميػػارات القائػػد اإلدارم النػػاجح كأثرى ػػا عمػػى تطػػكير أداء المؤسس ػػة ,كأىميػػة الميػػارات القيادي ػػة,
كالفرؽ بيف الميارة كالقدرة ,كأىمية الميارات القيادية كاإلدارية في صدر اإلسبلـ.
المبحث الثاني :البناء التنظيمي
يتنػ ػػاكؿ مفيػ ػػكـ البنػ ػػاء التنظيمػ ػػي كأبعػ ػػاده مثػ ػػؿ :الييكػ ػػؿ التنظيمػ ػػي ,كالم ػ ػكارد البش ػ ػرية ,كالميػ ػػاـ,
كالتكنكلكجيا كالسياسات ,كاالستراتيجيات ,كالعبلقة بيف الميارات القيادية كالبناء التنظيمي.
المبحث الثالث :وزارة التربية والتعميم العالي
يتنػػاكؿ ىػػذا المبحػػث التعريػػؼ بػػك ازرة التربيػػة كالتعمػػيـ كمياميػػا ,كالييكػػؿ التنظيمػػي لمػػك ازرة ,كتكزيػػع
القيػػادات اإلداريػػة فييػػا ,كمػػدل امػػتبلؾ تمػػؾ القيػػادات لمميػػارات القياديػػة كأثرىػػا عمػػى تطػػكير البنػػاء
التنظيمي.
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المبحث األول
الميارات القيادية
تمييد:
تعد الميارات القيادية مف أىـ ركائز العمؿ المؤسسي ,كمف أكثر السمات الحيكية
لؤلنشطة التي تؤثر عمى جكدة كنكعية أداء العامميف في المؤسسات سكاء الخاصة أك العامة أك
غيرىا مف منظمات األعماؿ .كفي ىذا المبحث يتـ التركيز عمى المفاىيـ الخاصة بالقيادة
البلزمة لمدراسة.
البلزمة ليا كالمتغيرات ٌ
كالميارات ٌ
كتعد القيادة جكىر كمحكر العممية اإلدارية؛ ألنيا رأس اليرـ بالنسبة لممنظمة ,كىي تشبو
الدماغ لدل اإلنساف ,فيي مف تحكـ عمى نجاح أك فشؿ المؤسسة.
أول :تعريف القيادة
ً
تختمؼ كتتعدد التعريفات لمفيكـ القيادة ,فكؿ منيا تأتي حسب الفمسفة أك النظرية التي
يتمحكر حكليا المكضكع ,كذلؾ حسب البيئة المحيطة كالعكامؿ المتغيرة مثؿ :متغيرات البيئة أك
الزمف ,السياسة ,الثقافة ,كاألىداؼ المراد تحقيقيا ,إال أنيا تجتمع حكؿ ركائز كأبعاد كمحاكر
رئيسية لمقيادة شكؿ عاـ ,كمف ىذه التعريفات التالي:
ييعرفيا (عسكر) بأنيا" :القدرة عمى التعامؿ مع األفراد كالجماعات بحكمة كعقبلنية ,كباستخداـ

السمطة الرسمية كغير الرسمية ,كامتبلؾ القدرة عمى التأثير كاإلقناع كاإلبداع كالتغير ,كالتكفيؽ بيف

طمكحات المرؤكسيف؛ بيدؼ تحقيؽ الخطط المرسكمة لممؤسسة بدقة كفاعمية"(عسكر:2012 ,
.)14
كقد عرفيا (ىاشـ) بأنيا" :قدرة القائد عمى إقناع األفراد ,كالتأثير عمييـ كعمى سمككيـ؛ لحمميـ
عمى أداء كتنفيذ كاجباتيـ كمياميـ التي تسيـ في تحقيؽ األىداؼ المشتركة لمجماعة ,كمف ثـ
أىداؼ المنظمة" (ىاشـ.)35 :2010 ,
كيرل (الشافعي) "أف القيادة ىي القدرة عمى التأثير في سمكؾ اآلخريف كتكجيييـ كاستمالتيـ نحك

أىداؼ مرسكمة ,كتنسيؽ جيكدىـ مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ المرسكمة لممنظمة (الشافعي:2016 ,
.)19
كيعرفيا (فركانة)" :أنيا قدرة القائد عمى التأثير عمى سمكؾ األفراد ,مف خبلؿ التحفيز كالمشاركة
اإليجابية؛ بغية الكصكؿ إلى تحقيؽ أىداؼ الجماعة (فركانة.)15 :2014 ,
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ويعرف الباحث القيادة بأنيا :القدرة عمى التأثير عمى نشاطات كسمككيات األفراد كالجماعات؛
ّ
مف أجؿ تنفيذ األنشطة كاألعماؿ بدقة كفاعمية؛ كمف أجؿ تحقيؽ األىداؼ المشتركة مف خبلؿ

الميارات المتنكعة التي يمتمكيا القائد.
ثان ًيا :أىمية القيادة

يقكؿ النبي (صمى اهلل عميو كسمـ) ":إذا كنتـ ثبلثة فأمركا أحدكـ" ,كفي ركاية أخرل "إذا

تبيف أف كؿ جماعة أك مؤسسة ميما صغر حجميا
خرج ثبلثة في سفر فميتأمركا أحدىـ" ,لذلؾ ي ٌ

أك كبر فيي تحتاج إلى ىم ٍف يدير كقتيا ,كيقكد أمكرىا؛ مف أجؿ الكصكؿ إلى مبتغى ىذه

الجماعة(االلباني.)56 :1992 ,
وتكمن أىمية القيادة في:

 .1أف القيادة ركيزة أساسية في تيسير أمكر الجماعة كتحقيؽ أىدافيا.
 .2أنيا حمقة الكصؿ المتمثمة في القكة التي تتدفؽ لتكجيو الطاقات بأسمكب متناسؽ كمتسمسؿ
كمرتب.
 .3تعمػػؽ الجكان ػب اإليجابيػػة فػػي المؤسسػػة ,كتقمػػيص الجكان ػب السػػمبية قػػدر اإلمك ػاف؛ م ػف أجػػؿ
مكاكبة المتغيرات المحيطة كتكظيفيا لخدمة المصمحة العامة (الشافعي.)22 :2015 ,
 .4تنمية كتدريب كرعاية األفراد باعتبارىـ أىػـ مػكرد فػي المنظمػة ,ممػا يجعػؿ العػامميف يتخػذكف
القائد قدكة ليـ كيسيركا عمى دربو ( فركأنة.)15 :2016 ,
ثالثًا :عناصر القيادة
يكاد يجمع الباحثيف كالدارسيف لمكضكع القيادة عمى شركط أساسية اليبد مف كجكدىا حتٌى تتػكفر

القيادة ,كىي (السكارنة:)99 :2010 ,

 .1الجماعة :كجكد مجمكعة مف األفراد.
 .2األىداؼ :االتفاؽ عمى أىداؼ تسعى الجماعة لمكصكؿ إلييا.
 .3القائد :كجكد قائد الجماعة يككف صاحب تأثير كفكر إدارم كقرار صائب كتأثير إيجػابي فػي
سمكؾ الجماعة.
ويرى الباحث أف أركاف كعناصر القيادة تكاد تككف أساسية كطبيعية في شتى مجاالت العمؿ مع
كج ػػكد فػ ػكارؽ بس ػػيطة كعم ػػى كج ػػو الخص ػػكص ف ػػي العم ػػؿ القي ػػادم كاإلدارم ,ألف األفػ ػر ىاد كالقائ ػػد

كاألىداؼ كبلىماى مف أسس بناء العمؿ التنظيمي ,كك ازرة التربية كالتعمػيـ تعػج بػاإلجراءات كتضػـ
العدد الكبير مف األفراد ,كىي ىم ٍف تقػكـ بتخػريج أغمػب أفػراد المجتمػع نحػك سػبؿ الحيػاة كمجػاالت
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العمػػؿ ,كليػػا أىػػداؼ نبيمػػة تعمػػؿ عمػػى بنػػاء مجتم ػع صػػالح قػػادر عمػػى االن ػدماج فػػي الحيػػاة مػػع
المجتمعات األخرل في العالـ.
ابعا :الميارات القيادية
رً

حتٌى تككف المؤسسة قادرة عمى تحقيؽ أىدافيا اليبد مف تكفر ميارات في ىم ٍف يقكد تمؾ

المؤسسة ,كتتنكع كتتعدد ىذه الميارات الفنية ,فمنيا ما يتعمؽ بالميارات الذاتية ,كالفكرية,
كالميارات اإلدارية ,الميارات اإلنسانية ,كالفنية كغيرىا مف الميارات األخرل (الخطيب:2014 ,
.)26
كيعرؼ (فركانة) الميارات عمى أنيا قدرة القائد عمى إحداث المكاءمة بيف الفريؽ كالبيئة الخارجية
كالداخمية المحيطة بيذا الفريؽ ,بحيث يجعؿ مف ىذه البيئة قكة دافعة لتحقيؽ أىداؼ الفريؽ
(فركانة.)39 :2014 ,
كعرفيا (الشاعر) أنيا :مجمكعة مف السمات كالقدرات المعرفية كالشخصية كالفنية ذات الكفاءة
كالفاعمية التي يمتمكيا مديرم المدارس بمحافظات غزة مف أجؿ القياـ بأعماليـ بسرعة كبدقة
كبسيكلة لتحقيؽ األىداؼ المطمكبة (الشاعر.)46 :2016 ,
مكضكعيا
كيعرفيا ( )Payneعمى أنيا العمميات المختمفة التي يمكف لمفرد عف طريقيا الحكـ
ن

عمى المتغيرات كامكانية التأثير فييا (.)Payne, 1999: 44

ويرى الباحث أف الميارات القيادية عمى أنيا مجمكعة مف النشاطات كالمعارؼ التي يمارسيا
الشخص مف أجؿ التأثير عمى اآلخريف ,كتتمثؿ في الجكانب الدىنية التي تتككف مف القدرة عمى
التفكير كاإلبداع ,كالجكانب اإلنسانية التي تتمثؿ في القدرة عمى التفاعؿ مع اآلخريف ,كالجكانب
الفنية التي تمثؿ في القدرة عمى القياـ باألمكر المتخصصة في مجاالت العمؿ ,كالميارات
اإلدارية التي تحقؽ أىداؼ المؤسسة.
خامسا :أنواع الميارات القيادية
ً

تتعدد الميا ارت الكاجب تكافرىا في القائد الكفؤ كالفعاؿ كتعد ىذه الميارات مف أىـ العكامؿ
المؤثرة عمى مستكل جكدة أداء المؤسسة ,كالمقصكد بالميارة أداء العمؿ بأسرع كقت ممكف كأقؿ

جيد كتتميز الميارة بأنيا مكتسبة كيمكف تنميتيا كيمكف حصرىا في التالي:
أ -الميارات الذاتية:
كتتككف الميارات الذاتية مف امتبلؾ الفرد السمات الجسمية كالقدرات العقمية ,كتشمؿ المبادأة
كاالبتكار ,كتتطمب ىذه الميارات كجكد القكة البدنية التي تمنح الفرد القدرة عمى التصرؼ كسرعة
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اتخاذ القرار ككذلؾ الطبلقة المفظية كاالتٌصاؼ باليدكء ,كسعة الصدر ,كالرغبة في النمك
الميني ,كتطكير الذات ,كتحمؿ ضغط العمؿ ,كامتبلؾ المركنة ,كالقدرة عمى تقبؿ اآلخريف,
كالخمؽ الطيب ,كالقدكة الحسنة ,كتحمؿ المسؤكلية ,كالسيطرة عمى مشاعره كعكاطفو ,كيكجييا
نحك القرار الصائب كاألفضؿ (الحميمي.)51 : 2017 ,
ب -الميارات الفنية:
كىي الميا ارت التي تتعمؽ باألمكر الفنية المتخصصة ,مثؿ :امتبلؾ الفرد القدرة عمى أداء عممو
كتخصصو مثؿ :التخطيط ,التنظيـ ,التكجيو ,الرقابة.
كاتخاذ القرار ,كحؿ المشكبلت ,كاستحضار البدائؿ ,كامتبلؾ المعارؼ كالمعمكمات ,كالقياـ
باألعماؿ كالمياـ المنكطة بو بإتقاف كدراية ,كتتعمؽ ىذه الميارة بالجانب التنفيذم ,كتعكس
الخبرة كالمعرفة لدل مف يقكـ بيا (شاىيف.)72 :2011 ,
ج -الميارات الفكرية (الذىنية):
كىي تتركز في القدرة عمى التفكير كاإلبداع كاالبتكار ,كالقدرة عمى رسـ التصكر المناسب ألم
مكقؼ ,كتميز ىذه الميارة القائد بالقدرة عمى التحميؿ كالتنبؤ الجيد لممستقبؿ.
كتتشعب الميارات الفكرية إلى ميارات عدة فرعية تتمثؿ في ( االغا:)73 :2008 ,
 -1القدرة عمى االستنتاج كمعرفة أسباب األمكر كالحكادث.
 -2التفكير اإلبداعي كاستحداث طرؽ كأساليب جدية لمعمؿ.
 -3القدرة عمى تحديد المعمكمات المطمكبة التخاذ القرار المناسب.
 -4التفكير االنعكاسي بحيث يستكعب القائد األفكار المطركحة مف اآلخريف.
د -الميارات اإلدارية:
تتنكع الميارات اإلدارية ,كىي ذات طابع إدارم بحت ,كتعد مف الميارات األساسية كالضركرية
إلنجاح أم عمؿ ,ومنيا:
 -1ميارة اتخاذ القرار:
حيث تعتبر ىذه الميارات مف أىـ الميارات التي يتطمب كجكدىا في القيادة اإلدارية ,كىي عامة
كشاممة لجميع األنشطة كالتصرفات التي تتـ داخؿ المؤسسة (المزيف.)23 :2014 ,
 -2ميارة إجراء المقاببلت:
تتمثؿ ىذه الميارة في القدرة عمى االتصاؿ كالتكاصؿ مع العامميف باستمرار ,كالقدرة عمى تحديد
البلزمة مف خبلؿ تمؾ المقاببلت.
االحتياجات التدريبية ٌ
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 -3ميارة إدارة االجتماعات:
كىي القدرة عمى إدارة االجتماعات عمى نحك جيد كالقدرة عمى إدارة فرؽ العمؿ ,كتحديد جدكؿ
أعماؿ مناسب لبلجتماع يشمؿ تكميؼ المرؤكسيف (أبك زعيتر.)93 :2009 ,
 -4ميارة إدارة األفراد:
كىي ميارة خاصة بإدارة شؤكف األفراد العامميف في المؤسسة ,مف حيث تكزيع المياـ ,كمراقبة
العمؿ ,كمتابعة حضكر كانصراؼ العامميف (األغا.)72 :2008 ,
 -5ميارة إدارة الكقت:
البلزـ لو ,كمف أىـ قكاعد
تؤدل في الكقت المناسب ك ٌ
كيقصد بيا إدارة االنشطة كاألعماؿ التي ى
ىذه الميارة االستغبلؿ األمثؿ لمكقت كاإلمكانيات المتكفرة.

 -6ميارة كتابة التقارير:
كىي الميارة الخاصة بكتابة التقارير الخاصة بالعمؿ ,مثؿ :اعداد السجبلت كالممفات كالتقارير,
كمف األمثمة عمييا كتابة تقارير تقييـ األداء لمعامميف في المؤسسة (كنعاف-275 :1982 ,
.)281
ميارات القيادات اإلدارية الحديثة

شكؿ رقـ ()1
(المصدر :ابك زعيتر)77 :2009 ,

16

كبل حسب
ويرى الباحث أف ىذه الميارات ,ىي ميارات تتفرع كتتسمسؿ مف جميع الميارات ن
طبيعة عممو كمجالو كالتكقيت ,ككذلؾ مكقع العمؿ كالبيئة المحيطة بيا ,كتنسجـ مع الميارات
ككبل بحسب طبيعة ىذه الميارات كالمكاف كالزماف التي
الذاتية كالفكرية ,كاإلنسانية ,كالفنية ,ن
تمارس فيو.
ق -الميارات اإلنسانية:
تتميز ىذه الميارة عف غيرىا مف الميارات أنيا مف أىـ الميارات؛ ألنيا جكىر العمؿ في أم
مجاؿ كفي أم عمؿ تكمف في القدرة عمى التعاكف مع اآلخريف ,كامتبلؾ القدرة عمى تقبؿ
اآلخريف ككسب طاعتيـ كرضاىـ ,كالتأثير فييـ ,فالعبلقات اإلنسانية جكىر كأساس العمؿ
القيادم كاإلدارم (الخطيب.)24 :2014 ,
كيرل (كنعاف) أف الميارات اإلنسانية تعني قدرة القائد عمى التعامؿ مع المرؤكسيف كتنسيؽ
جيكدىـ ,كخمؽ ركح العمؿ الجماعي بينيـ ,كىذا يتطمب الفيـ المتبادؿ بينو كبينيـ ,كمعرفة
آل ارئيـ كميكليـ كاتجاىاتيـ ,فالميارة اإلنسانية تعكس قدرتو عمى التعامؿ مع األفراد(كنعاف,
.)333 :2009
كيرل (الجعبرم) أف التطكر السمككي ,كتحسيف العبلقات اإلنسانية ضمف بيئة العمؿ تككف أكثر
فائدة في إحداث تطكير إدارم ,كأف البعد اإلنساني في التعامؿ مع العامميف أحد أىـ مقكمات
اإلبداع اإلدارم ,كىي بدكرىا تفسح المجاؿ لشعكر العامميف بصفاء النفس كالذىف ,كبذلؾ يتحقؽ
االنجاز (الجعبرم.)30 :2008 ,
ويرى الباحث أف الميارات اإلنسانية تكمف في قدرة القائد عمى التعامؿ مع األفراد كالقدرة عمى
تفيـ حاجاتيـ كميكليـ كاتجاىاتيـ كمكاءمتيا مف أجؿ كسب رضاىـ ,كاستمالة قمكبيـ؛ مف أجؿ
العمؿ المراد القياـ بو.
ظا غميظ
كيستدؿ عمى ذلؾ مف خبلؿ قكلو تعالى لنبيو (صمى اهلل عميو كسمـ)" :كلك كنت ف ن
القمب ألنفضكا مف حكلؾ" (سكرة آؿ عمرآف ,آية .)159
كبجأنب ذلؾ فأف لمقيادة مقكمات عدة منيا:
 -السمطة

-العظمة (القكة المعرفية ,اإلعجاب ,التأثير ,الجسـ)

 -حسف التصرؼ

 -الحكمة

 -القدرة عمى اتخاذ القرار

 -امتبلؾ ركح التعاكف

 -المثؿ

 -القدرة عمى تحديد األىداؼ

 -الرؤية االستراتيجية

 -التكاضع
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أىمية التدريب لتنمية الميارات القيادية:
بما أف الميارات القيادية تتميز بأنيا مكتسبة فبليبد مف تنميتيا حتٌى تصبح عمى الكجو الصحيح,
كتؤدم األىداؼ المنكطة بيا .كىذا يتـ مف خبلؿ عممية التدريب ,كىك حاجة ماسة لتنمية

قادر عمى مكاجية التحديات كالمستجدات كالمتغيرات ,كمكاكبة
الميارات القيادية؛ لككف القائد نا

اإلن فجار المعرفي كالمستجدات العممية كالعممية كالتكنكلكجية عمى مستكل قطاعات الدكلة بشكؿ
عاـ ,كقطاع التعميـ شكؿ خاص ,كباألحرل رأس اليرـ في ك ازرة التربية كالتعميـ (السكارنة,
.)17 :2011
أىداف عممية تدريب وتأىيل القيادات(الحميمي:)58 :2017 ,
 -1زيادة الكفاءة كالقدرة عمى أداء العمؿ بطريقة أفضؿ كجيد أقؿ.
 -2إتاحة الفرصة لمعامميف لمتعرؼ عمى األساليب كاالتجاىات الحديثة كالمتطكرة في العمؿ
اإلدارم.
الخبلؽ؛ مف أجؿ التكيؼ مع طبيعة العمؿ كمكاجية
 -3زيادة قدرة األفراد عمى التفكير المبدع ك ٌ
المشكبلت كالتغمب عمييا.
 -4تقميؿ األخطاء في العمؿ كانياء حالة عدـ االستقرار الكظيفي التي قد يتعرض لو العامميف؛
بسبب عدـ القدرة عمى القياـ بمياميـ كأعماليـ (السكارنة.)17 :2011 ,
ويرى الباحث أف مكضكع التدريب مف أىـ األمكر الكاجب القياـ بيا في جميع مراحؿ العمؿ,
كفي جميع مجاالت كنكاحي القطاع الكظيفي ,كباألحرل كظيفة التعميـ؛ ألنيا مف الكظائؼ التي
تتغير حسب الظركؼ كاألكضاع كالمستجدات كالتطكرات التي تحدث في العالـ بشكؿ عاـ.
سادسا :الفرق بين الميارة ( )Skillوالقدرة ()Ability
ً

يكجد تشابو بيف الميارة كالقدرة ,كلكف االختبلؼ ىي ٍك يمف في التنفيذ كالممارسة.

كيرل (الخطيب) أف الميارة تعني أداء العمؿ بسرعة كدقة ,أما القدرة فيي تعني إمكانية أداء
العمؿ بصرؼ النظر عف السرعة أك الدقة في األداء (الخطيب.)85 :2000 ,
غالبا ما تتكفر لدل جميع األفراد ,فالقدرة عمى أداء العمؿ ليس ميزة
كي ٌبيف (أبك زعيتر) أف القدرة ن

خاصة؛ بؿ عامة ,كأنيا ال تركز عمى السرعة أك الدقة أك الكفاءة أك الفاعمية ,أما الميارة فيي
تعني القدرة عمى أداء العمؿ كلكف بأسرع كقت ممكف كأقؿ جيد كأفضؿ كفاءة كدقة(أبك زعيتر,
.)71 :2009
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ويرى الباحث أف الميارة أعـ كأشمؿ مف القدرة فالقدرة ,نفس أداء العمؿ بغض النظر عف
مستكل جكدة ىذا العمؿ ,أما الميارة نفس اداء العمؿ بجكدة عالية ,كدقة فائقة ,كالميارة ىي
صفة مكتسبة كيمكف تنميتيا كتطكيرىا مف أجؿ الكصكؿ إلى حالة مف االستقرار كالتنمية
كاإلنجاز.
سابعا :الفرق بين المدير والقائد
ً

عمى الرغـ مف أف المصطمحيف يعداف كجييف لعممة كاحدة ,كيستخدماف بشكؿ متبادؿ ,إال أف
كؽ كاضحة بينيما ,أجمع عمييا عمماء اإلدارة ,كىذه الفركقات تتمخص في:
ىناؾ فر ه
جدكؿ رقـ ( ) 3
يوضح الفرق بين خصائص القائد والمدير
القائد

المدير
 يركز عمى ممارسة العممية اإلدارية.

يركز عمى اإلبداع كاإلبتكار.

 يحافظ عمى الكجكد.

يطكر المكجكد كيستحدث غيره.

 يركز عمى األنشطة كاألنظمة كالقكانيف يركز عمى األفراد كتحفيزىـ.
كااللتزاـ بيا.
 يعتمد عمى الرقابة عمى اآلخريف.

يبني الثقة في اآلخريف.

 نظرتو قصيرة األجؿ.

نظرتو طكيمة األجؿ.

 يسأؿ كيؼ كمتى؟

يساؿ ماذا كلماذا؟

 يقبؿ الكضع الراىف.

يتحدل الكضع الراىف.

 يقكـ باألعماؿ بالشكؿ الصحيح.

يقكـ باألعماؿ بالشكؿ األصح.

 المدير يتـ تعيينو في المنصب.

يظير مف بيف الجماعة كبمباركتيـ.

 يستمد سمطاتو مف مكقعو الرسمي.

يستمد سمطاتو مف الجماعة كالتابعيف.
(القريكتي)89 :1993 ,

ثام ًنا :الميارات القيادية واإلدارية في اإلسالم
عمما لـ يتطرؽ لو الديف اإلسبلمي في القرآف الكريـ كالسنة النبكية ,أما
ال تجد نا
أمر اك ن
عمبل أك ن
ما يخص القائد كالقيادة كالممارسات كالصفات كالتخطيط كاإلعداد كالتنظيـ كغير ذلؾ مف
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األمكر اإلدارية ,ىي مف األمكر مكضع االىتماـ في الديف اإلسبلمي ,كمنيا مقكمات كشركط
القيادة اإلسبلمية.
كيرل (أبك الفضؿ) القيادة ىي :النكر المستمد مف القائد الحكيـ التي يكجو نحك الق ار ارت
ِ
السميمة ,كيظير ذلؾ مف خبلؿ قكلو تعالى ":فَإن تَ َن َاز ْعتم ِفي َ ٍ
س ِ
ول أن
ش ْيء فَ ُردُّوهُ إِلَى المو َوالر ُ
س ُن تَأ ِْو ًيال(( "(59سكرة النساء :آية .)59
ُكنتم تُ ْؤ ِمنُ َ
ون ِبالم ِو َوا ْل َي ْوِم ْاْل ِخ ِر َذِل َك َخ ْيٌر َوأ ْ
َح َ

كقكلو (صمى اهلل عميو كسمـ) ":تركت فيكـ أمريف لى ٍف تىضمكا ما تمسكتـ بيما :كتاب اهلل ,كسنة

نبيو صمى اهلل عميو

كسمـ" (صحيح مسمـ).

كيرل (أبك الفضؿ) أف ىذه المقكمات تى ٍك يمف في (أبك الفضؿ:)140 :1996 ,
 .1اإليماف كالمكضكعية.
 .2الفصاحة كالبياف.
 .3المنيجية كالقدرة.
 .4العمـ كالخمؽ الحسف.
 .5اإلعداد كالتعمـ.
 .6الرحمة كالشكرل.
 .7العزيمة كالكاقعية.
ويرى الباحث أف الميارات القيادية كاإلدارية مف األمكر التي اىتـ اإلسبلـ بيا مف خبلؿ تنميتيا
اتبع
كتطكيرىا ,كيظير ذلؾ مف خبلؿ تعامؿ النبي (صمى اهلل عميو كسمـ) مع أصحابو ,حيث ٌ

النبي أسمكب تكزيع المياـ عمى أصحابو في إدارة الدكلة اإلسبلمية ,كقيادة المعارؾ كالغزكات,
ٌ
كادارة شؤكف الدكلة كأىميا في الشكرل.
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المبحث الثاني
البناء التنظيمي
مقدمة:
ييعد التنظيـ الكظيفة الثانية مف كظائؼ اإلدارة كالعممية اإلدارية ,كييعد التخطيط كالبناء

التنظيمي أداة ف ٌعالة لتحقيؽ أىداؼ المؤسسة ,مف خبلؿ تحديد كاجبات كمسؤكليات العامميف,
كتعديؿ سمككيـ مف خبلؿ إحداث التغيرات التنظيمية المناسبة في المنشأة.

كسكؼ يتناكؿ ىذا المبحث مفيكـ البناء التنظيمي كأبعاده كأىميتو ,ككذلؾ مبادئ البناء
التنظيمي ,كما يتعمؽ بالتطكير التنظيمي.
أول :المقصود بالتنظيم
ً
تكزيع الكاجبات كالمسؤكليات عمى األشخاص كتحديد سمطات كؿ شخص ,ككذلؾ تحديد
العبلقات بيف األشخاص ,كتنسيؽ األعماؿ في المنظمة بما يعمؿ عمى عدـ ازدكاجية
االختصاصات كعدـ الخكؼ كاالرتباؾ ,مما يؤدم الى تكزيع الكفاءات كاالستخداـ األمثؿ
لمكفاءات (ك ازرة التربية كالتعميـ العالي ,كتاب اإلدارة كاالقتصاد.)40 :2006 ,
ثان ًيا :المقصود بالبناء التنظيمي

أمر يجذب
أف التفاعؿ القائـ بيف جميع العكامؿ المحيطة بالبناء التنظيمي يجعؿ مف ىذه العممية نا
الدارسيف كالباحثيف ,كيثير رغبةن لدييـ في السير في مسارات التطكير كالتغيير في البناء

المؤسسي كالسمكؾ التنظيمي.
كيرل (المكح) أف البناء التنظيمي أشمؿ كأعـ مف الييكؿ التنظيمي ,كىك اإلطار الرسمي
لممنظمة الذم يضـ معظـ أك جميع األنشطة التي تقكـ بيا المؤسسة لمكصكؿ إلى أىدافيا,
كتشمؿ ىذه األنشطة؛ المياـ ,كالسياسات ,كاإلجراءات كالتدرب ,كالتكنكلكجيا كتحديد نظاـ
شرؼ لدل القيادات ,ككذلؾ تخطيط المسار الكظيفي ,كتخطيط المكارد البشرية كغير ذلؾ
اإل ا
مف األنشطة(المكح.)73 :2013 ,
نسبيا ألدكار العمؿ كالكسائؿ اإلدارية,
أما (كمكب) فبٌيف أف البناء التنظيمي ىك :التكزيع الثابت ن
منطقيا نشاطات العمؿ المترابطة ,كيتيح لممنظمة تيسير نشاطاتيا,
الذم يكلد مف خبلليا
ن
كالتنسيؽ بينيا كالسيطرة عمييا (كمكب.)260 :2010 ,
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ويرى الباحث أف البناء التنظيمي ىك اإلطار العاـ الذم يشمؿ جميع األنشطة كفركع كأقساـ
كادارات المؤسسة ,ككذلؾ األعماؿ المنكطة بيا مثؿ :الييكؿ التنظيمي ,كالمياـ ,كالصبلحيات
كالكاجبات ,كاإلدارات ,كالسياسات المستخدمة لمتفكيض.
ثالثًا :أىمية البناء التنظيمي
أف البناء التنظيمي السميـ في المؤسسة يحقؽ االنسجاـ كالتطابؽ بيف المكظفيف كالكظيفة ,كما
يعرؼ بالكصؼ كالتكصيؼ الكظيفي ,ككذلؾ بدكره يحقؽ التكازف كالت اربط بيف مختمؼ مستكىات
المؤسسة ,كخاصة عندما يككف األمر يتعمؽ بإحدل أىـ مرافؽ الدكلة أال كىك سمؾ التعميـ
المتمثؿ في ك ازرة التربية كالتعميـ.
كيرل (جاد الرب) أف أىمية البناء التنظيمي تكمف في أنيا كسيمة لتحديد كتشجيع أكجو النشاط
اإلدارم الذم يتحقؽ مف خبللو ترتيب شكؿ إدارات كأقساـ المؤسسة ,كتحديد السمطات
البلزمة ألداء ىذه األنشطة مع تحديد العبلقات التنظيمية بيف مختمؼ أفراد
كالمسؤكليات ٌ
كمستكىات التنظيـ (جاد الرب.)350 :2012 ,
كيرل الباحث أف البناء التنظيمي يمكف كصفو عمى أنو جميع األنشطة كاألدكات التي تعمؿ
عمى تحقيؽ الترابط كالتطابؽ بيف جميع اإلدارات كاألقساـ كالفركع داخؿ المؤسسة ,كالتي مف
خبلليا يتـ تحديد خطكط السمطة كالمسؤكلية داخؿ المنشأة.
ابعا :مبادئ البناء التنظيمي
رً

عند القياـ بعممية تطكير البناء التنظيمي ألم منظمة اليبد مف المركر عبر خمسة مبادئ

لبلسترشاد بيا عند القياـ بتصميـ تمؾ البناء كىي (المكح:)74 :2013 ,
 -1تحديد األىداؼ.
 -2تحديد التخصص.
 -3التنسيؽ.
 -4تحديد السمطات.
 -5تحديد المسؤكليات.
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خامسا :مراحل عممية التنظيم والبناء التنظيمي
ً

الشكؿ رقـ ( ) 2
(دئرة المناىج.)41 :2016 ,

ويرى الباحث أف ىذه المراحؿ تعمؿ عمى حصر الكاجبات كاألنشطة المراد القياـ بيا كتكزيع
السمطة كالمسؤكلية ,ككذلؾ إنشاء العبلقات بيف الكظائؼ؛ مف أجؿ االنسجاـ بيف تمؾ الكظائؼ
مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ المرسكمة.
سادسا :أبعاد البناء التنظيمي (مجالت التطوير التنظيمي):
ً

عمى الرغـ مف أف البناء التنظيمي لممؤسسة أصبح مف ضمف أىـ االستراتيجيات بالنسبة

اضحا يتسـ بالعمكـ في أبعاد البناء
لممنظمات الحديثة ,اال أف الفكر اإلدارم لـ يقدـ بي نانا ك ن

التنظيمي ,إال أنيا يمكف حصرىا في التالي (المكح:)83 :2013 ,
 -1الييكؿ التنظيمي.

 -4التكنكلكجيا.

 -2المكارد البشرية.

 – 5السياسات كاالستراتيجيات.

