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 شكر وتقدير
 
 

سيدنا محمد كعمى آلو  ,سميفبياء كالمر نشرؼ األأـ عمى بلبلة كالسٌ كالصٌ  ,العالميف الحمد هلل ربٌ 
 إلى يـك الديف... أما بعد,, فاكأصحابو كتابعييـ بإحس

 كجؿٌ  فيك عزٌ  ,اـ ىذه الرسالةتمعمى تكفيقو بإ اكأخيرن  أكالن حمده العمي القدير أني أشكر اهلل ك نإف
 بالثناء كالشكر... أحؽي 

 البحث ااـ ىذتمإذكم الفضؿ في ثـ الشكر ل
 ,الموح ناعبد شعبنبيل  د.المشرف/

كالسياسة  دارةكاديمية اإلأ دارةإلكر مكصكؿ شثـ ال, عمى االشراؼ كالمناقشة ليذا البحث ومضلتف
كالشكر  ,كاديميةاألك  اإلداريةكالييئة  د. محمد إبراىيم المدىونثمة في تملمدراسات العميا م
نصحني كعممني  فٍ مى  لى كؿا  ك , العاليلى الزمبلء في كزارة التربية كالتعميـ ا  ك  ,يفمكصكؿ لممناقش

 .المتكاضع بحثجاز ىذا الانكدعمني في 
 خالص الشكر كالتقدير فجزاىـ اهلل خير الجزاء.. افميـ مني جميعن 

ا لما س عذرن تمكال, كمف نفسي فامف خطأ فمف الشيط فا, كما كفمف اهلل مف تكفيؽ فاىذا كما ك
ركـ يدم ىذا تقدييناؿ ج أف  لقدير كأسأؿ اهلل العمي ا ,المتكاضع بحثقد يقع مف خطأ في ىذا ال

ضافةا ينتفع بو, كيككف عممن  ,يككف خالص لكجو اهلل تعالى أف  ك  ,كقبكلكـ لمسيرة البحث  كا 
 العممي في ىذا المجاؿ..

 
 

 
 الباحث
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 ممخص الدراسة 

 "دور الميارات القيادية في تطوير البناء التنظيمي لوزارة التربية والتعميم في محافظات غزة"
 لى:الدراسة إدفت ى
  في كزارة التربية كالتعميـ العالي في لدل العامميف تحديد نسبة تكفر الميارات القيادية

 محافظات غزة.
 .الكشؼ عف مستكل تطكير البناء التنظيمي بكزارة التربية كالتعميـ العالي في محافظات غزة 
 ةر كزاالتحديد عبلقة الميارات القيادية بتطكير البناء التنظيمي ب. 
  التربية كالتعميـالخركج بتكصيات قابمة لمتطبيؽ كيمكف االستفادة منيا في العمؿ بكزارة. 
سئمة كاختبار ؛ لئلجابة عمى أد الباحث إلجراء ىذه الدراسة عمى المنيج الكصفي التحميميتمكاع

ـ  كقد  ,فرضياتيا ـ   استبانةمف خبلؿ  البياناتجمع  ت ا ت يث ليذا الغرض, ح تصميميا خصيصن
ـ  كقد  ,يعمؿ في كزارة التربية كالتعميـ بمحافظات غزة ا( مكظفنا إدارين 386ع الدراسة )تمجبمغ م  ت

 .ا كاشرافيناا كقيادين ( مكظفنا ادارين 193ظفيف اإلدارييف بمغت )أخذ عينة طبقية مف المك 
 لى عدد من النتائج أىميا:وقد توصمت الدراسة إ

 لعالي بمحافظات غزة بنسب متفاكتة, حيث التربية كالتعميـ افي كزارة  تتكفر الميارات القيادية
(, كبكزف نسبي إلجمالي %69.33)بعاد الميارات القيادية الكزف النسبي إلجمالي أ افك
 كثر.يا تحتاج إلى تنمية كتطكير أأن  (, كىذا يعني %69.87)بعاد البناء التنظيمي أ
  ناء التنظيمي في كزارة التربية كالتعميـ مستكل تكفر تطكير الب أف  أظيرت نتائج الدراسة

ثر تنمية الميارات القيادية ف أكىذا يبيٌ  (,%69.87)العالي في محافظات غزة بكزف نسبي 
 عمى تطكير البناء التنظيمي لممؤسسة.

 حصائية بيف الميارات القيادية كبيف تطكير البناء التنظيمي في تكجد عبلقة ذات داللة إ
 يـ العالي في محافظات غزة.كزارة التربية كالتعم

  بمغ الكزف النسبي العاـ لدكر الميارات القيادية في تطكير البناء التنظيمي في كزارة التربية
 انحراؼك  ,%(69.33كالتعميـ العالي بمحافظات غزة مف كجية نظر المبحكثيف بنسبة )

ابؿ حازت , في المقكلىالميارات الفنية عمى المرتبة األ , حيث حازت(1.38)معيارم 
ثرىا عمى تطكير البناء التنظيمي عمى المرتبة األخيرة في تكافرىا كفي أ اإلنسانيةالميارات 

 لكزارة التربية كالتعميـ العالي.



 و

 

 توصيات الدراسة:
 ادية كخاصة جؿ تنمية الميارات القيزمة كالمناسبة مف أجراءات البٌل العمؿ عمى اتخاذ اإل

لدل المكظفيف في كزارة التربية كالتعميـ العالي في  داريةاإلك  اإلنسانيةالميارات الفكرية ك 
 محافظات غزة.

 جؿ تطكير البناء التنظيمي كالييكؿ زمة كالعممية مف أجراءات البٌل العمؿ عمى اتخاذ اإل
 التنظيمي لكزارة التربية كالتعميـ العالي في محافظات غزة.

  جؿ تطكير ف أكتنمية الميارات لدييـ متعزيز العمؿ بركح الفريؽ الكاحد بيف مكظفيف الكزارة
جؿ الخركج بجكدة عالية في مجاؿ بشكؿ يخدـ المسيرة التعميمية مف أالبناء التنظيمي 

 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 



 ح

 

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. 
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 المقدمة:

 ,كمػف أىػـ ىػذه المجػاالت ,يعيش العالـ اليـك تحكالت عميقػة فػي مختمػؼ مجػاالت الحيػاة       
كتطػػػػكير البنػػػػاء  ,لتكنكلػػػكجيكالقيػػػادة كالتقػػػػدـ العممػػػػي كا دارةالتسػػػارع نحػػػػك التطػػػكر فػػػػي مجػػػػاؿ اإل

؛ كػػػالتعميـ كالمجػػػاالت الحيكيػػػة بشػػػكؿ خػػػاص ,المؤسسػػػي لمرافػػػؽ الدكلػػػة بشػػػكؿ عػػػاـالتنظيمػػػي ك 
ات مستكىكيظير ذلؾ في التركيز عمى تطكير ميارات ال .مف المؤسسات الميمة كالصحة كغيرىا

ف أجػؿ تحقيػؽ أكبػر ؛ مػكككادرىػا بشػكؿ عػاـ ,العميا منيا أك الكسػطى كالػدنيا كانتسكاء  اإلدارية
 جازات التي تطمح المؤسسة في الكصكؿ إلييا.ناال
ػػا كحيكينػػتمعػػب دكرن  اإلداريػػةالقيػػادات  أف  ك  بكػػؿ أشػػكالو  التنظيمػػيعػػاش البنػػاء انفػػي تطػػكير ك  اا ميمن

 .اإلداريةات مستكىىذه الارسيا ىذه القيادات ك تمرات التي كذلؾ مف خبلؿ الميا ,كتفاصيمو
طياتيػػػا تطػػػكير كتنميػػػة  لمؤسسػػػي مػػػف المكاضػػػيع الشػػػاممة التػػػي تحمػػػؿ فػػػيكيعػػػد مكضػػػكع البنػػػاء ا

كالتػػػػي تعمػػػػؿ عمػػػػى إيجػػػػاد  ,كأحػػػػد العناصػػػػر األساسػػػػية ,الييكػػػػؿ التنظيمػػػػي لممؤسسػػػػةالميػػػػارات ك 
 .(2: 2016)الشافعي,  كالتي يؤدم بدكره إلى الكفاءة كالفاعمية ,التخصص
لمػػػكارد المؤسسػػػة  محػػػرؾ أساسػػػيعمػػػى المؤسسػػػة التركيػػػز عمػػػى العنصػػػر البشػػػرم ك تـكػػػذلؾ يتحػػػ
لقػدرات المػكارد البشػرية المكجػكدة فػي  إعػادة النظػر فػي التركيبػة المياريػةمػف  د  لذا ال بي  ,كمقدراتيا
 ة الجديدة.يلتتناسب مع المتطمبات البيئ ؛المؤسسة

ميارات  تطكير مف خبلؿ ,كيمكف تطكير البناء التنظيمي لكزارة التربية كالتعميـ العالي     
تاجية فكرية عالية انكقدرة  ,ى يتسنى ليا القياـ بالكاجبات المككمة إلييا بدقةحتٌ  ,اإلداريةقيادات ال

 اتيا كفركعيا.مستكىكمنجزة في جميع مجاالتيا ك  ,كناضجة
يجابيػة عمػى البنػاء التنظيمػي كعمػى العػامميف عكاسػات إانكممارسػتيا لػو  اإلداريػةكتطكر القيػادات 

كيظير ذلؾ مف خبلؿ متابعة ميارات كاتجاىات كمعارؼ العامميف فػي  ,في المؤسسة بشكؿ عاـ
في العمؿ مف أىـ العكامؿ الرئيسية القادرة عمى إحداث  اإلداريةكتعد ميارات القيادات  ,المؤسسة

كىػي  ,كالبناء الييكمي كالتنظيمي بشكؿ خػاص ,التطكر كالتطكير في البناء المؤسسي بشكؿ عاـ
كيعتبػػر دكر اإلدارات  ,مػػؿ عمػػى تفعيػػؿ دكر المؤسسػػة كتحقيػػؽ أىػػدافيامػػف أىػػـ العكامػػؿ التػػي تع

)الجعبرم, جػػػػازنكتشػػػػجيع البيئػػػة الخصػػػػبة لمتقػػػػدـ كاالالعميػػػا فػػػػي تحقيػػػػؽ التقػػػدـ كاإلبػػػػداع كتفعيػػػػؿ 
2008 :11.) 
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حككميػة أك  كانػت, سػكاء رارىاتمكضػركرة السػ ,ىمية كبيرة في حياة المؤسسػةكلمميارات القيادية أ
ثر في تفعيؿ عمؿ المؤسسة نسبة لتطكير البناء التنظيمي كأبعاده أذلؾ, كذلؾ بالك غير خاصة أ

نك   ,دكار, كتكزيػػػع األيجػػػاد التخصػػػص, كػػػذلؾ إكعػػػدـ تػػػداخؿ الصػػػبلحيات ,الزدكاجيػػػة فييػػػااعػػػداـ ا 
, مثػؿ لمطاقػات البشػريةم إلػى االسػتخداـ األدبػدكره يػؤ  ذمكالػ ,كتسييؿ عممية االتصاؿ كالتكاصػؿ

 .(2: 2013)المكح, لى الكفاءات كالكصكؿ إكتحسيف األداء 
كقػد جػاءت ىػػذه الدراسػة لمعرفػػة دكر الميػارات القياديػػة فػي تطػػكير البنػاء التنظيمػػي لػكزارة التربيػػة 

كف الباحػػث الخػػركج بنتػػائج كتكصػػيات تضػػع تمى يػػحتٌػ ؛كالتعمػيـ العػػالي فػػي محافظػػات قطػػاع غػػزة
تكل تطػػكير البنػػاء التنظيمػػي لمػػكزارة, بحيػػث ع القػػرار فػػي صػػكرة كاقػػع الميػػارات القياديػػة كمسػػانصػػ

 يستفيد منيا كذلؾ كاضع الخطط كالسياسات لكضع تصكر يعمؿ عمى تطكير عمؿ الكزارة.
                                                                   

 مشكمة الدراسة:
( كالدراسػػػة االستكشػػػافية التػػػي 2013الدراسػػػات السػػػابقة كدراسػػػة )المػػػكح, نتػػػائج بنػػػاءن عمػػػى       

لػكزارة التربيػة كالتعمػيـ العػالي فػي  ؼ فػي البنػاء التنظيمػييكجكد مؤشر ضع حىا الباحث اتضٌ أعد  
لمػكزارة جػاءت  التنظيمػيدرجة المكافقة عمى  تكفر مككنػات البنػاء  أف  ف حيث تبيٌ  ,محافظات غزة

كجػػد محايػػد كغيػػر مكافػػؽ, كلكػػف تمػػا بػػيف تراكحػػت اسػػتجاباتيـ  (%45),  كنسػػبة (%55)بنسػػبة 
في الكزارة   اإلداريةالقيادات  أف  كىي  ,التنظيمي نقطة قكة يمكف االرتكاز عمييا في تطكير البناء

 ,التنظيمػي إلبراز مياراتيـ كقدراتيـ عمى التطكير فػي البنػاء ؛تكفر المناخ المناسب لمعامميف فييا
ممػا دفػع الباحػػث لمقيػاـ بيػػذه  ؛بػر نقطػة قػػكةكذلػػؾ يعت (,%80) حيػث حػازت درجػػة المكافقػة عمػى
 .الدراسة كالبحث في ىذه المشكمة

 :الدراسة الستكشافية 
التي أكضحت كجكد  ,(2013بعد االطبلع عمى الدراسات السابقة كمنيا دراسة )المكح,    

يـ عمبما فييا كزارة التربية كالت لبعض الكزارات كالميارات القيادية التنظيمي ضعؼ في البناء
( 10ة )كبعد قياـ الباحث بعمؿ دراسة استكشافية مف عشر , العالي في محافظات قطاع غزة

ـ  أسئمة  ككما  ,العالي التعميـالتربية بشكؿ عشكائي في كزارة  ا( مكظفن 20) تكزيعيا عمى عشريف ت
ـ  , (1ىي مكضحة بالجدكؿ رقـ ) ؛ ت لمقياـ ليذه  مما دفع الباحث استنتاج كجكد ضعؼ فعبلن

ككذلؾ مكاطف القكة  ,لى البحث عف مكاطف الضعؼ كالتخمص منيالدراسة التي تيدؼ إا
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لى بناء تنظيمي يتناسب مع حجـ الخدمات التي تقدميا كزارة ؛ مف أجؿ الكصكؿ إكتعزيزىا
 التربية كالتعميـ العالي.

 
 االستكشافية عينة الدراسة   (1الجدكؿ رقـ )

 العمل انمك العدد المسمى الوظيفي
 الكزارة  4 ديرم

 الكزارة  7 رئيس قسـ 
 الكزارة  9 رئيس شعبة

 (2جدكؿ رقـ )
 الستكشافية ستبانةال

 (2017فبراير  15 -3)ت خبلؿ إعداد خطة البحث خبلؿ الفترة تم  إجابات العينة االستكشافية التي 

 
ـ
. 

 
فق العبارات

موا
ايد 

مح
فق 
موا
ير 
غ

 

يـ ناسب لمعامميف في الكزارة إلبراز مياراتيـ كقدراتالمناخ الم اإلداريةتكفر القيادات   .1
 %15 %5 %80 .عمى التطكير في البناء التنظيمي

 %40 %10 %50 د لمعامميف في الكزارة.تميكجد كصؼ كظيفي مع  .2

 %10 %15 %75 المكجكدة بو. اإلداريةات مستكىيز الييكؿ التنظيمي لمكزارة بكثرة التم  ي  .3

 %40 %5 %55 اإلداريةفي الكزارة في تطكير ميارات القيادات  يساعد الييكؿ التنظيمي  .4

دارات كأقساـ العمؿ في الكزارة.ت  .5  %60 %30 %10 كجد ازدكاجية في مياـ كحدات كا 

تشجع الكزارة عمى تطكير البناء المؤسسي مف خبلؿ التفكيض كمنح الصبلحيات   .6
 %45 %5 %50 كتكزيع المياـ.

لكزارة ساعدت عمى السرعة في اتخاذ القرارات داخؿ البناء التكنكلكجيا المكجكدة في ا  .7
 %25 %15 %60 المؤسسي كالتنظيمي لمكزارة.

 %20 %5 %75 ات الكزارة.مستكىتسمح الكزارة بتبادؿ المعمكمات بيف جميع   .8

ساعدت االستراتيجيات كالسياسات في الكزارة عمى تقميؿ الجيد المبذكؿ مف قبؿ   .9
 %40 %10 %50 العامميف فييا.
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السياسات كاالستراتيجيات المتبعة تسمح باالستجابة السريعة لممتغيرات التي قد تحدث   .10
 %40 %15 %45 أثناء العمؿ.

 %34 %11 %55 المجموع 

 اعداد الباحث في ضكء المعمكمات االحصائية مف                                         
 أسئمة الدراسة:

 التالي: يال الرئيسالسؤ في الدراسة ثمت تم
  لوزارة التربية والتعميم  التنظيميفي تطوير البناء  الميارات القياديةما دور

 العالي في محافظات غزة؟
 عنو األسئمة الفرعية التالية: ي ينبثقوالذ
 في كزارة التربية كالتعميـ العالي في محافظات قطاع غزة؟ الميارات القياديةما كاقع  .1
 ـ العالي في محافظات قطاع غزة؟يي لكزارة التربية كالتعمظيمما كاقع البناء التن .2
بتطكير البناء التنظيمي لكزارة التربية كالتعميـ العالي في الميارات القيادية ما عبلقة  .3

 محافظات قطاع غزة؟
في تطكير البناء التنظيمي لكزارة التربية كالتعميـ العالي في  الميارات القياديةثر ما أ .4

 غزة؟محافظات قطاع 
( مف متكسطات α ≤ 0.05ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) .5

عزل ي( تي , البناء التنظيمية رات القيادمياالاستجابات المبحكثيف حكؿ متغيرات الدراسة)
 لمتغيرات ) الجنس, العمر, الكظيفة, المؤىؿ العممي, سنكات الخبرة في الكظيفة (؟

 أىداف الدراسة:
 ف  إف ,يالميارات القيادية  كالبناء التنظيمكقمة الدراسات التي ترتبط ب ,كمة الدراسةفي ضكء مش

 األىداف التالية:الدراسة تسعى إلى تحقيؽ 
 في كزارة التربية كالتعميـ العالي.الميارات القيادية الكشؼ عف كاقع  .1
 الكشؼ عف كاقع البناء التنظيمي لكزارة التربية كالتعميـ العالي. .2
 ي لكزارة التربية كالتعميـ .لتنظيماكتطكير البناء  الميارات القيادية طبيعة العبلقة بيف تحديد  .3
 ي لكزارة التربية كالتعميـ العالي.في تطكير البناء التنظيم اإلدارية تحديد أثر ميارات القيادات .4
 إبراز الفركؽ في كجيات نظر المبحكثيف حكؿ متغيرات الدراسة. .5
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 اميا.تم  تكصيات التي تقدميا الدراسة بعد إالمشكمة مف خبلؿ ال يجاد حمكؿ ليذهضركرة إ .6
 لدراسة:اأىمية 

 :من الناحية النظرية في التالي
 الميارات عمـ الباحث الدراسة األكلى التي تدرس العبلقة بيف  تعد ىذه الدراسة تحسب

 كالبناء التنظيمي في كزارة التربية كالتعميـ العالي. القيادية
  كالعربية كمرجع نظرم بشكؿ  ,تمؾ الدراسة لممكتبة الفمسطينية بشكؿ خاصإضافة نتائج

 يف كالباحثيف كالمختصيف.تمكلممي ,عاـ
  الميارات القيادية  ستساىـ ىذه الدراسة في إثراء معمكمات الباحث كالباحثيف اآلخريف حكؿ

اسة في الكتب عمى أدبيات الدر  االطبلعكذلؾ مف خبلؿ  ؛ينيمابي كالعبلقة كالبناء التنظيم
 كالدراسات كالمراجع ذات العبلقة.
 :من الناحية العممية في التالي

  كىك قطاع التعميـ  ,ع الفمسطينيتميعتبر مف أىـ قطاعات المج اتتناكؿ الدراسة قطاعن
 في تطكير البناء التنظيمي لتمؾ القطاع. الميارات القياديةك 

  في قطاع التعميـ كالقطاعات األخرل  داريةاإللمقيادات  اقد تككف ىذه الدراسة عامبلن مساعدن
كتفعيؿ دكر إدارات التربية كالتعميـ في خدمة الطبلب بشكؿ  ,في تطكير البناء التنظيمي

ـ  إذا ما  ,ع بشكؿ عاـتمخاص كالمج  األخذ بنتائج كتكصيات ىذه الدراسة. ت
  زارة التربية كالتعميـ في ك  اإلداريةتسترشد بو القيادات  اتككف ىذه الدراسة مرجعن  أف  يمكف

 .مياراتيـ كقدراتيـ بشكؿ كبير جدناالعالي الفمسطيني في تطكير 
 متغيرات الدراسة:

  () الميارات القياديةالمتغير المستقؿ
 (26: 2014)الخطيب, عنيا المتغيرات كاألبعاد التالية .كتنبثؽ 

 ميارات ذاتية 
 ميارات فنية 
 ميارات فكرية 
 ميارات إدارية 
  يةانسإنميارات 
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  (التنظيمي) البناء المتغير التابع
 (83: 2013)المكح,  .عنو المتغيرات كاألبعاد التالية كينبثؽ 

 الييكؿ التنظيمي. 
 المكارد البشرية. 
 .المياـ 
 التكنكلكجيا. 
 السياسات كاالستراتيجيات. 

 فرضيات الدراسة:
 :الفرضية الرئيسية األولى 

 الميارات القيادية ( بيف α≤ 0.05ل داللة ) تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستك 
 الفرضيات الفرعية التالية: كتطكير البناء التنظيمي لكزارة التربية كالتعميـ العالي, كينبثؽ عنيا

( بيف الميارات الذاتية α≤ 0.05تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )  .1
 عميـ العالي.كتطكير البناء التنظيمي في كزارة التربية كالت

( بيف الميارات الفنية α≤ 0.05داللة )  لتكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستك  .2
 كتطكير البناء التنظيمي في كزارة التربية كالتعميـ العالي.

( بيف الميارات الفكرية α≤ 0.05تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )  .3
 لتربية كالتعميـ العالي.كتطكير البناء التنظيمي في كزارة ا

 اإلدارية( بيف الميارات α≤ 0.05تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )  .4
 كتطكير البناء التنظيمي في كزارة التربية كالتعميـ العالي.

 اإلنسانية( بيف الميارات α≤ 0.05تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )  .5
 ظيمي في كزارة التربية كالتعميـ العالي.كتطكير البناء التن

 ية:انالفرضية الرئيسية الث 
عمى  اإلدارية( لمميارات القيادية α≤ 0.05داللة إحصائية عند مستكل داللة )  يكجد أثر ذك

 البناء التنظيمي.
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  الثالثةالفرضية الرئيسية: 
كسطات استجابة ( بيف متα≤ 0.05كجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) ت

عزل لمتغيرات ( تي التنظيمي, البناء الميارات القيادية ) المبحكثيف حكؿ متغيرات الدراسة 
 )الجنس, العمر, المؤىؿ العممي, سنكات الخدمة(.

 حدود الدراسة:
 :الحد الموضوعي .1

لتعميـ في تطكير البناء المؤسسي لكزارة التربية كا الميارات القياديةالدراسة مكضكع دكر  تناكلت
 العالي في محافظات قطاع غزة.

 :يانالحد المك .2
ـ    تطبيؽ الدراسة عمى كزارة التربية كالتعميـ العالي في محافظات قطاع غزة. ت
 :الحد البشري .3
ـ   في كزارة التربية كالتعميـ  اإلداريةاإلشرافية ك تطبيؽ ىذه الدراسة عمى العامميف في الكظائؼ  ت

 لى ككيؿ كزارة.العالي مف كظيفة رئيس شعبة إ
 :يانالحد الزم .4
ـ   ريات التابعة ليا خبلؿ فترة تطبيؽ ىذه الدراسة عمى كزارة التربية كالتعميـ العالي في غزة كالمدي ت

 .(ـ 2018_   2017) العاـ القياـ بيذه الدراسة خبلؿ
 :والتعريفات الجراءية  مصطمحات الدراسة

 القيادية  الميارات: 
ة التي يستشرؼ مف خبلليا القائد مستقبؿ المجرد كطرح القضايا الكميالتفكير  ىي القدرة عمى

ككذلؾ الدقة في القياـ بعمؿ مف األعماؿ بكفاءة  ,شغاؿ بالمؤثرات الخارجيةنالمؤسسة دكف اإل
 (.22: 2001)عميكة,  كفاعمية

  (اجرائيً إالقيادية )الميارات: 
 ,جؿ التأثير عمى اآلخريفمف أكالمعارؼ التي يمارسيا الشخص ىي مجمكعة مف النشاطات 

 اإلنسانيةب انكالجك  ,ب الذىنية التي تتككف مف القدرة عمى التفكير كاإلبداعانثؿ في الجك تم  كت
ثؿ في القدرة عمى تمب الفنية كالتي تانكالجك  ,ثؿ في القدرة عمى التفاعؿ مع اآلخريفتمالتي ت

 القياـ باألمكر المتخصصة في مجاؿ مف مجاالت العمؿ.
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 اإلداريةلقيادات ا: 
, اف)حنىي العممية التي يؤثر مف خبلليا شخص عمى جماعة لمكصكؿ إلى أىداؼ مشتركة 

2014 :5.) 
  (إجرائًيا) اإلداريةالقيادة: 

القياـ بعممية  ىيا قدرة الفرد عمأن  يا في مجمميا تجمع عمى أن  إال  اإلداريةتتعدد التعريفات لمقيادة 
كتحقيؽ أىداؼ المنظمة مف خبلؿ الممارسات الفنية  ,ب طاعتيـككس ,التأثير عمى اآلخريف

 .اإلنسانيةكالذىنية ك 
  التنظيميالبناء: 

في ضكء تفاعميا مع عناصر البيئة  ,ىك المنظكمة المتكاممة لنتائج أعماؿ المنظمة أك المؤسسة
إطار السياسات  كأداء الكحدات التنظيمية في ,بعاد أداء األفرادمؿ أالتي تش ,الداخمية كالخارجية

 (.11: 2010, )متعب اعيةتمالعامة ككذلؾ التنمية االقتصادية كاالج
  (اإجرائيً ) التنظيميالبناء: 

دارات المؤسسة ككذلؾ األعماؿ كالعممية  فركع جميعىك اإلطار العاـ الذم يشمؿ  كأقساـ كا 
دكات المستخدمة, المنكطة بالمؤسسة مثؿ الييكؿ التنظيمي, المياـ, الصبلحيات, الكاجبات, األ

 التفكيض, كالميارات المطمكبة في أعماؿ المؤسسة.
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  يأن  الفصل الث

 اإلطار النظري للدراسة

 
 

 المباحث التاليةمل عمى تويش
  الميارات القيادية :المبحث األول. 
 البناء التنظيمي: يانالمبحث الث. 
 م العاليوزارة التربية والتعمينبده عن : المبحث الثالث. 
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 :تمييد
ػػػػػلػػػػػى التكجػػػػػو نحػػػػػك االىإ تمػػػػػعأدل التطػػػػػكر اليائػػػػػؿ فػػػػػي المج       اـ الكبيػػػػػر بالػػػػػدكر القيػػػػػادم تم 

مػػػف أجػػػؿ  ؛كخاصػػػة الميػػػارات كالممارسػػػة التػػػي تقػػػـك بيػػػا ىػػػذه القيػػػادات ,لممؤسسػػػات بشػػػكؿ عػػػاـ
ع فػي تقػديـ تمػجؿ تحقيؽ طمكحات كتطمعػات المج؛ مف أتطكير البناء التنظيمي لتمؾ المؤسسات

 أكثر نكعية.بالخدمات بأفضؿ المخرجات ك 
جػراء ؛ مػف أجػؿ إالعميػا دارةممارسة الميارات القيادية لدل اإلكمف ىنا تبرز احتياجات المؤسسة ل

المتطمبػػات الخارجيػػة ك جػػؿ مكاجيػػة المتطمبػػات الداخميػػة لمتنظػػيـ ؛ مػػف أالتغيػػر كالتطػػكير التنظيمػػي
دارم كالمسػتكل ؿ تحسػيف األداء الكمػي سػكاء عمػى المسػتكل اإل؛ مػف أجػالخاصة بالبيئة الخارجية

 (.59: 2013)المكح,  التنظيمي
 :يتناكؿ ىذا الفصؿ المباحث الثبلثة الرئيسية لمدراسة عمى النحك التالي 

 الميارات القيادية المبحث األكؿ:
, كالعبلقػػة بينيمػػا زمػػة لمقيػػادةككػػذلؾ الميػػارات البٌل  ,يتنػػاكؿ ىػػذا المبحػػث مفيػػـك القيػػادة كأىميتيػػا

 ,دارم النػػػاجح كأثرىػػػا عمػػػى تطػػػكير أداء المؤسسػػػة, كأىميػػػة الميػػػارات القياديػػػةكميػػػارات القائػػػد اإل
 في صدر اإلسبلـ. اإلدارية, كأىمية الميارات القيادية ك كالفرؽ بيف الميارة كالقدرة

 البناء التنظيمي ي:انالمبحث الث
 ,كالميػػػػاـ ,كالمػػػػكارد البشػػػػرية ,الييكػػػػؿ التنظيمػػػػي :يتنػػػػاكؿ مفيػػػػـك البنػػػػاء التنظيمػػػػي كأبعػػػػاده مثػػػػؿ

 كالعبلقة بيف الميارات القيادية كالبناء التنظيمي. ,كاالستراتيجيات ,كالتكنكلكجيا كالسياسات
 وزارة التربية والتعميم العالي المبحث الثالث:

, كتكزيػػع مػػكزارةكالييكػػؿ التنظيمػػي ل ,يتنػػاكؿ ىػػذا المبحػػث التعريػػؼ بػػكزارة التربيػػة كالتعمػػيـ كمياميػػا
كمػػدل امػػتبلؾ تمػػؾ القيػػادات لمميػػارات القياديػػة كأثرىػػا عمػػى تطػػكير البنػػاء  ,فييػػا اإلداريػػةالقيػػادات 
 التنظيمي.

 
 
 
 

 
 



12 

 

 المبحث األول
 الميارات القيادية

 :تمييد
كمف أكثر السمات الحيكية  ,تعد الميارات القيادية مف أىـ ركائز العمؿ المؤسسي      

العامميف في المؤسسات سكاء الخاصة أك العامة أك ر عمى جكدة كنكعية أداء شطة التي تؤثنلؤل
التركيز عمى المفاىيـ الخاصة بالقيادة  تـ  كفي ىذا المبحث ي .غيرىا مف منظمات األعماؿ

 زمة لمدراسة.زمة ليا كالمتغيرات البٌل كالميارات البٌل 
بو تش كىي ,يا رأس اليـر بالنسبة لممنظمةن  أل ؛اإلداريةد القيادة جكىر كمحكر العممية كتع     

 حكـ عمى نجاح أك فشؿ المؤسسة.فيي مف ت ,اإلنسافالدماغ لدل 
 : تعريف القيادةأوًل 

تأتي حسب الفمسفة أك النظرية التي فكؿ منيا  ,تختمؼ كتتعدد التعريفات لمفيكـ القيادة      
أك متغيرات البيئة  :مؿ المتغيرة مثؿكالعكاكذلؾ حسب البيئة المحيطة  ,حكر حكليا المكضكعتمي

ع حكؿ ركائز كأبعاد كمحاكر تميا تجأن  الزمف, السياسة, الثقافة, كاألىداؼ المراد تحقيقيا, إال 
 رئيسية لمقيادة شكؿ عاـ, كمف ىذه التعريفات التالي:

كباستخداـ  ية,نفراد كالجماعات بحكمة كعقبل"القدرة عمى التعامؿ مع األ :ياأن  ييعرفيا )عسكر( ب
بداع كالتغير, كالتكفيؽ بيف كامتبلؾ القدرة عمى التأثير كاإلقناع كاإل السمطة الرسمية كغير الرسمية,

: 2012)عسكر, "بيدؼ تحقيؽ الخطط المرسكمة لممؤسسة بدقة كفاعمية ؛طمكحات المرؤكسيف
14.) 

؛ لحمميـ ير عمييـ كعمى سمككيـكالتأث ,فراد"قدرة القائد عمى إقناع األ :ياأن  فيا )ىاشـ( بكقد عر  
, كمف ثـ ىداؼ المشتركة لمجماعةـ كمياميـ التي تسيـ في تحقيؽ األباتيعمى أداء كتنفيذ كاج

 (.35: 2010)ىاشـ,  أىداؼ المنظمة"
التيـ نحك تمخريف كتكجيييـ كاسي القدرة عمى التأثير في سمكؾ اآلالقيادة ى أف  "كيرل )الشافعي( 
: 2016الشافعي, ) ىداؼ المرسكمة لممنظمةيؽ جيكدىـ مف أجؿ تحقيؽ األ, كتنسأىداؼ مرسكمة

19.) 
, مف خبلؿ التحفيز كالمشاركة فرادالقائد عمى التأثير عمى سمكؾ األ يا قدرةأن  " :ة(ان)فرك كيعرفيا 

 (.15: 2014ة, ان)فرك  لى تحقيؽ أىداؼ الجماعةإبغية الكصكؿ  ؛يجابيةاإل
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؛ فراد كالجماعاتالتأثير عمى نشاطات كسمككيات األ القدرة عمى :ياأن  القيادة ب الباحث فويعرّ 
ىداؼ المشتركة مف خبلؿ ؛ كمف أجؿ تحقيؽ األشطة كاألعماؿ بدقة كفاعميةنمف أجؿ تنفيذ األ

 الميارات المتنكعة التي يمتمكيا القائد.
 ًيا: أىمية القيادةانث

كفي ركاية أخرل "إذا  ,ثبلثة فأمركا أحدكـ" تـؿ النبي )صمى اهلل عميو كسمـ(:" إذا كنيقك       
كؿ جماعة أك مؤسسة ميما صغر حجميا  أف  ف تبيٌ ي لؾلذ ثة في سفر فميتأمركا أحدىـ",خرج ثبل

مبتغى ىذه  ىل؛ مف أجؿ الكصكؿ إاكيقكد أمكرى ,كقتيايدير  فٍ لى مى ر فيي تحتاج إبأك ك
 (.56: 1992ي, انااللب)الجماعة

 ي:وتكمن أىمية القيادة ف
 ىدافيا.ة في تيسير أمكر الجماعة كتحقيؽ أالقيادة ركيزة أساسي أف   .1
لتي تتدفؽ لتكجيو الطاقات بأسمكب متناسؽ كمتسمسؿ اثمة في القكة تم  يا حمقة الكصؿ المأن   .2

 كمرتب.
جػػؿ ف أمػػ ؛افمكػػب السػػمبية قػػدر اإلانػػ, كتقمػػيص الجك يجابيػػة فػػي المؤسسػػةب اإلانػػتعمػػؽ الجك  .3

 (.22: 2015)الشافعي, محة العامة كتكظيفيا لخدمة المص محيطةلة المتغيرات ابمكاك
أىػـ مػكرد فػي المنظمػة, ممػا يجعػؿ العػامميف يتخػذكف  باعتبارىـفراد تنمية كتدريب كرعاية األ .4

 (.15: 2016ة, أن  ) فرك  ركا عمى دربويالقائد قدكة ليـ كيس
 ا: عناصر القيادةثالثً 

ى تتػكفر مف كجكدىا حتٌ  د  بي ال القيادة عمى شركط أساسيةكالدارسيف لمكضكع  فالباحثييكاد يجمع 
 :(99: 2010)السكارنة,  كىي ,القيادة

 فراد.الجماعة: كجكد مجمكعة مف األ .1
 لييا.ىداؼ تسعى الجماعة لمكصكؿ إاألىداؼ: االتفاؽ عمى أ .2
يجػابي فػي ب كتأثير إدارم كقرار صائد الجماعة يككف صاحب تأثير كفكر إالقائد: كجكد قائ .3

 .سمكؾ الجماعة
كطبيعية في شتى مجاالت العمؿ مع كعناصر القيادة تكاد تككف أساسية  افركأ أف   ويرى الباحث

كالقائػػػد  فػػػرادى األ ف  دارم, ألكجػػػو الخصػػػكص فػػػي العمػػػؿ القيػػػادم كاإلكجػػػكد فػػػكارؽ بسػػػيطة كعمػػػى 
كتضػـ  بػاإلجراءاتمف أسس بناء العمؿ التنظيمي, ككزارة التربية كالتعمػيـ تعػج  كاألىداؼ كبلىماى 

ع نحػك سػبؿ الحيػاة كمجػاالت تمػتقػـك بتخػريج أغمػب أفػراد المج فٍ كىي مى  ,فرادالعدد الكبير مف األ
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ػػىػػداؼ نبيمػػة تعمػػؿ عمػػى بنػػاء مجالعمػػؿ, كليػػا أ دماج فػػي الحيػػاة مػػع نػػع صػػالح قػػادر عمػػى االتم 
 خرل في العالـ.عات األتمالمج

 رابًعا: الميارات القيادية
يقكد تمؾ  فٍ مف تكفر ميارات في مى  بد  ىدافيا الي ة قادرة عمى تحقيؽ أككف المؤسسى تحتٌ 

, الفكريةك  ,الذاتيةبالميارات   يتعمؽ فمنيا ما ,تتعدد ىذه الميارات الفنيةكتتنكع ك  ,المؤسسة
: 2014)الخطيب,  خرلاأل كغيرىا مف المياراتكالفنية  ,اإلنسانية, الميارات اإلداريةكالميارات 

26.) 
مة بيف الفريؽ كالبيئة الخارجية يا قدرة القائد عمى إحداث المكاءأن  ة( الميارات عمى انفرك كيعرؼ )

مف ىذه البيئة قكة دافعة لتحقيؽ أىداؼ الفريؽ بحيث يجعؿ  ,كالداخمية المحيطة بيذا الفريؽ
 (.39: 2014ة, ان)فرك 
شخصية كالفنية ذات الكفاءة مجمكعة مف السمات كالقدرات المعرفية كال :ياأن  فيا )الشاعر( كعر  

ـ بسرعة كبدقة جؿ القياـ بأعماليمديرم المدارس بمحافظات غزة مف أ كالفاعمية التي يمتمكيا
 (.46: 2016)الشاعر,  لمطمكبةىداؼ اكبسيكلة لتحقيؽ األ

 اكف لمفرد عف طريقيا الحكـ مكضكعين المختمفة التي يميا العمميات أن  ( عمى Payneكيعرفيا )
 (.Payne, 1999: 44)ا ية التأثير فييانمكا  تغيرات ك عمى الم

كالمعارؼ التي يمارسيا يا مجمكعة مف النشاطات أن  الميارات القيادية عمى  أف   ويرى الباحث
مف القدرة عمى الدىنية التي تتككف  بؿ في الجكانثتمكت ,ثير عمى اآلخريفجؿ التأالشخص مف أ

ب انكالجك  ,خريفالقدرة عمى التفاعؿ مع اآل ثؿ فيتمالتي ت اإلنسانيةب ان, كالجك بداعالتفكير كاإل
, كالميارات المتخصصة في مجاالت العمؿ باألمكرثؿ في القدرة عمى القياـ تمالفنية التي 

 ىداؼ المؤسسة.التي تحقؽ أ اإلدارية
 واع الميارات القياديةأنخامًسا: 

كتعد ىذه الميارات مف أىـ العكامؿ  كالفعاؿ ت الكاجب تكافرىا في القائد الكفؤتتعدد الميارا
المؤثرة عمى مستكل جكدة أداء المؤسسة, كالمقصكد بالميارة أداء العمؿ بأسرع كقت ممكف كأقؿ 

 يا مكتسبة كيمكف تنميتيا كيمكف حصرىا في التالي:أن  يز الميارة بتمجيد كت
 الميارات الذاتية: -أ 

كتشمؿ المبادأة  ,الجسمية كالقدرات العقميةكتتككف الميارات الذاتية مف امتبلؾ الفرد السمات 
نح الفرد القدرة عمى التصرؼ كسرعة تمكاالبتكار, كتتطمب ىذه الميارات كجكد القكة البدنية التي 
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كالرغبة في النمك  ,كسعة الصدر ,صاؼ باليدكءاتخاذ القرار ككذلؾ الطبلقة المفظية كاالتٌ 
 ,خريف, كالقدرة عمى تقبؿ اآلتبلؾ المركنةكام ,كتحمؿ ضغط العمؿ ,كتطكير الذات ,الميني

كيكجييا  ,كالسيطرة عمى مشاعره كعكاطفو ,كتحمؿ المسؤكلية ,كالقدكة الحسنة ,كالخمؽ الطيب
 (.51:  2017)الحميمي,  فضؿرار الصائب كاألنحك الق

 الميارات الفنية:  -ب 
داء عممو القدرة عمى أ امتبلؾ الفرد :مثؿ ,لمتخصصةاالفنية  باألمكرالتي تتعمؽ  تكىي الميارا

 التخطيط, التنظيـ, التكجيو, الرقابة. :كتخصصو مثؿ
كالقياـ  ,كامتبلؾ المعارؼ كالمعمكمات ,كاستحضار البدائؿ ,كحؿ المشكبلت ,كاتخاذ القرار

كتعكس  ,ب التنفيذمانرة بالجاكتتعمؽ ىذه المي ,كدراية افكالمياـ المنكطة بو بإتق باألعماؿ
  (.72: 2011)شاىيف, دل مف يقـك بيا الخبرة كالمعرفة ل

 الميارات الفكرية )الذىنية(: -ج 
 ألمعمى رسـ التصكر المناسب  كالقدرة ,بداع كاالبتكارالتفكير كاإلفي القدرة عمى  ركزتتكىي 
 كالتنبؤ الجيد لممستقبؿ. ميارة القائد بالقدرة عمى التحميؿاليز ىذه تمك  ,مكقؼ

 :(73: 2008) االغا,  ثؿ فيتمفرعية ت رات عدةميالى تشعب الميارات الفكرية إكت
 مكر كالحكادث.اب األبسالقدرة عمى االستنتاج كمعرفة أ -1
 جدية لمعمؿ. بساليالتفكير اإلبداعي كاستحداث طرؽ كأ -2
 القدرة عمى تحديد المعمكمات المطمكبة التخاذ القرار المناسب. -3
  خريف.مف اآل ركحةطفكار المعكاسي بحيث يستكعب القائد األناالالتفكير  -4
 :اإلداريةالميارات  -د 
ساسية كالضركرية يارات األكتعد مف الم , كىي ذات طابع إدارم بحت,اإلداريةلميارات نكع اتت
 ومنيا: ,أم عمؿ جاحنإل
 ميارة اتخاذ القرار: -1

, كىي عامة اإلداريةالتي يتطمب كجكدىا في القيادة ىـ الميارات حيث تعتبر ىذه الميارات مف أ
 (.23: 2014)المزيف, داخؿ المؤسسة  تـشطة كالتصرفات التي تنميع األكشاممة لج

 جراء المقاببلت:رة إامي -2
كالقدرة عمى تحديد  ,رارتمباسيارة في القدرة عمى االتصاؿ كالتكاصؿ مع العامميف ثؿ ىذه المتمت

 زمة مف خبلؿ تمؾ المقاببلت.االحتياجات التدريبية البٌل 
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 اعات:تماالج إدارةميارة  -3
, كتحديد جدكؿ فرؽ العمؿ إدارةاعات عمى نحك جيد كالقدرة عمى تماالج إدارةالقدرة عمى  كىي

 (.93: 2009)أبك زعيتر,  اع يشمؿ تكميؼ المرؤكسيفتمعماؿ مناسب لبلجأ
 فراد:األ إدارةارة مي -4

كمراقبة  ,مف حيث تكزيع المياـ ,فراد العامميف في المؤسسةشؤكف األ إدارةكىي ميارة خاصة ب
 (.72: 2008)األغا, صراؼ العامميف انمتابعة حضكر ك ك  ,مؿالع
 الكقت: إدارةميارة  -5

قكاعد ىـ ـز لو, كمف أفي الكقت المناسب كالبٌل  شطة كاألعماؿ التي تؤدىلاالن إدارةبيا كيقصد 
 يات المتكفرة.انمكىذه الميارة االستغبلؿ األمثؿ لمكقت كاإل

 ميارة كتابة التقارير: -6
, اعداد السجبلت كالممفات كالتقارير :مثؿ ,ة بكتابة التقارير الخاصة بالعمؿكىي الميارة الخاص

 -275: 1982, اف)كنع داء لمعامميف في المؤسسةثمة عمييا كتابة تقارير تقييـ األمكمف األ
281.) 

