


 

 

 ر

 

 

 رسالة ماجدتير بعشؾاف:

 ندى املعنويت انروح تعسيس يف ودورها االبداعيت انقيادة
 انوطني واألمن انداخهيت وزارة منتسبي

  
 

  

 /الباحث إعجاد

 إبخاىيػ أحسج الذاعخ

 /إشخاف

 د. دمحم عبجالعديد الجخيدي

 
 

 

 

  بخنامج في الساجدتيخ درجة عمى الحرؽل ستطمباتل استكسالا  قجمت ىحه الخسالة
 تخرز قيادة وإدارة -"واإلدارة القيادة"

 
 

 م2018 -ه1440

 

 األقصى جامعة معبالمشاركة  العلٌا للدراسات والسٌاسة اإلدارة أكادٌمٌة

 برنامج الماجستٌر فً القٌادة واالدارة





 أ

 

 اية قخانية

 

 بسم اهلل الرمحه الرحيم

 

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِه بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ  "

 [41يونس5] "تَعْمَلُونَ

 

 

 صدق اهلل العظيم

 

 

 



 ب

 

 اإلهداء
 وأخػػص األبػػرار  الػػضحؽ  ػػحؾا مػػؽ أجػػ  روعػػة ىػػضا الػػؾطؽ الذىىيجا لىىى أرواح إ ،

األ مػػػ ، بمغػػػو رمػػػي مشػػػازؿ ال ػػػردوس  بالػػػضأر أخػػػي الذػػػييع/أاسع جسعػػػة الذػػػا ر
 .وراسو هللا راسة واسعة وجسيع الذيعاء الضحؽ سبقؾنا 

  إلى جخحانا البؽاسل الحيؼ فقىجوا جىد  مىؼ أجدىادىػ الطىاىخة وفىا  ليىحا الىؽ ؼ
 الععيػ.

  الرػػػامعحؽ خمػػز زنػػػاز ؽ القيػػػر والغمػػؼ، وػػػّرج هللا أػػػرم ؼ، وداـ نػػػبض إلىىىى أسىىىخانا
  زأؼ ، وجسع ؼ بضو  ؼ وأىمي ؼ  اجبل غير آج  يا رب .

 ر ػي هللا  شيػا  مشبى  الحشىان الرىافي التىي تعطىي ومازالىت   لى أمي الحشىؽن إ
 .وأيقؾنة الحب والعظاء البلمتشاىيميجة القمب ويي  وأمع وي  سرىا ...

 مػػع هللا  أورويقشػػا وػػي مرػػا ب الحيػػاة ،  الدىىشج ال ىىالي فىىي الىىجنيا لىىى أبىىي ال ىىاليإ
 ورزقو ما حتسش  وأكثر. الرحة والعاوية وي  سره  ورزقو

 التػي أانػخ خيػر سػشع لػي وػي  شر  ة ايػايي ورويقػة درمػي ... لى زوجتي ال اليةإ
لمعرجػة العمسيػة، بر الجسيػ  لمؾوػؾؿ مراا  ايايي السختم ة ومتا ب الحياة والر

جزاىػػا هللا  شػػي خيػػر الجػػزاء ، وسيسػػا أتبػػػخ لػػؽ أووػػي اقيػػا بػػيؽ الدػػظؾر، ويػػػي 
 الرويقة والغالية  م  قمبي، بيا ومعيا يكتس  وراتي.

 مشػػػػازؿ  ا غيػػػػؼ رمػػػػي وممغيسػػػػؼ..(نػػػػؾر، جشػػػػاف، شػػػػاـ)ز شػػػػة ايػػػػايي و  لىىىىى أبشىىىىا يإ
 الدععاء، ورزقيؼ هللا السشازؿ العمسية الرويعة، وأ ظاىؼ ما حتسشؾف وي اياييؼ.

 أخػػػػي الحبيػػػػب د.إسػػػػسا ي )أبؾأاسع(، وأخػػػػي الغػػػػالي  ... وأ ىىىىؽاتي لىىىىى إ ىىىىؽتيإ
محسؾد)أبػػػؾ إسػػػسا ي (، وأخػػػي الظيػػػب  )أبػػػؾ حؾسػػػز(، وأخػػػي الرا ػػػع ياسػػػر)أبؾ 
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زىػػػػرة العسػػػػر الجسيػػػػ ، وػػػػ نتؼ  ؼ رمػػػػي وأداميػػػػؼوػػػػبلح(، وأخػػػػؾايي الغاليػػػػات ا غيػػػػ
الروقػػاء والدػػشع والعظػػاء وػػي ايػػايي ، رزقكػػؼ هللا السشػػازؿ العػػبل وأ ظػػاكؼ مػػؽ خيػػر 

  ظاءه ما يحبؾف .

   أداميؼ هللا رمػي  وعساتي وأعساميداـ  زأؼ ونبض قمؾم ؼ ،    أ ؽالي و التي ال ؽاليإل
ا غ ؼ هللا وداـ ندب ؼ معى العىر، واألقارب واألابة ا غ ػؼ هللا  وا غيؼ، وأندابي الغؾالي

 مؽ أ  م روه ودامخ قرابتكؼ ومؾديكؼ ومحبتكؼ ودمتؼ لي خير رواؽ وأابة .

 بػػعهللا الخيػػا ،    :أخػػؾيي الغػػؾالي...درمػػيوروقػػاء  إلىىى أاىىحابي وأاىىجقا ي (
.) نتػو، أنػتؼ نبػع األخػؾة أنتؼ ميجػة القمػب ور حا بعالعاؿ،    عواف، ىذػاـ برىػـؾ

 الراوي، وجزاكؼ هللا خير الجزاء وأ ظاكؼ مؽ أرمو ما يتسشؾف.

  وزارة لكػػ  العػػامميؽ وػػي ، وأخػػص األقػػارب والعا مػػة الكر سػػة، و إلىىى ابحبىىة جسيعىىاا
 ا غيؼ هللا جسيعا ،،العاخمية واألمؽ الؾطشي 

  وػػي ىػػضا إلػػ  طمبػػة وطالبػػات األكاديسيػػة األماجػػع، الػػضحؽ سػػاروا معػػي وسػػرنا سػػؾ ا
الدير العغيؼ، سػير العمػؼ،  وروػاؽ درمػي شػعبة روػا الكػراـ ا غ ػؼ السػؾل  ودمػتؼ 

 خير رواؽ وأابة معى العسر .

 

 .إلوكمىجموطاى،أهديىثمرةىجكديىالمتواضع
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 شكر وتقدير
دمحم االةددق ا اني دد   خ ددلا هأفضدد  رسدد ا االة دد  احلمددهلل  و لاالةدداة لاالعددا    دد    

   يه ص  ات ريب لأفض  االتع يمو أ ق بعهلل....

:" ددال و نرددلة االلددقك و نرددلة ه"و فدد    إقددةارااب فاللضدد  ال لندده لعدد لواب  لددهلل قدد ا االلددس م
ردددةل   ددد  اال اجدددد ندددهللفعن إخ أ  أخدددع فالردددلة بعدددهلل ه  عدددقخ علددد  امعةفددد  أسدددتق   ام

االدد    لضدد    ددأع ا  أ كددقم االلتدد   ددال لقتددده  دمحم عبددتاليز ز ايس  دد الددتور   رسددقال  
االتمدددد و ف ددددم نددددهللخة جيتددددهللااب ل  عددددق هلل  ل عددددهلل، االعدددد   االع مددددأ لامعلدددد    و فلددددق  ععددددم 

 انيستق و لععم امرةلو فج اه ه  ن ك  خ  لفرك ه اله ل   مه ل مةه.

د.سددي أ و دد  ندق  ًيدادديا داو دددياد ل د. عبددتالينري  عبددتال    لاالردلة   صدد ا كد ال  إخ
 و ل ال  التلض يتمق فم افع       لققر  ه ه االةسقال .اهلمض  ًيدايا وي جديا 

الدتور   سدي أ و لنيخدأ ألوأ احلبدب و.فديد  دمحم التددتل  كمق لأ عهلل  فالرلة اجل ن 
رئدددددي  د. دمحم املدددددت    و لنيسدددددتق   االلق ددددد  دمحم   سددددد  و ددددد   ا دددددتو لنيخدددددأ و ددددد  ندددددق
إجندق  لإادق  هد ه  للأخ اابو أ عهلل  جب ن  االرلة لاالعةفق  الل   ال سدقهم لسدق هلل انيكق ميي و
 .االهللراس 

   احلمهلل   رب االعقم ووولآخة    اان أ

                                                    

البيدث
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 بالعخبي ممخز الجراسة
القيادة االبعا ية ودورىا وي يعز ز الروح السعشؾ ة لعى  التعرؼ  م ىعوخ ىضه العراسة ال  

ولتحقيق السشيج الؾو ي التحميمي،  البااث  وقع استخعـمشتدبي وزارة العاخمية واألمؽ الؾطشي، 
سع يكؾف مجتو  إل  اختبار ال ر يات، ىعوخاستبانة  يؾز عإ عاد و  يؼ أىعاؼ ىضه العراسة

وي قؾى األمؽ وي وزارة العاخمية السحاوغات الجشؾمية  (ات  ريبة لؾاءريبة مبلـز ) العراسة مؽ
 ( مؾع ًا.8848والبالغ  عدىؼ) ( استبانة  م  أوراد مجتسع العراسة359ايث يؼ يؾز ع )

 :ومؼ أىػ الشتا ج التي تؽامت إلييا الجراسة
سريبػػػة %( ، وجػػػاءت السرونػػػة وػػػي ال72.9بمػػػغ الػػػؾزف الشدػػػبي لسحػػػؾر القيػػػادة اإلبعا يػػػة ) .1

  الىىخوح السعشؽيىىةممػػغ الػػؾزف الشدػػبي لمسحػػؾر الثػػاني:  و %(، 72.9األولػػ  بػػؾزف ندػػبي )
%( وىضا يعشي أف استجابات السبحؾثيؽ  م  ىضا البعع أانخ إيجابية، وأف درجة 75.8)

 .الت حيع  مري ع 
( بػػػيؽ القيػػػادة α ≤ 0.05ذات داللػػػة إارػػػا ية  شػػػع مدػػػتؾى داللػػػة ) وأثػػػر يؾجػػػع  بلقػػػة .2

 اإلبعا ية والروح السعشؾ ة.
ال يؾجػػع وػػروؽ بػػيؽ متؾسػػظات اسػػتجابة السبحػػؾثيؽ اػػؾؿ القيػػادة اإلبعا يػػة لػػعى مشتدػػبي  .3

 وزارة العاخمية واألمؽ الؾطشي  يبعًا لستغيرات:)سشؾات الخعمة، السؤى  العمسي، الريبة(.
اػػؾؿ الػػروح السعشؾ ػػة لػػعى مشتدػػبي وزارة  ال يؾجػػع وػػروؽ بػػيؽ متؾسػػظات اسػػتجابة السبحػػؾثيؽ

 العاخمية واألمؽ الؾطشي  يبعًا لستغيرات:)سشؾات الخعمة، السؤى  العمسي، الريبة(.
 ومؼ أىػ التؽايات التي تؽامت إلييا الجراسة:

 رورة أف يؾلي وزارة العاخمية واألمؽ الؾطشي اىتسامػًا خاوػًا بالقيػادة اإلبعا يػة با تبػاره  .1
يدػػا ع وػػي التػػ ثير  مػػ  مدػػتؾى الػػروح السعشؾ ػػة، والػػضى بػػعوره حػػشع س  مػػ  متغيػػر ىػػاـ 

 األداء وجؾدة الخعمة السقعمة مؽ قب  األجيزة األمشية.
ي عي  مسارسة القيادة اإلبعا ية مؽ خبلؿ مجسؾ ة مؽ األساليب واألدوات اليامة، ومؽ  .2

خررة، ويشغيؼ أبرزىا: اإل بلف  ؽ جا زة أوز  أداء إبعا ي، ومرامج يعر بية مت
ممتق  سشؾى يعقعه وزارة العاخمية يخرص لت عي  ميارات القيادة اإلبعا ية، ويبادؿ 

 الخبرات واآلراء اؾؿ التجارب والسسارسات وي القيادة اإلبعا ية.
يحعحع مؾاطؽ القؾة والزعز وي مسارسات أوحاب الريب الدامية لمقيادة اإلبعا ية  .3

 مؾاطؽ القؾة و بلج أوجو القرؾر والزعز.داخ  الؾزارة، والعس   م  يعز ز 
االىتساـ بروع الروح السعشؾ ة لي ؽ مؾورًا لخرا ص السشاخ التشغيسي اإلبعا ي ويع يؼ  .4

 أرأانو.
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Abstract 
Creative Leadership and Its Role In Enhancing The Morales of Personnel Members 

associated to The Ministry of The Interior and The National Security. 

     This study is aiming at identifying creative leadership and its role in enhancing The Mo-

rales of personnel members associated to the Ministry of the interior and the National Securi-

ty. The study uses the descriptive and analytical approach. Therefore, a survey has been pre-

pared distributed among targeted sample to help achieving the study goals and to test hy-

pothesis. The study's targeted population includes the security forces personnel, who have 

lieutenant rank up to the major general rank. In both National Security and Ministry of inte-

rior at the southern governorates. However, 400 questionnaires distributed among those tar-

geted people.   

The main findings of the research studies are : 

1 – The relative weight of the creative leadership aspect reached 72%, the flexibility comes 

in the first rank with a relative weight of 72%. While with the study second aspect," morale", 

the relative weight reached 75.8%. This indicates of participants' positive response. Moreo-

ver, that the support degree is very high. 

2- There is a statistically significant relationship and a clear impact between "Creative Lead-

ership" and the "Morales". At (0.05 ≥ α) significant level. 

3- According to the variables: years of service, education and qualifications and ranks .There 

were no differences between the average responses of "Creative leadership " with targeted 

participants associated to Ministry of Interiors and National security personnel people.  

-; According to the variables: years of service, education and qualifications and ranks .There 

were no differences between the average responses of "The Morales" with targeted partici-

pants associated to Ministry of Interiors and National security personnel people.  

The main recommendations of the research study are:  

1. It is necessary for Ministry of Interior and National Security to pay special attention and 

interest to Creative Leadership "as a significant variable that help to affect The Morales 

levels. Which in turn reflected on the performance and the quality of the security forces 

service. 

2. Activate exercising creative leadership throughout number of methods and tools includ-

ing: Announcing the best creative performance prize.in addition to implementing specif-

ic training programs .arranging annual forum to by Ministry of interiors to operationalize 

the creative leadership skills. Also to exchange experiences and views about leadership 

practices.  

3. Identify the weakness and strength points of the people's practices who have high ranks 

inside the ministry. Then, working on reinforcing strengths and solving its weakness. 
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   مقجمة:
حت ؾؽ القا ع السبعع  م  القا ع الشاجا ذلػ أف القا ع الثاني حيتؼ بتش يض أىعاؼ السشغسة ويؤدى 
واجبايو بعقة وأمانة وسر ة، و حقق الشتا ج السظمؾمة مشو، بيع أف القا ع اإلبعا ي أو السبعع ىؾ 

يا و  ؾف الضى حيتؼ بتظؾ ر السؤسدة ويبتكر ليا أىعاؼ جعحعة أو يظؾر مؽ وسا ميا وأساليب
أساليب  وإنسا حبتكري كيره متدؼ باألوالة والظبلقة والسرونة وبل حتعام  مع األساليب التقميعية 

 غير مدبؾقة.
و ػػػػػػػريبا نجاايػػػػػػػا بيػػػػػػػضه  ال عاليػػػػػػػة،والقيػػػػػػػادة اإلبعا يػػػػػػػة  سميػػػػػػػة يتسيػػػػػػػز ب نيػػػػػػػا مدػػػػػػػتسرة 

ه ومػػػػػػؽ خػػػػػػبلؿ ىػػػػػػض والسرؤوسػػػػػػيؽ،االسػػػػػػتسرار ة التػػػػػػي يثسػػػػػػر  ػػػػػػؽ  بلقػػػػػػة وطيػػػػػػعة بػػػػػػيؽ الػػػػػػر يس 
ومػػػػػػػػؽ خبلليػػػػػػػػا أػػػػػػػػضلػ يسػػػػػػػػع  السرؤوسػػػػػػػػيؽ،العبلقػػػػػػػػة يدػػػػػػػػتظيع الػػػػػػػػر يس أف حػػػػػػػػؤثر وػػػػػػػػي سػػػػػػػػمؾؾ 

السرؤوسػػػػػػػؾف ر يدػػػػػػػيؼ بالسعمؾمػػػػػػػات الزػػػػػػػرور ة اليخػػػػػػػاذ القػػػػػػػرارات. ويدػػػػػػػتسع القيػػػػػػػادة اإلبعا يػػػػػػػة 
 األداء،أىسيتيػػػػا مػػػػػؽ قػػػػػعرييا  مػػػػػ  االسػػػػػتغبلؿ األمثػػػػ  لسقؾمػػػػػات السؤسدػػػػػة ومؾاردىػػػػػا وػػػػػي روػػػػػع 

قياديػػػػػػة يتدػػػػػػؼ بال عاليػػػػػػة ويػػػػػػتبلءـ مػػػػػػع الغػػػػػػروؼ ال عميػػػػػػة وذلػػػػػػػ مػػػػػػؽ خػػػػػػبلؿ اسػػػػػػتخعاـ أنسػػػػػػا  
 (.15: 2012)الحر رى، السؤسدة لمعس  واإلنتاج داخ  

 إف قػػػػػػػػؾة السؤسدػػػػػػػػة ىػػػػػػػػي مػػػػػػػػؽ قػػػػػػػػؾة أ زػػػػػػػػا يا أكثػػػػػػػػر مػػػػػػػػؽ قػػػػػػػػؾة أنغستيػػػػػػػػا وإجراءييػػػػػػػػا
والسؤسدػػػػة القػػػػادرة  مػػػػ  روػػػػع الػػػػروح السعشؾ ػػػػة ألورادىػػػػا ىػػػػي السؤسدػػػػة التػػػػي يدػػػػتظيع مؾاجيػػػػة 

: 2008روح االبتكػػػػػػػػار لػػػػػػػػعى األوراد)رميػػػػػػػػع،  قوخمػػػػػػػػالتحػػػػػػػػعيات مػػػػػػػػؽ خػػػػػػػػبلؿ ز ػػػػػػػػادة اإلنتػػػػػػػػاج 
194). 

العس  الضى  ونحؾ السؤسدة، نحؾ والجسا ة ال رد لسذا ر انع اًسا السعشؾ ة الروح ويّعع
األىسية التعرؼ إل  ومؽ  بيا، القيادة ووا مية السؤسدة، نجاح ا ميسًا لسعىومؤشر  بو، يقؾمؾف 

أىؼ مؤشرات ومغاىر الروح السعشؾ ة مؽ أج  يشسية ىضه الروح والسحاوغة  مييا )الزىراني، 
1993 :45.) 