 -3المياـ.
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أ) الييكل التنظيمي:
أف رسـ الييكؿ التنظيمي ييعد مف الخطكات األساسية في البناء التنظيمي كالمؤسسي ألم
منظمة ,كالذم يتـ مف خبللو تحديد سمطات الكحدات اإلدارية ,كالمسؤكليات كاألدكار مف أجؿ
تنسيؽ العمؿ.
كبيف (المكح) أف مفيكـ الييكؿ التنظيمي يشير إلى تصميـ ىياكؿ تنظيمية ترتكز عمى أسس
ٌ

عممية سميمة ,كىك أحد الكسائؿ التي تستخدميا المنظمة مف أجؿ الكصكؿ إلى أىدافيا(المكح,

.)75 :2013
كيعرؼ ( )Stevenالييكؿ التنظيمي بأنو :اآللية الرسمية التي يتـ مف خبلليا إدارة المنظمات,
مف خبلؿ تحديد خطكات المناسبة ,كمف خبلؿ تحديد خطكط السمطة كالمسؤكلية كاالتصاؿ بيف
الرؤساء كالمرؤكسيف (.)Steven, 2005: 34
ويرى الباحث أف الييكؿ التنظيمي يمثؿ اإلطار العاـ الذم يتـ مف خبللو كضع التقسيمات
اإلدارية ,كي ٌبيف مكاقع اإلدارات كاألقساـ كاالرتباطات اإلدارية بينيا ,باإلضافة إلى تكضيح
خطكط السمطة كالمسؤكلية داخؿ المؤسسة.

أسس عدة لبناء الييكؿ التنظيمي ,كالتي يتـ عمى أساسيا تجميع الكظائؼ في
كما أنو تكجد ه
ييدا لبناء ىيكؿ تنظيمي ,كمف ىذه األسس:
كحدات إدارية تم ن

 -1ىيكل تنظيمي عمى أساس وظيفي:

شيكعا ,حيث يتـ بمكجبيا تقسيـ المؤسسة إلى كحدات عدة
كىي مف أكثر اليياكؿ التنظيمية
ن

تنظيمية ,تختص كؿ كحدة بإدارة كظيفية معينة.
 -2ىيكل تنظيمي عمى أساس جغرافي:

فركعا متعددة في مناطؽ جغرافية متفرقة ,كىذا
كيستخدـ ىذا التقسيـ عندما يككف لممؤسسة
ن

يتناسب مع ك ازرة التربية كالتعميـ؛ بسبب كجكد ستة فركع أك مديريات لك ازرة التربية كالتعميـ

الفمسطينية في محافظات قطاع غزة.
 -3ىيكل تنظيمي عمى أساس عمالء:
تبيف أىمية ىذا التقسيـ عندما يككف يمتمقي الخدمة مثؿ الطبلب في المدارس تتنكع كتختمؼ
كت ٌ
مستكىاتيـ كأعمارىـ كجنسيـ (ذكر ,أنثى) ,كيعمؿ ىذا النكع مف الييكؿ التنظيمي عمى تحسيف
جكدة الخدمة المقدمة لممتعامميف كتمبية احتياجاتيـ بأفضؿ الكسائؿ (اإلدارة كاالقتصاد:2006 ,
.)46-45
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 -4ىيكل نظيمي عمى أساس مركب:
كيتٌسـ ىذا التقسيـ عمى أنو يجمع بيف أكثر مف طريقة مف الطرؽ السابقة ,بحيث يتـ دمج
أيضا يتناسب مع
التقسيـ الكظيفي ,كالجغرافي ,كالعمبلء ,كيمكف التأكيد عمى أف ىذا التقسيـ ن

عمؿ ك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية؛ بسبب تنكع الكظائؼ ,ككذلؾ اختبلؼ الفئات العمرية,

كاختبلؼ الجنس كالمستكىات التعميمية كالتخصصات.
إذف مف خبلؿ السابؽ نجد أف الييكؿ التنظيمي أحد أىـ أركاف كأبعاد البناء التنظيمي
كالمؤسسي ألم منظمة ,سكاء كانت خاصة أك عامة أك أىمية أك دكلية ,أما بالنسبة لك ازرة
التربية كالتعميـ الفمسطينية فأف الييكؿ التنظيمي ييعتبر مف اىـ االمكر التي يجب االىتماـ بيا؛

نظر لخصكصية كحساسية ىذه الك ازرة التي تمثؿ أكبر ك ازرة في الدكلة مف حيث عدد
نا

العامميف(المعمميف) ,كعدد العمبلء (الطبلب) ,كعدد الميتميف (أكلياء األمكر) باإلضافة لمستكل
ككبر حجـ الخدمة التي تقدميا لممجتمع (اإلدارة كاالقتصاد.)47-45 :2006 ,
كيستدؿ الباحث مف ذلؾ عمى أىمية التركيز عمى بناء ىيكؿ تنظيمي يتناسب مع ك ازرة التربية
كالتعميـ العالي في محافظات قطاع غزة؛ لً ىما ليا مف أىمية كأثر عمى صقؿ شخصية اإلنساف

الفمسطيني ,كايجاد مخرجات تعميـ تكاكب التطكر الحاصؿ في العالـ.
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الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم العالي

المستشارون
ديوأنَّ الوزير

وحدة الشكاوي والمظالم

صندوق اإلقراض والمساعدات

وحدة التكافل

هيئة االعتماد والجودة

المعهد التربوي للتدريب والتأهيل
الوكيل المساعد للشئون التعليمية

قطاع التعليم العالي
قطاع التعليم العام

وحدة الرقابة الداخلية

اإلدارة العامة لإلدارات التربوية
اإلدارة العامة للتعليم العام

اإلدارة العامة للشئون اإلدارية
اإلدارة العامة للشئون المالية

اإلدارة العامة للقياس والتقويم واالمتحأنات

اإلدارة العامة للعالقات العامة واإلعالم

اإلدارة العامة للتخطيط

اإلدارة العامة للوازم والكتب
اإلدارة العامة لألبنية والمشاريع

اإلدارة العامة لإلرشاد والتربية الخاصة

اإلدارة العامة لألنشطة الطالبية
اإلدارة العامة للصحة المدرسية

اإلدارة العامة للتعليم المهني والتقني-غزة

اإلدارة العامة للتعليم الجامعي-غزة

اإلدارة العامة للمنح والبعثات الدراسية

اإلدارة العامة للتعليم المهني والتقني

اإلدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات

اإلدارة العامة لألرشيف والخدمات

اإلدارة العامة للتقنيات التربوية

اإلدارة العامة للمناهج واإلشراف التربوي

(المصدر :ك ازرة التربية كالتعميـ العالي -قسـ التخطيط)2017 ,

اإلدارة العامة للشئون الطالبية
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اإلدارة العامة للتطوير وتنمية القدرات
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مجمع اللغة العربية الفلسطيني

الوكيل

اإلدارة العامة العتماد الشهادات

ا

الوزير

مجلس التعليم العالي

مجلس البحث العلمي
وحدة شئون مجلس الوزراء

المجلس االستشاري لتطوير مهنة التعليم

وحدة القدس
الوكيل المساعد لشئون التعليم العالي

الوحدة القأ َّنونية
الوكيل المساعد للشئون اإلدارية

الوكيل المساعد لشئون التطوير

ب) الموارد البشرية:
تبيف مف التعريفات التي اطمع عمييا الباحث أف األفراد ىـ القائمكف باألعماؿ عمى مختمؼ
ي ٌ

مستكىاتيـ ,مف حيث الخبرة كالمنزلة كالسمطة كالمسؤكلية ,كأف محكر اىتماـ اإلدارة ىك إدارة
ابتداء ,كتنمية
البشر كليس إدارة األشياء ,كاإلدارة الناجحة ىي التي تيتـ بالمكارد البشرية
ن
ميارات اإلبداع كالميارات االجتماعية لدييـ؛ مف أجؿ تحقيؽ انجازات أفضؿ لممؤسسة كتطكير
بناؤىا التنظيمي (عبد اإللو.)57 :2006 ,
كيرل (المكح) أنو يتـ تقييـ مستكل تقدـ المؤسسة مف خبلؿ ىذا العنصر ,كمف خبلؿ قدرة
المؤسسة عمى خمؽ ثقافة التعمـ كالتدريب كالتشجيع كالتعاكف كالمشاركة بيف أف ارد المؤسسة سكاء
في مجاؿ المعرفة أك غيرىا مف المجاالت ,كيظير ذلؾ مف خبلؿ تقييـ مدل العمؿ عمى تطكير
عمؿ المؤسسة كمستكل المعرفة كالتطكير فييا (المكح.)92 :2013 ,
الكزرة كتحقيؽ اإلبداع فييا يتأثر مف خبلؿ
ويرى الباحث أف يسبؿ تطكير البناء التنظيمي في ا

مساعدة اإلدارة في إدارة عممية تدريب كتنمية كتطكير قدرات العامميف فييا ,كالتركيز عمى
التعزيز اإليجابي مف أجؿ تحقيؽ اإلبداع كالتطكر ,كتنمية المنظمة كالمؤسسة كالعامميف فييا.
كتنبع أىمية القكة البشرية في المنشأة؛ ألف العنصر البشرم فييا ييعد المحرؾ األساس لكفاءة
عناصر االنتاج كالخدمة ,ككذلؾ فأف االزدياد المطرد في أعداد العامميف في التعميـ ,كتعقد

اء عمى مستكل
العمؿ فييا يتطمب كجكد إدارة لشؤكف األفراد تىككف قادرةن عمى مكاكبة التطكر سك ن

ميارات العامميف أك عمى مستكل تطكر المناىج كميارات كطرؽ التعميـ.
ج) الميام:

يرتبط نجاح عممية تطكير البناء التنظيمي بشكؿ أساسي ككثيؽ ,بمدل اقتناع المدير كالقائد
بفكائد كنكاتج عممية التغيير كالتطكير ,كقدرتو عمى إدارة ىذا التطكير ,كما ينعكس عمى العامميف
تبعا لطبيعة القائد كالعامميف ,كطبيعة المياـ كالكاجبات المككمة
مف بث ركح التفاؤؿ في المنظمة ن

إ لييـ ,كتكفير المناخ العاـ كالمناسب الذم يشعر العامميف باالستقرار كاالطمئناف ,كيتأتى ذلؾ

مف خبلؿ إشراؾ العامميف بعممية التخطيط كاطبلعيـ عمى الفكائد المادية كالمعنكية التي ستترتب
عمى عممية التطكير كالتغيير(مطر.)45 :2015 ,
كيرل (المكح) أف المياـ ىي الكاجبات كاالنشطة التي يمارسيا التنظيـ مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ
التي قاـ مف أجميا.
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كأف المياـ الكظيفية تركز عمى التغييرات المطمكبة في الكظائؼ اإلدارية في المنظمة ,كيمكف
اتباع استراتيجية المياـ مف أجؿ زيادة أك تخفيض حجـ األعباء المتعمقة بكؿ كظيفة كبتطبيؽ
المياـ كالكاجبات المككمة لمعممية ( المكح.)82 :2013 ,
كيرل (مطر) أف المياـ ىي الكاجبات التي يمكف تطكيرىا مف خبلؿ استحداث أعماؿ جديدة أك
ترؾ أعماؿ قائمة أك تغيير أسمكب أداء تمؾ الكاجبات بما يخدـ مصالح المنشأة (مطر:2015 ,
.)5
ومما سبق يمخص الباحث أف تنكع اآلراء في تحديد أبعاد كمجاالت التطكير التنظيمي ,كفي أم
مجاؿ يتركز االىتماـ إال أف الباحث يتبنى تعريفات كافكار الباحث المكح ,كالذم ركز فييا عمى
المجاالت كاألبعاد السابقة ( الييكؿ التنظيمي ,المياـ ,المكارد البشرية ,التكنكلكجيا) كالتي اعتمد
عمييا في كضع األسئمة كفرضيات الدراسة كالتي تبحث في دكر إدارة المعرفة في تطكير البناء
التنظيمي لمك ازرات الفمسطينية.
د) التكنولوجيا:
لمتكنكلكجيا أثر كاضح كجمي في تغيير طرؽ أداء العامميف ,كيظير ذلؾ مف خبلؿ ظيكر
التصميمات كاالبتكارات الجديدة ,كالتي بدكرىا أدت الى تحقيؽ تطمعات الجميكر ,كيتضح ذلؾ
مف خبلؿ اختصار كتكفير الكقت ,كتحقيؽ الجكدة ,كتخفيض التكاليؼ ,كغير ذلؾ مف انجازات
التكنكلكجيا في عالمنا المعاصر.
كيرل(عبد إاللو)أف تكنكلكجيا المعمكمات أدت إلى تحقيؽ العديد مف المزايا منيا (عبد االلو,
:)57 :2006
 .1تبسيط إجراءات العمؿ.
 .2تطكير مسؤكليات العمؿ كالصبلحيات كالسمطات كأنظمة المتابعة.
 .3زيادة الكفاءة كالفاعمية التنظيمية.
 .4تنظيـ طرؽ التحفيز.
كيرل (مطر) أف التكنكلكجيا ليا أثر في تغيير سمككيات كىيكمة المنظمة عمى المدل البعيد,
كينطكم عمى ذلؾ تغيرات في تقسيـ العمؿ كالعبلقات االجتماعية مف العامميف كاجراءات األماف
الكظيفي ,كغيرىا مف األمكر المتعمقة بالتكنكلكجيا (مطر.)48 :2015 ,
ومما سبق ُيم ّخص الباحث أف التكنكلكجيا في كقتنا الحاضر مف أىـ مجاالت البناء كالتطكير

التنظيمي فالمؤسسة التي ال تعاصر أك تكاكب التطكرات الحاصمة كالمستجدة ,فبل يكجد فييا
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صبل ,كلمتكنكلكجيا أثرىا اإليجابي الكبير في تكفير الكقت كالجيد كالتكاليؼ كالتي تطمح
تطكير أ ن
المؤسسة فيو عمى امتداد فترات العمؿ كعمى مختمؼ مجاالتيا كتخصصاتيا ,كفي المحصمة
فبليبد مف تفاعؿ الييكؿ التنظيمي كالمكارد البشرية كالمياـ مع التكنكلكجيا؛ مف أجؿ إيجاد تغيير
مممكس في نشاطات كمجاالت المؤسسة.
ه) الستراتيجيات والسياسات:
مف أجؿ إحداث التطكير كالتغيير في البناء التنظيمي اليبد مف التركيز عمى االستراتيجيات

كالسياسات المتبعة إلحداث ذلؾ التغيير ,كضماف نجاح جيكد ىذا التطكير ,كيمكف االستدالؿ
عمى ذلؾ مف خبلؿ بعض االستراتيجيات المتبعة مثؿ(سعيفاف:)11 :2009 ,
 -1استراتيجية المشاركة كاسعة النظاـ :كتتـ مف خبلؿ إشراؾ العامميف بشكؿ كاسع في عممية
التخطيط لمتطكير كالتغيير ,كالسماح ليـ في تحديد مجاالت كطرؽ تنفيذ ىذا التغير.
 -2است ارتيجية المشاركة المركزة :كتتضمف إشراؾ نخبة مف العامميف كالمينييف كالمؤثريف في
المنظمة في إحداث عممية التغيير كالتطكير.
 -3است ارتيجية أسمكب اإلقناع :كيتبع ىذا األسمكب مساكمة العامميف األكثر مقاكمة لمتغير,
كمحاكلة إقناعيـ بضركرة قيبكؿ التغيير كالتطكير كمحاكلة إقناعيـ بذلؾ.
 -4االستراتيجيات الحديثة لمتغيير كالتطكير كمنيا (:)Chin, 1997: 83
 االستراتيجية العقبلنية :كتقكـ عمى افت ارض أف معكقات التطكير كالتغيير قائمة عمى الجيؿ
كعدـ المعرفة ,كبالتالي فإنيا تنظر إلى التطكر مف خبلؿ التعميـ ,كنشر المعرفة العممية
كالتدريب.
 استراتيجية التثقيؼ كالتكعية :كتقكـ عمى افتراض أف الحاجز الرئيسي أماـ التطكير كالتغيير
ىك شعكر بعض العامميف بتيديد مصالحيـ كالتضارب مع قيميـ كمبادئيـ.
 استراتيجية القكة القسرية :كتعتمد عمى استخداـ جميع االساليب كالكسائؿ مف أجؿ إحداث
التغيير كالتطكير ,كمف خبلؿ فرض ذلؾ عمى العامميف بالقكة كباستخداـ العقكبات
كالجزاءات.
كيرل (المكح) أف السياسات ىي القكاعد كالتعميمات كالشركط المتعارؼ عمييا أك المتفؽ عمييا,
طكعا اك كرنىا في أداء أعماليـ كفي استخداميـ لئلمكانيات (المكح,
كالتي يسترشد بيا األفراد
ن

.)79 :2013
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ويرى الباحث أف االستراتيجيات كالسياسات جميع اإلجراءات كالمبادئ المتبعة ,كالتي ليا أثر
كبير عمى عممية التطكير كالتغيير في المؤسسات بما فييا ك ازرة التربية كالتعميـ ,كيظير ذلؾ مف
معمما في ك ازرة التربية كالتعميـ العالي الفمسطيني.
خبلؿ اطبلعي المباشر ككني ن

التطوير التنظيمي
مقدمة:

يتعمؽ التطكير التنظيمي سكاء كاف في ك ازرة التربية كالتعميـ أك في أم مؤسسة مف مؤسسات
الدكلة أك القطاع الخاص اك غيره مف المنظمات بفف تنمية كتحسيف أداء األفراد أك الجماعات
أك اإلدارات كاألقساـ ,كيتمثؿ التطكير التنظيمي في الجيكد المبذكلة كالمخطط ليا مسبقنا عمى
مستكل المؤسسة ,كالتي يتـ إداراتيا مف أعمى رأس اليرـ التنظيمي ,كتيتـ ك ازرة التربية كالتعميـ
العالي الفمسطيني في تطكير عمميا التربكم كالتعميمي كالميداني سكاء عمى مستكل العامميف
كالمعمميف أك عمى مستكل مديرم المديريات كمديرم المدارس أك عمى مستكل الطبلب.
كتكمف اىمية التطكير التنظيمي في أنو يعمؿ عمى مكاكبة التغيرات المستمرة كالسريعة في مجاؿ
الفعاؿ كالناجح (مطر.)37 :2008 ,
المعمكمات كاالتصاالت كالتكنكلكجيا ,كيضمف األداء ٌ

كيعرؼ ( )Deslerالتطكير التنظيمي بأنو أحد المناىج المتخصصة في إحداث التطكير كالتغير

التنظيمي ,كالذم يشارؾ مف خبللو العامميف بأنفسيـ في عممية اقتراح كسائؿ التغير كالمشاركة
في تنفيذ ذلؾ ,مف خبلؿ االستعانة بالمدربيف كاالستشارييف كالمتخصصيف ( Desler, 2003:
.)302
أما (أبك مرزكؽ) فترل أف التطكير التنظيمي يتضمف التغيير المخطط لو باستخداـ البديية
كالعمؿ بشكؿ مكثؼ كمستمر ,كبأسمكب منظـ كمحدد اليدؼ كمعمكمات صحيحة كمركنة
عالية ,كبجيد متكاصؿ مف القيادات مف أجؿ الكصكؿ إلى تمؾ التطكير (أبك مرزكؽ:2006 ,
.)51
كيعرؼ (عبد اإللو) التطكير التنظيمي أنو جيد شمكلي مخطط لو طكيؿ األمد تديره اإلدارة
العميا؛ لتمكيف المنظمة مف التكيؼ مع بيئتيا ,كزيادة فعاليتيا ,كتطكير العامميف فييا عف طريؽ
التأثير في قيميـ كمياراتيـ ,كأنماط سمككيـ عف طريؽ تغيير التكنكلكجيا كالعمميات كالييكؿ
التنظيمي (عبد اإللو.)42 :2006 ,
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ويرى الباحث أف التطكير التنظيمي عممية منظمة مخطط ليا مسبقنا مكجية نحك أىداؼ
متعددة ,الغرض منيا تحسيف كفاءة المؤسسة ,كزيادة المخرجات فييا ,كتحسيف الجكدة مف
خبلؿ إشراؾ العامميف في عممية التطكير عمى المدل الطكيؿ.
أىداف التطوير التنظيمي (القريكتي:)231 :1993 ,
 -1يدعـ التطكير التنظيمي كفاءة المؤسسة كفعاليتيا كزيادة إنتاجيتيا.
 -2تنمية القكل البشرية كتحسيف أدائيا كتدريبيا عمى تحقيؽ التطكير التنظيمي.
 -3رفع قدرة المؤسسة عمى معالجة التغيرات الخارجية كمكاجية المشكبلت الداخمية.
 -4يعمؿ التطكير التنظيمي عمى إيجاد تكامؿ بيف أىداؼ المؤسسة كحاجاتيا.
 -5يؤدم التطكير التنظيمي إلى تغير الثقافة السائدة في المؤسسة نحك التعاكف كاقتساـ السمطة
بيف الرؤساء كالمرؤكسيف.
يرى الباحث أف اإلختبلؼ بيف التطكير التنظيمي كالتغير التنظيمي ليس جكىرنيا ,كلكف التطكير

أعـ كأشمؿ مف التغيير ,فالتطكير في الغالب يككف طكيؿ األمد كيشمؿ جميع فركع كأقساـ
كادارات كمستكىات المؤسسة ,كالتطكير يعالج التغييرات الخارجية التي تط أر عمى ظركؼ
المؤسسة ,أما التغير فيك في الغالب أبعاده محدكدة ,كيقتصر ذلؾ عمى مجاؿ معيف مف
مجاالت العمؿ أك نشاط ما ,كيككف عادة فترة زمنية متزامنة كمحددة إلى حد كبير.
مجالت التطوير التنظيمي:
مف الجدير بالذكر أف مجاالت التطكير التنظيمي تنسجـ مع أبعاد البناء التنظيمي لممؤسسة
كىي (عبد اإللو:)54 :2006 ,
 -1الييكؿ التنظيمي :حيث يكضح كيحدد كيفية تكزيع الكاجبات كالمياـ كأدكات التنسيؽ ككيفية
التفاعؿ معيا.
 -2األفراد :كىك اعتماد التطكير التنظيمي عمى إحداث تغير شامؿ في أنماط كسمكؾ العامميف
كمياراتيـ كاتجاىاتيـ ,كيتأتى ذلؾ مف خبلؿ التدريب كالتطكير.
 -3المياـ :كىي الكاجبات كاألنشطة التي يمارسيا التنظيـ مف أجؿ تحقيؽ التطكير كالتغير
كترؾ األعماؿ الركتينية السابقة.
البلزمة لتحكيؿ
 -4التكنكلكجيا :كىي األدكات كاألجيزة كاألساليب كالعمميات كالمعمكمات ٌ
المدخبلت إلى مخرجات في المنظمة ,كلمتكنكلكجيا آثار سمككية كىيكمية بعيدة األمد في
مجاؿ التطكير في المؤسسة.
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أما (مطر) فينقؿ أىداؼ التطكير التنظيمي كالتالي (مطر:)14 :2008 ,
 -1إرساء قكاعد الثقة بيف األف ارد كالجماعات.
 -2زيادة درجة اإلنتماء لممنظمة كألىدافيا.
 -3مساعدة المديريف عمى تبني أساليب اإلدارة باألىداؼ.
 -4تحديد مسؤكلية اتخاذ الق اررات ,كحؿ المشكبلت مف خبلؿ المعمكمات الدقيقة.
ويرى الباحث أف عممية التطكير التنظيمي أك التغير التنظيمي كالتي كبلىما كجياف لعممة كاحدة
عممية ليا أىداؼ طكيمة األمد ,كتعمؿ عمى تحقيؽ أىداؼ المؤسسة مف خبلؿ مكاكبة التطكرات
كالتغيرات المتسارعة التي تحدث في العالـ ,كيجدر االىتماـ بعممية التطكير في ك ازرة التربية
حاليا ,كخاصة
كالتعميـ؛ بسبب التطكر في الثكرة المعرفية كالعممية اليائمة التي تحدث في عالمنا ن
في مجاالت العمـ كالمعرفة كاالكتشافات كاالبحاث كالعمكـ المتسابقة كالمتطكرة كالمبتكرة.

مراحل التطوير التنظيمي:
يكجد اختبلؼ في كجيات النظر بيف ال يكتاب في تحديد مراحؿ التطكير التنظيمي ,كلكف أغمب
الباحثيف أجمعكا عمى مرحؿ عدة منيـ (إدريس) كتتمثؿ في التالي (ادريس:)991 :2001 ,
 -1تشخيص المشكمة :كتيدؼ ىذه المرحمة إلى جمع البيانات كالمعمكمات حكؿ مشكمة ما في
المنظمة ,كيقكـ بيذه العممية مجمكعة مف الخبراء.
 -2التدخؿ :كىك التصرؼ مف قبيؿ خبراء التغيير بغرض تسييؿ عممية التغيير مف خبلؿ إيجاد
البدائؿ التي تؤدم إلى نتائج مرغكب بيا في عممية التغيير.
 -3التغمب عمى الظركؼ المعقدة كالمقيدة :كتتأتى ىذه المرحمة مف خبلؿ تحديد ثبلث مصادر
لمتأثير عمى عممية التغيير كالتطكير كىي:
 نمط القيادة السائد كأساليب الممارسات كالميارات القيادية كاإلدارية.
 التنظيـ الرسمي؛ كالذم يشمؿ فمسفة كسياسة اإلدارة العميا كالييكؿ التنظيمي كنظاـ الرقابة
في المؤسسة.
 الثقافة التنظيمية؛ كىي التي تتعمؽ بالعادات كاألعراؼ كالقيـ التي تسكد المنظمة كاألنشطة
فييا.
 -4تنفيذ التدخؿ لمتطكير التنظيمي :كيتعمؽ ذلؾ بالكقت التي تـ اختياره لبدء التنفيذ ,كىؿ ىك
عمى مستكل المنظمة ككؿ أـ عمى المستكىات اإلدرية سكاء العميا أك الكسطى أك الدنيا
بشكؿ جماعي أك كؿ مستكل عمى حدة.
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 -5تقييـ البرنامج :كذلؾ مف خبلؿ تحديد نقاط أساسية لمقارنة التغييرات ,ككجكد نظاـ رقابي
محدد لمكشؼ عف النتائج ,كتحديد األىداؼ المرجكة مف البرنامج (مطر.)19 :2008 ,
أساليب التطوير التنظيمي:
يذكر (السكارنة) األساليب الشائعة االستخداـ في المؤسسات لمتطكير التنظيمي في التالي
(السكارنة:)83 :2010 ,
 -1تدريب الحساسية (التدريب المخبرم) :كىك أسمكب قديـ ييدؼ الى مساعدة األفراد عمى فيـ
أىمية تنمية ميارات كسمككيات الفرد ,عف طريؽ تنمية الثقة بينو كبيف مجمكعات العمؿ
المحيطة بو ,كمف خبلؿ االتصاؿ بيف تمؾ المجمكعات.
استخداما في عممية التطكير الحديثة ,كيركز عمى
شيكعا ك
 -2بناء الفريؽ :كىك أكثر األساليب
ن
ن
العمؿ ضمف مجمكعات بحيث تحدث منفعة متبادلة بيف المنظمة كالعامميف فييا.
 -3معالجة الصراع :كيككف ذلؾ مف خبلؿ معايشة الصراعات التي تحدث داخؿ التنظيـ كالتي
تشاء مف خبلؿ االختبلفات بيف المجمكعات كالعمؿ عمى حميا أكنال (ابك عمره:2012 ,
.)19
كيرل (عبد اإللو) أف أساليب التطكير التنظيمي تكمف في (عبد اإللو:)60 :2006 ,
 -1تدريب الحساسية :كىي طريقة لتنمية العبلقات الشخصية الذاتية مف خبلؿ التأثير المتبادؿ.
 -2التدريب عمى الشبكة اإلدارية (بناء الفرؽ) مف خبلؿ االىتماـ باألفراد كالعمؿ بركح الفريؽ
الكاحد.
 -3اإلدارة باألىداؼ :كىك أسمكب ييدؼ إلى زيادة التخطيط في المستكىات اإلدارية المختمفة
أيضا أسمكب شامؿ لمتطكير مف خبلؿ
كتقميؿ الفجكة بيف العامميف كأىداؼ المنظمة ,كىك ن

التفكير في صياغة األىداؼ ,كالعمؿ بركح الفرؽ الكاحد بيف الرؤساء كالمرؤكسيف بغية
تحقيؽ األىداؼ المكضكعة.
ثام ًنا :دور الميارات القيادية في تطوير أداء المؤسسة
يرى الباحث أن امتبلؾ الميارات القيادية بناء المؤسسة التنظيمي كيكجييا نحك تطكير كفاءة
المؤسسة كفاعميتيا ,كمف ثـ تطكير الخدمات المقدمة كالمتمثمة في إنتاجية المؤسسة ,كيمكف
تمخيص ذلؾ في التالي:

 تعمؿ تنمية الميارات القيادية عمى تحسيف قدرات القكل البشرية في المنشأة ,كىذا اليدؼ
االساسي المرجك مف عممية التطكير التنظيمي لممؤسسة.
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 ترمي الصفات كالميارات كالممارسات القيادية لدل المسؤكلية التي تغير الثقافة السائدة في
المؤسسة مف اإلنفراد إلى بث ركح التعاكف كالعمؿ الجماعي كاقتساـ السمطة بيف الرؤساء
كالمرؤكسيف في المؤسسة.
 أف امتبلؾ المسؤكليف في أم مؤسسة لمميارات القيادية تؤدم إلى االرتقاء بمستكل األداء
كتقميؿ معدؿ الدكراف الكظيفي كعدـ االستقرار ,كاستخداـ األساليب العممية كاإلدارية في حؿ
المشكبلت.
 تسيـ الميارات القيادية برفع جيكزية المؤسسة لمكاجية التغييرات الخارجية التي قد تحدث
لممؤسسة كتؤثر عمى تطكرىا كبناءىا التنظيمي ,كايجاد ثغرة في الييكؿ التنظيمي أك مياـ
المؤسسة أك التكنكلكجيا المتبعة فييا أك حتٌى المكارد البشرية كالعامميف في المؤسسة.
ممخص:
يرل الباحث أف الميارات القيادية بأبعادىا المختمفة سكاء كانتيذه الميارات فكرية ,أك إنسانية,
أك فنية ,أك ذاتية ,أك ادارية ضركرةن إلنجاح عمؿ المؤسسة مف خبلؿ تنمية كتدريب األفراد
كتحسيف أدائيـ ,كذلؾ عمى البناء التنظيمي بأبعاده (الييكؿ التنظيمي ,المياـ ,األفراد,

التكنكلكجيا ,السياسات) كالتي بدكرىا تؤثر في الحفاظ عمى استم اررية المؤسسة كنمكىا كتنفيذ
خططيا كاىدافيا.
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المبحث الثالث
وزارة التربية والتعميم العالي الفمسطينية
مقدمة:
تعتبر البيئة التنظيمية لك ازرة التربية كالتعميـ العالي بشكؿ خاص ,كمؤسسات التعميـ
العامة كالتعميـ العالي سكاء في القطاع الخاص أك القطاع العاـ مف أكثر البيئات مناسبة لتطبيؽ
الميارات القيادية ,كىي األكثر حاجة ليذه الميارات القيادية مقارنة بغيرىا مف المؤسسات؛ ذلؾ
ألنيا اذا صمح التعميـ صمحت باقي المؤسسات ,كىؿ يخرج الطبيب أك الميندس أك غيره
أصبل ,كيأتي ذلؾ إنطبلقنا مف طبيعة الدكر الذم تقكـ بو تمؾ
صالحا إال إذا صمح التعميـ
ن
ن

الك ازرة ,إذ أف مؤسسات التعميـ العالي بمختمؼ أنكاعيا كأنماطيا ىي المسؤكلة عف إعداد كتييئة
الككادر البشرية الطبلبية المؤىمة لخكض غمار العمؿ ,كذلؾ فيي التي تيعد العنصر البشرم
الحيكم لجميع عمبلت تنمية المجتمع الشاممة.
كتأتي أىمية تطبيؽ الميارات القيادية كاإلدارية في التعميـ لتطكير البناء التنظيمي مف أجؿ
االرتقاء بمستكل جكدة مخرجات العممية التعميمية (المدىكف.)61 :2014 ,
أول :تعريف بوزارة التربية والتعميم العالي الفمسطينية:
ً
تيعرؼ ك ازرة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية بأنيا اإلدارة العميا القيادية كالصؼ األكؿ في
المستكىات اإلدارية كالتربكية ,كىي حمقة الكصؿ بيف الحككمة كقطاع التعميـ ,مف حيث تطبيؽ
سياسات كاجراءات الحككمة كالدكلة التعميمية ,كتشتمؿ عمى جياز كامؿ مف القيادات كاإلدارييف
كالفنييف كالعامميف كالكاقع عمى عاتقيـ مسؤكلية إدارة شؤكف التعميـ الداخمية كالخارجية
األشرفية ,كىي التي تتكلى كضع الخطط كالسياسات ,كتشرؼ عمى تنفيذ المخططات كالبرامج
ك ا
التعميمية مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ التنظيمية ,كتتميز ك ازرة التربية كالتعميـ العالي بأسمكب
البلمركزية في العمؿ؛ كذلؾ لكبر حجميا كترامي تكاجدىا الجغرافي في جميع مناطؽ الكطف,
كذلؾ فيي المشرؼ المباشر عمى تطبيؽ أنشطة التعميـ سكاء كاف ذلؾ في القطاع العاـ
(المدارس الحككمية) أك القطاع الخاص (المدارس الخاصة)اك التابع لممنظمات األىمية أك الغير
حككمة أك الدكلة مثؿ (مدارس ككالة الغكث البلجئيف) األكنركا (الشافعي.)58 :2016 ,
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ثان ًيا :رسالة وزارة التربية والتعميم العالي
ك ازرة التربية كالتعميـ العالي ىي الجية الرسمية المسئكلة عف تطكير التربية كالتعميـ الفمسطيني
عمى جميع المستكىات بما في ذلؾ :رياض األطفاؿ ,كالتعميـ العاـ النظامي ,كالتعميـ غير

النظامي ,كالتعميـ كالتدريب الميني كالتقني ,كالتعميـ العالي ,كما أنيا المسئكلة عف إدارة

المؤسسات التعميمية الحككمية ,كاإلشراؼ عمى المؤسسات التعميمية الخاصة ,كتمؾ التي تديرىا
ككالة الغكث في المحافظات الشمالية كالجنكبية.