 الحديثة اإلداريةميارات القيادات   

 
          ( 1شكؿ رقـ )                                         

 (77: 2009)المصدر: ابك زعيتر,                                                               
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حسب  , ىي ميارات تتفرع كتتسمسؿ مف جميع الميارات كبلن ىذه الميارات أف   ويرى الباحث
ميارات مع ال ـكتنسجمكقع العمؿ كالبيئة المحيطة بيا,  ككذلؾ ,طبيعة عممو كمجالو كالتكقيت

التي  افكالزم افبحسب طبيعة ىذه الميارات كالمك , كالفنية, ككبلن اإلنسانيةكرية, ك الذاتية كالف
 ارس فيو.تم
 :اإلنسانيةالميارات  - ق
جكىر العمؿ في أم  يان  أل ؛يا مف أىـ المياراتأن  ف الميارات م يز ىذه الميارة عف غيرىاتمت

قبؿ امتبلؾ القدرة عمى تك  ,خريفمع اآل كفتعاالمجاؿ كفي أم عمؿ تكمف في القدرة عمى 
جكىر كأساس العمؿ  اإلنسانية, فالعبلقات كالتأثير فييـ ,خريف ككسب طاعتيـ كرضاىـاآل

 .(24: 2014)الخطيب,  دارمالقيادم كاإل
ؿ مع المرؤكسيف كتنسيؽ تعني قدرة القائد عمى التعام اإلنسانيةالميارات  أف   (افكنع)كيرل 

ينو كبينيـ, كمعرفة بكح العمؿ الجماعي بينيـ, كىذا يتطمب الفيـ المتبادؿ جيكدىـ, كخمؽ ر 
, اف)كنعفرادتعكس قدرتو عمى التعامؿ مع األ اإلنسانيةكاتجاىاتيـ, فالميارة يـ كميكليـ ئآلرا

2009 :333.) 
 بيئة العمؿ تككف أكثر ضمف اإلنسانيةطكر السمككي, كتحسيف العبلقات الت أف  كيرل )الجعبرم( 

مقكمات ىـ أحد ي في التعامؿ مع العامميف أاإلنسانالبعد  أف  , ك دارمفائدة في إحداث تطكير إ
, كبذلؾ يتحقؽ النفس كالذىفدكرىا تفسح المجاؿ لشعكر العامميف بصفاء بكىي  ,دارماإلبداع اإل

 (.30: 2008)الجعبرم,  جازناال
فراد كالقدرة عمى ائد عمى التعامؿ مع األي قدرة القتكمف ف اإلنسانيةالميارات  أف   ويرى الباحث

جؿ ؛ مف أالة قمكبيـتمكاس ,مف أجؿ كسب رضاىـ مكاءمتياك تفيـ حاجاتيـ كميكليـ كاتجاىاتيـ 
 العمؿ المراد القياـ بو.

غميظ  اصمى اهلل عميو كسمـ(: "كلك كنت فظن كيستدؿ عمى ذلؾ مف خبلؿ قكلو تعالى لنبيو )
 (.159, آية آفآؿ عمر  )سكرةمف حكلؾ"  فضكانألالقمب 
 منيا: دة مقكمات عدةلمقيا أف  ب ذلؾ فأن  كبج
 عجاب, التأثير, الجسـ(مة )القكة المعرفية, اإلالعظ-السمطة                             -
 الحكمة -حسف التصرؼ                     -
 مثؿال -         امتبلؾ ركح التعاكف -القدرة عمى اتخاذ القرار             -
 التكاضع -         الرؤية االستراتيجية -ىداؼ         القدرة عمى تحديد األ -
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 أىمية التدريب لتنمية الميارات القيادية:
, ى تصبح عمى الكجو الصحيحمف تنميتيا حتٌ  د  بي ا مكتسبة فبليأن  يز بتمالميارات القيادية ت أف  بما 

كىك حاجة ماسة لتنمية  ,مف خبلؿ عممية التدريب تـكىذا ي .ىداؼ المنكطة بياكتؤدم األ
عمى مكاجية التحديات كالمستجدات كالمتغيرات, كمكاكبة  ا؛ لككف القائد قادرن الميارات القيادية

فجار المعرفي كالمستجدات العممية كالعممية كالتكنكلكجية عمى مستكل قطاعات الدكلة بشكؿ ناإل
)السكارنة,  رأس اليـر في كزارة التربية كالتعميـ لكباألحر  ,كقطاع التعميـ شكؿ خاص ,عاـ

2011 :17). 
 :(58: 2017)الحميمي, وتأىيل القيادات بأىداف عممية تدري

 لقدرة عمى أداء العمؿ بطريقة أفضؿ كجيد أقؿ.ازيادة الكفاءة ك  -1
ديثة كالمتطكرة في العمؿ ساليب كاالتجاىات الحة الفرصة لمعامميف لمتعرؼ عمى األتاحإ -2

                                                         دارم.اإل
جؿ التكيؼ مع طبيعة العمؿ كمكاجية ؛ مف أؽفراد عمى التفكير المبدع كالخبٌل زيادة قدرة األ -3

 المشكبلت كالتغمب عمييا.
نتقميؿ األخطاء في العمؿ ك  -4  ؛ياء حالة عدـ االستقرار الكظيفي التي قد يتعرض لو العامميفا 

 (.17: 2011)السكارنة, عماليـ عدـ القدرة عمى القياـ بمياميـ كأسبب ب
 ,مكر الكاجب القياـ بيا في جميع مراحؿ العمؿمكضكع التدريب مف أىـ األ أف   ويرى الباحث

كظائؼ التي يا مف الن  أل ؛كظيفة التعميـ كباألحرل ,كفي جميع مجاالت كنكاحي القطاع الكظيفي
 التي تحدث في العالـ بشكؿ عاـ.كالتطكرات كضاع كالمستجدات تتغير حسب الظركؼ كاأل

 (Ability( والقدرة )Skillالفرق بين الميارة ): اسادسً 
 ف في التنفيذ كالممارسة.مي كٍ كلكف االختبلؼ يى  ,يكجد تشابو بيف الميارة كالقدرة

ية أداء انعني إمكرعة كدقة, أما القدرة فيي تداء العمؿ بسالميارة تعني أ أف  ( كيرل )الخطيب
 (.85: 2000)الخطيب, داء العمؿ بصرؼ النظر عف السرعة أك الدقة في األ

س ميزة ياء العمؿ لدقدرة عمى ألفا ,فرادجميع األما تتكفر لدل  ارة غالبن دالق أف  )أبك زعيتر( ف بيٌ يك 
ما الميارة فيي , أك الفاعميةيا ال تركز عمى السرعة أك الدقة أك الكفاءة أأن  , ك بؿ عامة ؛خاصة

بك زعيتر, )أفضؿ كفاءة كدقةء العمؿ كلكف بأسرع كقت ممكف كأقؿ جيد كأادتعني القدرة عمى أ
2009 :71.) 
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داء العمؿ بغض النظر عف , نفس أشمؿ مف القدرة فالقدرةالميارة أعـ كأ أف   ويرى الباحث
كالميارة ىي  ,قة فائقةدك  ,ما الميارة نفس اداء العمؿ بجكدة عالية, أة ىذا العمؿدمستكل جك 
رار كالتنمية لى حالة مف االستقالكصكؿ إجؿ تسبة كيمكف تنميتيا كتطكيرىا مف أصفة مك

 جاز.نكاإل
 : الفرق بين المدير والقائداسابعً 

 أف  بشكؿ متبادؿ, إال  افكاحدة, كيستخدم كجييف لعممة المصطمحيف يعداف أف  رغـ مف عمى ال
 , كىذه الفركقات تتمخص في:دارةعمماء اإل امع عمييجينيما, أكاضحة ب كؽه ىناؾ فر 

 ( 3جدكؿ رقـ ) 
 القائد والمدير خصائص يوضح الفرق بين

 القائد المدير
  بتكاريركز عمى اإلبداع كاإل .اإلداريةيركز عمى ممارسة العممية. 
 يطكر المكجكد كيستحدث غيره .يحافظ عمى الكجكد. 
 يف انظمة كالقك نشطة كاألنيركز عمى األ

 .كااللتزاـ بيا
 .فراد كتحفيزىـيركز عمى األ

 خريفيبني الثقة في اآل .خريفة عمى اآلبد عمى الرقاتميع. 
 جؿنظرتو طكيمة األ .جؿنظرتو قصيرة األ. 
 يساؿ ماذا كلماذا؟ يسأؿ كيؼ كمتى؟ 
 يتحدل الكضع الراىف .يقبؿ الكضع الراىف. 
  صحبالشكؿ األ باألعماؿيقكـ  .بالشكؿ الصحيح باألعماؿيقكـ. 
 كبمباركتيـيظير مف بيف الجماعة  .تعيينو في المنصب تـالمدير ي. 
 د سمطاتو مف الجماعة كالتابعيفتميس .د سمطاتو مف مكقعو الرسميتميس. 

 (89: 1993)القريكتي, 
 سالمفي اإل اإلداريةو : الميارات القيادية ثامًنا

ما , أالكريـ كالسنة النبكية آفسبلمي في القر لديف اإلا لـ يتطرؽ لو اا اك عمبلن أك عممن أمرن  ال تجد
عداد كالتنظيـ كغير ذلؾ مف إلكا طيطت كالتخما يخص القائد كالقيادة كالممارسات كالصفا
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ات كشركط مكمنيا مقك  ,ميسبلديف اإللاـ في اتممكر مكضع االىي مف األى ,اإلداريةاألمكر 
 سبلمية.القيادة اإل
 تالقراراالتي يكجو نحك  لحكيـد مف القائد اتمالنكر المس :ة ىيادبك الفضؿ( القيكيرل )أ

 أن  ِفي َشْيٍء َفُردُّوُه ِإَلى الم ِو َوالر ُسوِل  تمَتَناَزعْ  نإفَ كيظير ذلؾ مف خبلؿ قكلو تعالى:"  ,لسميمةا
 (.59)سكرة النساء: آية   ")59)ُتْؤِمُنوَن ِبالم ِو َواْلَيْوِم اْْلِخِر َذِلَك َخْيٌر َوَأْحَسُن َتْأِوياًل  تم  ُكن

كسنة , بيما: كتاب اهلل تـسكتم  ضمكا ما تى  فٍ ـ أمريف لى تركت فيككقكلو )صمى اهلل عميو كسمـ(:" 
 )صحيح مسمـ(. "صمى اهلل عميو كسمـنبيو 

 :(140: 1996)أبك الفضؿ,  ف فيمي كٍ ات تى ىذه المقكم أف  كيرل )أبك الفضؿ( 
 .مكضكعيةكال افيماإل .1
 .افة كالبيالفصاح .2
 .المنيجية كالقدرة .3
 .العمـ كالخمؽ الحسف .4
 .عداد كالتعمـاإل .5
 .الرحمة كالشكرل .6
                                            العزيمة كالكاقعية. .7

مف خبلؿ تنميتيا  بيا سبلـاإل تـمف األمكر التي اى اإلداريةالميارات القيادية ك  أف   ويرى الباحث
ع حيث اتبٌ  ,مع أصحابومف خبلؿ تعامؿ النبي )صمى اهلل عميو كسمـ(  كيظير ذلؾ ,كتطكيرىا

, كقيادة المعارؾ كالغزكات ,سبلميةالدكلة اإل إدارةبي أسمكب تكزيع المياـ عمى أصحابو في النٌ 
دارةك   شؤكف الدكلة كأىميا في الشكرل. ا 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                     

21 

 

 
 يانالمبحث الث

 البناء التنظيمي
 مقدمة:
التخطيط كالبناء  عد  يي ك  ,اإلداريةكالعممية  دارةكظائؼ اإل ية مفانالكظيفة الث التنظيـ عد  يي        

 ,لعامميفامف خبلؿ تحديد كاجبات كمسؤكليات  ,ىداؼ المؤسسةالة لتحقيؽ أعٌ ة فداالتنظيمي أ
 .ي المنشأةحداث التغيرات التنظيمية المناسبة فإخبلؿ كتعديؿ سمككيـ مف 

ككذلؾ مبادئ البناء  ,ىميتوء التنظيمي كأبعاده كأـ البنابحث مفيك مكسكؼ يتناكؿ ىذا ال
 كما يتعمؽ بالتطكير التنظيمي. ,التنظيمي

 : المقصود بالتنظيمأوًل 
خص, ككذلؾ تحديد شخاص كتحديد سمطات كؿ شاأل تكزيع الكاجبات كالمسؤكليات عمى

دكاجية بما يعمؿ عمى عدـ از  عماؿ في المنظمةكتنسيؽ األ, شخاصالعبلقات بيف األ
مثؿ االستخداـ األك  الكفاءاتتكزيع الى  االختصاصات كعدـ الخكؼ كاالرتباؾ, مما يؤدم

  (.40: 2006كاالقتصاد,  دارةاإلكتاب كزارة التربية كالتعميـ العالي, ) تلمكفاءا
 د بالبناء التنظيمي: المقصو ًياانث

يجذب  اي يجعؿ مف ىذه العممية أمرن لتنظيمالتفاعؿ القائـ بيف جميع العكامؿ المحيطة بالبناء ا أف  
لدييـ في السير في مسارات التطكير كالتغيير في البناء  كيثير رغبةن  ,الدارسيف كالباحثيف

 المؤسسي كالسمكؾ التنظيمي.
طار الرسمي إلكىك ا ,يكؿ التنظيمييعـ مف الكأشمؿ البناء التنظيمي أ أف  كيرل )المكح( 

, افياىدصكؿ إلى أؤسسة لمك شطة التي تقكـ بيا المنألجميع اك أـ م يضـ معظلممنظمة الذ
رب, كالتكنكلكجيا كتحديد نظاـ جراءات كالتدكاإلالسياسات, ك المياـ,  ؛شطةنكتشمؿ ىذه األ

كتخطيط المكارد البشرية كغير ذلؾ  ,ككذلؾ تخطيط المسار الكظيفي ,ؼ لدل القياداتاشر اإل
 (.73: 2013)المكح, شطةنمف األ

, اإلداريةالعمؿ كالكسائؿ  ألدكار : التكزيع الثابت نسبيناالبناء التنظيمي ىك أف  ف يٌ ما )كمكب( فبأ
نشاطات العمؿ المترابطة, كيتيح لممنظمة تيسير نشاطاتيا,  االذم يكلد مف خبلليا منطقين 
 (.260: 2010)كمكب, كالتنسيؽ بينيا كالسيطرة عمييا 
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شطة كفركع كأقساـ نؿ جميع األيشمالعاـ الذم  طارنظيمي ىك اإلاء التالبن أف   ويرى الباحث
ات كالصبلحي ,كالمياـ ,الييكؿ التنظيمي :عماؿ المنكطة بيا مثؿ, ككذلؾ األالمؤسسةدارات كا  

 لمتفكيض. السياسات المستخدمةك  ,دارات, كاإلكالكاجبات
 ثالثًا: أىمية البناء التنظيمي

كما  ,التطابؽ بيف المكظفيف كالكظيفةسجاـ ك ناال التنظيمي السميـ في المؤسسة يحقؽ البناء أف  
ات مستكىبيف مختمؼ  بطكالترا ككذلؾ بدكره يحقؽ التكازف ,يعرؼ بالكصؼ كالتكصيؼ الكظيفي
ال كىك سمؾ التعميـ أىـ مرافؽ الدكلة ر يتعمؽ بإحدل أمالمؤسسة, كخاصة عندما يككف األ

 ثؿ في كزارة التربية كالتعميـ.تمالم
نشاط جيع أكجو الشكسيمة لتحديد كتيا أن  أىمية البناء التنظيمي تكمف في  أف  ( الربكيرل )جاد 

قساـ المؤسسة, كتحديد السمطات شكؿ إدارات كأب دارم الذم يتحقؽ مف خبللو ترتياإل
فراد د العبلقات التنظيمية بيف مختمؼ أشطة مع تحدينىذه األ ألداءزمة ات البٌل يكالمسؤكل

 (.350: 2012لرب, )جاد ا ات التنظيـمستكىك 
دكات التي تعمؿ شطة كاألنو جميع األأن  البناء التنظيمي يمكف كصفو عمى  أف  كيرل الباحث 

كالتي مف  ,قساـ كالفركع داخؿ المؤسسةيؽ الترابط كالتطابؽ بيف جميع اإلدارات كاألعمى تحق
 ط السمطة كالمسؤكلية داخؿ المنشأة.ك تحديد خط تـ  خبلليا ي

 اء التنظيميالبن : مبادئارابعً 
مف المركر عبر خمسة مبادئ  د  بي ير البناء التنظيمي ألم منظمة العند القياـ بعممية تطك 

 :(74: 2013)المكح,  ىيك لبلسترشاد بيا عند القياـ بتصميـ تمؾ البناء 
 .ىداؼتحديد األ -1
 .تحديد التخصص -2
 .التنسيؽ -3
 .تحديد السمطات -4
                                                  .تحديد المسؤكليات -5
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 عممية التنظيم والبناء التنظيمي : مراحلاخامسً 

 
 ( 2الشكؿ رقـ )    

 (.41: 2016, ئرة المناىج)د                                                                          

شطة المراد القياـ بيا كتكزيع نمراحؿ تعمؿ عمى حصر الكاجبات كاألىذه ال أف   ويرى الباحث
سجاـ بيف تمؾ الكظائؼ ن؛ مف أجؿ االشاء العبلقات بيف الكظائؼإن, ككذلؾ السمطة كالمسؤكلية
 ىداؼ المرسكمة.مف أجؿ تحقيؽ األ

 ير التنظيمي(:و بعاد البناء التنظيمي )مجالت التطا: أسادسً 
النسبة بىـ االستراتيجيات أالبناء التنظيمي لممؤسسة أصبح مف ضمف  أف  عمى الرغـ مف 
بعاد البناء ا يتسـ بالعمكـ في أا كاضحن انن الفكر اإلدارم لـ يقدـ بي أف  , اال لممنظمات الحديثة

 :(83: 2013)المكح,  يا يمكف حصرىا في التاليأن  , إال التنظيمي
 .التكنكلكجيا -4                       .الييكؿ التنظيمي -1
 .السياسات كاالستراتيجيات – 5                         .المكارد البشرية -2
 .المياـ -3
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 الييكل التنظيمي:( أ
 ألمساسية في البناء التنظيمي كالمؤسسي األمف الخطكات  عد  رسـ الييكؿ التنظيمي يي  أف  

 جؿ كليات كاألدكار مف أ, كالمسؤ اإلداريةت مف خبللو تحديد سمطات الكحدا تـيكالذم  ,منظمة
 تنسيؽ العمؿ.

تصميـ ىياكؿ تنظيمية ترتكز عمى أسس  لىمفيكـ الييكؿ التنظيمي يشير إ أف  ف )المكح( كبيٌ 
المكح, )ىدافياأجؿ الكصكؿ إلى أ مفحد الكسائؿ التي تستخدميا المنظمة عممية سميمة, كىك أ

2013 :75     .) 

 ,المنظمات إدارةليا مف خبل تـاآللية الرسمية التي ي :وأن  ( الييكؿ التنظيمي بStevenكيعرؼ )
ؿ تحديد خطكط السمطة كالمسؤكلية كاالتصاؿ بيف بلكمف خ ,تحديد خطكات المناسبة مف خبلؿ 

           (.Steven, 2005: 34)الرؤساء كالمرؤكسيف 
التقسيمات  لو كضعمف خبل تـطار العاـ الذم يالييكؿ التنظيمي يمثؿ اإل أف  ويرى الباحث 

لى تكضيح , باإلضافة إبينيا اإلداريةف مكاقع اإلدارات كاألقساـ كاالرتباطات بيٌ يك  ,اإلدارية
    السمطة كالمسؤكلية داخؿ المؤسسة. خطكط

ـ  كالتي ي ,لبناء الييكؿ التنظيمي و تكجد أسسه عدةأن  ما ك عمى أساسيا تجميع الكظائؼ في  ت
 سس:, كمف ىذه األؿ تنظيميلبناء ىيك اييدن تمدارية كحدات إ

 ساس وظيفي:ىيكل تنظيمي عمى أ -1
ـ  ا, حيث يية شيكعن ماليياكؿ التنظي رثككىي مف أ بمكجبيا تقسيـ المؤسسة إلى كحدات عدة  ت

 كظيفية معينة. إدارة, تختص كؿ كحدة بتنظيمية
 ساس جغرافي:ىيكل تنظيمي عمى أ -2

كىذا  ,تعددة في مناطؽ جغرافية متفرقةم اكيستخدـ ىذا التقسيـ عندما يككف لممؤسسة فركعن 
ك مديريات لكزارة التربية كالتعميـ ؛ بسبب كجكد ستة فركع أيتناسب مع كزارة التربية كالتعميـ

 الفمسطينية في محافظات قطاع غزة.
 ساس عمالء:ىيكل تنظيمي عمى أ -3
تتنكع كتختمؼ  تمقي الخدمة مثؿ الطبلب في المدارسعندما يككف مي  التقسيـىمية ىذا ف أتبيٌ تك 

كيعمؿ ىذا النكع مف الييكؿ التنظيمي عمى تحسيف  ,ثى(أناتيـ كأعمارىـ كجنسيـ )ذكر, مستكى
: 2006كاالقتصاد,  دارة)اإلجكدة الخدمة المقدمة لممتعامميف كتمبية احتياجاتيـ بأفضؿ الكسائؿ 

45-46.) 
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 ساس مركب:ىيكل نظيمي عمى أ -4
دمج  تـبحيث ي, كثر مف طريقة مف الطرؽ السابقةيف أو يجمع بأن  عمى  سـ ىذا التقسيـكيتٌ 

يتناسب مع  اىذا التقسيـ أيضن  أف  , كيمكف التأكيد عمى كالعمبلء ,كالجغرافي ,التقسيـ الكظيفي
 ,ككذلؾ اختبلؼ الفئات العمرية ,بسبب تنكع الكظائؼ ؛عمؿ كزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية

 ية كالتخصصات.ات التعميممستكىكاختبلؼ الجنس كال
بعاد البناء التنظيمي كأ افالييكؿ التنظيمي أحد أىـ أرك أف  نجد  السابؽمف خبلؿ  إذف

ما بالنسبة لكزارة خاصة أك عامة أك أىمية أك دكلية, أ كانت, سكاء كالمؤسسي ألم منظمة
؛ اـ بياتماالىعتبر مف اىـ االمكر التي يجب الييكؿ التنظيمي يي  أف  التربية كالتعميـ الفمسطينية ف

كبر كزارة في الدكلة مف حيث عدد ثؿ أتمية ىذه الكزارة التي لخصكصية كحساس انظرن 
لمستكل  باإلضافةمكر( يف )أكلياء األتم, كعدد الميكعدد العمبلء )الطبلب( ,العامميف)المعمميف(

 .(47-45: 2006كاالقتصاد,  دارة)اإل عتمككبر حجـ الخدمة التي تقدميا لممج
ىمية التركيز عمى بناء ىيكؿ تنظيمي يتناسب مع كزارة التربية الباحث مف ذلؾ عمى أكيستدؿ 

 اإلنسافا ليا مف أىمية كأثر عمى صقؿ شخصية مى لً  ؛كالتعميـ العالي في محافظات قطاع غزة
يجاد مخرجات تعميـ تكاكب التطكر الحاصؿ في العالـ. ,الفمسطيني  كا 
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 قطاع التعليم العالي        قطاع التعليم العام 
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 ( 3الشكؿ رقـ )                                                    

 

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

 الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم العالي

 ديوأنَّ الوزير الوزير

 المستشارون

 وحدة شئون مجلس الوزراء

 وحدة الشكاوي والمظالم

 
 وحدة التكافل

 مجلس التعليم العالي

 مجلس البحث العلمي

قراض والمساعداتصندوق اإل  

 هيئة االعتماد والجودة

 الوكيل مجمع اللغة العربية الفلسطيني

 وحدة القدس

 الوحدة القأنَّونية

ليم العاليالوكيل المساعد لشئون التع  

 الوكيل المساعد للشئون اإلدارية

 

 الوكيل المساعد للشئون التعليمية

 الوكيل المساعد لشئون التطوير
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 الموارد البشرية: ( ب
عمى مختمؼ  باألعماؿفراد ىـ القائمكف األ أف   ف مف التعريفات التي اطمع عمييا الباحثتبيٌ ي

 إدارةىك  دارةاـ اإلتم  محكر اى أف  كالمنزلة كالسمطة كالمسؤكلية, ك  مف حيث الخبرة ,اتيـمستكى
ـ  تي تيالناجحة ىي ال دارةاألشياء, كاإل إدارة البشر كليس , كتنمية لمكارد البشرية ابتداءن با ت
فضؿ لممؤسسة كتطكير جازات أان؛ مف أجؿ تحقيؽ لدييـاعية تم  بداع كالميارات االجميارات اإل

 (.57: 2006)عبد اإللو,  بناؤىا التنظيمي
 ةكمف خبلؿ قدر  ,تقييـ مستكل تقدـ المؤسسة مف خبلؿ ىذا العنصر تـو يأن  كيرل )المكح( 

د المؤسسة سكاء فراالتشجيع كالتعاكف كالمشاركة بيف أافة التعمـ كالتدريب ك المؤسسة عمى خمؽ ثق
كيظير ذلؾ مف خبلؿ تقييـ مدل العمؿ عمى تطكير  ,ك غيرىا مف المجاالتفي مجاؿ المعرفة أ

 (.92: 2013)المكح, عمؿ المؤسسة كمستكل المعرفة كالتطكير فييا 
اع فييا يتأثر مف خبلؿ بدارة كتحقيؽ اإلفي الكز  بؿ تطكير البناء التنظيميسي  أف   ويرى الباحث
ف فييا, كالتركيز عمى عممية تدريب كتنمية كتطكير قدرات العاممي إدارةفي  دارةمساعدة اإل

 كتنمية المنظمة كالمؤسسة كالعامميف فييا. ,بداع كالتطكرالتعزيز اإليجابي مف أجؿ تحقيؽ اإل
ساس لكفاءة عنصر البشرم فييا ييعد المحرؾ األال ف  ؛ ألالمنشأةىمية القكة البشرية في كتنبع أ
, كتعقد عداد العامميف في التعميـرد في أط  االزدياد الم أف  ككذلؾ ف ,تاج كالخدمةناال رعناص

عمى مستكل  عمى مكاكبة التطكر سكاءن  ككف قادرةن فراد تى لشؤكف األ إدارةالعمؿ فييا يتطمب كجكد 
 تطكر المناىج كميارات كطرؽ التعميـ. مستكل عمى كميارات العامميف أ

 ج( الميام:
بمدل اقتناع المدير كالقائد  ,ساسي ككثيؽمية تطكير البناء التنظيمي بشكؿ أيرتبط نجاح عم

ىذا التطكير, كما ينعكس عمى العامميف  إدارةعمى  وتبفكائد كنكاتج عممية التغيير كالتطكير, كقدر 
ككمة لمياـ كالكاجبات الماكطبيعة  ,مميفالطبيعة القائد كالع افي المنظمة تبعن مف بث ركح التفاؤؿ 

, كيتأتى ذلؾ افالطمئنالييـ, كتكفير المناخ العاـ كالمناسب الذم يشعر العامميف باالستقرار ك إ
ائد المادية كالمعنكية التي ستترتب فك طبلعيـ عمى الاالعامميف بعممية التخطيط ك شراؾ مف خبلؿ إ

 .(45: 2015)مطر, لتغييرعمى عممية التطكير كا
اؼ دىشطة التي يمارسيا التنظيـ مف أجؿ تحقيؽ األنالاجبات ك االمياـ ىي الك  أف  كيرل )المكح( 

 جميا.لتي قاـ مف أا
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مكف كي ,في المنظمة اإلداريةلمطمكبة في الكظائؼ اركز عمى التغييرات تالمياـ الكظيفية  أف  ك 
يفة كبتطبيؽ ظعباء المتعمقة بكؿ ك ك تخفيض حجـ األاتباع استراتيجية المياـ مف أجؿ زيادة أ

 (.82: 2013) المكح, المياـ كالكاجبات المككمة لمعممية 
أعماؿ جديدة أك  اثدت التي يمكف تطكيرىا مف خبلؿ استحابجاالمياـ ىي الك  أف  كيرل )مطر( 

: 2015)مطر,  المنشأةصالح ـ مبما يخد الكاجباتداء تمؾ ترؾ أعماؿ قائمة أك تغيير أسمكب أ
5.) 

بعاد كمجاالت التطكير التنظيمي, كفي أم تحديد أ يراء فتنكع اآل أف   ومما سبق يمخص الباحث
ا عمى كالذم ركز فيي ,يتبنى تعريفات كافكار الباحث المكحالباحث  أف  اـ إال تم  كز االىمجاؿ يتر 

د تملبشرية, التكنكلكجيا( كالتي اعد ار كاالمياـ, الم بعاد السابقة ) الييكؿ التنظيمي,ألاالمجاالت ك 
المعرفة في تطكير البناء  إدارةيات الدراسة كالتي تبحث في دكر سئمة كفرضاألضع ك عمييا في 
 لمكزارات الفمسطينية. التنظيمي

 د( التكنولوجيا:
 كيظير ذلؾ مف خبلؿ ظيكر ,داء العامميفطرؽ أكاضح كجمي في تغيير  أثرلمتكنكلكجيا 

كيتضح ذلؾ  ,ت الى تحقيؽ تطمعات الجميكرد, كالتي بدكرىا أديدةجتكارات الميمات كاالبصالت
جازات ان كغير ذلؾ مف ,كتخفيض التكاليؼ ,يؽ الجكدةقكتح ,مف خبلؿ اختصار كتكفير الكقت
 التكنكلكجيا في عالمنا المعاصر.

)عبد االلو,  الى تحقيؽ العديد مف المزايا منيتكنكلكجيا المعمكمات أدت إ أف  اللو(كيرل)عبد إ
2006 :57): 

 جراءات العمؿ.تبسيط إ .1
 ظمة المتابعة.أن  يات العمؿ كالصبلحيات كالسمطات ك تطكير مسؤكل .2
 زيادة الكفاءة كالفاعمية التنظيمية. .3
               يز.                             تنظيـ طرؽ التحف .4

 ,كىيكمة المنظمة عمى المدل البعيدثر في تغيير سمككيات التكنكلكجيا ليا أ أف  كيرل )مطر( 
 افماعية مف العامميف كاجراءات األتم  جكينطكم عمى ذلؾ تغيرات في تقسيـ العمؿ كالعبلقات اال

 (.48: 2015)مطر, مكر المتعمقة بالتكنكلكجيا , كغيرىا مف األالكظيفي
التطكير البناء ك  ىـ مجاالتكقتنا الحاضر مف أ يف االتكنكلكجي أف   ص الباحثمخّ ومما سبق يُ 
بل يكجد فييا ف ,دةالحاصمة كالمستج التطكراتك تكاكب فالمؤسسة التي ال تعاصر أالتنظيمي 
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, كلمتكنكلكجيا أثرىا اإلتطكير أ الكبير في تكفير الكقت كالجيد كالتكاليؼ كالتي تطمح  يجابيصبلن
كفي المحصمة , اكتخصصاتيالمؤسسة فيو عمى امتداد فترات العمؿ كعمى مختمؼ مجاالتيا 

يجاد تغيير ؛ مف أجؿ إالتكنكلكجيانظيمي كالمكارد البشرية كالمياـ مع مف تفاعؿ الييكؿ الت د  بي فبل
 مممكس في نشاطات كمجاالت المؤسسة.

 ه( الستراتيجيات والسياسات:
مف التركيز عمى االستراتيجيات  د  بي كالتغيير في البناء التنظيمي ال حداث التطكيرمف أجؿ إ

كيمكف االستدالؿ  ,نجاح جيكد ىذا التطكير افذلؾ التغيير, كضم ثحداإلسياسات المتبعة لاك 
 :(11: 2009, اف)سعيفلؾ مف خبلؿ بعض االستراتيجيات المتبعة مثؿذعمى 

شراؾ العامميف بشكؿ كاسع في عممية مف خبلؿ إ تـاسعة النظاـ: كتاستراتيجية المشاركة ك  -1
 ماح ليـ في تحديد مجاالت كطرؽ تنفيذ ىذا التغير.التخطيط لمتطكير كالتغيير, كالس

مينييف كالمؤثريف في شراؾ نخبة مف العامميف كالتيجية المشاركة المركزة: كتتضمف إاسترا -2
                       .حداث عممية التغيير كالتطكيرالمنظمة في إ

, مة لمتغيرمقاك ثر كلعامميف األاسمكب مساكمة جية أسمكب اإلقناع: كيتبع ىذا األتياسترا -3
 .قناعيـ بذلؾبكؿ التغيير كالتطكير كمحاكلة إقناعيـ بضركرة قي كمحاكلة إ

 :(Chin, 1997: 83) منياك االستراتيجيات الحديثة لمتغيير كالتطكير  -4
 قات التطكير كالتغيير قائمة عمى الجيؿ معك  أف   ضية: كتقـك عمى افتراناالستراتيجية العقبل

لى التطكر مف خبلؿ التعميـ, كنشر المعرفة العممية تنظر إيا إني فكعدـ المعرفة, كبالتال
 كالتدريب.

 التطكير كالتغيير  ـماالحاجز الرئيسي أ أف  قيؼ كالتكعية: كتقكـ عمى افتراض استراتيجية التث
 ىك شعكر بعض العامميف بتيديد مصالحيـ كالتضارب مع قيميـ كمبادئيـ.