وممػػروح السعشؾ ػػة آثارىػػا اإليجابيػػة وػػي مسارسػػات العػػامميؽ ووػػي يحدػػيؽ العسميػػة اإلدار ػػة، ومالتػػالي 
أوبا االىتساـ بعرجة الروح السعشؾ ة ور ا العامميؽ مؽ االيجاىات الحعحثة لقياس ردود أوعاليؼ 

لش دػػػػية وعػػػػروؼ  سميػػػػؼ الساديػػػػة، اإلدار ػػػػة، االجتسا يػػػػة، والش دػػػػية، و عػػػػع االىتسػػػػاـ بالجؾانػػػػب ا
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لمعػػامميؽ مػػػؽ التحػػؾالت األساسػػػية وػػي مجػػػاالت اإلدارة، وقػػػع أخػػضو حشغػػػروف إلػػ  الػػػروح السعشؾ ػػػة 
العالية، وإل  ر ا السؾعز نغرة خاوة با تبارىا  شاور أساسية مؽ  شاور التح يز )جؾارنة 

 .(237: 2011، وآخروف 

 اإلندػػػػػػانية العبلقػػػػػػات لشؾ يػػػػػػة الكميػػػػػػة الرػػػػػػؾرة ىػػػػػػي الحقيقػػػػػػة وػػػػػػي السعشؾ ػػػػػػة الػػػػػػروح إف
 أو األوامػػػػػر طر ػػػػػق  ػػػػػؽ إيجادىػػػػػا يس ػػػػػؽ ال الػػػػػروح ىػػػػػضه وػػػػػ ف لػػػػػضلػ العسػػػػػ ، جػػػػػؾ وػػػػػي الدػػػػػا عة
 (339: 2008 الخالعى،)العامميؽ إدارة  ؽ رغساً  أو العقؾمات

إلػػ   وزارة العاخميػة واألمػػؽ الػػؾطشي ال مدػػظيشيو ػرى البااػػث أف مػػؽ الزػػرورة أف يدػػع  
ا وػػػي ال ؾا ػػػع ويؾعي يػػػ القيػػػادة اإلبعا يػػػةاالسػػػت ادة مػػػؽ الس ػػػاىيؼ الحعحثػػػة وػػػي اقػػػ  اإلدارة، ومشيػػػا 

و ػػؤدى إلػػ  يحدػػيؽ  اإلدار ػػة،، بحيػػث حػػشع س  مػػ  أداء أوػػحاب السؾاقػػع الستريبػػة  مػػ  يظبيقيػػا
 وي الؾزارة.جؾدة السخرجات 

إال أنػو مػا زاؿ  ،ة اإلبعا يػةالقيػادمػؽ العراسػات التػي يشاولػخ   ػعدو م  الرغؼ مػؽ وجػؾد 
ودراسة آثػاره  مػ   دراستو،مسا يدتع ي  البااثيؽ،ىضا السؾ ؾع يدتحؾذ  م  اىتساـ الكثير مؽ 

 ، ومؽ ىشا جاءت يبمؾرت مذ مة العراسة الحالية.وي السؤسدات الروح السعشؾ ة

 :تداؤلتياالجراسة و  مذكمة
 يس ػػػػػػؽ وال مباشػػػػػػرة، مبلاغتيػػػػػػا يس ػػػػػػؽ ال التػػػػػػي األمػػػػػػؾر مػػػػػػؽ السعشؾ ػػػػػػة الػػػػػػروح يعتبػػػػػػر

 اتػػػػػػ  أو ال ػػػػػػرد  مػػػػػػ  السدػػػػػػيظرة الش دػػػػػػية والسغػػػػػػاىر واأل ػػػػػػراض، الدػػػػػػمؾأية اآلثػػػػػػار مبلاغػػػػػػة
 والرػػػػػػػػ ات ايػػػػػػػػو،معشؾ  والسشخ زػػػػػػػػة السري عػػػػػػػػة الذػػػػػػػػخص مبلاغػػػػػػػػة يس ػػػػػػػػؽ وإنسػػػػػػػػا الجسا ػػػػػػػػة،

جػػػػػػػاءت وكػػػػػػػرة ىػػػػػػػضه العراسػػػػػػػة ؛ لقػػػػػػػع الغػػػػػػػاىرى  الدػػػػػػػمؾؾ خػػػػػػػبلؿ مػػػػػػػؽ  ميػػػػػػػو السدػػػػػػػيظرة الش دػػػػػػػية
 مػػػػػ  دور القيػػػػػػادة االبعا يػػػػػة  مػػػػػػ  مدػػػػػتؾى الػػػػػػروح السعشؾ ػػػػػة لػػػػػػعى مشتدػػػػػػبي  كخظػػػػػؾة لمؾقػػػػػػؾؼ

 ، أووػػػػػخالقيػػػػػادة اإلبعا يػػػػػةوػػػػػي  ػػػػػؾء ال ؾا ػػػػػع التػػػػػي يحققيػػػػػا و  وزارة العاخميػػػػػة واألمػػػػػؽ الػػػػػؾطشي،
مدػػػػػتؾى السعروػػػػػة لمح ػػػػػا   مػػػػػ  بزػػػػػرورة يظبيػػػػػق إدارة الدػػػػػابقة الععحػػػػػع مػػػػػؽ العراسػػػػػات العمسيػػػػػة 

(، دراسة)سػػػػػػػػا ع، 2018يػػػػػػػػا دراسػػػػػػػػة )أبػػػػػػػػؾ اذػػػػػػػػيش، الػػػػػػػػروح السعشؾ ػػػػػػػػة لمعػػػػػػػػامميؽ، ومػػػػػػػػؽ أىس
( بزػػػػػػػػػػػرورة العسػػػػػػػػػػػ   مػػػػػػػػػػػ  2012(، دراسة)الدػػػػػػػػػػػمسي، 2012(، دراسػػػػػػػػػػػة )الغامػػػػػػػػػػػعى، 2016

مسارسػػػػػػة ويذػػػػػػجيع القيػػػػػػادة اإلبعا يػػػػػػة وػػػػػػي السؤسدػػػػػػات لسػػػػػػا ليػػػػػػا مػػػػػػؽ دور وا ػػػػػػ   مػػػػػػ  أاوػػػػػػة 
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(، 2011أسػػػػػػػا أشػػػػػػػارت دراسػػػػػػػة )وبليػػػػػػػو،  أنذػػػػػػػظة السشغسػػػػػػػات ومػػػػػػػا يحققػػػػػػػو مػػػػػػػؽ وؾا ػػػػػػػع أبيػػػػػػػرة،
بزػػػػػػػػػػرورة االىتسػػػػػػػػػػاـ بػػػػػػػػػػالروح السعشؾ ػػػػػػػػػػة  (2016دراسػػػػػػػػػػة) ، (، 2016)أبؾ ر الػػػػػػػػػػة، دراسػػػػػػػػػػة

ويحدػػػػػيؽ مخرجػػػػػات العسػػػػػ  واالطػػػػػبلع  مػػػػػ  أسػػػػػباب االنخ ػػػػػاض وػػػػػي مدػػػػػتؾى األداء ومحاولػػػػػة 
ال مدػػػػػػظيشية وىػػػػػػي وزارة العاخميػػػػػػة  السيسػػػػػػةوألنشػػػػػػا نتحػػػػػػعث  ػػػػػػؽ وزارة مػػػػػػؽ الػػػػػػؾزارات  معالجتيػػػػػػا،

واألمػػػػػػػؽ الػػػػػػػؾطشي ال مدػػػػػػػظيشي، وألف الػػػػػػػؾزارة يؾاجػػػػػػػو الععحػػػػػػػع مػػػػػػػؽ الرػػػػػػػعؾمات بعزػػػػػػػيا حتعمػػػػػػػق 
ومػػػػؽ مشظمػػػػق و سمياييػػػػا وألنيػػػػا يدػػػػع  لمتسيػػػػز دومػػػػًا، القيػػػػادة واألزمػػػػات التػػػػي يؾاجييػػػػا بجانػػػػب 

ة  سػػػػػػػػ  البااػػػػػػػػث وػػػػػػػػي وزارة العاخميػػػػػػػػة واألمػػػػػػػػؽ الػػػػػػػػؾطشي ال مدػػػػػػػػظيشي  ػػػػػػػػسؽ الريػػػػػػػػب الدػػػػػػػػامي
بػػػػػالؾزارة؛ الاػػػػػإ أف ىشػػػػػاؾ إنخ ا ػػػػػًا وػػػػػي مدػػػػػتؾى الػػػػػروح السعشؾ ػػػػػة لػػػػػعحيؼ ناجسػػػػػة  ػػػػػؽ الععحػػػػػع 
مػػػػػػؽ العؾامػػػػػػ  والسدػػػػػػببات العاخميػػػػػػة والخارجيػػػػػػة  مػػػػػػ  اػػػػػػع سػػػػػػؾاء،  أسػػػػػػا يبلاػػػػػػإ مػػػػػػؽ مشظمػػػػػػق 
ااتكاكػػػػػػػو السباشػػػػػػػر بالقيػػػػػػػادات اإلدار ػػػػػػػة العميػػػػػػػا أف مسارسػػػػػػػة الػػػػػػػعور القيػػػػػػػادى السبػػػػػػػعع حػػػػػػػشع س 

جػػػػػػػاءت وكػػػػػػػرة العراسػػػػػػػة ؾى الػػػػػػػروح السعشؾ ػػػػػػػة لػػػػػػػعحيؼ؛ ومػػػػػػػؽ ىشػػػػػػػا إنع اسػػػػػػػًا مباشػػػػػػػرًا  مػػػػػػػ  مدػػػػػػػت
 مشتدػػػػػػبي لػػػػػػعى السعشؾ ػػػػػة الػػػػػػروح مدػػػػػتؾى   مػػػػػػ  االبعا يػػػػػة القيػػػػػػادة دوركخظػػػػػؾة لمؾقػػػػػػؾؼ  مػػػػػ  

 الذق العد رى.-الؾطشي واألمؽ العاخمية وزارة

 مػ  اجػؼ ويقػعحر مذػ مة  لئلطػبلع الدػابقة اتدبيات العراسػبسراجعة أالبااث  ومعع قياـ
لػػضا العراسػػة، عيػػر لػػعى البااػػث أف لمقيػػادة اإلبعا يػػة دور ممسػػؾس  مػػ  مدػػتؾى الػػروح السعشؾ ػػة، 

 الدؤاؿ الر يس التالي: العراسة وي مذ مة يسثمخ

 ؟القيادة البجاعية في تعديد الخوح السعشؽية لجى مشتدبي وزارة الجا مية وابمؼ الؽ شي دور ما
  مة التي يعالجيا ىضه العراسة يس ؽ وياغتيا وي التداؤالت التالية:و ميو و ف السذ

ة واألمؽ الؾطشي مؽ وجية نغر يواقع مسارسات القيادة اإلبعا ية وي وزارة العاخم ما -1
 العامميؽ وييا؟

مػػا مدػػتؾى الػػروح السعشؾ ػػة لػػعى مشتدػػبي وزارة العاخمػػة واألمػػؽ الػػؾطشي مػػؽ وجيػػة نغػػر  -2
 وييا؟العامميؽ 

ودورىػػا بػػيؽ القيػػادة االبعا يػػة العاللػػة ىػػ  يؾجػػع  بلقػػة ذات داللػػة إارػػا ية  شػػع مدػػتؾى  -3
  الروح السعشؾ ة لعى مشتدبي وزارة العاخمية واألمؽ الؾطشي؟ بتعز ز
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( α ≤ 0.05يؤثر القيػادة اإلبعا يػة يػ ثير ذو داللػة إارػا ية   شػع مدػتؾى داللػة  )ى   -4
  ؟العاخمية واألمؽ الؾطشيوي الروح السعشؾ ة لعى مشتدبي وزارة 

اػػؾؿ القيػػادة االبعا يػػة لػػعى  العاللػػةىػػ  يؾجػػع وػػروؽ ذات داللػػة إارػػا ية  شػػع مدػػتؾى  -5
لمستغيػػرات الذخرػػية  مشتدػػبي وزارة العاخميػػة واألمػػؽ الػػؾطشي وػػي محاوغػػات غػػزة يعػػزى 

  عد سشؾات الخعمة(؟ ،الريبة العد ر ة العمسي، السؤى )التالية: 
اػػؾؿ مدػػتؾى الػػروح السعشؾ ػػة  العاللػػة شػػع مدػػتؾى ىػػ  يؾجػػع وػػروؽ ذات داللػػة إارػػا ية  -6

لػػػػػعى مشتدػػػػػبي وزارة العاخميػػػػػة واألمػػػػػؽ الػػػػػؾطشي وػػػػػي محاوغػػػػػات غػػػػػزة يعػػػػػزى لمستغيػػػػػرات 
 الذخرية التالية: )السؤى  العمسي، الريبة العد ر ة،  عد سشؾات الخعمة(؟

 :الجراسة أىجاف
بسدػػتؾى الػػروح السعشؾ ػػة  ودورىػػا بتعز ػػزوػػي  ػػؾء مذػػ مة العراسػػة التػػي يتشػػاوؿ القيػػادة االبعا يػػة 

 التالية: لعى مشتدبي وزارة العاخمية واألمؽ الؾطشي و ف ىضه العراسة يدع  إل  يحقيق األىعاؼ 
 مسارسات القيادة اإلبعا ية وي وزارة العاخمة واألمؽ الؾطشي مؽ وجية واقعالتعرؼ  م   -1

 نغر العامميؽ وييا وي محاوغات غزة.
 الكذز  ؽ مدتؾى الروح السعشؾ ة لعى مشتدبي وزارة العاخمة واألمؽ الؾطشي. -2
( بػيؽ متؾسػا α≤0.05) العاللػة التحقق مؽ وجؾد دور ذو داللة إارػا ية  شػع مدػتؾى  -3

الػروح السعشؾ ػة لػعى مشتدػبي وزارة  مدػتؾى  ودورىػا وػي يعز ػز لمقيػادة االبعا يػةالتقعحرات 
 العاخمية واألمؽ الؾطشي وي محاوغات غزة.

 ≥ αداللة إارا ية)وي الروح السعشؾ ة  شع مدتؾى القيادة اإلبعا ية  الكذز  ؽ ي ثير -4
 .( لعى مشتدبي وزارة العاخمية واألمؽ الؾطشي0.05

لػعى مشتدػبي وزارة  االبعا يػةلمقيػادة  العيشة أوراد استجابات وي ال روؽ  داللة  ؽ الكذز -5
لمعؾامػ  الذخرػية والتشغيسيػة:  يعػزى  العاخمية واألمؽ الؾطشي وي محاوغػات غػزة والتػي

 (.الخعمة  عد سشؾات، الريبة العد ر ة)السؤى  العمسي، 
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ودورىػػا  لسدػػتؾى الػػروح السعشؾ ػػةالعيشػػة الكذػػز  ػػؽ داللػػة ال ػػروؽ وػػي اسػػتجابات أوػػراد  -6
السعشؾ ة لعى مشتدبي وزارة العاخمية واألمؽ الؾطشي وي محاوغػات مدتؾى الروح  بتعز ز

غزة والتي يعزى لمعؾام  الذخرية والتشغيسية: )السؤىػ  العمسػي، الريبػة العدػ ر ة،  ػعد 
 الخعمة(. سشؾات

 أىسية الجراسة:
 أىسية نغر ة وأىسية  سمية: قدسيؽ،يس ؽ يقديؼ أىسية العراسة إل  

 :  أولا: ابىسية الشعخية

مدتؾى الروح السعشؾ ة  ودورىا بتعز ز القيادة االبعا يةإثراء العراسة العمسية وي م يؾـ - أ
 لعى مشتدبي وزارة العاخمية واألمؽ الؾطشي وي محاوغات غزة.

يعتبر ىضه العراسة إثراء لمس تبة العرمية ومرجعًا يس ؽ البااثيؽ مؽ االست ادة مشيا - ب
 والرجؾع إلييا  شع الحاجة.

 : ابىسية العسمية:ثانياا 
 الت ثير الحيؾى لمقيادة اإلبعا ية وي يحقيق ويشسية ويظؾ ر السؤسدات وروع أداءىا.- أ
ف نتػػػا ج ويؾوػػػيات ىػػػضه العراسػػػة قػػػع يكػػػؾف ذات وا ػػػعة لػػػؾزارة العاخميػػػة واالمػػػؽ الػػػؾطشي أ- ب

  ال مدظيشية.
يس ؽ أف يدت يع السدئؾلؾف مؽ نتا ج العراسة لز ادة ويحديؽ ويظػؾ ر مدػتؾى مسارسػات - ت

 واالمؽ الؾطشي. وزارة العاخميةالقيادة السعشؾ ة وروع الروح السعشؾ ة وي 
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 المعنويةالروح 

 

 
 

 :نسؽذج الجراسة
 
 
 

] 
 الحداسية بالسذكالت -1
 .اباالة -2
 .السثابخة -3
 السبادرة. -4
 السخونة -5

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 (: نسؽذج ومت يخات الجراسة1شكل رقػ )

 

 (  2012ستشاداا لجراسة )الدمسي تػ بشا  نسؽذج أبعاد القيادة البجاعية بؽاسطة الباحث ا
 

 فخضيات الجراسة:
( بيؽ القيادة اإلبعا ية α ≤ 0.05يؾجع  بلقة ذات داللة إارا ية  شع مدتؾى داللة ) .1

 والروح السعشؾ ة
( وي α ≤ 0.05 شع مدتؾى داللة ) يؤثر القيادة اإلبعا ية ي ثير ذو داللة إارا ية .2

 العاخمية واألمؽ الؾطشي.الروح السعشؾ ة لعى مشتدبي وزارة 

 المتغيرات الذيموغرافية

   العمسي السؤىل   سشؽات الخجمة
 الختبة العدكخية 

 القيادة اإلبذاعية@  المستقل المتغير المتغير التابع
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( بيؽ متؾسظات α ≤ 0.05يؾجع وروؽ ذات داللة إارا ية  شع مدتؾى داللة ) .3
لعى مشتدبي وزارة العاخمية واألمؽ الؾطشي   القيادة اإلبعا يةاستجابة السبحؾثيؽ اؾؿ 

 (الريبة -السؤى  العمسي  –سشؾات الخعمة لمستغيرات العيسغراوية )يبعًا 
( بيؽ متؾسظات α ≤ 0.05داللة )وروؽ ذات داللة إارا ية  شع مدتؾى  يؾجع .4

الؾطشي يبعًا لعى مشتدبي وزارة العاخمية واألمؽ  الروح السعشؾ ةاستجابة السبحؾثيؽ اؾؿ 
 (الريبة -السؤى  العمسي  –سشؾات الخعمة لمستغيرات العيسغراوية )

 حجود الجراسة:
 -التالية: ىضه العراسة لمحعود  خزعخ
مدػتؾى  ودورىػا بتعز ػزاالبعا يػة  معروة القيػادة م   العراسة اقتررت السؽضؽعي:الحج  .1

 الروح السعشؾ ة لعى مشتدبي وزارة العاخمية واألمؽ الؾطشي وي محاوغات غزة.
العراسة  م  السػؾع يؽ العػامميؽ وػي وزارة العاخميػة واألمػؽ الػؾطشي  رأزت :البذخي  الحج .2

 .الذق العد رى  – ال مدظيشي وي محاوغات غزة
 محاوغات غزة.الحج السكاني:  .3
 .ـ2018/2019 العاـ العراسي :الدماني الحج .4

 مشيج الجراسة: 
ا تسػػع البااػػث  مػػ  السػػشيج الؾوػػ ي التحميمػػي، والػػضى يعتسػػع  مػػ  دراسػػة الغػػاىرة أسػػا 

 .يؾجع وي الؾاقع، و يتؼ بؾو يا وو ًا دقيقاً 
 مرطمحات الجراسة:

 :ىي القيادة التي يدتظيع أف يدتكذز نقا  الزعز وي السشغسة  القيادة اإلبجاعية
وابتكار أساليب التغمب  مييا وإدراؾ نقا  القؾة والتسيز وي السشغسة واستحعاث وسا   

 (.216: 2002ي عيميا واستثسارىا)حؾنس، 
ب نيا نسا قيادى حترز بالقعرة  م  ا  السذ بلت  ويعخفيا الباحث إجخا ياا بأنيا:

 قادر  م  يحقيق أىعاؼ السؤسدة.           بظر قة ابتكار ة مش ردة 
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  :درجة شعؾر العامميؽ بالر ا والقشا ة يجاه العس ، والعبلقة مع اإلدارة الخوح السعشؽية
وشعؾرىؼ بالرغبة  مع زمبلء العس  وقشا ات العامميؽ وي التعاوف واالاتراـ ، عامميؽوال

 (.85: 2007وي إنجاز األ ساؿ وي مشاخ سميؼ) سراف، 
ب نيا االة الذعؾر بالر ا والقشا ة لعى العامميؽ أثشاء  سمو  ويعخفو الباحث إجخا ياا 

ومعى يحقيق االندجاـ التاـ مع أىعاؼ السجسؾ ة والضى يس ؽ قياسو مؽ خبلؿ أداة 
 العراسة.