تتمثؿ رسالة ك ازرة التربية كالتعميـ العالي في ضماف تكفير التعميـ لمجميع ,كتحسيف نكعيتو
كمعاييره مف أجؿ تمبية احتياجات المتعمميف لمتكيؼ مع متطمبات ىذا العصر (.ك ازرة التربية
كالتعميـ العالي – دائرة العبلقات العامة  ,غزة .) 2017 ,

ثالثًا :رؤية وزارة التربية والتعميم العالي
"تييئة إنساف فمسطيني يعتز بدينو ككطنو كثقافتو اإلسبلمية كالعربية ,كيسيـ في نيضة
مجتمعو ,كيسعى لممعرفة كاإلبداع ,كيتفاعؿ بإيجابية مع متطمبات التطكر العممي كالتكنكلكجي,
كقادر عمى المنافسة في المجاالت العممية كالعممية؛ كمنفتح عمى الثقافات كاألسكاؽ اإلقميمية
قيمي يقكـ عمى المساكاة كالتسامح ,كتحقيؽ الجكدة في نظاـ
كالعالمية ,كقادر عمى بناء مجتمع ٌ

التعميـ العالي" (مكقع ك ازرة التربية كالتعميـ ,غزة.)2015 :
ابعا :سياسات وزارة التربية والتعميم العالي
رً
أىم السياسات والمجالت التي تقدميا وتعتمدىا الوزارة

(ك ازرة التربية كالتعميـ ,قسـ التخطيط:)2012 :

 التعميم لمجميع :ك ازرة التربية كالتعميـ العالي ممتزمة بتكفير التعميـ الجيد لجميع األطفاؿ في
ذككر كاناثنا ,زيادة االلتحاؽ في التعميـ الجيد لمختمؼ المستكىات مثؿ التعميـ
سف المدرسة نا
كمتضمنا التعميـ الميني ,ككذلؾ التعميـ غير النظامي.
العالي,
ن

 القيم اإلسالمية :تمتزـ ك ازرة التربية كالتعميـ العالي بسياسات تتكاءـ مع الديف اإلسبلمي
باعتباره الديف الرسمي لمدكلة بحسب بنكد الميثاؽ الكطني الفمسطيني ,كبذلؾ فأف الك ازرة تنبذ

كؿ ما يتنافى مع اإلسبلـ مف ممارسات تربكية أك مناىج أك فعاليات.

 العموم والتكنولوجيا :تحسيف تعميـ العمكـ كالتكنكلكجيا ,ى ً
خاصا
اما
ن
كستيٍكلي الخطة اىتم ن
لتكسيع استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت في التعميـ عمى جميع المستكىات
كالدراسات المرتبطة بالحاسكب.
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صب التركيز عمى تحسيف نكعية كمخرجات التعميـ العالي ,عمى اعتبار أف
 التعميم العالي :إن ٌ
التعميـ العالي رافد أساسي لمتعميـ العاـ كالعكس صحيح ,كستحاكؿ الك ازرة الكصكؿ إلى
معايير دقيقة كثابتة لمعرض كالطمب بيف التعميـ العاـ كالتعميـ العالي بما يضمف تغذية كؿ

منيما لآلخر دكف ترىؿ أك عجز.

 تحسين الشراكة :تعزيز التنسيؽ كالتعاكف مع ككالة الغكث كالمنظمات غير الحككمية
كالقطاع الخاص كالشركاء الدكلييف في التنمية ,كمشاركة جميع الشركاء في الحكار بشأف

السياسات كالتخطيط كالتنفيذ كالمتابعة كالمراجعة الدكرية لمتقدـ المحرز في تنفيذ الخطط.

 القدرة عمى التخطيط والتنظيم :تطكير القدرة عمى تخطيط كتنفيذ كادارة الخطة التربكية ,كما
تـ تطكير استراتيجية لمتدريب في المجاالت ذات الصمة ,ككضع كتنفيذ كربط الحكافز

لممتدربيف ,كسيتـ تطكير لدعـ اتخاذ القرار كمكاصمة التطكير

 الالمركزية واعادة ىيكمية الوزارة :تـ كضع منيجية لمتكجو نحك البلمركزية ,بناء عمى
الخبرات التي تـ اكتسابيا خبلؿ فترة الطكارئ عندما كانت المديريات لدييا صبلحيات

التخاذ ق اررات لمكاجية التحديات كالمشاكؿ الناشئة كبشكؿ مك واز تـ مراجعة الييكؿ التنظيمي

شامبل جميع المستكىات كالمؤسسات.
لمك ازرة
ن

خاصا بالتعميـ في القدس ,كتـ تكفير مدرسة كاحدة عمى األقؿ
اما
ن
 القدس :أكلت الخطة اىتم ن
لكؿ مجمع سكاني كزيادة الغرؼ الصفية كاألبنية المستأجرة لبلستجابة لبلحتياجات المتزايدة,
كما تـ زيادة ركاتب المكظفيف مف أجؿ اإلبقاء عمى المعمميف المؤىميف.

تبعا لمكضع الراىف في قطاع غزة ,فمف تيمؿ ك ازرة التربية كالتعميـ العالي
 الوحدة الجغرافية :ن
قطاع غزة؛ فستقكـ بتكفير جميع متطمبات كاحتياجات قطاع غزة ,كما ىك الحاؿ في الضفة
الغربية بما في ذلؾ القدس

(الخطة االستراتيجية لك ازرة التربية كالتعميـ العالي2017 -2012 ,ـ.) 68 :

خامسا :ميام وزارة التربية والتعميم العالي الفمسطينية
ً

اإلدارة العامة لمتعميم العام

تسػعى اإلدارة العامػػة إلػػى تنفيػػذ السياسػػات التربكيػة المتعمقػػة بم ارحػػؿ التعمػػيـ األكػػاديمي ,كتضػػع
الخطػط كالبػرامج المتعمقػة بػو ,كتحػدد اإلجػراءات البلزمػة لتطبيػؽ القػػكانيف كالمػكائح ,كتعمػؿ عمػػى
إصدار الق اررات الخاصة بالتعميـ األكاديمي بما يتناسب مع المجريات كبما يتماشى مع متطمبات

العصر كالثكرة المعمكماتية.

اإلدارة العامة لتكنولوجيا المعمومات
إدارة كتشغيؿ األنظمة المعمكماتية المتعمقة بالك ازرة اإللكتركنية مع جميع مؤسسات الك ازرة لجمع
البيانات بشكؿ دقيؽ كآني.
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اإلدارة العامة لمتطوير وتنمية القدرات
إعداد اإلطار العاـ لمشاريع الدراسات كاألبحاث ذات األىمية لقطاع التعميـ العالي كتشخيص

دقيؽ مع مكاكبة لكاقع التعميـ العالي كتكجييو نحك احتياجات المجتمع الفمسطيني كمتابعة إنشاء
قكاعد بيانات ألغراض التخطيط في قطاع التعميـ العالي  ( .ك ازرة التربية كالتعميـ العالي– دائرة
التخطيط .) 2117 ,

ويرى الباحث أف ىذه األنشطة كالميارات كالمياـ المتجددة كالمتنكعة التي تقكـ بيا الك ازرة
بمحافظات قطاع غزة مف تنمية لمميارات القيادية كالعمؿ عمى تطكير البناء التنظيمي
كالمؤسسي لمك ازرة مف أجؿ االرتقاء بمستكل الخدمات التعميمية المقدمة لممجتمع الفمسطيني ,إنما
مف شأنيا تعزيز المسؤكلية الدينية كاالجتماعية نحك أفراد المجتمع مف أجؿ صناعة و
جيؿ صالح
يخدـ دينو ككطنو كمجتمعو ,كيتقدـ بو نحك التحرير كالتقدـ كخدمة اإلنساف حيثما كجد .

38

الفصل الثالث
الدراسات السابقة

ُ مقدمة

أول :الدراسات السابقة
ً

 الدراسات التي تناولت الميارات القيادية
 الدراسات التي تناولت البناء التنظيمي

ثان ًيا :التعميق عمى الدراسات السابقة
ثالثًا :الفجوة البحثية
 الخالصة
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الدراسات السابقة:
مقدمة:
تعتبر الدراسات السابقة ىي األساس الذم يقكـ عميو مكضكع البحث خاصةن كأف مكضكع
القيادات اإلدارية كالبناء المؤسسي اصبح مكضع اىتماـ ,كذلؾ بعد التطكر التكنكلكجي كاإلنفتاح
عمى العالـ بسبب سيكلة كسائؿ االتصاؿ كالتكاصؿ ,لذلؾ تناكؿ الباحث مجمكعة مف الدراسات
السابقة منيا :المحمية كعددىا( ,)15كالعربية كعددىا ( ,)8كاألجنبية كعددىا (.)5
 الدراسات السابقة المتعمقة بميارات القيادات اإلدارية:
أول :الدراسات الفمسطينية :
ً
 .1دراسة (المزين 2014 ,م):بعنوان
"مدل تكفر الصفات القيادية لدل القيادات اإلدارية كقدرتيا عمى إدارة األزمات
بك ازرة التربية كالتعميـ العالي"
اليدف من الدراسة:
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى مدل تكفر الصفات الشخصية كالقيادية لمقيادات اإلدارية في ك ازرة
التربية كالتعميـ العالي ,كقدرتيا عمى إدارة األزمات مف كجية نظر مديرم الدكائر كرؤساء
األقساـ.
كقد استخدـ في ىذه الدراسة المنيج الكصفي التحميمي ,كقد قاـ الباحث بإعداد استبانة تـ
تكزيعيا عمى مجتمع الدراسة المككف مف مديرم الدكائر كرؤساء األقساـ البالغ عددىـ ()120
استبانة ,كتـ استردادىا جميعيا أم بنسبة استرداد (.)%100
أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
 أف الصفات الشخصية كالقيادية متكفرة بنسبة ( ,)%84كأف قدرة القيادات اإلدارية عمى إدارة
األزمات متكفرة بكزف نسبي قدره (.)%74
 كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة إحصائية بيف مستكل قدرة القيادات اإلدارية عمى إدارة
األزمات تيعزل لمتغيرات ( الجنس ,العمر ,المؤىؿ العممي ,سنكات الخدمة).
أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة:
 المحافظة عمى الصفات الشخصية كالقيادية لمقيادة اإلدارية في ك ازرة التربية كالتعميـ حتٌى
تتغمب عمى مكاجية الصعاب كاألزمات التي قد تمر بيا الك ازرة.
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 ضركرة رفع كفاءة الجاىزية لمقيادات اإلدارية مف أجؿ التعامؿ الجيد مع األزمات كالقدرة
عمى اتخاذ الق اررات الضركرية في ك ازرة التربية كالتعميـ.
 .2دراسة (الخطيب 2014 ,م) :بعنوان
"ميارات القيادة االستراتيجية كعبلقتيا بإدارة األزمات"
اليدف من الدراسة:
تيدؼ الدراسة التعرؼ إلى ميارات القيادة االست ارتيجية كعبلقتيا بإدارة األزمات في الييئات
المحمية الفمسطينية في محافظات غزة.
كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي ,كقاـ الباحث باستخداـ طريقة الحصر الشامؿ
لجميع المكظفيف مف يمسمى كظيفة رئيس قسـ فأعمى.
كاستخدـ الباحث االستبانة كأداة لمدراسة ,حيث تـ استرجاع ( )192استبانة مف أصؿ ()211
ثـ تكزيعيا نسبة استرداد (.)% 90.01
أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
 كجكد درجة عالية مف المكافقة مف قبؿ أفراد مجتمع الدراسة فيما ما يخص مجاالت ميارات
الدراسة فيما ما يخص مجاالت ميارات القيادة االستراتيجية ,كذلؾ بكزف نسبي
( ,)%71.15كأظيرت الدراسة كجكد عبلقة إيجابية بيف تكفر الميارات القيادية االستراتيجية
كادارة األزمات.
 أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل (  )α≥ 0.05بيف متكسط استجابات
المبحكثيف حكؿ عبلقتو بالميارات القيادية االستراتيجية كادارة االزمات في الييئات المحمية
الفمسطينية.
أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة:
 ضركرة المحافظة عمى القدرات العالية لميارات القيادة االستراتيجية في الييئات المحمية مف
خبلؿ عقد الدكرات التدريبية كتبادؿ الخبرات بيف العامميف لبلستفادة منو في مجاؿ التنمية
كالتطكير لميارات القيادة كذلؾ مف خبلؿ البعثات الخارجية.
 .3دراسة (فروانة2014 ,م) :بعنوان
"فاعمية برنامج تدريبي لتنمية الميارات القيادية لدل طبلب المرحمة الثانكية"
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اليدف من الدراسة:
ىدفت الدراسة الكشؼ عف مستكل الميارات القيادية لدل طبلب المرحمة الثانكية ,ككذلؾ
التعرؼ عمى نتيجة تطبيؽ البرنامج لمدة شيريف كبياف نسبة التغير في متكسط الميارات القيادية
لدل الطبلب ,كتككنت عينة الدراسة مف ( )15طالب مف المرحمة الثانكية كاستخداـ الباحث
أدكات مختمفة مثؿ استبانة الميارات القيادية ,البرنامج التدريبي لتنمية الميارات القيادية.
أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
 أف متكسط الدرجة الكمية لمميارات القيادية لدل الطبلب بمغ ( )215,06درجة بكزف نسبي
( )%72,9مما يشير إلى أنو يكجد ( )%60الى ارتفاع الميارات القيادية لدل طبلب
المرحمة الثانكية.
 أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة (  )α≥ 0.05بيف متكسط درجات
أفراد المجمكعة التدريبية عمى مقياس الميارات القيادية بعد التدريب.
أىم التوصيات التي توصمت الييا الدراسة:
 ضركرة االىتماـ بتدريب المرشديف كالمشرفيف كالمعمميف عمى كيفية تقديـ المساعدة لمطبلب
الذيف لدييـ سمات قيادية.
 عمؿ لجاف مدرسية مف قبؿ اإلدارة المدرسية كالمرشديف لتدريب الطبلب.
 تنفيذ برامج تدريبية في جميع المدارس لتنمية الميارات القيادية بجميع أنكاعيا.
 .4دراسة (التميمي 2013 ,م) :بعنوان
البلزمة إلدارة التغير التنظيمي في الجامعات الفمسطينية في الضفة الغربية"
"الميارات القيادية ٌ
اليدف من الدراسة:
ىدفت الدراسة التعرؼ عمى الميارات القيادية البلزمة إلدارة التغير التنظيمي في الجامعات
الفمسطينية.
كقد اعتمد الباحث المنيج الكصفي التحميمي ,كاستخدـ االستبانة كأداة لجمع المعمكمات كالبيانات
كقد بمغت عينة الدراسة( )333مف العامميف في الجامعات الفمسطينية في الضفة الغربية مف
المستكىات اإلدارية العميا.
أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
 أىـ الميارات التي تمارسيا القيادات اإلدارية في الجامعات الفمسطينية ىي الميارات القيادية
الذاتية.
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 تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية تيعزل إلى تغيرات (الجامعة ,المسمى الكظيفي) ذات أثر
في تنمية القيادات اإلدارية.
 مف أبرز مجاالت التغير التنظيمي مجاؿ التغير في التكنكلكجيا.
 كذلؾ دلٌت النتائج عمى أثر أكثر الميارات القيادية تطبيقنا الميارات القيادية الفكرية.
تبيف أف أىـ المجاالت إلدارة عممية التغير التنظيمي ىي الميارات القيادية اإلدارية تمييا
ٌ 
الميارات القيادية اإلنسانية ثـ الفكرية.

أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة:
 ضركرة االىتماـ بتنمية الميارات القيادية لدل العامميف في الجامعات الفمسطينية في الضفة
الغربية.
 ضركرة اىتماـ رئاسة الجامعة بتطكير القيادات الجديدة.
 .5دراسة ( الديب 2012 ,م) :بعنوان
"مدل ممارسة القيادات اإلدارية كاألكاديمية بالجامعات الفمسطينية لمقيادة التحكيمية"
اليدف من الدراسة:
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى مدل ممارسة القيادات اإلدارية بالجامعات الفمسطينية لمقيادة
التحكيمية مف كجية نظر أعضاء الييئة التدريسية كمعرفة الصعكبات التي تكاجييا كسبؿ حميا,
كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ,كقد تـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة مف أعضاء
الييئة التدريسية في الجامعات الفمسطينية مثؿ(األزىر ,اإلسبلمية ,األقصى ,القدس المفتكحة).
أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
 أف الكزف النسبي لدرجة ممارسة القيادات اإلدارية األكاديمية لمقيادة التحكيمية بمغ
(.)%52.8
 أنو يكجد ضعؼ بشكؿ متفاكت في ممارسة القيادات اإلدارية األكاديمية في الجامعات
الفمسطينية.
أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة:
 ضركرة تعزيز األنظمة كالقكانيف المتعمقة بالقيادات اإلدارية.
 العمؿ عمى بناء معايير كاضحة تبيف اختيار القيادات.
 إشراؾ المختصيف كذكم الخبرة في زيادة تفعيؿ امتبلؾ القيادات اإلدارية السمات كخصائص
القيادة التحكيمية.
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 .6دراسة (األغا 2010 ,م) :بعنوان
"القيادات اإلدارية كدكرىا في إحداث التطكر كالتغير التنظيمي اإليجابي في البنكؾ العاممة في
قطاع غزة"
اليدف من الدراسة:
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى دكر القيادات اإلدارية في إحداث التطكير كالتغيير التنظيمي
اإليجابي في البنكؾ العاممة في قطاع غزة ,كتحديد عبلقة األنماط القيادية في إحداث التطكير
كالتنفيذ التنظيمي اإليجابي عمى مستكل األفراد كالجماعات كالتنظيـ نفسو.
كتككف مجتمع الدراسة مف القيادات العميا كالكسطى
كتـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي,
ٌ
كاإلدارييف في البنكؾ العاممة في قطاع غزة ,كالبالغ عددىـ ( )630مكظفنا كمكظفة ,كتـ
استخداـ العينة العشكائية الطبقية ,كقد بمغ حجـ العينة المبحكثة ( )245مكظفنا كمكظفة.

أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

 النمط القيادم السائد في البنكؾ الفمسطينية في قطاع غزة ىك النمط الديمقراطي كيميو
البيركقراطي ,كيميو الحر.
 ىناؾ دكر كبير لمقيادات اإلدارية في إحداث التطكير كالتغيير التنظيمي اإليجابي في البنكؾ
في قطاع غزة.
 تكافر القدرات القيادية درجة مقبكلة في القيادات اإلدارية في البنكؾ العاممة في قطاع غزة
كتؤثر بشكؿ إيجابي عمى التطكير كالتغيير التنظيمي.
أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة:
 تعزيز التكجو الديمقراطي لدل القيادات اإلدارية في البنكؾ العاممة في قطاع غزة.
 زيادة االىتماـ بتطكير القيادات في البنكؾ الفمسطينية في قطاع غزة مف خبلؿ التدريب
المستمر كالمتكاصؿ.
 .7دراسة (أبو زعيتر 2009 ,م) :بعنوان
لمميارت القيادية كسبؿ تطكيرىا"
ا
"دكر ممارسة مديرم المدارس الثانكية بمحافظات غزة
اليدف من الدراسة:
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى درجة ممارسة الميارات القيادية لدل مديرم المدارس الثانكية كسبؿ
تطكيرىا ,كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ,كاستخدـ االستبانة كأداة لمدراسة كبمغت
معمما.
عينة الدراسة ( )832ن
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أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
جدا.
 أف درجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية لمميارات القيادية كانت بدرجة عالية ن

 عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المبحكثيف تيعزل لمتغير (الجنس ,سنكات الخبرة).
 تكجد فركؽ تيعزل لمتغير (المنطقة التعميمية).
ٌ بيف أف الميارات اإلدارية مف أعمى الميارات المكجكدة ,كتأتي في المرتبة األكلى ثـ

أخير مجاؿ الميارات
الميارات الذاتية ,ثـ مجاؿ الميارات الفكرية ,يميو الميارات اإلنسانية ,ك نا

الفنية.

أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة:
االىتماـ بتطكير الميارات لدل مديرم المدارس الثانكية بشكؿ مستمر ,كاالستمرار في عقد
الدكرات كالندكات التي تينمي قدرات كميارات المديريف في المراحؿ التعميمية األخرل مثؿ
اإلعدادية كاإلبتدائية.

ثان ًيا :الدراسات العربية

 .1دراسة ( عمار 2015 ,م) :بعنوان
"تأثير القيادة اإلدارية عمى أداء العامميف في المؤسسات االقتصادية"
اليدف من الدراسة:
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى أثر القيادة كاإلدارة عمى األداء الكظيفي لمعامميف في المؤسسات محؿ
الدراسة كىي المديرية الجميكرية لمتكزيع.
كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي؛ ألنو يساعد عمى جمع الحقائؽ كالمعمكمات كمقارنتيا
كتحميميا كتفسيرىا لمكصكؿ إلى تعميمات مقبكلة ,كقد استخدـ الباحث أسمكب المسح بالعينة
كالتي شممت ( )322مف رؤساء األقساـ في مديريات التكزيع ,كذلؾ استخدـ الباحث المقابمة
كالمبلحظة اثناء الدراسة.
أىم النتائج التي وصمت إلييا الدراسة:
 أظيرت النتائج كجكد عبلقة جكىرية بيف أداء العامميف كامكانية مشاركتيـ في العمؿ كاتخاذ
القرار.
 أنو ت كجد عبلقة ذات داللة إحصائية إيجابية بيف نمط القيادة الديمقراطية كمستكل األداء
الكظيفي.
 ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف أنماط القيادة كعبلقتيما باألداء الكظيفي تيعزل
لمتغير (الجنس ,العمر ,المؤىؿ العممي ,سنكات الخبرة).
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أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة:
 أف القيادة اإلدارية ىي حجر الزاكية لنجاح أم مؤسسة كضماف استم ارريتيا في ظؿ
المنافسة الشديدة.
 ضركرة إرساء قكاعد التنظيـ اإلدارم في كيفية اختيار القائد كفؽ األداء كالمقكمات الكاجب
تكافرىا في القائد الرشيد.
 التأكيد عمى أىمية الصفات الجسمية كالعقمية كاألخبلقية كالثقافية في المدير كالقائد.
 .2دراسة (حنان 2015 ,م) :بعنوان
"القيادة اإلدارية كدكرىا في تنمية االبداع بالمؤسسة"
اليدف من الدراسة:
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى مكانة القيادية اإلدارية في المؤسسة كمدل تكفير النفقات البلزمة
لممارستيا مف أجؿ تحقيؽ اإلبداع في المؤسسة ,كاستخدمت الدراسة االستبانة كأداة بحث
لمدراسة ,كذلؾ استخداـ الباحثة المنيج الكصفي التحميمي.
أىم النتائج التي توصمت الييا الدراسة:
 كجكد ارتباط بيف متغيرات السمكؾ القيادم ككجكد إبداع لدل المرؤكسيف.
 كجكد ارتباط مكجب بيف عناصر المؤىؿ العممي ,كالرتبة الكظيفية لممرؤكسيف ,كتطبيؽ
الممارسات القيادية ,ككذلؾ كجكد عبلقة ليا بمستكل اإلبداع في المؤسسة.
 التأكيد عمى أف القائد الناجح ىك الذم يتماشى مع المغيرات الجديدة بالبيئة.
أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة:
حيكيا في المؤسسة ,كتسيـ في تحقيؽ األىداؼ
عنصر
نا
 ضركرة أف تككف القيادة اإلدارية
ن
المسيطرة.
 ضركرة االعتراؼ بمكانة القيادة اإلدارية مف قبؿ المؤسسة كاإلنفاؽ عمى تنميتيا.
 استمرار العبلقات الداخمية كالخارجية لممؤسسة مف أجؿ تنمية ميارات العامميف فييا.
 .3دراسة (أبو راس 2014 ,م) :بعنوان
"دكر القيادة اإلدارية في تنمية الثقافة التنظيمية لدل العامميف"
اليدف من الدراسة:
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى دكر القيادة اإلدارية في تنمية الثقافة التنظيمية لدل العامميف في
مناجـ الفكسفات ,كمعرفة العبلقة الكامنة بيف القيادة اإلدارية كالثقافة التنظيمية.
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كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ,كذلؾ استخدـ الباحث االستبانة كالمقابمة كالمبلحظة
كأدكات في الدراسة.
حيث تككنت مجتمع الدراسة مف ( )%62مف العامميف مف أصؿ ( )100عامؿ محؿ الدراسة.
أىم النتائج التي توصمت الييا الدراسة:
ميـ في تييئة البيئة الخصبة لمثقافة التنظيمية مف أجؿ تكامؿ
 أف لمقيادة اإلدارية ه
دكر ه
أىداؼ المنظمة مع أىداؼ العامميف.

 أف القيادة الناجحة ىي التي تؤثر في ممارسة األفراد لرفع مستكل الكفاءة كالفعالية
التنظيمية.
أىم التوصيات التي توصمت الييا الدراسة:
ضركرة إشعار األفراد العامميف باىتماـ القيادات اإلدارية المسؤكلة عنيـ كبأمكرىـ كتنمية قدراتيـ
كالمحافظة مف أجؿ إنسجاـ أىداؼ المؤسسة مع أىداؼ العامميف.
 .4دراسة (الشييري 2007 ,م) :بعنوان
"إدارة التطكير كالتغيير لدل القيادات اإلدارية بالمدارس األىمية المتكسطة كالثانكية بالمنطقة
الشرقية"
اليدف من الدراسة:
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى كاقع التطكير كالتغيير المستخدمة مف قبؿ القيادات اإلدارية لمديرم
المدارس االىمية ,كالتعرؼ إلى استراتيجية القيادات اإلدارية المتبناة لمديرم المدارس في ظؿ
التغيرات الحديثة لئلدارة.
كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ,كاشتمؿ مجتمع الدراسة عمى جميع مديرم
كككبلء المدارس األىمية بالمنطقة الشرقية.
أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
 تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة (  )α≥ 0.05بيف إجابات المبحكثيف
حكؿ معكقات التطكير كالتغيير طبقنا الختبلؼ طبيعة العمؿ.
 تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة (  )α≥ 0.05بيف إجابات األفراد
عمر أكبر مف ( )30عامان حكؿ ممارسة
عمر مف ( )30عامان ,كاألفراد األكبر نا
األصغر نا
إدارة التغيير كالتطكير لصالح األفراد صغار السف.
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أىم التوصيات التي توصمت إلييا الد ارسة:
 عمى القيادات التربكية العمؿ عمى تفعيؿ ممارسة القيادات اإلدارية بالمدارس إلدارة التغيير
التنظيمي.
 العمؿ عمى إزالة المعكقات التي تحد مف ممارسة القيادات اإلدارية بالمدارس إلدارة التغيير
التنظيمي.
 االىتماـ بالتدريب كتأىيؿ القيادات اإلدارية كتنمية قدراتيا إلحداث التغيير.
ثالثًا :الدراسات األجنبية
 .1دراسة (  :)Niemann, 2006بعنوان
"العبلقة بيف ممارسة القيادة كالثقافة التنظيمية مف منظكر إدارة التعميـ"
"The Relationship Getween Leadership Practices And Organizational
"Culture: An Education ManagentPrerspctive
اليدف من الدراسة:
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى العبلقة بيف ممارسة القيادة اإلدارية كالثقافة التنظيمية لممدارس في
شماؿ إفريقيا ,كالكشؼ عف االرتباط بيف القيادة كالثقافة التنظيمية لممؤسسة التعميمية.
كتـ فحص عينة مككنة مف ( )30مدرسة ,كبناء استبانة تـ تكزيع ( )149منيا لتحميؿ مدل
قدرات القيادات اإلدارية كتنمية الثقافة التنظيمية لممبحكثيف.
أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
 كجكد عبلقة بيف ممارسة المديريف لميارات القيادة اإلدارية كبيف تنمية الثقافة التنظيمية
لمعامميف في المؤسسة.
 أف الثقافة التنظيمية يتـ تنميتيا مف خبلؿ اإلدارة العميا مف خبلؿ تطبيؽ المبادئ كالقكاعد
كاألسس السميمة في اإلدارة.
أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة:
 تنمية الثقافة التنظيمية لمعامميف في المدارس تحتـ مف خبلؿ تفكيضيـ ,كمف خبلؿ تبادؿ
الخبرات كالمعمكمات.
 ضركرة تنمية ركح التعاكف كبناء الثقة بيف العامميف مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ.
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 .2دراسة (:)Sahin, 2004
"العبلقة بيف نمط القيادة اإلدارية كثقافة المدرسة كما يدركيا مديرم المدارس كالمعممكف"
"The Relathionship Between Transform And Transactional Leadership
"Styles Of School Principles And School Culture
اليدف من الدراسة:
ىدفت الدراسة إلى تحديد العبلقة بيف نمط القيادة اإلدارية كثقافة المدرسة في تركيا حسب ما
يدركيا مديرك المدارس كالمعممكف.
مدير في
معمما ك( )50نا
كاستخدمت الباحثة المنيج الكصفي لتحميمي ,كشممت الدراسة ()950
ن

تركيا ,كقد تـ جمع البيانات كباستخداـ االستبانة.
أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

 أف المديريف يفضمكف نمط القيادة التحكيمية اكثر مف األنماط األخرل.
 أف ثقافة المدرسة أكثر إيجابية مف كجية نظر المديريف أكثر مف كجية نظر المعممكف.
 يكجد مستكل و
عاؿ مف التعاكف كثقافة التبادؿ في المدرسة.
 تكجد عبلقة إيجابية بيف القيادة التحكيمية كثقافة المدرسة.
أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة:
ضركرة تنمية كتفعيؿ ثقافة التعاكف بيف المديريف كالعامميف في المدارس مف أجؿ التقدـ بالثقافة
التنظيمية لممنظمة كصكنال إلى تحقيؽ أىداؼ المؤسسة.
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 الدراسات المتعمقة بالمتغير التابع البناء التنظيمي:
أول :الدراسات المحمية
ً
 .1دراسة (ابو ورد 2015 ,م) :بعنوان
"درجة فاعمية نظاـ تقييـ أداء مديرم المدرسة في ككالة الغكث كتحديد درجة التطكير التنظيمي
المدرسي فييا كالعبلقة بينيما"
اليدف من الدراسة:
ىدفت الدراسة إلى تحديد درجة فاعمية نظاـ تقييـ أداء مديرم المدارس في ككالة الغكث ,كتحديد
درجة التطكير التنظيمي المدرسي فييا كالعبلقة بينيما ,ككذلؾ الكشؼ عف العبلقة بيف نظاـ
تقديـ األداء كالتطكير التنظيمي كفقنا لمتغيرات الجنس كالمؤىؿ العممي ,كسنكات الخبرة.

كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ,كذلؾ استخدـ الباحث االستبانة كأداة لجمع

مدير كمديرة.
البيانات كتككنت عينة الدراسة مف ( )215نا
أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

 كجكد درجة كبيرة بيف نظاـ تقديـ األداء كالتطكير التنظيمي في مدرسة ككالة الغكث.
 ال تكجد فركؽ فردية ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة (  )α≥ 0.05بيف متكسطات
تأثيرات مديرم المدارس لفاعمية نظاـ التقييـ تيعزل لمتغيرات (الجنس ,كالمؤىؿ العممي,

كسنكات الخبرة).

 تكجد عبلقة طردية بيف متكسطات درجت تقدير مديرم المدارس لفاعمية نظاـ تقييـ أداء
العامميف كمتكسطات درجات تقديراتيـ لمتطكير التنظيمي المدرسي.
أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة:
 ضركرة زيادة التدرجات التصنيفية لنظاـ التقييـ حتٌى يتـ التمييز بيف المستكىات المختمفة مف
أداء المديريف.