  حداث د عمى استخداـ جميع االساليب كالكسائؿ مف أجؿ إتم  القسرية: كتعاستراتيجية القكة
عمى العامميف بالقكة كباستخداـ العقكبات كمف خبلؿ فرض ذلؾ  ,تغيير كالتطكيرال

 كالجزاءات.
 ,ك المتفؽ عمييات كالشركط المتعارؼ عمييا أاالسياسات ىي القكاعد كالتعميم أف  كيرل )المكح( 

)المكح,  ياتانلئلمكعماليـ كفي استخداميـ ا في أداء أاك كرىن ا يسترشد بيا األفراد طكعن كالتي 
2013 :79.) 
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ثر ليا أ , كالتيكالمبادئ المتبعةجراءات االستراتيجيات كالسياسات جميع اإل أف   ويرى الباحث
كيظير ذلؾ مف  ,كبير عمى عممية التطكير كالتغيير في المؤسسات بما فييا كزارة التربية كالتعميـ

 في كزارة التربية كالتعميـ العالي الفمسطيني. اعي المباشر ككني معممن خبلؿ اطبل
 التطوير التنظيمي

 مقدمة:
مف مؤسسات مؤسسة  مفي أ كفي كزارة التربية كالتعميـ أ افك يتعمؽ التطكير التنظيمي سكاء

ات ة كتحسيف أداء األفراد أك الجماعبفف تنميك القطاع الخاص اك غيره مف المنظمات لة أالدك 
عمى  الجيكد المبذكلة كالمخطط ليا مسبقن ا يي فمر التنظييثؿ التطك تم  قساـ, كيأك اإلدارات كاأل
كزارة التربية كالتعميـ  تـعمى رأس اليـر التنظيمي, كتيإداراتيا مف أ تـ, كالتي يمستكل المؤسسة

كل العامميف ء عمى مستي سكاانالعالي الفمسطيني في تطكير عمميا التربكم كالتعميمي كالميد
 ك عمى مستكل الطبلب.مستكل مديرم المديريات كمديرم المدارس أ ك عمىكالمعمميف أ

رة كالسريعة في مجاؿ تمة التغيرات المسبؿ عمى مكاكو يعمأن  لتنظيمي في ااىمية التطكير كتكمف 
 (.37: 2008)مطر, اؿ كالناجح الفعٌ  داءالتصاالت كالتكنكلكجيا, كيضمف األالمعمكمات كا

كالتغير  التطكير حداثحد المناىج المتخصصة في إو أأن  تنظيمي ب( التطكير الDeslerكيعرؼ )
اركة شسائؿ التغير كالمك فسيـ في عممية اقتراح أنشارؾ مف خبللو العامميف بي كالذم ,التنظيمي

 :Desler, 2003)كالمتخصصيف دربيف كاالستشارييف ة بالمانمف خبلؿ االستع ,في تنفيذ ذلؾ
302.) 

ف التغيير المخطط لو باستخداـ البديية مالتطكير التنظيمي يتض أف  أما )أبك مرزكؽ( فترل 
ر, كبأسمكب منظـ كمحدد اليدؼ كمعمكمات صحيحة كمركنة تمكالعمؿ بشكؿ مكثؼ كمس

: 2006بك مرزكؽ, )أتمؾ التطكير  لى ت مف أجؿ الكصكؿ إمف القيادا عالية, كبجيد متكاصؿ
51.) 

 دارةتديره اإلمد و جيد شمكلي مخطط لو طكيؿ األأن  اإللو( التطكير التنظيمي  كيعرؼ )عبد
كتطكير العامميف فييا عف طريؽ  ,كزيادة فعاليتيا ,كيف المنظمة مف التكيؼ مع بيئتياتمل؛ العميا

التكنكلكجيا كالعمميات كالييكؿ  اط سمككيـ عف طريؽ تغييرمأن, ك قيميـ كمياراتيـ التأثير في
 (.42: 2006و, ل)عبد اإل ميالتنظي
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ىداؼ ا مكجية نحك أة منظمة مخطط ليا مسبقن التطكير التنظيمي عممي أف   ويرى الباحث
, كتحسيف الجكدة مف كزيادة المخرجات فييا ,الغرض منيا تحسيف كفاءة المؤسسة ,متعددة
 شراؾ العامميف في عممية التطكير عمى المدل الطكيؿ.خبلؿ إ

 :(231: 1993)القريكتي,  ظيميأىداف التطوير التن
 تاجيتيا.إناليتيا كزيادة يدعـ التطكير التنظيمي كفاءة المؤسسة كفع -1
 كير التنظيمي.طكتدريبيا عمى تحقيؽ الت ادائيلبشرية كتحسيف أاتنمية القكل  -2
 رفع قدرة المؤسسة عمى معالجة التغيرات الخارجية كمكاجية المشكبلت الداخمية. -3
 ة كحاجاتيا.سسىداؼ المؤ ي عمى إيجاد تكامؿ بيف أيعمؿ التطكير التنظيم -4
سسة نحك التعاكف كاقتساـ السمطة لسائدة في المؤ الى تغير الثقافة إ يؤدم التطكير التنظيمي -5

 ف الرؤساء كالمرؤكسيف.بي
ا, كلكف التطكير ختبلؼ بيف التطكير التنظيمي كالتغير التنظيمي ليس جكىرين اإل أف   يرى الباحث

فركع كأقساـ  فالتطكير في الغالب يككف طكيؿ األمد كيشمؿ جميع ,التغيير شمؿ مفأعـ كأ
كالتطكير يعالج التغييرات الخارجية التي تطرأ عمى ظركؼ  ,ات المؤسسةمستكىدارات ك كا  

عمى مجاؿ معيف مف  كيقتصر ذلؾ ,بعاده محدكدة, أما التغير فيك في الغالب أالمؤسسة
 لى حد كبير.ادة فترة زمنية متزامنة كمحددة إعك نشاط ما, كيككف مجاالت العمؿ أ

 طوير التنظيمي:تمجالت ال
بعاد البناء التنظيمي لممؤسسة لتطكير التنظيمي تنسجـ مع أااالت جم أف  الذكر مف الجدير ب

 :(54: 2006لو, )عبد اإل كىي
ككيفية دكات التنسيؽ كيفية تكزيع الكاجبات كالمياـ كأ الييكؿ التنظيمي: حيث يكضح كيحدد -1

 التفاعؿ معيا.
ط كسمكؾ العامميف أنماؿ في محداث تغير شااد التطكير التنظيمي عمى إتمىك اعفراد: ك األ -2

 كيتأتى ذلؾ مف خبلؿ التدريب كالتطكير. ,كمياراتيـ كاتجاىاتيـ
جؿ تحقيؽ التطكير كالتغير ا التنظيـ مف أية التي يمارسطشنالمياـ: كىي الكاجبات كاأل -3

 ركتينية السابقة.عماؿ الرؾ األتك 
زمة لتحكيؿ ساليب كالعمميات كالمعمكمات البٌل ألجيزة كاألادكات ك التكنكلكجيا: كىي األ -4

في  مداأل ة بعيدةيثار سمككية كىيكم, كلمتكنكلكجيا آلى مخرجات في المنظمةالمدخبلت إ
 مجاؿ التطكير في المؤسسة.
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 :(14: 2008)مطر,  ىداؼ التطكير التنظيمي كالتاليأما )مطر( فينقؿ أ
 كالجماعات. داألفراقكاعد الثقة بيف  رساء إ -1
 .كألىدافيااء لممنظمة نتمزيادة درجة اإل -2
 .باألىداؼ دارةمساعدة المديريف عمى تبني أساليب اإل -3
 .تحديد مسؤكلية اتخاذ القرارات, كحؿ المشكبلت مف خبلؿ المعمكمات الدقيقة -4

لعممة كاحدة  افما كجيلتغير التنظيمي كالتي كبلىك اية التطكير التنظيمي أعمم أف   ويرى الباحث
كرات ة التطكاكبىداؼ المؤسسة مف خبلؿ مقيؽ أكتعمؿ عمى تح ,مدعممية ليا أىداؼ طكيمة األ

اـ بعممية التطكير في كزارة التربية تمكيجدر االى ,في العالـكالتغيرات المتسارعة التي تحدث 
كخاصة  ,اة كالعممية اليائمة التي تحدث في عالمنا حالين بسبب التطكر في الثكرة المعرفي ؛كالتعميـ

 .المتسابقة كالمتطكرة كالمبتكرةفي مجاالت العمـ كالمعرفة كاالكتشافات كاالبحاث كالعمـك 
 ظيمي:نمراحل التطوير الت

كلكف أغمب  ,التنظيمي كيرطتاب في تحديد مراحؿ التيكجد اختبلؼ في كجيات النظر بيف الكي 
 (:991: 2001)ادريس, ثؿ في التالي تمكت دريس(عدة منيـ )إ مرحؿ عمى عكاجمالباحثيف أ

كالمعمكمات حكؿ مشكمة ما في  البياناتع ملى جالمرحمة إىذه  كتيدؼتشخيص المشكمة:  -1
 يذه العممية مجمكعة مف الخبراء.بكيقـك  ,المنظمة

يجاد مف خبلؿ إ ييرغقبيؿ خبراء التغيير بغرض تسييؿ عممية التالتدخؿ: كىك التصرؼ مف  -2
 لى نتائج مرغكب بيا في عممية التغيير.البدائؿ التي تؤدم إ

قدة كالمقيدة: كتتأتى ىذه المرحمة مف خبلؿ تحديد ثبلث مصادر عالتغمب عمى الظركؼ الم -3
 لمتأثير عمى عممية التغيير كالتطكير كىي:

  اإلداريةالقيادية ك كالميارات الممارسات أساليب نمط القيادة السائد ك. 
 العميا كالييكؿ التنظيمي كنظاـ الرقابة  دارةفمسفة كسياسة اإل م يشمؿ؛ كالذالتنظيـ الرسمي

 في المؤسسة.
 شطة ن  سكد المنظمة كاألـ التي تعراؼ كالقيي تتعمؽ بالعادات كاألكىي الت ؛الثقافة التنظيمية

 .فييا
كىؿ ىك  ,ره لبدء التنفيذاختيا تـالكقت التي بدخؿ لمتطكير التنظيمي: كيتعمؽ ذلؾ تتنفيذ ال -4

الدنيا سكاء العميا أك الكسطى أك  دريةات اإلمستكىتكل المنظمة ككؿ أـ عمى العمى مس
 ؿ مستكل عمى حدة.كك شكؿ جماعي أب
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بي ككجكد نظاـ رقا ,ية لمقارنة التغييراتسسارنامج: كذلؾ مف خبلؿ تحديد نقاط أبتقييـ ال -5
 (.19: 2008)مطر,  برنامجالمرجكة مف الىداؼ , كتحديد األئجاشؼ عف النتمحدد لمك

 أساليب التطوير التنظيمي:
 ساليب الشائعة االستخداـ في المؤسسات لمتطكير التنظيمي في التالييذكر )السكارنة( األ

 :(83: 2010)السكارنة, 
فراد عمى فيـ لحساسية )التدريب المخبرم(: كىك أسمكب قديـ ييدؼ الى مساعدة األتدريب ا -1

عف طريؽ تنمية الثقة بينو كبيف مجمكعات العمؿ  ,ية ميارات كسمككيات الفردتنمىمية أ
 كمف خبلؿ االتصاؿ بيف تمؾ المجمكعات. ,المحيطة بو

في عممية التطكير الحديثة, كيركز عمى  اا كاستخدامن بناء الفريؽ: كىك أكثر األساليب شيكعن  -2
 كالعامميف فييا. العمؿ ضمف مجمكعات بحيث تحدث منفعة متبادلة بيف المنظمة

التي تحدث داخؿ التنظيـ كالتي  معالجة الصراع: كيككف ذلؾ مف خبلؿ معايشة الصراعات -3
: 2012)ابك عمره,  أكالن مجمكعات كالعمؿ عمى حميا مف خبلؿ االختبلفات بيف ال تشاء
19). 

 :(60: 2006لو, )عبد اإل ساليب التطكير التنظيمي تكمف فيأ أف  و( لكيرل )عبد اإل
 مف خبلؿ التأثير المتبادؿ. الذاتيةالعبلقات الشخصية  لتنميةريب الحساسية: كىي طريقة تد -1
فراد كالعمؿ بركح الفريؽ األباـ تم( مف خبلؿ االىفرؽناء الب) اإلدارية التدريب عمى الشبكة -2

 الكاحد.
ة المختمف اإلداريةات مستكىى زيادة التخطيط في الل: كىك أسمكب ييدؼ إباألىداؼ دارةاإل -3

مف خبلؿ  رسمكب شامؿ لمتطكيا أك أيضن ىداؼ المنظمة, كىبيف العامميف كأ كتقميؿ الفجكة
بغية  ففرؽ الكاحد بيف الرؤساء كالمرؤكسيركح البكالعمؿ  ,ىداؼألصياغة ا يالتفكير ف
 .ىداؼ المكضكعةاألتحقيؽ 

 داء المؤسسةطوير أت: دور الميارات القيادية في امنً ثا
ييا نحك تطكير كفاءة بلؾ الميارات القيادية بناء المؤسسة التنظيمي كيكجامت أن  يرى الباحث 
تاجية المؤسسة, كيمكف إنثمة في تممكمف ثـ تطكير الخدمات المقدمة كال ,ميتياالمؤسسة كفاع

 تمخيص ذلؾ في التالي:
  اليدؼ , كىذا المنشأةتعمؿ تنمية الميارات القيادية عمى تحسيف قدرات القكل البشرية في

 الساسي المرجك مف عممية التطكير التنظيمي لممؤسسة.ا
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 السائدة في كالممارسات القيادية لدل المسؤكلية التي تغير الثقافة  كالميارات الصفات ترمي
ف الرؤساء كالعمؿ الجماعي كاقتساـ السمطة بي لى بث ركح التعاكففراد إنالمؤسسة مف اإل

 كالمرؤكسيف في المؤسسة.
   داء م مؤسسة لمميارات القيادية تؤدم إلى االرتقاء بمستكل األفي أ ليفامتبلؾ المسؤك  أف

في حؿ  اإلداريةقرار, كاستخداـ األساليب العممية ك الكظيفي كعدـ االست افكتقميؿ معدؿ الدكر 
 المشكبلت.

 رفع جيكزية المؤسسة لمكاجية التغييرات الخارجية التي قد تحدث ب تسيـ الميارات القيادية
كايجاد ثغرة في الييكؿ التنظيمي أك مياـ  ,ثر عمى تطكرىا كبناءىا التنظيميلممؤسسة كتؤ 
 ى المكارد البشرية كالعامميف في المؤسسة.ك حتٌ يا أك التكنكلكجيا المتبعة فيالمؤسسة أ

 :ممخص
ية, انسإنأك  يذه الميارات فكرية,كانتلمختمفة سكاء ا الميارات القيادية بأبعادىا أف  باحث يرل ال
فراد ؿ تنمية كتدريب األمف خبلالمؤسسة عمؿ  جاحنإل ادارية ضركرةن أك , ةذاتيأك نية, فأك 

فراد, ده )الييكؿ التنظيمي, المياـ, األكذلؾ عمى البناء التنظيمي بأبعا ,دائيـكتحسيف أ
كتنفيذ  ارارية المؤسسة كنمكىتمسافي الحفاظ عمى  كالتي بدكرىا تؤثر التكنكلكجيا, السياسات(

 كاىدافيا.خططيا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                     

35 

 

 الثالثالمبحث 
 وزارة التربية والتعميم العالي الفمسطينية

 :مقدمة
كمؤسسات التعميـ  ,العالي بشكؿ خاص ـكالتعميلتنظيمية لكزارة التربية تعتبر البيئة ا       
طبيؽ كثر البيئات مناسبة لتمف أ ك القطاع العاــ العالي سكاء في القطاع الخاص ألتعمياالعامة ك 

ذلؾ  ؛مقارنة بغيرىا مف المؤسسات يةكثر حاجة ليذه الميارات القياد, كىي األالميارات القيادية
, كىؿ يخرج الطبيب أك الميندس أك غيره صمحت باقي المؤسساتاذا صمح التعميـ  يان  أل

, كيأتي ذلؾ  ا إال إذا صمح التعميـ أصبلن ؾ م تقكـ بو تمطبلقنا مف طبيعة الدكر الذإنصالحن
عداد كتييئة ىي المسؤكلة عف إماطيا أنكاعيا ك أنمؤسسات التعميـ العالي بمختمؼ  أف  , إذ الكزارة

عد العنصر البشرم الككادر البشرية الطبلبية المؤىمة لخكض غمار العمؿ, كذلؾ فيي التي تي 
 ع الشاممة.تمالحيكم لجميع عمبلت تنمية المج

جؿ عميـ لتطكير البناء التنظيمي مف أفي الت إلداريةامية تطبيؽ الميارات القيادية ك ىكتأتي أ
 (.61: 2014)المدىكف, االرتقاء بمستكل جكدة مخرجات العممية التعميمية 

 : تعريف بوزارة التربية والتعميم العالي الفمسطينية:أوًل 
األكؿ في  العميا القيادية كالصؼ دارةيا اإلأن  تيعرؼ كزارة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية ب

, مف حيث تطبيؽ كىي حمقة الكصؿ بيف الحككمة كقطاع التعميـ ,كالتربكية اإلداريةات مستكىال
دارييف ؿ عمى جياز كامؿ مف القيادات كاإلتمجراءات الحككمة كالدكلة التعميمية, كتشسياسات كا  

كالخارجية شؤكف التعميـ الداخمية  إدارةميف كالكاقع عمى عاتقيـ مسؤكلية كالفنييف كالعام
المخططات كالبرامج كتشرؼ عمى تنفيذ  ,كىي التي تتكلى كضع الخطط كالسياسات ,فيةاكاألشر 

يز كزارة التربية كالتعميـ العالي بأسمكب تمىداؼ التنظيمية, كتالتعميمية مف أجؿ تحقيؽ األ
طف, مناطؽ الك  كترامي تكاجدىا الجغرافي في جميع كذلؾ لكبر حجميا ؛البلمركزية في العمؿ

ع العاـ ذلؾ في القطا افشطة التعميـ سكاء كأنؾ فيي المشرؼ المباشر عمى تطبيؽ كذل
رس الخاصة(اك التابع لممنظمات األىمية أك الغير ك القطاع الخاص )المدا)المدارس الحككمية( أ

 (.58: 2016)الشافعي,  ااألكنرك ك الدكلة مثؿ )مدارس ككالة الغكث البلجئيف( حككمة أ
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 العالي والتعميم التربية وزارة رسالة: ايً انث

 الفمسطيني كالتعميـ التربية تطكير عف المسئكلة الرسمية الجية ىي العالي كالتعميـ التربية كزارة
 غيركالتعميـ  النظامي, العاـ كالتعميـ األطفاؿ, رياض :ذلؾ في بما اتمستكىال جميع عمى

 إدارة عف المسئكلةيا أن   كما العالي, التعميـك  كالتقني, الميني كالتدريب كالتعميـ النظامي,
 تديرىا التي كتمؾ الخاصة, التعميمية المؤسسات عمى كاإلشراؼ الحككمية, التعميمية المؤسسات

 .كالجنكبية الشمالية المحافظات في الغكث ككالة
 كعيتون كتحسيف لمجميع, التعميـ تكفير فاضم في العالي كالتعميـ التربية كزارة رسالة ثؿتمت

التربية  كزارة). العصر ىذا متطمبات مع لمتكيؼ المتعمميف احتياجات تمبية جؿأ مف كمعاييره
 .( 2017دائرة العبلقات العامة , غزة ,  –ميـ العالي كالتع
 : رؤية وزارة التربية والتعميم العاليثالثًا

 نيضة في كيسيـ ,كالعربية اإلسبلمية كثقافتو ككطنو بدينو يعتز فمسطيني فاسإن تييئة"
 كالتكنكلكجي, العممي التطكر متطمبات مع بإيجابية كيتفاعؿ كاإلبداع, لممعرفة كيسعى عو,تم  مج

 اإلقميمية كاألسكاؽ الثقافات عمى كمنفتح كالعممية؛ العممية المجاالت في المنافسة عمى كقادر
الجكدة في نظاـ  كتحقيؽ مح,كالتسا المساكاة عمى يقـكمي قيٌ   عتم  مج بناء عمى كقادر كالعالمية,

 .(2015)مكقع كزارة التربية كالتعميـ, غزة:  التعميـ العالي"
 العالي والتعميم التربية وزارة سياسات: رابًعا

 (:2012)كزارة التربية كالتعميـ, قسـ التخطيط: دىا الوزارة تميا وتعمأىم السياسات والمجالت التي تقد

 :في األطفاؿ لجميع الجيد التعميـ بتكفير ممتزمة العالي كالتعميـ التربية كزارة التعميم لمجميع 
نك  اذككرن  المدرسة سف  التعميـ مثؿ اتمستكىال لمختمؼ الجيد التعميـ في االلتحاؽ زيادة, ااثن ا 

 .النظامي غير التعميـ ككذلؾ ,الميني التعميـ اكمتضمنن  ,العالي
 لعالي بسياسات تتكاءـ مع الديف اإلسبلمي كزارة التربية كالتعميـ ا تمتـزاإلسالمية:  القيم

الكزارة تنبذ  أف  باعتباره الديف الرسمي لمدكلة بحسب بنكد الميثاؽ الكطني الفمسطيني, كبذلؾ ف
 كؿ ما يتنافى مع اإلسبلـ مف ممارسات تربكية أك مناىج أك فعاليات.

 اخاصن  اامن تماى الخطة يلً كٍ تي كسى  ,كالتكنكلكجيا العمـك تعميـ تحسيف :والتكنولوجيا العموم 
 اتمستكىال جميع عمى التعميـ في كاالتصاالت المعمكمات تكنكلكجيا استخداـ لتكسيع

 .بالحاسكب المرتبطة كالدراسات
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 أف  التركيز عمى تحسيف نكعية كمخرجات التعميـ العالي, عمى اعتبار  صبٌ إنالعالي:  التعميم 
عكس صحيح, كستحاكؿ الكزارة الكصكؿ إلى التعميـ العالي رافد أساسي لمتعميـ العاـ كال

معايير دقيقة كثابتة لمعرض كالطمب بيف التعميـ العاـ كالتعميـ العالي بما يضمف تغذية كؿ 
 منيما لآلخر دكف ترىؿ أك عجز.

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

 .الخطط تنفيذ في المحرز لمتقدـ الدكرية كالمراجعة كالمتابعة كالتنفيذ كالتخطيط السياسات
 دارةك  كتنفيذ تخطيط عمى القدرة تطكير :والتنظيم التخطيط عمى القدرة  كما التربكية, الخطة ا 

ـ    الحكافز كربط كتنفيذ ككضع الصمة, ذات لمجاالتا في لمتدريب استراتيجية تطكير ت
  التطكير كمكاصمة القرار اتخاذ لدعـ تطكير تـكسي لممتدربيف,

 عادة الالمركزية ـ   :الوزارة ىيكمية وا   عمى بناء البلمركزية, نحك لمتكجو منيجية كضع ت
ـ   التي الخبرات  صبلحيات لدييا المديريات كانت عندما الطكارئ فترة خبلؿ اكتسابيا ت
ـ   مكازو  كبشكؿ الناشئة كالمشاكؿ التحديات لمكاجية قرارات التخاذ  التنظيمي الييكؿ مراجعة ت
 .كالمؤسسات اتمستكىال جميع شامبلن  لمكزارة

 ـ  ك  القدس, في بالتعميـ اخاصن  اامن تماى الخطة أكلت :القدس  األقؿ عمى كاحدة مدرسة تكفير ت
 المتزايدة, لبلحتياجات لبلستجابة المستأجرة كاألبنية ةالصفي الغرؼ كزيادة يناسك مجمع لكؿ
ـ   كما  .المؤىميف المعمميف عمى اإلبقاء جؿأ مف المكظفيف ركاتب زيادة ت

 العالي كالتعميـ التربية كزارة تيمؿ فمف غزة, قطاع في الراىف لمكضع تبعنا: الجغرافية الوحدة 
 الضفة في الحاؿ ىك كما ,غزة قطاع كاحتياجات متطمبات جميع بتكفير فستقـك غزة؛ قطاع
 . ( 68: ـ2017 -2012لكزارة التربية كالتعميـ العالي,  الخطة االستراتيجية) القدس ذلؾ في بما الغربية

 الفمسطينيةالعالي : ميام وزارة التربية والتعميم خامًسا
 العامة لمتعميم العام دارةاإل

كتضػػع  ,بكيػة المتعمقػػة بمراحػػؿ التعمػػيـ األكػػاديميالعامػػة إلػػى تنفيػػذ السياسػػات التر  دارةاإل تسػعى
عمػػى  ؿكتعمػ ,يف كالمػكائحانكتحػدد اإلجػراءات البلزمػة لتطبيػؽ القػػك  ,الخطػط كالبػرامج المتعمقػة بػو

اشى مع متطمبات تمبما يك  إصدار القرارات الخاصة بالتعميـ األكاديمي بما يتناسب مع المجريات
   ة.كالثكرة المعمكماتي العصر

 تكنولوجيا المعموماتلالعامة  دارةاإل
ظمة المعمكماتية المتعمقة بالكزارة اإللكتركنية مع جميع مؤسسات الكزارة لجمع نكتشغيؿ األ إدارة

 ي.نآبشكؿ دقيؽ ك  البيانات
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 العامة لمتطوير وتنمية القدرات دارةاإل
تشخيص لعالي ك إعداد اإلطار العاـ لمشاريع الدراسات كاألبحاث ذات األىمية لقطاع التعميـ ا

شاء إنمتابعة ك  ع الفمسطينيتم  ك احتياجات المجحن وتكجييك  لكاقع التعميـ العاليدقيؽ مع مكاكبة 
دائرة   –) كزارة التربية كالتعميـ العالي . ات ألغراض التخطيط في قطاع التعميـ العاليناقكاعد بي

 (.  2117التخطيط , 
بيا الكزارة  تقـكالمياـ المتجددة كالمتنكعة التي شطة كالميارات ك نه األىذ أف   ويرى الباحث
ء التنظيمي طاع غزة مف تنمية لمميارات القيادية كالعمؿ عمى تطكير البناقبمحافظات 

ما إنع الفمسطيني, تمميمية المقدمة لممجالخدمات التع بمستكلجؿ االرتقاء كالمؤسسي لمكزارة مف أ
صالح  جؿ صناعة جيؿو ع مف أتماعية نحك أفراد المجتمسؤكلية الدينية كاالجتعزيز الم ايأنمف ش

 حيثما كجد .  اإلنسافلتقدـ كخدمة كيتقدـ بو نحك التحرير كا ,عوتميخدـ دينو ككطنو كمج
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 الفصل الثالث

 الدراسات السابقة

 
 
 
 
 

 ُمقدمة 
 : الدراسات السابقةأوًل 

 الدراسات التي تناولت الميارات القيادية 
 راسات التي تناولت البناء التنظيميالد 

 : التعميق عمى الدراسات السابقةايً انث
 : الفجوة البحثيةثالثًا
 الخالصة 
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 الدراسات السابقة:
  مقدمة:
مكضكع  أف  ك  قكـ عميو مكضكع البحث خاصةن ر الدراسات السابقة ىي األساس الذم يتعتب      

فتاح نكذلؾ بعد التطكر التكنكلكجي كاإل ,اـتماى مكضعصبح كالبناء المؤسسي ا اإلداريةالقيادات 
عمى العالـ بسبب سيكلة كسائؿ االتصاؿ كالتكاصؿ, لذلؾ تناكؿ الباحث مجمكعة مف الدراسات 

 (.5(, كاألجنبية كعددىا )8(, كالعربية كعددىا )15السابقة منيا: المحمية كعددىا)
 اإلدارية الدراسات السابقة المتعمقة بميارات القيادات: 
 :: الدراسات الفمسطينية أوًل 
 ان:بعنو م( 2014دراسة )المزين,  .1

 األزمات إدارةكقدرتيا عمى  اإلدارية"مدل تكفر الصفات القيادية لدل القيادات 
 بكزارة التربية كالتعميـ العالي" 

 اليدف من الدراسة:
في كزارة  اإلداريةيادات لى مدل تكفر الصفات الشخصية كالقيادية لمقىدفت الدراسة التعرؼ إ
الدكائر كرؤساء  األزمات مف كجية نظر مديرم إدارة كقدرتيا عمى ,التربية كالتعميـ العالي

 األقساـ.
ـ   استبانةكقد قاـ الباحث بإعداد  راسة المنيج الكصفي التحميمي,كقد استخدـ في ىذه الد  ت

( 120) اـ البالغ عددىـساء األقسالدكائر كرؤ  ع الدراسة المككف مف مديرمتمى  مجتكزيعيا عم
ـ  ك  ,استبانة  %(.100استردادىا جميعيا أم بنسبة استرداد ) ت

 :أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة
   إدارةعمى  اإلداريةالقيادات  قدرة أف  , ك %(84خصية كالقيادية متكفرة بنسبة )الصفات الش أف 

 %(.74زمات متكفرة بكزف نسبي قدره )األ
 إدارةعمى  اإلداريةتكل قدرة القيادات فركؽ جكىرية ذات داللة إحصائية بيف مس كجكد 

 عزل لمتغيرات ) الجنس, العمر, المؤىؿ العممي, سنكات الخدمة(.زمات تي األ
 لييا الدراسة:أىم التوصيات التي توصمت إ

  ى لتعميـ حتٌ في كزارة التربية كا اإلداريةالمحافظة عمى الصفات الشخصية كالقيادية لمقيادة
 ر بيا الكزارة.تم  تتغمب عمى مكاجية الصعاب كاألزمات التي قد 
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  رة زمات كالقدمف أجؿ التعامؿ الجيد مع األ اإلداريةضركرة رفع كفاءة الجاىزية لمقيادات
 ي كزارة التربية كالتعميـ.عمى اتخاذ القرارات الضركرية ف

 انبعنو  م(: 2014دراسة )الخطيب,  .2
 األزمات" إدارةكعبلقتيا ب االستراتيجية "ميارات القيادة

 اليدف من الدراسة:
زمات في الييئات األ إدارةتيجية كعبلقتيا بميارات القيادة االسترا تيدؼ الدراسة التعرؼ إلى

 المحمية الفمسطينية في محافظات غزة.
امؿ كقاـ الباحث باستخداـ طريقة الحصر الش ,كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي

 سمى كظيفة رئيس قسـ فأعمى.لجميع المكظفيف مف مي 
( 211صؿ )مف أ استبانة( 192استرجاع ) تـ  حيث  ,كأداة لمدراسة ستبانةاالكاستخدـ الباحث 

 %(. 90.01ثـ تكزيعيا نسبة استرداد )
 لييا الدراسة:التي توصمت إ ىم النتائجأ
 ما يخص مجاالت ميارات  مادراسة فيع التمفراد مجدرجة عالية مف المكافقة مف قبؿ أ كجكد

كذلؾ بكزف نسبي  ,االستراتيجيةما يخص مجاالت ميارات القيادة  ماالدراسة في
 االستراتيجيةظيرت الدراسة كجكد عبلقة إيجابية بيف تكفر الميارات القيادية (, كأ71.15%)
دارةك   األزمات. ا 

   و تأن ( 0.05كجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ≥α بيف متكسط استجابات )
دارةالمبحكثيف حكؿ عبلقتو بالميارات القيادية االستراتيجية ك  االزمات في الييئات المحمية  ا 

 الفمسطينية.
 لييا الدراسة:لتي توصمت إاوصيات تىم الأ
  في الييئات المحمية مف  االستراتيجيةضركرة المحافظة عمى القدرات العالية لميارات القيادة

منو في مجاؿ التنمية  ةدكرات التدريبية كتبادؿ الخبرات بيف العامميف لبلستفادخبلؿ عقد ال
 كالتطكير لميارات القيادة كذلؾ مف خبلؿ البعثات الخارجية.

 انم(: بعنو 2014ة, اندراسة )فرو  .3
 كية"ان"فاعمية برنامج تدريبي لتنمية الميارات القيادية لدل طبلب المرحمة الث
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 اليدف من الدراسة:
كية, ككذلؾ انالكشؼ عف مستكل الميارات القيادية لدل طبلب المرحمة الثفت الدراسة ىد

نسبة التغير في متكسط الميارات القيادية  افالتعرؼ عمى نتيجة تطبيؽ البرنامج لمدة شيريف كبي
كية كاستخداـ الباحث انمرحمة الث( طالب مف ال15لدل الطبلب, كتككنت عينة الدراسة مف )

 الميارات القيادية, البرنامج التدريبي لتنمية الميارات القيادية. استبانةفة مثؿ دكات مختمأ
 لييا الدراسة:أىم النتائج التي توصمت إ

   درجة بكزف نسبي (215,06)متكسط الدرجة الكمية لمميارات القيادية لدل الطبلب بمغ  أف 
القيادية لدل طبلب الى ارتفاع الميارات  (%60)و يكجد أن  مما يشير إلى  (%72,9)

 كية.انالمرحمة الث
   حصائية عند مستكل داللةو ال تكجد فركؽ ذات داللة إأن  (0.05 ≥α)  بيف متكسط درجات

 فراد المجمكعة التدريبية عمى مقياس الميارات القيادية بعد التدريب.أ
 أىم التوصيات التي توصمت الييا الدراسة:

 شرفيف كالمعمميف عمى كيفية تقديـ المساعدة لمطبلب اـ بتدريب المرشديف كالمتمضركرة االى
 الذيف لدييـ سمات قيادية.

 المدرسية كالمرشديف لتدريب الطبلب. دارةمدرسية مف قبؿ اإل افعمؿ لج 
  كاعيا.أنلتنمية الميارات القيادية بجميع تنفيذ برامج تدريبية في جميع المدارس 
 انم(: بعنو  2013, يميتمالدراسة ) .4

 التغير التنظيمي في الجامعات الفمسطينية في الضفة الغربية" دارةإلزمة القيادية البٌل "الميارات 
 اليدف من الدراسة:

التغير التنظيمي في الجامعات  دارةإلى الميارات القيادية البلزمة عمالتعرؼ  ىدفت الدراسة
 الفمسطينية.

 البياناتكأداة لجمع المعمكمات ك  ةستباناالكاستخدـ  ي,د الباحث المنيج الكصفي التحميمتم  كقد اع
( مف العامميف في الجامعات الفمسطينية في الضفة الغربية مف 333كقد بمغت عينة الدراسة)

 العميا. اإلداريةات مستكىال
 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

 ات القيادية في الجامعات الفمسطينية ىي الميار  اإلداريةارسيا القيادات تمىـ الميارات التي أ
 الذاتية.
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  ثر )الجامعة, المسمى الكظيفي( ذات أ لى تغيراتعزل إتكجد فركؽ ذات داللة إحصائية تي
 .اإلداريةفي تنمية القيادات 

 برز مجاالت التغير التنظيمي مجاؿ التغير في التكنكلكجيا.مف أ 
  ٌيادية الفكرية.الميارات الق ات النتائج عمى أثر أكثر الميارات القيادية تطبيقن كذلؾ دل 
  ٌتمييا  اإلداريةعممية التغير التنظيمي ىي الميارات القيادية  دارةأىـ المجاالت إل أف  ف تبي

 ثـ الفكرية. اإلنسانيةالميارات القيادية 
 لتوصيات التي توصمت إلييا الدراسة:اأىم 
 ية في الضفة اـ بتنمية الميارات القيادية لدل العامميف في الجامعات الفمسطينتمضركرة االى

 الغربية.
 اـ رئاسة الجامعة بتطكير القيادات الجديدة.تمضركرة اى 
 انبعنو  م(: 2012, الديبدراسة )  .5

 كاألكاديمية بالجامعات الفمسطينية لمقيادة التحكيمية" اإلدارية"مدل ممارسة القيادات 
 اليدف من الدراسة:

بالجامعات الفمسطينية لمقيادة  اإلداريةلى مدل ممارسة القيادات ىدفت الدراسة التعرؼ إ
التحكيمية مف كجية نظر أعضاء الييئة التدريسية كمعرفة الصعكبات التي تكاجييا كسبؿ حميا, 

ـ  كقد  ,كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي تطبيؽ الدراسة عمى عينة مف أعضاء  ت
 مية, األقصى, القدس المفتكحة(.الييئة التدريسية في الجامعات الفمسطينية مثؿ)األزىر, اإلسبل

 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
   األكاديمية لمقيادة التحكيمية بمغ  اإلداريةالكزف النسبي لدرجة ممارسة القيادات  أف

(52.8.)% 
   األكاديمية في الجامعات  اإلداريةو يكجد ضعؼ بشكؿ متفاكت في ممارسة القيادات أن

 الفمسطينية.
 وصيات التي توصمت إلييا الدراسة:أىم الت

 اإلداريةيف المتعمقة بالقيادات انظمة كالقك نضركرة تعزيز األ. 
 .العمؿ عمى بناء معايير كاضحة تبيف اختيار القيادات 
  السمات كخصائص  اإلداريةإشراؾ المختصيف كذكم الخبرة في زيادة تفعيؿ امتبلؾ القيادات

 القيادة التحكيمية.
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 انبعنو  م(: 2010غا, دراسة )األ .6
كدكرىا في إحداث التطكر كالتغير التنظيمي اإليجابي في البنكؾ العاممة في  اإلدارية"القيادات 

 قطاع غزة"
 اليدف من الدراسة:

حداث التطكير كالتغيير التنظيمي في إ اإلداريةىدفت الدراسة التعرؼ إلى دكر القيادات 
حداث التطكير ماط القيادية في إنديد عبلقة األحكت ,اإليجابي في البنكؾ العاممة في قطاع غزة

 فراد كالجماعات كالتنظيـ نفسو.التنظيمي اإليجابي عمى مستكل األ كالتنفيذ
ـ  ك  مف القيادات العميا كالكسطى  ع الدراسةتمف مجاستخداـ المنيج الكصفي التحميمي, كتككٌ  ت

ـ  ك  ,كمكظفة ا( مكظفن 630)دارييف في البنكؾ العاممة في قطاع غزة, كالبالغ عددىـ كاإل  ت
 كمكظفة. ا( مكظفن 245كقد بمغ حجـ العينة المبحكثة ) ,استخداـ العينة العشكائية الطبقية

 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
  النمط القيادم السائد في البنكؾ الفمسطينية في قطاع غزة ىك النمط الديمقراطي كيميو

 كيميو الحر. ,البيركقراطي
 في إحداث التطكير كالتغيير التنظيمي اإليجابي في البنكؾ  اإلداريةؾ دكر كبير لمقيادات ىنا

 في قطاع غزة.
  في البنكؾ العاممة في قطاع غزة  اإلداريةتكافر القدرات القيادية درجة مقبكلة في القيادات

 كتؤثر بشكؿ إيجابي عمى التطكير كالتغيير التنظيمي.
 لييا الدراسة:أىم التوصيات التي توصمت إ

  في البنكؾ العاممة في قطاع غزة. اإلداريةتعزيز التكجو الديمقراطي لدل القيادات 
 اـ بتطكير القيادات في البنكؾ الفمسطينية في قطاع غزة مف خبلؿ التدريب تمزيادة االى

 ر كالمتكاصؿ.تمالمس
 انبعنو  م(: 2009, أبو زعيتردراسة ) .7

 ت القيادية كسبؿ تطكيرىا"اية بمحافظات غزة لمميار ك ان"دكر ممارسة مديرم المدارس الث
 اليدف من الدراسة:

كية كسبؿ  انالمدارس الث ارسة الميارات القيادية لدل مديرملى درجة ممالتعرؼ إىدفت الدراسة 
كأداة لمدراسة كبمغت  ستبانةاالتطكيرىا, كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي, كاستخدـ 

 .ا( معممن 832عينة الدراسة )
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 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
   ابدرجة عالية جدن  كانتات القيادية كية لمميار اندرجة ممارسة مديرم المدارس الث أف. 
  عزل لمتغير )الجنس, سنكات الخبرة(.عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المبحكثيف تي 
 (.عزل لمتغير )المنطقة التعميميةكجد فركؽ تي ت 
  ٌكتأتي في المرتبة األكلى ثـ  ,مف أعمى الميارات المكجكدة اإلداريةالميارات  أف  ف بي

مجاؿ الميارات  , كأخيرنااإلنسانيةيميو الميارات  ,ثـ مجاؿ الميارات الفكرية ,الميارات الذاتية
 الفنية.

 أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة:
رار في عقد تمكاالس ,رتمكية بشكؿ مسانالمدارس الث ماـ بتطكير الميارات لدل مدير تمىاال

عميمية األخرل مثؿ في المراحؿ الت نمي قدرات كميارات المديريفالدكرات كالندكات التي تي 
 بتدائية.اإلعدادية كاإل

 ًيا: الدراسات العربيةانث
 انبعنو  م(: 2015دراسة ) عمار,  .1

 لمؤسسات االقتصادية"عمى أداء العامميف في ا اإلدارية"تأثير القيادة 
 اليدف من الدراسة:

عمى األداء الكظيفي لمعامميف في المؤسسات محؿ  دارةثر القيادة كاإلىدفت الدراسة التعرؼ إلى أ
 الدراسة كىي المديرية الجميكرية لمتكزيع.
رنتيا مقاك يساعد عمى جمع الحقائؽ كالمعمكمات  ون  أل ؛كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي

لى تعميمات مقبكلة, كقد استخدـ الباحث أسمكب المسح بالعينة كتحميميا كتفسيرىا لمكصكؿ إ
كذلؾ استخدـ الباحث المقابمة  ,( مف رؤساء األقساـ في مديريات التكزيع322كالتي شممت )

 كالمبلحظة اثناء الدراسة.
 أىم النتائج التي وصمت إلييا الدراسة:

  مكأظيرت النتائج كجكد عبلقة جكىر ية مشاركتيـ في العمؿ كاتخاذ انية بيف أداء العامميف كا 
 القرار.

   كجد عبلقة ذات داللة إحصائية إيجابية بيف نمط القيادة الديمقراطية كمستكل األداء و تأن
 الكظيفي.

  عزل ماط القيادة كعبلقتيما باألداء الكظيفي تي أنال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف
 مر, المؤىؿ العممي, سنكات الخبرة(.لمتغير )الجنس, الع
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 أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة:
   راريتيا في ظؿ تماس افىي حجر الزاكية لنجاح أم مؤسسة كضم اإلداريةالقيادة  أف

 المنافسة الشديدة.
  ضركرة إرساء قكاعد التنظيـ اإلدارم في كيفية اختيار القائد كفؽ األداء كالمقكمات الكاجب

 رىا في القائد الرشيد.تكاف
 .التأكيد عمى أىمية الصفات الجسمية كالعقمية كاألخبلقية كالثقافية في المدير كالقائد 
 انم(: بعنو  2015, اندراسة )حن .2

 كدكرىا في تنمية االبداع بالمؤسسة" اإلدارية"القيادة 
 اليدف من الدراسة:

ر النفقات البلزمة مؤسسة كمدل تكفيفي ال اإلداريةة القيادية انىدفت الدراسة التعرؼ إلى مك
كأداة بحث  ستبانةاالبداع في المؤسسة, كاستخدمت الدراسة لممارستيا مف أجؿ تحقيؽ اإل

 كذلؾ استخداـ الباحثة المنيج الكصفي التحميمي. ,لمدراسة
 ىم النتائج التي توصمت الييا الدراسة:أ
 لدل المرؤكسيف.بداع ف متغيرات السمكؾ القيادم ككجكد إكجكد ارتباط بي 
  ,كتطبيؽ  ,الرتبة الكظيفية لممرؤكسيفك كجكد ارتباط مكجب بيف عناصر المؤىؿ العممي

 بداع في المؤسسة., ككذلؾ كجكد عبلقة ليا بمستكل اإلالممارسات القيادية
  اشى مع المغيرات الجديدة بالبيئة.تمالقائد الناجح ىك الذم ي أف  التأكيد عمى 

 لييا الدراسة:مت إأىم التوصيات التي توص
  ىداؼ , كتسيـ في تحقيؽ األفي المؤسسة اا حيكين عنصرن  اإلداريةتككف القيادة  أف  ضركرة

 المسيطرة.
 فاؽ عمى تنميتيا.نالمؤسسة كاإلمف قبؿ  اإلداريةة القيادة انركرة االعتراؼ بمكض 
 يف فييا.جؿ تنمية ميارات العاممالداخمية كالخارجية لممؤسسة مف أ رار العبلقاتتماس 
 انبعنو  م(: 2014راسة )أبو راس, د .3

 في تنمية الثقافة التنظيمية لدل العامميف" اإلدارية"دكر القيادة 
 اليدف من الدراسة:

في تنمية الثقافة التنظيمية لدل العامميف في  اإلداريةلى دكر القيادة ىدفت الدراسة التعرؼ إ
 كالثقافة التنظيمية. اإلداريةيادة كمعرفة العبلقة الكامنة بيف الق ,مناجـ الفكسفات
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كالمقابمة كالمبلحظة  ستبانةاالكذلؾ استخدـ الباحث  ,كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي
 كأدكات في الدراسة.

 ( عامؿ محؿ الدراسة.100%( مف العامميف مف أصؿ )62ع الدراسة مف )تمحيث تككنت مج
 التي توصمت الييا الدراسة:ىم النتائج أ
 جؿ تكامؿ ئة الخصبة لمثقافة التنظيمية مف أفي تييئة البيميـه  دكره  اإلداريةلمقيادة  ف  أ

 أىداؼ المنظمة مع أىداؼ العامميف.
   فراد لرفع مستكل الكفاءة كالفعالية مارسة األالقيادة الناجحة ىي التي تؤثر في م أف

 التنظيمية.
 لتوصيات التي توصمت الييا الدراسة:اىم أ

ىـ كتنمية قدراتيـ المسؤكلة عنيـ كبأمكر  اإلداريةاـ القيادات تم  فراد العامميف باىشعار األضركرة إ
 سجاـ أىداؼ المؤسسة مع أىداؼ العامميف.إنجؿ كالمحافظة مف أ

 انبعنو  م(: 2007, الشييريراسة )د .4
ية بالمنطقة ك انىمية المتكسطة كالثبالمدارس األ اإلداريةل القيادات التطكير كالتغيير لد إدارة"

 الشرقية"
 اليدف من الدراسة:

مديرم ل اإلداريةلى كاقع التطكير كالتغيير المستخدمة مف قبؿ القيادات ىدفت الدراسة التعرؼ إ
المتبناة لمديرم المدارس في ظؿ  اإلداريةلى استراتيجية القيادات المدارس االىمية, كالتعرؼ إ

 .دارةالتغيرات الحديثة لئل
مى جميع مديرم ع الدراسة عتمؿ مجتمحث المنيج الكصفي التحميمي, كاشكقد استخدـ البا

 ىمية بالمنطقة الشرقية.كككبلء المدارس األ
 لييا الدراسة:التي توصمت إىم النتائج أ
  تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة (0.05 ≥α بيف إجابات المبحكثيف )

 بلؼ طبيعة العمؿ.الخت احكؿ معكقات التطكير كالتغيير طبقن 
  تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة (0.05 ≥α)  بيف إجابات األفراد

حكؿ ممارسة  ( عامان 30)كبر مف ا أعامان, كاألفراد األكبر عمرن  (30)مف  ااألصغر عمرن 
 فراد صغار السف.التغيير كالتطكير لصالح األ إدارة
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 سة:لييا الدرالتوصيات التي توصمت إاىم أ
  التغيير  دارةإلبالمدارس  اإلداريةعمى القيادات التربكية العمؿ عمى تفعيؿ ممارسة القيادات

 التنظيمي.
  التغيير  دارةإلبالمدارس  اإلداريةالعمؿ عمى إزالة المعكقات التي تحد مف ممارسة القيادات

 التنظيمي.
 التغيير. إلحداث كتنمية قدراتيا اإلداريةاـ بالتدريب كتأىيؿ القيادات تم  االى 

 ثالثًا: الدراسات األجنبية
 ان(: بعنو Niemann, 2006دراسة )  .1

 التعميـ" إدارة"العبلقة بيف ممارسة القيادة كالثقافة التنظيمية مف منظكر 
"The Relationship Getween Leadership Practices And Organizational 

Culture: An Education ManagentPrerspctive" 

 يدف من الدراسة:ال
قافة التنظيمية لممدارس في كالث اإلداريةلى العبلقة بيف ممارسة القيادة التعرؼ إىدفت الدراسة 

 فريقيا, كالكشؼ عف االرتباط بيف القيادة كالثقافة التنظيمية لممؤسسة التعميمية.شماؿ إ
ـ  ك  ـ   استبانةكبناء  ,مدرسة (30)فحص عينة مككنة مف  ت منيا لتحميؿ مدل ( 149تكزيع ) ت

 كتنمية الثقافة التنظيمية لممبحكثيف. اإلداريةقدرات القيادات 
 لييا الدراسة:أىم النتائج التي توصمت إ

 كبيف تنمية الثقافة التنظيمية  اإلداريةلميارات القيادة  كجكد عبلقة بيف ممارسة المديريف
 لمعامميف في المؤسسة.

   ـ  الثقافة التنظيمية ي أف خبلؿ تطبيؽ المبادئ كالقكاعد العميا مف  دارةمف خبلؿ اإل تنميتيا ت
 .دارةسس السميمة في اإلكاأل

 لييا الدراسة:أىم التوصيات التي توصمت إ
 كمف خبلؿ تبادؿ  ,مف خبلؿ تفكيضيـ تـتنمية الثقافة التنظيمية لمعامميف في المدارس تح

 الخبرات كالمعمكمات.
 جؿ تحقيؽ األىداؼ.ة بيف العامميف مف أكف كبناء الثقضركرة تنمية ركح التعا 
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 (:Sahin, 2004دراسة ) .2
 المدارس كالمعممكف" مديرمما يدركيا كثقافة المدرسة ك  اإلداريةلقيادة "العبلقة بيف نمط ا

"The Relathionship Between Transform And Transactional Leadership 
Styles Of School Principles And School Culture" 

 اليدف من الدراسة:
كثقافة المدرسة في تركيا حسب ما  اإلداريةلى تحديد العبلقة بيف نمط القيادة ىدفت الدراسة إ

 يدركيا مديرك المدارس كالمعممكف.
في  ا( مديرن 50)ا ك( معممن 950كاستخدمت الباحثة المنيج الكصفي لتحميمي, كشممت الدراسة )

ـ  تركيا, كقد   .ستبانةاالتخداـ كباس البياناتجمع  ت
 لييا الدراسة:أىم النتائج التي توصمت إ

   ماط األخرل.نيفضمكف نمط القيادة التحكيمية اكثر مف األ المديريف أف 
   كثر مف كجية نظر المعممكف.ثقافة المدرسة أكثر إيجابية مف كجية نظر المديريف أ أف 
  مف التعاكف كثقافة التبادؿ في المدرسة. يكجد مستكل عاؿو 
 .تكجد عبلقة إيجابية بيف القيادة التحكيمية كثقافة المدرسة 

 لييا الدراسة:أىم التوصيات التي توصمت إ
ثقافة جؿ التقدـ بالكتفعيؿ ثقافة التعاكف بيف المديريف كالعامميف في المدارس مف أضركرة تنمية 

 ىداؼ المؤسسة.التنظيمية لممنظمة كصكالن إلى تحقيؽ أ
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 التنظيميلمتعمقة بالمتغير التابع البناء الدراسات ا: 
 : الدراسات المحميةأوًل 
 انم(: بعنو  2015دراسة )ابو ورد,  .1

في ككالة الغكث كتحديد درجة التطكير التنظيمي  مدرسةداء مديرم ال"درجة فاعمية نظاـ تقييـ أ
 المدرسي فييا كالعبلقة بينيما"

 اليدف من الدراسة:
كتحديد  ,داء مديرم المدارس في ككالة الغكثرجة فاعمية نظاـ تقييـ أى تحديد دلىدفت الدراسة إ

ف نظاـ درجة التطكير التنظيمي المدرسي فييا كالعبلقة بينيما, ككذلؾ الكشؼ عف العبلقة بي
 لمتغيرات الجنس كالمؤىؿ العممي, كسنكات الخبرة. اكفقن داء كالتطكير التنظيمي تقديـ األ

كأداة لجمع  ستبانةاالـ الباحث , كذلؾ استخدالكصفي التحميميكقد استخدـ الباحث المنيج 
 كمديرة. ا( مديرن 215كتككنت عينة الدراسة مف ) البيانات

 لييا الدراسة:أىم النتائج التي توصمت إ
 داء كالتطكير التنظيمي في مدرسة ككالة الغكث.كجكد درجة كبيرة بيف نظاـ تقديـ األ 
 ال تكجد فركؽ فردية ذات داللة إ ( 0.05حصائية عند مستكل داللة ≥α بيف متكسطات )

 ,كالمؤىؿ العممي ,الجنس)عزل لمتغيرات تأثيرات مديرم المدارس لفاعمية نظاـ التقييـ تي 
 .(كسنكات الخبرة

 داء يرم المدارس لفاعمية نظاـ تقييـ أتكجد عبلقة طردية بيف متكسطات درجت تقدير مد
 لمتطكير التنظيمي المدرسي.العامميف كمتكسطات درجات تقديراتيـ 

 لييا الدراسة:أىم التوصيات التي توصمت إ
  ٌات المختمفة مف مستكىييز بيف التم  ال تـى يضركرة زيادة التدرجات التصنيفية لنظاـ التقييـ حت

 داء المديريف.أ
 بداع كالتطكير لدل التي تستيدؼ تنمية االبتكار كاإل زيادة عدد برامج التطكير التنظيمي

 مميف.العا
 انم(: بعنو  2015دراسة )مطر,  .2

 "دكر القيادات الشابة في التطكير التنظيمي لممؤسسات الشبابية الفمسطينية في قطاع غزة"
 اليدف من الدراسة:

في التطكير التنظيمي لممؤسسات الشابة  لى دكر القيادات الشابةىدفت الدراسة التعرؼ إ
ث المنيج الكصفي التحميمي, كاستخدـ الباحث الفمسطينية في قطاع غزة, كقد استخداـ الباح
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لممؤسسات الشبابية  دارةكتككنت العينة مف رؤساء مجالس اإل ,البياناتكأداة لجمع  ستبانةاال
 .ا( قائدن 132كالبالغ عددىـ )

 لييا الدراسة:أىم النتائج التي توصمت إ
 ف خبلؿ الكزف ملؾ ظمة المؤسسة كظير ذأنابي لمقيادات الشبابية في تطكير يجكجكد دكر إ

 %(.674,النسبي التي بمغ )
 حصائية بيف تقديرات القيادات الشابة لدكرىـ في التطكير ال تكجد فركؽ فردية ذات داللة إ

 .(كالمنطقة الجغرافية ,الجنس)عزل لمتغيرات التنظيمي بمؤسساتيـ تي 
 و أن  ة إال ا سياسية كاقتصادية صعبالشباب الفمسطيني يعيش ظركفن  أف  رت الدراسة ظيأ

 يستخدـ التكنكلكجيا بشكؿ جيد.
 لييا الدراسة:أىم التوصيات التي توصمت إ

  ضركرة نشر كتعزيز مفيـك التطكير التنظيمي بيف القيادات الشابة تطكير الميارات القيادية
 ليـ.

 مف خبلؿ  ةالمجاالت التعميمية كاالقتصادي ي جميعاـ بتحسف كاقع الشباب فتماالى
 المشاركة.

  رة تدعيـ كتدريب القيادات الشابة في مجاالت نظـ العمؿ.ضرك 
 انبعنو  م(: 2013دراسة )الموح,  .3

 الفمسطينية" تالمعرفة في تطكير البناء التنظيمي لمكزارا إدارة"دكر 
 اليدف من الدراسة:

ـ  المعرفة في تطكير البناء التنظيمي لمكزارات الفمسطينية, لكي ي إدارةمعرفة دكر ىدفت الدارسة   ت
 االستفادة منيا في كضع تصكر لتطكير تمؾ الكزارات.

 ,ي مف مشاكؿ عدة في بنائيا التنظيمي سكاء في الكظائؼ كالمياـانالكزارات الفمسطينية تع أف  ك 
, كاالزدكاجية قساـدارات كاألكضعؼ التنسيؽ بيف مختمؼ اإل ,اإلداريةككذلؾ تعقيد اإلجراءات 

مى االستفادة مف الخبرات كالميارات كالقدرات كالمكارد المتكفرة كعدـ قدرتيا ع ا,انفي العمؿ أحي
 لدييا.

ف حيث بيٌ  ستبانةاالمنيا  , كاستخدـ أدكات عدةكقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي
, كذلؾ عدد العامميف فييا, كذلؾ استخدـ أسمكب ( كزارة22دد الكزارات التي بمغت )فييا ع

 لمعرفة كاقع البناء التنظيمي لمكزارات الفمسطينية. ا( مكظفن 36اسة )المقابمة حيث شممت الدر 
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 لييا الدراسة:أىم النتائج التي توصمت إ
   عية مف عينة الدراسة بمغت تماعي كالحماية المجتمنسبة العامميف في القطاع االج أف

 % ( كالباقي تكزع عمى القطاعات األخرل.75.9)
  نسبة كبيرةب المتخصصةطاب حممة الشيادات الجامعية استقبتقكـ الكزارات الفمسطينية, 

كالحاصميف عمى درجة  ,%(23.2حيث بمغت نسبة الحاصميف عمى دراسات عميا)
 %(.67.8البكالكريكس )

  في الكزارات الفمسطينية عمى تطكير معارؼ كخبرات  اإلداريةيكجد تشجيع لدل القيادات
 كميارات العامميف.

  في تكفير جميع متطمبات العمؿ لمعامميف لتبادؿ  إلداريةايكجد ضعؼ لدل القيادات
 المعارؼ بينيـ.

  يتسـ الييكؿ التنظيمي في الكزارات الفمسطينية بالمركزية في العمؿ كاتخاذ القرار كيكجد
 ضعؼ في عممية التفكيض.

 أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة:
  ا ليا مف تأثيرو مى ( لً اإلداريةا, القيادات المعرفة) تكنكلكجي إدارةضركرة تعزيز دكر أدكات 

 جكىرم عمى تطكير البناء التنظيمي لمكزارات الفمسطينية.
  داخؿ الكزارات الفمسطينية عمى تكثيؽ األفكار اإلبداعية التي يقدميا  اإلداريةحث القيادات

مك ,كالعمؿ عمى تطكيرىا مف خبلؿ فرؽ العمؿ ,المكظفيف عممية ية االستفادة منيا في انكا 
 التطكير التنظيمي.

  مف خبلليا مكازنة مستكل الرسمية كالمركزية في العمؿ  تـظمة إدارية متطكرة يأنكضع
 داخؿ البناء التنظيمي لمكزارات الفمسطينية.

 انم(: بعنو  2012دراسة )أبو عمرة,  .4
كظفي مكتب غزة مع التركيز عمى "تقييـ التطكير التنظيمي بككالة الغكث مف كجية نظر م

 كالقيادة" دارةاإل
 اليدف من الدراسة:

قميمي لعممية التطكير كالقيادة بككالة الغكث اإل دارةىدفت الدراسة التعرؼ إلى تقييـ مكظفي اإل
الستطبلع  ستبانةاالاستخدـ الباحث ك التنظيمي, كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي, 

ـ  ك  ا( مديرن 99الدراسة مف )عينة  كانتك  ,ع الدراسةتمراء المبحكثيف في مجآ سمكب استخداـ أ ت
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%( 82أم نسبة ) ؛استبانة( 81استرجاع ) تـ  حيث  ,استبانة( 99الحصر الشامؿ كتكزيع )
 منيا.

 لييا الدراسة:أىم النتائج التي توصمت إ
  ( بيف متغيرات تحسيف ميارات 4ة عند مستكل )حصائيجكد عبلقة طردية ذات داللة إك%

المساءلة مف جية كمستكل ية كمستكل الحكار كالتكاصؿ كمستكل الشفافية ك كالقياد دارةاإل
 خرل.ة أكالقيادة مف جي دارةتطكير اإل

  كالقيادة. دارةباإلكجكد تقييـ مستكل لمبادرات عممية التطكير التنظيمي المتعمقة 
 لييا الدراسة:أىم التوصيات التي توصمت إ

  يذ النماذج الجديدة لنظاـ تصنيؼ الكظائؼ كلكية لتنفاأل ااألكنرك تعطي  أف  ضركرة
 اد خطة نكعية شاممة.تمككذلؾ اع ,كالتفكيضات

 كالقيادة مف  دارةتحسيف اإل مبادرات جازإلنرة لتدريب العامميف تمكضع خطة شاممة كمس
 .اإلداريةؿ امتبلؾ الميارات القيادية ك خبل

  التطكير التنظيمي.المحافظة عمى استخداـ كسائؿ التكاصؿ كاستخداميا في عممية 
  جراءات المساءأناطبلع العامميف عمى لة كالرقابة لضمف عدـ حدكث صدمات مع ظمة كا 

 اتحادات المكظفيف.
 انم(: بعنو  2008دراسة )مطر,  .5

 ىمية في قطاع غزة"في المؤسسات األ اإلداريةلقرارات ثره عمى فعالية ا"التطكير التنظيمي كأ
 اليدف من الدراسة:

في المؤسسات  اإلداريةى فعالية القرارات ثر التطكير التنظيمي عمالتعرؼ إلى أىدفت الدراسة 
جابات المبحكثيف بالنسبة لمخصائص الشخصية , كمدل تكفر الفركؽ بيف إىمية في قطاع غزةاأل

 المبحكثيف في تمؾ المجاؿ. لؤلفراد
( منظمة عاممة 262كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي, تككنت عينة الدراسة مف )

كأداة  ستبانةاالـ الباحث ( منظمة منيا, كاستخد160ر عينة )اختيا تـ  حيث  ,في ىذا المجاؿ
ـ  ك  البياناتلجمع   ( مفردة منيا.153استرجاع ) ت

 لييا الدراسة:لتي توصمت إاىم النتائج أ
 قرارات ير التنظيمي كفاعمية الجاالت التطك محصائية بيف جميع كجكد عبلقة ذات داللة إ

 الىمية في قطاع غزة.ات افي المؤسس اإلدارية
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 دارات عمى تمؾ ي, كاألساليب كاإلالييكؿ التنظيمك كاالستراتيجيات,  لؤلىداؼثر يكجد أ
 ل فاعميتيا.دالقرارات كم

 جابات المبحكثيف في بعض مجاالت التطكير دراسة كجكد بعض الفركؽ في إظيرت الأ
 .(كسنكات الخبرة ,كالمؤىؿ العممي ,كالعمر ,الشخصية)التنظيمي تعكد لمتغيرات 
 لييا الدراسة:أىم التوصيات التي توصمت إ

 ر مما يجعميا قادرة تمضركرة تطكير اليياكؿ التنظيمية لممؤسسات الغير حككمية بشكؿ مس
 عمى مكاكبة التغيرات الحادثة في بيئة العمؿ.

 دة فاعمية اتخاذ القرارات.ظمة كسياسيات المؤسسات بما يضمف زياأنجراء تعديبلت في إ 
  العمؿ عمى تنمية كتطكير العالميف كتدريبيـ عمى اتخاذ القرارات السممية مف خبلؿ

 المشاركة.
 ىمي.مبدأ التخصص في مجاالت العمؿ األ يجادالعمؿ عمى إ 
 انبعنو  م(:2008دراسة )الجعبري,  .6

 العميا في تحقيؽ اإلبداع المؤسسي" دارة"دكر اإل
 ة:اليدف من الدراس

العميا في تحقيؽ اإلبداع المؤسسي في المنظمات األىمية  دارةلى دكر اإلىدفت الدراسة التعرؼ إ
, (2008)حيث أجريت الدراسة جنكب الضفة الغربية مف العاـ  ,مف كجية نظر المديريف

ي االبداع المؤسسي ف العميا في تحقيؽ دارةالدراسة في السؤاؿ الرئيس )ما دكر اإل مشكمةثمت تم  ك 
كذلؾ لمناسبتو لمشكمة  ؛ىمية(, كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميميالمنظمات األ

ـ  كأداة بحث رئيسية  ستبانةاالالدراسة, كاستخدـ الباحث  تكزيعيا عمى عينة عشكائية مككف مف  ت
 ع الدراسة.تم( مف مجمكع مج471صؿ )مديرم المنظمات األىمية مف أ( مف 115)

 لييا الدراسة:تي توصمت إأىم النتائج ال
 ؿ جمعظـ مديرم المنظمات األىمية يدرككف جيدنا مفيكـ اإلبداع المؤسسي كأىميتو مف أ

 ىداؼ المؤسسة بغض النظر عف الجنس, العمر, الخبرة, المؤىؿ العممي.تحقيؽ أ
 بداعاإل تـمف أجؿ تح اإلداريةالحكافز المعنكية ك  أىمية تعزيز الثقة لدل المكظفيف كمنحيـ 

 بينيـ. اإلنسانيةالمؤسسي كتشجيع العبلقات 
 لييا الدراسة:أىم التوصيات التي توصمت إ

 بداع المؤسسي كعقد الدكرات الخاصة بذلؾ.ت حكؿ مكضكع اإلأىمية تكثيؼ الدراسا 
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 بداع المؤسسي في مجاؿ التعميـ بشكؿ عاـ كالتعميـ الجامعي بشكؿ اـ بمكضكع اإلتماالى
 خاص.

 انم(: بعنو 2006دراسة )عبد اإللو,  .7
ثرىا عمى مستكل التطكير الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة كأ"كاقع الثقافة التنظيمية السائدة في 

 التنظيمي لمجامعات"
 اليدف من الدراسة:

التنظيمية السائدة في الجامعة اإلسبلمية كجامعة األزىر الكشؼ عف نكع الثقافة  ةالدارسىدفت 
كالتعرؼ عمى مستكل التطكير التنظيمي في الجامعات قصى في قطاع غزة, كجامعة األ
 المذككرة.

كأداة لجمع  ستبانةاالكذلؾ استخدـ الباحث  ,كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي
ا مف اإلدارييف كاألكاديمييف كمف أعضاء ( مكظفن 340كتككنت عينة الدراسة مف ) ,البيانات

 .ا%( مكظفن 77.6نسبة ) (264اب منيـ )حيث استج ,دارةمجمس اإل
 لييا الدراسة:أىم النتائج التي توصمت إ

   نسبة ما بالجاز أنيؿ إلى ثقافة اإلتماالسبلمية الثقافة التنظيمية السائدة في الجامعة  أف
 دكار.يؿ إلى ثقافة النظـ كاألتملجامعة األزىر كاألقصى 

   مرتفعدنا, كفي جامعة األزىر التطكير التنظيمي في الجامعة اإلسبلمية مرتفع ج مستكل أف ,
 قصى متكسط.كفي جامعة األ

  حصائية بيف الثقافة التنظيمية كمجاالت و تكجد عبلقة ذات داللة إأن  أظيرت الدراسة
 التطكير التنظيمي.

 لييا الدراسة:أىم التوصيات التي توصمت إ
  في الجامعات الفمسطينية. اإلداريةضركرة تخفيض شخصنة القرارات 
  ظمة.نيف كاألانكح العمؿ المؤسسي مف خبلؿ االلتزاـ بالقك تعزيز ر 
 عمى القدرة عمى المشاركة اـ بتنمية المكارد البشرية كتدريبيـ تمزيادة مستكل التفكيض كاالى

 .اإلداريةالقرارات  في اتخاذ
 انم(: بعنو 2006مرزوق, بو أدراسة ) .8

دارةالية متطمبات التطكير التنظيمي ك "فع  ؤسسات غير الحككمية الفمسطينية"التغيير لدل الم ا 
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 اليدف من الدراسة:
دارةة متطمبات التطكير التنظيمي ك لى تحميؿ فعاليىدفت الدراسة إ التغير لدل المؤسسات غير  ا 

 ير التنظيمي عمى ذلؾ.ك بات التطثر متطمة معرفة أحككمية في قطاع غز ال
 نظرية.ب الاناسة الجك تحميمي لدر لمنيج الكصفي الاكاستخدـ الباحث 
 دارةعضاء مجمس اإلتكزيعيا عمى اثنيف مف أ تـكأداة لمدراسة ك  ستبانةاالكاستخدـ الباحث 
الفمسطينية خاصة التي يزيد  ةف في كؿ مؤسسة مف المؤسسات الغير حككمييكثبلثة مف المكظف

 .ا( مكظفن 30يف فييا عف )ممد العاعد
 لييا الدراسة:أىم النتائج التي توصمت إ

 إدارةؤسسة عمى مالتغير كبيف قدرة ال إدارةرتباط قكية بيف مدل كضكح مفيكـ اة كجكد عبلق 
 التغير كأداة لمتطكير.

 سسة عمى ؤ سمكب التخطيط االستراتيجي كقدرة الماتباع أ يجابية بيفإة طردية كجكد عبلق
 التطكير التنظيمي.التغير ك  إدارةعممية 

 كالمكارد البشرية  ت العامميف فييايجابية بيف التطكير التنظيمي كمياراكجكد عبلقة إ
 حداث التغير.المستخدمة في إ

 لييا الدراسة:أىم التوصيات التي توصمت إ
 الداخمية  كرصد التغيرات البيئية ,سمكب التخطيط االستراتيجي المخططاـ أضركرة استخد

 يات كالفرص كاالستفادة منيا.انمككالخارجية كاستغبلؿ اإل
 سباب التغير لمعامميف.ميارات األفراد كمحاكلة تكضيح أداث تغيير في اتجاىات ك حإ 
  عماؿ كخاصة التكنكلكجيا جاز األإنإجراء تعديبلت في نظـ كأساليب العمؿ المتبعة في

 الجديدة.
 العربية: الدراسات ًياانث
 انم(: بعنو 2016, متعبدراسة ) .1

 العامة" داء المؤسسي في الشركاتيز األتم  ا في ثرىالمعرفة كأ إدارة"عمميات 
 اليدف من الدراسة:

لشركات اداء المؤسسي في يز األتمالمعرفة في  إدارةلى اختبار أثر عمميات تيدؼ الدراسة إ
 العامة.
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ـ  ك  و أن  نت الدراسة كبيٌ  ,قساـ كالشعب كالكحداتثؿ في مديرم األتمعينة الدراسة التي  استخداـ ت
داء المعرفة في األ إدارةلة إحصائية لعمميات ر ذك دالثه أ ىناؾى  أف  سية مفادىا ئيكجد فرضية ر ت

, كالجزء عرفةمال إدارةص الجزء االكؿ يخ فييجزأف مف ك التي تتك ستبانةاالعت مكج ,المؤسسي
ـ  كقد  .داء المؤسسيي يخص األانالث حصائية عمى مجمكعة مف الكسائؿ اإل ادتماالع ت

رضية التي بينت الفرضية الرئيسية صحة الف ثباتإل ؛المعيارم االنحراؼكالمتكسط الحسابي ك 
 اعي كالتقني الذم يعزز لغة الحكار كالثقة بالعامميف.تم  ضركرة السماح لمعامميف بالتفاعؿ االج

 لييا الدراسة:أىم النتائج التي توصمت إ
 داء المؤسسي.المعرفة كاأل إدارةمة المبحكثة في تشخيص الفجكة في ية المنظانمكضعؼ إ 
 رفة لدل العامميف في ى تتحقؽ متطمبات المعفية في عمؿ المؤسسة حتٌ ضركرة تطبيؽ الشفا

 ردنية.الجامعات األ
  و ىذه الكسائؿ كالبرامج ىي التي تساعد أنب لتدريبية عممناىمية لمبرامج اكلي المؤسسة أال تي

 في تعزيز الخبرة.
 إدارةضعؼ  كذلؾ سبب ؛عدـ قدرة المنظمة عمى التنبؤ الدقيؽ بمتطمبات كاحتياجات زبائنيا 

 المعرفة.
 لييا الدراسة:أىم التوصيات التي توصمت إ

  رتيـ ادعمى نجاحيـ في إ دتمة يعفتاح نجاح المنظمم أف  بيؤمنكا  أف  عمى قادة المنظمة
 المعرفة. إدارةعتيـ بضركرة إرساء اىمية اكترسيخ قن ,السميمة

 بادلة يعزز الحكار كالثقة المتاعي الذم تمضركرة سماح المؤسسة لمعامميف فييا بالتفاعؿ االج
 في حؿ المشكبلت التي تكاجو المنظمة. كاستخداـ المعمكمات الدقيؽ

  ات سميمة أن  جؿ كجكد قكاعد بيئة تحتية تكنكلكجية مف أتييئ كتكفر بي أف  عمى المنظمة
 لدييا.

 انم(: بعنو 2008سة )دروزة, درا .2
سي في كزارة التربية داء المؤسيز األتم  رىا عمى المعرفة كعممياتيا كأث إدارة"العبلقة بيف متطمبات 

 ردنية"كالتعميـ األ
 اليدف من الدراسة:

جائزة الممؾ عبد  يكما كردت ف ,عرفةالم إدارةتطمبات لكشؼ عف العبلقة بيف ماىدفت الدراسة 
رفي, عت المعرفية, كالكعي كااللتزاـ المداء المؤسسي كالشفافية )االحتياجاز األييتمي لاناهلل الث
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ؽ( المعرفة )التشخيص, التكليد, التكزيع, التطبي إدارةاخمية كالخارجية( كعمميات الدكاالتصاالت 
 ردنية.كالتعميـ األ ةداء المؤسسي في كزارة التربييز األتمكأثر ىذه العبلقة عمى 

 لييا الدراسة:ج التي توصمت إئم النتاىأ
 لمعرفة مف تشخيص ا ككبلن  ةالمعرف إدارةإحصائية بيف متطمبات  ةاللكجكد عبلقة ذات د

 عرفة كتطبيؽ المعرفة.كتكليد المعرفة كتكزيع الم
 ككذلؾ  ,المعرفة مف جية العامميف إدارةمبات طحصائية بيف متكجكد عبلقة ذات داللة إ

 خرل.عمميات الداخمية مف جية ألرضا العامميف, كالتعميـ كالنمك المؤسسي ككفاءة ا
 لييا الدراسة:إيات التي توصمت صىم التو أ
 داء المؤسسي.األ ييز فتمال تـى يداء العامميف حتٌ المعرفة عمى أ إدارةتطبيؽ أدكات  ضركرة 
 انم(: بعنو 2005دراسة )غنية,  .3

 ثرىا عمى التحصيؿ الدراسي في الجامعة الجزائرية""التغييرات التنظيمية كأ
 اليدف من الدراسة:

ثرىا عمى التحصيؿ الدراسي في لتنظيمية كأىدفت الدراسة التعرؼ إلى أىمية التغيرات ا
 ,ي بدكرىا تعمؿ عمى تطكير التنمية الشاممةتال لجامعات الجزائرية كدكر تخريج اإلطارات الكفؤا

كاستخدـ الباحث طريقة  ,يخالتاري , ككذلؾ المنيجكقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي
 مغة العربية في الجامعة.ثمت في طمبة قسـ ال  تم  خذ عينة عشكائية بسيطة , كأالمسح الشامؿ

 لييا الدراسة:أىم النتائج التي توصمت إ
 ثر لممتغيرات التنظيمية في الجامعة  عمى التحصيؿ الدرسي لمطمبة.يكجد أ 
 ؿ التطكير كالتغيير قيقي لمطمبة كمدل استجابتيـ لمراحالتعرؼ عمى مستكل التككيف الح

 التنظيمي.
 لييا الدراسة:توصمت إ أىم التوصيات التي

 عادة النظر في عنصر التخطيط في منظكمة الجامعة.ركرة إض 
 جؿ المحافظة عمى التطكير اب الطبلب التي يزيد عددىـ سنكينا مف أتكفير ىياكؿ االستيع

 الناتج عف التغيرات التنظيمية.
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 ثالثًا: الدراسات األجنبية
 ان(: بعنو Bhatngar, Budhwar, Srirastara, 2010دراسة ) .1

 "التغيير كالتطكير التنظيمي في اليند, حالة تحكؿ كتغيير تنظيمي استراتيجي"
 اليدف من الدراسة:

كتسميط الضكء  ,فحص التطكرات في مجاؿ التغيير التنظيمي في البيئة اليندية ىدفت الدراسة
 عمى شركات الطاقة شماؿ اليند.

 شخصية قيادية مف الشركة. (30)كاستخداـ الباحث أسمكب المقاببلت الشخصية مع 
 لييا الدراسة:أىم النتائج التي توصمت إ

  ٌشاء الخطط المناسبة لممكارد البشرية المناسبة لمتغيير.نت الدراسة الحاجة المتزايدة إلبين 
  ٌقساـ المكارد ر التنظيمي عندما تترافؽ مع دكر أمبادرات التغيي أف  ت الدراسة مف التحميؿ بين

 كثر مف التدريب التقميدم.إلى نشاطات التطكير أالبشرية تحتاج 
 لييا الدراسة:أىم التوصيات التي توصمت إ

 عي السياسات حكؿ التغيير كلتطكير التنظيمي.انضركرة تحديد رسائؿ لص 
 ة تنظيمية تتعرؼ عمى ضركرة دمج المجاالت ذات العبلقة بالبشر كالجميكر في كحد

 ىداؼ التغيير.المشاكؿ مف أجؿ معرفة أ
 ان(: بعنو ShuHasien Liao, 2009دراسة ) .2

 المعرفة كالمنظمة المتعممة كاألداء التنظيمي" إدارة"العبلقة بيف 
"The Relationship Among Knowledge Management And Organizational 

Learning And Organization Zational Performance" 

 المعرفة كالمنظمة المتعممة  إدارةعبلقة بيف لى معرفة الىدفت الدراسة إ اليدف من الدراسة:
 كالمتعمقة باألداء التنظيمي في بعض الشركات الصينية .

ـ  ك  الشركات تعمؿ في  ف  ؛ ألدارةتكزيع عينة بناءن عمى نكع الصناعة كالجنس كالتعميـ كاإل ت
 كيؿ كغيرىا.تممجاالت مختمفة مثؿ التسكيؽ, ال

 دراسة:لييا الأىم النتائج التي توصمت إ
إيجاد  أف  , ك كمف خبلؿ مجمكعات العمؿ كالشركات ,فراديمكف إيجاد المعرفة مف خبلؿ األ -

 المعرفة يفيد في تطكير األداء التنظيمي.
 كجكد عبلقة إيجابية بيف المنظـ كاألداء التنظيمي. -
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 المعرفة مف المصادر الرئيسية في عممية البناء التنظيمي. إدارةلى تكصمت الدراسة إ -
 ك األداء التسكيقي.عممة لـ تؤثر عمى األداء المالي أالمنظمة المت أف  ف الدراسة تبيٌ  -
 لييا الدراسة:إىم التوصيات التي توصمت أ

 المعرفة ألىميتيا في تطكير البناء التنظيمي لممؤسسة. إدارةب اناـ بجتمضركرة االى
 (: Sanjay Kunar Singh, 2008دراسة) .3

 المعرفة" رةإدا"دكر القيادة في  نابعنو 
"Role Of Leadership In Knowledge Management" 

 اليدف من الدراسة:
ماط القيادة عمى تطبيقات أداء المعرفة, أنلى التحقؽ مف العبلقة بيف تأثير ىدفت الدراسة إ
 إدارةكلى عف , األى البياناتحيث قاـ بتعميـ أداتيف لجمع  ,كأداة ستبانةاالاستخدـ الباحث 

 ماط القيادة في الشركات اليندية لمبرمجيات.أنات انخرل بيالمعرفة كاأل
 لييا الدراسة:أىم النتائج التي توصمت إ

 المطبعة فييا. دارةد عمى نمكذج اإلتمتع دارةتاجية اإلإن أف   -
دارةلسمكؾ القيادة في مجاؿ التفكيض ك  - كبير في دعـ الميزة التنافسية في  المعرفة دكره  ا 

 الشركات محؿ الدراسة.
 المعرفة. إدارةماط القيادة عمى تطبيقات أنتكجد مؤشرات إيجابية كأخرل سمبية في  -

 لييا الدراسة:أىم التوصيات التي توصمت إ
اـ بعامؿ المعرفة كالمكظفيف الذيف يقكمكف بيا كجعميـ في قمة اليـر تمضركرة االى -

 المنظمة. إدارةا ليـ مف دكر كبير في فف مى اـ بيـ لً تمالتنظيمي كاالى
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 التعقيب عمى الدراسات السابقة:
 من حيث الموضوع: -أ 

ماطيا أنكمياميا كسماتيا ك  اإلداريةتناكلت الدراسات السابقة بشكؿ عاـ مكضكع القيادات 
 كمياراتيا كخصائصيا.