 ات األكثر أىسية وي الح ؾمة ال مدظيشية، ايث يقؾـ ب داء : إاعى الؾزار وزارة الجا مية
مسيز وي يش يض مياميا والدير  م  مرمحة الؾطؽ والسؾاطؽ، ويشغؼ الحياة السعنية 
ويش ض القانؾف  م  الجسيع ويحسي مستمكات األوراد والسؤسدات)السؾقع االلكتروني: وزارة 

 .العاخمية واألمؽ الؾطشي(
 الجراسة: اعؽبات

 يظبيق العراسة وي عروؼ غير طبيعية.يؼ  .1
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 تسييج:
لكي ي ؾف أولئػ الضحؽ   رورة مؽ  رورات الحياة الحعحثة، لمقيادةالحاجة يعتبر 

وأوبحخ التشغيسات اإلدار ة  ،حتؾلؾف إدارة التشغيسات اإلدار ة أكثر مؽ مجرد مسارسيؽ لمدمظة
ألف العبلقات بظر قة سميسة  ؛أف يقاد  ويي يحتاج إل ؛أاؾج إل  ما ىؾ أكثر مؽ أف يعار

استجابة السرؤوسيؽ،   و أوبحخ ألـز مؽ األوامر لتحقيقية بيؽ القا ع ومرؤوسيساإلندانية الدم
 ف.و مؽ االيراالت الروييشية التي حتبعيا السعحر  ى وأقؾ 

با تبارىػا  مذػترأاً  جسا يػاً  التػي يػؤدى  سػبلً السؤسدػات  تزا أىسية القيػادة وػي جسيػعيو 
سشغسػػات الوػػي  وأساسػػياً  جؾىر ػػاً  أداة وا مػػة لتشغػػيؼ ويشدػػيق جيػػؾد العػػامميؽ، وػػ ف القيػػادة يعػػع أمػػراً 

ىػػضه السشغسػػات مػػؽ خػػبلؿ وػػي و بػػرز دور القيػػادة وػػي الجانػػب االجتسػػا ي  ،الحجػػؼ اإلدار ػػة أبيػػرة
يؾجيػػو نذػػاطات أ زػػاء التشغيسػػات الر ا ػػية والثقاويػػة والترويييػػة مػػؽ أجػػ  يعز ػػز   قػػعرييا  مػػ

التعاوف بيؽ أوراد التشغيؼ، إال أف القيادة بعورىا يت ثر بسا ي ر و  مييا الجانب االجتسا ي داخ  
 - أيزاً  -وي  ادات العامميؽ وقيسيؼ ويقاليعىؼ وايجاىاييؼ ويظمعاييؼ، أسا يت ثر التشغيؼ متسثبلً 

  (.80: 2008 بؾى، ) بسا ي ر و القيؼ االجتسا ية الدا عة وي السجتسع

 :القيادة مفيؽم
 العامة والخاوة السشغسات وي الشذاطات مختمز  ميو يريكز ىاًما محؾًرا القيادة يذ  

 لزاًمػا أوػبا أ ساليػا ويعقػعىا، ويذعب اجسيا وأبر السشغسات يشامي ع  ووي سؾاء، اع  م 
  .السشغسات وي يمػ والتظؾ ر التغيير اعاثإ وي واإلستسرار البحث مؾاومة

التػي يثسػػر   ةو ػريبا نجاايػا بيػػضه االسػتسرار  ،القيػادة  سميػة يتسيػػز ب نيػا مدػتسرة ال عاليػػة
ع الر يس أف حؤثر وي ي، ومؽ خبلؿ ىضه العبلقة يدتظيؽ ؽ  بلقة وطيعة بيؽ الر يس والسرؤوس
بالسعمؾمػػات الزػػرور ة اليخػػػاذ  ؼر يدػػػي ؾف يسػػع السرؤوسػػسػػمؾؾ السرؤوسػػيؽ، ومػػؽ خبلليػػػا أػػضلػ 

 ؤسدػػةمثػػ  لسقؾمػات الساالسػتغبلؿ األ  القػرارات. ويدػػتسع القيػادة اإلدار ػػة أىسيتيػا مػػؽ قػعرييا  مػػ
نسػػػا  قياديػػػة يتدػػػؼ بال عاليػػػة ويػػػتبلءـ مػػػع أوذلػػػػ مػػػؽ خػػػبلؿ اسػػػتخعاـ  ،داءومؾاردىػػػا وػػػي روػػػع األ

  .(15: 2012، الحريريؤسدة )السالغروؼ ال عمية لمعس  واإلنتاج داخ  



43 

 

 نغر العمساء زوايا ختبلؼال حرجع وذلػ القيادة، لس يؾـ والس كر ؽ البااثيؽ يعر  اتت يععدولقع 
البيئػات  خػتبلؼا أو الثقاويػة خم ياييؼ أو ال كر ة مشظمقاييؼ ختبلؼال حرجع أو ،القيادة عاىرة إل 

 :ىضه التعر  ات ىؼحمي أ  وويسا خبلليا، مؽ القيادة م يؾـ ستشتاجا يؼ التي والسشغسات

 ل ة:  القيادة

الػػػػضىؽ وقػػػػع ورد وػػػػي مختػػػػار   لسعشػػػػي إلػػػػا( ويػػػػو يقر ػػػػب  قػػػػاد لم عػػػػ  ) ةف الجػػػػضور المغؾ ػػػػإ
قاد العابة مذي أماميػا أخػضا بقيادييػا، والقيػادة مػا  ،قاد وقيادة وقيادا الرحاح والقامؾس السحيا: 

  )ابػػػػؽ ، والقيػػػػادة ىػػػػي ميشػػػػة القا ػػػػع يقػػػػاد بػػػػو العابػػػػة مػػػػؽ ابػػػػ  ونحػػػػؾه، والقا ػػػػع جسعػػػػو قػػػػؾاد وقػػػػاده
  (. 315 :2000مشغؾر،

 اطالحا:إالقيادة 

وراد وي در ليؼ مختمز السؾاقز التشغيسية التي التي يؾجو األ أنيا ىيجاد الرب   يعرويا
ىػػػعاؼ أ و ػػػع البػػػرامج الزمشيػػػة الك يمػػػة بتحقيػػػق   نيػػػا يعسػػػ   مػػػأييسيػػػؼ وػػػي مجػػػاؿ العسػػػ ، أسػػػا 

 (. 2012:13)جاد الرب،  السشغسة

مػؽ   وي ثيرىػانيػا يتذػ   وػي  سمياييػا أبعػاد ايػث ف القيادة عػاىرة مرأبػة ثبلثيػة األ أنجؼ   روياو 
 (. 2012:31)نجؼ،  السؾقز – رؤوسيؽالس –القا ع 

و ػػرى الحر رى بػػاف القيػػادة ىػػي القػػعرة  مػػ  التػػ ثير وػػي سػػمؾؾ أوػػراد الجسا ػػة ويشدػػيق، جيػػؾدىؼ 
 (. 99 :2012ويؾجيييؼ لبمؾغ الغايات السشذؾدة )الحر رى،

  نذػػػػػظة السريبظػػػػػة بالسيػػػػػاـ ألوػػػػػراد الجسا ػػػػػةنيا  سميػػػػػة يؾجيػػػػػو ويػػػػػ ثير وػػػػػي األ أقشػػػػػعح  و رويػػػػػا
 (.15 :2010)قشعح ،

 :  لمقيادة ابساسية الؽظا ف
 ختبلؼ طبيعة ب الؾعا ز ىضه ويختمز السياـ مؽ مجسؾ ة وي لمقيادة األساسية الؾعا ز يتحعد

 (2001،60)البعرى،القا ع بيا يقؾـ التي السياـ ومؽ الجسا ة
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يجعمػو  التػي الؾا يػة السعروػة مػؽ قػعر القا ػع وػي حتػؾور أف يجػب ايػث :لمفكىخ كسرجر القا ج -1
  .الرواي وقا عىا جسا تو ألوراد السؾ ؾ ي السرعر

الجسا ػات  بعػض و ػي الجسا ػة وػي والخبرة السعروة مرعر الغالب وي والقا ع :كخبيخ القا ج -2
  .واإلدار ة ال شية والخبرة بالسعروة حتسيز لسؽ القيادة يكؾف 

األىػعاؼ  و حػعد لمجسا ػة العامػة الدياسػة و ع القا ع حتؾل  ايث :لمدياسة كسبخمج القا ج -3
  .ليا والتكتي ية اإلستراييجية

  .الزمشي والبرنامج التش يض ووسا   العس  وأساليب الخظا و ع حتؾل  والقا ع :كسخطط القا ج -4
 ،السجسؾ ة مع العبلقة وي الشسؾذجي القيادى الدمؾؾ يسث  ويؾ :ورمد وقجوة كشسؽذج القا ج -5

  .الجيع ومضؿ العس  و با السدؤولية يحس  وي لمتعام  والقعوة األ م  السث  و قعـ
 عبيػرتلم الخارجيػة  بلقاييػا وػي الجسا ػة بتسثيػ  يقػؾـ ويػؾ :لمجساعىة  ىارجي كسسثىل القا ج -6

  .اآلخر ؽ مع لتزامايياإو   ؽ ااجاييا
العبلقػات  يشغػيؼ بؾعي ػة القياديػة واجبايػو  ػسؽ ويقػؾـ :الجا مية العالقات عمى كسؤثخ القا ج -7

 .الجسا ة أوراد بيؽ والؾسيا السديظر بعور يقؾـ ويؾ لمجسا ة العاخمية
 مػشا كي يػة وػي بقعريػو حتسيػز ويػؾ :والدىمبية اإليجابيىة التقؽيسىات إلاىجار كسرىجر القا ىج -8

  .الععالة  ام  ويؾور الخبرة خبلؿ مؽ العقاب وأالثؾاب 
حتعػرؼ  ايػث السجسؾ ػة، وػي  زػؾ لكػ  اإلندػاني األبػؾى  بالػعور ويقػؾـ :أبىؽي  كىخاع القا ىج -9

بػ وراد  حيػتؼ أيزػا وىػؾ مذػاكمو،  ػبلج وػي و دػا عه، الذخرػية ومعانايػو وػرد كػ  أو ػاع  مػ 
 .مرالحيؼ و ر   السجسؾ ة

 :  القيادة عشااخ
يدػسي و  أساسػية  شاوػر مػؽ يتكػؾف  القيػادة أف نتبػيؽ أف يس ششػا لمقيػادة، الدػابقة الس ػاىيؼ ومػؽ

 (74: 2012)الدعؾد،رأاف القيادة وىيأ

وىػػؾ أاػػع أوػػػراد الجسا ػػة السسيػػز ؽ، يستمػػػ القػػعرة  مػػػ  التػػ ثير وػػييؼ، لمحرػػؾؿ  مػػػ  .القا ىىج: 1
وػراد الجسا ػة، ألبقيػة  يخػاذ القػراراتاستجاباييؼ، وي ا ميؼ، أػي يستمػػ القػؾة وػي االظؾ ي، و  وال يؼ

 يعس  معيا. و ميو وبل ي ؾف القا ع قا عًا إال إذا ار   م  والء الجسا ة التي



45 

 

سػتععاد التػاـ لظا ػة وىؼ مجسؾ ة مؽ األشخاص العامميؽ وي السشغسة، ولعحيؼ اإل . الجساعة:2
 و الظا ة.أالقا ع، و عتروؾف بالقا ع الضى يقؾدىؼ لتحقيق ىضا اليعؼ، و عحشؾف لو بالؾالء 

 و قرع بو الغاية العميا التي يدع  الجسا ة لتحقيقيا. . اليجف:3

القا ع  لسسارسةوىؾ بيئة السؾقز الضى يسارس ويو القيادة، إذ ال بع مؽ وجؾد عرؼ  :. السؽقف4
 .، ووي ىضا الغرؼ يحعث  سمية الت ثير دوره وي قيادة ىضه السجسؾ ة مؽ األشخاص

: يعتبر الت ثير اجر االساس وي القيادة وىؾ نايج  ؽ الدمؾؾ الضى حتبعػو القا ػع مػع  . التأثيخ5
 . خبللو حتؼ يغير سمؾأيؼ بااليجاه الضى حرغبوخر ؽ والضى مؽ اآل

إل  أف القيادة ىي ي ا   اجتسا ي وبل يس ؽ ألى مشيػا أف ي ػؾف قا ػعا بس ػرده،  ويخمز الباحث
وعسمية القيادة ال يقؾـ إال إذا وجع مؽ يقؾد ومؽ يقادوف وىعؼ مذترؾ مظمؾب يحقيقػو وػي اطػار 
عػػروؼ ومؾقػػز معػػيؽ يسػػارس القا ػػع ويػػو يػػ ثيره  مػػ  الجسا ػػة و ميػػو يجػػب  مػػ  القا ػػع أف يحػػعد 

شغػيؼ العسػ  ويحعحػع األدوار التػي يقػـؾ بيػا السرؤوسػيؽ لتحقيػق أىػعاؼ السشغسػة  شاور القيادة لت
 ب  اءة ووا مية.  

  :البجاعية القيادة نذأة
 القيػػادة بػػيؽ العبلقػػة بعراسػػة قػػاـ ايػػث ، نػػاولز مػػالكؾف  حػػع  مػػ  االبعا يػػة القيػػادة نغر ػػة عيػػرت

 لمسسارسػػػات جعحػػػعة رؤى  دراسػػػتو خػػػبلؿ مػػػؽ ونػػػاقش االبعا يػػػة، القيػػػادة نغر ػػػة طػػػؾر ثػػػؼ واالبػػػعاع،
 (33: 2006 الذسرى،)االبعا ية القيادة الاقاً   مييا أطمق ،ثؼ القيادية

 العػػامميؽ واقترااػػات الرؤسػػاء اىتسػػاـ وأىسيػػا اإلبعا يػػة، القيػػادة لسسارسػػة مح ػػزات ىشػػاؾ إف ايػػث
 واسػػػتثسار الرؤسػػاء، قبػػ  مػػؽ بػػػالش س الثقػػة ومػػث كبيػػر، بذػػػ   الرؤسػػاء  مػػ  االن تػػاح و ػػرورة
 وممػػػؾغ لمتش يػػػض، الؤلزمػػػة الزمشيػػػة البػػػرامج ويحعحػػػع والتظػػػؾ ر التجعحػػػع  مػػػ  يدػػػا ع التػػػي الغػػػروؼ
 (iyer,2007:64)األىعاؼ

 قيػػػػادة وجػػػػؾد دوف  يحقيقػػػػو  يس ػػػػؽ ال واإلبػػػػعاع لتسيػػػز يحقيػػػػق مػػػػؽ ويس شيػػػػا مشغسػػػػة أى نجػػػاح إف
 يعػػؾد بػػؼ بالسشغسػػة يؾاجييػػا التػػي السذػػ بلت جسيػػع لحػػ  اعحثػػة وطػػرؽ  أسػػاليب يدػػتخعـ مبع ػػة،
 (  72: 2009 اسع،)بيا والعامميؽ السشغسة  م  بالش ع
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 لزاو ػة اجػر و سث  التغيير إاعاث  م  قادراً  ي ؾف  الضى ىؾ السبعع اإلدارى  القا ع أف نجع وميضا
 وغيػػر السباشػػرة الرػػمة ذات واال تبار ػػة اإلدار ػػة القزػػايا ي اوػػي  معالجػػة وػػي أسػػمؾمو خػػبلؿ مػػؽ

 (32: 2015 الخظاب،)السرجؾة الشتا ج بتحقيق السباشرة

  :البجاعية القيادة مفيؽم

 يديؼ اقتراح أو وكرة أى ب نيا اإلبعا ية القيادة  رؼ وقع( 11: 2001) رؼ أرسب
 .اإلنتاج ز ادة وي

 وي واالوبلح والتجعحع التغيير  م  القعرة ب نيا( 291: 2003)ستراؾ  رويا كسا
 داخ  واإلنجاز العس  مجاالت وي ونؾ ية كسية يظؾرات إلاعاث والسسارسة الت كير مجاالت
 ااجات ويمبية ال عاؿ، السشاخ ويييئة اميا بيعؼ السذ بلت؛ اكتذاؼ  م  العس  مع السؤسدة

 .السحيظة والبيئة السرؤوسيؽ

 نقا  واكتذاؼ ويعز زىا، القؾة نقا  اكتذاؼ أنيا  م ( 215: 2009)خير هللا  رويا
 .لت عيميا وسا   واستحعاث التسيز نقا  وادراؾ  مييا، لمتغمب جعحعة أساليب وابتكار الزعز

 السرجؾة األىعاؼ لتحقيق االخر ؽ وي الت ثير أنيا  م ( 19 :2015)الرشيعى  رويا
 االبعا ية والقيادة مشو، واالست ادة السعروي، واالن جار العرر، يظؾرات مؾاكبة مع ليا، والسخظا