 زيادة عدد برامج التطكير التنظيمي التي تستيدؼ تنمية االبتكار كاإلبداع كالتطكير لدل
العامميف.
 .2دراسة (مطر 2015 ,م) :بعنوان
"دكر القيادات الشابة في التطكير التنظيمي لممؤسسات الشبابية الفمسطينية في قطاع غزة"
اليدف من الدراسة:
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى دكر القيادات الشابة في التطكير التنظيمي لممؤسسات الشابة
الفمسطينية في قطاع غزة ,كقد استخداـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ,كاستخدـ الباحث
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االستبانة كأداة لجمع البيانات ,كتككنت العينة مف رؤساء مجالس اإلدارة لممؤسسات الشبابية
قائدا.
كالبالغ عددىـ ( )132ن

أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
 كجكد دكر إيجابي لمقيادات الشبابية في تطكير أنظمة المؤسسة كظير ذلؾ مف خبلؿ الكزف
النسبي التي بمغ (.)%74,6
 ال تكجد فركؽ فردية ذات داللة إحصائية بيف تقديرات القيادات الشابة لدكرىـ في التطكير
التنظيمي بمؤسساتيـ تيعزل لمتغيرات (الجنس ,كالمنطقة الجغرافية).

 أظيرت الدراسة أف الشباب الفمسطيني يعيش ظركفنا سياسية كاقتصادية صعبة إال أنو
يستخدـ التكنكلكجيا بشكؿ جيد.

أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة:
 ضركرة نشر كتعزيز مفيكـ التطكير التنظيمي بيف القيادات الشابة تطكير الميارات القيادية
ليـ.
 االىتماـ بتحسف كاقع الشباب في جميع المجاالت التعميمية كاالقتصادية مف خبلؿ
المشاركة.
 ضركرة تدعيـ كتدريب القيادات الشابة في مجاالت نظـ العمؿ.
 .3دراسة (الموح 2013 ,م) :بعنوان
"دكر إدارة المعرفة في تطكير البناء التنظيمي لمك از ارت الفمسطينية"
اليدف من الدراسة:
ىدفت الدارسة معرفة دكر إدارة المعرفة في تطكير البناء التنظيمي لمك ازرات الفمسطينية ,لكي يتـ
االستفادة منيا في كضع تصكر لتطكير تمؾ الك ازرات.
كأف الك ازرات الفمسطينية تعاني مف مشاكؿ عدة في بنائيا التنظيمي سكاء في الكظائؼ كالمياـ,
ككذلؾ تعقيد اإلجراءات اإلدارية ,كضعؼ التنسيؽ بيف مختمؼ اإلدارات كاألقساـ ,كاالزدكاجية
في العمؿ أحيانا ,كعدـ قدرتيا عمى االستفادة مف الخبرات كالميارات كالقدرات كالمكارد المتكفرة
لدييا.
كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ,كاستخدـ أدكات عدة منيا االستبانة حيث ٌبيف
فييا عدد الك ازرات التي بمغت ( )22ك ازرة ,كذلؾ عدد العامميف فييا ,كذلؾ استخدـ أسمكب
المقابمة حيث شممت الدراسة ( )36مكظفنا لمعرفة كاقع البناء التنظيمي لمك ازرات الفمسطينية.
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أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
 أف نسبة العامميف في القطاع االجتماعي كالحماية المجتمعية مف عينة الدراسة بمغت
( ) %75.9كالباقي تكزع عمى القطاعات األخرل.
 تقكـ الك ازرات الفمسطينية باستقطاب حممة الشيادات الجامعية المتخصصة بنسبة كبيرة,
حيث بمغت نسبة الحاصميف عمى دراسات عميا( ,)%23.2كالحاصميف عمى درجة
البكالكريكس (.)%67.8
 يكجد تشجيع لدل القيادات اإلدارية في الك ازرات الفمسطينية عمى تطكير معارؼ كخبرات
كميارات العامميف.
 يكجد ضعؼ لدل القيادات اإلدارية في تكفير جميع متطمبات العمؿ لمعامميف لتبادؿ
المعارؼ بينيـ.
 يتسـ الييكؿ التنظيمي في الك ازرات الفمسطينية بالمركزية في العمؿ كاتخاذ القرار كيكجد
ضعؼ في عممية التفكيض.
أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة:

 ضركرة تعزيز دكر أدكات إدارة المعرفة( تكنكلكجيا ,القيادات اإلدارية) لً ىما ليا مف و
تأثير
جكىرم عمى تطكير البناء التنظيمي لمك ازرات الفمسطينية.
 حث القيادات اإلدارية داخؿ الك ازرات الفمسطينية عمى تكثيؽ األفكار اإلبداعية التي يقدميا
المكظفيف ,كالعمؿ عمى تطكيرىا مف خبلؿ فرؽ العمؿ ,كامكانية االستفادة منيا في عممية
التطكير التنظيمي.
 كضع أنظمة إدارية متطكرة يتـ مف خبلليا مكازنة مستكل الرسمية كالمركزية في العمؿ
داخؿ البناء التنظيمي لمك ازرات الفمسطينية.
 .4دراسة (أبو عمرة 2012 ,م) :بعنوان
"تقييـ التطكير التنظيمي بككالة الغكث مف كجية نظر مكظفي مكتب غزة مع التركيز عمى
اإلدارة كالقيادة"
اليدف من الدراسة:
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى تقييـ مكظفي اإلدارة كالقيادة بككالة الغكث اإلقميمي لعممية التطكير
التنظيمي ,كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ,كاستخدـ الباحث االستبانة الستطبلع
مدير كتـ استخداـ أسمكب
آراء المبحكثيف في مجتمع الدراسة ,ككانت عينة الدراسة مف ( )99نا
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الحصر الشامؿ كتكزيع ( )99استبانة ,حيث تـ استرجاع ( )81استبانة؛ أم نسبة ()%82
منيا.
أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
 كجكد عبلقة طردية ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )%4بيف متغيرات تحسيف ميارات
اإلدارة كالقيادية كمستكل الحكار كالتكاصؿ كمستكل الشفافية كالمساءلة مف جية كمستكل
تطكير اإلدارة كالقيادة مف جية أخرل.
 كجكد تقييـ مستكل لمبادرات عممية التطكير التنظيمي المتعمقة باإلدارة كالقيادة.
أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة:
 ضركرة أف تعطي األكنركا األكلكية لتنفيذ النماذج الجديدة لنظاـ تصنيؼ الكظائؼ
كالتفكيضات ,ككذلؾ اعتماد خطة نكعية شاممة.
 كضع خطة شاممة كمستمرة لتدريب العامميف إلنجاز مبادرات تحسيف اإلدارة كالقيادة مف
خبلؿ امتبلؾ الميارات القيادية كاإلدارية.
 المحافظة عمى استخداـ كسائؿ التكاصؿ كاستخداميا في عممية التطكير التنظيمي.
 اطبلع العامميف عمى أنظمة كاجراءات المساءلة كالرقابة لضمف عدـ حدكث صدمات مع
اتحادات المكظفيف.
 .5دراسة (مطر 2008 ,م) :بعنوان
"التطكير التنظيمي كأثره عمى فعالية الق اررات اإلدارية في المؤسسات األىمية في قطاع غزة"
اليدف من الدراسة:
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى أثر التطكير التنظيمي عمى فعالية الق اررات اإلدارية في المؤسسات
األىمية في قطاع غزة ,كمدل تكفر الفركؽ بيف إجابات المبحكثيف بالنسبة لمخصائص الشخصية
لؤلفراد المبحكثيف في تمؾ المجاؿ.
كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ,تككنت عينة الدراسة مف ( )262منظمة عاممة
في ىذا المجاؿ ,حيث تـ اختيار عينة ( )160منظمة منيا ,كاستخدـ الباحث االستبانة كأداة
لجمع البيانات كتـ استرجاع ( )153مفردة منيا.
أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
 كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف جميع مجاالت التطكير التنظيمي كفاعمية الق اررات
اإلدارية في المؤسسات االىمية في قطاع غزة.
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 يكجد أثر لؤلىداؼ كاالستراتيجيات ,كالييكؿ التنظيمي ,كاألساليب كاإلدارات عمى تمؾ
الق اررات كمدل فاعميتيا.
 أظيرت الدراسة كجكد بعض الفركؽ في إجابات المبحكثيف في بعض مجاالت التطكير
التنظيمي تعكد لمتغيرات (الشخصية ,كالعمر ,كالمؤىؿ العممي ,كسنكات الخبرة).
أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة:
 ضركرة تطكير اليياكؿ التنظيمية لممؤسسات الغير حككمية بشكؿ مستمر مما يجعميا قادرة
عمى مكاكبة التغيرات الحادثة في بيئة العمؿ.
 إجراء تعديبلت في أنظمة كسياسيات المؤسسات بما يضمف زيادة فاعمية اتخاذ الق اررات.
 العمؿ عمى تنمية كتطكير العالميف كتدريبيـ عمى اتخاذ الق اررات السممية مف خبلؿ
المشاركة.
 العمؿ عمى إيجاد مبدأ التخصص في مجاالت العمؿ األىمي.
 .6دراسة (الجعبري2008 ,م) :بعنوان
"دكر اإلدارة العميا في تحقيؽ اإلبداع المؤسسي"
اليدف من الدراسة:
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى دكر اإلدارة العميا في تحقيؽ اإلبداع المؤسسي في المنظمات األىمية
مف كجية نظر المديريف ,حيث أجريت الدراسة جنكب الضفة الغربية مف العاـ (,)2008
كتمثمت مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس (ما دكر اإلدارة العميا في تحقيؽ االبداع المؤسسي في
المنظمات األىمية) ,كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي؛ كذلؾ لمناسبتو لمشكمة
الدراسة ,كاستخدـ الباحث االستبانة كأداة بحث رئيسية تـ تكزيعيا عمى عينة عشكائية مككف مف
( )115مف مديرم المنظمات األىمية مف أصؿ ( )471مف مجمكع مجتمع الدراسة.
أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
جيدا مفيكـ اإلبداع المؤسسي كأىميتو مف أجؿ
 معظـ مديرم المنظمات األىمية يدرككف ن
تحقيؽ أىداؼ المؤسسة بغض النظر عف الجنس ,العمر ,الخبرة ,المؤىؿ العممي.

 أىمية تعزيز الثقة لدل المكظفيف كمنحيـ الحكافز المعنكية كاإلدارية مف أجؿ تحتـ اإلبداع
المؤسسي كتشجيع العبلقات اإلنسانية بينيـ.
أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة:
 أىمية تكثيؼ الدراسات حكؿ مكضكع اإلبداع المؤسسي كعقد الدكرات الخاصة بذلؾ.
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 االىتماـ بمكضكع اإلبداع المؤسسي في مجاؿ التعميـ بشكؿ عاـ كالتعميـ الجامعي بشكؿ
خاص.
 .7دراسة (عبد اإللو2006 ,م) :بعنوان
"كاقع الثقافة التنظيمية السائدة في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة كأثرىا عمى مستكل التطكير
التنظيمي لمجامعات"
اليدف من الدراسة:
ىدفت الدارسة الكشؼ عف نكع الثقافة التنظيمية السائدة في الجامعة اإلسبلمية كجامعة األزىر
كجامعة األقصى في قطاع غزة ,كالتعرؼ عمى مستكل التطكير التنظيمي في الجامعات
المذككرة.
كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ,كذلؾ استخدـ الباحث االستبانة كأداة لجمع
البيانات ,كتككنت عينة الدراسة مف ( )340مكظفنا مف اإلدارييف كاألكاديمييف كمف أعضاء
مجمس اإلدارة ,حيث استجاب منيـ ( )264نسبة ( )%77.6مكظفنا.
أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
 أف الثقافة التنظيمية السائدة في الجامعة االسبلمية تميؿ إلى ثقافة اإلنجاز أما بالنسبة
لجامعة األزىر كاألقصى تميؿ إلى ثقافة النظـ كاألدكار.
 أف مستكل التطكير التنظيمي في الجامعة اإلسبلمية مرتفع ج ندا ,كفي جامعة األزىر مرتفع,
كفي جامعة األقصى متكسط.

 أظيرت الدراسة أنو تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف الثقافة التنظيمية كمجاالت
التطكير التنظيمي.
أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة:
 ضركرة تخفيض شخصنة الق اررات اإلدارية في الجامعات الفمسطينية.
 تعزيز ركح العمؿ المؤسسي مف خبلؿ االلتزاـ بالقكانيف كاألنظمة.
 زيادة مستكل التفكيض كاالىتماـ بتنمية المكارد البشرية كتدريبيـ عمى القدرة عمى المشاركة
في اتخاذ الق اررات اإلدارية.
 .8دراسة (أبو مرزوق2006 ,م) :بعنوان
"فعالية متطمبات التطكير التنظيمي كادارة التغيير لدل المؤسسات غير الحككمية الفمسطينية"
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اليدف من الدراسة:
ىدفت الدراسة إلى تحميؿ فعالية متطمبات التطكير التنظيمي كادارة التغير لدل المؤسسات غير
الحككمية في قطاع غزة معرفة أثر متطمبات التطكير التنظيمي عمى ذلؾ.
كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي لدراسة الجكانب النظرية.
كاستخدـ الباحث االستبانة كأداة لمدراسة كتـ تكزيعيا عمى اثنيف مف أعضاء مجمس اإلدارة
كثبلثة مف المكظفيف في كؿ مؤسسة مف المؤسسات الغير حككمية الفمسطينية خاصة التي يزيد
عدد العامميف فييا عف ( )30مكظفنا.
أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
 كجكد عبلقة ارتباط قكية بيف مدل كضكح مفيكـ إدارة التغير كبيف قدرة المؤسسة عمى إدارة
التغير كأداة لمتطكير.
 كجكد عبلقة طردية إيجابية بيف اتباع أسمكب التخطيط االستراتيجي كقدرة المؤسسة عمى
عممية إدارة التغير كالتطكير التنظيمي.
 كجكد عبلقة إيجابية بيف التطكير التنظيمي كميا ارت العامميف فييا كالمكارد البشرية
المستخدمة في إحداث التغير.
أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة:
 ضركرة استخداـ أسمكب التخطيط االستراتيجي المخطط ,كرصد التغيرات البيئية الداخمية
كالخارجية كاستغبلؿ اإلمكانيات كالفرص كاالستفادة منيا.
 إحداث تغيير في اتجاىات كميارات األفراد كمحاكلة تكضيح أسباب التغير لمعامميف.
 إجراء تعديبلت في نظـ كأساليب العمؿ المتبعة في إنجاز األعماؿ كخاصة التكنكلكجيا
الجديدة.
ثان ًيا :الدراسات العربية

 .1دراسة (متعب2016 ,م) :بعنوان
"عمميات إدارة المعرفة كأثرىا في تميز األداء المؤسسي في الشركات العامة"
اليدف من الدراسة:
تيدؼ الدراسة إلى اختبار أثر عمميات إدارة المعرفة في تميز األداء المؤسسي في الشركات
العامة.
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كبينت الدراسة أنو
كتـ استخداـ عينة الدراسة التي تمثؿ في مديرم األقساـ كالشعب كالكحداتٌ ,
ىناؾ أثهر ذك داللة إحصائية لعمميات إدارة المعرفة في األداء
تكجد فرضية رئيسية مفادىا أف
ى

المؤسسي ,كجمعت االستبانة التي تتككف مف ج أزييف الجزء االكؿ يخص إدارة المعرفة ,كالجزء
الثاني يخص األداء المؤسسي .كقد تـ االعتماد عمى مجمكعة مف الكسائؿ اإلحصائية
كالمتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم؛ إلثبات صحة الفرضية التي بينت الفرضية الرئيسية
ضركرة السماح لمعامميف بالتفاعؿ االجتماعي كالتقني الذم يعزز لغة الحكار كالثقة بالعامميف.
أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
 ضعؼ إمكانية المنظمة المبحكثة في تشخيص الفجكة في إدارة المعرفة كاألداء المؤسسي.
 ضركرة تطبيؽ الشفافية في عمؿ المؤسسة حتٌى تتحقؽ متطمبات المعرفة لدل العامميف في
الجامعات األردنية.
عمما بأنو ىذه الكسائؿ كالبرامج ىي التي تساعد
 ال تيكلي المؤسسة أىمية لمبرامج التدريبية ن
في تعزيز الخبرة.
 عدـ قدرة المنظمة عمى التنبؤ الدقيؽ بمتطمبات كاحتياجات زبائنيا؛ كذلؾ سبب ضعؼ إدارة
المعرفة.
أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة:
 عمى قادة المنظمة أف يؤمنكا بأف مفتاح نجاح المنظمة يعتمد عمى نجاحيـ في إدارتيـ
السميمة ,كترسيخ قناعتيـ بضركرة إرساء اىمية إدارة المعرفة.
 ضركرة سماح المؤسسة لمعامميف فييا بالتفاعؿ االجتماعي الذم يعزز الحكار كالثقة المتبادلة
كاستخداـ المعمكمات الدقيؽ في حؿ المشكبلت التي تكاجو المنظمة.
 عمى المنظمة أف تييئ كتكفر بيئة تحتية تكنكلكجية مف أجؿ كجكد قكاعد بيأنات سميمة
لدييا.
 .2د ارسة (دروزة2008 ,م) :بعنوان
"العبلقة بيف متطمبات إدارة المعرفة كعممياتيا كأثرىا عمى تميز األداء المؤسسي في ك ازرة التربية
كالتعميـ األردنية"
اليدف من الدراسة:
ىدفت الدراسة الكشؼ عف العبلقة بيف متطمبات إدارة المعرفة ,كما كردت في جائزة الممؾ عبد
اهلل الثاني لتمييز األداء المؤسسي كالشفافية (االحتياجات المعرفية ,كالكعي كااللتزاـ المعرفي,
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كاالتصاالت الداخمية كالخارجية) كعمميات إدارة المعرفة (التشخيص ,التكليد ,التكزيع ,التطبيؽ)
كأثر ىذه العبلقة عمى تميز األداء المؤسسي في ك ازرة التربية كالتعميـ األردنية.
أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
ككبل مف تشخيص المعرفة
 كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف متطمبات إدارة المعرفة ن
كتكليد المعرفة كتكزيع المعرفة كتطبيؽ المعرفة.
 كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف متطمبات إدارة المعرفة مف جية العامميف ,ككذلؾ
رضا العامميف ,كالتعميـ كالنمك المؤسسي ككفاءة العمميات الداخمية مف جية أخرل.
أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة:
 ضركرة تطبيؽ أدكات إدارة المعرفة عمى أداء العامميف حتٌى يتـ التميز في األداء المؤسسي.
 .3دراسة (غنية2005 ,م) :بعنوان
"التغييرات التنظيمية كأثرىا عمى التحصيؿ الدراسي في الجامعة الجزائرية"
اليدف من الدراسة:
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى أىمية التغيرات التنظيمية كأثرىا عمى التحصيؿ الدراسي في
الجامعات الجزائرية كدكر تخريج اإلطارات الكفؤ التي بدكرىا تعمؿ عمى تطكير التنمية الشاممة,
كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ,ككذلؾ المنيج التاريخي ,كاستخدـ الباحث طريقة
المسح الشامؿ ,كأخذ عينة عشكائية بسيطة تمثمت في طمبة قسـ المغة العربية في الجامعة.
أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
 يكجد أثر لممتغيرات التنظيمية في الجامعة عمى التحصيؿ الدرسي لمطمبة.
 التعرؼ عمى مستكل التككيف الحقيقي لمطمبة كمدل استجابتيـ لمراحؿ التطكير كالتغيير
التنظيمي.
أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة:
 ضركرة إعادة النظر في عنصر التخطيط في منظكمة الجامعة.
سنكيا مف أجؿ المحافظة عمى التطكير
 تكفير ىياكؿ االستيعاب الطبلب التي يزيد عددىـ
ن
الناتج عف التغيرات التنظيمية.
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ثالثًا :الدراسات األجنبية
 .1دراسة ( :)Bhatngar, Budhwar, Srirastara, 2010بعنوان
"التغيير كالتطكير التنظيمي في اليند ,حالة تحكؿ كتغيير تنظيمي استراتيجي"
اليدف من الدراسة:
ىدفت الدراسة فحص التطكرات في مجاؿ التغيير التنظيمي في البيئة اليندية ,كتسميط الضكء
عمى شركات الطاقة شماؿ اليند.
كاستخداـ الباحث أسمكب المقاببلت الشخصية مع ( )30شخصية قيادية مف الشركة.
أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
بينت الدراسة الحاجة المتزايدة إلنشاء الخطط المناسبة لممكارد البشرية المناسبة لمتغيير.
ٌ 

بينت الدراسة مف التحميؿ أف مبادرات التغيير التنظيمي عندما تترافؽ مع دكر أقساـ المكارد
ٌ 
البشرية تحتاج إلى نشاطات التطكير أكثر مف التدريب التقميدم.

أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة:
 ضركرة تحديد رسائؿ لصانعي السياسات حكؿ التغيير كلتطكير التنظيمي.
 ضركرة دمج المجاالت ذات العبلقة بالبشر كالجميكر في كحدة تنظيمية تتعرؼ عمى
المشاكؿ مف أجؿ معرفة أىداؼ التغيير.
 .2دراسة ( :)ShuHasien Liao, 2009بعنوان
"العبلقة بيف إدارة المعرفة كالمنظمة المتعممة كاألداء التنظيمي"
"The Relationship Among Knowledge Management And Organizational
"Learning And Organization Zational Performance
اليدف من الدراسة :ىدفت الدراسة إلى معرفة العبلقة بيف إدارة المعرفة كالمنظمة المتعممة
كالمتعمقة باألداء التنظيمي في بعض الشركات الصينية .
بناء عمى نكع الصناعة كالجنس كالتعميـ كاإلدارة؛ ألف الشركات تعمؿ في
كتـ تكزيع عينة ن
مجاالت مختمفة مثؿ التسكيؽ ,التمكيؿ كغيرىا.

أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
 يمكف إيجاد المعرفة مف خبلؿ األفراد ,كمف خبلؿ مجمكعات العمؿ كالشركات ,كأف إيجادالمعرفة يفيد في تطكير األداء التنظيمي.
 كجكد عبلقة إيجابية بيف المنظـ كاألداء التنظيمي.59

 تكصمت الدراسة إلى إدارة المعرفة مف المصادر الرئيسية في عممية البناء التنظيمي.تبيف الدراسة أف المنظمة المتعممة لـ تؤثر عمى األداء المالي أك األداء التسكيقي.
ٌ -

أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة:

ضركرة االىتماـ بجانب إدارة المعرفة ألىميتيا في تطكير البناء التنظيمي لممؤسسة.
 .3دراسة( :)Sanjay Kunar Singh, 2008
بعنوان "دكر القيادة في إدارة المعرفة"
""Role Of Leadership In Knowledge Management
اليدف من الدراسة:
ىدفت الدراسة إلى التحقؽ مف العبلقة بيف تأثير أنماط القيادة عمى تطبيقات أداء المعرفة,
استخدـ الباحث االستبانة كأداة ,حيث قاـ بتعميـ أداتيف لجمع البيانات ,األىكلى عف إدارة
المعرفة كاألخرل بيانات أنماط القيادة في الشركات اليندية لمبرمجيات.
أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
 أف إنتاجية اإلدارة تعتمد عمى نمكذج اإلدارة المطبعة فييا.دكر كبير في دعـ الميزة التنافسية في
 لسمكؾ القيادة في مجاؿ التفكيض كادارة المعرفة هالشركات محؿ الدراسة.

 تكجد مؤشرات إيجابية كأخرل سمبية في أنماط القيادة عمى تطبيقات إدارة المعرفة.أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة:
 ضركرة االىتماـ بعامؿ المعرفة كالمكظفيف الذيف يقكمكف بيا كجعميـ في قمة اليرـالتنظيمي كاالىتماـ بيـ لً ىما ليـ مف دكر كبير في فف إدارة المنظمة.
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التعقيب عمى الدراسات السابقة:
أ -من حيث الموضوع:
تناكلت الدراسات السابقة بشكؿ عاـ مكضكع القيادات اإلدارية كمياميا كسماتيا كأنماطيا
كمياراتيا كخصائصيا.
كما تناكلت مكضكع البناء التنظيمي كالتطكير التنظيمي كاإلبداع المؤسسي كالتميز المؤسسي
كخصائصيا كأبعادىا كمعكقاتيا.
ب -من حيث الزمان:
كانت جميع الدراسات السابقة في فترة زمنية حديثة كقد تـ إجراؤىا في الفترة ما بيف (-2006
2016ـ).
ج -من حيث المكان:
يكجد اختبلؼ بيف أماكف تطبيؽ الدراسات السابقة ,فكاف منيا المحمية ,كمنيا العربية ,كمنيا
األجنبية.
د -من حيث المنيج المستخدم:
اعتمدت أغمب الدراسات السابقة المنيج الكصفي التحميمي مع كجكد بعض األدكات المساعد,
ككذلؾ المنيج الكصفي المسحي.
ه -من حيث األدوات:
استخدمت أغمب الدراسات السابقة االستبانة كأداة لمحصكؿ عمى البيانات كالمعمكمات ,اال أف
بعض الدراسات استخدمت أسمكب دراسة الحالة مثؿ المقاببلت الشخصية أك المسح الشامؿ.
و -من حيث العينات:
تككنت عينات الدراسات السابقة مف العامميف في المؤسسات العامة كالخاصة كالشركات
ٌ
كالييئات المحمية ,كتنكعت طبيعة العامميف المبحكثيف
ز -من حيث استفادة الباحث من الدراسات السابقة:
استفاد الباحث مف الدراسات السابقة التالي:
 صياغة مشكمة كفرضيات الدراسة.
 تكضيح أىمية كأىداؼ الدراسة.
 تحديد المنيج المناسب إلستكماؿ الدراسة.
 كيفية تصميـ كاختيار كجمب أداة الدراسة (االستبانة).
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 تحديد الفرؽ بيف نتائج الدراسات السابقة كنتائج الدراسة الحالي.
 كيفية صياغة التكصيات كالفرضيات كالدراسات المقترحة.
ما يميز الدراسة الحالية عن غيرىا:
تتميز الدراسة الحالية عف غيرىا مف الدراسات السابقة بالتالي:
مكضكعا لـ يتطرؽ إليو أحد مف الباحثيف عمى حد عمـ الباحث؛
 أف الدراسة الحالية تناكلتن
كذلؾ ألنو يدرس (دكر الميارات القيادية في تطكير البناء التنظيمي في ك ازرة التربية كالتعميـ

ميـ يخدـ في رسـ الخطط كالسياسات الميمة في
العالي بمحافظات غزة) ,كىك مكضكع ه
التعميـ كخاصة في مكضكع البناء التنظيمي التي يكاد ال يذكر في أبحاث سابقة.

تبيف مف الدراسة العبلقة بيف الميارات القيادية كأبعادىا كبيف تطكير البناء التنظيمي مف
 ٌجية أخرل.

 أف الدراسة الحالية تركز عمى أىمية تطبيؽ الممارسة العممية كالفنية لمميارات سكاء كانتالفكرية أك اإلنسانية أك اإلدارية أك الذاتية أك الفنية ,كضركرة التأكد مف إنعكاس تمؾ
الممارسات عمى تطكير أداء العامميف ,كالذم بدكره ينعكس عمى تطكير البناء التنظيمي
لممؤسسة بالكامؿ.
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الفجوة البحثية:
جدكؿ رقـ () 4
الدراسات السابقة

الفجوة البحثية

الدراسات الحالية

أغم ػ ػ ػ ػ ػػب الد ارس ػ ػ ػ ػ ػػات الس ػ ػ ػ ػ ػػابقة الد ارسػ ػ ػػات السػ ػ ػػابقة لػ ػ ػػـ تركػ ػ ػػز ترك ػ ػػز الد ارس ػ ػػة الحالي ػ ػػة عم ػ ػػى
رٌكػ ػ ػ ػ ػزت عم ػ ػ ػ ػػى عبلق ػ ػ ػ ػػة كدكر عم ػ ػ ػ ػ ػ ػػى مي ػ ػ ػ ػ ػ ػػارات القي ػ ػ ػ ػ ػ ػػادات مي ػ ػػارات القي ػ ػػادة اإلداري ػ ػػة ف ػ ػػي
القيػ ػ ػ ػ ػ ػػادة اإلداريػ ػ ػ ػ ػ ػػة بالرضػ ػ ػ ػ ػ ػػا اإلداريػ ػ ػػة فػ ػ ػػي تطػ ػ ػػكير البنػ ػ ػػاء إدارات ك ازرة التربيػ ػ ػ ػػة كالتعمػ ػ ػ ػػيـ
العالي الفمسطينية.

الػ ػ ػ ػ ػ ػػكظيفي لػ ػ ػ ػ ػ ػػدل الع ػ ػ ػ ػ ػ ػػامميف المؤسسي.
كادارة المعرفػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة كأنمػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاط
االتصاؿ كاألداء الكظيفي.

ترك ػ ػ ػ ػ ػػزت أغم ػ ػ ػ ػ ػػب الد ارس ػ ػ ػ ػ ػػات لػ ػػـ تتطػ ػػرؽ الد ارسػ ػػات السػ ػػابقة س ػ ػ ػػيتـ التركي ػ ػ ػػز ف ػ ػ ػػي الد ارس ػ ػ ػػة
عمػ ػ ػ ػ ػ ػػى اإلبػػ ػ ػ ػ ػػداع المؤسسػ ػ ػ ػ ػ ػػي إل ػ ػ ػ ػػى رب ػ ػ ػ ػػط التغيػػ ػ ػ ػريف مح ػ ػ ػ ػػؿ الحاليػ ػػة عمػ ػػى ميػ ػػارات القيػ ػػادة
كالتمي ػ ػ ػ ػ ػ ػػز المؤسس ػ ػ ػ ػ ػ ػػي كاألداء الد ارس ػ ػ ػػة بمح ػ ػ ػػؿ ك ازرة التربي ػ ػ ػػة اإلداريػ ػ ػػة فػ ػ ػػي تطػ ػ ػػكير البنػ ػ ػػاء
المؤسسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف منظػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكر كالتعميـ الفمسطينية.

المؤسس ػ ػ ػػي ف ػ ػ ػػي ك ازرة التربي ػ ػ ػػة

بسيط.

كالتعميـ العالي الفمسطينية.

تػ ػ ػػـ تطبيػ ػ ػػؽ الد ارسػ ػ ػػة السػ ػ ػػابقة لكني ػ ػ ػػا ل ػ ػ ػػـ تط ػ ػ ػػرؽ إل ػ ػ ػػى ك ازرة س ػ ػ ػػيتـ التركي ػ ػ ػػز ف ػ ػ ػػي الد ارس ػ ػ ػػة
عمػ ػ ػ ػ ػػى البن ػ ػ ػ ػ ػػكؾ كالمنظم ػ ػ ػ ػ ػػات التربي ػ ػ ػػة كالتعم ػ ػ ػػيـ الفمسػ ػ ػ ػػطينية عمػ ػػى البنػ ػػاء المؤسسػ ػػي لػ ػػك ازرة
األىميػ ػ ػ ػ ػػة كبعػ ػ ػ ػ ػػض المػ ػ ػ ػ ػػدارس س ػ ػ ػ ػكاء فػ ػ ػ ػػي غ ػ ػ ػ ػزة أك الضػ ػ ػ ػػفة التربيػ ػ ػػة كالتعمػ ػ ػػيـ الفمسػ ػ ػػطينية
التابع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة لككال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الغ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكث الغربية.

كخاصػ ػ ػ ػ ػ ػػة فػ ػ ػ ػ ػ ػػي محافظػ ػ ػ ػ ػ ػػات

الدكلية (األكنركا).

قطاع غزة.

المصدر :جرد بكاسطة الباحث حسب الدراسات السابقة
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الفصل الرابع
منهجية الذراسة

المقدمة:
أول
ً

 :منيـــــــــــج الدراســــــــــــــــــــــــة

ثان ًيا  :مجتمـــــع وعينة الدراســـــة
ثالثًا  :أداة الدراســــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

رابعـــًا  :صدق وثبـــــات الدراســــــة
خامســًا :إجراءات أداة الدراســــة

سادســًا :األساليــــــب اإلحصائية
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المقدمة:

ػكر رئيس ػ نػيا يػ ػتـ م ػػف خبلل ػػو إنج ػػاز الجانػ ػب التطبيق ػػي م ػػف
تعتب ػػر منيجي ػػة الد ارس ػػة كاجراءاتي ػػا مح ػ نا
الدراسة ,كعف طريقيا يػتـ الحصػكؿ عمػى البيانػات المطمكبػة إلجػراء التحميػؿ اإلحصػائي لمتكصػؿ
إلى النتائج التي يتـ تفسيرىا في ضكء أدبيات الدراسة المتعمقة بمكضكع الد ارسػة ,كبالتػالي تحقػؽ

األىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا.
الدرس ػػة ,كك ػػذلؾ أداة الد ارس ػػة
حي ػػث تن ػػاكؿ ى ػػذا الفص ػػؿ كص ػػفنا لممػ ػنيج المتب ػػع كمجتمػ ػع كعين ػػة ا
المستخدمة كطريقة إعدادىا ككيفية بنائيا كتطكيرىػا ,كمػدل صػدقيا كثباتيػا .كمػا يتضػمف كصػفان

لئلج ػراءات التػػي قػػاـ بي ػا الباحػػث فػػي تصػػميـ أداة الد ارسػػة كتقنينيػػا ,كاألدكات التػػي اسػػتخدمتيا

لجمع بيانات الدراسة ,كينتيي الفصؿ بالمعالجات اإلحصائية التي استخدمت في تحميؿ البيانات
كاستخبلص النتائج ,كفيما يمي كصؼ ليذه اإلجراءات.