يز المؤسسي تمؤسسي كالبداع المكاإلكالتطكير التنظيمي كما تناكلت مكضكع البناء التنظيمي 
 ىا كمعكقاتيا.بعادكخصائصيا كأ

 :انمن حيث الزم  -ب 
 -2006ىا في الفترة ما بيف )إجراؤ  تـ  زمنية حديثة كقد في فترة  ةجميع الدراسات السابق كانت

 ـ(.2016
 :انمن حيث المك -ج 

كمنيا  ,كمنيا العربية ,منيا المحمية اففك ,يكجد اختبلؼ بيف أماكف تطبيؽ الدراسات السابقة
 األجنبية.

 خدم:من حيث المنيج المست -د 
 ,غمب الدراسات السابقة المنيج الكصفي التحميمي مع كجكد بعض األدكات المساعددت أتم  اع

 ككذلؾ المنيج الكصفي المسحي.
 من حيث األدوات: -ه 

 أف  , اال كالمعمكمات البياناتكأداة لمحصكؿ عمى  ستبانةاالغمب الدراسات السابقة استخدمت أ
 ك المسح الشامؿ.لة مثؿ المقاببلت الشخصية أة الحابعض الدراسات استخدمت أسمكب دراس

 من حيث العينات: -و 
نت عينات الدراسات السابقة مف العامميف في المؤسسات العامة كالخاصة كالشركات تككٌ 

 كتنكعت طبيعة العامميف المبحكثيف ,كالييئات المحمية
 من حيث استفادة الباحث من الدراسات السابقة: -ز 

 لسابقة التالي:استفاد الباحث مف الدراسات ا
 .صياغة مشكمة كفرضيات الدراسة 
 تكضيح أىمية كأىداؼ الدراسة. 
 يد المنيج المناسب إلستكماؿ الدراسةتحد. 
 ( ستبانةاالكيفية تصميـ كاختيار كجمب أداة الدراسة.) 
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 الحالي. ئج الدراسات السابقة كنتائج الدراسةتحديد الفرؽ بيف نتا 
  الدراسات المقترحة.كيفية صياغة التكصيات كالفرضيات ك 

 :ما يميز الدراسة الحالية عن غيرىا
 يز الدراسة الحالية عف غيرىا مف الدراسات السابقة بالتالي:تم  ت
 ؛حد مف الباحثيف عمى حد عمـ الباحثيو ألإلـ يتطرؽ  االدراسة الحالية تناكلت مكضكعن  أف   -

ي في كزارة التربية كالتعميـ التنظيمفي تطكير البناء الميارات القيادية يدرس )دكر  ون  ألكذلؾ 
يخدـ في رسـ الخطط كالسياسات الميمة في  كىك مكضكع ميـه  ,العالي بمحافظات غزة(

 ي التي يكاد ال يذكر في أبحاث سابقة.التنظيم التعميـ كخاصة في مكضكع البناء
ي مف التنظيم بعادىا كبيف تطكير البناءأك  الميارات القياديةف مف الدراسة العبلقة بيف تبيٌ  -

 جية أخرل.
 كانتنية لمميارات سكاء ىمية تطبيؽ الممارسة العممية كالفالدراسة الحالية تركز عمى أ أف   -

عكاس تمؾ إنكضركرة التأكد مف  ,ك الفنيةأك الذاتية أ اإلداريةأك  اإلنسانيةالفكرية أك 
لبناء التنظيمي م بدكره ينعكس عمى تطكير ا, كالذداء العامميفالممارسات عمى تطكير أ

 لممؤسسة بالكامؿ.
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 الفجوة البحثية:
 ( 4جدكؿ رقـ )
 

 الدراسات الحالية الفجوة البحثية الدراسات السابقة
غمػػػػػػػػػػػب الدراسػػػػػػػػػػػات السػػػػػػػػػػػابقة أ

زت عمػػػػػػػػػػى عبلقػػػػػػػػػػة كدكر رٌكػػػػػػػػػػ
بالرضػػػػػػػػػػػػػا  اإلداريػػػػػػػػػػػػػةالقيػػػػػػػػػػػػػادة 

الػػػػػػػػػػػػػكظيفي لػػػػػػػػػػػػػدل العػػػػػػػػػػػػػامميف 
دارةك  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاط أنالمعرفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ك  ا 

 يفي.االتصاؿ كاألداء الكظ
 

الدراسػػػػػػات السػػػػػػابقة لػػػػػػـ تركػػػػػػز 
عمػػػػػػػػػػػػػػى ميػػػػػػػػػػػػػػارات القيػػػػػػػػػػػػػػادات 

فػػػػػػػي تطػػػػػػػكير البنػػػػػػػاء  اإلداريػػػػػػػة
 المؤسسي.

تركػػػػػػز الدراسػػػػػػة الحاليػػػػػػة عمػػػػػػى 
فػػػػػي  اإلداريػػػػػةميػػػػػارات القيػػػػػادة 

إدارات كزارة التربيػػػػػػػػػة كالتعمػػػػػػػػػيـ 
 العالي الفمسطينية.

غمػػػػػػػػػػػػب الدراسػػػػػػػػػػػػات تركػػػػػػػػػػػػزت أ
عمػػػػػػػػػػػػى اإلبػػػػػػػػػػػػداع المؤسسػػػػػػػػػػػػي 

يػػػػػػػػػػػػػز المؤسسػػػػػػػػػػػػػي كاألداء تمكال
سػػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػػف منظػػػػػػػػػػػػػػكر المؤس
 بسيط.

لػػػػـ تتطػػػػرؽ الدراسػػػػات السػػػػابقة 
لػػػػػػػػػى ربػػػػػػػػػط التغيػػػػػػػػػريف محػػػػػػػػػؿ إ

الدراسػػػػػػػة بمحػػػػػػػؿ كزارة التربيػػػػػػػة 
 كالتعميـ الفمسطينية.

التركيػػػػػػػز فػػػػػػػي الدراسػػػػػػػة  تـسػػػػػػػي
الحاليػػػػة عمػػػػى ميػػػػارات القيػػػػادة 

فػػػػػػػي تطػػػػػػػكير البنػػػػػػػاء  اإلداريػػػػػػػة
المؤسسػػػػػػػػي فػػػػػػػػي كزارة التربيػػػػػػػػة 

 كالتعميـ العالي الفمسطينية.
 

ـ   السػػػػػػابقة لدراسػػػػػػة تطبيػػػػػػؽ ا تػػػػػػ
عمػػػػػػػػػػػى البنػػػػػػػػػػػكؾ كالمنظمػػػػػػػػػػػات 

ىميػػػػػػػػػػة كبعػػػػػػػػػػض المػػػػػػػػػػدارس األ
التابعػػػػػػػػػػػػػػػة لككالػػػػػػػػػػػػػػػة الغػػػػػػػػػػػػػػػكث 

 (.االدكلية )األكنرك 

لػػػػػػػػى كزارة لكنيػػػػػػػا لػػػػػػػػـ تطػػػػػػػرؽ إ
 التربيػػػػػػػػة كالتعمػػػػػػػػيـ الفمسػػػػػػػػطينية

ك الضػػػػػػػػفة سػػػػػػػػكاء فػػػػػػػػي غػػػػػػػػزة أ
 الغربية.

التركيػػػػػػػز فػػػػػػػي الدراسػػػػػػػة  تـسػػػػػػػي
عمػػػػى البنػػػػاء المؤسسػػػػي لػػػػػكزارة 

ية التربيػػػػػػة  كالتعمػػػػػػيـ الفمسػػػػػػطين
كخاصػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػي محافظػػػػػػػػػػػػػات 

 قطاع غزة.
 

 الباحث حسب الدراسات السابقة المصدر: جرد بكاسطة
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 الرابع الفصل

 منهجية الذراسة

 
 

 
 :المقدمة

 منيـــــــــــج الدراســــــــــــــــــــــــة :    أوًل 
 ـــــع وعينة الدراســـــةتم: مج   ًياانث

 ـــــــــــــــــــــــــــةداة الدراســـــــــــ: أ   ثالثًا
 : صدق وثبـــــات الدراســــــة  رابعـــًا

 داة الدراســــةخامســًا: إجراءات أ
 حصائيةسادســًا: األساليــــــب اإل
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 :مقدمةال
جراءاتيػػػا محػػػكرن  ب التطبيقػػػي مػػػف نػػػاجػػػاز الجإنمػػػف خبللػػػو  تـيػػػ ارئيسػػػين  اتعتبػػػر منيجيػػػة الدراسػػػة كا 

المطمكبػة إلجػراء التحميػؿ اإلحصػائي لمتكصػؿ  البيانػاتالحصػكؿ عمػى  تـ  طريقيا يػ الدراسة, كعف
ـ  إلى النتائج التي ي تفسيرىا في ضكء أدبيات الدراسة المتعمقة بمكضكع الدراسػة, كبالتػالي تحقػؽ  ت

 األىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا.

ػػػكمج متبػػػعنيج اللممػػػا تنػػػاكؿ ىػػػذا الفصػػػؿ كصػػػفن حيػػػث  اسػػػة, ككػػػذلؾ أداة الدراسػػػة الدر كعينػػػة ع تم 
 , كمػدل صػدقيا كثباتيػا. كمػا يتضػمف كصػفان ككيفية بنائيا كتطكيرىػاإعدادىا المستخدمة كطريقة 
كاألدكات التػػػي اسػػػتخدمتيا أداة الدراسػػػة كتقنينيػػػا,  تصػػػميـفػػػي  الباحػػػث ابيػػػ ـلئلجػػػراءات التػػػي قػػػا

 البياناتستخدمت في تحميؿ كينتيي الفصؿ بالمعالجات اإلحصائية التي اات الدراسة, انلجمع بي
 يمي كصؼ ليذه اإلجراءات. اكاستخبلص النتائج, كفيم

 منيجية وأسموب البحث: اول :
قػػد اسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج بنػػاءن عمػػى طبيعػػة الدراسػػة كاألىػػداؼ التػػي تسػػعى لتحقيقيػػا فى         
ا بكصػفيا كصػفن  تـكجػد فػي الكاقػع كييػد عمػى دراسػة الظػاىرة كمػا تتمػكالػذم يع التحميمي,الكصفي 

كمػػا ال يكتفػػي ىػػذا المػػنيج عنػػد جمػػع المعمكمػػات المتعمقػػة  ,ككمينػػا اا كيفينػػا كيعبػػر عنيػػا تعبيػػرن دقيقنػػ
بؿ يتعداه إلى التحميؿ كالربط كالتفسير  المختمفة,بالظاىرة مف أجؿ استقصاء مظاىرىا كعبلقاتيا 

يػػػا رصػػػػيد المعرفػػػة عػػػػف لمكصػػػكؿ إلػػػى اسػػػػتنتاجات يبنػػػي عمييػػػا التصػػػػكر المقتػػػرح بحيػػػػث يزيػػػد ب
 المكضكع.

 كقد استخدـ الباحث مصدريف أساسيف لممعمكمات:
كتػػػب كالمراجػػػع العربيػػػة كاألجنبيػػػة ذات العبلقػػػة, لمحيػػػث اتجػػػو الباحػػػث  ويـــة:ناالمصـــادر الث( 1)

كالػػػػدكريات كالمقػػػػاالت كالتقػػػػارير, كاألبحػػػػاث كالدراسػػػػات السػػػػابقة التػػػػي تناكلػػػػت مكضػػػػكع البحػػػػث, 
 ترنت المختمفة.ني مكاقع اإلكالبحث كالمطالعة ف

جمػػػع  ىيميػػػة لمكضػػػكع البحػػػث لجػػػأ الباحػػػث إلػػػب التحمنػػػالمعالجػػػة الجك  المصـــادر األوليـــة:( 2)
 ليذا الغرض.ا خصيصن ممت كأداة رئيسة لمبحث, صي  ستبانةاالاألكلية مف خبلؿ  البيانات
 :وعينة الدراسةع تممجثانيا : 

ميـ العالي بكزارة التربية كالتع يةاإلشراف ع الدراسة مف العامميف في الكظائؼتميتككف مج
 .(2017المكظفيف لعاـ) افات ديك انا حسب بي( مكظفن 386الفمسطينية كعددىـ)
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 ع كعينة الدراسةتم  مج ( 5جدكؿ)
 حجم العينة عتمحجم المج الوظيفة الفئة م.
فئة عميا )ككيؿ + ككيؿ مساعد +مدير  عميا  .1

 عاـ( 
       11 6 

 A,B,C       81 40لى )مدير( فئة أك  أكلى  .2

 147 294       ة )رئيس قسـ, رئيس شعبة(انيفئة ث يةانث  .3

 193 386 المجمكع 

 (2017 ات غير منشكرة,ان, بي)كزارة التربية كالتعميـالمصدر: 
 عينة الدراسة :

ـ   لتربية بكزارة ا يةاإلشرافالكظائؼ في اختيار عينة طبقية عشكائية مف المكظفيف كالمكظفات  ت
معادلة احتساب عينة الدراسة باستخداـ  تـ  حيث  ,ستبانةااللكي تقـك بتعبئة ىذه  ؛كالتعميـ العالي

 مفردة. (193)كتحددت ب لتحديد حجـ العينة (ركبيرت ماسكف)
 

 معادلة روبيرت ماسون لتحديد حجم العينة

    112 


pqMS

M
n

 

 
 

 
M ع تمحجـ المج 

S 
 0.95رية المقابمة لمستكل الداللة قسمة الدرجة المعيا 

 0.05عمى معدؿ الخطأ  1.96أم قسمة 
P  0.50نسبة تكافر الخاصية كىي 
Q  0.50النسبة المتبقية لمخاصية كىي 

 
 : ستبانةالخطوات بناء 

دور الميارات القيادية في تطوير البناء التنظيمي لوزارة قاـ الباحث بإعداد أداة الدراسة لمعرفة 
 :ستبانةاالالتالية لبناء  تبع الباحث الخطكات, كاٌ  ربية والتعميم العالي بمحافظات قطاع غزةالت
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عمى األدب اإلدارم كالدراسات السابقة ذات الصمة بمكضكع الدراسة, كاالستفادة  االطبلعبعد 
 كصياغة فقراتيا. ستبانةاالمنيا في بناء 

سطينية كالمشرفيف اإلدارييف في تحديد أبعاد مف أساتذة الجامعات الفم اعددن  استشار الباحثي 
 كفقراتيا. ستبانةاال

 .ستبانةااللمجاالت الرئيسية التي شممتيا تحديد ا
 تحديد الفقرات التي تقع تحت كؿ مجاؿ.

بداء المبلحظات. ستبانةاالعرض   عمى المشرؼ لمنقاش كا 
ـ    .اسييفأس محكريففي صكرتيا األكلية كقد تككنت مف  ستبانةاالميـ تص ت
ـ    اإلداريةك  ( مف المحكميف ذكم الخبرة في المجاالت األكاديمية10عمى ) ستبانةاالعرض  ت

( يبيف أسماء أعضاء 2ؤسسات الحككمية. كالممحؽ رقـ )كاإلحصائية في كؿ مف الجامعات كالم
 لجنة التحكيـ.

ـ  ميف في ضكء آراء المحك إلضافة أك ا مف حيث الحذؼ ستبانةاالتعديؿ بعض فقرات  ت
 (.1( فقرة, ممحؽ )55في صكرتيا النيائية عمى ) ستبانةاالكالتعديؿ, لتستقر 
 أداة الدراسة :

ـ   دور الميارات القيادية في تطوير البناء التنظيمي لوزارة التربية والتعميم  استبانةإعداد  ت
 الدارسة مف قسميف رئيسيف : استبانةتتككف و ,العالي بمحافظات قطاع غزة

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

دور الميارات القيادية في تطوير البناء التنظيمي لوزارة التربية والتعميم  محاور :يناالقسم الث
 : فقرة (55)كيتككف مف ,  العالي بمحافظات قطاع غزة
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 ستبانةاال ابعاد( تكزيع 6جدكؿ )
 
 
# 

 عدد ستبانةالأبعاد 
 الفقرات

1.  

الميارات أبعاد 
 القيادية

 6 الميارات الذاتيةعد األول: البُ 

 6 الميارات الفنية: يناعد الثالبُ   .2

 6 اإلنسانيةالميارات : الثالثعد البُ   .3

 6 الميارات الفكرية: الرابععد البُ   .4

 6 اإلداريةالميارات : لخامساعد البُ   .5

 30 الميارات القياديةأبعاد  

تقييم أبعاد  .6
 البناء التنظيمي

 5 ول: الموارد البشريةالُبعد األ 

 5 الييكل التنظيمي :يانالُبعد الث .7

 5 الميام الُبعد الثالث: .8

 5 الُبعد الرابع: التكنولوجيا .9

 5 تراتيجياتالُبعد الخامس: السياسات والس .10

 25 البناء التنظيميتقييم أبعاد  

 55 ستبانةال فقراتجمالي إ 

 
ـ    (10-1استخداـ التدرج ) ت
 :( 6حسب جدكؿ رقـ )  افلقياس استجابات المبحكثيف لفقرات االستبي 
 

 (درجات مقياس7جدول رقم ) 

 اغير موافق بدرجة كبيرة جدً  الستجابة
 

 موافق بدرجة كبيرة جدا

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 المقياس
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عمى المكافقة  دؿ   (10) ككمما اقتربت االجابة مف ,( لبلستجابة 10-1اختار الباحث التدرج ) 
 .(%10)العالية عمى ما كرد في الفقرة المعنية ككؿ تدرج لو كزف نسبي 

 :أن  صدق الستبي
ـ  ك  قياسوما كضعت ل ستبانةاالتقيس أسئمة  أف   ستبانةااليقصد بصدؽ  تكزيػع عينػة اسػتطبلعية  تػ

قػػػد قػػػاـ ك  ,سػػػتبانةاالالػػػداخمي كالصػػػدؽ البنػػػائي كثبػػػات الختبػػػار االتسػػػاؽ  اسػػػتبانة( 30)حجميػػػا 
 بطريقتيف: ستبانةاالالباحث بالتأكد مف صدؽ 

 المحكمين "الصدق الظاىري":من وجية نظر  ستبانةالصدق  -1
( متخصصيف في 11تألفت مف ) عمى مجمكعة مف المحكميف ستبانةاالالباحث عرض 

(, كقد 1كالمينية كاإلحصائية كأسماء المحكميف بالممحؽ رقـ ) اإلداريةالمجاالت األكاديمية ك 
كقاـ بإجراء ما يمـز مف حذؼ كتعديؿ في ضكء المقترحات  ,استجاب الباحث آلراء المحكميف

 (.2ـ )ظر الممحؽ رقأن في صكرتو النيائية, افبيالمقدمة, كبذلؾ خرج االست
 :صدق المقياس -2
 Internal Validity: التساق الداخمي أوًل 

ي تممع المجاؿ الذم تن ستبانةاالي مدل اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات يقصد بصدؽ االتساؽ الداخم
كذلؾ مف خبلؿ حساب  ,ستبانةالباحث بحساب االتساؽ الداخمي لبلإلية ىذه الفقرة, كقد قاـ 

 كالدرجة الكمية لممجاؿ نفسو. ستبانةاالقرة مف فقرات مجاالت بيف كؿ ف معامبلت االرتباط
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 :نتائج التساق الداخمي -
 المحور األول: الميارات القيادية

 (8جدول رقم )
 والدرجة الكمية لممجال )الميارات الذاتية)معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات 

 

  الميارات الذاتيةعد األول: البُ  #

 املمع
 بيرسون
 لالرتباط

 القيمة
 اليةتمالح
(Sig.) 

*0.749 بداع كاالبتكار لتطكير العمؿ.قيادات في الكزارة القدرة عمى اإليتكفر لدل ال 1  0.000 
*0.874 ات القيادية القدرة عمى تحمؿ المسؤكليات.مستكىفي ال العاممكفيمتمؾ  2  0.000 
*0.754 سية كالجسدية.في الكزارة بالصحة النف المسئكلكفتع تمي 3  0.001 
*0.828 باليدكء كسعة الصدر. بالكزارة العاممكفيتسـ  4  0.000 
*0.750 بالحيكية كالنشاط. تـبمظيره الخارجي كييالمكظؼ  تـيي 5  0.003 
*0.882 تع بالمركنة .تم  لفاظ المناسبة كياأل المكظؼ ينتقي 6  0.000 

 0349.قيمة االرتباط الجدكلية تساكم .α≤0.5.لة دال االرتباط داؿ إحصائينا عند مستكل *

كالدرجة  (الميارات الذاتية)( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ 8يكضح جدكؿ رقـ )
, α≤ 1015معنكية  االرتباط المبينة دالة عند مستكل معامبلت أف  ف الكمية لممجاؿ, كالذم يبيٌ 

 قياسو.لما كضع ل صادقنا كبذلؾ يعتبر المجاؿي 
 

 (9جدول رقم )
والدرجة الكمية لممجال الميارات الفنيةمعامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات   

 الميارات الفنية: يانالثعد البُ  #
 معامل
 بيرسون
 لالرتباط

 القيمة
 اليةتمالح
(Sig.) 

*0.824 عماؿ المتخصصة.جاز األإنالمسؤكلية كالقدرة  عمى  المكظؼ يمتمؾ 1  0.000 
*0.841 بالقدرة عمى استخداـ الكسائؿ الحديثة في العمؿ. المسئكلكفسـ يت 2  0.000 
*0.817 رضو .ميارات االتصاؿ كالتكاصؿ بشكؿ مي المكظؼ يستخدـ  3  0.000 
*0.805 لمييكؿ التنظيمي في الكزارة. كليات كالمياـ عمى العامميف كفقنايكزع المسؤ  4  0.000 
*0.848 الحديثة في العمؿ. اريةاإلديطبؽ األساليب العممية ك  5  0.000 
*0.797 تنفيذ القرارات المتخذة كالصادرة. يتابع 6  0.000 

 0349.قيمة االرتباط الجدكلية تساكم .α≤0.5.داللة  االرتباط داؿ إحصائينا عند مستكل *
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الكمية  كالدرجة (الميارات الفنية)( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات  9يكضح جدكؿ رقـ ) 
كبذلؾ يعتبر  ,α≤ 1015معنكية  االرتباط المبينة دالة عند مستكل معامبلت أف  ف لممجاؿ, كالذم يبيٌ 

 لما كضع لقياسو. صادقناالمجاؿ 
 

 (11جدول رقم )
والدرجة الكمية لممجال اإلنسانيةالميارات معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال   

 نسانيةاإل الميارات : الثالثعد البُ  #

 معامل
 بيرسون
 لالرتباط

 القيمة
 اليةتم  الح
(Sig.) 

*0.834 عبلقات طيبة مع المرؤكسيف. المسئكلكفيقيـ  1  0.000 
*0.917 يمنح القادة في الكزارة الحرية الفكرية لمعامميف. 2  0.000 
*0.930 حاجات كميكؿ كاتجاىات المرؤكسيف. المسئكلكفيتفيـ  3  0.000 
*0.890 بركح الفريؽ الكاحد في العمؿ. لكفالمسئك يعمؿ  4  0.000 
*0.907 يعزز الرؤساء الثقة بالنفس لدل المرؤكسيف. 5  0.000 
*0.905 براز العناصر القيادية مف بيف العامميف.يحرص عمى إ 6  0.000 

 0349.قيمة االرتباط الجدكلية تساكم .α≤0.5.داللة  االرتباط داؿ إحصائينا عند مستكل *

كالدرجة  (اإلنسانيةالميارات )( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات  11جدكؿ رقـ ) يكضح 
كبذلؾ  ,α≤ 1015معنكية  االرتباط المبينة دالة عند مستكل معامبلت أف  ف الكمية لممجاؿ, كالذم يبيٌ 

 لما كضع لقياسو. اصادقناعتبر المجاؿ ي
 (11جدول رقم )

والدرجة الكمية لممجال الميارات الفكريةفقرات مجال معامل الرتباط بين كل فقرة من   

 الميارات الفكرية: الرابععد البُ  #

 معامل
 بيرسون
 لالرتباط

 القيمة
 اليةتمالح
(Sig.) 

*0.811 قناع عمى العامميف.المسؤكلكف ميارات التأثير كاإليمتمؾ  1  0.000 
*0.832 يتسـ الرؤساء بامتبلؾ رؤية كاضحة في العمؿ. 2  0.000 
*0.856 تبادؿ اآلراء كاالفكار لدل العامميف. يتقبؿ المسؤكلكف 3  0.000 
*0.809 القدرة عمى االبتكار كالتحميؿ كاالستنتاج. المسؤكلكفيمتمؾ  4  0.000 
*0.784 ظمة المتبعة في الكزارة.ن  يف كاألأن  الرؤساء بالمكائح كالقك  يعمؿ 5  0.000 
*0.777 ت العمؿ.يقترح بدائؿ متعددة لحؿ مشكبل 6  0.000 

 0349.قيمة االرتباط الجدكلية تساكم .α≤0.5.داللة  االرتباط داؿ إحصائينا عند مستكل *

كالدرجة الكمية  (الميارات الفكرية)( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات  11يكضح جدكؿ رقـ ) 
 كبذلؾ يعتبري  ,α≤ 1015معنكية  ستكلمبينة دالة عند ممعامبلت االرتباط ال أف  ف لممجاؿ, كالذم يبيٌ 

 لما كضع لقياسو. اصادقناالمجاؿ 



72 

 

 (12جدول رقم )
والدرجة الكمية لممجال اإلداريةالميارات معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال   

 اإلداريةالميارات : الخامسعد البُ  #

 معامل
 بيرسون
 لالرتباط

 القيمة
 اليةتم  الح
(Sig.) 

*0.885 السميمة. اإلداريةي الكزارة بالحذاقة كالميارات ف كلكفلمسؤ اتع تم  ي 1  0.000 
*0.874 بشكؿ سميـ. اإلداريةالقدرة عمى القياـ بالعمميات  المسؤكلكفيمتمؾ  2  0.000 
*0.886 تتسـ القيادات في الكزارة بسمة التخطيط لمعمؿ. 3  0.000 
*0.839 .اريناة إلييـ إدبالمسؤكلية المككم المسؤكلكفيقـك  4  0.000 
دارةالكزارة المخاطبات كالمكاتبات ك  في المسؤكلكفيتقف  5 اعات كالمناسبات تماالج ا 

 الرسمية.
0.826*  0.000 

*0.822 عمى المشاركة في اتخاذ القرارات. المرؤكسيف المسؤكلكفيحفز  6  0.000 
 0349.الجدكلية تساكم قيمة االرتباط .α≤0.5.داللة  االرتباط داؿ إحصائينا عند مستكل *

كالدرجة الكمية  (اإلداريةالميارات )( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات  12يكضح جدكؿ رقـ ) 
كبذلؾ يعتبر  ,α≤ 1015معنكية  االرتباط المبينة دالة عند مستكل معامبلت أف  ف لممجاؿ, كالذم يبيٌ 

 لما كضع لقياسو. صادقناالمجاؿ 
 

 اء التنظيمي: البنيانالمحور الث
 ( 13جدول )
 والدرجة الكمية لممجال الموارد البشريةمعامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات 

 ول: الموارد البشريةالُبعد األ  
 معامل
 بيرسون
 لالرتباط

 القيمة
 اليةتمالح
(Sig.) 

1-  
المناخ المناسب لمعامميف في الكزرة إلبراز مياميـ  اإلداريةتكفر القيادات 

 عمى التطكير في البناء التنظيمي. كقدراتيـ
0.866*  0.000 

*0.869 تع العاممكف في الكزارة بقدرة التكاصؿ مع القيادات المكجكدة.تم  ي  -2  0.000 
*0.918 دارات لتطكير العمؿ في الكزارة.تشكؿ فرؽ عمؿ متخصصة مف مختمؼ اإل  -3  0.000 
*0.855 بداعية في الكزارة.أفكار إ العاممكفيقدـ   -4  0.000 
*0.840 د لمعامميف في الكزارة ينسجـ مع تكصيفيـ الكظيفي.تميكجد كصؼ كظيفي مع  -5  0.000 
 0349.قيمة االرتباط الجدكلية تساكم .α≤0.5.داللة  االرتباط داؿ إحصائينا عند مستكل *

كالدرجة ( الموارد البشرية)( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات محكر  13جدكؿ رقـ )يكضح 
كبذلؾ  ,α≤ 1015معنكية  االرتباط المبينة دالة عند مستكل معامبلت أف  ف كمية لممجاؿ, كالذم يبيٌ ال

 لما كضع لقياسو. صادقنايعتبر المجاؿ 
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 (14جدول )
 والدرجة الكمية لممجال الييكل التنظيميمعامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات  

 الييكل التنظيمي :يانالُبعد الث 
 معامل
 ونبيرس

 لالرتباط

 القيمة
 اليةتمالح
(Sig.) 

*0.879 حسب المطمكب. اإلداريةظيمي لمكزارة بتعدد المستكىات يز الييكؿ التنتم  ي  -1  0.000 
*0.756 و مركزم في اتخاذ القرارات.أن  يتسـ الييكؿ التنظيمي لمكزارة ب  -2  0.000 
*0.893 يتسـ بالكضكح في تكزيع المياـ كالمسؤكليات.  -3  0.000 
*0.794 .اإلداريةعمى تطكير الميارات القيادات ك يساعد الييكؿ التنظيمي   -4  0.000 
*0.874 يكجد معرفة لدل العامميف بأماكنيـ في الييكؿ التنظيمي.  -5  0.000 
 0349.قيمة االرتباط الجدكلية تساكم .α≤0.5.داللة  االرتباط داؿ إحصائينا عند مستكل *

كالدرجة ( الييكل التنظيمي)رتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات محكر ( معامؿ اال 14جدكؿ رقـ ) يكضح 
كبذلؾ  α≤ 1015معنكية  االرتباط المبينة دالة عند مستكل معامبلت أف  ف الكمية لممجاؿ, كالذم يبيٌ 

 لما كضع لقياسو. صادقنايعتبر المجاؿ 
 ممجالوالدرجة الكمية ل الميام( معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات 15جدول )

 :الميام الُبعد الثالث 
 معامل
 بيرسون
 لالرتباط

 القيمة
 اليةتمالح
(Sig.) 

*0.386 قساـ العمؿ.ات كأدار يكجد ازدكاجية في مياـ كحدات كا    -1  0.006 
*0.850 تسمح الكزارة باالطبلع عمى الصبلحيات الممنكحة.  -2  0.000 
*0.801 يكجد كضكح في المياـ المككمة لكؿ مكظؼ في الكزارة.  -3  0.000 
*0.838 تكفر الكزارة فرص تدريب العامميف عمى المياـ المكمؼ بيا العامميف.  -4  0.000 

5-  
تشجع الكزارة عمى تطكير البناء التنظيمي مف خبلؿ التفكيض كمنح الصبلحيات 

 كتكزيع المياـ.
0.813*  0.000 

 0349.لية تساكم قيمة االرتباط الجدك .α≤0.5.داللة  االرتباط داؿ إحصائينا عند مستكل *

كالدرجة الكمية  (الميام)( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات محكر 15جدكؿ رقـ )يكضح 
كبذلؾ يعتبر  ,α≤ 1015معنكية  االرتباط المبينة دالة عند مستكل معامبلت أف  ف لممجاؿ, كالذم يبيٌ 

 لما كضع لقياسو. صادقناالمجاؿ 
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 والدرجة الكمية لممجال التكنولوجيان كل فقرة من فقرات ( معامل الرتباط بي16جدول )

 الُبعد الرابع: التكنولوجيا 
 معامل
 بيرسون
 لالرتباط

 القيمة
 اليةتمالح
(Sig.) 

*0.695 مف المؤىميف في مجاؿ الحاسكب في الكحدات المتخصصة. يتكفر عدد كاؼو   -1  0.000 
*0.719 جاز العمؿ بسيكلة.نإالكسائؿ التكنكلكجية المكجكدة في الكزارة تسمح ب  -2  0.000 
*0.885 ات شاممة.أن  تكفر تكنكلكجيا المعمكمات المتكفرة في الكزارة قاعدة بي  -3  0.000 

4-  
لكتركنية تتسـ مات في تحكيؿ المعامبلت الكرقية إلى إتساعد تكنكلكجيا المعمك 

 بالسرعة.
0.903*  0.000 

*0.813 ات الكزارة.مستكىتسمح الكزارة بتبادؿ المعمكمات بيف جميع   -5  0.000 
 0349.قيمة االرتباط الجدكلية تساكم .α≤0.5.داللة  االرتباط داؿ إحصائينا عند مستكل *

كالدرجة  (التكنولوجيا)( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات محكر  16جدكؿ رقـ ) يكضح 
كبذلؾ  ,α≤ 1015معنكية  د مستكلاالرتباط المبينة دالة عن معامبلت أف  ف الكمية لممجاؿ, كالذم يبيٌ 

 لما كضع لقياسو. صادقنايعتبر المجاؿ 
 والدرجة الكمية لممجال السياسات والستراتيجيات( معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات 17جدول )

 الُبعد الخامس: السياسات والستراتيجيات 
 معامل
 بيرسون
 لالرتباط

 القيمة
 اليةتمالح
(Sig.) 

1-  
ياسات كاالستراتيجيات في الكزارة عمى تقميؿ الجيد المبذكؿ مف قبيؿ ساعدت الس

 العامميف فييا.
0.789*  0.000 

*0.893 فكار المطكرة لمعمؿ.تكجد برامج تكافئ أصحاب االبتكارات كاأل  -2  0.000 
*0.909 يا االرتقاء بالقيادات الجديدة.تتبنى الكزارة سياسات مف شأن  -3  0.000 

4-  
السريعة لممتغيرات التي قد ءات المتبعة تسمح باالستجابة جراالسياسات كاإل

 ثناء العمؿ.تحدث أ
0.909*  0.000 

*0.741 ىداؼ.دة كمكتكبة لدل الكزارة لتحقيؽ الػأتم  يجية معتكجد خطة استرات  -5  0.000 
 0349.قيمة االرتباط الجدكلية تساكم .α≤0.5.داللة  االرتباط داؿ إحصائينا عند مستكل *

 (السياسات والستراتيجيات)( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات محكر 17كؿ رقـ )جديكضح 
 1015معنكية  االرتباط المبينة دالة عند مستكل معامبلت أف  ف كالدرجة الكمية لممجاؿ, كالذم يبيى 

≥α,  لما كضع لقياسو. اصادقن كبذلؾ يعتبر المجاؿ 

 tyStructure Validiيًا : الصدق البنائي ناث
د األداة يعتبر الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الذم يقيس مدل تحقؽ األىداؼ التي تري

لدراسة بالدرجة الكمية لفقرات ارتباط كؿ مجاؿ مف مجاالت ا لالكصكؿ إلييا, كيبيف مد
 .ستبانةاال
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 (18جدول رقم )
تقييم أبعاد (  كمحكر)يةالميارات القيادأبعاد محكر )معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ مجاؿ مف 
 ستبانة( كالدرجة الكمية لبلالبناء التنظيمي

 
 
# 

 معامؿ البعاد
 بيرسكف
 لبلرتباط

 القيمة
 اليةتم  االح
(Sig.) 

1.  

الميارات أبعاد 
 القيادية

 0.000 *0.772 الميارات الذاتيةعد األول: البُ 

 0.000 *0.884 الميارات الفنية: يناعد الثالبُ   .2

 0.000 *0.898 يةانسنالميارات اإل : الثالثعد البُ   .3

 0.000 *0.901 الميارات الفكرية: الرابععد البُ   .4

 0.000 *0.927 اإلداريةالميارات : الخامسعد البُ   .5

 0.000 *0.913 الميارات القياديةأبعاد  

تقييم أبعاد  
 البناء التنظيمي

 0.000 *0.717 ول: الموارد البشريةالُبعد األ 

 0.000 *0.827 الييكل التنظيمي :يانالثالُبعد  

 0.000 *0.703 الميام الُبعد الثالث: 

 0.000 *0.893 الُبعد الرابع: التكنولوجيا 

 0.000 *0.965 الُبعد الخامس: السياسات والستراتيجيات 

 0.000 *0.963 البناء التنظيميتقييم أبعاد  

 0349.قيمة االرتباط الجدكلية تساكم .α≤0.5. داللة مستكلعند االرتباط داؿ إحصائينا  *

 استبانة دالة إحصائين االجميع معامبلت االرتباط في جميع مجاالت  أف  (  18يبيف جدكؿ رقـ ) 
 كضع لقياسو. المً  ةصادق ستبانةاالكبذلؾ يعتبر جميع مجاالت  ,α≤0.05معنكية  مستكلعند 
 :Reliability ستبانةالثبات 

ـ  نفس النتيجة لك  ستبانةاالتعطي ىذه  أف   بانةستااليقصد بثبات  أكثر  ستبانةاالإعادة تكزيع  ت
يعني االستقرار في  ستبانةاالثبات  أف  مف مرة تحت نفس الظركؼ كالشركط, أك بعبارة أخرل 

خبلؿ عدة  تكزيعيا عمى األفراد مرات إعادة تـ  كعدـ تغييرىا بشكؿ كبير فيما لك  ستبانةاالنتائج 
 ت زمنية معينة.فترا
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 الدراسة مف خبلؿ: كقد تحقؽ الباحث مف ثبات استبانة
ت انػكطريقػة التجزئػة النصػفية كك Cronbach's Alpha Coefficientمعامػؿ ألفػا كركنبػاخ  

 (.19النتائج كما ىي مبينة في جدكؿ رقـ )
 ستبانةالمعامل ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية لقياس ثبات  (19جدول رقم )

 
 
# 

 عدد بعاداأل
 الفقرات

 معامل ألفا
 التجزئة النصفية كرونباخ

1.  

الميارات أبعاد 
 القيادية

 *0.904 *0.893 6 الميارات الذاتيةعد األول: البُ 

 *0.890 *0.902 6 الميارات الفنية: يانعد الثالبُ   .2

 *0.978 *0.951 6 يةانسنالميارات اإل : الثالثعد البُ   .3

 *0.910 *0.892 6 ت الفكريةالميارا: الرابععد البُ   .4

 *0.927 *0.923 6 اإلداريةالميارات : الخامسعد البُ   .5

 *0.984 *0.975 30 الميارات القياديةأبعاد  

تقييم أبعاد  
 البناء التنظيمي

 *0.874 *0.918 5 ول: الموارد البشريةالُبعد األ 

 *0.856 *0.894 5 الييكل التنظيمي :يالثانالُبعد  

 *0.830 *0.683 5 :الميام الثالث الُبعد 

 *0.844 *0.854 5 الُبعد الرابع: التكنولوجيا 

 *0.907 *0.902 5 الُبعد الخامس: السياسات والستراتيجيات 

 *0.971 *0.940 25 البناء التنظيميتقييم أبعاد  

 *0.988 *0.976 55 ستبانةال فقراتجمالي إ 

جمػالي يمة معامؿ ألفػا كركنبػاخ مرتفعػة إلق أف  ( 19ؿ رقـ )كاضح مف النتائج المكضحة في جدك 
, بينمػػا بطريقػػة التجزئػػة النصػػفية فبمغػػت (10976)لفػػا كركنبػػاخ سػػتبانة, حيػػث بمغػػت بطريقػػة أاال
(10988). 