 لعيو اإلبعا ي والقا ع ليا، مبع ة امؾؿً  وو ع السذ بلت مؾاجية وقعرة األوكار، ب والة يتسيز
 .ومبادرة ومثابرة بش ديا واثقة وضة شخرية

 واستحعاثيا االدارى  العس  أسمؾب يظؾ ر  م  السعحر قعرة و روخ ب نيا  بارة  ؽ
 ااجات ويمبي الحعحث، العرر لتظمعات ومشاسبة البيئة، متظمبات مع يتبلءـ اعحثة يقشيات

 ابراز  م  والعامميؽ العس  ور ق وا ز مبتكرة  س  أساليب خبلؿ مؽ وذلػ السدت يعحؽ؛
 ((Marlon,2016:214السؤسدة أىعاؼ لتحقيق واستثسارىا وقعراييؼ مؾاىبيؼ،

ب نيا ىي يمػ القعرة  م  جسع االوكار الجعحعة مع   عرؼ البااث القيادة اإلبعا يةو 
يظؾرات وي  إاعاث، والعس   م  نحؾ اإلبعاع االنظبلؽبعزيا البعض وجعميا بسثابة نقظة 
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والعس   م  اكتذاؼ  ال مدظيشيالؾطشي  واألمؽوزارة العاخمية  ويمجاؿ العس  واإلنجاز 
 السرؤوسيؽ والبيئة السحيظة بالعس .السذ بلت ويييئة السشاخ ال عاؿ لحميا ويمبية ااجات 

 :اإلبجاعية القيادة أىسية
 السشغسات وي وقا ليس اتسية  رورة أوبحخ اليؾـ اإلبعا ية القيادة أف نجع 
 ذلػ إليو سيؤدى ما يجاى  يس ؽ وال والخاوة، الح ؾمية السشغسات وي أيزاً  ب  اإلنتاجية،

 ويحديؽ إنعاش مؽ أيزاً  ب  أنؾا يا، باختبلؼ السشغسات وا مية واستسرار دحشام ية مؽ وقا
وذلػ  استراييجي ومظمب وعي ة اإلبعا ية القيادة أوبحخ وقع ثؼ ومؽ القؾمي، االقتراد
 :(183: 2016 القا ؾرى،)التالية لؤلسباب

 ورؽ  خبلؿ مؽ الجسا ي االبعا ي والت ا   الت كير وي الذخرية السيارات ويراكؼ يشسي أنيا .1
 . الضىشي العرز

 أو السشغسة مدتؾى   م  والسؾاقز السذ بلت لسعالجة يرشع التي القرارات جؾدة مؽ يز ع أنيا .2
 .والسالية واإلدار ة ال شية السختم ة السجاالت وي وإداراييا قظا اييا مدتؾى   م 

 أو السجتسعات يؾقعات يجاوز نحؾ لمتحرؾ وا مة قؾة يعع السشغسات وي االدارى  االبعاع اف .3
  سؽ الجعحعة األوكار لتؾليع اإلبعاع يذجع التي الشذظة اإلبعا ية القيادة يييئو ما وىضا العسبلء،

 وجسا ات. أوراداً  الستسيز ؽ لتكر ؼ واات االت اؾاوز يتزسؽ لبلقترااات برامج
 :التالية األسباب إل  يرجع اإلبعا ية القيادة أىسية أف إل ( 14: 2005)ال ردوس أشار كسا

 الش دػػػػػي يكػػػػػؾ شيؼ واخػػػػػتبلؼ بالسشغسػػػػػات والسيػػػػػاـ األ سػػػػػاؿ أداء وػػػػػي السذػػػػػارأة العشاوػػػػػر يشػػػػػؾع .1
 .ومرالحيؼ أىعاويؼ يزارب وااتساؿ واالجتسا ي

 .العس  لرالا استثسارىا وأىسية واالنتاجية الك اءة مدتؾ ات وي السدتسرة التشسية .2
 مرػػالا ويرػػادـ اخػػتبلؼ وااتسػػاالت مشغسػػة أى معيػػا يتعامػػ  التػػي العبلقػػة ذات الجيػػات يعػػعد .3

 .بيشيا ويسا الجيات يمػ
 ال  ميػػػاـ إلنجػػػاز متخررػػػة أخػػػرى  مشغسػػػات  مػػػ  السشغسػػػات مػػػؽ  كثيػػػر وػػػي الستزاحػػػع اال تسػػػاد .4

 .ذاييا السعشية السشغسة يدتظيعيا
 بالسشغسات. السحيظة الغروؼ وي والستدارع السدتسر التغيير .5
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  شيػػا حشػػتج ومػػا والثقاويػػة واالجتسا يػػة والتقشيػػة والدياسػػية االقترػػادية واألو ػػاع الغػػروؼ يظػػؾر .6
 .معؾقات مؽ ليا يدببو وما لمسشغسات متجعدة ورص مؽ

 : التالية لألسباب وذلغ استخاتيجي ومطمب وظيفة اإلبجاعية والقيادة
 وػرؽ  خػبلؿ مػؽ الجسػا ي اإلبػعا ي والت ا ػ  الت كيػر وػي الذخرػية السيارات ويراكؼ يشسي أنيا   .1

 (.   183: 2005 ال ا ؾرى،)الضىشي العرز
 أو السشغسػة مدتؾى   م  والسؾاقز السذ بلت لسعالجة يرشع التي القرارات جؾدة مؽ يز ع أنيا   .2

 و تػػػػؾف )والساليػػػة واإلدار ػػػة ال شيػػػػة السختم ػػػة ءجػػػاالت الػػػػؼء وػػػي وإداراييػػػا قظا اييػػػػا مدػػػتؾى   مػػػ 
 (. 54: 2001 وأاميروف،

 يؾقعػػػػػػػػػات يجػػػػػػػػػاوز نحػػػػػػػػػؾ لمتحػػػػػػػػػرؾ وا مػػػػػػػػػة قػػػػػػػػػؾة يعػػػػػػػػػع السشغسػػػػػػػػػات وػػػػػػػػػي اإلدارى  اإلبػػػػػػػػػعاع أف   .3
 اإلبػػػػػػعاع يذػػػػػػجع التػػػػػػي الشذػػػػػػظة اإلبعا يػػػػػػة القيػػػػػػادة يييئػػػػػػة مػػػػػػا وىػػػػػػضاء، العسػػػػػػبل أو السجتسعػػػػػػات

 لتكػػػػػػػػر ؼ وإات ػػػػػػػػاالت اػػػػػػػػؾاوز يتزػػػػػػػػسؽ لئلقترااػػػػػػػػات بػػػػػػػػرامج  ػػػػػػػػسؽ الجعحػػػػػػػػعة األوكػػػػػػػػار لتؾليػػػػػػػػع
 (.9: 2002 الجيزاف،)وجسا ات أوراداً  الستسيز ؽ

اإلبعا يػػػة ودورىػػػا الستزاحػػػع وػػػي اسػػػتسرار ة وا ميػػػة ومسػػػا سػػػبق حتزػػػا لشػػػا أىسيػػػة القيػػػادة 
السشغسات، وا تبارىا قؾة وا مػة ومؤشػر لجػؾدة القػرارات الستخػضة ومػعى وعاليتيػا وػي التغمػب  مػ  
كاوة التحعيات التي يؾاجو  س  السؤسدات، وال سػيسا وزارة العاخميػة واألمػؽ الػؾطشي ال مدػظيشي، 

  مة وي يؾجيو العس  نحؾ أوز  السسارسات السشذؾدة.ويي بسثابة األداة االستراييجية ال ا

 :  بالقيادة اإلبجاع عالقة
 داخػػػػ  االبعا يػػػػة العسميػػػػات اسػػػػتسرار نجػػػػاح وػػػػي أىسيػػػػة واإلبػػػػعاع القيػػػػادة بيػػػػخ لمػػػػرما إف

 ب  ػادة وقػا حر ػؾف  ال اإلبػعا ييؽ القػادة أف ايػث اإلبػعا ي، السشػاخ ويشسيػة يييئػة ووػي السجتسػع
 ألف ذلػػ أوزػ ، طر قػة إيجػاد أجػ  مػؽ السدػتسر لمدػعي يح ػزىؼ ولكػؽ السؾجػؾدة اليياك  يرييب
 األ ػػؼ السرػػمحة يحقيػػق وػي يدػػاىؼ ويػػ ثيرىؼ الػش س ويجعحػػع االكتذػػاؼ ىػؾ اإلبعا يػػة القيػػادة نسػا

 الػػرب، جػػاد)ذأػػر وقػػع ىػػضا ،(11: 2016 الػػعأاف،)ك ػػ  والسشغسػػة واإلبػػعاع لمقيػػادة الػػؾ ي و روػػع
 عافمي أى وي القيادية القعرة أو والقابمية اإلبعاع بيؽ قؾمة اريبا   بلقة يؾجع ب نو( 104: 2016
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 أف يعشػػػي  وىػػػضا ، غيرىػػػا أو االجتسا يػػػة أو الخاوػػػة أو الح ؾميػػػة األنذػػػظة مثػػػ  نذػػػا  أى أو
 .  اإلبعاع وجؾد يعشي جيعحؽ قادة وجؾد

السشغسػة أف ىشػاؾ ي اويػًا يغير أىسية اإلبعاع والحاجة اليو  شعما حعرؾ متخضو القػرار وػي و       
، مسا يحثيا  م  دراسػة ويبشػي طرا ػق وأسػاليب جعحػعة السشغسة ال عمي واألداء السرغؾب بيؽ أداء

وي العس  ، وأسا مر بشا آن ا أف  سمية اإلبعاع اإلدارى يسر بسرااػ   ػعة يبػعأ بالقػعرة  مػ  يؾليػع 
حتؾقػز  مػ  الؾسػا الػضى يعسػ   األوكار ثػؼ يرػؾر اميػا ويحؾ ميػا الػ   سػ  إبػعا ي ، وػاف ذلػػ

ويػػػو ال ػػػرد والؾسػػػا   الستااػػػة لػػػو ، ومػػػؽ ىشػػػا نشظمػػػق الػػػ  وكػػػرة يشسيػػػة اإلبػػػعاع  ػػػؽ طر ػػػق القيػػػادة 
 .الشاجحةاإلدار ة 

( أف السػعحر القا ػع أػي حػشجا با تبػارهِ ) قا ػعًا ( وػي مجسؾ ػة 2009 : 36)الخ ػاؼو ػرى       
حػشجا وػي ميستػو االجتسا يػة با تبػاره )مؾاطشػًا( وعميػو و شجا وػي ميستػو با تبػارهِ )مػعحرًا( وأػضلػ 

 :ؽ دورة مبدظة حؾ حيا الذ   اآلييا تساد مدار إبعا ي  س

 

 

 

 

 

 ( دورة مبدظة لئلبعاع2ش   )

، السرعر: الخ اؼ،  بػع السعظػي  مبػادإل اإلدارة الحعحثػة. مشيجيػة اعحثػة لتشسيػة السػؾارد البذػر ة
 .37:2009الظبعة األول ،  ساف األردف.  ،دار دجمة، ناشروف ومؾز ؾف 

 
 

 تنفٌذ ٌططتخ

 تقوٌم
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، مشيجيػة اعحثػة لتشسيػة السػؾارد البذػر ة ،مبػادإل اإلدارة الحعحثػة. ،  بع السعظيالسرعر: الخ اؼ
 . 37:2007دار دجمة، ناشروف ومؾز ؾف، الظبعة األول ،  ساف األردف . 

وىشا َيغير االة القيادة السبع ة مؽ خبلؿ يبشي الشسا واالسػتراييجية التػي يبل ػؼ الغػروؼ        
ونؾ ػًا( مػؽ خػبلؿ  شاحتػو  الدا عة وي مشغستو والتحؾ  مؽ السدتقب  جػا بًل ىعوػو االنتيػاج )كسػاً 

 بعامميو وىؾ ما يظمق  ميو )معادلة العس (.

 :  السبجع القا ج افات
 :(46: 2010  داؼ،) ،(24: 2009 هللا، خير) ذأرىا كسا السبعع القا ع و ات أبرز مؽ

 والترؾر. والشغر لمت كير وأخرى  وترة بيؽ الخمؾة الي االيجاه .1
 الت كير. لخعمة السعمؾمات ويؾعيز ويحمي  بتجسيع االىتساـ .2
 يقؾدىا التي لمسشغسة والرسالة لمرؤ ة التاـ الؾ ؾح .3
 العق  يشذا التي الستشؾ ة الستجعدة العالية األمؾر الثقاوة كبر ات الي والظسؾح واالبتكار االبعاع .4

 .وال كر
 .الزوايا كاوة مؽ األمؾر إل  يشغر التي الكمية والذسؾلية العقمية امتبلؾ  .5
 .األج  طؾ   االستراييجي البعع ذات العسيقة الشغرة .6
 .لو واالستععاد التشبؤ ومحاولة ويحعيايو السدتقب  الي الشغر  .7
 يحقق التي السؾاقز وايخاذ والعبلقات العس  وي الدامية والقيؼ السبادإل الي االريكاز    .8

 .الظسؾاات

 أىعاؼ السجتسع أىعاؼ السشغسة أىعاؼ ال رد
 الذعؾر باإلشباع -1
 االريقاء بالسعيذة -2
 النتساء إل  العس  -3
 السذارأة وي اإلدارة -4
 ار ة اإلرادة -5

 يحقيق األىعاؼ -1
 االستخعاـ األمث  لمسؾاد -2
 يشسية التظؾر -3
 استثسار االبتكار -4
 يظؾر مدتسر  -5

 يكاوؤ ال رص -1
 يحقيق الرواه لمسجتسع -2
 اساية األوراد والبيئة -3
 نسؾ االقتراد العاـ -4
 االريقاء بالسجتسع -5
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 :البجاعية القيادة أبعاد
 :( 45: 2013 القرشي،( )30: 2015 خيرهللا،) ذأرىا كسا الدسات مؽ مجسؾ ة يؾجع 

 الػػضى ىػػؾ والسبػػعع طبيعتيػػا وادراؾ السذػػ بلت يحدػػيؽ  مػػ  القػػعرة ىػػي :لمسذىىكالت الحداسىىية .1
 اكتذػػػاؼ  مػػػ  ال ػػرد قػػػعرة وػػي يتسثػػػ  وأيزػػاً  االخػػػر ؽ، يبلاغػػػو لػػؼ خظػػػ  شػػيئاً  ىشػػػاؾ أف يبلاػػإ

 السذػػ بلت مػؽ كيػر رؤ ػة يدػتظيع السبػعع والذػخص السختم ػة، السؾاقػز وػي السختم ػة السذػ بلت
 .بالسذ بلت و ذعر القرؾر ونؾااي األخظاء حت يؼ ويؾ الؾااع، السؾقز وي

 وػػي يتسثػػ  ايػػث اإلبعا يػػة، القيػػادة سػػسات اىػػؼ مػػؽ يعػػع المسذػػ بلت الحداسػػية أف البااػػث و ػػرى 
 ال عمػي الؾاقػع ويذػخيص اآلخػر ؽ ومذػا ر يؾجيػات وويػؼ وعػبًل، حػعور ما وإدراؾ ويؼ  م  القعرة

 .السس شة الحمؾؿ واقتراح السذ بلت ويحمي  والزعز، القؾة جؾانب ومعروة لمؾزارة،

 االن عالي الشزج وي والز ادة السدئؾلية ويحس  االنجاز  م  واالورار العز سة قؾة ىي :السثابخة .2
 وييػػا التػػي لؤل سػػاؿ والسيػػ  لمسذػػ بلت جعحػػعة مبتكػػرة امػػؾؿ الػػي لمؾوػػؾؿ العسػػ  وػػي واالسػػتسرار

 الػتح ؼ  مػ  قػادر كزء ورد أنو السثابرة مؽ  الية بعرجة حتستع والضى ال رد ومضلػ ووبر يحعى
 .بو يقؾـ الضى العس  خبلؿ مؽ حرغب ما يحقيق وي بشجااو يذعر إنو كسا يحعث ويسا

 مدػتق  السخػاطرة روح يحػب السبػعع وال ػرد السيسػة السبع ػة الذخرػية الدػسات أاػع ىي والسثابرة
 ولعيو العزلة مع التداما  م  وقادر الجعحعة اآلراء  م  ومش تا ومتذ ػ العاوعية و الي ومثابر
 (.  471: 2002 ار ؼ،)بال كاىة كبير إاداس

 لػو، يحػعث ويسػا الػتح ؼ  م  قادر كزء ورد أنو السثابرة مؽ  الية بعرجة حتستع الضى ال رد و رى 
: 2002 ادػػؽ،)بػػو يقػػؾـ الػػضى العسػػ  خػػبلؿ مػػؽ حرغػػب مػػا يحقيػػق وػػي بشجااػػو يذػػعر أنػػو كسػػا

384) 

 السؾاقػػػع مختمػػػز وػػػي والدػػػر ع الػػػؾا ي والترػػػرؼ واالبتكػػػار االبػػػعاع  مػػػ  القػػػعرة ىػػػي :السبىىىادرة  .3
 أف ايػػث السبػػادرات،  مػػ  و ح ػػزىؼ العػػامميؽ يذػػجع الػػضى الرػػحي السشػػاخ وػػي السبػػادرة ويغيػػر
 السشغسػات  مػييؼ  ػالي، ويعتسػع أداء مدػتؾى  يحققػؾف  السبػادرة الذخريات يستمكؾف  الضحؽ األوراد
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 الجعحػعة االسػتراييجيات يحؾلػؾف  الػضحؽ وىػؼ لمتعبيػر االخػر ؽ دوع  م  لقعرييؼ التغيير ااعاث وي
 ممسؾس. واقع الي العميا لبلدارة

 السشغسػات  مػييؼ ويعتسػع  ػالي أداء مدػتؾى  يحققػؾف  السبػادرة الذخريات يستمكؾف  الضحؽ واألوراد
 االسػػػتراييجيات يحؾلػػػؾف  الػػػضحؽ وىػػػؼ لمتغييػػػر، اآلخػػػر ؽ دوػػػع  مػػػ  القػػػعرييؼ التغييػػػر ااػػػعاث وػػػي

 (.91: 2002 سمظاف،)ممسؾس واقع إل  العميا لئلدارة الجعحعة

 الييػػػا، أاػػػع يدػػػبقو لػػػؼ نػػػادرة أو معىذػػػة أو جعحػػػعة أوكػػػار يؾليػػػع  مػػػ  ال ػػػرد قػػػعرة ىػػػي :اباىىىالة  .4
 والسػػػػ لؾؼ الذػػػػا ع  ػػػػؽ االبتعػػػػاد يدػػػػتظيعؾف  بػػػػ نيؼ السري عػػػػة األوػػػػالة ذو األشػػػػخاص و ؾوػػػػز
 األوكار. كسية وليس يختمز جعحعة وأوكار امؾؿ وي و  كروف  العبلقات و عرأؾف 