اول :منيجية وأسموب البحث:
ػاء عمػػى طبيعػػة الد ارسػػة كاألىػػداؼ التػػي تسػػعى لتحقيقيػػا فىقػػد اسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج
بنػ ن
الكصفي التحميمي ,كالػذم يعتمػد عمػى د ارسػة الظػاىرة كمػا تكجػد فػي الكاقػع كييػتـ بكصػفيا كصػفنا

ككميػػا ,كمػػا ال يكتفػػي ىػػذا المػػنيج عنػػد جمػػع المعمكمػػات المتعمقػػة
دقيقنػا كيعبػػر عنيػػا تعبيػ نا
كيفيػا ن
ػر ن
بالظاىرة مف أجؿ استقصاء مظاىرىا كعبلقاتيا المختمفة ,بؿ يتعداه إلى التحميؿ كالربط كالتفسير
لمكص ػػكؿ إل ػػى اس ػػتنتاجات يبن ػػي عميي ػػا التص ػػكر المقت ػػرح بحي ػػث يزي ػػد بي ػػا رص ػػيد المعرف ػػة ع ػػف

المكضكع.

كقد استخدـ الباحث مصدريف أساسيف لممعمكمات:

( )1المصـــادر الثانويـــة :حيػػث اتجػػو الباحػػث لمكتػػب كالم ارجػػع العربيػػة كاألجنبيػػة ذات العبلق ػػة,
كال ػػدكريات كالمق ػػاالت كالتق ػػارير ,كاألبح ػػاث كالد ارس ػػات الس ػػابقة الت ػػي تناكل ػػت مكض ػػكع البح ػػث,

كالبحث كالمطالعة في مكاقع اإلنترنت المختمفة.

( )2المصـــادر األوليـــة :لمعالج ػػة الجكانػ ػب التحميمي ػػة لمكض ػػكع البح ػػث لج ػػأ الباح ػػث إلػ ػى جم ػػع
خصيصا ليذا الغرض.
صممت
ن
البيانات األكلية مف خبلؿ االستبانة كأداة رئيسة لمبحث ,ي
ثانيا  :مجتمع وعينة الدراسة:
يتككف مجتمع الدراسة مف العامميف في الكظائؼ اإلشرافية بك ازرة التربية كالتعميـ العالي
الفمسطينية كعددىـ( )386مكظفنا حسب بيانات ديكاف المكظفيف لعاـ(.)2017
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جدكؿ( ) 5مجتمع كعينة الدراسة
م.

الفئة

الوظيفة

.1

عميا

فئة عميا (ككيؿ  +ككيؿ مساعد +مدير

حجم المجتمع

حجم العينة

11

6

عاـ)

.2

أكلى

فئة أكلى (مدير) A,B,C

81

40

.3

ثانية

فئة ثانية (رئيس قسـ ,رئيس شعبة)

294

147

386

193

المجمكع

المصدر( :ك ازرة التربية كالتعميـ ,بيانات غير منشكرة)2017 ,
عينة الدراسة :
تـ اختيار عينة طبقية عشكائية مف المكظفيف كالمكظفات في الكظائؼ اإلشرافية بك ازرة التربية
كالتعميـ العالي؛ لكي تقكـ بتعبئة ىذه االستبانة ,حيث تـ احتساب عينة الدراسة باستخداـ معادلة
(ركبيرت ماسكف) لتحديد حجـ العينة كتحددت ب( )193مفردة.
معادلة روبيرت ماسون لتحديد حجم العينة

M
S 2  M  1  pq  1



M
S





n

حجـ المجتمع
قسمة الدرجة المعيارية المقابمة لمستكل الداللة 0.95
أم قسمة  1.96عمى معدؿ الخطأ 0.05

P

نسبة تكافر الخاصية كىي 0.50

Q

النسبة المتبقية لمخاصية كىي 0.50

خطوات بناء الستبانة :

قاـ الباحث بإعداد أداة الدراسة لمعرفة دور الميارات القيادية في تطوير البناء التنظيمي لوزارة

التربية والتعميم العالي بمحافظات قطاع غزة  ,كاٌتبع الباحث الخطكات التالية لبناء االستبانة:
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بعد االطبلع عمى األدب اإلدارم كالدراسات السابقة ذات الصمة بمكضكع الدراسة ,كاالستفادة
منيا في بناء االستبانة كصياغة فقراتيا.

عددا مف أساتذة الجامعات الفمسطينية كالمشرفيف اإلدارييف في تحديد أبعاد
استشار
ي
الباحث ن
االستبانة كفقراتيا.
تحديد المجاالت الرئيسية التي شممتيا االستبانة.
تحديد الفقرات التي تقع تحت كؿ مجاؿ.

عرض االستبانة عمى المشرؼ لمنقاش كابداء المبلحظات.
تـ تصميـ االستبانة في صكرتيا األكلية كقد تككنت مف محكريف أساسييف.

تـ عرض االستبانة عمى ( )10مف المحكميف ذكم الخبرة في المجاالت األكاديمية كاإلدارية
كاإلحصائية في كؿ مف الجامعات كالمؤسسات الحككمية .كالممحؽ رقـ ( )2يبيف أسماء أعضاء

لجنة التحكيـ.

في ضكء آراء المحكميف تـ تعديؿ بعض فقرات االستبانة مف حيث الحذؼ أك اإلضافة
كالتعديؿ ,لتستقر االستبانة في صكرتيا النيائية عمى ( )55فقرة ,ممحؽ (.)1

أداة الدراسة :

تـ إعداد استبانة دور الميارات القيادية في تطوير البناء التنظيمي لوزارة التربية والتعميم

العالي بمحافظات قطاع غزة ,وتتككف استبانة الدارسة مف قسميف رئيسيف :

القسم األول :كىك عبارة عف البيانات الشخصية عف المستجيب (الجنس  ,العمر ,عدد سنكات
الخدمة  ,المؤىؿ العممي ,المسمى الكظيفي).

القسم الثاني :محاور دور الميارات القيادية في تطوير البناء التنظيمي لوزارة التربية والتعميم
العالي بمحافظات قطاع غزة  ,كيتككف مف ( )55فقرة :
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جدكؿ ( )6تكزيع ابعاد االستبانة
أبعاد الستبانة

عدد

الفقرات

#
.1

البعد األول :الميارات الذاتية
ُ

.2

البعد الثاني :الميارات الفنية
ُ

.3

أبعاد الميارات

6
6
6

البعد الثالث :الميارات اإلنسانية
ُ

القيادية

.4

البعد الرابع :الميارات الفكرية
ُ

.5

البعد الخامس :الميارات اإلدارية
ُ

6
6
30

أبعاد الميارات القيادية
تقييم أبعاد

البعد األول :الموارد البشرية
ُ

5

البعد الثاني :الييكل التنظيمي
ُ

5

.8

البعد الثالث :الميام
ُ

5

.9

البعد الرابع :التكنولوجيا
ُ

5

.10

البعد الخامس :السياسات والستراتيجيات
ُ

5

.6
.7

البناء التنظيمي

تقييم أبعاد البناء التنظيمي

25

إجمالي فقرات الستبانة

55

تـ استخداـ التدرج ()10-1
لقياس استجابات المبحكثيف لفقرات االستبياف حسب جدكؿ رقـ ( :) 6
جدول رقم ( )7درجات مقياس

الستجابة

جدا
غير موافق بدرجة كبيرة ً

المقياس

1


2

4

3
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5

6

موافق بدرجة كبيرة جدا
7

8

9

10

اختار الباحث التدرج (  )10-1لبلستجابة  ,ككمما اقتربت االجابة مف ( )10دؿ عمى المكافقة
العالية عمى ما كرد في الفقرة المعنية ككؿ تدرج لو كزف نسبي (.)%10

صدق الستبيأن:

يقصد بصدؽ االستبانة أف تقيس أسئمة االستبانة ما كضعت لقياسو كتػـ تكزيػع عينػة اسػتطبلعية

حجمي ػػا ( )30اس ػػتبانة الختب ػػار االتس ػػاؽ ال ػػداخمي كالص ػػدؽ البن ػػائي كثب ػػات االس ػػتبانة ,كق ػػد ق ػػاـ
الباحث بالتأكد مف صدؽ االستبانة بطريقتيف:

 -1صدق الستبانة من وجية نظر المحكمين "الصدق الظاىري":

عرض الباحث االستبانة عمى مجمكعة مف المحكميف تألفت مف ( )11متخصصيف في
المجاالت األكاديمية كاإلدارية كالمينية كاإلحصائية كأسماء المحكميف بالممحؽ رقـ ( ,)1كقد

استجاب الباحث آلراء المحكميف ,كقاـ بإجراء ما يمزـ مف حذؼ كتعديؿ في ضكء المقترحات

المقدمة ,كبذلؾ خرج االستبياف في صكرتو النيائية ,أنظر الممحؽ رقـ (.)2

 -2صدق المقياس:

أول :التساق الداخمي Internal Validity
ً

يقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي مدل اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات االستبانة مع المجاؿ الذم تنتمي

إلية ىذه الفقرة ,كقد قاـ الباحث بحساب االتساؽ الداخمي لبلستبانة ,كذلؾ مف خبلؿ حساب

معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاالت االستبانة كالدرجة الكمية لممجاؿ نفسو.
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 -نتائج التساق الداخمي:

المحور األول :الميارات القيادية

جدول رقم ()8

معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات (الميارات الذاتية( والدرجة الكمية لممجال
#

البعد األول :الميارات الذاتية
ُ

معامل

بيرسون

لالرتباط

القيمة

الحتمالية
()Sig.

1

يتكفر لدل القيادات في الك ازرة القدرة عمى اإلبداع كاالبتكار لتطكير العمؿ.

*0.749

0.000

2

يمتمؾ العاممكف في المستكىات القيادية القدرة عمى تحمؿ المسؤكليات.

*0.874

0.000

3

يتمتع المسئكلكف في الك ازرة بالصحة النفسية كالجسدية.

*0.754

0.001

4

يتسـ العاممكف بالك ازرة باليدكء كسعة الصدر.

*0.828

0.000

5

ييتـ المكظؼ بمظيره الخارجي كييتـ بالحيكية كالنشاط.

*0.750

0.003

6

ينتقي المكظؼ األلفاظ المناسبة كيتمتع بالمركنة .

*0.882

0.000

إحصائيا عند مستكل داللة .α≥.0.5قيمة االرتباط الجدكلية تساكم .0349
* االرتباط داؿ
ن

يكضح جدكؿ رقـ ( )8معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ (الميارات الذاتية) كالدرجة

يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية ,α≥ 1015
الكمية لممجاؿ ,كالذم ٌ
كبذلؾ يعتبر المجا يؿ صادقنا لما كضع لقياسو.
جدول رقم ()9

معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات الميارات الفنية والدرجة الكمية لممجال
#

البعد الثاني :الميارات الفنية
ُ

معامل

بيرسون

لالرتباط

القيمة

الحتمالية
()Sig.

1

يمتمؾ المكظؼ المسؤكلية كالقدرة عمى إنجاز األعماؿ المتخصصة.

*0.824

0.000

2

يتسـ المسئكلكف بالقدرة عمى استخداـ الكسائؿ الحديثة في العمؿ.

*0.841

0.000

*0.817

0.000

*0.805

0.000

*0.848

0.000

*0.797

0.000

3
4

يستخدـ المكظؼ ميارات االتصاؿ كالتكاصؿ بشكؿ يم و
رض .
يكزع المسؤكليات كالمياـ عمى العامميف كفقنا لمييكؿ التنظيمي في الك ازرة.

5

يطبؽ األساليب العممية كاإلدارية الحديثة في العمؿ.

6

يتابع تنفيذ الق اررات المتخذة كالصادرة.
إحصائيا عند مستكل داللة .α≥.0.5قيمة االرتباط الجدكلية تساكم .0349
* االرتباط داؿ
ن
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يكضح جدكؿ رقـ (  ) 9معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات (الميارات الفنية) كالدرجة الكمية

يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية  ,α≥ 1015كبذلؾ يعتبر
لممجاؿ ,كالذم ٌ
المجاؿ صاد نقا لما كضع لقياسو.

جدول رقم ()11

معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال الميارات اإلنسانية والدرجة الكمية لممجال
#

البعد الثالث :الميارات اإل نسانية
ُ

معامل

القيمة

بيرسون

الحتمالية

لالرتباط

()Sig.

1

يقيـ المسئكلكف عبلقات طيبة مع المرؤكسيف.

*0.834

0.000

2

يمنح القادة في الك ازرة الحرية الفكرية لمعامميف.

*0.917

0.000

3

يتفيـ المسئكلكف حاجات كميكؿ كاتجاىات المرؤكسيف.

*0.930

0.000

4

يعمؿ المسئكلكف بركح الفريؽ الكاحد في العمؿ.

*0.890

0.000

5

يعزز الرؤساء الثقة بالنفس لدل المرؤكسيف.

*0.907

0.000

6

يحرص عمى إبراز العناصر القيادية مف بيف العامميف.

*0.905

0.000

إحصائيا عند مستكل داللة .α≥.0.5قيمة االرتباط الجدكلية تساكم .0349
* االرتباط داؿ
ن

يكضح جدكؿ رقـ (  ) 11معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات (الميارات اإلنسانية) كالدرجة

يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية  ,α≥ 1015كبذلؾ
الكمية لممجاؿ ,كالذم ٌ
يعتبر المجاؿ صاد نقاا لما كضع لقياسو.

جدول رقم ()11

معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال الميارات الفكرية والدرجة الكمية لممجال
#

البعد الرابع :الميارات الفكرية
ُ

معامل

القيمة

بيرسون

الحتمالية

لالرتباط

()Sig.

1

يمتمؾ المسؤكلكف ميارات التأثير كاإلقناع عمى العامميف.

*0.811

0.000

2

يتسـ الرؤساء بامتبلؾ رؤية كاضحة في العمؿ.

*0.832

0.000

3

يتقبؿ المسؤكلكف تبادؿ اآلراء كاالفكار لدل العامميف.

*0.856

0.000

4

يمتمؾ المسؤكلكف القدرة عمى االبتكار كالتحميؿ كاالستنتاج.

*0.809

0.000

5

يعمؿ الرؤساء بالمكائح كالقكأنيف كاألنظمة المتبعة في الك ازرة.

*0.784

0.000

6

يقترح بدائؿ متعددة لحؿ مشكبلت العمؿ.

*0.777

0.000

إحصائيا عند مستكل داللة .α≥.0.5قيمة االرتباط الجدكلية تساكم .0349
* االرتباط داؿ
ن

يكضح جدكؿ رقـ (  ) 11معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات (الميارات الفكرية) كالدرجة الكمية

يعتبر
لممجاؿ ,كالذم ٌ
يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية  ,α≥ 1015كبذلؾ ي
المجاؿ صادقناا لما كضع لقياسو.
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جدول رقم ()12

معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال الميارات اإلدارية والدرجة الكمية لممجال
البعد الخامس :الميارات اإلدارية
ُ

#

القيمة

معامل

بيرسون

الحتمالية

لالرتباط

()Sig.

1

يتمتع المسؤكلكف في الك ازرة بالحذاقة كالميارات اإلدارية السميمة.

*0.885

0.000

2

يمتمؾ المسؤكلكف القدرة عمى القياـ بالعمميات اإلدارية بشكؿ سميـ.

*0.874

0.000

3

تتسـ القيادات في الك ازرة بسمة التخطيط لمعمؿ.

*0.886

0.000

4

يقكـ المسؤكلكف بالمسؤكلية المككمة إلييـ إدارنيا.

*0.839

0.000

*0.826

0.000

5

يتقف المسؤكلكف في الك ازرة المخاطبات كالمكاتبات كادارة االجتماعات كالمناسبات
الرسمية.

6

يحفز المسؤكلكف المرؤكسيف عمى المشاركة في اتخاذ الق اررات.

0.000

*0.822

إحصائيا عند مستكل داللة .α≥.0.5قيمة االرتباط الجدكلية تساكم .0349
* االرتباط داؿ
ن

يكضح جدكؿ رقـ (  ) 12معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات (الميارات اإلدارية) كالدرجة الكمية

يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية  ,α≥ 1015كبذلؾ يعتبر
لممجاؿ ,كالذم ٌ
المجاؿ صاد نقا لما كضع لقياسو.

المحور الثاني :البناء التنظيمي
جدول ()13
معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات الموارد البشرية والدرجة الكمية لممجال

-1

البعد األول :الموارد البشرية
ُ

معامل

القيمة

بيرسون

الحتمالية

تكفر القيادات اإلدارية المناخ المناسب لمعامميف في الكزرة إلبراز مياميـ

*0.866

0.000

لالرتباط

()Sig.

كقدراتيـ عمى التطكير في البناء التنظيمي.

-2

يتمتع العاممكف في الك ازرة بقدرة التكاصؿ مع القيادات المكجكدة.

*0.869

0.000

-3

تشكؿ فرؽ عمؿ متخصصة مف مختمؼ اإلدارات لتطكير العمؿ في الك ازرة.

*0.918

0.000

-4

يقدـ العاممكف أفكار إبداعية في الك ازرة.

*0.855

0.000

-5

يكجد كصؼ كظيفي معتمد لمعامميف في الك ازرة ينسجـ مع تكصيفيـ الكظيفي.

*0.840

0.000

إحصائيا عند مستكل داللة .α≥.0.5قيمة االرتباط الجدكلية تساكم .0349
* االرتباط داؿ
ن
يكضح جدكؿ رقـ ( ) 13معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات محكر (الموارد البشرية) كالدرجة

يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية  ,α≥ 1015كبذلؾ
الكمية لممجاؿ ,كالذم ٌ
يعتبر المجاؿ صاد نقا لما كضع لقياسو.
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جدول ()14
معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات الييكل التنظيمي والدرجة الكمية لممجال
معامل

القيمة

بيرسون

الحتمالية

-1

يتميز الييكؿ التنظيمي لمك ازرة بتعدد المستكىات اإلدارية حسب المطمكب.

*0.879

0.000

-2

يتسـ الييكؿ التنظيمي لمك ازرة بأنو مركزم في اتخاذ الق اررات.

*0.756

0.000

-3

يتسـ بالكضكح في تكزيع المياـ كالمسؤكليات.

*0.893

0.000

-4

يساعد الييكؿ التنظيمي عمى تطكير الميارات القيادات كاإلدارية.

*0.794

0.000

-5

يكجد معرفة لدل العامميف بأماكنيـ في الييكؿ التنظيمي.

*0.874

0.000

البعد الثاني :الييكل التنظيمي
ُ

لالرتباط

()Sig.

إحصائيا عند مستكل داللة .α≥.0.5قيمة االرتباط الجدكلية تساكم .0349
* االرتباط داؿ
ن
يكضح جدكؿ رقـ (  ) 14معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات محكر (الييكل التنظيمي) كالدرجة
يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية  α≥ 1015كبذلؾ
الكمية لممجاؿ ,كالذم ٌ
يعتبر المجاؿ صاد نقا لما كضع لقياسو.
جدول ( )15معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات الميام والدرجة الكمية لممجال
البعد الثالث :الميام
ُ

معامل

القيمة

بيرسون

الحتمالية

-1

يكجد ازدكاجية في مياـ كحدات كادارات كأقساـ العمؿ.

*0.386

0.006

-2

تسمح الك ازرة باالطبلع عمى الصبلحيات الممنكحة.

*0.850

0.000

-3

يكجد كضكح في المياـ المككمة لكؿ مكظؼ في الك ازرة.

*0.801

0.000

-4

تكفر الك ازرة فرص تدريب العامميف عمى المياـ المكمؼ بيا العامميف.

*0.838

0.000

تشجع الك ازرة عمى تطكير البناء التنظيمي مف خبلؿ التفكيض كمنح الصبلحيات

*0.813

0.000

-5

لالرتباط

()Sig.

كتكزيع المياـ.

إحصائيا عند مستكل داللة .α≥.0.5قيمة االرتباط الجدكلية تساكم .0349
* االرتباط داؿ
ن

يكضح جدكؿ رقـ ( )15معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات محكر (الميام) كالدرجة الكمية

يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية  ,α≥ 1015كبذلؾ يعتبر
لممجاؿ ,كالذم ٌ
المجاؿ صادقنا لما كضع لقياسو.
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جدول ( )16معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات التكنولوجيا والدرجة الكمية لممجال
معامل

القيمة

بيرسون

الحتمالية

-1

يتكفر عدد و
كاؼ مف المؤىميف في مجاؿ الحاسكب في الكحدات المتخصصة.

*0.695

0.000

-2

الكسائؿ التكنكلكجية المكجكدة في الك ازرة تسمح بإنجاز العمؿ بسيكلة.

*0.719

0.000

-3

تكفر تكنكلكجيا المعمكمات المتكفرة في الك ازرة قاعدة بيأنات شاممة.

*0.885

0.000

تساعد تكنكلكجيا المعمكمات في تحكيؿ المعامبلت الكرقية إلى إلكتركنية تتسـ

*0.903

0.000

البعد الرابع :التكنولوجيا
ُ

-4
-5

لالرتباط

()Sig.

بالسرعة.
تسمح الك ازرة بتبادؿ المعمكمات بيف جميع مستكىات الك ازرة.

0.000

*0.813

إحصائيا عند مستكل داللة .α≥.0.5قيمة االرتباط الجدكلية تساكم .0349
* االرتباط داؿ
ن

يكضح جدكؿ رقـ (  ) 16معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات محكر (التكنولوجيا) كالدرجة

يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية  ,α≥ 1015كبذلؾ
الكمية لممجاؿ ,كالذم ٌ
يعتبر المجاؿ صادقنا لما كضع لقياسو.
جدول ( )17معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات السياسات والستراتيجيات والدرجة الكمية لممجال

-1

معامل

القيمة

البعد الخامس :السياسات والستراتيجيات
ُ

بيرسون

الحتمالية

ساعدت السياسات كاالستراتيجيات في الك ازرة عمى تقميؿ الجيد المبذكؿ مف قبيؿ

*0.789

0.000

لالرتباط

()Sig.

العامميف فييا.

-2

تكجد برامج تكافئ أصحاب االبتكارات كاألفكار المطكرة لمعمؿ.

*0.893

0.000

-3

تتبنى الك ازرة سياسات مف شأنيا االرتقاء بالقيادات الجديدة.

*0.909

0.000

السياسات كاإلج ارءات المتبعة تسمح باالستجابة السريعة لممتغيرات التي قد

*0.909

0.000

-4
-5

تحدث أثناء العمؿ.

تكجد خطة استراتيجية معتمدة كمكتكبة لدل الك ازرة لتحقيؽ الػأىداؼ.

*0.741

0.000

إحصائيا عند مستكل داللة .α≥.0.5قيمة االرتباط الجدكلية تساكم .0349
* االرتباط داؿ
ن

يكضح جدكؿ رقـ ( )17معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات محكر (السياسات والستراتيجيات)

يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية 1015
كالدرجة الكمية لممجاؿ ,كالذم ى
≥ ,αكبذلؾ يعتبر المجاؿ صاد نقا لما كضع لقياسو.

ثانياً  :الصدق البنائي Structure Validity

يعتبر الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الذم يقيس مدل تحقؽ األىداؼ التي تريد األداة

الكصكؿ إلييا ,كيبيف مدل ارتباط كؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة بالدرجة الكمية لفقرات

االستبانة.
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جدول رقم ()18

معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ مجاؿ مف محكر (أبعاد الميارات القيادية) كمحكر(تقييم أبعاد
البناء التنظيمي) كالدرجة الكمية لبلستبانة

معامؿ

البعاد

القيمة

بيرسكف

االحتمالية

لبلرتباط

()Sig.

.1

البعد األول :الميارات الذاتية
ُ

*0.772

0.000

.2

البعد الثاني :الميارات الفنية
ُ

*0.884

0.000

*0.898

0.000

*0.901

0.000

*0.927

0.000

*0.913

0.000

البعد األول :الموارد البشرية
ُ

*0.717

0.000

البعد الثاني :الييكل التنظيمي
ُ

*0.827

0.000

البعد الثالث :الميام
ُ

*0.703

0.000

البعد الرابع :التكنولوجيا
ُ

*0.893

0.000

البعد الخامس :السياسات والستراتيجيات
ُ

*0.965

0.000

*0.963

0.000

#

.3

أبعاد الميارات
القيادية

البعد الثالث :الميارات اإل نسانية
ُ

.4

البعد الرابع :الميارات الفكرية
ُ

.5

البعد الخامس :الميارات اإلدارية
ُ

أبعاد الميارات القيادية
تقييم أبعاد

البناء التنظيمي

تقييم أبعاد البناء التنظيمي

إحصائيا عند مستكل داللة .α≥.0.5قيمة االرتباط الجدكلية تساكم .0349
* االرتباط داؿ
ن

إحصائيا
يبيف جدكؿ رقـ (  ) 18أف جميع معامبلت االرتباط في جميع مجاالت االستبانة دالة
ن
عند مستكل معنكية  ,α≥0.05كبذلؾ يعتبر جميع مجاالت االستبانة صادقة ً
لما كضع لقياسو.

ثبات الستبانة :Reliability

يقصد بثبات االستبانة أف تعطي ىذه االستبانة نفس النتيجة لك تـ إعادة تكزيع االستبانة أكثر
مف مرة تحت نفس الظركؼ كالشركط ,أك بعبارة أخرل أف ثبات االستبانة يعني االستقرار في

نتائج االستبانة كعدـ تغييرىا بشكؿ كبير فيما لك تـ إعادة تكزيعيا عمى األفراد مرات عدة خبلؿ

فت ارت زمنية معينة.
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كقد تحقؽ الباحث مف ثبات استبانة الدراسة مف خبلؿ:

معامػؿ ألفػا كركنبػاخ  Cronbach's Alpha Coefficientكطريقػة التجزئػة النصػفية ككانػت
النتائج كما ىي مبينة في جدكؿ رقـ (.)19

جدول رقم ( )19معامل ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية لقياس ثبات الستبانة
األبعاد

عدد

معامل ألفا

التجزئة النصفية

الفقرات

كرونباخ

.1

البعد األول :الميارات الذاتية
ُ

6

*0.893

*0.904

.2

البعد الثاني :الميارات الفنية
ُ

6

*0.902

*0.890

6

*0.951

*0.978

6

*0.892

*0.910

6

*0.923

*0.927

30

*0.975

*0.984

البعد األول :الموارد البشرية
ُ

5

*0.918

*0.874

البعد الثاني :الييكل التنظيمي
ُ

5

*0.894

*0.856

البعد الثالث :الميام
ُ

5

*0.683

*0.830

البعد الرابع :التكنولوجيا
ُ

5

*0.854

*0.844

البعد الخامس :السياسات والستراتيجيات
ُ

5

*0.902

*0.907

تقييم أبعاد البناء التنظيمي

25

*0.940

*0.971

إجمالي فقرات الستبانة

55

*0.976

*0.988

#

.3

أبعاد الميارات
القيادية

البعد الثالث :الميارات اإل نسانية
ُ

.4

البعد الرابع :الميا ارت الفكرية
ُ

.5

البعد الخامس :الميارات اإلدارية
ُ

أبعاد الميارات القيادية
تقييم أبعاد

البناء التنظيمي

كاضح مف النتائج المكضحة في جدكؿ رقـ ( )19أف قيمة معامؿ ألفػا كركنبػاخ مرتفعػة إلجمػالي

االسػػتبانة ,حيػػث بمغػػت بطريقػػة ألفػػا كركنبػػاخ ( ,)10976بينمػػا بطريقػػة التجزئػػة النصػػفية فبمغػػت

(.)10988

أمػػا لمحػػاكر االسػػتبانة فبمغػػت قيمػػة معامػػؿ ألفػػا كركنبػػاخ محػػكر أبعــاد الميــارات القياديــة ,حيػػث
تتػ ػراكح ب ػػيف ( )10951 -10892بينم ػػا لجمي ػػع المج ػػاالت ( ,)10975أم ػػا حس ػػب طريق ػػة التجزئ ػػة
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النصفية فكانت النتػائج مشػابية لطريقػة ألفػا كرنبػاخ حيػث تتػراكح بػيف ( )10987 -10891بينمػا
لجميع المجاالت (.)10984

أمػػا قيمػػة معامػػؿ ألفػػا كركنبػػاخ مرتفعػػة لمحػػكر تقيــيم أبعــاد البنــاء التنظيمــي ,حيػػث تت ػراكح بػػيف
( )10918 -10683بمغت ( ,)10941أما حسب طريقة التجزئة النصفية فكانت النتػائج مشػابية
لطريقة الفا كرنباخ حيث تتراكح بيف ( )10917 -10844بينما لجميع المجاالت ( .)10971

كبذلؾ تككف االسػتبانة فػي صػكرتيا النيائيػة كمػا ىػي فػي الممحػؽ رقػـ ( )2قابمػة لمتكزيػع .كيكػكف
الباح ػػث ق ػػد تأك ػػد م ػػف ص ػػدؽ كثب ػػات اس ػػتبانة الد ارس ػػة مم ػػا يجعم ػػو عم ػػى ثق ػػة بص ػػحة االس ػػتبانة
كصبلحيتيا لتحميؿ النتائج كاإلجابة عمى أسئمة الدراسة كاختبار فرضياتيا.

المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:

تػـ تفريػغ كتحميػؿ االسػتبانة مػف خػبلؿ برنػامج التحميػؿ اإلحصػائي Statistical Package for
).the Social Sciences (SPSS

اختبار التوزيع الطبيعي : Normality Distribution Test

تػـ اسػتخداـ اختبػار ككلمجػكركؼ-سػمرنكؼ )Kolmogorov-Smirnov Test)K-Sالختبػار

ما إذا كانت البيانات تتبع التكزيع الطبيعي مػف عدمػو ,ككانػت النتػائج كمػا ىػي مبينػة فػي جػدكؿ
رقـ (.)21

جدول رقم ()21

يوضح نتائج اختبار التوزيع الطبيعي
األبعاد

عدد

كولمجوروف-

الفقرات

سمرنوف ))K-S

المعنوية
Sig.

.1

البعد األول :الميارات الذاتية
ُ

6

0.666

0.766

.2

البعد الثاني :الميارات الفنية
ُ

6

0.680

0.744

6

0.943

0.336

6

0.989

0.282

6

0.654

0.786

30

0.788

0.564

#

.3

أبعاد الميارات
القيادية

البعد الثالث :الميارات اإل نسانية
ُ

.4

البعد الرابع :الميارات الفكرية
ُ

.5

البعد الخامس :الميارات اإلدارية
ُ

أبعاد الميارات القيادية
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تقييم أبعاد

البناء التنظيمي

البعد الول :الموارد البشرية
ُ

5

0.995

0.275

البعد الثاني :الييكل التنظيمي
ُ

5

0.806

0.534

البعد الثالث :الميام
ُ

5

0.627

0.826

البعد الرابع :التكنولوجيا
ُ

5

0.549

0.924

البعد الخامس :السياسات والستراتيجيات
ُ

5

0.632

0.819

تقييم أبعاد البناء التنظيمي

25

0.581

0.888

إجمالي محاور الستبانة

55

0.546

0.927

كاضػػح مػػف النتػػائج المكضػػحة فػػي جػػدكؿ رقػػـ ( )21أف القيمػػة االحتماليػػة ) (Sig.لجميػػع مجػػاالت

الدراسة كانت اكبر مف مستكل الداللة  ,1015كبذلؾ فأف تكزيع البيانات ليذه المجاالت يتبع التكزيع
الطبيعي كحيث سيتـ استخداـ االختبارات المعممية لئلجابة عمى فرضيات الدراسة.

تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:
 -1النسػػب المئكيػػة كالتكػ اررات كالمتكسػػط الحسػػابي :يسػػتخدـ ىػػذا األمػػر بشػػكؿ أساسػػي ألغػراض
معرفة تكرار فئات متغير ما ,كيتـ االستفادة منيا في كصؼ عينة الدراسة.

 -2اختبار ألفا كركنباخ( ,)Cronbach's Alphaلمعرفة ثبات فقرات االستبانة.
 -3اختبار التجزئة النصفية ( )split halfلمعرفة ثبات فقرات االستبانة.