حيػػث  ,الميــارات القياديــةأبعــاد فبمغػػت قيمػػة معامػػؿ ألفػػا كركنبػػاخ محػػكر  سػػتبانةاالمػػا لمحػػاكر أ
مػػػا حسػػػب طريقػػػة التجزئػػػة (, أ10975بينمػػػا لجميػػػع المجػػػاالت ) (10951 -10892تتػػػراكح بػػػيف )
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(  بينمػا 10987 -10891لفػا كرنبػاخ حيػث تتػراكح بػيف )انت النتػائج مشػابية لطريقػة أالنصفية فك
 (. 10984لجميع المجاالت )

ــيم أبعــاد أمػػا قيمػػة معامػػؿ ألفػػا كركنبػػاخ مرتفعػػة لمحػػكر  ــاء التنظيمــيتقي راكح بػػيف حيػػث تتػػ ,البن
ت النتػائج مشػابية انما حسب طريقة التجزئة النصفية فك(, أ10941(  بمغت )10918 -10683)

 (.10971(  بينما لجميع المجاالت ) 10917 -10844لطريقة الفا كرنباخ حيث تتراكح بيف )

( قابمػة لمتكزيػع. كيكػكف 2فػي صػكرتيا النيائيػة كمػا ىػي فػي الممحػؽ رقػـ ) سػتبانةاالكبذلؾ تككف 
 سػػػػتبانةاالالدراسػػػػة ممػػػا يجعمػػػػو عمػػػػى ثقػػػة بصػػػػحة  اسػػػػتبانةمػػػػف صػػػػدؽ كثبػػػات  الباحػػػث قػػػػد تأكػػػد

 كصبلحيتيا لتحميؿ النتائج كاإلجابة عمى أسئمة الدراسة كاختبار فرضياتيا.

 المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:
ـ    Statistical Package forمػف خػبلؿ برنػامج التحميػؿ اإلحصػائي سػتبانةاالتفريػغ كتحميػؿ  تػ

the Social Sciences (SPSS). 
 :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي  

ـ   الختبػار K-S) )Kolmogorov-Smirnov Testسػمرنكؼ-اختبػار ككلمجػكركؼ اسػتخداـ تػ
فػي جػدكؿ ت النتػائج كمػا ىػي مبينػة انػ, ككت تتبع التكزيع الطبيعي مػف عدمػوانات البيكانما إذا 
 (.21رقـ )

 (21)رقم ل جدو
 التوزيع الطبيعييوضح نتائج اختبار 

 
 
# 

 عدد بعاداأل
 الفقرات

-كولمجوروف
 ( (K-Sسمرنوف

 المعنوية
Sig. 

1.  

الميارات أبعاد 
 القيادية

 0.766 0.666 6 الميارات الذاتيةعد األول: البُ 

 0.744 0.680 6 الميارات الفنية: يناعد الثالبُ   .2

 0.336 0.943 6 يةانسنالميارات اإل : الثالثعد البُ   .3

 0.282 0.989 6 الميارات الفكرية: الرابععد البُ   .4

 0.786 0.654 6 اإلداريةالميارات : الخامسعد البُ   .5

 0.564 0.788 30 الميارات القياديةأبعاد  
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تقييم أبعاد  
 البناء التنظيمي

 0.275 0.995 5 الُبعد الول: الموارد البشرية

 0.534 0.806 5 كل التنظيمياليي :يانالُبعد الث 

 0.826 0.627 5 :الميام الُبعد الثالث 

 0.924 0.549 5 الُبعد الرابع: التكنولوجيا 

 0.819 0.632 5 الُبعد الخامس: السياسات والستراتيجيات 

 0.888 0.581 25 البناء التنظيميتقييم أبعاد  

 0.927 0.546 55 ستبانةالمالي محاور إج 

ت مجػػاالجميػػع ل (.Sig)اليػػة تم  القيمػػة االح أف  ( 21)رقػػـ مػػف النتػػائج المكضػػحة فػػي جػػدكؿ كاضػػح 
يذه المجاالت يتبع التكزيع ات ليانتكزيع الب أف  كبذلؾ ف ,1015مستكل الداللة مف  اكبرت انالدراسة ك
 مية لئلجابة عمى فرضيات الدراسة.معمالاستخداـ االختبارات  تـ  سي حيثك الطبيعي 

 استخدام األدوات اإلحصائية التالية: تم  

النسػػب المئكيػػة كالتكػػرارات كالمتكسػػط الحسػػابي: يسػػتخدـ ىػػذا األمػػر بشػػكؿ أساسػػي ألغػػراض  -1
ـ  كي ,معرفة تكرار فئات متغير ما  . االستفادة منيا في كصؼ عينة الدراسة ت

 .ستبانةاال(, لمعرفة ثبات فقرات Cronbach's Alphaاختبار ألفا كركنباخ) -2

 .ستبانةاال( لمعرفة ثبات فقرات split halfبار التجزئة النصفية )اخت -3
 K-S) ) : Kolmogorov-Smirnov Testسػػمرنكؼ-اختبػػار ككلمجػػكركؼ اسػػتخداـ -4

 .تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمو البيانات كانتما إذا  يستخدـ ىذا االختبار لمعرفة

( لقيػاس درجػة االرتبػاط: Pearson Correlation Coefficientمعامػؿ ارتبػاط بيرسػكف ) -5
ـ  . كقػػد يقػػـك ىػػذا االختبػػار عمػػى دراسػػة العبلقػػة بػػيف متغيػػريف اسػػتخدامو لحسػػاب االتسػػاؽ  تػػ

 , كالعبلقة بيف المتغيرات.ستبانةالداخمي كالصدؽ البنائي لبل

استخدامو لمتأكد مف داللة المتكسػط لكػؿ  تـكلقد ( T-Test) في حالة عينة كاحدة Tاختبار  -6
 .ستبانةاالت فقرة مف فقرا

 أف  ( لمعرفػػة مػػا إذا كػػIndependent Samples T-Test) فػػي حالػػة عينتػػيف Tاختبػػار  -7
 المستقمة.  البياناتذات داللة إحصائية بيف مجمكعتيف مف  تىناؾ فركقا

( One Way Analysis of Variance) ANOVAاختبػار تحميػؿ التبػايف األحػػادم  -8
 .البياناتة إحصائية بيف ثبلث مجمكعات مف ىناؾ فركقات ذات دالل افلمعرفة ما إذا ك

 .Multiple Regressionلمتعددحدار اناختبار اال -9
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 واختبار فرضيات الدراسة البياناتتحميل 
 المقدمة :

, كذلؾ مف خبلؿ كاختبار فرضيات الدراسة البياناتتحميؿ ل ايتضمف ىذا الفصؿ عرضن 
التكصؿ إلييا مف خبلؿ  تـكالتي  ,ستبانةاالكاستعراض أبرز نتائج  ,اإلجابة عف أسئمة الدراسة

الجنس , العمر, المسمى مت عمى )تمي اشتحميؿ فقراتيا, كالكقكؼ عمى متغيرات الدراسة الت
ات انإجراء المعالجات اإلحصائية لمبي تـلذا  الكظيفي, عدد سنكات الخدمة , المؤىؿ العممي(

اعية تم  استخداـ برنامج الرـز اإلحصائية لمدراسات االج تـالدراسة, إذ  انةالمتجمعة مف استب
(SPSS) كتحميميا في ىذا الفصؿ.  عرضيا ـتلمحصكؿ عمى نتائج الدراسة التي سي 

 الشخصية : البياناتالوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق 

 الشخصية. البياناتكفيما يمي عرض لخصائص عينة الدراسة كفؽ 

 (21جدكؿ )

 ات انعداد االستبيبيف أ

 النسبة التكرار 

 82.9 160 لةحمارات مكحماس

 17.1 23 جابة عليها(حم لا رات مفقودة )لم ًاحماس

 100.0 193 املجموع

 

استكماليا بالتعبئة مف  تـارات تممف االس (%82.9) أف  ( 21يتضح مف خبلؿ جدكؿ )
 ارات مفقكدةتماعتبارىا اس تـ (%17.1)بينما المبحكثيف 

 ( الجنس22جدكؿ )

 النسبة التكرار 

 73.6 111 ذكر

 26.4 24 ثىأه

 100.0 161 جما  لا 
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مف  (%26.4), بينما مف الذككر ىـفراد العينة ( مف أ%73.6)يتضح ( 22مف خبلؿ جدكؿ )
كفراد العينة مف الذككر, ك النسبة األكبر مف أ أف  ف يٌ بكىذا ياث ناإل لى ارتفاع الباحث ذلؾ إ يعزي

 اإلداريةنشغاؿ المكاقع كذلؾ ال (,2007)ت بعد العاـ تمنسبة الذككر في عممية التكظيؼ التي 
التركيز عمى تشغيؿ الذككر مف كجية نظر  افكك ,سياسية ألسبابف الشاغرة بعد امتناع المكظفي

 حرجة.عباء العمؿ في تمؾ الفترة المؿ أالباحث لتح

 العمر (23جدكؿ )

 النسبة التكرار 

 12.4 20 سنة 01قل من أ-41

 46.3 74 سنة 21قل من أ-01

 23.1 37 سنة 01قل من أ-21

 18.2 29 سنة فأكثر 01من 

 100.0 160 لاجما  

 40اقػػؿ مػػف -30)أعمػػارىـ تقػػع فػػي الفئػػة العمريػػة مػػف  (%46.3) أف  ( 23يتضػػح مػػف جػػدكؿ )
سػػػنة  50% مػػف 18.1), (سػػػنة 50مػػف  ؿاقػػ– 40)فػػي الفئػػػة العمريػػة مػػػف  (%23.1),  (سػػنة
ػ الباحـث يعُزوو , (سػنة 30قؿ مف أ - 21) (,%12.4), (فأكثر عمػارىـ مػا ىػـ أ فٍ زيػادة عػدد مى
كذلػػؾ لسػػد الثغػػرة التػػي  ؛ف التركيػػز عمػػى تكظيػػؼ الشػػباب حػػديثي التخػػرج( نػػاجـ عػػ40-30بػػيف )

 ذاؾ.آنحدثت في الكزارات الفمسطينية بشكؿ عاـ 

 ( المؤىل العممي24جدول )

 النسبة التكرار 

 8. 1 وية فأقلاهث

 7.4 9 دبلوم

 65.3 105 بكالوريوس

 26.4 45 دراسات عليا

 100.0 160 لاجما  
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دراسات  (%26.4), بينما سمؤىميـ العممي بكالكريك  (%65.3) أف   (24يتضح مف جدكؿ )
النسبة  أف  ف الجدكؿ السابؽ كيبيٌ  ,كية فأقؿانفقط ث (%0.8)دبمكـ متكسط ,  (%7.4)عميا, 

 .كلى )البكالكريكس(األكبر مف حممة المرحمة الجامعية األ

غبلؽ المعابر زمة الركاتب, إااعية مثؿ تمجذلؾ إلى األكضاع االقتصادية كاإل الباحث يعُزوو 
دكف حصكؿ الكثير مف المكظفيف عمى الدراسات العميا, كخاصة  اؿى كىك ما حى  ,كغير ذلؾ

 خارج البمد.اع تكاليؼ الدراسات العميا مادينا سكاء داخؿ ك الرتف

 ( عدد سنوات الخدمة 25جدول )

 النسبة التكرار 

 8. 1 سنوات 0قل من أ

 6.6 8 سنوات 6قل من أ– 0من 

 35.5 05 سنة 11قل من أ-6من 

 57.0 42 سنة فأكثر11من 

 100.0 161 لاجما  

سنكات فأكثر,  بينما  (10)سنكات خدمتيـ في العمؿ مف  (%57) أف  ( 25يتضح مف جدكؿ )
%( 0.8),  (سنكات 6قؿ مف أ-3)مف  (%6.6),  (سنكات 10قؿ مف أ -6)مف  (35.5%)
ع الدراسة تمك مجالنسبة األكبر مف المبحكثيف أ أف  كؿ السابؽ ف الجد, كيبيى (سنكات 3)قؿ مف أ

كبر عدد مف المكظفيف ذلؾ إلى أ الباحث يعُزوو سنكات فأكثر(, 10سنكات خدمتيـ ) كانتىـ 
ـ  قد  حيث قامت الحككمة بتكظيؼ  ,ـ( بعد حدكث الفراغ في الكزارات2007تعينيـ بعد العاـ) ت

, حسب عدىا عادت عممية التكظيؼ تدريجيناديف( كبانالمسدفعة كاحدة) افن مكظ (2500) حكالي
 الشكاغر كبنسب بسيطة.
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 ( المسمى الوظيفي26جدول )                                

 النسبة التكرار 

 33.9 02 رئيس قسم

 6.6 11 مدًر عام

 2110 66 رئيس شعبة

 18.2 29 مدًر دائرة

 11111 160 لاجما  

 

ائرة, مدير د (%18.2)سماىـ الكظيفي رئيس شعبة , مي  (%41.3)( 26كؿ )يتضح مف جد
ـ ىي  فٍ مى كبر لً النسبة األ أف  يتضح مف الجدكؿ السابؽ  ,امديرن  (%6.6)قسـ,  رئيسى  (33.9%)
 سماىـ الكظيفي رئيس شعبة يميو رئيس قسـ.مي 

كك  كىك ما  ,ظيفيـ عشر سنكاتعمى تك  المكظفيف قد مر   غمبي أ أف   الباحث كما ذكرنا سابقنا يعزي
 قؿ.سـ كباقي المسميات تحتؿ النسب األك قسمى رئيس شعبة أمي  يمنحيـ

 

 الوزن النسبي لفقرات املجاالت : اي  اهث

 :ستبانةالتحميل فقرات 

لمعرفة لعينة كاحدة(  T)اختبار مميةعٍ المى استخداـ االختبارات  تـ ستبانةااللتحميؿ فقرات 
عمى  (%60)ثؿ تم  كىي  ,المتكسطةىي  (6)اعتبرت الدرجة ك  ةمتكسطات درجات االستجاب

 مقياس الدراسة.
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 على جساؤالت الدراسة : لإلجابة

 (72جدول )

 الميارات الذاتية الوسط الحسابي والوزن النسبي لمحور 

  الميارات الذاتيةعد األول: البُ  أوًل 
الوسط 

 الحسابي

حراف نلا 

 املعياري 

الوزن 

النسبي 

% 

 قيمت

 لاختبار

 املعنويت

p- 

value 

ترتيب 

 الفقرة

1-  
بداع قيادات في الكزارة القدرة عمى اإليتكفر لدل ال

 كاالبتكار لتطكير العمؿ.
6.69 1.74 66.86 4.33 0.00 

6 

2-  
ات القيادية القدرة عمى مستكىفي ال العاممكفيمتمؾ 

 تحمؿ المسؤكليات.
6.87 1.69 68.68 5.66 0.00 

0 

3-  
في الكزارة بالصحة النفسية  المسئكلكفتع تمي

 كالجسدية.
7.07 1.67 70.66 7.03 0.00 

0 

 2 0.00 6.78 69.92 1.61 6.99 باليدكء كسعة الصدر. بالكزارة العاممكفيتسـ   -4

ـ  بمظيره الخارجي كيي تـيي  -5  1 0.00 10.99 75.21 1.52 7.52 بالحيكية كالنشاط. ت

 4 0.00 9.87 73.55 1.51 7.36 .تع بالمركنة تملفاظ المناسبة كيينتقي األ  -6

  0.00 8.83 70.81 1.35 7.08  الميارات الذاتية إجمالي 

 (%70.81)بمغ  إلجمالي محكر الميارات الذاتيةالكزف النسبي  أف  ( 27مف جدكؿ رقـ )يتضح 
 الميارات الذاتية محكرلفقرات , بينما (1.35)معيارم بمغ  انحراؼك  ,(7.08كبمتكسط بمغ )

كلى ة األ( احتمت المرتببالحيكية كالنشاط تـبمظيره الخارجي كيي تـيي) الخامسةلفقرة ا كانت
يتكفر لدل ) االكلىالفقرة  كانت, بينما T (10.99)كبقيمة اختبار  (%75.21)بكزف نسبي بمغ 

األخيرة بكزف ( احتمت المرتبة بداع كاالبتكار لتطكير العمؿقيادات في الكزارة القدرة عمى اإلال
اـ المسؤكليف تملى عدـ اىإ ذلؾ الباحث يعُزوو  ,T (4.33)كبقيمة اختبار  (%66.86)بي نس

رار المسيرة التعميمية تمباس تـبقدر ما يي بداعباإلكمف يضع الخطط كالسياسات بشكؿ كبير 
 كضاع السياسية.لفات كذلؾ بسبب األبدكف مشاكؿ كمخا
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%( كىي 70.81ر الميارات الذاتية بمغ )لمحك  إلجماليالكزف النسبي  أف  كيتضح مف الجدكؿ 
  جؿ تعزيز تنمية ىذه الميارة لدل العامميف.نسبة تستمـز المزيد مف الجيد مف أ

 الميارات الفنية الوسط الحسابي والوزن النسبي لمحور (72جدول )

 الميارات الفنية: يانالثعد البُ  أوًل 
الوسط 

 الحسابي

 لانحراف

 املعياري 

الوزن 

النسبي 

% 

مت قي

 لاختبار

 املعنويت

p- 

value 

ترتيب 

 الفقرة

1-  
عماؿ إنجاز األيمتمؾ المسؤكلية كالقدرة  عمى 

 المتخصصة.
7.27 1.37 72.73 10.25 0.00 

1 

2-  
يتسـ المسؤكليف بالقدرة عمى استخداـ الكسائؿ الحديثة 

 في العمؿ.
7.23 1.55 72.31 8.75 0.00 

4 

 0 0.00 7.75 71.32 1.61 7.13 مرضو .يستخدـ ميارات االتصاؿ كالتكاصؿ بشكؿ   -3

4-  
لمييكؿ عامميف كفقنا يكزع المسؤكليات كالمياـ عمى ال

 التنظيمي في الكزارة.
6.98 1.57 69.83 6.91 0.00 

0 

 6 0.00 5.84 68.60 1.62 6.86 الحديثة في العمؿ. اإلداريةيطبؽ األساليب العممية ك   -5

 2 0.00 7.54 71.07 1.62 7.11 تنفيذ القرارات المتخذة كالصادرة. يتابع  -6

  0.00 8.98 70.98 1.34 7.10 الميارات الفنية إجمالي 

 (%70.98)إلجمالي محكر الميارات الفنية بمغ الكزف النسبي  أف  يتضح ( 28مف خبلؿ جدكؿ)
 كانت الميارات الفنية محكرلفقرات , بينما (1.34انحراؼ معيارم بمغ )( ك 7.10كبمتكسط بمغ )

كلى ت المرتبة األ( احتمٌ عماؿ المتخصصةإنجاز األعمى يمتمؾ المسؤكلية كالقدرة ) ولىاأل الفقرة 
 اإلداريةيطبؽ األساليب العممية ك ) الخامسةالفقرة  كانت, بينما (%72.73)بكزف نسبي بمغ 
امتبلؾ ذلؾ  الباحث يعُزوو  (,%68.6)األخيرة بكزف نسبي ت المرتبة ( احتمٌ الحديثة في العمؿ

لتطبيؽ األساليب العممية ما بالنسبة , أصميـ العمؿ تمسات الفنية المتخصصة التي الميار 
ة ر يممؾ القد ون  أل ؛دارة, فيي نكعنا ما تحتاج إلى متخصص في عمـ القيادة كاإلالحديثة اإلداريةك 

كفي الغالب يمتمؾ السمات القيادية  ,و الصحيحعمى الكج اإلدارية ؼبالكظائعمى القياـ 
 .داء عممو بكفاءة كفعالية, كيككف قادرنا عمى أالمطمكبة
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 يةانسنالميارات اإل  الوسط الحسابي والوزن النسبي لمحور (72جدول )

 يةانسالميارات اإل: الثالثعد البُ  أوًل 
الوسط 

 الحسابي

حراف نلا 

 املعياري 

الوزن 

النسبي 

% 

قيمت 

 لاختبار

 املعنويت

p- 

value 

ترتيب 

 الفقرة

 1 0.00 8.23 73.55 1.81 7.36 عبلقات طيبة مع المرؤكسيف. فالمسؤكلك قيـ يي   -1

 4 0.00 4.98 68.26 1.82 6.83 يمنح القادة في الكزارة الحرية الفكرية لمعامميف.  -2

3-  
حاجات كميكؿ كاتجاىات  المسؤكلكفيتفيـ 

 المرؤكسيف.
6.65 1.83 66.53 3.93 0.00 

2 

 0 0.00 3.74 66.78 1.99 6.68 .بركح الفريؽ الكاحد في العمؿ المسئكلكفيعمؿ   -4

 0 0.00 3.61 66.20 1.89 6.62 يعزز الرؤساء الثقة بالنفس لدل المرؤكسيف.  -5

 6 0.02 2.31 64.03 1.91 6.40 براز العناصر القيادية مف بيف العامميف.يحرص عمى إ  -6

  0.00 4.96 67.60 1.69 6.76 اإلنسانيةالميارات  إجمالي 

(, %67.6)بمغ نسانية إلجمالي محكر الميارات اإلالكزف النسبي  أف  ( 29مف جدكؿ )يتضح 
نسانية اإلالميارات  محكرلفقرات , بينما (1.69)حراؼ معيارم بمغ انك  ,(6.76كبمتكسط بمغ )

كلى بكزف ت المرتبة األ( احتمٌ عبلقات طيبة مع المرؤكسيف المسئكلكفيقيـ ) كلىاألالفقرة  كانت
براز العناصر القيادية مف يحرص عمى إ) السادسةالفقرة  كانتا , بينم(%73.55)نسبي بمغ 

إلى تقارب ذلؾ  الباحث يعُزوو  (,%64.6)األخيرة بكزف نسبي ( احتمت المرتبة بيف العامميف
تع تمداء العينة فيما يخص العبلقات الطيبة بيف الرؤساء كالمرؤكسيف, كذلؾ الكجيات نظر كأ

 ,ا في ذلؾ مف تطكر لمعمؿمى لعمؿ بركح الفريؽ الكاحد لً ىمية اكيككف أ ,عممي عاؿو  لبمستك 
 داء الكزارة, كتطكير بنائيا التنظيمي.بدكره ينعكس عمى تطكير أ كالذم ,دارمتمكيف اإلكتعزز ال

كخبرات عالية لى قدرات , فيذا يحتاج إبيف العامميفبراز العناصر القيادية أما فيما تخص إ
  تحصيميا. تـيؿ حتى يكمتخصصة كىي ميارات تحتاج كقت طك 
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 الميارات الفكريةالوسط الحسابي والوزن النسبي لمحور  (03جدول )

 الميارات الفكرية: الرابععد البُ  أوًل 
الوسط 

 الحسابي

حراف نلا 

 املعياري 

الوزن 

النسبي 

% 

قيمت 

 لاختبار

 املعنويت

p- 

value 

ترتيب 

 الفقرة

1-  
عمى  قناعمؾ المسؤكلية ميارات التأثير كاإليمت

 العامميف.
6.79 1.66 67.93 5.25 0.00 

0 

 2 0.00 5.11 67.77 1.67 6.78 يتسـ الرؤساء بامتبلؾ رؤية كاضحة في العمؿ.  -2

 6 0.00 3.84 66.28 1.80 6.63 فكار لدل العامميف.تقبؿ المسؤكلية تبادؿ اآلراء كاألي  -3

4-  
يمتمؾ المسؤكلية القدرة عمى االبتكار كالتحميؿ 

 كاالستنتاج.
6.75 1.70 67.52 4.87 0.00 

0 

5-  
المتبعة في  كاألنظمة كالقكانيفيعمؿ الرؤساء بالمكائح 

 الكزارة.
7.31 1.72 73.14 8.41 0.00 

1 

 4 0.00 5.08 68.75 1.89 6.88 يقترح بدائؿ متعددة لحؿ مشكبلت العمؿ.  -6

  0.00 6.21 68.58 1.52 6.86 مالي محور الميارات الفكريةإج 

(, %68.58)إلجمالي محكر الميارات الفكرية بمغ الكزف النسبي  أف  ( 30ؿ )مف جدك يتضح 
 الميارات الفكرية محكرلفقرات , بينما (1.52)حراؼ معيارم بمغ ان( ك 6.86كبمتكسط بمغ )

( احتمت المتبعة في الكزارة كاألنظمة كالقكانيفيعمؿ الرؤساء بالمكائح ) الخامسةالفقرة  كانت
تقبؿ المسؤكلية تبادؿ ي) الثالثةالفقرة  كانت, بينما (%73.14)ف نسبي بمغ كلى بكز المرتبة األ
الباحث  يعُزوو  (,%66.28)األخيرة بكزف نسبي ( احتمت المرتبة فكار لدل العامميفاآلراء كاأل

 ؛كالمكائح كالقكانيف باألنظمةىمية االلتزاـ كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى أ ةلى كجكد مكافقإذلؾ 
شطة الكزارة أن بيف العامميف, كتحمؿ المسؤكلية إدارة مسؤكليةذات أىمية لتطبيؽ الشفافية ك  اين  أل

 عمى الكجو المناسب.

يو المكظؼ كالمسؤكؿ فبل يخفى عمى أحد ما يعان كاآلراءفكار مكضكع تبادؿ األ ما يخصما فيأ
إبراز إبداعاتو  عمى كغير قادر ذا ما جعمو مقيدناكى ,مف الكظيفيلفمسطيني مف غياب األا
 فكاره.كأ
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 الميارات اإلداريةالوسط الحسابي والوزن النسبي لمحور  (03جدول )

 الميارات اإلدارية: الخامسعد البُ  أوًل 
الوسط 

 الحسابي

حراف نلا 

 املعياري 

الوزن 

النسبي 

% 

قيمت 

 لاختبار

 املعنويت

p- 

value 

ترتيب 

 الفقرة

1-  
 اإلداريةكالميارات  في الكزارة بالحذاقة المسؤكلكفتع تمي

 السميمة.
6.94 1.75 69.42 5.91 0.00 

4 

2-  
 اإلداريةيمتمؾ المسؤكليات القدرة عمى القياـ بالعمميات 

 بشكؿ سميـ.
6.91 1.63 69.09 6.14 0.00 

0 

 0 0.00 5.13 67.85 1.68 6.79 تتسـ القيادات في الكزارة بسمة التخطيط لمعمؿ.  -3

 2 0.00 5.28 68.76 1.82 6.88 .المككمة إلييـ إدارينابالمسؤكلية يقـك المسؤكليات   -4

5-  
الكزارة المخاطبات كالمكاتبات  في المسؤكلكفيتقف 

دارة اإل  اعات كالمناسبات الرسمية.تمجكا 
7.33 1.70 73.31 8.59 0.00 

1 

 6 0.06 1.92 63.55 2.04 6.36 يحفز المرؤكسيف عمى المشاركة في اتخاذ القرارات.  -6

  0.00 8.83 70.81 1.35 7.08 ارات اإلداريةإجمالي المي 

 (,%70.81)بمغ  إلجمالي محكر الميارات اإلداريةالكزف النسبي  اف( 31مف جدكؿ )يتضح 
 اإلداريةالميارات  محكرلفقرات , بينما (1.35)معيارم بمغ  انحراؼ( ك 7.08كبمتكسط بمغ )

دارةبات كالمكاتبات ك يتقف المسؤكليف في الكزارة المخاط) الخامسة كانت الفقرة اعات تماالج ا 
 كانت الفقرة, بينما (%73.31)كلى بكزف نسبي بمغ ت المرتبة األحتمٌ ا( كالمناسبات الرسمية

األخيرة بكزف نسبي ت المرتبة ( احتمٌ يحفز المرؤكسيف عمى المشاركة في اتخاذ القرارات) السادسة
دارةمكاتبات ك المخاطبات كال أف  لى إذلؾ  الباحث يعُزوو  (,63.55%) مكر فنية تماعات أاالج ا 

كىي مف  ,كلىالحصكؿ عمى الدرجة الجامعية األ بمجرددائيا ا عمى أبحتة يككف الشخص قادرن 
 كية.أن  ساسية بؿ مف كظائؼ السكرتاريا الثاأل اإلداريةالكظائؼ 

, كيرجع ذلؾ يةلى خبرة كبيرة كدافعية قك لممشاركة في اتخاذ القرار فيذا أمر يحتاج إ ما بالنسبةأ
ا إ في  ك التسمط كالتشرداالبتعاد عف البيركقراطية)الركتيف( أخريف ك ركرة تفكيض اآللى ضأيضن

 خريف.اتخاذ القرار كعدـ مشاركة اآل
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 الميارات القيادية محاور إلجماليالوسط الحسابي والوزن النسبي  (07جدول )

 الميارات القياديةأبعاد  أوًل 
الوسط 

 الحسابي

 فلانحرا

 املعياري 

الوزن 

النسبي 

% 

قيمت 

 لاختبار

 املعنويت

p- 

value 

ترتيب 

 الفقرة

 4 0.00 8.83 70.81 1.35 7.08 الميارات الذاتيةعد األول: البُ   -1

 1 0.00 8.98 70.98 1.34 7.10 الميارات الفنية: يانعد الثالبُ   -2

 0 0.00 4.96 67.60 1.69 6.76 يةانسنالميارات اإل : الثالثعد البُ   -3

 2 0.00 6.21 68.58 1.52 6.86 الميارات الفكرية: الرابععد البُ   -4

 0 0.00 6.14 68.66 1.55 6.87 اإلداريةالميارات : الخامسعد البُ   -5

  0.00 7.46 69.33 1.38 6.93 الميارات القياديةأبعاد إجمالي  

ة بمغ محكر الميارات القيادي إلجماليالكزف النسبي  أف  يتضح ( 32مف خبلؿ جدكؿ)
 بينما احتؿ محكر ,(1.38معيارم بمغ ) انحراؼ( ك 6.93كبمتكسط بمغ ) (,69.33%)

 انحراؼ( ك 7.10كبمتكسط بمغ ) (,%70.98)كلى بكزف نسبي بمغ الميارات الفنية المرتبة األ
خيرة بكزف بمغ انية المرتبة األسنالميارات اإل محكر احتؿٌ , بينما (1.34معيارم بمغ )

إلى ما  ذلؾ الباحث يعُزوو ( , 1.69معيارم بمغ ) انحراؼ( ك 6.76بمغ ) كبمتكسط (,67.6%)
ما تككف مكجكدة بشكؿ  لتخصص مثؿ الميارات الفنية غالبناالتي تتعمؽ با فاألمكر ذكر سابقنا

كيرجع ذلؾ الفضؿ لعممية التكظيؼ التي يتتبعيا  ؛كبير لدل المسؤكليف في الكزارات الفمسطينية
 حسب التخصص كالخبرة كالكفاءة. تــ الفمسطيني كالتي تالمكظفيف العا افديك 

كتعكس مدل  ,نفسو اإلنساففيي بالغالب تككف خاضعة لشخصية  اإلنسانيةما الميارات أ
 كىي سمات كصفات تتفاكت مف شخص آلخر. ,المركنة كالتشدد لديو
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 خرى:الربط مع الدراسات األ

 م(2009, بو زعيترأ): دراسة أوًل 

رأم لسبة نبك زعيتر بالالحالية كدراسة أ الدراسةف كجكد تكافؽ بيف لدراسات السابقة تبيٌ مف خبلؿ ا
 ,كالفكرية اإلنسانيةما بالنسبة لمحكر الميارات , أاإلداريةت الفنية ك ار حكر المياالمبحكثيف في م

ة جدان ة كبير كجكد مكافقف دراسة أبك زعيتر حيث تبيٌ  ,فيي في حالة اختبلؼ مع الدراسة الحالية
 .اإلنسانيةاـ المسؤكليف بمحكر الميارات تماى مف

 .افعينة الدراسة, كالتي تناكلتيا الدراست كباألخصع الدراسة تم  الختبلؼ مج الباحث ذلك يعُزوو 

في كزارة التربية  اإلداريةشرافية ك مف الكظائؼ القيادية كاإل ع كعينة الدراسة الحالية ىـتم  مجف
 كية.انمدارس الثال مديرمك زعيتر فيـ مف بعميـ أما دراسة أكالت

 م(2013تميمي, : دراسة )الانًياث

 ,يمي في الميارات القيادية بشكؿ عاـتم  بيف الدراسة الحالية كدراسة ال يكجد اختبلؼ بسيط نسبينا
جمالي محكر , حيث بمغ الكزف النسبي إلالذاتيةكيظير االختبلؼ بشكؿ جمي في الميارات 

د تمتعالتي ميارات مف الالميارات الذاتية تعد  ف  %(, كيرجع ذلؾ أل94.2ة )الميارات الذاتي
 كبر عمى الممارسة.تمد بشكؿ أما الميارات الفكرية فيي تع, أعمى التطبيؽ

كليف في كزارة الدراسة الحالية مف المسؤ كانتحيث  ,لى اختبلؼ عينة الدراسةإ الباحث ذلك يعُزوو 
كذلؾ  ,فيي تناكلت العامميف في الجامعات الفمسطينية ,يميتملما دراسة االتربية كالتعميـ أ

 (.ـ2013الختبلؼ الفترة الزمنية كىي الفترة )
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 ي : البناء التنظيميانالمحور الث

 الموارد البشرية الوسط الحسابي والوزن النسبي لمحور (00جدول )

 الُبعد الول: الموارد البشرية أوًل 
الوسط 

 الحسابي

 فلانحرا

 املعياري 

الوزن 

النسبي 

% 

قيمت 

 لاختبار

 املعنويت

p- 

value 

ترتيب 

 الفقرة

1-  

المناخ المناسب  اإلداريةتكفر القيادات 
لمعامميف في الكزرة إلبراز مياميـ كقدراتيـ 

 عمى التطكير في البناء التنظيمي.

6.59 1.80 65.87 3.59 0.00 

5 

2-  
مع  تع العاممكف في الكزارة بقدرة التكاصؿتم  ي

 القيادات المكجكدة.
6.77 1.73 67.69 4.90 0.00 

3 

3-  
تشكؿ فرؽ عمؿ متخصصة مف مختمؼ 

 دارات لتطكير العمؿ في الكزارة.اإل
6.65 1.76 66.53 4.07 0.00 

4 

 2 0.00 5.12 68.43 1.81 6.84 بداعية في الكزارة.يقدـ العامميف أفكار إ  -4

5-  
د لمعامميف في تميكجد كصؼ كظيفي مع

 ينسجـ مع تكصيفيـ الكظيفي. الكزارة
7.03 1.96 70.33 5.80 0.00 

1 

  0.00 5.43 67.77 1.57 6.78 جمالي محور الموارد البشريةإ 

محكر المكارد البشرية بمغ  إلجماليالكزف النسبي  أف  يتضح ( 33مف خبلؿ جدكؿ)
المكارد  حكرملفقرات , بينما (1.57)معيارم بمغ  انحراؼ( ك 6.78كبمتكسط بمغ ) (,67.77%)

د لمعامميف في الكزارة ينسجـ مع تم  يكجد كصؼ كظيفي مع)الخامسة  كانت الفقرة البشرية
 كانت الفقرة, بينما (%70.33)كلى بكزف نسبي بمغ ( احتمت المرتبة األتكصيفيـ الكظيفي

اتيـ عمى المناخ المناسب لمعامميف في الكزرة إلبراز مياميـ كقدر  اإلداريةتكفر القيادات )كلى األ
الباحث  يعُزوو  (%65.87)األخيرة بكزف نسبي ت المرتبة ( احتمٌ التطكير في البناء التنظيمي

 :ذلك

المكارد البشرية  :مثؿ ,بعاد البناء التنظيميم تمعبو ألمدكر الميـ الذ فراد العينةإدراؾ ألى إ -
ي فالكظي سجاـ بيف الكصؼأنتفرع عنو مف تطابؽ ك كما ي ,بالييكؿ التنظيميطيا اكارتب
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كالتكصيؼ الكظيفي في تحديد االحتياجات الكظيفية كالتخطيط لعدد كنكعية المكارد لبشرية 
 داخؿ الكزارة.

لى , فيذا يرجع إقدرات كميارات العامميف في التطكير إلبرازالمناسب ما تكفر المناخ أ -
 لكزارة.ي مف الجمكد كالمركزية في عمؿ اانم يعكتيف الزائد كالتسمسؿ الكظيفي الذالر 

 الييكل التنظيمي الوسط الحسابي والوزن النسبي لمحور (03جدول )

 الييكل التنظيمي :يانالُبعد الث أوًل 
الوسط 

 الحسابي

 لانحراف

 املعياري 

الوزن 

 النسبي %

قيمت 

 لاختبار

 املعنويت

p- 

value 

ترتيب 

 الفقرة

1-  
يز الييكؿ التنظيمي لمكزارة بتعدد تمي
 ب المطمكب.حس اإلداريةات مستكىال

7.49 1.65 74.88 9.89 0.00 
2 

2-  
و مركزم أنيتسـ الييكؿ التنظيمي لمكزارة ب

 في اتخاذ القرارات.
7.51 1.85 75.12 8.98 0.00 

1 

3-  
يتسـ بالكضكح في تكزيع المياـ 

 كالمسؤكليات.
6.92 1.64 69.17 6.17 0.00 

4 

4-  
يساعد الييكؿ التنظيمي عمى تطكير 

 .داريةاإلالميارات القيادات ك 
6.77 1.67 67.69 5.07 0.00 

5 

5-  
يكجد معرفة لدل العامميف بأماكنيـ في 

 الييكؿ التنظيمي.
6.97 1.59 69.67 6.65 0.00 

3 

  0.00 8.79 71.31 1.42 7.13 جمالي محور الييكل التنظيميإ 

محكر الييكؿ التنظيمي بمغ  إلجماليالكزف النسبي  أف  يتضح ( 34مف خبلؿ جدكؿ)
الييكؿ  محكرلفقرات , بينما (1.42)معيارم بمغ  انحراؼ( ك 7.13كبمتكسط بمغ ) (,71.31%)

( و مركزم في اتخاذ القراراتأنيتسـ الييكؿ التنظيمي لمكزارة ب)ية انالث كانت الفقرة التنظيمي
يساعد الييكؿ )الرابعة  كانت الفقرة, بينما (%75.12)كلى بكزف نسبي بمغ احتمت المرتبة األ

األخيرة بكزف نسبي ت المرتبة ( احتمٌ اإلداريةعمى تطكير الميارات القيادات ك  التنظيمي
 الباحث ذلك يعُزوو  (,67.69%)



                                                     

93 

 

لى تي تقكـ بيا الكزارة, كذلؾ يرجع إكال المسئكلكفبيا  يقكـلى ضعؼ عممية التفكيض التي إ
قدمية ة في األخاصة فجكة بينيـ ترجع أسبابيا إلى الفجك  فكالمرؤكسيضعؼ الثقة بيف الرؤساء 

 اننا.حيكظيؼ, كذلؾ تدخؿ السياسة في ذلؾ أكالحداثة في الت

فيذا مكضكع عممي  ,ما فيما يتعمؽ بمساعدة كجكد الييكؿ التنظيمي في تطكر الميارات القياديةأ
 أف  ساس الكفاءة( كىذا ما يدؿ عمى )التخصيص أ أف  ف بيٌ يدارم مشيكر , حيث يكجد مبدأ إبحت

  ميـ في تطكير الميارات القيادية كتعزيز الثقة كاحتراـ التسمسؿ الكظيفي. ي عامؿه الييكؿ التنظيم

 الميام الوسط الحسابي والوزن النسبي لمحور (03جدول )

 الميام الُبعد الثالث: أوًل 
الوسط 

 الحسابي

 لانحراف

 املعياري 

الوزن 

النسبي 

% 

قيمت 

 لاختبار

 املعنويت

p- 

value 

ترتيب 

 الفقرة

1-  
دارت كأتكجد  قساـ ازدكاجية في مياـ كحدات كا 
 العمؿ.