 جعحػػػعة أوكػػػار يؾليػػػع  مػػ  ال ػػػرد قػػػعرة ىػػي األوػػػالة أف إلػػػ ( 29: 2009)خيػػرهللا أشػػػار وقػػػع ىػػضا
 درجػة زادت ال كػر شػيؾع قػ  وأمسػا مػ لؾؼ، غيػر انتػاج وىػي الييا، أاع يدبقو لؼ ونادرة ومعىذة
 األوػػػػػالة ذو األشػػػػخاص و ؾوػػػػػز والعىذػػػػة، بالظراوػػػػػة يتسيػػػػز األوػػػػػمية واالسػػػػتجابات أوػػػػمتيا
 امػؾؿ وػي و  كػروف  العبلقػات و ػعرأؾف  والسػ لؾؼ، الذا ع  ؽ االبتعاد يدتظيعؾف  ب نيؼ السري عة
 وجػعة ونؾ يػة قيسػة ىؾ األوالة وي السيؼ وأف اآلخروف  بيا ي كر التي  ؽ يختمز جعحعة وأوكار
 :بالتالي يتسيز التي ىي األويمة واألوكار األوكار، كسية وليس األوكار

 .(مدبؾقة غير وكرة) الجعة- أ
 .(االبتدامة أو لمعىذة مثيرة أو طر  ة وكرة)الظراوة- ب
 .(الكثير ؽ باؿ  م  يخظر وال وييا الت كير حشعر وكرة) الشعرة- ت
 (.متبا عة  شاور وجسع الشذا بالخياؿ يتدؼ وكرة)الؾاقع حتجاوز  - ث

 :  البجاعية لمقيادة الخ يدية الستطمبات
 السختم ة بسرادرىا يتيحو وما السعمؾمات يكشؾلؾجيا مع الكزء متظمبات التعام  يععدت

 .  ود سيؽ يعر بيؽ وي معمؾمات مؽ

: 2012)الغامػػػػػػػعى و مخرػػػػػػيا االبعا يػػػػػػة القيػػػػػػادة السعاوػػػػػػػرة  اإلدارة  مػػػػػػعاخ  ويبشػػػػػػي ي يػػػػػػؼ   
 :حمي ويسا( 65
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 بالسخػػػػػاطر اليادوػػػػة التكامميػػػػة العبلقػػػػات ويكػػػػؾ ؽ ال عػػػػ  بػػػػرد اإلدارة مػػػػؽ بػػػػعالً  الستحدػػػػبة اإلدارة -1
 .   اإلبعاع خبلؿ مؽ التغيير برامج ويش يض السدتسر لمتحديؽ

 .  والخارجية العاخمية البيئة الستغيرات بيؽ الرما  م  يدا ع التي االستراييجية الرؤ ة -2
 وػػػي معمؾمػػػات مػػػؽ السختم ػػػة بسرػػػادرىا يتيحػػػو ومػػػا السعمؾمػػػات يكشؾلؾجيػػػا مػػػع الكػػػزء التعامػػػ  -3

 .ود سيؽ يعر بيؽ
 .الجؾدة إدارة مث  السؤسدات يشاودية لتعز ز السعاورة اإلدارة معاخ  ويبش  ي يؼ -4
 مػؽ بػعالً  اإلبػعا ي والت كيػر بالسبػ داة  ويظبيػق التقميعيػة بالمجاف وليس السح زة العس  ب ر ق اإلدارة -5

 .بالمؾا ا اإلدارة
 التغيير. إدارة قب  التغيير  ب رادة التحمي    -6

 أوردىػػا كسػػا التاليػػة الستظمبػػات بعػػض اال تبػػار بعػػيؽ ياخػػض أف يجػػب اإلبعا يػػة القيػػادة ولسسارسػػة
 :(427: 2011)مشرؾر ووزاف

 .  السشاسبة الزرور ة بالخبرات يزو عىؼ خبلؿ مؽ لمعامميؽ السيشي بالشسؾ االىتساـ .1
 مػعى ومراقبة والتكشؾلؾجيا، العمؼ مجاؿ وي الحعحثة التظؾرات ع  وي العس  ويشديق وإدارة يشغيؼ .2

 . األىعاؼ يحقيق
 التػي الدػميسة العيسقراطيػة بالرؾرة والقيادة يحديشيا،  م  والعس  والنذظة البرامج  م  االشراؼ .3

 .واألماف والحر ة األمؽ يؾور
 .األوؾؿ ووق والربلايات الدمظة ي ؾ ض .4
 يحدػػػػيؽ. والرسػػػػالة والػػػػرؤى  األىػػػػعاؼ  ػػػػؾء وػػػػي يحقيقيػػػػا ووسػػػػا   والسيسػػػػات الؾعػػػػا ز يحعحػػػػع  .5

 أ زػػاء بػػ نيؼ يذػػعروف  وجعميػػؼ العػػامميؽ لػػعى الثقػػة يعز ػػز ليػػا يس ػػؽ والتػػي العػػامميؽ، معشؾ ػػات
 الشتػػػا ج أوزػػػ   مػػػ  الحرػػػؾؿ ومالتػػػالي معشؾ ػػػاييؼ يحدػػػيؽ إلػػػ  حػػػؤدى مسػػػا بال ا ميػػػة حتستعػػػؾف 
 .وا   أداء ومدتؾى 
 :  اإلبجاعية لمقيادة ابساسية السيارات

 لمقا ػػع  ػػرور ة يعػػع التػػي األساسػػية السيػػارات مػػؽ مجسؾ ػػة  مػػ  اإلبعا يػػة القيػػادة نجػػاح حتؾقػػز
 :حمي ما السيارات ىضه أبرز ومؽ الشاجا
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 والسجػػػػبلت األىػػػػعاؼ ويحعحػػػػع السدػػػػتقبمي الترػػػػؾر  مػػػػ  القػػػػعرة بسعشػػػػ  :السدىىىىتقبمية البرىىىىيخة  .1
 .السؤسدات وي السجتسع أل زاء السدتقبمية الرؾر يؾ يا  م  والقعرة سال رو واكتذاؼ

 .   الخار جة مغااىرىا ال السذ بلت وأوؾؿ الحقا ق ورؤ ة لألمؽر لشافحة الخؤية .2
 . قريرة وترة وي االنحرار مجرد وليس ،البعيج ابجل ظخوف م  التعامل   .3
 الشقػػػاش  مػػػ  ويذػػػجيعيؼ أليبا ػػػو السبػػػعع يقعمػػػو مػػػا خػػػبلؿ مػػػؽ ويذػػػجيعيؼ ابفىىىخاد حفىىىد       .4

 .   األداء وي والقعوة العس  وي واخبلويؼ
  مػ  القػعرة خػبلؿ مػؽ اإلدار ػة ال ا ميػة ويحقيػق الحجيثىة اإلدارة متطمبىات مؽاجية عمى القجرة   .5

 (.24: 2014 ي،الزىران)اإلدار ة التقشيات باستخعاـ القرارات ايخاذ
 :  وي يترأز اإلبعا ية القيادة ميارات أف( 22: 2012 الغامعى،)حرى  كسا

لستعمقػػػة ا القػػػرارات وايخػػػاذ والدػػػيظرة التػػػ ثير أ سػػػاؿ وػػػي أيبا ػػػو القا ػػػع مذػػػارأة وىػػػي :التسكىىىيؼ   .1
 بالجسا ة.

  مػػ  واالقػػعاـ السحتسمػػة التغيػػرات ويؾقػػع السؾقػػز يذػػخيص  مػػ  قػػعرة وىػػي :البجييىىة أو الحىىجس .2
 .الثقة ومشاء السخاطرة

 .لعيو والزعز القؾة مؾاطؽ معروة  م  القعرة وىي  :الحات فيػ     .3
 .   لبمؾغو الخظا وو ع مشغستو مدتقب  يرؾر  م  السقجرة الخؤية أو التبرخ     .4
 وقػػػيؼ السشغسػػػة بيػػػا يدترشػػػع التػػػي السبػػػادىء واسػػػتيعاب ويػػػؼ  مػػػ  السقىىىجرة القىىىيػ بىىىيؼ التؽفيىىىق  .5

 واالندجاـ. التؾاوق إاعاث  م  والعس  العامميؽ،

    :السبجع القا ج ميام

 : وىي واإلبعاع لمت ؾؽ  رأا ز اعدا ويرماف بيتر أف إل ( 220: 2015)العداؼ ذأر

 .ويعسيقيا التشغيسية بالقيؼ التعر ف .1
 .األداء  م  الترأيز .2
 . واإلبعاع والس اخرة االستقبللية روح يذجيع      .3
 .  واندانية ب رامة معو العامميؽ معاممة    .4
 . اإلدار ة اإلجراءات يبديا   .5
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 . بالسرونة يتدؼ يشغيسية بيئة خمق   .6
  مػػػ  ي ػػػؾف  أف يجػػػب الرا ػػػعة لمسشغسػػػات الرػػػحيا االيجػػػاه أف( 130: 2015)جػػػرواف أورد وقػػػع

 والقػػعرات السعمؾمػػات ويكشؾلؾجيػػا والظسؾاػػات واألوكػػار التجػػرب مػػؽ حتخػػض ومشيجػػي  مسػػي أسػػاس
 حتظمػػب وىػػضا واالسػػتسرار والتظػػؾر البقػػاء وػػي أوزػػ  و ػػع إلػػ  لمؾوػػؾؿ أساسػػاً  اليا مػػة البذػػر ة
 : حمي كسا وىي السبعع، القا ع مياـ مؽ وىي البتكار  شاور يؾوير

 . االستراييجي التخظيا  .1
 . االيدتراييجي الت كير  .2
 .رويعة إندانية معاحير ووق والسؤسدة األوراد ثقاوة بشاء  .3

   :اإلبجاعية القيادة أساليب
   : (76: 2016)السحاسشة ،( 84: 2012)وىي اإلبعا ية القيادة أساليب مؽ مجسؾ ة يؾجع  

 وػياغة  مػ  السدػا عة وػي السذترأة بالرؤ ة القيادة أىسية  م  يرأز :السذتخكة القيادة أسمؽب .1
 ي ديػػة وػػي العػػامميؽ يح يػػز خػػبلؿ مػػؽ واالنتسػػاء الػػؾالء ويحقيػػق واالبػػعاع لبلبتكػػار السشاسػػب السشػػاخ

 .  والشجاح الت ؾؽ  إل  بالسشغسة الؾوؾؿ وي الرادقة ورغباييؼ وعا  يؼ
 بتحعحػػع يبػػعأ التػػي الخظػػؾات مػػؽ مجسؾ ػػة  مػػ  األسػػمؾب ىػػضا حرأػػز :بابىىىجاف القيىىادة أسىىمؽب .2

 مجسؾ ػة  مػ  ورد ك  مؾاوقة يؤخض السقاببلت مؽ مجسؾ ة خبلؿ ومؽ القا ع طرؼ مؽ األىعاؼ
 التػػي باألىػػعاؼ األوػػراد بػػ  بلـ يبػػعأ التػػي السذػػارأة أسػػاس  مػػ  وذلػػػ لػػو، السخررػػة األىػػعاؼ
 السخررة األىعاؼ  م  والسرؤوسيؽ السعحر بيؽ باالي اؽ السقاببلت ىضه ويشتيي سابقًا، اعدت
 حػػتؼ الحػػاالت أغمػػب ووػػي يسامػػاً  وا ػػحة يكػػؾف  أف حشبغػػي  مييػػا الست ػػق األىػػعاؼ ىػػضه مػػشيؼ، لكػػ 

 وأخيػػراً  األىػػعاؼ، يمػػػ إنجػػاز اػػؾؿ السرؤوسػػيؽ كػػ  مػػع القا ػػع حتذػػاور ذلػػػ بعػػع كتابػػة وػػياغتيا
 إلنجػػاز بالعسػػ  األوػػراد حبػػعأ و شػػعما اسػػتخعاميا، الػػبلـز السػػؾارد واجػػؼ نػػؾع ىػػؾ مػػا الظروػػاف يقػػرر

 ىػػػضه  ػػػؾء و مػػػ  يقػػػعميؼ مػػػعى يقيسػػػؾف  خبلليػػػا مػػػؽ معمؾمػػػات  مػػػ  حتحرػػػمؾف  وػػػ نيؼ األىػػػعاؼ
 الؾ ػػع وػػي االسػػتسرار أو األداء، بتعػػعح  أو األىػػعاؼ بتعػػعح  يقؾمػػؾف  أف امػػا وػػ نيؼ السعمؾمػػات
 الػػػر يس بػػػيؽ دور ػػػة اجتسا ػػػات يعقػػػع سػػػشة يكػػػؾف  قػػػع والتػػػي السحػػػعدة السػػػعة نيايػػػة ووػػػي الحػػػالي،

 ويبعأ العورة مرة أخرى. دور ة اجتسا ات  م  والسرؤوسيؽ
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 ومؾاكبػة السدػتقب  استذػراؼ  مػ  القا ػع قػعرة مػؽ األسمؾب ىضا حشظمق :التطؽيخي  القيادة أسمؽب .3
 القيػادة أف ايػث.  السدػتقبمية بالحاجػات التشبػؤ  مػ  وقعريػو السيشػي الشسػؾ مجػاؿ وػي السدتجعات
 زرا تو إل  جاىعة يدع  اإلبعاع ب ىسية إيسانيا خبلؿ وسؽ واالبتكار اإلبعاع أساس ىي اإلبعا ية

 عػ  وػي ومبع ػة مبتكػرة بيئػة أيجػاد يس ػؽ وبل لئلبعاع؛ السشاسب الجؾ ويخمق ويذجعو األوراد وي
 و والتظػػؾ ر لتجعحػػع إلػػ  يدػػع  التػػي والسشغسػػة والتجعحػػع، والتظػػؾ ر بػػالتغيير يػػؤمؽ ال قػػادة وجػػؾد

 يمػػ و شقػ  حبشػ  اف يدػتظيع انػو بػ  واالبتكػار؛ اإلبػعاع ويػو يتػؾاور قا ع إل  يحتاج و نيا االبتكار
 .مرؤوسيو إل  الر ات

 :  الدسات يمػ ومؽ اإلبعا ييؽ القادة يسيز التي الدسات مؽ مجسؾ ة برنس أو ا وأسا

 مت ا مػة نغػرة لػو و شغروف  السدتقب  إل  حتظمعؾف  ويؼ األوق وراء ما إل  السبع ؾف  القادة حتظمع  .1
 .وايجابية

 ويػػػػؼ لمتغييػػػػر االسػػػػتععاد ولػػػػعحيؼ جعحػػػػعة، وػػػػرص  ػػػػؽ حبحثػػػػؾف  رواد غالبػػػػاً  ىػػػػؼ اإلبػػػػعا يؾف  القػػػػادة .2
 يػػػ يي ال الجعحػػػعة األوكػػػار أف إدراؾ لػػػعحيؼ لمتحدػػػيؽ، طػػػرؽ  إيجػػػاد و حػػػاولؾف  ومجرمػػػؾف  مبتكػػػروف 
 وامػؾؿ أوكػار لمتؾوػ  إلػ  قػعرة أكثػر ي ؾنػؾا رمسػا السرؤوسيؽ أف و عرأؾف  خبلليؼ مؽ بالزرورة

 .التحعث مؽ أىسية أكثر ي ؾف  رمسا اآلخر ؽ إل  اإلنرات أف و عتروؾف  معش  ذات ليا
 الشتػػا ج يحقيػػق يدػػتظيعؾف  ال بػػانيؼ حؤمشػػؾف  إنيػػؼ الشتػػا ج، يحقيػػق  مػػ  ي ػػاوئؾف  السبتكػػروف  القػػادة .3

 الستبادلػة الثقػة يشسيػة  مػ  يحروػؾف  أنيػؼ كسػا مرؤوسػييؼ، مجيؾد إل  يحتاجؾف  أنيؼ ب  واعىؼ
 . القرارات إيخاذ وي يذرأؾنيؼ كسا الذراكة لتحقيق معاً  العس   م  و ذجعؾنيؼ األوراد بيؽ

 كسػا لمجسيػع، معرووػة يكػؾف  لعحيؼ التي والسعاحير واألوكار العس  ومعتقعات قيؼ وي و ؾح لعحيؼ .4
 (.166: 2010 قشعح ،)وحتو يعتقعوف  بسا يقؾمؾف  أنيؼ

 :ممخز السبحث ابول
التػي السؤسدػات  تزػا أىسيػة القيػادة وػي جسيػعيشاوؿ السبحث م يػؾـ القيػادة اإلبعا يػة وي

و بػػػرز دور  ،با تبارىػػا أداة وا مػػػة لتشغػػيؼ ويشدػػيق جيػػػؾد العػػامميؽ مذػػترأاً  جسا يػػػاً  يػػؤدى  سػػبلً 
يؾجيو نذػاطات أ زػاء   ىضه السشغسات مؽ خبلؿ قعرييا  موي القيادة وي الجانب االجتسا ي 

والقيػػػادة  التشغيسػػػات الر ا ػػػية والثقاويػػػة والترويييػػػة مػػػؽ أجػػػ  يعز ػػػز التعػػػاوف بػػػيؽ أوػػػراد التشغػػػيؼ،
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يمػػػ القػػعرة  مػػ  جسػػع االوكػػار الجعحػػعة مػػع بعزػػيا الػػبعض وجعميػػا بسثابػػة نقظػػة ىػػي اإلبعا يػػة 
وزارة العاخميػة  وييظؾرات وي مجاؿ العس  واإلنجاز  إاعاث، والعس   م  نحؾ اإلبعاع االنظبلؽ
والعسػػ   مػػ  اكتذػػاؼ السذػػ بلت ويييئػػة السشػػاخ ال عػػاؿ لحميػػا ويمبيػػة  ال مدػػظيشيالػػؾطشي  واألمػػؽ

 ااجات السرؤوسيؽ والبيئة السحيظة بالعس .