 -4اسػػتخداـ اختبػػار ككلمجػػكركؼ-سػػمرنكؼ ): Kolmogorov-Smirnov Test)K-S
يستخدـ ىذا االختبار لمعرفة ما إذا كانت البيانات تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمو.

 -5معامػؿ ارتبػاط بيرسػكف ( )Pearson Correlation Coefficientلقيػاس درجػة االرتبػاط:
يقػػكـ ىػػذا االختبػػار عمػػى د ارسػػة العبلقػػة بػػيف متغي ػريف .كقػػد تػػـ اسػػتخدامو لحسػػاب االتسػػاؽ

الداخمي كالصدؽ البنائي لبلستبانة ,كالعبلقة بيف المتغيرات.

 -6اختبار  Tفي حالة عينة كاحدة ( )T-Testكلقد تـ استخدامو لمتأكد مف داللة المتكسػط لكػؿ
فقرة مف فق ارت االستبانة.

 -7اختبػػار  Tفػػي حالػػة عينتػػيف ( )Independent Samples T-Testلمعرفػػة مػػا إذا ك ػأف
ىناؾ فركقات ذات داللة إحصائية بيف مجمكعتيف مف البيانات المستقمة.

 -8اختبػار تحميػؿ التبػايف األحػػادم )One Way Analysis of Variance) ANOVA
لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فركقات ذات داللة إحصائية بيف ثبلث مجمكعات مف البيانات.

 -9اختبار االنحدار المتعدد.Multiple Regression
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الفصل الخامس
تحليل الذراسة وتفسيرها

مقدمة:
أول :التحميل الوصفي لمتغيرات الدراسة
ً
ثان ًيا :تحميل فقرات ومحاور الدراسة
ثالثًا :تحميل فرضيات الدراسة
الخالصة:
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تحميل البيانات واختبار فرضيات الدراسة
المقدمة :
عرضا لتحميؿ البيانات كاختبار فرضيات الدراسة ,كذلؾ مف خبلؿ
يتضمف ىذا الفصؿ
ن
اإلجابة عف أسئمة الدراسة ,كاستعراض أبرز نتائج االستبانة ,كالتي تـ التكصؿ إلييا مف خبلؿ
تحميؿ فقراتيا ,كالكقكؼ عمى متغيرات الدراسة التي اشتممت عمى (الجنس  ,العمر ,المسمى
الكظيفي ,عدد سنكات الخدمة  ,المؤىؿ العممي) لذا تـ إجراء المعالجات اإلحصائية لمبيانات
المتجمعة مف استبانة الدراسة ,إذ تـ استخداـ برنامج الرزـ اإلحصائية لمدراسات االجتماعية
) (SPSSلمحصكؿ عمى نتائج الدراسة التي سيتـ عرضيا كتحميميا في ىذا الفصؿ.
الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية :
كفيما يمي عرض لخصائص عينة الدراسة كفؽ البيانات الشخصية.
جدكؿ ()21
يبيف أعداد االستبانات
التكرار

النسبة

اسحمارات مكحملة

160

82.9

اسحمارات مفقودة (لم ًحم لاجابة عليها)

23

17.1

املجموع

193

100.0

يتضح مف خبلؿ جدكؿ ( )21أف ( )%82.9مف االستمارات تـ استكماليا بالتعبئة مف
المبحكثيف بينما ( )%17.1تـ اعتبارىا استمارات مفقكدة
جدكؿ ( )22الجنس
ذكر

التكرار
111

النسبة
73.6

أهثى

24

26.4

لاجما

161

100.0
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مف خبلؿ جدكؿ ( )22يتضح ( )%73.6مف أفراد العينة ىـ مف الذككر ,بينما ( )%26.4مف
يعزك الباحث ذلؾ إلى ارتفاع
اإلناث كىذا يبٌيف أف النسبة األكبر مف أفراد العينة مف الذككر ,ك ي
نسبة الذككر في عممية التكظيؼ التي تمت بعد العاـ ( ,)2007كذلؾ النشغاؿ المكاقع اإلدارية
الشاغرة بعد امتناع المكظفيف ألسباب سياسية ,ككاف التركيز عمى تشغيؿ الذككر مف كجية نظر
الباحث لتحمؿ أعباء العمؿ في تمؾ الفترة الحرجة.
جدكؿ ( )23العمر
-41أقل من  01سنة

التكرار
20

النسبة
12.4

-01أقل من  21سنة

74

46.3

-21أقل من  01سنة

37

23.1

من  01سنة فأكثر

29

18.2

لاجما

160

100.0

يتضػػح مػػف جػػدكؿ ( )23أف ( )%46.3أعمػػارىـ تقػػع فػػي الفئػػة العمريػػة مػػف (-30اقػػؿ مػػف 40
سػػنة) )%23.1( ,فػػي الفئػػة العمريػػة مػػف (– 40اق ػؿ مػػف  50سػػنة) %18.1( ,مػػف  50سػػنة
يعزو الباحـث زيػادة عػدد ىمػ ٍف ىػـ أعمػارىـ مػا
فأكثر) - 21( ,)%12.4( ,أقؿ مف  30سػنة) ,و ُ
بػػيف ( )40-30نػػاجـ عػف التركيػػز عمػػى تكظيػػؼ الشػػباب حػػديثي التخػػرج؛ كذلػػؾ لسػػد الثغػرة التػػي
حدثت في الك ازرات الفمسطينية بشكؿ عاـ آنذاؾ.
جدول ( )24المؤىل العممي
ثاهوية فأقل

التكرار
1

النسبة
.8

دبلوم

9

7.4

بكالوريوس

105

65.3

دراسات عليا

45

26.4

لاجما

160

100.0
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يتضح مف جدكؿ ( )24أف ( )%65.3مؤىميـ العممي بكالكريكس ,بينما ( )%26.4دراسات
كيبيف الجدكؿ السابؽ أف النسبة
عميا )%7.4( ,دبمكـ متكسط  )%0.8( ,فقط ثانكية فأقؿٌ ,
األكبر مف حممة المرحمة الجامعية األكلى (البكالكريكس).
يعزو الباحث ذلؾ إلى األكضاع االقتصادية كاإلجتماعية مثؿ ازمة الركاتب ,إغبلؽ المعابر
و ُ

اؿ دكف حصكؿ الكثير مف المكظفيف عمى الدراسات العميا ,كخاصة
كغير ذلؾ ,كىك ما ىح ى
ماديا سكاء داخؿ كخارج البمد.
الرتفاع تكاليؼ الدراسات العميا ن
جدول ( )25عدد سنوات الخدمة
أقل من  0سنوات

التكرار
1

النسبة
.8

من – 0أقل من  6سنوات

8

6.6

من -6أقل من  11سنة

05

35.5

من 11سنة فأكثر

42

57.0

لاجما

161

100.0

يتضح مف جدكؿ ( )25أف ( )%57سنكات خدمتيـ في العمؿ مف ( )10سنكات فأكثر ,بينما
( )%35.5مف ( -6أقؿ مف  10سنكات)  )%6.6( ,مف (-3أقؿ مف  6سنكات) )%0.8( ,
كيبيف الجدكؿ السابؽ أف النسبة األكبر مف المبحكثيف أك مجتمع الدراسة
أقؿ مف ( 3سنكات) ,ى
يعزو الباحث ذلؾ إلى أكبر عدد مف المكظفيف
ىـ كانت سنكات خدمتيـ (10سنكات فأكثر) ,و ُ
قد تـ تعينيـ بعد العاـ(2007ـ) بعد حدكث الفراغ في الك ازرات ,حيث قامت الحككمة بتكظيؼ
يجيا ,حسب
حكالي ( )2500مكظفنا دفعة كاحدة(المسانديف) كبعدىا عادت عممية التكظيؼ تدر ن
الشكاغر كبنسب بسيطة.
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جدول ( )26المسمى الوظيفي
رئيس قسم

التكرار
02

النسبة
33.9

مدًر عام

11

6.6

رئيس شعبة

66

2110

مدًر دائرة

29

18.2

لاجما

160

11111

يتضح مف جدكؿ ( )%41.3( )26يمسماىـ الكظيفي رئيس شعبة  )%18.2( ,مدير دائرة,
مدير ,يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف النسبة األكبر لً ىم ٍف يىـ
ئيس قسـ )%6.6( ,نا
( )%33.9ر ى
يمسماىـ الكظيفي رئيس شعبة يميو رئيس قسـ.

غمب المكظفيف قد مر عمى تكظيفيـ عشر سنكات ,كىك ما
ك ي
يعزك الباحث كما ذكرنا سابقنا أف أ ي
يمنحيـ يمسمى رئيس شعبة أك قسـ كباقي المسميات تحتؿ النسب األقؿ.

ثاهيا :الوزن النسبي لفقرات املجاالت
تحميل فقرات الستبانة:
الم ٍعممية (اختبار Tلعينة كاحدة) لمعرفة
لتحميؿ فقرات االستبانة تـ استخداـ االختبارات ى
متكسطات درجات االستجابة كاعتبرت الدرجة ( )6ىي المتكسطة ,كىي تمثؿ ( )%60عمى
مقياس الدراسة.
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لإلجابة على جساؤالت الدراسة :
جدول ()72
الوسط الحسابي والوزن النسبي لمحور الميارات الذاتية
البعد األول :الميارات الذاتية
ُ

ً
أول

-1

-2

-3

لانحراف
الوسط املعياري

الحسابي

يتكفر لدل القيادات في الك ازرة القدرة عمى اإلبداع

6.69

الوزن
النسبي

قيمت
لاختبار

املعنويت

%
66.86 1.74

pvalue

0.00 4.33

كاالبتكار لتطكير العمؿ.

يمتمؾ العاممكف في المستكىات القيادية القدرة عمى

6.87

68.68 1.69

0.00 5.66

تحمؿ المسؤكليات.
يتمتع المسئكلكف في الك ازرة بالصحة النفسية

7.07

70.66 1.67

0.00 7.03

كالجسدية.

ترتيب
الفقرة

6

0

0

 -4يتسـ العاممكف بالك ازرة باليدكء كسعة الصدر.

6.99

69.92 1.61

0.00 6.78

2

 -5ييتـ بمظيره الخارجي كييتـ بالحيكية كالنشاط.

7.52

0.00 10.99 75.21 1.52

1

 -6ينتقي األلفاظ المناسبة كيتمتع بالمركنة .

7.36

73.55 1.51

0.00 9.87

4

7.08

70.81 1.35

0.00 8.83

إجمالي الميارات الذاتية

يتضح مف جدكؿ رقـ ( )27أف الكزف النسبي إلجمالي محكر الميارات الذاتية بمغ ()%70.81
كبمتكسط بمغ ( ,)7.08كانحراؼ معيارم بمغ ( ,)1.35بينما لفقرات محكر الميارات الذاتية
كانت الفقرة الخامسة (ييتـ بمظيره الخارجي كييتـ بالحيكية كالنشاط) احتمت المرتبة األكلى
بكزف نسبي بمغ ( )%75.21كبقيمة اختبار  ,)10.99( Tبينما كانت الفقرة االكلى (يتكفر لدل
القيادات في الك ازرة القدرة عمى اإلبداع كاالبتكار لتطكير العمؿ) احتمت المرتبة األخيرة بكزف
يعزو الباحث ذلؾ إلى عدـ اىتماـ المسؤكليف
نسبي ( )%66.86كبقيمة اختبار  ,)4.33( Tو ُ
كمف يضع الخطط كالسياسات بشكؿ كبير باإلبداع بقدر ما ييتـ باستمرار المسيرة التعميمية

بدكف مشاكؿ كمخالفات كذلؾ بسبب األكضاع السياسية.
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كيتضح مف الجدكؿ أف الكزف النسبي إلجمالي لمحكر الميارات الذاتية بمغ ( )%70.81كىي
نسبة تستمزـ المزيد مف الجيد مف أجؿ تعزيز تنمية ىذه الميارة لدل العامميف.
جدول ( )72الوسط الحسابي والوزن النسبي لمحور الميارات الفنية
البعد الثاني :الميارات الفنية
ُ

ً
أول

-1

-2

لانحراف
الوسط املعياري

يمتمؾ المسؤكلية كالقدرة

الحسابي

عمى إنجاز األعماؿ

7.27

الوزن

قيمت

النسبي

لاختبار

%

املعنويت
pvalue

0.00 10.25 72.73 1.37

المتخصصة.
يتسـ المسؤكليف بالقدرة عمى استخداـ الكسائؿ الحديثة

7.23

72.31 1.55

0.00 8.75

في العمؿ.

ترتيب
الفقرة

1

4

و
مرض .
 -3يستخدـ ميارات االتصاؿ كالتكاصؿ بشكؿ

7.13

71.32 1.61

0.00 7.75

يكزع المسؤكليات كالمياـ عمى العامميف كفقنا لمييكؿ
-4
التنظيمي في الك ازرة.

6.98

69.83 1.57

0.00 6.91

 -5يطبؽ األساليب العممية كاإلدارية الحديثة في العمؿ.

6.86

68.60 1.62

0.00 5.84

6

 -6يتابع تنفيذ الق اررات المتخذة كالصادرة.

7.11

71.07 1.62

0.00 7.54

2

إجمالي الميارات الفنية

7.10

70.98 1.34

0.00 8.98

مف خبلؿ جدكؿ( )28يتضح أف الكزف النسبي إلجمالي محكر الميارات الفنية بمغ ()%70.98
كبمتكسط بمغ ( )7.10كانحراؼ معيارم بمغ ( ,)1.34بينما لفقرات محكر الميارات الفنية كانت
الفقرة األولى (يمتمؾ المسؤكلية كالقدرة عمى إنجاز األعماؿ المتخصصة) احتمٌت المرتبة األكلى
بكزف نسبي بمغ ( ,)%72.73بينما كانت الفقرة الخامسة (يطبؽ األساليب العممية كاإلدارية
يعزو الباحث ذلؾ امتبلؾ
الحديثة في العمؿ) احتمٌت المرتبة األخيرة بكزف نسبي ( ,)%68.6و ُ

الميارات الفنية المتخصصة التي تمس صميـ العمؿ ,أما بالنسبة لتطبيؽ األساليب العممية
نكعا ما تحتاج إلى متخصص في عمـ القيادة كاإلدارة؛ ألنو يممؾ القدرة
كاإلدارية الحديثة ,فيي ن
عمى القياـ بالكظائؼ اإلدارية عمى الكجو الصحيح ,كفي الغالب يمتمؾ السمات القيادية
قادر عمى أداء عممو بكفاءة كفعالية.
المطمكبة ,كيككف نا
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جدول ( )72الوسط الحسابي والوزن النسبي لمحور الميارات اإل نسانية

لانحراف
الوسط املعياري

البعد الثالث :الميارات اإلسانية
ُ

ً
أول

الحسابي

الوزن

قيمت

النسبي

لاختبار

%

املعنويت
pvalue

ترتيب
الفقرة

-1

ييقيـ المسؤكلكف عبلقات طيبة مع المرؤكسيف.

7.36

0.00 8.23 73.55 1.81

1

-2

يمنح القادة في الك ازرة الحرية الفكرية لمعامميف.

6.83

0.00 4.98 68.26 1.82

4

6.65

0.00 3.93 66.53 1.83

-3

يتفيـ

المسؤكلكف

المرؤكسيف.

حاجات

كميكؿ

كاتجاىات

2

-4

يعمؿ المسئكلكف بركح الفريؽ الكاحد في العمؿ.

6.68

0.00 3.74 66.78 1.99

0

-5

يعزز الرؤساء الثقة بالنفس لدل المرؤكسيف.

6.62

0.00 3.61 66.20 1.89

0

-6

يحرص عمى إبراز العناصر القيادية مف بيف العامميف.

6.40

0.02 2.31 64.03 1.91

6

6.76

0.00 4.96 67.60 1.69

إجمالي الميارات اإلنسانية

يتضح مف جدكؿ ( )29أف الكزف النسبي إلجمالي محكر الميارات اإلنسانية بمغ (,)%67.6
كبمتكسط بمغ ( ,)6.76كانحراؼ معيارم بمغ ( ,)1.69بينما لفقرات محكر الميارات اإلنسانية
كانت الفقرة األكلى (يقيـ المسئكلكف عبلقات طيبة مع المرؤكسيف) احتمٌت المرتبة األكلى بكزف
نسبي بمغ ( ,)%73.55بينما كانت الفقرة السادسة (يحرص عمى إبراز العناصر القيادية مف
يعزو الباحث ذلؾ إلى تقارب
بيف العامميف) احتمت المرتبة األخيرة بكزف نسبي ( ,)%64.6و ُ

كجيات نظر كأداء العينة فيما يخص العبلقات الطيبة بيف الرؤساء كالمرؤكسيف ,كذلؾ التمتع

بمستكل عممي و
عاؿ ,كيككف أىمية العمؿ بركح الفريؽ الكاحد لً ىما في ذلؾ مف تطكر لمعمؿ,
كتعزز التمكيف اإلدارم ,كالذم بدكره ينعكس عمى تطكير أداء الك ازرة ,كتطكير بنائيا التنظيمي.
أما فيما تخص إبراز العناصر القيادية بيف العامميف ,فيذا يحتاج إلى قدرات كخبرات عالية
كمتخصصة كىي ميارات تحتاج كقت طكيؿ حتى يتـ تحصيميا.
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جدول ( )03الوسط الحسابي والوزن النسبي لمحور الميارات الفكرية
البعد الرابع :الميارات الفكرية
ُ

ً
أول

-1

لانحراف
الوسط املعياري

الحسابي

يمتمؾ المسؤكلية ميارات التأثير كاإلقناع عمى

6.79

الوزن

قيمت

النسبي

لاختبار

%

املعنويت
pvalue

0.00 5.25 67.93 1.66

العامميف.

ترتيب
الفقرة

0

 -2يتسـ الرؤساء بامتبلؾ رؤية كاضحة في العمؿ.

6.78

0.00 5.11 67.77 1.67

2

 -3يتقبؿ المسؤكلية تبادؿ اآلراء كاألفكار لدل العامميف.

6.63

0.00 3.84 66.28 1.80

6

6.75

0.00 4.87 67.52 1.70

-4

-5

يمتمؾ المسؤكلية القدرة عمى االبتكار كالتحميؿ
كاالستنتاج.
يعمؿ الرؤساء بالمكائح كالقكانيف كاألنظمة المتبعة في

7.31

0.00 8.41 73.14 1.72

الك ازرة.

 -6يقترح بدائؿ متعددة لحؿ مشكبلت العمؿ.
إجمالي محور الميارات الفكرية

6.88

0.00 5.08 68.75 1.89

6.86

0.00 6.21 68.58 1.52

يتضح مف جدكؿ ( )30أف الكزف النسبي إلجمالي محكر الميارات الفكرية بمغ (,)%68.58
كبمتكسط بمغ ( )6.86كانحراؼ معيارم بمغ ( ,)1.52بينما لفقرات محكر الميارات الفكرية
كانت الفقرة الخامسة (يعمؿ الرؤساء بالمكائح كالقكانيف كاألنظمة المتبعة في الك ازرة) احتمت
المرتبة األكلى بكزف نسبي بمغ ( ,)%73.14بينما كانت الفقرة الثالثة (يتقبؿ المسؤكلية تبادؿ
يعزو الباحث
اآلراء كاألفكار لدل العامميف) احتمت المرتبة األخيرة بكزف نسبي ( ,)%66.28و ُ

ذلؾ إلى كجكد مكافقة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى أىمية االلتزاـ باألنظمة كالقكانيف كالمكائح؛
ألنيا ذات أىمية لتطبيؽ الشفافية كمسؤكلية بيف العامميف ,كتحمؿ المسؤكلية إدارة أنشطة الك ازرة
عمى الكجو المناسب.
أما فيما يخص مكضكع تبادؿ األفكار كاآلراء فبل يخفى عمى أحد ما يعانيو المكظؼ كالمسؤكؿ
مقيدا كغير قادر عمى إبراز إبداعاتو
الفمسطيني مف غياب األمف الكظيفي ,كىذا ما جعمو ن
كأفكاره.
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جدول ( )03الوسط الحسابي والوزن النسبي لمحور الميارات اإلدارية
البعد الخامس :الميارات اإلدارية
ُ

ً
أول

-1

-2

لانحراف
الوسط املعياري

الحسابي

يتمتع المسؤكلكف في الك ازرة بالحذاقة كالميارات اإلدارية

6.94

الوزن

قيمت

النسبي

لاختبار

%

املعنويت
pvalue

0.00 5.91 69.42 1.75

السميمة.

يمتمؾ المسؤكليات القدرة عمى القياـ بالعمميات اإلدارية

6.91

0.00 6.14 69.09 1.63

بشكؿ سميـ.

ترتيب
الفقرة

4

0

 -3تتسـ القيادات في الك ازرة بسمة التخطيط لمعمؿ.

6.79

0.00 5.13 67.85 1.68

0

 -4يقكـ المسؤكليات بالمسؤكلية المككمة إلييـ إدارنيا.

6.88

0.00 5.28 68.76 1.82

2

7.33

0.00 8.59 73.31 1.70

-5

يتقف المسؤكلكف في الك ازرة المخاطبات كالمكاتبات

كادارة اإلجتماعات كالمناسبات الرسمية.

 -6يحفز المرؤكسيف عمى المشاركة في اتخاذ الق اررات.
إجمالي الميارات اإلدارية

6.36

0.06 1.92 63.55 2.04

7.08

0.00 8.83 70.81 1.35

يتضح مف جدكؿ ( )31اف الكزف النسبي إلجمالي محكر الميارات اإلدارية بمغ (,)%70.81
كبمتكسط بمغ ( )7.08كانحراؼ معيارم بمغ ( ,)1.35بينما لفقرات محكر الميارات اإلدارية
كانت الفقرة الخامسة (يتقف المسؤكليف في الك ازرة المخاطبات كالمكاتبات كادارة االجتماعات
كالمناسبات الرسمية) احتمٌت المرتبة األكلى بكزف نسبي بمغ ( ,)%73.31بينما كانت الفقرة
السادسة (يحفز المرؤكسيف عمى المشاركة في اتخاذ الق اررات) احتمٌت المرتبة األخيرة بكزف نسبي
يعزو الباحث ذلؾ إلى أف المخاطبات كالمكاتبات كادارة االجتماعات أمكر فنية
( ,)%63.55و ُ

قادر عمى أدائيا بمجرد الحصكؿ عمى الدرجة الجامعية األكلى ,كىي مف
بحتة يككف الشخص نا
الكظائؼ اإلدارية األساسية بؿ مف كظائؼ السكرتاريا الثأنكية.

أما بالنسبة لممشاركة في اتخاذ القرار فيذا أمر يحتاج إلى خبرة كبيرة كدافعية قكية ,كيرجع ذلؾ
أيضا إلى ضركرة تفكيض اآلخريف كاالبتعاد عف البيركقراطية(الركتيف) أك التسمط كالتشرد في
ن
اتخاذ القرار كعدـ مشاركة اآلخريف.
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جدول ( )07الوسط الحسابي والوزن النسبي إلجمالي محاور الميارات القيادية

ً
أول

لانحراف
الوسط املعياري

أبعاد الميارات القيادية

الحسابي

الوزن

قيمت

النسبي

لاختبار

%

املعنويت
pvalue

ترتيب
الفقرة

-1

البعد األول :الميارات الذاتية
ُ

7.08

0.00 8.83 70.81 1.35

4

-2

البعد الثاني :الميارات الفنية
ُ

7.10

0.00 8.98 70.98 1.34

1

-3

البعد الثالث :الميارات اإل نسانية
ُ

6.76

0.00 4.96 67.60 1.69

0

-4

البعد الرابع :الميارات الفكرية
ُ

6.86

0.00 6.21 68.58 1.52

2

-5

البعد الخامس :الميارات اإلدارية
ُ

6.87

0.00 6.14 68.66 1.55

0

إجمالي أبعاد الميارات القيادية

6.93

0.00 7.46 69.33 1.38

مف خبلؿ جدكؿ( )32يتضح أف الكزف النسبي إلجمالي محكر الميارات القيادية بمغ
( ,)%69.33كبمتكسط بمغ ( )6.93كانحراؼ معيارم بمغ ( ,)1.38بينما احتؿ محكر
الميارات الفنية المرتبة األكلى بكزف نسبي بمغ ( ,)%70.98كبمتكسط بمغ ( )7.10كانحراؼ
معيارم بمغ ( ,)1.34بينما احت ٌؿ محكر الميارات اإلنسانية المرتبة األخيرة بكزف بمغ

يعزو الباحث ذلؾ إلى ما
( ,)%67.6كبمتكسط بمغ ( )6.76كانحراؼ معيارم بمغ ( , )1.69و ُ
غالبا ما تككف مكجكدة بشكؿ
ذكر سابقنا فاألمكر التي تتعمؽ بالتخصص مثؿ الميارات الفنية ن
كبير لدل المسؤكليف في الك ازرات الفمسطينية؛ كيرجع ذلؾ الفضؿ لعممية التكظيؼ التي يتتبعيا

ديكاف المكظفيف العاـ الفمسطيني كالتي تتـ حسب التخصص كالخبرة كالكفاءة.
أما الميارات اإلنسانية فيي بالغالب تككف خاضعة لشخصية اإلنساف نفسو ,كتعكس مدل
المركنة كالتشدد لديو ,كىي سمات كصفات تتفاكت مف شخص آلخر.
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الربط مع الدراسات األخرى:
أول :دراسة (أبو زعيتر2009 ,م)
ً
تبيف كجكد تكافؽ بيف الدراسة الحالية كدراسة أبك زعيتر بالنسبة لرأم
مف خبلؿ الدراسات السابقة ٌ
المبحكثيف في محكر المياارت الفنية كاإلدارية ,أما بالنسبة لمحكر الميارات اإلنسانية كالفكرية,
تبيف دراسة أبك زعيتر كجكد مكافقة كبيرة جدان
فيي في حالة اختبلؼ مع الدراسة الحالية ,حيث ٌ
مف اىتماـ المسؤكليف بمحكر الميارات اإلنسانية.
يعزو الباحث ذلك الختبلؼ مجتمع الدراسة كباألخص عينة الدراسة ,كالتي تناكلتيا الدراستاف.
و ُ
فمجتمع كعينة الدراسة الحالية ىـ مف الكظائؼ القيادية كاإلشرافية كاإلدارية في ك ازرة التربية
كالتعميـ أما دراسة أبك زعيتر فيـ مف مديرم المدارس الثانكية.
انيا :دراسة (التميمي2013 ,م)
ث ً
نسبيا بيف الدراسة الحالية كدراسة التميمي في الميارات القيادية بشكؿ عاـ,
يكجد اختبلؼ بسيط ن
كيظير االختبلؼ بشكؿ جمي في الميارات الذاتية ,حيث بمغ الكزف النسبي إلجمالي محكر
الميارات الذاتية ( ,)%94.2كيرجع ذلؾ ألف الميارات الذاتية تعد مف الميارات التي تعتمد
عمى التطبيؽ ,أما الميارات الفكرية فيي تعتمد بشكؿ أكبر عمى الممارسة.
يعزو الباحث ذلك إلى اختبلؼ عينة الدراسة ,حيث كانتالدراسة الحالية مف المسؤكليف في ك ازرة
و ُ
التربية كالتعميـ أما دراسة التميمي ,فيي تناكلت العامميف في الجامعات الفمسطينية ,كذلؾ
الختبلؼ الفترة الزمنية كىي الفترة (2013ـ).
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المحور الثاني  :البناء التنظيمي
جدول ( )00الوسط الحسابي والوزن النسبي لمحور الموارد البشرية
ً
البعد الول :الموارد البشرية
أول ُ

الوسط
الحسابي

تكفر القيادات اإلدارية المناخ المناسب 6.59

لانحراف الوزن

املعياري

النسبي

قيمت
لاختبار

%
3.59 65.87 1.80

املعنويت
pvalue

-3

-5

5

يتمتع العاممكف في الك ازرة بقدرة التكاصؿ مع 6.77

4.90 67.69 1.73

0.00
3

القيادات المكجكدة.

تشكؿ فرؽ عمؿ متخصصة مف مختمؼ 6.65

4.07 66.53 1.76

0.00
4

اإلدارات لتطكير العمؿ في الك ازرة.

 -4يقدـ العامميف أفكار إبداعية في الك ازرة.

6.84

5.12 68.43 1.81

0.00

يكجد كصؼ كظيفي معتمد لمعامميف في 7.03

5.80 70.33 1.96

0.00

6.78

5.43 67.77 1.57

0.00

مف خبلؿ جدكؿ( )33يتضح أف الكزف النسبي إلجمالي محكر المكارد البشرية بمغ
( ,)%67.77كبمتكسط بمغ ( )6.78كانحراؼ معيارم بمغ ( ,)1.57بينما لفقرات محكر المكارد
البشرية كانت الفقرة الخامسة (يكجد كصؼ كظيفي معتمد لمعامميف في الك ازرة ينسجـ مع
تكصيفيـ الكظيفي) احتمت المرتبة األكلى بكزف نسبي بمغ ( ,)%70.33بينما كانت الفقرة
األكلى (تكفر القيادات اإلدارية المناخ المناسب لمعامميف في الكزرة إلبراز مياميـ كقدراتيـ عمى
يعزو الباحث
التطكير في البناء التنظيمي) احتمٌت المرتبة األخيرة بكزف نسبي ( )%65.87و ُ

ذلك:

 إلى إدراؾ أفراد العينة لمدكر الميـ الذم تمعبو أبعاد البناء التنظيمي ,مثؿ :المكارد البشريةكارتباطيا بالييكؿ التنظيمي ,كما يتفرع عنو مف تطابؽ كأنسجاـ بيف الكصؼ الكظيفي

91

2
1

الك ازرة ينسجـ مع تكصيفيـ الكظيفي.

إجمالي محور الموارد البشرية

الفقرة

0.00

 -1لمعامميف في الكزرة إلبراز مياميـ كقدراتيـ
عمى التطكير في البناء التنظيمي.
-2

ترتيب

كالتكصيؼ الكظيفي في تحديد االحتياجات الكظيفية كالتخطيط لعدد كنكعية المكارد لبشرية
داخؿ الك ازرة.
 أما تكفر المناخ المناسب إلبراز قدرات كميارات العامميف في التطكير ,فيذا يرجع إلىالركتيف الزائد كالتسمسؿ الكظيفي الذم يعاني مف الجمكد كالمركزية في عمؿ الك ازرة.
جدول ( )03الوسط الحسابي والوزن النسبي لمحور الييكل التنظيمي

لانحراف
الوسط املعياري النسبي  %لاختبار
الوزن

البعد الثاني :الييكل التنظيمي
ُ

ً
أول

-1

-2

-3

-4

-5

الحسابي

يتميز الييكؿ التنظيمي لمك ازرة بتعدد

7.49

قيمت

املعنويت
pvalue

74.88 1.65

0.00 9.89

المستكىات اإلدارية حسب المطمكب.
يتسـ الييكؿ التنظيمي لمك ازرة بأنو مركزم

7.51

75.12 1.85

0.00 8.98

في اتخاذ الق اررات.
يتسـ

بالكضكح

في

تكزيع

المياـ

6.92

69.17 1.64

0.00 6.17

كالمسؤكليات.
يساعد الييكؿ التنظيمي عمى تطكير

6.77

67.69 1.67

0.00 5.07

الميارات القيادات كاإلدارية.
يكجد معرفة لدل العامميف بأماكنيـ في

6.97

69.67 1.59

0.00 6.65

الييكؿ التنظيمي.

إجمالي محور الييكل التنظيمي

7.13

71.31 1.42

0.00 8.79

مف خبلؿ جدكؿ( )34يتضح أف الكزف النسبي إلجمالي محكر الييكؿ التنظيمي بمغ
( ,)%71.31كبمتكسط بمغ ( )7.13كانحراؼ معيارم بمغ ( ,)1.42بينما لفقرات محكر الييكؿ
التنظيمي كانت الفقرة الثانية (يتسـ الييكؿ التنظيمي لمك ازرة بأنو مركزم في اتخاذ الق اررات)
احتمت المرتبة األكلى بكزف نسبي بمغ ( ,)%75.12بينما كانت الفقرة الرابعة (يساعد الييكؿ
التنظيمي عمى تطكير الميارات القيادات كاإلدارية) احتمٌت المرتبة األخيرة بكزف نسبي
يعزو الباحث ذلك
( ,)%67.69و ُ
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ترتيب
الفقرة

2

1

4

5

3

إلى ضعؼ عممية التفكيض التي يقكـ بيا المسئكلكف كالتي تقكـ بيا الك ازرة ,كذلؾ يرجع إلى
ضعؼ الثقة بيف الرؤساء كالمرؤكسيف خاصة فجكة بينيـ ترجع أسبابيا إلى الفجكة في األقدمية
كالحداثة في التكظيؼ ,كذلؾ تدخؿ السياسة في ذلؾ أحي نانا.
أما فيما يتعمؽ بمساعدة كجكد الييكؿ التنظيمي في تطكر الميارات القيادية ,فيذا مكضكع عممي
بحت ,حيث يكجد مبدأ إدارم مشيكر ي ٌبيف أف (التخصيص أساس الكفاءة) كىذا ما يدؿ عمى أف
الييكؿ التنظيمي عام هؿ ميـ في تطكير الميارات القيادية كتعزيز الثقة كاحتراـ التسمسؿ الكظيفي.
جدول ( )03الوسط الحسابي والوزن النسبي لمحور الميام
البعد الثالث :الميام
ُ

ً
أول

لانحراف
الوسط املعياري

الحسابي

تكجد ازدكاجية في مياـ كحدات كادارت كأقساـ 6.15

الوزن

قيمت

النسبي
%

لاختبار

0.71 61.49 2.32

املعنويت
pvalue
0.48

-1
العمؿ.
-2

-3

-4

تسمح الك ازرة باالطبلع عمى الصبلحيات 6.53

2.94 65.29 1.98

0.00

الممنكحة.
يكجد كضكح في المياـ المككمة لكؿ مكظؼ 7.14

6.70 71.40 1.87

0.00

في الك ازرة.