6.15 2.32 61.49 0.71 0.48 
5 

2-  
تسمح الكزارة باالطبلع عمى الصبلحيات 

 الممنكحة.
6.53 1.98 65.29 2.94 0.00 

4 

3-  
يكجد كضكح في المياـ المككمة لكؿ مكظؼ 

 في الكزارة.
7.14 1.87 71.40 6.70 0.00 

1 

4-  
مميف عمى المياـ تكفر الكزارة فرص تدريب العا

 المكمؼ بيا العامميف.
6.84 1.90 68.43 4.88 0.00 

2 

5-  

تشجع الكزارة عمى تطكير البناء التنظيمي مف 
خبلؿ التفكيض كمنح الصبلحيات كتكزيع 

 المياـ.

6.71 1.94 67.12 3.99 0.00 

3 

  0.00 5.38 66.69 1.37 6.67 جمالي محور الميامإ 

 (%66.69)محكر المياـ بمغ  إلجماليالكزف النسبي  أف  يتضح ( 35مف خبلؿ جدكؿ)
 كانت الفقرة المياـ محكرلفقرات , بينما (1.37)معيارم بمغ  انحراؼ( ك 6.67كبمتكسط بمغ )

كلى بكزف ت المرتبة األ( احتمٌ يكجد كضكح في المياـ المككمة لكؿ مكظؼ في الكزارة)الثالثة 
قساـ ات كأكجد ازدكاجية في مياـ كحدات كادار ت) كلىاأل كانت الفقرة, بينما (%71.4)نسبي بمغ 
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الى كجكد مكافقة  ذلؾ الباحث يعُزوو  (,%61.49)األخيرة بكزف نسبي ت المرتبة ( احتمٌ العمؿ
فراد ـ المككمة لكؿ مكظؼ(, كيرجع ذلؾ إلى إدراؾ أفيما يخص )كضكح الميا بدرجة عالية جدنا

التسمسؿ الكظيفي في الييكؿ التنظيمي الخاص  العينة لمكاقعيـ الكظيفية كمياـ كؿ منيـ كذلؾ
 بعممو.

 التكنولوجيا الوسط الحسابي والوزن النسبي لمحور (03جدول )

 الُبعد الرابع: التكنولوجيا أوًل 
الوسط 

 الحسابي

 لانحراف

 املعياري 

الوزن 

 النسبي %

قيمت 

 لاختبار

 املعنويت

p- 

value 

ترتيب 

 الفقرة

1-  
يف في مجاؿ مف المؤىم يتكفر عدد كاؼو 

 الحاسكب في الكحدات المتخصصة.
7.40 1.84 74.05 8.41 0.00 

4 

2-  
الكسائؿ التكنكلكجية المكجكدة في الكزارة 

 جاز العمؿ بسيكلة.أن  تسمح ب
7.66 1.54 76.61 11.85 0.00 

3 

3-  
تكفر تكنكلكجيا المعمكمات المتكفرة في 

 ات شاممة.انالكزارة قاعدة بي
7.69 1.69 76.86 10.95 0.00 

2 

4-  

مات في تحكيؿ تساعد تكنكلكجيا المعمك 
لكتركنية تتسـ المعامبلت الكرقية إلى إ

 بالسرعة.

7.88 1.62 78.76 12.73 0.00 

1 

5-  
تسمح الكزارة بتبادؿ المعمكمات بيف جميع 

 ات الكزارة.مستكى
7.39 1.82 73.88 8.38 0.00 

5 

  0.00 13.20 76.03 1.34 7.60 جمالي محور التكنولوجياإ 

 (,%76.03)محكر التكنكلكجيا بمغ  إلجماليالكزف النسبي  أف  يتضح ( 36مف خبلؿ جدكؿ)
كانت  التكنكلكجيا محكرلفقرات , بينما (1.34)معيارم بمغ  انحراؼك  ,(7.60كبمتكسط بمغ )

لكتركنية تتسـ مات في تحكيؿ المعامبلت الكرقية إلى إتساعد تكنكلكجيا المعمك )الرابعة  الفقرة
تسمح )الخامسة  كانت الفقرة, بينما (%78.76)كلى بكزف نسبي بمغ ( احتمت المرتبة األسرعةبال

 األخيرة بكزف نسبياحتمت المرتبة  (ات الكزارةمستكىالكزارة بتبادؿ المعمكمات بيف جميع 
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عمى مساعدة التكنكلكجيا  ة بدرجة كبيرة جدناالى كجكد مكافق الباحث ذلك يعُزوو (, 73.88%)
نجاز األنحك السرعة كالتقدـ ك  لمتحكؿ  عماؿ بكفاءة كفاعمية.ا 

التكنكلكجيا في تطكير العمؿ كتطكير البناء التنظيمي  ألىميةفراد العينة كيرجع ذلؾ إلى إدراؾ أ
 فييا.

ذلؾ  أف   يرى الباحثات( مستكى)سماح الكزارة بتبادؿ المعمكمات بيف جميع ال ما فيما يخص أ
ساسية كالمعمكمات العامة خاصة األ البياناتخص يما فيما ت, أإلى خصكصية المعمكمايرجع 

 فيي في متناكؿ جميع العامميف في المؤسسة. اإلداريةك 

 السياسات والستراتيجيات الوسط الحسابي والوزن النسبي لمحور (02جدول )

 الُبعد الخامس: السياسات والستراتيجيات أوًل 
الوسط 

 الحسابي

 لانحراف

 املعياري 

ن الوز 

النسبي 

% 

قيمت 

 لاختبار

 املعنويت

p- 

value 

ترتيب 

 الفقرة

1-  

ة ساعدت السياسات كاالستراتيجيات في الكزار 
ؿ العامميف عمى تقميؿ الجيد المبذكؿ مف قب

 فييا.

7.13 1.62 71.32 7.68 0.00 

2 

2-  
فكار رامج تكافئ اصحاب االبتكارات كاألكجد بت

 المطكرة لمعمؿ.
6.40 2.04 64.05 2.18 0.03 

4 

3-  
نيا االرتقاء تتبنى الكزارة سياسات مف شأ

 بالقيادات الجديدة.
6.36 2.01 63.55 1.94 0.05 

5 

4-  
جراءات المتبعة تسمح باالستجابة السياسات كاإل
 ثناء العمؿ.رات التي قد تحدث أالسريعة لممتغي

6.48 1.75 64.79 3.01 0.00 
3 

5-  
كمكتكبة لدل  دةتم  تكجد خطة استراتيجية مع

 ىداؼ.كزارة, لتحقيؽ األال
7.40 1.67 74.05 9.28 0.00 

1 

  0.00 5.33 67.55 1.56 6.76 السياسات والستراتيجياتإجمالي  

محكر السياسات كاالستراتيجيات بمغ  إلجماليالكزف النسبي  أف  يتضح ( 37مف خبلؿ جدكؿ)
 محكرلفقرات , بينما (1.56)معيارم بمغ  انحراؼك  ,(6.76كبمتكسط بمغ ) (,67.55%)

دة كمكتكبة لدل تم  تكجد خطة استراتيجية مع)الخامسة  كانت الفقرة السياسات كاالستراتيجيات
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تتبنى )الثالثة  كانت الفقرة, بينما (%63.55)كلى بكزف نسبي بمغ ( احتمت المرتبة األالكزارة
ة بكزف نسبي األخير ( احتمت المرتبة تقاء بالقيادات الجديدةر يا االأنشالكزارة سياسة مف 

ثؿ في خطة تم  الكزارة ت اتتبعي إلى كجكد خطة استراتيجية فعبلن  الباحث ذلك يعُزوو  (,74.05%)
في  ياصدرتـ( كىي خطة منشكرة أ2017, 2012معمؿ فييا في الفترة ما بيف )لكضعتيا الكزارة 

ياـ اإلدارات ف جميع اعماؿ كمسامة المزيني( كىي تبيٌ كزير التربية كالتعميـ السابؽ )أ فترة
 قساـ في الكزارة.كاأل

كك  ,خيرة, فقد جاء في المرتبة األتبني الكزارة سياسة االرتقاء بالقيادات الجديدةلما بالنسبة أ  يعزي
 ب المنصب كعدـ التفكيض.عدـ كجكد الثقة كحلى إالباحث ذلؾ 

 البناء التنظيميالوسط الحسابي والوزن النسبي لمحور  (02جدول )

 لبناء التنظيميامحور  أوًل 
الوسط 

 الحسابي

 لانحراف

 املعياري 

الوزن 

النسبي 

% 

قيمت 

 لاختبار

 املعنويت

p- 

value 

ترتيب 

 الفقرة

 3 0.00 5.43 67.77 1.57 6.78 ول: الموارد البشريةالُبعد األ   -1

 2 0.00 8.79 71.31 1.42 7.13 الييكل التنظيمي :يانالُبعد الث  -2

 0 0.00 5.38 66.69 1.37 6.67 :الميام الُبعد الثالث  -3

 1 0.00 13.20 76.03 1.34 7.60 الُبعد الرابع: التكنولوجيا  -4

 2 0.00 5.33 67.55 1.56 6.76 الُبعد الخامس: السياسات والستراتيجيات  -5

  0.00 8.69 69.87 1.25 6.99 البناء التنظيميتقييم أبعاد إجمالي  

التنظيمي  بمغ  كر البناءامح إلجماليالكزف النسبي  أف  يتضح ( 38مف خبلؿ جدكؿ)
 بينما احتؿ محكر ,(1.25معيارم بمغ ) انحراؼك  ,(6.99كبمتكسط بمغ ) (,69.87%)

 انحراؼك  ,(7.60كبمتكسط بمغ ) (,%76.03)المرتبة االكلى بكزف نسبي بمغ  التكنكلكجا
 (,%66.69)خيرة بكزف بمغ المياـ المرتبة األ احتؿ محكر, بينما (1.34معيارم بمغ )
لكضكح مساىمة  الباحث ذلك يعُزوو , (1.69معيارم بمغ ) انحراؼك  ,(6.67كبمتكسط بمغ )
كفاءة مف خبلؿ تحكيؿ رة بسيكلة كتحقيؽ مبدأ السرعة كالعماؿ في الكزاإنجاز األالتكنكلكجيا في 



                                                     

97 

 

رة مف لكتركنية, كىذا ما جعؿ محكر التكنكلكجيا يحكز عمى مكافقة كبيالمعامبلت مف كرقية إلى إ
 بعاد البناء التنظيمي ككؿ.ذلؾ عمى أ كأثر   ,آراء المبحكثيف

 

 :ربط الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة

 (:2013: دراسة) الموح, أوًل 

الخاصة ببعد  ستبانةاالالمتكسط الحسابي لجميع مجاالت كمحاكر  أف  بشكؿ عاـ يمكف القكؿ 
النسبية ما  افكز , حيث تراكحت األؽ مع دراسة المكحكبتكاف البناء التنظيمي جاءت بشكؿ متساكو 

( كالتي 2013 كىذا يتكافؽ مع دراسة )المكح, ,في الدراسة الحالية %(67.6 -%70.98بيف )
 -%67.74ما بيف ) تتراكح نسبية أف  بأكز بعاد البناء التنظيمي جاءت في جميع محاكر كأ

مف كجكد ضعؼ في البناء التنظيمي في  ات اإلشارة إليو سابقن تم  %( كحكليا, كىذا ما 68.33
جميع  أفف كذلؾ تبيٌ الكزارات الفمسطينية بشكؿ عاـ كفي كزارة التربية كالتعميـ بشكؿ خاص, 

متكسط  أف  مما يدؿ عمى  ,(α ≤0.05داللة ) حصائية عند مستكلتمثؿ دالة إمحاكر الدراسة 
كلكف بالترتيب, كبنسب  ,المكافؽقد زادت عف درجة  ةدرجات االستجابة لجميع محاكر الدراس

 متفاكتة قد تككف متقاربة في بعض المحاكر.

التنظيمي في بعاد البناء إلى إدراؾ أفراد العينة لمدكر كاألىمية الذم تمعبو أ ذلك الباحث يعُزوو 
كالتي  ,طمع عمييا الباحثمف خبلؿ الدراسات السابقة التي اتطكير كتقدـ المؤسسة, كيظير ذلؾ 

اـ بالبناء التنظيمي لممؤسسة كأثر الميارات تم  ت عمى ضركرة االىكأكد   ,نسب متفاكتةتكافقت ب
 القيادية عمى ىذا التطكر.

 (:2015: دراسة)مطر, انًياث

ف حيث درجة المكافقة عمى محاكر يكجد اختبلؼ بسيط بيف الدراسة الحالية كدراسة )مطر( م
حيث جاءت  ,ةيكذلؾ الفترة الزمن ,لعينة المبحكثةالختبلؼ ا الباحث ذلك يعُزوو  ,بعاد الدراسةكأ

ما عف دراسة )مطر( كالتي جاءت  ختمفة عف الدراسة الحالية بدرجة أكبر نكعنادرجة المكافقة م
ىداؼ كاالستراتيجيات كالييكؿ التنظيمي عمى األر ف أثكالتي تبيٌ  ,%(81.22بكزف نسبي )

 -%69.69النسبية تتراكح ما بيف ) افكز األ كانتفما الدراسة الحالية , أالقرارات كمدل فاعميتيا
74.06.)% 
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 اخحبار الفرضيات :ثحليل 

 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

 البديمة : تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة.الفرضية 

و ال يمكف رفض الفرضية ن  إف α≤1015أكبر مف مستكل الداللة  Sig.(P-value)كانتإذا 
كبالتالي ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة, أما  ,الصفرية

ـ  في α≤1015أقؿ مف مستكل الداللة  Sig.(P-value)كانتإذا  رفض الفرضية الصفرية  ت
و تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات أن  كقبكؿ الفرضية البديمة القائمة ب

 الدراسة.

 فرضيات الدراسة :

 :ىاألول ةالرئيسي الفرضية

 اإلداريةميارات القيادات ( بيف α≤ 0.05تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) 
 كتطكير البناء التنظيمي لكزارة التربية كالتعميـ العالي.

 (93جدكؿ )
لكزارة التربية كالتعميـ  التنظيميكتطكير البناء  اإلداريةميارات القيادات  بيف معامؿ االرتباط 

 العالي

 الفرضية

معامل 
 بيرسون

 لالرتباط

القيمة 
 اليةتم  الح

(Sig.) 

( α≤ 0.05ة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) تكجد عبلق
كتطكير البناء التنظيمي لكزارة  اإلداريةبيف ميارات القيادات 
 التربية كالتعميـ العالي.

0.850* 0.000 

 .α≤0.5.داللة  مستكلعند  االرتباط داؿ إحصائينا *

( .Sigالية )تميمة االحالق أف  , ك (0.850) معامؿ االرتباط يساكم أف  ( 39يبيف جدكؿ رقـ )
ذات قكية كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة  ,α ≤ 0.05الداللة  مستكلمف  قؿأكىي  0.00تساكم 
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 لكزارة التربية كالتعميـ العالي كتطكير البناء التنظيمي اإلداريةميارات القيادات داللة إحصائية بيف 
قيادية كتطكير بيف الميارات ال فراد العينة بكجكد عبلقة كطيدةإلى إدراؾ أ الباحث ذلك يعُزوو 

 فضؿ الخدمات لمجميكر.اـ في تطكير عمؿ الكزارة كتقديـ أسيالبناء التنظيمي كأثر ذلؾ في اإل
 

 :ويتفرع منيا الفرضيات الفرعية التالية

( بيف الميارات الذاتية α≤ 0.05تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )  .1
 .ي كزارة التربية كالتعميـ العاليكتطكير البناء التنظيمي ف

 (40جدكؿ )
 الميارات الذاتية كتطكير البناء التنظيمي في كزارة التربية كالتعميـ العالي معامؿ االرتباط بيف 

 الفرضية

معامل 
 بيرسون

 لالرتباط

القيمة 
 اليةتم  الح

(Sig.) 

 0.05تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) 
≥αميارات الذاتية كتطكير البناء التنظيمي في كزارة ( بيف ال

 التربية كالتعميـ العالي
0.720* 0.000 

 .α≤0.5.داللة  مستكلعند  االرتباط داؿ إحصائينا *

( .Sigالية )تم  القيمة االح أف  , ك (0.720) معامؿ االرتباط يساكم أف  ( 40يبيف جدكؿ رقـ )
عبلقة ذات داللة كىذا يدؿ عمى كجكد  ,α ≤ 0.05 الداللة مستكلمف  قؿأكىي  0.00 تساكم 

, الميارات الذاتية كتطكير البناء التنظيمي في كزارة التربية كالتعميـ العاليبيف متكسطة إحصائية 
ا تبيف كم ,فكار الجديدةعمى تقديـ االبتكارات كاأل لؤلفرادلعدـ تشجيع الحككمة  الباحث ذلك يعُزو
 في ذلؾ السياؽ. جكد حكافز فعميةن المبحكثيف كعدـ ك جابات مف إ
( بيف الميارات الفنية α≤ 0.05داللة )  لتكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستك   .2

 كتطكير البناء التنظيمي في كزارة التربية كالتعميـ العالي.
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 (11جدكؿ )
 لتعميـ العاليالميارات الفنية كتطكير البناء التنظيمي في كزارة التربية كا معامؿ االرتباط بيف

 الفرضية

معامل 
 بيرسون

 لالرتباط

القيمة 
 اليةتم  الح

(Sig.) 

( α≤ 0.05داللة )  لتكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستك 
بيف الميارات الفنية كتطكير البناء التنظيمي في كزارة التربية 

 كالتعميـ العالي.
0.782* 0.000 

 .α≤0.5.لة دال مستكلعند  ااالرتباط داؿ إحصائين  *

 ( .Sigالية )تم  القيمة االح أف  , ك (0.782) معامؿ االرتباط يساكم أف  ( 41يبيف جدكؿ رقـ ) 
كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة ذات داللة   ,α ≤ 0.05الداللة  مستكلمف  قؿأكىي  0.00تساكم 

لتعميـ العالي, كزارة التربية كا الميارات الفنية كتطكير البناء التنظيمي فيبيف قكية إحصائية 
 أف  كذلؾ راجع لسياسة ديك  ,المناسب افذلؾ لكضع الرجؿ المناسب في المكالباحث  يعُزوو 

جاز كتعزيز نكثر قدرة عمى اإل, كىذا يجعؿ الفرد أالمكظفيف في التكظيؼ حسب التخصص
 الميارات الفنية المنخفضة.

 اإلنسانيةيف الميارات ( بα≤ 0.05تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )  .3
 ي كزارة التربية كالتعميـ العالي.كتطكير البناء التنظيمي ف

 ( 42جدكؿ )
 كتطكير البناء التنظيمي في كزارة التربية كالتعميـ العالي اإلنسانيةالميارات  معامؿ االرتباط بيف

 الفرضية
معامل 
 بيرسون

 لالرتباط

القيمة 
 اليةتم  الح

(Sig.) 

( α≤0.05مسػػػتكل داللػػػة )داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد تكجػػػد عبلقػػػة ات 
كتطػػكير البنػػاء التنظيمػػي فػػي كزارة التربيػػة  اإلنسػػانيةالميػػارات بػػيف 

 .كالتعميـ العالي
0.800* 0.000 

 .α≤0.5.داللة  مستكلعند  االرتباط داؿ إحصائينا*
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( .Sigية )التم  القيمة االح أف  , ك 0.800 معامؿ االرتباط يساكم أف  ( 42يبيف جدكؿ رقـ ) 
كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة ذات  ,(α ≤ 0.05 )الداللة مستكلمف  اقؿكىي  0.00تساكم 

كتطكير البناء التنظيمي في كزارة التربية كالتعميـ  اإلنسانيةالميارات بيف قكية داللة إحصائية 
ميكؿ نفس كعدـ تفيـ القيادات لحاجات ك في الثقة بال لكجكد ضعؼو  الباحث ذلك يعُزو, العالي

 العامميف كتقيد الحرية الفكرية كالشخصية.
( بيف الميارات الفكرية α≤ 0.05تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )  .4

 كتطكير البناء التنظيمي في كزارة التربية كالتعميـ العالي.
 (43جدكؿ )

 ة التربية كالتعميـ العاليالميارات الفكرية كتطكير البناء التنظيمي في كزار معامؿ االرتباط بيف  

 الفرضية
معامل 
 بيرسون

 لالرتباط

القيمة 
 اليةتم  الح

(Sig.) 

( α≤0.05مسػػتكل داللػػة )تكجػػد عبلقػػة ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد 
بػػػيف الميػػػارات الفكريػػػة كتطػػػكير البنػػػاء التنظيمػػػي فػػػي كزارة التربيػػػة 

 .كالتعميـ العالي
0.782* 0.000 

 .α≤0.5.داللة  مستكلد عن االرتباط داؿ إحصائينا *

( .Sigالية )تم  القيمة االح أف  , ك (0.782) معامؿ االرتباط يساكم أف  ( 43يبيف جدكؿ رقـ )
كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة ذات داللة  ,α ≤ 0.05الداللة  مستكلمف  قؿأكىي  0.00تساكم 

, لتربية كالتعميـ العاليالميارات الفكرية كتطكير البناء التنظيمي في كزارة ابيف قكية إحصائية 
ظمة المعمكؿ بيا في نيف كاألانكالقك ذلؾ اللتزاـ الرؤساء كالمرؤكسيف بالمكائح  الباحث يعُزوو 

 الكزارة, كذلؾ امتبلؾ القيادات ميارات االقتناع كالتأثير عمى العامميف.
 يةاإلدار ( بيف الميارات α≤ 0.05تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )  .5

 كتطكير البناء التنظيمي في كزارة التربية كالتعميـ العالي.
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 (44جدكؿ )
 كتطكير البناء التنظيمي في كزارة التربية كالتعميـ العالي اإلداريةالميارات معامؿ االرتباط بيف  

 الفرضية
معامل 
 بيرسون

 لالرتباط

القيمة 
 اليةتم  الح

(Sig.) 

( α≤0.05مسػػتكل داللػػة )عنػػد  تكجػػد عبلقػػة ذات داللػػة إحصػػائية
ظيمػػػي فػػػي كزارة التربيػػػة نكتطػػػكير البنػػػاء الت اإلداريػػػةبػػػيف الميػػػارات 
 .كالتعميـ العالي

0.850* 0.000 

 .α≤0.5.داللة  مستكلعند  االرتباط داؿ إحصائينا *

( .Sigالية )تم  القيمة االح أف  , ك (0.850) معامؿ االرتباط يساكم أف  ( 44يبيف جدكؿ رقـ )
كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة ذات داللة  ,α ≤ 0.05الداللة  مستكلمف  قؿأكىي  ,0.00اكم تس

, كتطكير البناء التنظيمي في كزارة التربية كالتعميـ العالي اإلداريةالميارات بيف قكية إحصائية 
 يةاإلدار ككذلؾ امتبلؾ الميارات  ,لى امتبلؾ العامميف المسؤكلية في العمؿذلؾ إ الباحث يعُزو

 كيظير ذلؾ مف خبلؿ تطكر قسـ التخطيط. ,كفاءة كفعاليةبلييـ السميمة كأداء الكاجبات المككمة إ
 

 :يةناالفرضية الرئيسة الث

عمى  بعاد الميارات القيادية ( ألα≤ 0.05دللة إحصائية عند مستوى دللة )  ذويوجد أثر 
 البناء التنظيمي.

)الميارات الذاتية, الميارات الفنية, الميارات  القياديةالميارات  أبعاد لمكقكؼ عمى مستكل تأثير
 الباحث استخدمالبناء التنظيمي, عة عمى تمميج (اإلدارية, الميارات الفكرية, الميارات اإلنسانية
 كيمكف استنتاج ما يمي:  Stepwiseدار المتعدد باستخداـ طريقة نحاختبار اال

 ,اإلداريةجكدة القرارات  أف   Stepwiseطريقة حدار النيائي باستخداـ ن  يبيف نمكذج  األ - أ
كىك يمثؿ المتغير التابع  يتأثر بصكرة  جكىرية  كذات داللة إحصائية بكؿ مف المتغيرات  

 (.اإلدارية, الميارات اإلنسانية)الميارات 
ـ   - ب ر ذك الميارات الفكرية( لعدـ كجكد تأثي استبعاد المتغير)الميارات الذاتية, الميارات الفنية, ت

 مع البناء التنظيمي. Stepwiseحصائية حسب طريقة  داللة إ
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, بينما بمغ معامؿ التحديد المعدؿ (0.856)معامؿ االرتباط بمغت  أف  أظيرت نتائج التحميؿ  - ت
 تأثيريعكد الى  اإلداريةمف التغير في جكدة القرارات  (%73.2) أف  ىذا يعني ( ك 0.732)

يعكد  (%26.8) ( كالباقياإلنسانية, الميارات  اإلداريةميارات المتغيرات المستقمة التالية )ال
 البناء التنظيمي. لعكامؿ أخرل تؤثر عمى المتغير التابع  في

 (45جدكؿ )
 الميارات القيادية في البناء التنظيمي بعاد محكرأحدار المتعدد لتأثير ننتائج اختبار تحميؿ اال

المتغير 
 التابع

(R) 
 االرتباط

(R²) 
معامؿ 
 التحديد

F 
 المحسكبة

DF  درجات
 الحرية

Sig. 
مستكل 
 الداللة

ß  االنحدارمعامؿ  T 
 المحسوبة

Sig. 
مستكل 
 الداللة

البناء 
 التنظيمي

0.856* 0.732* 161.13 

 2 االنحدار

0.000 

المقدار 
 الثابت

2.234 8.197 .000 

الميارات 
 اإلدارية

.430 6.344 .000 

ت الميارا 118 البكاقي
 اإلنسانية

.266 4.273 .000 

 

  :معادلة التأثير

 ( اإلنسانيةالميارات ) 0.266( +  اإلداريةالميارات )0.430 +  2.234= البناء التنظيمي

( بمقدار كحدة كاحدة اإلدارية( كعند زيادة )الميارات اإلنسانيةفي حالة تثبيت قيمة )الميارات 
 (.0.430التنظيمي( بمقدار )زيادة المتغير التابع )البناء يؤدم الى 

( بمقدار كحدة كاحدة اإلنسانية( كعند زيادة )الميارات اإلداريةفي حالة تثبيت قيمة )الميارات 
 (.0.266زيادة المتغير التابع البناء التنظيمي بمقدار ) يؤدم إلى

 (.نسانيةاإل, الميارات  اإلداريةاـ بالمحاكر )الميارات تم  لى االىكىذا ما يدعك المعنييف إ

 

 



114 

 

 رضية الرئيسة الثالثة:ف
( بيف متكسطات استجابة α≤ 0.05كجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) ت

عزل لمتغيرات ( تي التنظيمي, البناء القياديةميارات ال) المبحكثيف حكؿ متغيرات الدراسة 
 )الجنس, العمر, المؤىؿ العممي, سنكات الخدمة(.

( بيف متكسطات استجابة α≤ 0.05ت داللة إحصائية عند مستكل داللة ) كجد فركؽ ذا: تأكالن 
  (.الجنسمتغير )لعزل ( تي التنظيمي, البناء القيادية الميارات) المبحكثيف حكؿ متغيرات الدراسة 

 الجنس –اخحبار  )ت( لعينحين مسحقلحين هحائج (26جدول رقم )

 المجال

 المتوسطات
 قيمة

 t الختبار

 القيمة

 اليةتمالح

(Sig.) 
 ثىُأن ذكر

 0649. 0456.- 38.9 98.3 جمالي محور الميارات القياديةإ

 0385. 0873.- 3817 9839 البناء التنظيميتقييم أبعاد جمالي محور إ

 
 مػف كبػرأ اخحباار  )ت( لعينحاين مساحقلحين هحاائج الختبػار المقابمػة (.Sig) اليػةتم  االح القيمة أف   تبيف

حيػث  ,(جمالي محور الميارات القياديـةإالمحكر ) إلجماليبالنسبة  ,α ≤ 0.05 الداللة مستكل
كجػػكد فػػركؽ معنكيػػة بػػيف اسػػتجابات المبحػػكثيف  عػػدـ ممػػا يكضػػح( 0.649)قيمػػة المعنكيػػة كانػػت
لكبػػر حجػػـ  الباحــث ذلــك يعــُزوو , الجػػنس لمتغيػػرعػػزل تي  جمــالي محــور الميــارات القياديــةإحػػكؿ 

 في الكزارة. كاإلشرافيةالعمؿ في الكظائؼ القيادية عينة الذككر بالنسبة تحمؿ 
 كبػػرأ اخحبااار  )ت( لعينحااين مسااحقلحين هحااائج الختبػػار المقابمػػة (.Sig) اليػػةتماالح القيمػػة أف   تبػػيفك 
البنــاء تقيــيم أبعــاد جمــالي محــور إالمحػػكر ) إلجمػػاليبالنسػػبة  ,(α ≤ 0.05 الداللػػة مسػػتكل مػف

كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات  عدـ مما يكضح( 0.385)ةقيمة المعنكيكانتحيث  (التنظيمي
 يعـــُزوو  ,الجػػنس لمتغيػػرعػػػزل تي  البنــاء التنظيمــيتقيــيم أبعـــاد جمــالي محـــور إحػػكؿ المبحػػكثيف 
ا في االتفاؽ عمى اثن إنـ انكا أك العدـ كجكد اختبلؼ في كجيات نظر المبحكثيف ذككرن  الباحث ذلك

 عمى التطكير. بعاد البناء التنظيمي كقدرتوأىمية أ

( بيف متكسطات استجابة α≤ 0.05يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) ا: يً انث
 العمر(.متغير )لعزل ( تي التنظيمي, البناء الميارات القيادية) المبحكثيف حكؿ متغيرات الدراسة 
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 العمر –ANOVAحادي اخحبار  ثحليل الحباًن لا  هحائج (25جدول رقم )

 المجال

 المتوسطات
 قيمة

 t الختبار

 القيمة

 اليةتم  الح

(Sig.) 

قل أ- 73
 سنة 03

قل أ– 03
 33من 
 سنة

-33من 
قل من أ

 سنة 33

 33من 
 سنة فأكثر

 0385. 10.24 7.12 6.64 6.89 7.35 جمالي محور الميارات القياديةإ

 0328. 10161 7.29 6.79 6.88 7.33 البناء التنظيميتقييم أبعاد جمالي محور إ

 
 مػػف كبػػرأادي اخحباار  ثحلياال الحبااًن لاحا هحااائج الختبػار المقابمػػة (.Sig) اليػةتم  االح القيمػػة أف   تبػيف

قيمػػػة  كانػػػتحيػػػث  ,(جمـــالي محـــور الميـــارات القياديـــةإ)بالنسػػػبة  ,α ≤ 0.05 الداللػػػة مسػػػتكل
حػػػكؿ  كجػػػكد فػػػركؽ معنكيػػػة بػػػيف اسػػػتجابات المبحػػػكثيفعػػػدـ  ممػػػا يكضػػػح (,0.385) المعنكيػػػة

الفئات الشػابة  ألغمبية الباحث ذلك يعُزوو , العمر لمتغيرعزل تي  جمالي محور الميارات القياديةإ
 .ا( عامن 40-30عمارىـ بيف )ىـ أ كبر مفراد العينة حيث تراكحت النسبة األفمف أ

 مػف كبػرأ ناخحبار  )ت( لعينحين مساحقلحي هحائج الختبار المقابمة (.Sig) اليةتماالح القيمة أف   فتبين ك 
ــيم أبعــاد جمــالي محــور إ)بالنسػػبة  ,(α ≤ 0.05) الداللػػة مسػػتكل ــاء التنظيمــيتقي حيػػث  ,(البن
كجػكد فػركؽ معنكيػة بػيف اسػتجابات المبحػكثيف عػدـ  ممػا يكضػح (0.328) قيمػة المعنكيػة كانت
ـ ذلػؾ لعػد الباحـث يعـُزوو , العمر لمتغيرعزل تي  البناء التنظيميتقييم أبعاد جمالي محور إحكؿ 

ثر محكر البنػاء التنظيمػي فػي تطػكير إناثنا عمى أ انكا أـك ختبلؼ كجيات نظر المبحكثيف ذككرناا
 عمؿ المؤسسة.

( بيف متكسطات استجابة α≤ 0.05كجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) تا: ثالثً 
المؤىؿ متغير )لزل ع( تي التنظيمي, البناء القياديةميارات ال)المبحكثيف حكؿ متغيرات الدراسة 

 (. العممي
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 املإهل العلميهحائج اخحبار "الحباًن لاحادي"  (21جدول رقم )

 المجال

 المتوسطات
 قيمة

 Fالختبار

 القيمة

 اليةتم  الح

(Sig.) 

كية انث
 بكالكريكس دبمـك فأقؿ

دراسات 
 عميا

 0888. 0212. 6.82 7 6.71 7.13 الميارات القياديةأبعاد 

 0985. .0.5. 6.95 6.98 7.09 7.32 البناء التنظيميبعاد تقييم أ

 
 مػػف كبػػرأحاادي اخحباار  ثحلياال الحبااًن لا  هحااائج الختبػار المقابمػػة (.Sig) اليػةتم  االح القيمػػة أف   تبػيف

قيمػػة  كانػػتحيػػث  ,(جمــالي محــور الميــارات القياديــةإ)بالنسػػبة  ,(α ≤ 0.05) الداللػػة مسػػتكل
جمالي إحكؿ كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف عدـ  كضحمما ي (0.888) المعنكية

 غمبية عينػةلحصكؿ أ الباحث ذلك يعُزوو , المؤىؿ العممي لمتغيرعزل تي  محور الميارات القيادية
 بحاث عمى الدرجات العممية.األ
 مػف كبػرأ ساحقلحيناخحبار  )ت( لعينحين م هحائج الختبار المقابمة (.Sig) اليةتماالح القيمة أف   فتبيٌ ك 

ــيم أبعــاد جمــالي محــور إ)بالنسػػبة  ,(α ≤ 0.05) الداللػػة مسػػتكل ــاء التنظيمــيتقي حيػػث  ,(البن
كجػكد فػركؽ معنكيػة بػيف اسػتجابات المبحػكثيف عػدـ  ممػا يكضػح (,0.985)قيمػة المعنكيػة كانت
الباحـث  يعـُزوو , المؤىػؿ العممػي لمتغيػرعػزل تي  البنـاء التنظيمـيتقييم أبعاد جمالي محور إحكؿ 
دراكيـ أذلك  ىمية ذلؾ., لتكافؽ أداء المبحكثيف حكؿ أىمية محاكر البناء التنظيمي كا 

( بيف متكسطات استجابة α≤ 0.05كجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) تا: رابعً 
 سنكاتمتغير )لعزل ( تي التنظيمي, البناء القياديةميارات ال) المبحكثيف حكؿ متغيرات الدراسة 

 (. الخدمة
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 سنوات الخدمةهحائج اخحبار "الحباًن لاحادي"  (24جدول رقم )

 المجال

 المتوسطات

 قيمة

 Fالختبار

 القيمة

 اليةتمالح

(Sig.) 

قؿ مف أ
3 

 سنكات

-3مف 
قؿ مف أ
6 

 سنكات

-6مف 
قؿ مف أ

 سنة 10

 10مف 
سنة 
 فأكثر

 0572. .067. 6.79 7.09 7.33 7.13 الميارات القياديةأبعاد 

 0412. 0965. 6.83 7.14 7.46 7.32 البناء التنظيميتقييم أبعاد 

 
 مػػف كبػػرأحاادي ًن لا اخحباار  ثحلياال الحباا هحااائج الختبػار المقابمػػة (.Sig) اليػةتماالح القيمػػة أف   فتبػيٌ 

قيمػػة  كانػػتحيػػث  (جمــالي محــور الميــارات القياديــةإ)بالنسػػبة  ,(α ≤ 0.05) الداللػػة مسػػتكل
جمالي إحكؿ كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف عدـ  مما يكضح (,0.572)المعنكية

لتقػػارب سػػنكات  الباحــث ذلــك يعــُزوو , سػػنكات الخدمػػة لمتغيػػرعػػزل تي  محــور الميــارات القياديــة
 السنكات. 5الخدمة فغالبية العينة تزيد سنكات الخبرة لدييـ عف 

 مػف كبػرأحاادي اخحباار  ثحليال الحبااًن لا  هحاائج الختبػار ةالمقابمػ (.Sig) اليةتماالح القيمة أف   فتبيٌ ك 
 كانػتحيػث  (البناء التنظيميتقييم أبعاد جمالي محور إ)بالنسبة  ,(α ≤ 0.05) الداللة مستكل

حػكؿ كجػكد فػركؽ معنكيػة بػيف اسػتجابات المبحػكثيف عػدـ  مما يكضػح (,0.412)قيمة المعنكية 
 الباحـث ذلـك يعـُزوو , سػنكات الخدمػة لمتغيػرعػزل تي  مـيالبنـاء التنظيتقيـيم أبعـاد جمالي محور إ

 الخبرة في تطكير البناء التنظيمي في الكزارة. ألىمية

( بيف متكسطات α≤ 0.05كجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) تا: خامسً 
متغير ل عزل( تي التنظيمي, البناء القياديةميارات ال) استجابة المبحكثيف حكؿ متغيرات الدراسة 

 (. المسمى الكظيفي)
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 املسمى الوظيفيهحائج اخحبار "الحباًن لاحادي"  (01جدول رقم )

 المجال

 المتوسطات
 قيمة

 Fالختبار

 القيمة

 اليةتمالح

(Sig.) 

رئيس 
 قسـ

مدير 
 عاـ

رئيس 
 شعبة

 مدير دائرة

 0217. 105.4 7.28 6.95 7.44 6.63 الميارات القياديةأبعاد 

 05.8. 0779. 7.14 6.99 7.51 6.83 البناء التنظيميعاد تقييم أب

 حااادي اخحبااار  ثحلياال الحباااًن لا  هحااائج الختبػػار المقابمػػة (.Sig) اليػػةتماالح القيمػػة أف   فتبػػيٌ 

 ,(جمــالي محــور الميــارات القياديــةإ)بالنسػػبة  ,(α ≤ 0.05) الداللػػة مسػػتكل مػػف كبػػرأ
كجػػػػكد فػػػػركؽ معنكيػػػػة بػػػػيف عػػػػدـ  حممػػػػا يكضػػػػ (,0.217)قيمػػػػة المعنكيػػػػة كانػػػػتحيػػػػث 

المسػػػمى  لمتغيػػػرعػػزل تي  جمـــالي محـــور الميـــارات القياديـــةإحػػكؿ اسػػتجابات المبحػػػكثيف 
قسػػاـ مػػف رؤسػػاء األ فػػراد العينػػة المبحكثػػةأغمبيػػة أ أف  لػػى إ الباحــث ذلــك يعــُزوو ,الػػكظيفي
 ع كعينة الدراسة.تم( التي يبيف مج5كيظير ذلؾ مف خبلؿ الجدكؿ ) ,كالشعب

 مف كبرأحادي اخحبار  ثحليل الحباًن لا  هحائج الختبار المقابمة (.Sig) اليةتماالح القيمة أف   فتبيٌ ك 
 كانتحيث  (البناء التنظيميتقييم أبعاد جمالي محور إ)بالنسبة  ,(α ≤ 0.05) الداللة مستكل

حكؿ كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف عدـ  مما يكضح (,0.508)قيمة المعنكية 
 المسمى الكظيفي. لمتغيرعزل تي  البناء التنظيميتقييم أبعاد جمالي محور إ

في  ثرهكأىمية محاكر البناء التنظيمي عمى أ ةفراد العينالتفاؽ أغمب أ الباحث ذلك يعُزوو  
 داء بغض النظر عف المسمى الكظيفي لمعامميف.تطكير األ
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 ي كما يمي:انلثول والفرض اخص الباحث نتيجة اختبار الفرض األ يم

بعاد الميارات القيادية )الذاتية, الفكرية, الفنية, بيف أحصائية تكجد عبلقة ذات داللة إ  -1
بعاده )الييكؿ التنظيمي, المكارد البشرية, ( كتطكير البناء التنظيمي كأاإلنسانية, اإلدارية

 المياـ, التكنكلكجيا, السياسات كاالستراتيجيات(.