وػػي الػػػؾزارات الح ؾميػػة وال سػػػيسا وزارة  اتسيػػة  ػػػرورة أوػػبحخ اليػػػؾـ اإلبعا يػػة القيػػادةو 
 دحشام يػػة مػػؽ وقػػا ذلػػػ إليػػو سػػيؤدى مػػا يجاىػػ  يس ػػؽ وال ة،العاخميػػة واألمػػؽ الػػؾطشي ال مدػػظيشي

 القػػؾمي، االقترػاد ويحدػيؽ إنعػاش مػؽ أيزػاً  بػػ  أنؾا يػا، بػاختبلؼ السشغسػات وا ميػة واسػتسرار
 .استراييجي ومظمب وعي ة اإلبعا ية القيادة أوبحخ وقع ثؼ ومؽ

 أو السجتسعػات يؾقعػات يجػاوز نحػؾ لمتحػرؾ وا مة قؾة يعع السشغسات وي االدارى  االبعاعكسا أف 
  ػسؽ الجعحعة األوكار لتؾليع اإلبعاع يذجع التي الشذظة اإلبعا ية القيادة يييئو ما وىضا العسبلء،

 وجسا ات. أوراداً  الستسيز ؽ لتكر ؼ واات االت اؾاوز يتزسؽ لبلقترااات برامج
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 انروح املعنويت: انثانياملبحث 
ى
 

 ىتمكود
 ىمفكومىالروحىالمطنووظ

 ىأهموظىالروحىالمطنووظ

 مظاهرىالروحىالمطنووظ 

 مطاوورىالروحىالمطنووظ 

 خصائصىالروحىالمطنووظ 

 ىذروطىتحقوقىالروحىالمطنووظ

 ىمؤذرىاتىالروحىالمطنووظ

 ىطرقىقواسىالروحىالمطنووظ

 ىالمطنووظرفعىالروحى

 مجاالتىالبحثىفيىالروحىالمطنووظ 

 دورىالقوادةىفيىتنموظىالروحىالمطنووظ 
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 :تسييج

 وػي واستسراره إنتاجو مدتؾى  ووي ، العامميؽ اياة وي أساسيا دوراً  السعشؾ ة الروح يمعب
 .استخعاـ خير لظاقايو وقعرايو ومؾاىبو استخعامو وي  السؤسدة،

السعشؾ ػػػة قػػػع أوػػػبحخ شػػػا عة وػػػي مجػػػاؿ اإلدارة بعػػػع أف إف السشاقذػػػات الخاوػػػة بػػػالروح 
 . اقخ أسؾاؽ العس  ثؼ زاد االىتساـ بيا  شعما بعأت ايجاىات العساؿ يشسؾ سر عا

يعتبر الروح السعشؾ ة، وي الحقيقة، ىي الرؾرة الكمية لشؾ ية العبلقات اإلندانية الدا عة 
 ػػػؽ طر ػػػق األوامػػػر أو التعميسػػػات أو وػػػي جػػػؾ العسػػػ ؛ لػػػضلػ وػػػ ف ىػػػضه الػػػروح ال يس ػػػؽ إيجادىػػػا 

  .العقؾمات، أو رغًسا  ؽ إرادة العامميؽ

لػػػضلػ وػػػشحؽ يس ششػػػا الح ػػػؼ  مػػػ  درجػػػة الػػػروح السعشؾ ػػػة وػػػي إدارة مػػػا مػػػؽ خػػػبلؿ وػػػؾرة 
العبلقػػات اإلندػػانية الدػػا عة وػػي جؾىػػا؛ ألنيػػا نتيجػػة ليػػضه العبلقػػات أكثػػر مػػؽ أف يكػػؾف سػػبًبا ليػػا، 

 ي ؾف مدئؾاًل  ؽ يعىؾر الروح السعشؾ ة.ودؾء العبلقات اإلندانية 

مسػػا ال شػػػ ويػػو أف الػػروح السعشؾ ػػة يعبيػػر شػػا ع االسػػتخعاـ دونسػػا يعر ػػف وثيػػق لػػو وال و 
حتػػردد الكثيػػر مػػؽ الستخررػػيؽ وػػي اسػػتخعامو ولكػػشيؼ يجػػعوف وػػعؾمة وػػي يعر  ػػو ويػػؾ يرػػز 

 (.110 :2005الروح) بع السجيع،  إل شعؾرًا يسع برمة 

 عشؽية:مفيؽم الخوح الس

ىشػػػػاؾ مػػػػؽ يرػػػػز الػػػػروح السعشؾ ػػػػة ب نيػػػػا شػػػػعؾر مترػػػػ  ومتعمػػػػق بػػػػالروح السعشؾ ػػػػة أو 
الحسػػاس، و ذػػير إلػػ  الجػػؾ العػػاـ السحػػيا بالعسػػػ  وػػ ذا أعيػػر العػػاممؾف الحسػػاس والت ػػاؤؿ يجػػػاه 
أ سػػػاليؼ وػػػ ف ىػػػضا الجػػػؾ يس ػػػؽ أف حؾوػػػز ب نػػػو روح معشؾ ػػػة  اليػػػة، أمػػػا إذا أػػػاف األوػػػراد غيػػػر 

، وػ ف ىػضه األشػ اؿ مػؽ ردود ال عػ  يس ػؽ را ييؽ وقمقيؽ، و   دؾد بيػشيؼ  ػعـ االسػتقرار والتذػاـؤ
 (.85 :2004أف يؤخض  م  أنيا مغير لمروح السعشؾ ة السشخ زة)السدا يع، 
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( ب نيػػػػػػػا  بػػػػػػػارة  ػػػػػػػؽ االيجػػػػػػػاه الش دػػػػػػػي العػػػػػػػاـ الػػػػػػػضى 92 :2004)الخؾاجػػػػػػػة و رويػػػػػػػا 
االن عاليػػػػػػػة وردود ال عػػػػػػػ  لعيػػػػػػػو يدػػػػػػػيظر  مػػػػػػػ  ال ػػػػػػػرد وػػػػػػػي مجسؾ ػػػػػػػة و حػػػػػػػعد نػػػػػػػؾع اسػػػػػػػتجابايو 

 .والسؤثرات السحيظة بو

، ويػػػػػػػػي يذػػػػػػػير إلػػػػػػػػ  بػػػػػػػ  ال ػػػػػػػػرد ألىػػػػػػػعاؼ الجسا ػػػػػػػة عرويػػػػػػػا   أدو ػػػػػػػؽ وميذػػػػػػػػساف   ب نيػػػػػػػا : يقو 
جؾادى ، يذػػػػبع بػػػػو ال ػػػػرد ااجايػػػػو) اشػػػػػػتراؾ ال ػػػػػػرد مػػػػػػع الجسا ػػػػة ، ويتؾقػػػػز  مػػػػ  القػػػػعر الػػػػضى

2005: 4.) 

 :يديؼ لمخوح السعشؽية ىساوىشاك مفيؽميؼ متس

حشغػػر إلػػ  الػػروح السعشؾ ػػة أسدػػ لة ورديػػة يعبػػر  ػػؽ مذػػا ر ال ػػرد العامػػ  يجػػاه  السفيىىؽم ابول:
 سمػػػو ومػػػعى يكي ػػػو لػػػعوره وػػػي العسػػػ  ومػػػع زمبل ػػػو، لػػػضا وػػػاف الػػػروح السعشؾ ػػػة  بػػػارة  ػػػؽ محظػػػة 

يجػاه أاوػة الغػػروؼ مذػا ر األوػراد يجػاه العسػ  ومػعى يكػي يؼ لػػو وانعػعاـ الرػرا ات وػي أن دػيؼ 
 البيئية واالجتسا ية لمعس .

حرأػز  مػ  أف الػروح السعشؾ ػة ىػي شػعؾر باالنتسػاء واالريبػا  وػي السذػا ر  أما السفيؽم الثىاني:
 : 2006مػػػع الجسا ػػػة إلػػػ  درجػػػة و ػػػع ال ػػػرد مرػػػمحة الجسا ػػػة أواًل وػػػؾؽ مرػػػمحتو )العبػػػادى، 

64.) 

بػػػػػػارة  ػػػػػػؽ االيجػػػػػػاه الش دػػػػػػي العػػػػػػاـ كسػػػػػػا  رويػػػػػػا  الخؾاجػػػػػػا  الػػػػػػروح السعشؾ ػػػػػػة ب نيػػػػػػا:  
الػػػػػػػضى يدػػػػػػػيظر  مػػػػػػػ  ال ػػػػػػػرد وػػػػػػػي مجسؾ ػػػػػػػة و حػػػػػػػعد نػػػػػػػؾع اسػػػػػػػتجابايو االن عاليػػػػػػػة وردود ال عػػػػػػػ  

 (.2009: 92لمعؾام  والسؤثرات السحيظة بو )الخؾاجا،

و ػػػػػػػرؼ  ادحػػػػػػػر  الػػػػػػػروح السعشؾ ػػػػػػػة ب نيػػػػػػػا: يعشػػػػػػػي يؾجػػػػػػػو السجسؾ ػػػػػػػات أو ال ػػػػػػػرد نحػػػػػػػؾ 
لشجػػػػػػاح ومػػػػػػا حتبعػػػػػػو مػػػػػػؽ إادػػػػػػاس بؾجػػػػػػؾد طاقػػػػػػة ميسػػػػػػة مذػػػػػػترأة، و ثقػػػػػػتيؼ ب م انيػػػػػػة يحقيػػػػػػق ا

  (.adair,2010:93مجتسعة)
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 عرويػػػػػػػا  رومػػػػػػػرت أػػػػػػػابؾف   الػػػػػػػروح السعشؾ ػػػػػػػة ب نيػػػػػػػا: العرجػػػػػػػة التػػػػػػػي  شػػػػػػػعىا يحقػػػػػػػػق و 
رغبػػػػػػػات ال ػػػػػػػرد ، أسػػػػػػػا أنيػػػػػػػا العرجػػػػػػػة التػػػػػػي يذػػػػػػعر وييػػػػػػا ال ػػػػػػرد بػػػػػػ ف ىػػػػػػضا التحقػػػػػػق نػػػػػػابع مػػػػػػؽ 

 ) 85 : 2013، وؼ الكمية التي يعس  بيا )اعحبيالغر 

 رويا الزىرانػػي: مقػػعرة مجسؾ ػػػة مػػػؽ األوػػػراد  مػػػ  التكػػػايز ب وػػػرار و مثػػػابرة وثبػػػات، 
 (50 :2014لتحقيػػق ىػػعؼ مذترؾ ) ى، 

و عػرؼ البااػػث الػػروح السعشؾ ػة ب نيػػا يقبػػػػ  ال ػػػرد ألىػػػػعاؼ الجسا ػػػػة ، ويػػػي يذػػػػير إلػػػػ  
، وػػالروح السعشؾ ػػة .ويتؾقز  م  القعر الضى يذبع بو ال ػرد ااجايػواشػػتراؾ ال ػػرد مػػع الجسا ة ، 

ىػػػػي مجسؾ ػػػػة مػػػػؽ السذػػػػا ر و األااسػػػػيس التػػػػي يدػػػػؾد بػػػػيؽ العػػػػامميؽ و يػػػػؤثر  مػػػػ   بلقػػػػتيؼ 
 حبعزيؼ و باإلدارة ، أسا يغير أثارىا  م  إنتاجيؼ و ي ا ميؼ داخ  السؤسدة

 :أىسية الخوح السعشؽية

شاجحػة أىسيػة الػروح السعشؾ ػة لمعػامميؽ وييػا، وأف اإلدارى الػضى حػؤمؽ بيػضه يعي اإلدارة ال
األىسية، يحتاج إل  أف حعرؾ أف األوراد يختم ؾف وي ااجاييؼ، ومالتالي يختم ؾف وي نؾع الحؾاوز 
التي يؤثر وييؼ، وميضا ال بػع أف حػؾلي السدػئؾلؾف واإلدار ػؾف ىػضا الجانػب  شايػة أبيػرة وذلػػ  ػؽ 

ة األو ػاع الش دػية التػي يعيذػيا العػاممؾف بغيػة أذػز مذػ بلييؼ و بلجيػا بسػا حت ػق طر ق دراس
 )28: 2010ورغباييؼ، وما يقتراؾنو لتحديؽ عروويؼ الش دية) ؾدة،، 

كسػػػا أف الػػػروح السعشؾ ػػػة واإلنتاجيػػػة ىػػػعواف متكػػػامبلف مػػػؤثراف وػػػي بعزػػػيسا، اإلنتاجيػػػة 
بالجؾانػػب الش دػية واالجتسا يػػة، وي ا ػػ  جسيػػع  مريبظػة بجؾانػػب إدار ػػة، والػروح السعشؾ ػػة مريبظػػة

ىػػضه الجؾانػػب وشيػػة وادار ػػة مػػع بعزػػيا الػػبعض حػػؤدى إلػػ  اري ػػاع اإلنتاجيػػة والػػروح السعشؾ ػػة، إذا 
 2009كانػػا وػػي االيجػػاه الرػػحيا، وإلػػ  خ زػػيسا إذا أانػػا وػػي االيجػػاه غيػػر الرػػحيا)الروا ي، 

:8) 
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نذػػا  السشغسػػة انظبلقػػا مػػؽ أؾنيػػا مقيػػاس كسػػا لمػػروح السعشؾ ػػة أىسيػػة أبيػػرة وػػي ايػػاة و 
وا مية السؾع يؽ وجعوى وجؾدىؼ وي ىضه اإلدارة أو يمػػ. لػضلػ أوػبا االىتسػاـ بػالروح السعشؾ ػة 
و بلقتيػا بػ داء العػامميؽ لسيػاميؼ مػؽ االيجاىػات الحعحثػة لقيػاس ايجاىػات وردود أوعػاؿ العػػامميؽ 

 واالجتسا ية والش دية. يجاه واقعيؼ السعاش وعروويؼ السادية واإلدار ة 

ويدػػػتع ي الزػػػرورة التعػػػرؼ الػػػعا ؼ  مػػػ  العبلقػػػة بػػػيؽ الػػػروح السعشؾ ػػػة ومدػػػتؾى األداء 
بحيػػػث حػػػتؼ يحعحػػػع مدػػػتؾى الػػػروح السعشؾ ػػػة وػػػي لحغػػػة معيشػػػة و بلقػػػة ذلػػػػ بت ديػػػة أوػػػراد السشغسػػػة 

ل كر ػػػة لسيػػػاميؼ مػػػع الترأيػػػز  مػػػ  أف الػػػروح السعشؾ ػػػة العاليػػػة وػػػي األسػػػاس انعػػػعاـ الرػػػرا ات ا
والش دية وي ن س ال رد، وشػعؾره بالر ػا والدػعادة باالنتسػاء إلػ  مشغستػو، والتقبػ  الذخرػي مػؽ 
ال ػػرد ألىػػعاؼ الجسا ػػة وشػػعؾره بالسدػػئؾلية يجػػاه يش يػػض السيػػاـ وممػػؾغ األىػػعاؼ السرسػػؾمة)مجمي، 

2009 :4.) 

دى إلػ  إيجػاد ( إل  أف اىتساـ  مؼ اإلدارة بالروح السعشؾ ػة أ103 :2008)العتيبي أشار
نؾ يؽ أساسييؽ مؽ البرامج أاعىسا يختص بتظؾ ر األسس والتجارب الكتذاؼ وي دػير مذػا ر 

  .األوراد وردود األوعاؿ الدمبية مع  خ روح معشؾ ة  الية والسحاوغة  مييا

( إف قػػػؾة السؤسدػػػة ىػػػي مػػػؽ قػػػؾة أ زػػػا يا أكثػػػر مػػػؽ قػػػؾة 194 :2008) رميػػػع كسػػػا أكػػػع   
والسؤسدة القادرة  م  روع الروح اؿ معشؾ ة أل ورادىا ىي السؤسدة مؤسدػة  أنغستيا وإجراءاييا،

 التي يدتظيع مؾاجية التحعيات مؽ خبلؿ ز ادة اإلنتاج وخمق روح االبتكار لعى األوراد.

و رى البااث أف  سمية روع الروح السعشؾ ة لمعػامميؽ وػي وزارة العاخميػة واألمػؽ الػؾطشي  
سيا لمقيادة يعس   م  يحقيقو ب   الدػب  الستااػة، ويػؤدى إلػ  اػعوث ال مدظيشي يعتبر ىعوا أسا

 التؾازف الش دي واالن عالي لمعس . 

 :معاىخ الخوح السعشؽية

 مغػاىر وأف مشخ زػة معشؾ ػة وروح  اليػة معشؾ ػة روح ىشػاؾ أف إلػ  "الحرمػي" أشػار
 ليػا باالنتسػاء وشػعؾرىؼ السؤسدػة نحػؾ والجسا ػة ال ػرد مذػا ر وػي يتسث  العالية الروح السعشؾ ة
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 الػروح مغػاىر أجسػ  وقػع ا، وخارجيػ السؤسدػة داخػ  وسػمؾأيؼ يرػرواييؼ يبلاػإ  مػ  ومػا
 :( 16: 2005)الحرمي،  يةالعال السعشؾ ة

 خػبلؿ مػؽ مدػتؾاه  وروػع العس  أساليب لتظؾ ر العا ؼ والدعي العس  وي بالرغبة الذعؾر .1
 .التش يض وي والحرص والعقة اإلنجاز وسر ة اليادوة يقعيؼ االقترااات

 األخػر ؽ مػع ي ا مػو خػبلؿ مػؽ سػسعتيا  م  والسحاوغة لمسؤسدة باالنتساء ال رد شعؾر .2
 .وخارج السؤسدة داخ 

 .السحعدة السؾا يع وي العس  خظا يش يض  م  الحرص .3
 .والمقاءات واالجتسا ات العواـ مؾا يع  م  السحاوغة .4

 : يمي فيسا "الحخبي" اجسميا فقج السشخفزة السعشؽية الخوح معاىخ أما

 .بالعس  العاـ االىتساـ وقعاف .1
 .والت خير الغياب ندبة واري اع األداء مدتؾى  يعني .2
 .الؾعي ي التدرب .3
 . والذ اوى  التضمر وأثرة والتعميسات المؾا ا مخال ة .4

السغاىر التي يعؿ  م  الػروح السعشؾ ػة لػعى العػامميؽ يتسثػ  ويسػا  (53: 2001 كسا أورد)القاسؼ
 حمي: 

 .شعة يساسػ الجسا ة بعزؾ تيؼ واوتخارىؼ باالنتساء ليا وإشا ة روح ال ر ق بيشيؼ .1
 قؾة يبشي أوراد الجسا ة أليعاويا وسعييؼ العؤوب وارويؼ  م  يحقيقيا. .2
سا ػػػػة والتػػػػي قػػػػع يشتيػػػػي بت كيػػػػػ انعػػػػعاـ أو قمػػػػة التذػػػػااشات والرػػػػرا ات بػػػػيؽ أوػػػػراد الج .3

  الجسا ة.
 .دواع أ زاء الجسا ة  شيا وارويؼ  م  بقا يا واستسرارىا ود سيا الستؾاو  .4

 ( الععحع مؽ السؤشرات التي يؤثر وي مدتؾى الروح السعشؾ ة:Kommer,2005:36كسا أورد )

  القيادة. .1
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 الرايب. .2
 الع ؼ اإلدارى. .3
 جؾ العس  العاـ. .4
 يقعحر جيؾد العام . .5
 كاوؤ ال رص.ي .6
 .العبلقات االجتسا ية الجيعة .7
 يقمي   غؾ  العس . .8
 الس انة االجتسا ية. .9

و رى البااث بزرورة العس  باستسرار  م  معروة أىؼ العؾام  والسػؤثرات التػي يدػا ع  مػ  روػع 
الػػروح السعشؾ ػػة والعسػػ   مػػ  يعز زىػػا لػػعى السشتدػػبيؽ لػػؾزارة العاخميػػة واألمػػؽ الػػؾطشي ال مدػػظيشي، 

أػػ  الجيػػؾد السس شػػة لمح ػػا   مػػي روح معشؾ ػػة مري عػػة، والعسػػ  أػػضلػ  مػػ  الػػتخمص مػػؽ  ومػػضؿ
مغاىر الروح السعشؾ ة السشخ زة وإيجاد أ  الدب  السس شة لتعز ز الروح السعشؾ ة والتخمص مؽ 

 السعيقات التي يعس   م  يقمي  الروح السعشؾ ة لمعامميؽ.