تكفر الك ازرة فرص تدريب العامميف عمى المياـ 6.84

4.88 68.43 1.90

0.00

المكمؼ بيا العامميف.

تشجع الك ازرة عمى تطكير البناء التنظيمي مف 6.71

3.99 67.12 1.94

الفقرة

5

4

1

2

0.00

-5خبلؿ التفكيض كمنح الصبلحيات كتكزيع
المياـ.
إجمالي محور الميام

ترتيب

3

6.67

5.38 66.69 1.37

0.00

مف خبلؿ جدكؿ( )35يتضح أف الكزف النسبي إلجمالي محكر المياـ بمغ ()%66.69
كبمتكسط بمغ ( )6.67كانحراؼ معيارم بمغ ( ,)1.37بينما لفقرات محكر المياـ كانت الفقرة
الثالثة (يكجد كضكح في المياـ المككمة لكؿ مكظؼ في الك ازرة) احتمٌت المرتبة األكلى بكزف
نسبي بمغ ( ,)%71.4بينما كانت الفقرة األكلى (تكجد ازدكاجية في مياـ كحدات كادارات كأقساـ
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يعزو الباحث ذلؾ الى كجكد مكافقة
العمؿ) احتمٌت المرتبة األخيرة بكزف نسبي ( ,)%61.49و ُ

جدا فيما يخص (كضكح المياـ المككمة لكؿ مكظؼ) ,كيرجع ذلؾ إلى إدراؾ أفراد
بدرجة عالية ن
العينة لمكاقعيـ الكظيفية كمياـ كؿ منيـ كذلؾ التسمسؿ الكظيفي في الييكؿ التنظيمي الخاص

بعممو.
جدول ( )03الوسط الحسابي والوزن النسبي لمحور التكنولوجيا

لانحراف
الوسط املعياري النسبي  %لاختبار
الوزن

ً
أول

-1

-2

-3

البعد الرابع :التكنولوجيا
ُ
يتكفر عدد و
كاؼ مف المؤىميف في مجاؿ

قيمت

الحسابي

7.40

املعنويت
pvalue

74.05 1.84

8.41

0.00

الحاسكب في الكحدات المتخصصة.
الكسائؿ التكنكلكجية المكجكدة في الك ازرة

7.66

11.85 76.61 1.54

0.00

تسمح بأنجاز العمؿ بسيكلة.

تكفر تكنكلكجيا المعمكمات المتكفرة في

7.69

10.95 76.86 1.69

0.00

الك ازرة قاعدة بيانات شاممة.
تساعد تكنكلكجيا المعمكمات في تحكيؿ

7.88

12.73 78.76 1.62

-5

4

3

2

1

7.39

73.88 1.82

8.38

0.00

مستكىات الك ازرة.
إجمالي محور التكنولوجيا

الفقرة

0.00

 -4المعامبلت الكرقية إلى إلكتركنية تتسـ
بالسرعة.

تسمح الك ازرة بتبادؿ المعمكمات بيف جميع

ترتيب

7.60

13.20 76.03 1.34

0.00

مف خبلؿ جدكؿ( )36يتضح أف الكزف النسبي إلجمالي محكر التكنكلكجيا بمغ (,)%76.03
كبمتكسط بمغ ( ,)7.60كانحراؼ معيارم بمغ ( ,)1.34بينما لفقرات محكر التكنكلكجيا كانت
الفقرة الرابعة (تساعد تكنكلكجيا المعمكمات في تحكيؿ المعامبلت الكرقية إلى إلكتركنية تتسـ
بالسرعة) احتمت المرتبة األكلى بكزف نسبي بمغ ( ,)%78.76بينما كانت الفقرة الخامسة (تسمح
الك ازرة بتبادؿ المعمكمات بيف جميع مستكىات الك ازرة) احتمت المرتبة األخيرة بكزف نسبي
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5

جدا عمى مساعدة التكنكلكجيا
( ,)%73.88و ُ
يعزو الباحث ذلك الى كجكد مكافقة بدرجة كبيرة ن
لمتحكؿ نحك السرعة كالتقدـ كانجاز األعماؿ بكفاءة كفاعمية.

كيرجع ذلؾ إلى إدراؾ أفراد العينة ألىمية التكنكلكجيا في تطكير العمؿ كتطكير البناء التنظيمي
فييا.
أما فيما يخص (سماح الك ازرة بتبادؿ المعمكمات بيف جميع المستكىات) يرى الباحث أف ذلؾ
يرجع إلى خصكصية المعمكمات ,أما فيما يخص البيانات كالمعمكمات العامة خاصة األساسية
كاإلدارية فيي في متناكؿ جميع العامميف في المؤسسة.
جدول ( )02الوسط الحسابي والوزن النسبي لمحور السياسات والستراتيجيات

ً
أول

البعد الخامس :السياسات والستراتيجيات
ُ

لانحراف
الوسط املعياري

الحسابي

ساعدت السياسات كاالستراتيجيات في الكزارة

7.13

الوزن

قيمت

النسبي

لاختبار

%

املعنويت
pvalue

0.00 7.68 71.32 1.62

 -1عمى تقميؿ الجيد المبذكؿ مف قبؿ العامميف
فييا.
-2

-3

-4

-5

ترتيب
الفقرة

2

تكجد برامج تكافئ اصحاب االبتكارات كاألفكار

6.40

0.03 2.18 64.05 2.04

المطكرة لمعمؿ.
تتبنى الك ازرة سياسات مف شأنيا االرتقاء

6.36

0.05 1.94 63.55 2.01

بالقيادات الجديدة.

السياسات كاإلجراءات المتبعة تسمح باالستجابة

6.48

0.00 3.01 64.79 1.75

السريعة لممتغيرات التي قد تحدث أثناء العمؿ.
تكجد خطة استراتيجية معتمدة كمكتكبة لدل

7.40

0.00 9.28 74.05 1.67

الك ازرة ,لتحقيؽ األىداؼ.
إجمالي السياسات والستراتيجيات

6.76

0.00 5.33 67.55 1.56

مف خبلؿ جدكؿ( )37يتضح أف الكزف النسبي إلجمالي محكر السياسات كاالستراتيجيات بمغ
( ,)%67.55كبمتكسط بمغ ( ,)6.76كانحراؼ معيارم بمغ ( ,)1.56بينما لفقرات محكر
السياسات كاالستراتيجيات كانت الفقرة الخامسة (تكجد خطة استراتيجية معتمدة كمكتكبة لدل
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4

5

3

1

الك ازرة) احتمت المرتبة األكلى بكزف نسبي بمغ ( ,)%63.55بينما كانت الفقرة الثالثة (تتبنى
الك ازرة سياسة مف شأنيا االرتقاء بالقيادات الجديدة) احتمت المرتبة األخيرة بكزف نسبي
فعبل تتبعيا الك ازرة تتمثؿ في خطة
يعزو الباحث ذلك إلى كجكد خطة استراتيجية ن
( ,)%74.05و ُ
كضعتيا الك ازرة لمعمؿ فييا في الفترة ما بيف (2017 ,2012ـ) كىي خطة منشكرة أصدرتيا في

تبيف جميع اعماؿ كمياـ اإلدارات
فترة كزير التربية كالتعميـ السابؽ (أسامة المزيني) كىي ٌ
كاألقساـ في الك ازرة.
يعزك
أما بالنسبة لتبني الك ازرة سياسة االرتقاء بالقيادات الجديدة ,فقد جاء في المرتبة األخيرة ,ك ي
الباحث ذلؾ إلى عدـ كجكد الثقة كحب المنصب كعدـ التفكيض.

جدول ( )02الوسط الحسابي والوزن النسبي لمحور البناء التنظيمي

ً
أول

لانحراف
الوسط املعياري

محور البناء التنظيمي

الحسابي

الوزن

قيمت

النسبي
%

لاختبار

املعنويت
pvalue

ترتيب
الفقرة

-1

البعد األ ول :الموارد البشرية
ُ

6.78

67.77 1.57

0.00 5.43

3

-2

البعد الثاني :الييكل التنظيمي
ُ

7.13

71.31 1.42

0.00 8.79

2

-3

البعد الثالث :الميام
ُ

6.67

66.69 1.37

0.00 5.38

0

-4

البعد الرابع :التكنولوجيا
ُ

7.60

0.00 13.20 76.03 1.34

1

-5

البعد الخامس :السياسات والستراتيجيات
ُ

6.76

67.55 1.56

0.00 5.33

2

إجمالي تقييم أبعاد البناء التنظيمي

6.99

69.87 1.25

0.00 8.69

مف خبلؿ جدكؿ( )38يتضح أف الكزف النسبي إلجمالي محاكر البناء التنظيمي

بمغ

( ,)%69.87كبمتكسط بمغ ( ,)6.99كانحراؼ معيارم بمغ ( ,)1.25بينما احتؿ محكر
التكنكلكجا المرتبة االكلى بكزف نسبي بمغ ( ,)%76.03كبمتكسط بمغ ( ,)7.60كانحراؼ
معيارم بمغ ( ,)1.34بينما احتؿ محكر المياـ المرتبة األخيرة بكزف بمغ (,)%66.69
يعزو الباحث ذلك لكضكح مساىمة
كبمتكسط بمغ ( ,)6.67كانحراؼ معيارم بمغ ( ,)1.69و ُ

التكنكلكجيا في إنجاز األعماؿ في الك ازرة بسيكلة كتحقيؽ مبدأ السرعة كالكفاءة مف خبلؿ تحكيؿ
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المعامبلت مف كرقية إلى إلكتركنية ,كىذا ما جعؿ محكر التكنكلكجيا يحكز عمى مكافقة كبيرة مف
آراء المبحكثيف ,كأثر ذلؾ عمى أبعاد البناء التنظيمي ككؿ.

ربط الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة:

أول :دراسة( الموح:)2013 ,
ً
بشكؿ عاـ يمكف القكؿ أف المتكسط الحسابي لجميع مجاالت كمحاكر االستبانة الخاصة ببعد
و
متساك كبتكافؽ مع دراسة المكح ,حيث تراكحت األكزاف النسبية ما
البناء التنظيمي جاءت بشكؿ
بيف ( )%67.6 -%70.98في الدراسة الحالية ,كىذا يتكافؽ مع دراسة (المكح )2013 ,كالتي
جاءت في جميع محاكر كأبعاد البناء التنظيمي بأكزأف نسبية تتراكح ما بيف (-%67.74
 )%68.33كحكليا ,كىذا ما تمت اإلشارة إليو سابقنا مف كجكد ضعؼ في البناء التنظيمي في
تبيف أف جميع
الك ازرات الفمسطينية بشكؿ عاـ كفي ك ازرة التربية كالتعميـ بشكؿ خاص ,كذلؾ ٌ
محاكر الدراسة تمثؿ دالة إحصائية عند مستكل داللة ( ,)α ≥0.05مما يدؿ عمى أف متكسط
درجات االستجابة لجميع محاكر الدراسة قد زادت عف درجة المكافؽ ,كلكف بالترتيب ,كبنسب
متفاكتة قد تككف متقاربة في بعض المحاكر.
يعزو الباحث ذلك إلى إدراؾ أفراد العينة لمدكر كاألىمية الذم تمعبو أبعاد البناء التنظيمي في
و ُ
تطكير كتقدـ المؤسسة ,كيظير ذلؾ مف خبلؿ الدراسات السابقة التي اطمع عمييا الباحث ,كالتي

تكافقت بنسب متفاكتة ,كأكدت عمى ضركرة االىتماـ بالبناء التنظيمي لممؤسسة كأثر الميارات
القيادية عمى ىذا التطكر.
انيا :دراسة(مطر:)2015 ,
ث ً
يكجد اختبلؼ بسيط بيف الدراسة الحالية كدراسة (مطر) مف حيث درجة المكافقة عمى محاكر
يعزو الباحث ذلك الختبلؼ العينة المبحكثة ,كذلؾ الفترة الزمنية ,حيث جاءت
كأبعاد الدراسة ,و ُ

نكعا ما عف دراسة (مطر) كالتي جاءت
درجة المكافقة مختمفة عف الدراسة الحالية بدرجة أكبر ن
تبيف أثر األىداؼ كاالستراتيجيات كالييكؿ التنظيمي عمى
بكزف نسبي ( ,)%81.22كالتي ٌ

الق اررات كمدل فاعميتيا ,أما الدراسة الحالية فكانت األكزاف النسبية تتراكح ما بيف (-%69.69

.)%74.06
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ثحليل اخحبار الفرضيات :
اختبار الفرضيات حكؿ العبلقة بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة (الفرضية الرئيسية األكلى):
الفرضية الصفرية  :ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة.
الفرضية البديمة  :تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة.
إذا كانت) Sig.(P-valueأكبر مف مستكل الداللة  1015≤αفإنو ال يمكف رفض الفرضية
الصفرية ,كبالتالي ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة ,أما
إذا كانت) Sig.(P-valueأقؿ مف مستكل الداللة  1015≤αفيتـ رفض الفرضية الصفرية
كقبكؿ الفرضية البديمة القائمة بأنو تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات
الدراسة.
فرضيات الدراسة :
الفرضية الرئيسية األولى:
تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة (  )α≥ 0.05بيف ميارات القيادات اإلدارية
كتطكير البناء التنظيمي لك ازرة التربية كالتعميـ العالي.
جدكؿ ()93
معامؿ االرتباط بيف ميارات القيادات اإلدارية كتطكير البناء التنظيمي لك ازرة التربية كالتعميـ
العالي
معامل
الفرضية

القيمة

بيرسون

الحتمالية

لالرتباط

)(Sig.

تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≥ 0.05
بيف ميارات القيادات اإلدارية كتطكير البناء التنظيمي لك ازرة

*0.850

0.000

التربية كالتعميـ العالي.
إحصائيا عند مستكل داللة .α≥.0.5
* االرتباط داؿ
ن
يبيف جدكؿ رقـ ( )39أف معامؿ االرتباط يساكم ( ,)0.850كأف القيمة االحتمالية ()Sig.

تساكم  0.00كىي أقؿ مف مستكل الداللة  ,α ≥ 0.05كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة قكية ذات
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داللة إحصائية بيف ميارات القيادات اإلدارية كتطكير البناء التنظيمي لك ازرة التربية كالتعميـ العالي

يعزو الباحث ذلك إلى إدراؾ أفراد العينة بكجكد عبلقة كطيدة بيف الميارات القيادية كتطكير
و ُ
البناء التنظيمي كأثر ذلؾ في اإلسياـ في تطكير عمؿ الك ازرة كتقديـ أفضؿ الخدمات لمجميكر.
ويتفرع منيا الفرضيات الفرعية التالية:
 .1تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة (  )α≥ 0.05بيف الميارات الذاتية
كتطكير البناء التنظيمي في ك ازرة التربية كالتعميـ العالي.
جدكؿ ()40
معامؿ االرتباط بيف الميارات الذاتية كتطكير البناء التنظيمي في ك ازرة التربية كالتعميـ العالي
معامل
الفرضية

القيمة

بيرسون

الحتمالية

لالرتباط

)(Sig.

تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( 0.05
≥ )αبيف الميارات الذاتية كتطكير البناء التنظيمي في ك ازرة

*0.720

0.000

التربية كالتعميـ العالي
إحصائيا عند مستكل داللة .α≥.0.5
* االرتباط داؿ
ن
يبيف جدكؿ رقـ ( )40أف معامؿ االرتباط يساكم ( ,)0.720كأف القيمة االحتمالية ()Sig.

تساكم  0.00كىي أقؿ مف مستكل الداللة  ,α ≥ 0.05كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة ذات داللة
إحصائية متكسطة بيف الميارات الذاتية كتطكير البناء التنظيمي في ك ازرة التربية كالتعميـ العالي,

يعزو الباحث ذلك لعدـ تشجيع الحككمة لؤلفراد عمى تقديـ االبتكارات كاألفكار الجديدة ,كما تبيف
ُ

مف إجابات المبحكثيف كعدـ كجكد حكافز فعميةن في ذلؾ السياؽ.

 .2تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة (  )α≥ 0.05بيف الميارات الفنية
كتطكير البناء التنظيمي في ك ازرة التربية كالتعميـ العالي.

99

جدكؿ ()11
معامؿ االرتباط بيف الميارات الفنية كتطكير البناء التنظيمي في ك ازرة التربية كالتعميـ العالي
معامل
الفرضية

القيمة

بيرسون

الحتمالية

لالرتباط

)(Sig.

تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≥ 0.05
بيف الميارات الفنية كتطكير البناء التنظيمي في ك ازرة التربية

*0.782

0.000

كالتعميـ العالي.
إحصائيا عند مستكل داللة .α≥.0.5
* االرتباط داؿ
ن
يبيف جدكؿ رقـ ( )41أف معامؿ االرتباط يساكم ( ,)0.782كأف القيمة االحتمالية ()Sig.

تساكم  0.00كىي أقؿ مف مستكل الداللة  ,α ≥ 0.05كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة ذات داللة
إحصائية قكية بيف الميارات الفنية كتطكير البناء التنظيمي في ك ازرة التربية كالتعميـ العالي,

يعزو الباحث ذلؾ لكضع الرجؿ المناسب في المكاف المناسب ,كذلؾ راجع لسياسة ديكأف
و ُ
المكظفيف في التكظيؼ حسب التخصص ,كىذا يجعؿ الفرد أكثر قدرة عمى اإلنجاز كتعزيز
الميارات الفنية المنخفضة.

 .3تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة (  )α≥ 0.05بيف الميارات اإلنسانية
كتطكير البناء التنظيمي في ك ازرة التربية كالتعميـ العالي.
جدكؿ ()42

معامؿ االرتباط بيف الميارات اإلنسانية كتطكير البناء التنظيمي في ك ازرة التربية كالتعميـ العالي
معامل
الفرضية

القيمة

بيرسون

الحتمالية

لالرتباط

)(Sig.

تكجػػد عبلقػػة ات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل داللػػة ()α≥0.05
بػػيف الميػػارات اإلنسػػانية كتطػػكير البنػػاء التنظيمػػي فػػي ك ازرة التربيػػة
كالتعميـ العالي.

إحصائيا عند مستكل داللة .α≥.0.5
*االرتباط داؿ
ن
111

*0.800

0.000

يبيف جدكؿ رقـ ( )42أف معامؿ االرتباط يساكم  ,0.800كأف القيمة االحتمالية ()Sig.

تساكم  0.00كىي اقؿ مف مستكل الداللة(  ,)α ≥ 0.05كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة ذات
داللة إحصائية قكية بيف الميارات اإلنسانية كتطكير البناء التنظيمي في ك ازرة التربية كالتعميـ
و
ضعؼ في الثقة بالنفس كعدـ تفيـ القيادات لحاجات كميكؿ
يعزو الباحث ذلك لكجكد
العاليُ ,
العامميف كتقيد الحرية الفكرية كالشخصية.

 .4تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة (  )α≥ 0.05بيف الميارات الفكرية
كتطكير البناء التنظيمي في ك ازرة التربية كالتعميـ العالي.
جدكؿ ()43

معامؿ االرتباط بيف الميارات الفكرية كتطكير البناء التنظيمي في كزارة التربية كالتعميـ العالي
معامل
الفرضية

تكجػػد عبلقػػة ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل داللػػة ()α≥0.05
ب ػػيف المي ػػارات الفكري ػػة كتط ػػكير البن ػػاء التنظيم ػػي ف ػػي ك ازرة التربي ػػة

القيمة

بيرسون

الحتمالية

لالرتباط

)(Sig.

*0.782

0.000

كالتعميـ العالي.
إحصائيا عند مستكل داللة .α≥.0.5
* االرتباط داؿ
ن
يبيف جدكؿ رقـ ( )43أف معامؿ االرتباط يساكم ( ,)0.782كأف القيمة االحتمالية ()Sig.
تساكم  0.00كىي أقؿ مف مستكل الداللة  ,α ≥ 0.05كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة ذات داللة

إحصائية قكية بيف الميارات الفكرية كتطكير البناء التنظيمي في ك ازرة التربية كالتعميـ العالي,

يعزو الباحث ذلؾ اللتزاـ الرؤساء كالمرؤكسيف بالمكائح كالقكانيف كاألنظمة المعمكؿ بيا في
و ُ
الك ازرة ,كذلؾ امتبلؾ القيادات ميارات االقتناع كالتأثير عمى العامميف.

 .5تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة (  )α≥ 0.05بيف الميارات اإلدارية
كتطكير البناء التنظيمي في ك ازرة التربية كالتعميـ العالي.
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جدكؿ ()44

معامؿ االرتباط بيف الميارات اإلدارية كتطكير البناء التنظيمي في ك ازرة التربية كالتعميـ العالي
معامل
الفرضية

القيمة

بيرسون

الحتمالية

لالرتباط

)(Sig.

تكجػػد عبلقػػة ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل داللػػة ()α≥0.05
بػػيف الميػػارات اإلداريػػة كتطػػكير البنػػاء التنظيمػػي فػػي ك ازرة التربيػػة
كالتعميـ العالي.

*0.850

0.000

إحصائيا عند مستكل داللة .α≥.0.5
* االرتباط داؿ
ن
يبيف جدكؿ رقـ ( )44أف معامؿ االرتباط يساكم ( ,)0.850كأف القيمة االحتمالية ()Sig.

تساكم  ,0.00كىي أقؿ مف مستكل الداللة  ,α ≥ 0.05كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة ذات داللة
إحصائية قكية بيف الميارات اإلدارية كتطكير البناء التنظيمي في ك ازرة التربية كالتعميـ العالي,

يعزو الباحث ذلؾ إلى امتبلؾ العامميف المسؤكلية في العمؿ ,ككذلؾ امتبلؾ الميارات اإلدارية
ُ
السميمة كأداء الكاجبات المككمة إلييـ بكفاءة كفعالية ,كيظير ذلؾ مف خبلؿ تطكر قسـ التخطيط.
الفرضية الرئيسة الثانية:
يوجد أثر ذو دللة إحصائية عند مستوى دللة (  )α≥ 0.05ألبعاد الميارات القيادية عمى
البناء التنظيمي.

لمكقكؼ عمى مستكل تأثير أبعاد الميارات القيادية (الميارات الذاتية ,الميارات الفنية ,الميارات
اإلنسانية ,الميارات الفكرية ,الميارات اإلدارية) يمجتمعة عمى البناء التنظيمي ,استخدم الباحث

اختبار االنحدار المتعدد باستخداـ طريقة  Stepwiseكيمكف استنتاج ما يمي:

أ -يبيف نمكذج األنحدار النيائي باستخداـ طريقة  Stepwiseأف جكدة الق اررات اإلدارية,
كىك يمثؿ المتغير التابع يتأثر بصكرة جكىرية كذات داللة إحصائية بكؿ مف المتغيرات
(الميارات اإلنسانية ,الميارات اإلدارية).
ب -تـ استبعاد المتغير(الميارات الذاتية ,الميارات الفنية ,الميارات الفكرية) لعدـ كجكد تأثير ذك
داللة إحصائية حسب طريقة  Stepwiseمع البناء التنظيمي.
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ت -أظيرت نتائج التحميؿ أف معامؿ االرتباط بمغت ( ,)0.856بينما بمغ معامؿ التحديد المعدؿ
( )0.732كىذا يعني أف ( )%73.2مف التغير في جكدة الق اررات اإلدارية يعكد الى تأثير
المتغيرات المستقمة التالية (الميارات اإلدارية  ,الميارات اإلنسانية) كالباقي ( )%26.8يعكد
لعكامؿ أخرل تؤثر عمى المتغير التابع في البناء التنظيمي.
جدكؿ ()45
نتائج اختبار تحميؿ االنحدار المتعدد لتأثير أبعاد محكر الميارات القيادية في البناء التنظيمي
 DFدرجات

المتغير

)(R

)(R²

F

التابع

االرتباط

معامؿ

المحسكبة الحرية

مستكل

التحديد
البناء

Sig.

 ßمعامؿ االنحدار

T

Sig.

المحسوبة

مستكل

الداللة
االنحدار 2

المقدار

0.000
البكاقي

2.234

8.197
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الميارات

.430

6.344

.000

اإلدارية
الميا ارت

.266

4.273

اإلنسانية

معادلة التأثير:
البناء التنظيمي =(0.430 + 2.234الميارات اإلدارية ) ( 0.266 +الميارات اإلنسانية)
في حالة تثبيت قيمة (الميارات اإلنسانية) كعند زيادة (الميارات اإلدارية) بمقدار كحدة كاحدة
يؤدم الى زيادة المتغير التابع (البناء التنظيمي) بمقدار (.)0.430
في حالة تثبيت قيمة (الميارات اإلدارية) كعند زيادة (الميارات اإلنسانية) بمقدار كحدة كاحدة
يؤدم إلى زيادة المتغير التابع البناء التنظيمي بمقدار (.)0.266
كىذا ما يدعك المعنييف إلى االىتماـ بالمحاكر (الميارات اإلدارية  ,الميارات اإلنسانية).
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.000

الثابت

التنظيمي
161.13 *0.732 *0.856

الداللة

.000

فرضية الرئيسة الثالثة:
تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة (  )α≥ 0.05بيف متكسطات استجابة
المبحكثيف حكؿ متغيرات الدراسة ( الميارات القيادية ,البناء التنظيمي) تيعزل لمتغيرات
(الجنس ,العمر ,المؤىؿ العممي ,سنكات الخدمة).
أكنال :تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة (  )α≥ 0.05بيف متكسطات استجابة
المبحكثيف حكؿ متغيرات الدراسة ( الميارات القيادية ,البناء التنظيمي) تيعزل لمتغير (الجنس).
جدول رقم ( )26هحائج اخحبار (ت) لعينحين مسحقلحين– الجنس
المتوسطات
المجال

قيمة

القيمة
الحتمالية

ذكر

أُنثى

الختبار t

إجمالي محور الميارات القيادية

98.3

38.9

.0649 .0456-

إجمالي محور تقييم أبعاد البناء التنظيمي

9839

3817

.0385 .0873-

()Sig.

تبيف أف القيمة االحتماليػة ) (Sig.المقابمػة الختبػار هحاائج اخحباار (ت) لعينحاين مساحقلحين أكبػر مػف

مستكل الداللة  ,α ≥ 0.05بالنسبة إلجمالي المحكر (إجمالي محور الميارات القياديـة) ,حيػث
كانػػت قيمػػة المعنكيػػة( )0.649ممػػا يكضػػح عػػدـ كجػػكد فػػركؽ معنكيػػة بػػيف اسػػتجابات المبحػػكثيف

حػػكؿ إجمــالي محــور الميــارات القياديــة تيعػػزل لمتغيػػر الجػػنس ,ويعـ ُـزو الباحــث ذلــك لكبػػر حجػػـ
عينة الذككر بالنسبة تحمؿ العمؿ في الكظائؼ القيادية كاإلشرافية في الك ازرة.

ك تبػػيف أف القيمػػة االحتماليػػة ) (Sig.المقابمػػة الختبػػار هحااائج اخحبااار (ت) لعينحااين مسااحقلحين أكبػػر

مػف مسػػتكل الداللػػة  ,)α ≥ 0.05بالنسػػبة إلجمػػالي المحػػكر (إجمــالي محــور تقيــيم أبعــاد البنــاء
التنظيمي) حيث كانتقيمة المعنكية( )0.385مما يكضح عدـ كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات

المبحػػكثيف حػػكؿ إجمــالي محـــور تقيــيم أبعـــاد البنــاء التنظيمــي تيعػػزل لمتغيػػر الجػػنس ,ويعـ ُــزو
ذككر كانكا أـ إناثنا في االتفاؽ عمى
الباحث ذلك لعدـ كجكد اختبلؼ في كجيات نظر المبحكثيف نا
أىمية أبعاد البناء التنظيمي كقدرتو عمى التطكير.

ثان ًيا :يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة (  )α≥ 0.05بيف متكسطات استجابة
المبحكثيف حكؿ متغيرات الدراسة ( الميارات القيادية ,البناء التنظيمي) تيعزل لمتغير (العمر).
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جدول رقم ( )25هحائج اخحبار ثحليل الحباًن لاحادي  –ANOVAالعمر
المتوسطات
المجال

- 73أقل
 03سنة

– 03أقل من  -33من 33

قيمة

من  33أقل من سنة فأكثر الختبار t
سنة

 33سنة

القيمة
الحتمالية
()Sig.

إجمالي محور الميارات القيادية

7.35

6.89

6.64

.0385 10.24 7.12

إجمالي محور تقييم أبعاد البناء التنظيمي

7.33

6.88

6.79

.0328 10161 7.29

تبػيف أف القيمػػة االحتماليػة ) (Sig.المقابمػػة الختبػار هحااائج اخحباار ثحلياال الحبااًن لاحاادي أكبػػر مػػف

مسػػتكل الداللػػة  ,α ≥ 0.05بالنسػػبة (إجمـــالي محـــور الميـــارات القياديـــة) ,حيػػث كانػػت قيمػػة
المعنكي ػػة ( ,)0.385مم ػػا يكض ػػح ع ػػدـ كج ػػكد ف ػػركؽ معنكي ػػة ب ػػيف اس ػػتجابات المبح ػػكثيف ح ػػكؿ

يعزو الباحث ذلك ألغمبية الفئات الشػابة
إجمالي محور الميارات القيادية تيعزل لمتغير العمر ,و ُ
عاما.
مف أفراد العينة حيث تراكحت النسبة األكبر مف ىـ أعمارىـ بيف ( )40-30ن

تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار هحائج اخحبار (ت) لعينحين مساحقلحين أكبػر مػف
ك ن
مسػػتكل الداللػػة ( ,)α ≥ 0.05بالنسػػبة (إجمــالي محــور تقيــيم أبعــاد البنــاء التنظيمــي) ,حيػػث
كانت قيمػة المعنكيػة ( )0.328ممػا يكضػح عػدـ كجػكد فػركؽ معنكيػة بػيف اسػتجابات المبحػكثيف

يعـزو الباحـث ذلػؾ لعػدـ
حكؿ إجمالي محور تقييم أبعاد البناء التنظيمي تيعزل لمتغير العمر ,و ُ
ذككر كانكا أـ إناثنا عمى أثر محكر البنػاء التنظيمػي فػي تطػكير
اختبلؼ كجيات نظر المبحكثيف نا
عمؿ المؤسسة.

ثالثًا :تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة (  )α≥ 0.05بيف متكسطات استجابة
المبحكثيف حكؿ متغيرات الدراسة (الميارات القيادية ,البناء التنظيمي) تيعزل لمتغير (المؤىؿ

العممي ).
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جدول رقم ( )21هحائج اخحبار "الحباًن لاحادي" املإهل العلمي
المتوسطات
المجال

ثانكية

فأقؿ

دبمكـ

بكالكريكس

دراسات
عميا

قيمة
الختبارF

القيمة
الحتمالية
()Sig.

أبعاد الميارات القيادية

7.13

6.71

7

.0888 .0212 6.82

تقييم أبعاد البناء التنظيمي

7.32

7.09

6.98

.0985 .0.5. 6.95

تبػيف أف القيمػػة االحتماليػة ) (Sig.المقابمػػة الختبػار هحااائج اخحباار ثحلياال الحبااًن لاحاادي أكبػػر مػػف

مسػػتكل الداللػػة ( ,)α ≥ 0.05بالنسػػبة (إجمــالي محــور الميــارات القياديــة) ,حيػػث كانػػت قيمػػة
المعنكية ( )0.888مما يكضح عدـ كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ إجمالي

يعزو الباحث ذلك لحصكؿ أغمبية عينػة
محور الميارات القيادية تيعزل لمتغير المؤىؿ العممي ,و ُ
األبحاث عمى الدرجات العممية.
تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار هحائج اخحبار (ت) لعينحين مساحقلحين أكبػر مػف
ك ٌ
مسػػتكل الداللػػة ( ,)α ≥ 0.05بالنسػػبة (إجمــالي محــور تقيــيم أبعــاد البنــاء التنظيمــي) ,حيػػث
كانت قيمػة المعنكيػة( ,)0.985ممػا يكضػح عػدـ كجػكد فػركؽ معنكيػة بػيف اسػتجابات المبحػكثيف

يعـزو الباحـث
حكؿ إجمالي محور تقييم أبعاد البنـاء التنظيمـي تيعػزل لمتغيػر المؤىػؿ العممػي ,و ُ
ذلك ,لتكافؽ أداء المبحكثيف حكؿ أىمية محاكر البناء التنظيمي كادراكيـ أىمية ذلؾ.
ابعا :تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة (  )α≥ 0.05بيف متكسطات استجابة
رً
المبحكثيف حكؿ متغيرات الدراسة ( الميارات القيادية ,البناء التنظيمي) تيعزل لمتغير (سنكات

الخدمة ).
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جدول رقم ( )24هحائج اخحبار "الحباًن لاحادي" سنوات الخدمة
المتوسطات
المجال

أقؿ مف
3

سنكات

مف -3

أقؿ مف
6

سنكات

مف -6

مف 10

أقؿ مف

سنة

 10سنة

قيمة
الختبارF

فأكثر

القيمة
الحتمالية
()Sig.