 الميارات القيادية عمى تطكير البناء التنظيمي ككؿ. دألبعايكجد تأثير جكىرم  -2

 , الفنية( عمى تطكير الييكؿ التنظيمي.اإلداريةالميارات القيادية ) ألبعاديكجد تأثير جكىرم  -3

كل داء القي ( عمى تطكير أاإلنسانية, اإلداريةالميارات القيادية ) ألبعاديكجد تأثير جكىرم  -4
 البشرية.

, الفكرية( عمى تطكير المياـ اإلداريةالميارات القيادية )الفنية,  دألبعايكجد تأثير جكىرم  -5
 الكظيفية.

, الفكرية( عمى تطكير اساليب اإلداريةالميارات القيادية )الفنية,  ألبعاديكجد تأثير جكىرم  -6
 ككسائؿ استخداـ التكنكلكجيا.

الستراتيجيات اسياسات ك ( عمى الاإلداريةالميارات القيادية)الفنية,  ألبعاديكجد تأثير جكىرم  -7
 المتبعة كالمخطط ليا مف قبؿ الكزارة.

 نتيجة اختبار الفرض الرئيسي الثالث:

بيف متكسط استجابات  ,(α ≤ 0.05احصائية عند مستكل )  تكجد فركؽ ذات داللةال
 المبحكثيف حكؿ دكر الميارات القيادية في تطكير البناء التنظيمي لكزارة التربية كالتعميـ العالي

ات الشخصية )الجنس,المؤىؿ العممي, سنكات انعزل لمبيالفمسطينية في محافظات قطاع غزة تي 
 سمى الكظيفي(.الخبرة, العمر, المي 
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 الفصل السادس

 نتائج وتىصيات الذراسة

 
 

 مقدمة -
 : نتائج تتعمق بالمتغيرات الشخصيةأوًل  -
 ادية(: نتائج تتعمق بالمتغير المستقل )الميارات القيانًياث -
 : نتائج تتعمق بالمتغير التابع )البناء التنظيمي(ثالثًا -
 نتائج تتعمق باختبار فرضيات الدراسة: رابًعا -
 : التوصياتخامًسا -

 )توصيات تتعمق بالمتغير المستقل )الميارات القيادية 
 )توصيات تتعمق بالمتغير التابع )البناء التنظيمي 
 ة: خطة مقترحة لتنفيذ توصيات الدراسسادًسا -
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 مقدمة:
ا أل ـ  ىـ النتائج التي يتناكؿ ىذا الفصؿ ممخصن ىـ التكصؿ إلييا مف خبلؿ ىذه الدراسة, كأ ت

 ؼاألىداجؿ تحقيؽ ف أالتكصيات المقترحة في ضكء النتائج التي تسعى لعبلج نقاط الضعؼ م
ر الميارات كذلؾ مف خبلؿ التعرؼ عمى دك  ,كمف خبلؿ معرفة نقاط القكة كتعزيزىا ,المرجكة

 القيادية في تطكير البناء التنظيمي في كزارة التربية كالتعميـ العالي في محافظات قطاع غزة.
 خصية لعينة الدراسةش: نتائج تتعمق بالمتغيرات الأوًل 
حيث بمغت نسبة الذككر  ,اثنكبر مف نسبة اإلميف مف الذككر في الكزارة أنسبة العام ف  إ -1

(, كيغمب الطابع الذككرم عمى الكزارة كىي حقيقة مكجكدة %26.4اث )نكاإل ,%(73.6)
 في احصائيات التعميـ.

كىي  ,( سنة40 -30عمارىـ ما بيف )مف العامميف في الكزارة تتراكح أ كبرالنسبة األ ف  إ -2
كىي  ,( سنة30 -21ما بيف )عمارىـ , أما النسبة األقؿ فيي لمذيف تتراكح أ%(46.3)
 الخبرة الناجمة عف تقدـ السف في العمؿ بالكزارة. ىميةف أ%(, كىي تبيٌ 12.4)

كلى كبر مف المؤىبلت العممية كىي مف الحاصميف عمى الدرجة الجامعية األالنسبة األ -3
ممة الشيادات %(, كيرجع ذلؾ الستقطاب ح65.3حيث بمغت نسبتيـ ) ,سالبكالكريك 

 كف الخدمة المدنية.الجامعية التخصصية طبقان لقان
صحاب المسمى الكظيفي ف أمفي الكزارة  ستبانةاالكبر مف المستجيبيف لتعبئة ألالنسبة ا ف  إ -4

 %(.6.6لفئة مدير عاـ ) كانتقؿ , أما النسبة األ%(41.3حيث بمغت ) ,رئيس شعبة
 (10) امضك أكبر مف العينة المستجيبة مف ىـ سبة األالن كانتبالنسبة لسنكات الخدمة فقد  -5

يا في الغالب ن  إ, كيرجع ذلؾ لطبيعة الكظائؼ حيث %(57.0حيث بمغت ) ,سنكات فأكثر
 ك قيادية.إشرافية أك إدارية أ

 : نتائج تتعمق بالمتغير المستقل )الميارات القيادية(:انًياث
لمرتبة كىي حازت عمى ا ,%(70.98ر بكزف نسبي )الميارات الفنية في الكزارة تتكف ف  إ -1

 تظير بالممارسة.يؽ ك تمد عمى التطبيا ميارات تعن  كلى, ذلؾ ألاأل
 ية.انلثاالمرتبة  تكقد احتم ,%(70.81الميارات الذاتية في الكزارة تتكفر بكزف نسبي ) ف  إ -2
 كىي ذلؾ تككف في المرتبة الثالثة. ,%(68.86) اإلداريةبمغ الكزف النسبي لمميارات  -3
 كقد جاءت في المرتبة الرابعة. ,%(68.60بمغ الكزف النسبي لمميارات الفكرية ) -4
 خيرة.%( كقد جاءت في المرتبة األ68.60)تتكفر بكزف نسبي  اإلنسانيةالميارات  ف  إ -5
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 .%(69.33لميارات القيادية بمغ )اجمالي لمحكر الكزف النسبي اإل -6
 لتابع )البناء التنظيمي(: نتائج تتعمق بالمتغير اثالثًا
التكنكلكجيا  ف  كلى, ألاألكىي في المرتبة  ,%(76.03لمحكر التكنكلكجيا )بمغ الكزف النسبي  -1

 تساعد عمى نقؿ المعمكمات كالخبرات بسيكلة كبسرعة.
كىي بذلؾ في  ,%(71.03الكزف النسبي لتطكير الييكؿ التنظيمي في الكزارة جاء بنسبة ) -2

 كىك ما يظير الضعؼ في عممية التفكيض كالمركزية في اتخاذ القرارات. ,يةانالمرتبة الث
كىذا يعني  ,%(67.77المكارد البشرية في الكزارة جاء بنسبة )الكزف النسبي لتطكير  ف  إ -3

 مما يدؿ عمى ضركرة بناء خطة تدريبية حسب االحتياجات. ,يا في المرتبة الثالثةأن  
كبذلؾ يككف في المرتبة  ,%(67.55بمغ الكزف النسبي لمحكر السياسات كاالستراتيجيات ) -4

 الرابعة.
رة, خيألاكبذلؾ يككف قد جاء في المرتبة  ,%(66.65تطكير المياـ جاء بكزف نسبي ) ف  إ -5

 كىك ما يكضح كجكد ضعؼ في تكفر كصؼ كظيفي لمكظائؼ.
 %(.69.87اء التنظيمي في الكزارة )محاكر البن إلجماليبمغ الكزف النسبي  -6

 ئج تتعمق باختبار فرضيات الدراسة: نتارابًعا
بيف الميارات القيادية  ,(α ≤ 0.05) حصائية عند مستكل داللة تكجد عبلقة ذات داللة إ -1

 كتطكير البناء التنظيمي لكزارة التربية كالتعميـ العالي.
 افحصائية بيف الميارات الفنية كبيف تطكير البناء التنظيمي حيث كتكجد عبلقة ذات داللة إ -2

 (.0.000( كمستكل داللة )0.782معامؿ ارتباط بيرسكف )
طكير البناء التنظيمي, حيث كت اإلنسانيةارات حصائية بيف الميتكجد عبلقة ذات داللة إ -3

 (.0.000( كمستكل داللة )0.800معامؿ االرتباط بيرسكف ) أف  ك
 افحصائية بيف الميارات الفكرية كتطكير البناء التنظيمي, حيث كتكجد عبلقة ذات داللة إ -4

 (.0.000( كمستكل داللة )0.782معامؿ االرتباط بيرسكف )
 افحيث ك كتطكير البناء التنظيمي, اإلداريةحصائية بيف الميارات إتكجد عبلقة ذات داللة  -5

 (.0.000( كمستكل داللة )0.850)معامؿ االرتباط بيرسكف 
( بيف الميارات القيادية α ≤ 0.05) ل داللة حصائية عند مستك عبلقة ذات داللة إتكجد  -6

محكر البناء التنظيمي حيث بمغ معامؿ االرتباط بيرسكف بالنسبة ل ,كتطكير البناء التنظيمي
(0.856.) 
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( بيف الميارات القيادية α ≤ 0.05) كل داللة تحصائية عند مستكجد فركؽ ذات داللة إال -7
 عزل لمتغيرات )الجنس, العمر, المؤىؿ العممي, سنكات الخبرة(.كتطكير البناء التنظيمي تي 
 خامسًا: توصيات الدراسة:

 القيادية(: تكصيات تتعمؽ بالمتغير المستقؿ )الميارات 
حيث  ,جراءات المناسبة في الكزارة, لتنمية كتطكير الميارات الفكريةالعمؿ عمى اتخاذ اإل -1

%(, كتعزيز دكر الميارات 68.58خيرة بكزف نسبي )رتبة األجاءت ىذه الميارات في الم
 ا ليا مف تأثير جكىرم عمى تطكير البناء التنظيمي لمكزارة.مى الفكرية لً 

حيث جاءت  ,لدل العامميف اإلنسانيةكالميارات  اإلنسانيةالعبلقات اـ بتعزيز تماالى -2
ر يلى تغي, كىي نسبة تحتاج إ%(68.60ة )بخير بنسفي المرتبة قبؿ األ اإلنسانيةالميارات 
ـز لتنمية ىذه الميارات مف خبلؿ التركيز عمى الدراسات فضؿ, كتكفير الدعـ البل  نحك األ

 خصية.التي تسيـ في تنمية السمات الش
كثر كبنسبة افضؿ نية أات الفجراءات المناسبة في الكزارة لتطكير الميار العمؿ عمى اتخاذ اإل -3

نسبة بلى تنمية يا تحتاج إأن  ال , إ%(70.81نسبة )بكلى يا جاءت في المرتبة األأن  مع 
تساعد في  أفٍ بحاث كالدراسات العممية كالتطبيقية التي يمكف أكبر, كالحث عمى إعداد األ

 عممية التطكير.
يجابية تدعـ انعكاسات إا لو مف مى لً  ؛القياديةـ تطكير الميارات ك مؿ عمى تعزيز كنشر مفيعال -4

 تطكير البناء التنظيمي لمكزارة.
 :)تكصيات تتعمؽ بالمتغير التابع )البناء التنظيمي 
كلى بة األى الرغـ مف حصكلو عمى المرتعمكلكجيا في الكزارة كثر بتفعيؿ دكر التكناالرتقاء أ -1

مثؿ لتكنكلكجيا %(, كالتركيز عمى االستغبلؿ األ76.03نسبة )ب حسب رأم المبحكثيف
 .اإلداريةا ليا مف دكر كبير في حؿ المشاكؿ مى لً  ؛المعمكمات

جؿ المحافظة عمى الييكؿ التنظيمي لمكزارة مف أجراءات المناسبة العمؿ عمى اتخاذ اإل -2
, كالعمؿ عمى تطكيره %(71.31ية بنسبة )انلثحيث حاز عمى المرتبة ا ,كالتسمسؿ فيو

فضؿ, لكجكد بعض نقاط الضعؼ مثؿ عدـ مكاكبة التغيرات البيئية كالضعؼ في بشكؿ أ
 عممية التفكيض.
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محكر تطكير المياـ في حيث جاء  ,كبرى تكضيح المياـ في الكزارة بشكؿ أالعمؿ عم -3
عمؿ داخؿ الكزارة مف خبلؿ %(, كالحد مف ازدكاجية ال66.69خيرة بنسبة )المرتبة األ

 سجاـ في العمؿ.ناد الكصؼ كالتكصيؼ الكظيفي الذم يعمؿ عمى التطابؽ كاالتم  اع
صيات العمؿ عمى تعزيز كتشجيع ثقافة تطكير البناء التنظيمي لمكزارة كاالستفادة مف التك  -4

 لى تطكير العمؿ كبيئة العمؿ في الكزارة.التي تيدؼ إ
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 طة مقترحة لتنفيذ توصيات الدراسة: خًساساد
 مؤشرات القياس الجية المخولة شطةنالبرامج واأل  التوصيات )اليدف( م.
العمؿ عمى اتخاذ   .1

اإلجراءات المناسبة في 
جؿ تنفيذ الكزارة مف أ
عزيز تنمية تكتطكير ك 

 الميارات القيادية.

عقد دكرات تدريبية لمقيادات  -
 اإلداريةات مستكىكال

 فة.المختم
نشر المعرفة بالميارات  -

 القيادية ككيفية ممارستيا.
 عقد كرش عمؿ متخصصة. -

قسـ التخطيط في  -
 الكزارة.

 مكتب الكزير. -
قسـ العبلقات العامة  -

 عبلـ التربكم.كاإل

زيادة نسبة الكعي  -
 بالميارات القيادية.

قياس نسبة الرضا  -
الكظيفي لدل العامميف عف 
القيادات داخؿ الكزارة 

 بشكؿ دكرم.

تشجيع العامميف في   .2
كماؿ الكزارة عمى إ

دراستيـ العميا 
 كالدراسات المتخصصة.

تحفيز العامميف عمى تطكير 
فز اقدراتيـ مف خبلؿ الحك 

 المادية كالمعنكية.

قسـ العبلقات العامة في 
 الكزارة.

زيادة نسبة العامميف الحاصميف 
 عمى الدراسات العميا.

اد تمالعمؿ عمى اع  .3
فاءة كتعزيز مبدأ ك
يـ مالعامميف كمعيار 

في نظاـ الترقية 
لى المراكز كالكصكؿ إ

 االشرافية كالقيادية

د عمى تميجاد نظاـ يعإ -
نتائج تقارير الكفاءة لتكلي 

 المناصب العميا كالقيادية.
 دارةتشكيؿ لجنة عميا إل -

 عممية الترقية.

 ككيؿ الكزارة. -
 كنية.انالشؤكف الق دارةإ -
 .اإلداريةالشؤكف  إدارة -

ار كظيفي كاضح كد مسكج -
 د.تمعكم

اد عمى المؤىبلت تماالع -
 كالتخصص.

 .اد تقارير الكفاءةتماع -

االرتقاء بعممية   .4
التفكيض كتكزيع 

 الصبلحيات.

ئات دكرات تدريبية لمفعداد إ -
 العميا.

 عقد كرش العمؿ المتقدمة. -

 قسـ التخطيط. -
 المكظفيف العاـ. افديك  -

د مف جية تممعدليؿ 
كؿ مياـ  االختصاص يكضح

 مكظؼ.
 

تطكير عممية االختيار   .5
 كالتعييف كالترقيات.

عممية متخصصة  افتشكيؿ لج
 بذلؾ .

في  اإلداريةالشؤكف  -
 كزارة التربية كالتعميـ.

 المكظفيف العاـ. افديك  -

ة لتعييف العامميف اد خطتماع
 شرافية.في الكظائؼ اإل

 
 خبلؿ الدراسة(  تـعمى ما  عداد الباحث بناءن ؿ مف إ)الجدك 
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 لدراسات المقترحة:ا
 محافظات كية فيانات العامميف في المدارس الثالميارات القيادية في تنمية قدر دكر  -1

 قطاع غزة.
 مي في كزارة التربية كالتعميـ العالي فييدكر القيادة المميمة في تطكير البناء التنظ -2

 قطاع غزة. محافظات
 قطاع غزة.حافظات م كاقع الميارات القيادية في مؤسسات التعميـ العالي في -3
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 المراجع والمالحق

 
 

 
 المراجع:

 :آن الكريم:القر  أوًل 
 
 :قائمة الكتب والرسائل العممية: ايً انث
سبلـ( دراسات في في اإل اإلداريةـ(: )القيادة 1996بك الفضؿ, عبد الشافي محمد )أ -

فرجينيا, الكاليات المتحدة , 1االقتصاد االسبلمي, المعيد العالمي لمفكر االسبلمي, ط
 االمريكية.

في تنمية الثقافة التنظيمية لدل العامميف"  اإلداريةـ(:" دكر القيادة 2014أبك راس نكر الديف) -
 رسالة ماجستير غير منشكرة, جامعة محمد خضر, الجزائر.

ية كية لمميارات القيادانالمدارس الث ـ(:" درجة ممارسة مديرم2009د حسف)أبك زعيتر, مفي -
 كسبؿ تطكيرىا", رسالة ماجستير غير منشكرة, الجامعة اإلسبلمية, كمية التربية, فمسطيف.

ـ(: تقييـ التطكير التنظيمي بككالة الغكث مف كجية نظر مكظفي 2012ابك عمرة, عبد ربو) -
كالقيادة, رسالة ماجستير غير منشكرة, الجامعة  دارةمكتب غزة مع التركيز عمى اإل

 فمسطيف. االسبلمية, غزة,
التغير لدل  دارةا  ـ(: فعالية متطمبات التطكير التنظيمي ك 2006بك مرزكؽ, ابتساـ )أ -

المؤسسات غير الحككمية الفمسطينية, رسالة ماجستير غير منشكرة, الجامعة االسبلمية, 
 غزة, فمسطيف.

كث داء مديرم مدارس ككالة الغـ(:" درجة فاعمية نظاـ تقييـ أ2015)افبك كرد, فائؽ عدنأ -
ماجستير غير منشكرة, الجامعة  الدكلية كعبلقتيا بالتطكير التنظيمي المدرسي", رسالة

 سبلمية, غزة, فمسطيف.اإل



118 

 

العامة, الدار الجامعية لمطبع  دارةـ(: المدخؿ الحديث في اإل2001دريس, عبد الرحمف)إ -
 كالنشر كالتكزيع, القاىرة, مصر.

حداث التطكير كالتغير التنظيمي كدكرىا في إ ةاإلداريـ(:" القيادات  2010غا, تكفيؽ)األ -
زىر, غزة, سمسمة العمـك اممة في قطاع غزة" مجمة جامعة األاإليجابي في البنكؾ الع

 .330ص -290, ص2, العدد21, المجمد2010, اإلنسانية
ـ(: الميارات القيادية لدل المسؤكليف في شركة االتصاالت الخميكية 2008)غا, رائد عمراأل -

ماجستير غير منشكرة, الجامعة  ينية جكاؿ مف الكاقع كالمتطكر المعيارم, رسالةالفمسط
 سبلمية, غزة, فمسطيف.اإل

, مكتبة المعارؼ, 2, ط2حاديث الضعيفة, مجمداألـ(: سمسمة 1992ي, محمد )انااللب -
 الرياض.

في التغير التنظيمي  دارةـ(:" الميارات القيادية البلزمة إل2013تميمي, ربا تيسير)ال -
 الجامعات الفمسطينية في الضفة الغربية", رسالة ماجستير غير منشكرة, الخميؿ, فمسطيف.

كاديمية, القاىرة, , مكتبة األ1تراتيجية, طـ(: القيادة االس2012جاد الرب, سيد محمد ) -
 مصر.

العميا في تحقيؽ اإلبداع المؤسسي في المنظمات  دارةـ(:" دكر اإل 2008الجعبرم, طارؽ) -
ة في جنكب الضفة الغربية مف كجية نظر المديريف", رسالة ماجستير غير منشكرة, ىمياأل

 جامعة القدس, القدس, فمسطيف.
في كزارة التربية  اإلداريةـ(:" تفكيض الصبلحيات لدل القيادات  2007حمد)الحربي, أ -

 كالتعميـ السعكدم", السعكدية.
كية بمحافظات قطاع انالمدارس الث ـ(:" درجة ممارسة مديرم2017براىيـ)الحميمي, محمد إ -

غزة لمتخطيط االستراتيجي كعبلقتيا بتنمية الميارات القيادية لدل العامميف", رسالة ماجستير 
 سبلمية, غزة, فمسطيف.منشكرة, الجامعة اإل غير

بداع المؤسسي", رسالة كدكرىا في تنمية اإل اإلداريةـ(:" القيادات 2014اف, رزيؽ)حن -
 كرة, جامعة أكمي, الجزائر.ماجستير غير منش

زمات", األ إدارةـ(:" ميارات القيادة االستراتيجية كعبلقتيا ب 2014الخطيب, محمد حسف) -
 رسالة ماجستير غير منشكرة, جامعة االزىر, غزة, فمسطيف.
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داء تميز األثرىا عمى المعرفة كأ إدارةـ(:" العبلقة بيف 2008صالح) افدركزة, سكز  -
 ردف.تير غير منشكرة, جامعة الشرؽ األكسط, األسالمؤسسي", رسالة ماج

كاديمية لمقيادة التحكيمية, األ اإلداريةـ(:" مدل ممارسة القيادات  2012الديب, سامر كماؿ) -
 زىر, غزة, فمسطيف.لة ماجستير غير منشكرة, جامعة األرسا

رىا عمى ة استراتيجيات التغير لمكاجية األزمات كأثـ(: "ممارس2009, تغريد صالح)افسعيف -
 ردف.مصرؼ االردني, جامعة الزرقاء, األداء المؤسسي في القطاع الاأل

, أف  , عم1الفعالة, دار المسير لمنشر كالتكزيع, ط اإلداريةـ(: القيادة 2010السكارنة, ببلؿ) -
 االردف.

كاالقتصاد, كزارة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية, راـ  دارةـ(: اإل2006سمطة المناىج ) -
 هلل, فمسطيف.ا

دارم كعبلقتو بالميارات القيادية لدل مديرم ـ(: " اإلبداع اإل2016الشاعر, حسيف سميـ) -
لة مدارس ككالة الغكث الدكلية بمحافظات قطاع غزة مف كجية نظر المعمميف, رسا

 زىر, غزة, فمسطيف.ماجستير غير منشكرة, جامعة األ
في تعزيز المسؤكلية  اإلداريةـ(:" دكر القيادات 2016الشافعي, نضاؿ مصطفى ) -

زة", رسالة ماجستير غير منشكرة, اعية في مديريات التربية كالتعميـ في محافظات غتماالج
 كالسياسة لمدراسات العالي, غزة, فمسطيف. دارةكاديمية اإلأ

ـ(:" درجة ممارسة المديريف الجدد لمميارات القيادية في 2011شاىيف, عبير مرشد) -
ماجستير غير  بمحافظات غزة مف كجية نظرىـ كسبؿ تنميتيا, رسالة المدارس الحككمية
 سبلمية, غزة, فمسطيف.منشكرة, الجامعة اإل

بالمدارس  اإلداريةالتطكير كالتغيير لدل القيادات  إدارةـ(:" 2007الشييرم, خالد حسف) -
 ـ القرل, رسالة ماجستير غير منشكرة.األىمية, جامعة أ

الجامعات الفمسطينية بقطاع كاقع الثقافة التنظيمية السائدة في ـ(: 2006لو, سمير)عبد اإل -
ماجستير غير منشكرة,  ثرىا عمى مستكل التطكير التنظيمي لمجامعات, رسالةغزة كأ

 سبلمية, غزة, فمسطيف.الجامعة اإل
ـ(:" القيادة التشاركية كعبلقتيا بالثقافة التنظيمية لدل مديرم 2012عسكر, عبد العزيز) -

لة ماجستير غير منشكرة, الحككمية بمحافظات غزة مف كجية نظر المعمميف, رساالمدارس 
 زىر, غزة, فمسطيف.جامعة األ
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 , دار السماح لمنشر, القاىرة, مصر.1ـ(:" تنمية الميارات القيادية, ط 2001عميكة, السيد) -
عمى أداء العامميف في المؤسسات  اإلداريةـ(:" تأثير القيادات 2015عماد, كيرد) -

 القتصادية, رسالة ماجستير غير منشكرة, جامعة البكيرة, الجزائر.ا
ثرىا عمى التحصيؿ الدراسي في الجامعات ـ(:" التغيرات التنظيمية كأ2005ى)غنية, فن -

 الجزائرية, رسالة ماجستير غير منشكرة, جامعة الحاج الخضر, الجزائر.
ة الميارات القيادية لدل طبلب ـ(:" فاعمية برنامج تدريبي لتنمي2014ة, عامر محمد)انفرك  -

 كية", رسالة ماجستير غير منشكرة, الجامعة االسبلمية, غزة, فمسطيف.انالمرحمة الث
ي الفردم كالجماعي, اإلنسانـ(: السمكؾ التنظيمي, دراسة السمكؾ 1993القريكتي, محمد ) -

 , االردف.اف, عم2ط
داخمية الفمسطينية, الطبعة األكلى, ال ـ(: "البناء التنظيمي لكزارة2010كمكب, عرابي محمد ) -

 رقـ, غزة, فمسطيف.مكتبة دار األ
في المممكة العربية السعكية, مكتبة دار العمكـ,  اإلداريةـ(:" القيادة 1982, نكاؼ)افكنع -

 الرياض, السعكدية.
المعرفة في تطكير البناء التنظيمي في الكزارات  إدارةـ(:" دكر  2013المكح, نبيؿ) -

 رسالة دكتكراه غير منشكرة, جامعة قناة السكيس, مصر. الفمسطينية",
يز األداء المؤسسي في تمثرىا في أالمعرفة ك  إدارةـ(:" عمميات  2011حمد)متعب, أ -

, 3, العدد13كاالقتصادية, المجمد اإلداريةمجمة القادسية لمعمكـ  ,الشركات العامة"
 , جامعة القادسية, األردف.2013سنة

يز األداء المؤسسي تم  المعرفة كعبلقتيا ب إدارةـ(:" عمميات  2014المدىكف, محمكد عطا) -
 دارةكاديمية اإلية", رسالة ماجستير غير منشكرة, أفي كزارة التربية كالتعميـ الفمسطين

 كالسياسة لمدراسات العميا, غزة, فمسطيف.
ت ـ(:" مدل كفر الصفات القيادية كالشخصية لدل القيادا 2014المزيف, محمد يكسؼ) -

زمات بكزارة التربية كالتعميـ العالي في قطاع غزة", رسالة األ إدارةكقدرتيا عمى  اإلدارية
 كالسياسة لمدراسات العميا, غزة, فمسطيف. دارةكاديمية اإلير غير منشكرة, أماجست

ـ(:" دكر القيادات الشابة في التطكير التنظيمي لممؤسسات 2015ميف)مطر, خميؿ أ -
كالسياسة لمدراسات  دارةكاديمية اإل", رسالة ماجستير غير منشكرة, أيةالشبابية الفمسطين

 العميا, غزة, فمسطيف.
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في المؤسسات  اإلداريةـ( التطكير التنظيمي كأثره عمى فعالية القرارات 2008مطر, عصاـ) -
 سبلمية, غزة, فمسطيف.ماجستير غير منشكرة, الجامعة اإل ىمية في قطاع غزة, رسالةاأل

ىمية باألداء الكظيفي في المنظمات األ ماط القيادية كعبلقتيانـ(:" األ 2010ناصر, حسف) -
الفمسطينية مف كجية نظر العامميف", رسالة ماجستير غير منشكرة, الجامعة اإلسبلمية, 

 غزة, فمسطيف.
: دار اف, عم1ـ(:" القيادة كعبلقتيا بالرضا الكظيفي", ط2010ىاشـ, عادؿ عبد الرازؽ) -

 ردف.اف, األية لمنشر كالتكزيع, عماليازكرم العمم
 السمطة الكطنية الفمسطينية.ـ(: اإلصدار األكؿ,  2017كزارة التخطيط كالتعاكف الدكلي) -
 

 : المراجع الجنبية:ثالثاً 
- Bhahagar, J, Budhwar, p., Srivastava (2010):" Organaization Change 

and Development, Jovrnal in India Management, 23(5-2010), 485-

499. 

- Gary Dester, Human Resource Management, Prention A step, 2003, 

K.L.203. 

- Niemann, (2006): "The Relationship Getween Leadership Practices 

And Organizational Culture: An Education Managent Prerspctive" 

- Pajne, Malcolm(1999):" modern social work Theory, macmillan 

Education LTD, London. 

- Sahin, Semiha(2004):" The relationship Between Transformational 

And Transactional Leadership Styles Of School Principles And 

School CultreThe Case Of Izmir, Turkey, Educational Sciences, 

p(377). 

- Sanjay Kunarsingh,(2008):" Role of leadership In knowledge 

Management, Joukmal of  Knowledge Management, Issn, p(1360- 

3200). 

- ShuHasienLiao(2009):" The Relationship Among Knowledge 

Management And Organizational Learning and Organagement, 

vol(4), p(40). 

- Steven Walczak(2005), Organizational Knowledge Manegment 

Structure the learning, 12:4, ABI, INFORM Global. 
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 :لكترونيةاإل  المواقع: رابعاً 
ـ  العالي غزة  مكقع كزارة التربية كالتعميـ  ـ   2017/ 8/ 15االسترجاع عمى الرابط التالي بتاريخ  ت
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 المالحق
 

 (1ممحق رقم )
 محكمي الستبانةقائمة بأسماء 

 المؤسسة السم م.
 والسياسة لمدراسات العميا دارةأكاديمية اإل براىيم المدىوند. محمد إ  .1

 والسياسة لمدراسات العميا دارةأكاديمية اإل د. محمود عبد الرحمن الشنطي  .2

 قصىجامعة األ موسى فرج اهلل د. أحمد   .3

 قصىجامعة األ د. عالء الدين خميل السيد  .4

 قصىجامعة األ ديب الغاد. أ  .5

 قصىجامعة األ شرف مشمشد. أ  .6

 وزارة التربية والتعميم العالي بو سالمة د. ماجد أ  .7

 جامعة القدس المفتوحة د. محمد منصور الزعنون   .8

 جامعة فمسطين د. حسن محمد حمودة  .9

 غزةجامعة   إسماعيل يونس أبو جرادد.   .10
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 (2الممحق رقم )
 
 

 
 
 اهلل,حفظكم ي    ألخوة الكرام/ األخوات الكريماتا
 

 كبركاتو,السبلـ عميكـ كرحمة اهلل 
 

جاح ىذه الدراسة التي تتعمؽ ن  أتكجو إليكـ بفائؽ االحتراـ كالتقدير, راجيان حسف تعاكنكـ أل
لميارات القيادية في تطوير البناء التنظيمي لوزارة التربية دور ا "بالتعرؼ عمى 

 "والتعميم العالي بمحافظات قطاع غزة
لمدراسات العميا  كالسياسة دارةأكاديمية اإلمف  الماجستير درجة عمى لمحصكؿ كمتطمب كذلؾ
 أف  مع العمـ ب ,ستبانةاال تعبئة في المشاركة خبلؿ مف كالتعاكف الدعـ منكـ آمبلن  بغزة,

؛ فقط, كسكؼ تحظى بالسرية التامة المعمكمات التي سنحصؿ عمييا ىي لغرض البحث العممي
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
 

 محمد عبد اهلل رباح ورش أغا/ باحثال
 
 
 

 البرنامج المشترؾ بيف جامعة األقصى

 كالسياسة لمدراسات العميا اإلدارةكأكاديمية 

 كالقيادة اإلدارةبرنامج 

 استبانة
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 الشخصية والوظيفية البيانات: أوًل 
 ثىأن    ذكر  :الجنس -1
 
 سنة 40أقؿ مف – 30مف   سنة 30أقؿ مف – 21  العمر: -2
 
 سنة فأكثر 50  سنة 50أقؿ مف  – 40  
 
 دبمـك  كية عامة فأقؿانث  المؤىل العممي: -3

 دراسات عميا  بكالكريكس  
 
 سنكات 6أقؿ مف – 3مف   سنكات 3أقؿ مف   الخدمة: نواتسعدد  -4
 سنكات فأكثر 10  سنكات 10أقؿ مف  – 6مف   
 
 رئيس قسـ  ككيؿ كزارة  المسمى الوظيفي: -5
 شعبورئيس   مدير عاـ   
  مدير  
 
 

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

 
 ياديةالميارات الق: تقييم أبعاد ايً ناث

 10 – 1 ةالدرج الفقرة الرقم
 الميارات الذاتية:عد األول: البُ 

  يتكفر لدل القيادات في الكزارة القدرة عمى االبداع كاالبتكار لتطكير العمؿ.   .1
  لقيادية القدرة عمى تحمؿ المسؤكليات.ات امستكىيمتمؾ العامميف في ال  .2
  تع المسؤكليف في الكزارة بالصحة النفسية كالجسدية.تم  ي  .3
  يتسـ العامميف بالكزارة باليدكء كسعة الصدر.  .4
  بالحيكية كالنشاط.      تـ  بمظيره الخارجي كيي تـ  يي  .5
  تع بالمركنة .تم  ينتقي االلفاظ المناسبة كي  .6
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 الميارات الفنية:: يناعد الثالبُ 
  جاز االعماؿ المتخصصة.أن  يمتمؾ المسؤكلية ك القدرة  عمى   .1
  يتسـ المسؤكليف بالقدرة عمى استخداـ الكسائؿ الحديثة في العمؿ.  .2
  يستخدـ ميارات االتصاؿ كالتكاصؿ بشكؿ مرضو .  .3
  ارة.يكزع المسؤكليات كالمياـ عمى العامميف كفقان لمييكؿ التنظيمي في الكز   .4
  الحديثة في العمؿ. اإلداريةيطبؽ االساليب العممية ك   .5
  تنفيذ القرارات المتخذة كالصادرة. يتابع  .6
 :اإلنسانيةالميارات : الثالثعد البُ 

  يقيـ المسؤكليف عبلقات طيبة مع المرؤكسيف.  .1
  يمنح القادة في الكزارة الحرية الفكرية لمعامميف.  .2
  كميكؿ كاتجاىات المرؤكسيف.يتفيـ المسؤكليف حاجات   .3
  يعمؿ المسؤكليف بركح الفريؽ الكاحد في العمؿ.  .4
  يعزز الرؤساء الثقة بالنفس لدل المرؤكسيف.  .5
  ر القيادية مف بيف العامميف.صيحرص عمى ابراز العنا  .6
 الميارات الفكرية:: الرابععد البُ 

  يف.يمتمؾ المسؤكلية ميارات التأثير كاالقناع عمى العامم  .1
  يتسـ الرؤساء بامتبلؾ رؤية كاضحة في العمؿ.  .2
  يتقبؿ المسؤكلية تبادؿ اآلراء كاالفكار لدل العامميف.  .3
  يمتمؾ المسؤكلية القدرة عمى االبتكار كالتحميؿ كاالستنتاج.  .4
  ظمة المتبعة في الكزارة.ن  يف كاألأن  يعمؿ الرؤساء بالمكائح كالقك   .5
  ؿ مشكبلت العمؿ.يقترح بدائؿ متعددة لح  .6
 :اإلداريةالميارات : الخامسعد البُ 

  السميمة. اإلداريةتع المسؤكليف في الكزارة بالحذاقة كالميارات تم  ي  .1
  بشكؿ سميـ. اإلداريةيمتمؾ المسؤكليات القدرة عمى القياـ بالعمميات   .2
  تتسـ القيادات في الكزارة بسمة التخطيط لمعمؿ.  .3
  المسؤكلية المككمة إلييـ اداريان.يقـك المسؤكليات ب  .4
دارةيتقف المسؤكليف في الكزارة المخاطبات كالمكاتبات ك   .5   اعات كالمناسبات الرسمية.تم  االج ا 
  يحفز المرؤكسيف عمى المشاركة في اتخاذ القرارات.  .6
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 التنظيمي البناء: تقييم أبعاد الثً ثا
 10 - 1الدرجة  الفقرة الرقم

 الموارد البشرية:: الُبعد الول
المناخ المناسب لمعامميف في الكزرة إلبراز مياميـ كقدراتيـ عمى التطكير في البناء  اإلداريةتكفر القيادات   .1

 التنظيمي.
 

  تع العاممكف في الكزارة بقدرة التكاصؿ مع القيادات المكجكدة.تم  ي  .2
  الكزارة. تشكؿ فرؽ عمؿ متخصصة مف مختمؼ االدارات لتطكير العمؿ في  .3
  يقدـ العامميف افكار ابداعية في الكزارة.  .4
  د لمعامميف في الكزارة ينسجـ مع تكصيفيـ الكظيفي.تم  يكجد كصؼ كظيفي مع  .5

 :الييكل التنظيمي :يأن  الُبعد الث
  حسب المطمكب. اإلداريةات مستكىيز الييكؿ التنظيمي لمكزارة بتعدد التم  ي  .1
  و مركزم في اتخاذ القرارات.أن  لمكزارة ب يتسـ الييكؿ التنظيمي  .2
  يتسـ بالكضكح في تكزيع المياـ كالمسؤكليات.  .3
  .اإلداريةيساعد الييكؿ التنظيمي عمى تطكير الميارات القيادات ك   .4
  يكجد معرفة لدل العامميف بأماكنيـ في الييكؿ التنظيمي.  .5

 الميام:: الُبعد الثالث
  حدات كادارت كاقساـ العمؿ.يكجد ازدكاجية في مياـ ك   .1
  تسمح الكزارة باالطبلع عمى الصبلحيات الممنكحة.  .2
  يكجد كضكح في المياـ المككمة لكؿ مكظؼ في الكزارة.  .3
  تكفر الكزارة فرص تدريب العامميف عمى المياـ المكمؼ بيا العامميف.  .4
  الصبلحيات كتكزيع المياـ. تشجع الكزارة عمى تطكير البناء التنظيمي مف خبلؿ التفكيض كمنح  .5

 التكنولوجيا: الُبعد الرابع:
  يتكفر عدد كافي مف المؤىميف في مجاؿ الحاسكب في الكحدات المتخصصة.  .1
  جاز العمؿ بسيكلة.أن  الكسائؿ التكنكلكجية المكجكدة في الكزارة تسمح ب  .2
  شاممة.ات أن  تكفر تكنكلكجيا المعمكمات المتكفرة في الكزارة قاعدة بي  .3
  تساعد تكنكلكجيا المعمكمات في تحكيؿ المعامبلت الكرقية الى الكتركنية تتسـ بالسرعة.  .4
  ات الكزارة.مستكىتسمح الكزارة بتبادؿ المعمكمات بيف جميع   .5
 السياسات والستراتيجيات: :الخامسالُبعد 
  كؿ مف قبيؿ العامميف فييا.ساعدت السياسات كاالستراتيجيات في الكزارة عمى تقميؿ الجيد المبذ  .1
  يكجد برامج تكافئ اصحاب االبتكارات كاالفكار المطكرة لمعمؿ.  .2
  تتبنى الكزارة سياسات مف شئنيا االرتقاء بالقيادات الجديدة .  .3
  السياسات كاالجراءات المتبعة تسمح باالستجابة السريعة لممتغيرات التي قد تحدث اثناء العمؿ.  .4
  دة كمكتكبة لدل الكزارة, لتحقيؽ االىداؼ.تم  اتيجية معتكجد خطة استر   .5
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