 معاييخ الخوح السعشؽية:

  مػ  لمحرػؾؿ الحاجػة الػضات،  ػؽ التعبيػر إلػ  الحاجػة مثػ  األوػراد ااجػات إشػباع .1
 إل  والحاجة االجتسا ي القبؾؿ إل  الحاجة اال تراؼ، إل  ،الحاجة االجتسا ية الس انة
 .العس  أخظار مؽ والؾقاية األمؽ الحاجة إل  وأضا جسا ة إل  االنتساء

  م  األوراد ويذجيع نجاح إل  يقؾد والشجاح أىعاويا، نحؾ ارأتيا بتقعـ الجسا ة شعؾر .2
 مؽ الجيع مز ع بضؿ

 .الجسا ة قعرة  م  الظسؾح مدتؾى  اي اؽ .3
 .والتزحيات الس اسب وي اال زاء بيؽ السداواة  .4
 (.2005، بالجسا ة)العدؾى  والذعؾر التقسص أو والتؾايع بالؾاعة الذعؾر .5
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  را ز الخوح السعشؽية:

العامػػة، التػػي يسيػػز الػػروح السعشؾ ػػة  ػػؽ غيرىػػا مػػؽ ىشػػاؾ مجسؾ ػػة مػػؽ الخرػػا ص و الرػػ ات 
 ) 19:2010،)الجر دي :الغؾاىر و االيجاىات الش دية السرأبة مشيا

التػػػي يعسػػػ   أف الػػروح السعشؾ ػػة ىػػي مػػؽ الرػػ ات واألاػػؾاؿ الش دػػػية السبلزمػػػة لمجسا ػػػة، .1
 معػا لتحقيػق أىػعاؼ معيشة.

لمسبلاغػػػػة السباشػػػػرة ، ومالتػػػػالي ال يس ػػػػؽ  أف الػػػػروح السعشؾ ػػػػة عػػػػاىرة ن دػػػػية ال يخزػػػػع .2
 قياسػيا مباشػرة ، إنسػا و ؽ طر ق نتا جيا وأثرىا.

أف لمػػػروح السعشؾ ػػػة  ػػػعة معػػػػاحير يس ػػػؽ الح ػػػؼ  مػػػ   ػػػػؾ يا  مػػػ  أف لمػػػروح السعشؾ ػػػػة  .3
 الدػػا عة بػػيؽ األوػػراد والجسا ة مري عة أو مشخ زة.

السعشؾ ػة لمسؾعػز ال يػػ يي بػػالحؾاوز السادحػػة أو  ػػؽ طر ػػق الدػػمظة الرسػػسية، الػروح  أف .4
مػػؽ  بػ   ػؽ طر ػق ااتػؾاء جؾ العسػػ  السحػػيا ويحدػػيؽ الغػػروؼ السبل سػػة التػػي يس شػػو

 السرؤوسيؽ. التعاوف ال عاؿ بيؽ القا ع و االاتػراـ و الت ػاىؼ و أداء العسػ  بخمػق الثقػة و 

  :ق الخوح السعشؽيةشخوط تحقي

ىشػػاؾ الععحػػع مػػؽ العؾامػػ  التػػي يدػػا ع وػػي روػػع الػػروح السعشؾ ػػة لعسػػاؿ السؤسدػػة و مػػ  رأس ىػػضه 
 (352: 2010)رميع،  :العؾام  ما ي يي

يجػػب أف يكػػؾف ىػػضه الغػػروؼ ال يز قيػػة مؾاييػػة، والعبػػرة وػػي  العىىخوف الفيديقيىىة لمعسىىل: .1
ر اإلم ػػاف يحقيػػق أوزػػ  الغػػروؼ شػػعؾر العامػػ  وػػي أف السؤسدػػة ييػػتؼ بػػو ويحػػاوؿ قػػع

السبل سػة لػو لكػي حروػع مػؽ إنتاجيػة أسػا وأي ػا ومسعشػ  آخػر أف يذػعر العامػ  أف يحدػؽ 
الغروؼ ال يز قية وي العس  ليس وقا بيعؼ روع اإلنتاج أسا وأي ا ولكؽ يػؾوير عػروؼ 

 وحبة مشاسبة لو.
نػػؾقؽ بػػالرأى الػػضى يقػػؾؿ أف العسػػ  ىػػؾ جيػػع مبػػضوؿ مقابػػ  اجػػر مػػعوؾع  ابجىىؽر العادلىىة: .2

واالجػػػؾر العادلػػػة يػػػريبا اريبػػػا  بػػػالروح السعشؾ ػػػة، ومػػػؽ الععالػػػة أف يتشاسػػػب األجػػػؾر مػػػع 
الجيع الضى حبضلو العامػ  واإلنتػاج الػضى يحققػو لمسؤسدػة، ومػع مػعى مػا يحققػو السؤسدػة 
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أجؾر العسػاؿ الػضحؽ حػؤدوف ن ػس العسػ  بػش س مؽ أرماح. أسا انو مؽ الععالة أف يتداوى 
السدػػتؾى مػػػؽ الك ػػػاءة ومسػػػا ي يػػػع ويػػػو يحميػػ  العسػػػ  يقػػػعحر قيسػػػو األجػػػر السشاسػػػب لمعسػػػ  

 ويثسيؽ العس .
 ما حعىؾر الروح السعشؾ ة لمعساؿ  عـ االستساع إل  ش او يؼ. الذكاوى والسشازعات: .3
أف ي ػػؾف الشقػػع الستبػػادؿ بػػيؽ أوػػراد الجسا ػػة  مػػ  ىيئػػة نقػػع بشػػاء حتدػػؼ  الشقىىج الستبىىادل: .4

بالسؾ ؾ ية وأف حتقب  أوراد الجسا ة الشقع بػروح ر ا ػية وأف يعمػؼ الجسيػع أف ىػضا الشقػع 
ىعوػػػو يقػػػؾ ؼ األخظػػػاء، وأف ي ػػػؾف ىػػػضا الشقػػػع ىعوػػػو الرػػػالا العػػػاـ لمجسا ػػػة و  ػػػؾف ذلػػػػ 

  الذخرية.مجردا مؽ السي  واليؾى واالنحيازات 
أف ي ػػؾف قا ػػع الجسا ػػة محػػ  ثقػػة أوػػراد الجسا ػػة وأف ي ػػؾف جػػعحر بيػػضه  قا ىىج الجساعىىة: .5

الثقػػة وػػي ن ػػس الؾقػػخ بحيػػث يظػػالبيؼ بسػػا  مػػييؼ مػػؽ واجبػػات و حرػػ  ليػػؼ مػػاليؼ مػػؽ 
 اقؾؽ  وأال ي ؾف القا ع استبعاديا أو متديبا.

عشػػاه الػػؾالء والحػػب ليػػضه وىػػضا التؾاػػع م التؽحىىج بالسؤسدىىة التىىي تشتسىىي إلييىىا الجساعىىة: .6
 السؤسدة والت اني وي سبي  يحقيق أىعاويا.

  مؤشخات الخوح السعشؽية:

يس ػػػؽ االسػػػتعالؿ  مػػػ  مدػػػتؾى الػػػروح السعشؾ ػػػة مػػػؽ خػػػبلؿ الدػػػمؾؾ الغػػػاىرى لمعػػػامميؽ، 
ومػػػعى يكػػػاي يؼ ويعػػػاونيؼ نحػػػؾ إنجػػػاز السيسػػػات، والثقػػػة التػػػي حتستعػػػؾف بيػػػا والعبلقػػػات اإلندػػػانية 

 .يؼ وىضه أميا مؤشرات وعؾاىر يس ؽ مؽ خبلليا الُحكؼ  م  مدتؾى الروح السعشؾ ةالدا عة بيش

حشبغػي أف نبلاػإ أف السذػا ر مدػ لة  112:2009) )وميػو و بػع السجيػع وىػضا مػا أكػعه 
شخرية يشبعث مؽ يغير وسمؾؾ مؾ ؾ ي ، و ف الح ؼ  م  مدتؾى الروح السعشؾ ة يقؾـ  مػ  

والتعبيرات أو التعميقػات الذػ ؾ ة، والشقػع، واإلجابػة  مػ  األسػئمة، شؾاىع ومؤشرات يسث  األنذظة 
 ثؼ يترجؼ ىضه الذؾاىع إل  نؾع مؽ التقييؼ لمروح السعشؾ ة، وىشاؾ مؤشر ؽ:

: الدمؾؾ العمشي الضى يعبر  شو دوراف العسػ  ، واإلنتاجيػة وسػر ة اإلنجػاز، ومشػع السؤشخ ابول
 .والت خير والغيابال اقع والضى يعبر  ؽ القمق والتباطؤ 



37 

 

 : ما يقؾلو العاممؾف، وأيز يقؾلؾنو، أى آراؤىؼ وردود أوعاليؼ السؤشخ الثاني

ويعتبر الروح السعشؾ ػة مػؽ األمػؾر التػي ال يس ػؽ مبلاغتيػا مباشػرة، وال يس ػؽ مبلاغػة 
نسػػا  اآلثػػار الدػػمؾأية واأل ػػراض، والسغػػاىر الش دػػية السدػػيظرة  مػػ  ال ػػرد ، أو اتػػ  الجسا ػػة، وا 
يس ػؽ مبلاغػػة الذػػخص السري عػة والسشخ زػػة معشؾ ايػػو، والرػػ ات الش دػية السدػػيظرة  ميػػو، مػػؽ 

 (.56: 2012خبلؿ الدمؾؾ الغاىرى ) عواف،

 : خق قياس الخوح السعشؽية

أف يؤخض بعيؽ اال تبار قب  إجراء قياس الروح السعشؾ ة وىي:  يجبىشاؾ الععحع مؽ الشقا  التي 
 (80: 2003)مر ي، 

 يقييؼ الروح السعشؾ ة لمعامميؽ وي السؤسدة بذ   مشتغؼ. أف يجرى  .1
أف يدػػتخمص نتػػا ج سػػر عة مػػؽ مؤشػػرات قيػػاس الػػروح السعشؾ ػػة إال ىشػػاؾ أسػػبابًا  عحػػعة  .2

  لغياب التح يز أو  عز وا ميتو
أف يػػؾور االستقرػػاءات ودراسػػات الػػروح السعشؾ ػػة الؾ ػػع بالرػػالا الػػضى يجػػب القيػػاـ بػػو  .3

  .ويسا بعع

 مة وػػػي العرػػػر الحػػػعحث أف السؤسدػػػات بسختمػػػز أنؾا يػػػا ومدػػػسياييا أوػػػبحخ يكسػػػؽ السذػػػو 
 خسة ويزؼ  ػعد أبيػر مػؽ الكػؾادر البذػر ة، وخرؾوػا إذا مػا يحػعثشا  ػؽ السؤسدػة األمشيػة، 
ويشػػا يزػػيع جيػػع العامػػ  أمسػػا أبػػرت األ سػػاؿ ويذػػعبخ وأمسػػا يذػػتخ الجيػػؾد وأوػػبا ال ػػرد وػػي 

العؾام  التي يؤثر وي ايجاىات العامميؽ، و نو يجب أف و ع مؽ الزياع، وماإل اوة إل  يععد 
يؾ ػػع خظػػا يعسػػ   مػػ  قػػراءة وي حػػص الػػروح السعشؾ ػػة لمعػػامميؽ بػػالظرؽ الستشؾ ػػة، ليػػتؼ مػػؽ 
خبلليػػػػا العسػػػػ  الجػػػػاد  مػػػػ  إغػػػػبلؽ الثغػػػػرات التػػػػي مػػػػؽ مس ػػػػؽ أف يكػػػػؾف سػػػػبب وػػػػي وذػػػػ   سػػػػ  

 السؤسدة.
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 ومؼ أىػ  خق قياس الخوح السعشؽية:

يكؾف مقابمػة مؾجيػة أو مقششػة بسعشػ  أف يحػعد وييػا مقػعما جسيػع األسػئمة التػي  السقابمة: .1
يؾجو لم رد وقع يكؾف ىضه السقابمػة اػرة أى غيػر مؾجيػة ووييػا يذػجع ال ػرد  مػ  مشاقذػة 
أى مؾ ؾع حيتؼ بو بعوف يؾجيو مؽ البااث و س ؽ أف يكؾف السقابمة ناجحػة إذا أدحػرت 

 .)40: 2010الجر دي، (بمة مؽ بااثيؽ ذوى خبرة وي وؽ السقا
: مػػؽ مزاياىػا أف الس حػػؾص يحرػ   مػػ  الػزمؽ الكػػاوي لئلجابػة دوف ارػػؾؿ السىتبانة .2

 ػػػرر جػػػراء إجابتػػػو الرػػػحيحة لعػػػعـ ذأػػػر أسػػػسو وىػػػضا اؿ حش ػػػي وجػػػؾد الدػػػمبيات ليػػػضه 
الظر قة مث  نسظية االستجابة و عـ االىتساـ مسا حؤدى إل  استجابات غير دقيقة وغير 

ؽ يس ػػػؽ لمبااػػػث أف حتجشػػػب  يػػػؾب ىػػػضه الظر قػػػة  شػػػعما حػػػؾزع االسػػػتبانة مؾ ػػػؾ ية لكػػػ
بش دو و جيب  ؽ است دارات السدتجيبيؽ و ذعرىؼ ب ىسية السؾ ػؾع وسػر ة السعمؾمػات 

 (.48 :2008)الخالعى، 
: الروح السعشؾ ة عاىرة ن دية ال يخزع لمسبلاغػة السباشػرة ومالتػالي ال يس ػؽ السالحعة .3

يس ػػؽ مبلاغتيػػا وقياسػػيا  ػػؽ طر ػػق آثارىػػا ونتا جيػػا والتػػي يػػعوف  قياسػػيا مباشػػرة وإنسػػا
 مػػػ  شػػػ   يقػػػار ر أو سػػػجبلت أو مبلاغػػػة معػػػعؿ اإلنجػػػاز واإلنتػػػاج والتغيػػػب والتدػػػرب 

 (.112: 2008وش اوى السؾع يؽ)العتيبي، 

 قيػاس طر قػة ىػي شػيؾً ا الظػرؽ  ىػضه أكثػر أف إال السعشؾ ػة الػروح لقيػاس كثيػرة طػرؽ  وىشػاؾ
 ىػؾ االيجاىػات وقيػاس ، ال ػرد يغيرىػا التػي لمسذػا ر انع اسػات وىي ، العس  نحؾ االيجاىات

 البعض حترؾره ما ورغؼ السعشؾ ة، الروح خبلليا مؽ ندتخمص والتي اآلراء  ؽ التعبير نؾع مؽ
 لروػعىا متقعمػة إارػا ية معالجػات ىشػاؾ االيجاىات )الروح السعشؾ ػة( وػ ف قياس  ؽ وعؾمة
 (.172: 2000القر ؾيي،  مئؾ ة) ندب أو محعدة درجات خبلؿ مؽ بذ   رقسي

 رف  الخوح السعشؽية:

يعتبػػر الػػروح السعشؾ ػػة أاػػع السؾ ػػؾ ات السيسػػة ، والتػػي نالػػخ قدػػظًا أبيػػرًا مػػؽ االىتسػػاـ 
 مػػػػؽ جانػػػػب الستخررػػػػػيؽ، و رجػػػػع ىػػػػػضا االىتسػػػػاـ لسػػػػػا لمػػػػروح السعشؾ ػػػػػة مػػػػؽ أثػػػػػر وػػػػي  ػػػػػساف 
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أىػػػػعاؼ السؤسدػػػػة والتؾاوػػػػق والتعػػػػاوف وػػػػي مسارسػػػػة أ سػػػػاليؼ  وعاليػػػػة أداء العػػػػامميؽ نحػػػػؾ يحقيػػػػق
 ووعا  يؼ ومالتالي يعاونيؼ مع اآلخر ؽ لتؾوير مشاخ مؤسدي مشاسب.

و شبغي  م  القا ع االىتساـ باألوراد  مػ  أاوػة مدػتؾ اييؼ ووعػا  يؼ، وو ػع خظػا لسػع 
اػػاييؼ دوف أػػبحيؼ أو جدػػؾر  بلقػػات قؾ ػػة  ادلػػة بػػيؽ العػػامم  ، واالسػػتساع إلػػ  مذػػاكميؼ واقترا

يثبػػيظيؼ وذلػػػ مػػؽ خػػبلؿ ّالتعػػرؼ  مػػ  مدػػتؾى روايػػؼ السعشؾ ػػة األمػػر الػػضى يقػػؾد إلػػ  يحدػػيؽ 
الرحة الضىشية لمعامميؽ وروع روايؼ السعشؾ ػة ، وىػضا يعشػي أف بشػاء الػروح السعشؾ ػة العاليػة يعػع 

ة والزمالػة واألمػؽ ميسة أساسية مؽ ميسات القا ع مؽ خبلؿ يؾوير اإلاداس بؾجؾد جؾ مؽ األل 
وقيا مؽ ار ة واألماف القا ؼ  م  نؾع مؽ الؾاقعية السدتشعة إل  قبؾؿ العامميؽ لبعزيؼ مع ما حرا

 (.213: 2001،وي الت كير)الظؾ  

ويعػع الػروح السعشؾ ػة مقياسػًا لسػعى وعاليػة أداء العػػامميؽ ، لسػػا ليػػا مػػؽ أىسيػػة وػػي ز ػػادة   
نتاجيؼ وي خبلوػػيؼ والعامػػ  الػػضى يعػػيش محبظػػًا ومعشؾ ايػػو نذػاطيؼ وا  حدػيؽ نؾ يػػة  سميػػؼ ، وا 

يقاوو مػؽ خػػبلؿ اػػاالت  عحػػعة،  مشخ زػة ال حبالي وي أية مشاسبة بالتؾجيو نحؾ  رقمة العس ، وا 
 (.95: 2012كالتبػاطؤ وػي العسػ ، والتغيػب ) معدحؽ،

ؽ أف يييػػ  لكػػ  وػرد وروػػة التعبيػػر  ػػؽ ن دػػو، واتػ  حػتؼ روػع الػروح السعشؾ ػة ال بػػع مػػ 
ووروة أداء ىضا العس  بعرجة مؽ اإليقاف يجعمو حتسيز بعسمو وم نتاجػو ، وأف يذػعر أػ  مؾعػز 
بػ ف مجيػؾده مؾ ػع يقػعحر مػؽ جانػب العولػة والسجتسػع، وشػعؾره ب نػو إندػاف مشػتج، ويحػػرره مػػؽ 

و أف ي ؾف نؾع الشذػا  الػضى يظمػب مػؽ السؾعػز أف حؤدحػػو مػػؽ القمػق بدبب اا ره ومدتقبمو، 
الشػؾع الػضى ال حشػػتقص مػػؽ ااترامػػو لش دػػو أو حيػػيؽ أرامتػػو، ويييئػػة محػػيا  سػػ  حتسيػػز باليػػعوء 
ػا والرػػعاقة والتعػاوف واإلخػاء، ووجػؾب أف يذػػعر أػػ  مؾعػز أف وروػػة الترقيػػة م  ؾلػػة لػػو وأنيػ

يػتؼ بشػاًء  مػ  أسػػس  ادلػػة، و أف يذػػعر أػػ  مػػؽ الػػر يس والسػػرؤوس أنيسػػػا م سػػػبلف لبعزػػػيسا 
وأف مرػػػػػالحيسا مذػػػترأة، و أىػػػعاويسا وااػػػعة بسعشػػػي أف ي ػػػؾف أسػػػاس التعامػػػػ  بيشيسػػػػا التعػػػػاوف 

  (.92: 2009ولػيس األمػر والشيػي و يريع األخظاء لك  مشيسا )الخؾاجا،
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ومػػؽ العؾامػػ  التػػي يعسػػ   مػػ  روػػع ويحدػػيؽ الػػروح السعشؾ ػػة وز ػػادة الثقػػة بػػالش س لػػعى 
 :)  143: 2012الحر رى،عامميؽ  م  الشحؾ التالي )ال

دارى وعػػػاؿ مػػػؽ قبػػػ  السذػػػرويؽ والسػػػراقبيؽ الػػػضحؽ يقؾمػػػؾف  .1 إيجػػػاد نغػػػاـ إشػػػراوي ورقػػػابي وا 
 .راد والعامميؽبسيسة اإلشراؼ والرقابة  م  األ ساؿ التي يقؾـ بيا األو

درجػػػػة ومدػػػػتؾى اىتسػػػػاـ اإلدار ػػػػيؽ والسذػػػػرويؽ بعسػػػػاليؼ ومػػػػؾع ييؼ ، وكمسػػػػا أػػػػاف اىتسػػػػاـ  .2
 اإلدار يؽ بالسؾع يؽ ذو درجة  الية أدى ذلػ إل  ز ادة وي األ ساؿ وز ادة وي اإلنتاج.