أبعاد الميارات القيادية

7.13

7.33

7.09

.0572 .067. 6.79

تقييم أبعاد البناء التنظيمي

7.32

7.46

7.14

.0412 .0965 6.83

تب ٌػيف أف القيمػػة االحتماليػة ) (Sig.المقابمػػة الختبػار هحااائج اخحباار ثحلياال الحبااًن لاحاادي أكبػػر مػػف
مسػػتكل الداللػػة ( ,)α ≥ 0.05بالنسػػبة (إجمــالي محــور الميــارات القياديــة) حيػػث كانػػت قيمػػة
المعنكية( ,)0.572مما يكضح عدـ كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ إجمالي
يعــزو الباحــث ذلــك لتقػػارب سػػنكات
محــور الميــارات القياديــة تيعػػزل لمتغيػػر سػػنكات الخدمػػة ,و ُ
الخدمة فغالبية العينة تزيد سنكات الخبرة لدييـ عف  5السنكات.

تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمػة الختبػار هحاائج اخحباار ثحليال الحبااًن لاحاادي أكبػر مػف
ك ٌ
مستكل الداللة ( ,)α ≥ 0.05بالنسبة (إجمالي محور تقييم أبعاد البناء التنظيمي) حيػث كانػت
قيمة المعنكية ( ,)0.412مما يكضػح عػدـ كجػكد فػركؽ معنكيػة بػيف اسػتجابات المبحػكثيف حػكؿ

يعـزو الباحـث ذلـك
إجمالي محور تقيـيم أبعـاد البنـاء التنظيمـي تيعػزل لمتغيػر سػنكات الخدمػة ,و ُ
ألىمية الخبرة في تطكير البناء التنظيمي في الك ازرة.
خامسا :تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة (  )α≥ 0.05بيف متكسطات
ً
استجابة المبحكثيف حكؿ متغيرات الدراسة ( الميارات القيادية ,البناء التنظيمي) تيعزل لمتغير

(المسمى الكظيفي ).
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جدول رقم ( )01هحائج اخحبار "الحباًن لاحادي" املسمى الوظيفي
المتوسطات
المجال

رئيس

قسـ

مدير
عاـ

رئيس

شعبة

مدير دائرة

قيمة
الختبارF

القيمة
الحتمالية
()Sig.

أبعاد الميارات القيادية

6.63

7.44

6.95

7.28

105.4

.0217

تقييم أبعاد البناء التنظيمي

6.83

7.51

6.99

7.14

.0779

.05.8

تبػ ٌػيف أف القيمػػة االحتماليػػة ) (Sig.المقابمػػة الختبػػار هحااائج اخحبااار ثحلياال الحباااًن لاحااادي
أكبػػر مػػف مسػػتكل الداللػػة ( ,)α ≥ 0.05بالنسػػبة (إجمــالي محــور الميــارات القياديــة),
حيػ ػػث كانػ ػػت قيمػ ػػة المعنكيػ ػػة( ,)0.217ممػ ػػا يكض ػ ػح عػ ػػدـ كجػ ػػكد فػ ػػركؽ معنكيػ ػػة بػ ػػيف
اسػػتجابات المبحػػكثيف حػػكؿ إجمـــالي محـــور الميـــارات القياديـــة تيعػػزل لمتغيػػر المسػػمى

الػػكظيفي,ويعـ ُـزو الباحــث ذلــك إلػػى أف أغمبيػػة أفػراد العينػػة المبحكثػػة مػػف رؤسػػاء األقسػػاـ
كالشعب ,كيظير ذلؾ مف خبلؿ الجدكؿ ( )5التي يبيف مجتمع كعينة الدراسة.
تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار هحائج اخحبار ثحليل الحباًن لاحادي أكبر مف
ك ٌ
مستكل الداللة ( ,)α ≥ 0.05بالنسبة (إجمالي محور تقييم أبعاد البناء التنظيمي) حيث كانت
قيمة المعنكية ( ,)0.508مما يكضح عدـ كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ
إجمالي محور تقييم أبعاد البناء التنظيمي تيعزل لمتغير المسمى الكظيفي.
يعزو الباحث ذلك التفاؽ أغمب أفراد العينة عمى أىمية محاكر البناء التنظيمي كأثره في
و ُ

تطكير األداء بغض النظر عف المسمى الكظيفي لمعامميف.
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يمخص الباحث نتيجة اختبار الفرض األ ول والفرض الثاني كما يمي:
 -1تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف أبعاد الميارات القيادية (الذاتية ,الفكرية ,الفنية,
اإلدارية ,اإلنسانية) كتطكير البناء التنظيمي كأبعاده (الييكؿ التنظيمي ,المكارد البشرية,
المياـ ,التكنكلكجيا ,السياسات كاالستراتيجيات).
 -2يكجد تأثير جكىرم ألبعاد الميارات القيادية عمى تطكير البناء التنظيمي ككؿ.
 -3يكجد تأثير جكىرم ألبعاد الميارات القيادية (اإلدارية ,الفنية) عمى تطكير الييكؿ التنظيمي.
 -4يكجد تأثير جكىرم ألبعاد الميارات القيادية (اإلدارية ,اإلنسانية) عمى تطكير أداء القيكل
البشرية.

 -5يكجد تأثير جكىرم ألبعاد الميارات القيادية (الفنية ,اإلدارية ,الفكرية) عمى تطكير المياـ
الكظيفية.
 -6يكجد تأثير جكىرم ألبعاد الميارات القيادية (الفنية ,اإلدارية ,الفكرية) عمى تطكير اساليب
ككسائؿ استخداـ التكنكلكجيا.
 -7يكجد تأثير جكىرم ألبعاد الميارات القيادية(الفنية ,اإلدارية) عمى السياسات كاالستراتيجيات
المتبعة كالمخطط ليا مف قبؿ الك ازرة.
نتيجة اختبار الفرض الرئيسي الثالث:
التكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل (  ,)α ≥ 0.05بيف متكسط استجابات
المبحكثيف حكؿ دكر الميارات القيادية في تطكير البناء التنظيمي لك ازرة التربية كالتعميـ العالي
الفمسطينية في محافظات قطاع غزة تيعزل لمبيانات الشخصية (الجنس,المؤىؿ العممي ,سنكات

المسمى الكظيفي).
الخبرة ,العمر ,ي
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الفصل السادس
نتائج وتىصيات الذراسة

 مقدمةأول :نتائج تتعمق بالمتغيرات الشخصية
 ًانيا :نتائج تتعمق بالمتغير المستقل (الميارات القيادية)
ث ً ثالثًا :نتائج تتعمق بالمتغير التابع (البناء التنظيمي)ابعا :نتائج تتعمق باختبار فرضيات الدراسة
رًخامسا :التوصيات
ً

 توصيات تتعمق بالمتغير المستقل (الميارات القيادية)
 توصيات تتعمق بالمتغير التابع (البناء التنظيمي)

سادسا :خطة مقترحة لتنفيذ توصيات الدراسة
ً
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مقدمة:
ممخصا ألىـ النتائج التي تـ التكصؿ إلييا مف خبلؿ ىذه الدراسة ,كأىـ
يتناكؿ ىذا الفصؿ
ن

التكصيات المقترحة في ضكء النتائج التي تسعى لعبلج نقاط الضعؼ مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ

المرجكة ,كمف خبلؿ معرفة نقاط القكة كتعزيزىا ,كذلؾ مف خبلؿ التعرؼ عمى دكر الميارات
القيادية في تطكير البناء التنظيمي في ك ازرة التربية كالتعميـ العالي في محافظات قطاع غزة.
أول :نتائج تتعمق بالمتغيرات الشخصية لعينة الدراسة
ً
 -1إف نسبة العامميف مف الذككر في الك ازرة أكبر مف نسبة اإلناث ,حيث بمغت نسبة الذككر
( ,)%73.6كاإلناث ( ,)%26.4كيغمب الطابع الذككرم عمى الك ازرة كىي حقيقة مكجكدة
في احصائيات التعميـ.
 -2إف النسبة األكبر مف العامميف في الك ازرة تتراكح أعمارىـ ما بيف ( )40 -30سنة ,كىي
( ,)%46.3أما النسبة األقؿ فيي لمذيف تتراكح أعمارىـ ما بيف ( )30 -21سنة ,كىي
تبيف أىمية الخبرة الناجمة عف تقدـ السف في العمؿ بالك ازرة.
( ,)%12.4كىي ٌ

 -3النسبة األكبر مف المؤىبلت العممية كىي مف الحاصميف عمى الدرجة الجامعية األكلى
البكالكريكس ,حيث بمغت نسبتيـ ( ,)%65.3كيرجع ذلؾ الستقطاب حممة الشيادات
الجامعية التخصصية طبقان لقانكف الخدمة المدنية.
 -4إف النسبة األكبر مف المستجيبيف لتعبئة االستبانة في الك ازرة مف أصحاب المسمى الكظيفي
رئيس شعبة ,حيث بمغت ( ,)%41.3أما النسبة األقؿ كانت لفئة مدير عاـ (.)%6.6
 -5بالنسبة لسنكات الخدمة فقد كانت النسبة األكبر مف العينة المستجيبة مف ىـ أمضكا ()10
سنكات فأكثر ,حيث بمغت ( ,)%57.0كيرجع ذلؾ لطبيعة الكظائؼ حيث إنيا في الغالب
إشرافية أك إدارية أك قيادية.
انيا :نتائج تتعمق بالمتغير المستقل (الميارات القيادية):
ث ً

 -1إف الميارات الفنية في الك ازرة تتكفر بكزف نسبي ( ,)%70.98كىي حازت عمى المرتبة
األكلى ,ذلؾ ألنيا ميارات تعتمد عمى التطبيؽ كتظير بالممارسة.
 -2إف الميارات الذاتية في الك ازرة تتكفر بكزف نسبي ( ,)%70.81كقد احتمت المرتبة الثانية.
 -3بمغ الكزف النسبي لمميارات اإلدارية ( ,)%68.86كىي ذلؾ تككف في المرتبة الثالثة.
 -4بمغ الكزف النسبي لمميارات الفكرية ( ,)%68.60كقد جاءت في المرتبة الرابعة.
 -5إف الميارات اإلنسانية تتكفر بكزف نسبي ( )%68.60كقد جاءت في المرتبة األخيرة.
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 -6الكزف النسبي اإلجمالي لمحكر الميارات القيادية بمغ (.)%69.33
ثالثًا :نتائج تتعمق بالمتغير التابع (البناء التنظيمي)
 -1بمغ الكزف النسبي لمحكر التكنكلكجيا ( ,)%76.03كىي في المرتبة األكلى ,ألف التكنكلكجيا
تساعد عمى نقؿ المعمكمات كالخبرات بسيكلة كبسرعة.
 -2الكزف النسبي لتطكير الييكؿ التنظيمي في الك ازرة جاء بنسبة ( ,)%71.03كىي بذلؾ في
المرتبة الثانية ,كىك ما يظير الضعؼ في عممية التفكيض كالمركزية في اتخاذ الق اررات.
 -3إف الكزف النسبي لتطكير المكارد البشرية في الك ازرة جاء بنسبة ( ,)%67.77كىذا يعني
أنيا في المرتبة الثالثة ,مما يدؿ عمى ضركرة بناء خطة تدريبية حسب االحتياجات.
 -4بمغ الكزف النسبي لمحكر السياسات كاالستراتيجيات ( ,)%67.55كبذلؾ يككف في المرتبة
الرابعة.
 -5إف تطكير المياـ جاء بكزف نسبي ( ,)%66.65كبذلؾ يككف قد جاء في المرتبة األخيرة,
كىك ما يكضح كجكد ضعؼ في تكفر كصؼ كظيفي لمكظائؼ.
 -6بمغ الكزف النسبي إلجمالي محاكر البناء التنظيمي في الك ازرة (.)%69.87
ابعا :نتائج تتعمق باختبار فرضيات الدراسة
رً

 -1تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة (  ,)α ≥ 0.05بيف الميارات القيادية
كتطكير البناء التنظيمي لك ازرة التربية كالتعميـ العالي.
 -2تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف الميارات الفنية كبيف تطكير البناء التنظيمي حيث كاف
معامؿ ارتباط بيرسكف ( )0.782كمستكل داللة (.)0.000
 -3تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف الميارات اإلنسانية كتطكير البناء التنظيمي ,حيث
كأف معامؿ االرتباط بيرسكف ( )0.800كمستكل داللة (.)0.000
 -4تكجد عبلقة ذات داللة إ حصائية بيف الميارات الفكرية كتطكير البناء التنظيمي ,حيث كاف
معامؿ االرتباط بيرسكف ( )0.782كمستكل داللة (.)0.000
 -5تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف الميارات اإلدارية كتطكير البناء التنظيمي ,حيث كاف
معامؿ االرتباط بيرسكف ( )0.850كمستكل داللة (.)0.000
 -6تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة (  )α ≥ 0.05بيف الميارات القيادية
كتطكير البناء التنظيمي ,حيث بمغ معامؿ االرتباط بيرسكف بالنسبة لمحكر البناء التنظيمي
(.)0.856
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 -7التكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة (  )α ≥ 0.05بيف الميارات القيادية
كتطكير البناء التنظيمي تيعزل لمتغيرات (الجنس ,العمر ,المؤىؿ العممي ,سنكات الخبرة).
خامساً :توصيات الدراسة:
 تكصيات تتعمؽ بالمتغير المستقؿ (الميارات القيادية):
 -1العمؿ عمى اتخاذ اإلجراءات المناسبة في الك ازرة ,لتنمية كتطكير الميارات الفكرية ,حيث
جاءت ىذه الميارات في المرتبة األخيرة بكزف نسبي ( ,)%68.58كتعزيز دكر الميارات
الفكرية لً ىما ليا مف تأثير جكىرم عمى تطكير البناء التنظيمي لمك ازرة.
 -2االىتماـ بتعزيز العبلقات اإلنسانية كالميارات اإلنسانية لدل العامميف ,حيث جاءت
الميارات اإلنسانية في المرتبة قبؿ األخير بنسبة ( ,)%68.60كىي نسبة تحتاج إلى تغيير
نحك األفضؿ ,كتكفير الدعـ البلزـ لتنمية ىذه الميارات مف خبلؿ التركيز عمى الدراسات
التي تسيـ في تنمية السمات الشخصية.
 -3العمؿ عمى اتخاذ اإلجراءات المناسبة في الك ازرة لتطكير الميارات الفنية أكثر كبنسبة افضؿ
مع أنيا جاءت في المرتبة األكلى بنسبة ( ,)%70.81إال أنيا تحتاج إلى تنمية بنسبة
أف تساعد في
أكبر ,كالحث عمى إعداد األبحاث كالدراسات العممية كالتطبيقية التي يمكف ٍ

عممية التطكير.

 -4العمؿ عمى تعزيز كنشر مفيكـ تطكير الميارات القيادية؛ لً ىما لو مف انعكاسات إيجابية تدعـ
تطكير البناء التنظيمي لمك ازرة.
 تكصيات تتعمؽ بالمتغير التابع (البناء التنظيمي):
 -1االرتقاء أكثر بتفعيؿ دكر التكنكلكجيا في الك ازرة عمى الرغـ مف حصكلو عمى المرتبة األكلى
حسب رأم المبحكثيف بنسبة ( ,)%76.03كالتركيز عمى االستغبلؿ األمثؿ لتكنكلكجيا
المعمكمات؛ لً ىما ليا مف دكر كبير في حؿ المشاكؿ اإلدارية.
 -2العمؿ عمى اتخاذ اإلجراءات المناسبة مف أجؿ المحافظة عمى الييكؿ التنظيمي لمك ازرة
كالتسمسؿ فيو ,حيث حاز عمى المرتبة الثانية بنسبة ( ,)%71.31كالعمؿ عمى تطكيره
بشكؿ أفضؿ ,لكجكد بعض نقاط الضعؼ مثؿ عدـ مكاكبة التغيرات البيئية كالضعؼ في
عممية التفكيض.
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 -3العمؿ عمى تكضيح المياـ في الك ازرة بشكؿ أكبر ,حيث جاء محكر تطكير المياـ في
المرتبة األخيرة بنسبة ( ,)%66.69كالحد مف ازدكاجية العمؿ داخؿ الك ازرة مف خبلؿ
اعتماد الكصؼ كالتكصيؼ الكظيفي الذم يعمؿ عمى التطابؽ كاالنسجاـ في العمؿ.
 -4العمؿ عمى تعزيز كتشجيع ثقافة تطكير البناء التنظيمي لمك ازرة كاالستفادة مف التكصيات
التي تيدؼ إلى تطكير العمؿ كبيئة العمؿ في الك ازرة.
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م.

سا :خطة مقترحة لتنفيذ توصيات الدراسة
ساد ً

التوصيات (اليدف)
عمى

 .1العمؿ

البرامج واأل نشطة

الجية المخولة

اتخاذ  -عقد دكرات تدريبية لمقيادات  -قسـ

اإلجراءات المناسبة في

كالمستكىات

الك ازرة مف أجؿ تنفيذ

المختمفة.

كتطكير كتعزيز تنمية  -نشر
الميارات القيادية.

اإلدارية

التخطيط

مؤشرات القياس
في  -زيادة

الك ازرة.
 -مكتب الكزير.

المعرفة

بالميارات  -قسـ العبلقات العامة
كاإلعبلـ التربكم.

القيادية ككيفية ممارستيا.
 -عقد كرش عمؿ متخصصة.

العامميف

 .2تشجيع

عمى

الك ازرة

نسبة

الكعي

بالميارات القيادية.
 -قياس

نسبة

الرضا

الكظيفي لدل العامميف عف
القيادات

داخؿ

الك ازرة

بشكؿ دكرم.

في تحفيز العامميف عمى تطكير قسـ العبلقات العامة في زيادة نسبة العامميف الحاصميف
إكماؿ قدراتيـ

دراستيـ

مف

خبلؿ

الحكافز الك ازرة.

عمى الدراسات العميا.

العميا المادية كالمعنكية.

كالدراسات المتخصصة.
عمى

 .3العمؿ
كتعزيز

اعتماد  -إيجاد نظاـ يعتمد عمى  -ككيؿ الك ازرة.
كفاءة

نتائج تقارير الكفاءة لتكلي  -إدارة الشؤكف القانكنية.

العامميف كمعيار ميـ

 -إدارة الشؤكف اإلدارية.

في

مبدأ
نظاـ

المناصب العميا كالقيادية.

الترقية  -تشكيؿ لجنة عميا إلدارة

كالكصكؿ إلى المراكز

 كجكد مسار كظيفي كاضحكمعتمد.
 االعتماد عمى المؤىبلتكالتخصص.
 -اعتماد تقارير الكفاءة.

عممية الترقية.

االشرافية كالقيادية
 .4االرتقاء
التفكيض

بعممية  -إعداد دكرات تدريبية لمفئات  -قسـ التخطيط.
كتكزيع

الصبلحيات.

 -ديكاف المكظفيف العاـ.

العميا.
 -عقد كرش العمؿ المتقدمة.

دليؿ

معتمد

مف

جية

االختصاص يكضح مياـ كؿ
مكظؼ.

 .5تطكير عممية االختيار تشكيؿ لجاف عممية متخصصة  -الشؤكف اإلدارية في اعتماد خطة لتعييف العامميف
كالتعييف كالترقيات.

ك ازرة التربية كالتعميـ.

بذلؾ .

في الكظائؼ اإلشرافية.

 ديكاف المكظفيف العاـ.بناء عمى ما تـ خبلؿ الدراسة)
(الجدكؿ مف إعداد الباحث ن
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الدراسات المقترحة:
-1

دكر الميارات القيادية في تنمية قدرات العامميف في المدارس الثانكية في محافظات
قطاع غزة.

-2

دكر القيادة المميمة في تطكير البناء التنظيمي في ك ازرة التربية كالتعميـ العالي في
محافظات قطاع غزة.

-3

كاقع الميارات القيادية في مؤسسات التعميـ العالي في محافظات قطاع غزة.
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المراجع والمالحق

المراجع:
أول :القرآن الكريم:
ً
ثان ًيا :قائمة الكتب والرسائل العممية:

 أبك الفضؿ ,عبد الشافي محمد (1996ـ)( :القيادة اإلدارية في اإلسبلـ) دراسات فياالقتصاد االسبلمي ,المعيد العالمي لمفكر االسبلمي ,ط ,1فرجينيا ,الكاليات المتحدة
االمريكية.
 أبك راس نكر الديف(2014ـ) ":دكر القيادة اإلدارية في تنمية الثقافة التنظيمية لدل العامميف"رسالة ماجستير غير منشكرة ,جامعة محمد خضر ,الجزائر.
 أبك زعيتر ,مفيد حسف(2009ـ) ":درجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية لمميارات القياديةكسبؿ تطكيرىا" ,رسالة ماجستير غير منشكرة ,الجامعة اإلسبلمية ,كمية التربية ,فمسطيف.
 ابك عمرة ,عبد ربو(2012ـ) :تقييـ التطكير التنظيمي بككالة الغكث مف كجية نظر مكظفيمكتب غزة مع التركيز عمى اإلدارة كالقيادة ,رسالة ماجستير غير منشكرة ,الجامعة
االسبلمية ,غزة ,فمسطيف.
 أبك مرزكؽ ,ابتساـ (2006ـ) :فعالية متطمبات التطكير التنظيمي كادارة التغير لدلالمؤسسات غير الحككمية الفمسطينية ,رسالة ماجستير غير منشكرة ,الجامعة االسبلمية,
غزة ,فمسطيف.
 أبك كرد ,فائؽ عدناف(2015ـ) ":درجة فاعمية نظاـ تقييـ أداء مديرم مدارس ككالة الغكثالدكلية كعبلقتيا بالتطكير التنظيمي المدرسي" ,رسالة ماجستير غير منشكرة ,الجامعة
اإلسبلمية ,غزة ,فمسطيف.
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 إدريس ,عبد الرحمف(2001ـ) :المدخؿ الحديث في اإلدارة العامة ,الدار الجامعية لمطبعكالنشر كالتكزيع ,القاىرة ,مصر.
 األغا ,تكفيؽ( 2010ـ) ":القيادات اإلدارية كدكرىا في إحداث التطكير كالتغير التنظيمياإليجابي في البنكؾ العاممة في قطاع غزة" مجمة جامعة األزىر ,غزة ,سمسمة العمكـ
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المالحق
ممحق رقم ()1

قائمة بأسماء محكمي الستبانة
م.

السم

المؤسسة

.1

د .محمد إبراىيم المدىون

أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا

.2

د .محمود عبد الرحمن الشنطي

أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا

.3

د .أحمد موسى فرج اهلل

جامعة األقصى

.4

د .عالء الدين خميل السيد

جامعة األقصى

.5

د .أديب الغا

جامعة األقصى

.6

د .أشرف مشمش

جامعة األقصى

.7

د .ماجد أبو سالمة

وزارة التربية والتعميم العالي

.8

د .محمد منصور الزعنون

جامعة القدس المفتوحة

.9

د .حسن محمد حمودة

جامعة فمسطين

.10

د .إسماعيل يونس أبو جراد

جامعة غزة
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الممحق رقم ()2

البرنامج المشترؾ بيف جامعة األقصى
كأكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا
برنامج اإلدارة كالقيادة
استبانة
يحفظكم اهلل,

األخوة الكرام /األخوات الكريمات
السبلـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو,

أتكجو إليكـ بفائؽ االحتراـ كالتقدير ,راجيان حسف تعاكنكـ ألنجاح ىذه الدراسة التي تتعمؽ

بالتعرؼ عمى " دور الميارات القيادية في تطوير البناء التنظيمي لوزارة التربية
والتعميم العالي بمحافظات قطاع غزة"
كذلؾ كمتطمب لمحصكؿ عمى درجة الماجستير مف أكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا

بغزة ,آمبلن منكـ الدعـ كالتعاكف مف خبلؿ المشاركة في تعبئة االستبانة ,مع العمـ بأف

المعمكمات التي سنحصؿ عمييا ىي لغرض البحث العممي فقط ,كسكؼ تحظى بالسرية التامة؛
األمر الذم جعؿ مف الضركرم تكخي الدقة كالمكضكعية في اإلجابة عمى فقراتيا لما ليا مف

أثر كبير عمى كاقعية النتائج ,كمكضكعيتيا.

مع فائؽ الشكر كالتقدير لحسف تعاكنكـ كمساعدتكـ
الباحث /محمد عبد اهلل رباح ورش أغا
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أول :البيانات الشخصية والوظيفية
ً
 -1الجنس:

ذكر

أنثى

 -2العمر:

– 21أقؿ مف  30سنة

مف – 30أقؿ مف  40سنة

 – 40أقؿ مف  50سنة

 50سنة فأكثر

ثانكية عامة فأقؿ

دبمكـ

بكالكريكس

دراسات عميا

أقؿ مف  3سنكات

مف – 3أقؿ مف  6سنكات

مف  – 6أقؿ مف  10سنكات

 10سنكات فأكثر

ككيؿ ك ازرة

رئيس قسـ

مدير عاـ

رئيس شعبو

 -3المؤىل العممي:

 -4عدد سنوات الخدمة:

 -5المسمى الوظيفي:

مدير

ُيرجى وضع الدرجة المناسبة لكل فقرة من الفقرات التالية ,حيث كمما اقتربت الدرجـة مـن ( )10دل عمـى
الموافقة العالية عمى ما ورد ,والعكس صحيح.

ثان ًيا :تقييم أبعاد الميارات القيادية
الرقم

الفقرة

البعد األول :الميارات الذاتية:
ُ
يتكفر لدل القيادات في الك ازرة القدرة عمى االبداع كاالبتكار لتطكير العمؿ.
.1
.2

يمتمؾ العامميف في المستكىات القيادية القدرة عمى تحمؿ المسؤكليات.

.3

يتمتع المسؤكليف في الك ازرة بالصحة النفسية كالجسدية.

.4

يتسـ العامميف بالك ازرة باليدكء كسعة الصدر.

.5

ييتـ بمظيره الخارجي كييتـ بالحيكية كالنشاط.

.6

ينتقي االلفاظ المناسبة كيتمتع بالمركنة .
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الدرجة 10 – 1

البعد الثاني :الميارات الفنية:
ُ
يمتمؾ المسؤكلية ك القدرة عمى أنجاز االعماؿ المتخصصة.
.1
.2
.3

يتسـ المسؤكليف بالقدرة عمى استخداـ الكسائؿ الحديثة في العمؿ.

و
مرض .
يستخدـ ميارات االتصاؿ كالتكاصؿ بشكؿ

.4
.5

الكزرة.
يكزع المسؤكليات كالمياـ عمى العامميف كفقان لمييكؿ التنظيمي في ا
يطبؽ االساليب العممية كاإلدارية الحديثة في العمؿ.

.6

يتابع تنفيذ الق اررات المتخذة كالصادرة.

البعد الثالث :الميارات اإلنسانية:
ُ
يقيـ المسؤكليف عبلقات طيبة مع المرؤكسيف.
.1
.2

يمنح القادة في الك ازرة الحرية الفكرية لمعامميف.

.3

يتفيـ المسؤكليف حاجات كميكؿ كاتجاىات المرؤكسيف.

.4

يعمؿ المسؤكليف بركح الفريؽ الكاحد في العمؿ.

.5

يعزز الرؤساء الثقة بالنفس لدل المرؤكسيف.

.6

يحرص عمى ابراز العناصر القيادية مف بيف العامميف.

البعد الرابع :الميارات الفكرية:
ُ
يمتمؾ المسؤكلية ميارات التأثير كاالقناع عمى العامميف.
.1
.2

يتسـ الرؤساء بامتبلؾ رؤية كاضحة في العمؿ.

.3

يتقبؿ المسؤكلية تبادؿ اآلراء كاالفكار لدل العامميف.

.4

يمتمؾ المسؤكلية القدرة عمى االبتكار كالتحميؿ كاالستنتاج.

.5

يعمؿ الرؤساء بالمكائح كالقكأنيف كاألنظمة المتبعة في الك ازرة.

.6

يقترح بدائؿ متعددة لحؿ مشكبلت العمؿ.

البعد الخامس :الميارات اإلدارية:
ُ
يتمتع المسؤكليف في الك ازرة بالحذاقة كالميارات اإلدارية السميمة.
.1
.2

يمتمؾ المسؤكليات القدرة عمى القياـ بالعمميات اإلدارية بشكؿ سميـ.

.3

تتسـ القيادات في الك ازرة بسمة التخطيط لمعمؿ.

.4
.5

يقكـ المسؤكليات بالمسؤكلية المككمة إلييـ اداريان.

يتقف المسؤكليف في الك ازرة المخاطبات كالمكاتبات كادارة االجتماعات كالمناسبات الرسمية.

.6

يحفز المرؤكسيف عمى المشاركة في اتخاذ الق اررات.
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الرقم

ثالثًا :تقييم أبعاد البناء التنظيمي

الفقرة

البعد الول :الموارد البشرية:
ُ
 .1تكفر القيادات اإلدارية المناخ المناسب لمعامميف في الكزرة إلبراز مياميـ كقدراتيـ عمى التطكير في البناء
التنظيمي.

.2

يتمتع العاممكف في الك ازرة بقدرة التكاصؿ مع القيادات المكجكدة.

.3

تشكؿ فرؽ عمؿ متخصصة مف مختمؼ االدارات لتطكير العمؿ في الك ازرة.

.4

يقدـ العامميف افكار ابداعية في الك ازرة.

.5

يكجد كصؼ كظيفي معتمد لمعامميف في الك ازرة ينسجـ مع تكصيفيـ الكظيفي.

البعد الثأني :الييكل التنظيمي:
ُ
 .1يتميز الييكؿ التنظيمي لمك ازرة بتعدد المستكىات اإلدارية حسب المطمكب.
.2

يتسـ الييكؿ التنظيمي لمك ازرة بأنو مركزم في اتخاذ الق اررات.

.3

يتسـ بالكضكح في تكزيع المياـ كالمسؤكليات.

.4

يساعد الييكؿ التنظيمي عمى تطكير الميارات القيادات كاإلدارية.

.5

يكجد معرفة لدل العامميف بأماكنيـ في الييكؿ التنظيمي.

البعد الثالث :الميام:
ُ
.1

يكجد ازدكاجية في مياـ كحدات كادارت كاقساـ العمؿ.

.2

تسمح الك ازرة باالطبلع عمى الصبلحيات الممنكحة.

.3

يكجد كضكح في المياـ المككمة لكؿ مكظؼ في الك ازرة.

.4

تكفر الك ازرة فرص تدريب العامميف عمى المياـ المكمؼ بيا العامميف.

.5

تشجع الك ازرة عمى تطكير البناء التنظيمي مف خبلؿ التفكيض كمنح الصبلحيات كتكزيع المياـ.

البعد الرابع :التكنولوجيا:
ُ
 .1يتكفر عدد كافي مف المؤىميف في مجاؿ الحاسكب في الكحدات المتخصصة.
.2

الكسائؿ التكنكلكجية المكجكدة في الك ازرة تسمح بأنجاز العمؿ بسيكلة.

.3

تكفر تكنكلكجيا المعمكمات المتكفرة في الك ازرة قاعدة بيأنات شاممة.

.4

تساعد تكنكلكجيا المعمكمات في تحكيؿ المعامبلت الكرقية الى الكتركنية تتسـ بالسرعة.

.5

تسمح الك ازرة بتبادؿ المعمكمات بيف جميع مستكىات الك ازرة.

البعد الخامس :السياسات والستراتيجيات:
ُ
.1

ساعدت السياسات كاالستراتيجيات في الك ازرة عمى تقميؿ الجيد المبذكؿ مف قبيؿ العامميف فييا.

.2

يكجد برامج تكافئ اصحاب االبتكارات كاالفكار المطكرة لمعمؿ.

.3

تتبنى الك ازرة سياسات مف شئنيا االرتقاء بالقيادات الجديدة .

.4

السياسات كاالجراءات المتبعة تسمح باالستجابة السريعة لممتغيرات التي قد تحدث اثناء العمؿ.

.5

تكجد خطة استراتيجية معتمدة كمكتكبة لدل الك ازرة ,لتحقيؽ االىداؼ.
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