 يحعحع ويؾز ع ويقديؼ السدئؾليات ، واأل باء والؾعا ز اإلدار ة والسياـ  م  العامميؽ. .3
 درجة ر ا العامميؽ  ؽ الس اوآت السالية والسريبات واألجؾر التي حتؼ مشحيا ليؼ. .4
 درجة ومعى معروة استخعاـ العامميؽ لآلالت والسععات التكشؾلؾجية الستظؾرة والحعحثة. .5
 . درجة ثقة األوراد ب ن ديؼ ومسعمؾماييؼ وخبراييؼ اإلدار ة .6
 . اإلشراؼ اإلدارى الستبع وي السشغسات نؾ ية الك اءة اإلدار ة ونؾ ية .7
 معى ر ا السؾع يؽ واإلدار يؽ  ؽ العس  وي ىضه السشغسة. .8

و عػػع سػػمؾؾ األوػػراد ىػػؾ األداة التػػي بؾاسػػػظتيا يحقػػق السذػػروع أىعاوػػو ومػػؽ وسػػا   روػػػع  
الػػػروح السعشؾ ػػػة لمعػػػامميؽ يح يػػػزىؼ ومػػػعى اقتشػػػاع اإلدارة بالذخرػػػية ال رديػػػة لمعػػػامميؽ، وإشػػػعارىؼ 
بػػ ىسيتيؼ، واسػػتخعاـ أسػػمؾب التؾجيػػو ولػػيس األمػػر، و ػػرب السثػػ  لمسرؤوسػػيؽ، ومػػشحيؼ األجػػر 

ية وػػي مختمػػز السجػػاالت العػػادؿ، ويػػؾوير الحػػؾاوز السعشؾ ػػة ، والبػػرامج والخػػعمات والسزايػػا اإل ػػاو
 2008، والرحية والتروييية مؽ ايث سا ات العس  ومرامج األماف وغيرىا )العبلؽ،االجتسا ية

:102). 

كسػا أنػػو يس ػػؽ يحعحػػع أىػػؼ العؾامػػ  التػػي يعسػ   مػػ  روػػع الػػروح السعشؾ ػػة لمسؾعػػز بتػػؾور 
، واإلشػػراؼ يذػػس  القػػعرة ال شيػػة، واألسػػمؾب اإلندػػاني الػػضى حتجػػو إليػػو سالك ػػاءة وػػي إشػػراؼ الػػر ي

شػػعؾره ، التػػي يػػعوع السرؤوسػػيؽ لمعسػػ  بحسػػاسالػػر يس وػػي إدارة األوػػراد، وسػػؽ الحاجػػات األساسػػية 
حشسػػؾ وػػي ىػػضا العسػػ  ويز ػػع خبرايػػو ويػػو، والػػضى حتحقػػق بتؾجيػػو ر يدػػو لػػو ويزو ػػعه بتجارمػػو،  ب نػػو

وأسمؾب اإلشراؼ ي ؾف لو وا مية وػي روػع الػروح السعشؾ ػة لمسرؤوسػيؽ مػا داـ بعيػعًا  ػؽ التيعحػع، 
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كسػػا أف  مػػ  الػػر يس أف يدػػتخعـ أسػػاليب التذػػجيع متػػ  أػػاف السػػرؤوس يدػػتحق ذلػػػ ، وحاجػػة 
  (.196: 2008،عحر ىي ااجة ن دية أساسية) ؾضل  التقالسرؤوس إ

نػػو مػػؽ أىػػؼ الحاجػػات الش دػػية األساسػػية لم ػػرد إو جػػب يػػؾوير األمػػؽ لمسرؤوسػػيؽ ، ايػػث 
، ومالشدػػبة لم ػػرد السػػرؤوس اتػػ    إاباطػػو ومػػؽ ثػػؼ انخ ػػاض معشؾ ايػػوو ػػعـ إشػػبا يا حػػؤدى إلػػ

االسػتسرار وػي العسػ  دوف طػرد أو  يذعر ب مشو واستقراره يجب أف ي ؾف ىشػاؾ  ػسانات يتػيا لػو
ورػػػ  أو يغيػػػر م ػػػاجا، وأػػػضلػ الحرػػػؾؿ  مػػػ  السدػػػتحقات الساليػػػة والترقيػػػات ووػػػق أسػػػس مػػػؽ 

 (.32: 2007 الععالة والشزاىة و عـ يعخ  األىؾاء الذخرية وي أسس التقييؼ )امؾة،

الثقػػػة وػػػي أ ػػػاءة السشغسػػػة وأىػػعاويا مػػػؽ ادػػػؽ أداء السشغسػػػة ، وأ ػػػاءة وجػػػؾدة  إف يعز ػػز
إدارييػػا مػػؽ األمػػؾر التػػي يعتػػز بيػػا السؾعػػز و عتبرىػػا مرػػعر وخػػر لػػو ، و أف ىػػضا اال تػػزاز أو 
ال خر يعس   م  روع رواو السعشؾ ة النتدابو لمعس  وي ىضه السشغسػة ؛ ألنػو يدػتسع نجااػو مػؽ 

  (.33: 2008 أضلػ أسا ي خر بسرأزىا ) ؾض،ع س نجاح السشغسة وال

وىشػػػػاؾ مػػػػؽ يرػػػػز الػػػػروح السعشؾ ػػػػة ب نيػػػػا شػػػػعؾر مترػػػػ  ومتعمػػػػق بػػػػالروح السعشؾ ػػػػة أو 
الحسػػاس، و ذػػير إلػػ  الجػػؾ العػػاـ السحػػيا بالعسػػػ  وػػ ذا أعيػػر العػػاممؾف الحسػػاس والت ػػاؤؿ يجػػػاه 

ا أػػػاف األوػػػراد غيػػػر  أ سػػػاليؼ وػػػ ف ىػػػضا الجػػػؾ يس ػػػؽ أف حؾوػػػز ب نػػػو روح معشؾ ػػػة  اليػػػة، أمػػػا إذ
، وػ ف ىػضه األشػ اؿ مػؽ ردود ال عػ  يس ػؽ  را ييؽ وقمقيؽ، و دؾد بيػشيؼ  ػعـ االسػتقرار والتذػاـؤ

 (.85 :2004أف يؤخض  م  أنيا مغير لمروح السعشؾ ة السشخ زة)السدا يع، 

أف قؾة السذروع الحقيقية يكسؽ وي أوراده أكثر مسا يكسؽ وي نغسػو  أثبتخ العراساتوقع 
جراءايػػو أو أوػػػؾلو و مػػؾارده،  إف السذػػػروع القػػادر  مػػػي روػػع الػػػروح السعشؾ ػػة لؤلوػػػراد ي ػػػؾف أو إ

 . أكثر قعرة  مي يع يؼ مرأزه التشاودي و مقابمة التحعيات و يشسية روح اإلنجاز ويظؾ ر األداء

 65:2014) الروح السعشؾ ة يريبا بخسدة  ؾام  ىي: )الغشاـ ،

 .ثقة أ زاء ال ر ق وي اليعؼ .1
 ثقة أ زاء ال ر ق وي القيادة. .2
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 ثقة أ زاء ال ر ق وي بعزيؼ البعض. .3
  . قالك اءة التشغيسية لم ر  .4
 الحالة العاط ية والش دية و الضىشية أل زاء السجسؾ ة. .5

و ػػرى البااػػث أف روػػع الػػروح السعشؾ ػػة لػػعى العػػامميؽ بػػؾزارة العاخميػػة ذات أىسيػػة أبػػرى  مػػ  
 بسثابة السحرؾ األساسي لؤلداء ال ا  .وعيع العس  وي الؾزارة، ويؾ يعتبر 

  : مجالت البحث في الخوح السعشؽية

 يس ؽ يحعحع مجاالت البحث وي الػروح السعشؾ ػة: 

ىػػػػي ذلػػػػػ الدػػػػمؾؾ الػػػػضى يعسػػػػ  مػػػػؽ خبللػػػػو اإلدارة  مػػػػ  إقامػػػػة  :العالقىىىات اإلندىىىانية .1
إشػػػػػباع ااجػػػػػاييؼ   بلقػػػػػات طيبػػػػة واسيسػػػػة مػػػػع السػػػػؾع يؽ، وسػػػػػعي اإلدارة الػػػػػعا ب إلػػػػػ 

ويشسيػػػػػتيؼ، والتعػػػػػػرؼ  مػػػػػػ  مذػػػػػػكبلييؼ ويذػػػػػػجيعيؼ  مػػػػػػ  التؾاوػػػػػػ  معيػػػػػػا وػػػػػػي إطػػػػػػار 
 . االاتػػراـ الستبػػادؿ والسعاممة الحدشة

ىػي القػعرة الحيؾ ػة التػػي يجعػػ  القيػادة حبػػضلؾف قرػػارى جيػػعىؼ لتحقيػػق  : الثقة بالشفذ .2
ع إيسػانيؼ ب م انيػاييؼ وقػعراييؼ ، واال تسػاد  مييػا وػي يدػيير األىػعاؼ السذػترأة بيػشيؼ مػ

أمػؾرىؼ، والتػػي يتسيػػز بالجيػػع الحساسػػي الػػضى حتدػػؼ بػػالعـز واإلوػػرار والتعػػػاوف لتحقيػػػق 
 . أىػػعاؼ لسؤسدة السشذؾدة

ضايي أمػػػاـ اإلدارة وذلػػػػ ىػػػي شػػػعؾر العػامميؽ بػػػاال تزاز والتقػػػعحر الػػػ : السكانىة والتقىجيخ .3
 .مػػؽ خبلؿ ااتراميؼ آلرا يؼ و أوكارىؼ ومقترااييؼ ويذجيعيا  م  ذلػ

يعشػػػػي شػػػػعؾر العػػػػامميؽ بػػػػالؾالء التشغيسػػػػػي ، إلشػػػػػباع ااجػػػػػاييؼ االجتسا يػػػػػة،  النتسىىىىا : .4
 وإنجازىؼ لعس  ىؼ مؽ اج  يحقيق أىعاؼ السؤسدة.

 الػروح لدػر اف الشيا يػة السحرػمة مػؽ ك ػ  العسػ  لجسا ػة السعشؾ ػة الػروح ويحقيػق
 الػروح مرظما)يساسػػ الجسا ػة(، ومػعوف   ميػو يظمػق مػا وىػؾ العاليػة بػيؽ األوػراد ، السعشؾ ػة
الرااػة الش دػية  لمعػامميؽ حتحقػق ولػؽ الجيػعة اإلنتاجيػة  مػ  السؤسدػة يحرػ  لػؽ السعشؾ ػة

 (.52: 20012السشذؾدة)القاسؼ، 
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 دور القيادة في تشسية الخوح السعشؽية:
(، دراسػػػػة جيشي ػػػػر بػػػػبلؾ بيػػػػرف 2012(، دراسػػػػة )مػػػػعدحؽ، 2016دراسػػػػة ) ، أثبتػػػػخ العراسػػػػات

أف قػػؾة السذػػروع الحقيقيػػة يكسػػؽ وػػي أوػػراده أكثػػر مسػػا يكسػػؽ وػػي نغسػػو أو إجراءايػػو أو  (2015)
قػػعرة  مػػي أوػػؾلو و مػػؾارده،  إف السذػػروع القػػادر  مػػي روػػع الػػروح السعشؾ ػػة لؤلوػػراد ي ػػؾف أكثػػر 

 .يشسية روح اإلنجاز ويظؾ ر األداءو مقابمة التحعيات يع يؼ مرأزه التشاودي و 

التػػػي يت ا ػػػ  مػػػع بعزػػػيا لتػػػؾوير السشػػػاخ الدػػػمؾأي الدػػػميؼ، ىشػػػاؾ الععحػػػع مػػػؽ العؾامػػػ  
ويظؾ ر العبلقات داخ  السذروع لتشظؾى  مي جؾ مؽ الثقة واالاتػراـ و التعػاوف حػؤدى إلػ  روػع 

 روايؼ السعشؾ ة و ز ادة إنتاجيتيؼ

 (.30: 2010)وؾز ة ،  : التي يداىؼ وي ىضا العور السيؼ ومؽ ىضه العؾام 

  .الذخري و السباشريؾاور ورص االيراؿ  .1
 .أسمؾب ي ؾ ض الدمظات ود ؼ القعرة  مي ايخاذ القرار .2
  األىعاؼ الؾاقعية و الظسؾاة. .3
 .الشقع اليادؼ –التع يؼ  –التؾجيو نحؾ يحقيق األىعاؼ  –أسمؾب القيادة واإلشراؼ )الععالة .4
، نغػؼ الحػؾاوز، أسػمؾب  اليي   التشغيسي و الشغاـ اإلدارى )و ؾح الدمظات و السدػئؾليات .5

 معالجة الذ اوى و التغمسات(.
لػػئلدارة دور ر يدػي وػػي روػع الػػروح السعشؾ ػة والسحاوغػػة  مييػا مػػؽ خػػبلؿ وأخيػرًا يس ػػؽ القػؾؿ 

العػػػعؿ والسدػػػػاواة ويكػػػػاوؤ ال ػػػػرص الؾعي يػػػػة وو ػػػػؾح السدػػػػارات التعر بيػػػػة والؾعي يػػػػة ويمسػػػػس 
ىتسػاـ بالجؾانػب االندػػانية والتقػعحر واالاتػػراـ ااتياجػات ودواوػع العػػامميؽ وإشػباع رغبػػاييؼ واال

 .  السدتسر بيؽ االدارة والعامميؽلمعامميؽ والتؾاو
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 :ممخز السبحث الثاني

 وػي واستسراره إنتاجو مدتؾى  ووي ، العامميؽ اياة وي أساسيا دوراً  السعشؾ ة الروح يمعب
 .استخعاـ خير لظاقايو وقعرايو ومؾاىبو استخعامو وي  السؤسدة،

الػروح السعشؾ ػػة ب نيػا يقبػػػ  ال ػػػػرد ألىػػػعاؼ الجسا ػػػة ، ويػػػػي يذػػػير إلػػػ  اشػػػػتراؾ  ويعػرؼ
، وػػػالروح السعشؾ ػػػة ىػػػي .ال ػػػػرد مػػػػع الجسا ػػة ، ويتؾقػػز  مػػ  القػػعر الػػضى يذػػبع بػػو ال ػػرد ااجايػػو

ؼ حبعزيؼ و مجسؾ ػة مػؽ السذػا ر و األااسػيس التػي يدػؾد بػيؽ العػامميؽ و يػؤثر  مػ   بلقػتي
 باإلدارة ، أسا يغير أثارىا  م  إنتاجيؼ و ي ا ميؼ داخ  السؤسدة

كسػػا لمػػروح السعشؾ ػػة أىسيػػة أبيػػرة وػػي ايػػاة ونذػػا  السشغسػػة انظبلقػػا مػػؽ أؾنيػػا مقيػػاس 
وا مية السؾع يؽ وجعوى وجؾدىؼ وي ىضه اإلدارة أو يمػػ. لػضلػ أوػبا االىتسػاـ بػالروح السعشؾ ػة 

ميؽ لسيػاميؼ مػؽ االيجاىػات الحعحثػة لقيػاس ايجاىػات وردود أوعػاؿ العػػامميؽ و بلقتيػا بػ داء العػام
 يجاه واقعيؼ السعاش وعروويؼ السادية واإلدار ة واالجتسا ية والش دية. 

و رى البااث بزرورة العس  باستسرار  م  معروة أىؼ العؾام  والسػؤثرات التػي يدػا ع  مػ  روػع 
عى السشتدػػبيؽ لػػؾزارة العاخميػػة واألمػػؽ الػػؾطشي ال مدػػظيشي، الػػروح السعشؾ ػػة والعسػػ   مػػ  يعز زىػػا لػػ

ومػػضؿ أػػ  الجيػػؾد السس شػػة لمح ػػا   مػػي روح معشؾ ػػة مري عػػة، والعسػػ  أػػضلػ  مػػ  الػػتخمص مػػؽ 
مغاىر الروح السعشؾ ة السشخ زة وإيجاد أ  الدب  السس شة لتعز ز الروح السعشؾ ة والتخمص مؽ 

 لسعشؾ ة لمعامميؽ.السعيقات التي يعس   م  يقمي  الروح ا
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 : وزارة الجا مية وابمؼ الؽ شيالثالث السبحث

 

 .مقجمة 
 .اإل ار القانؽني الحي يحكػ الؽزارة 
 .رسالة وزارة الجا مية وابمؼ الؽ شي 
 .رؤية وزارة الجا مية وابمؼ الؽ شي 
 .قيػ وزارة الجا مية وابمؼ الؽ شي 
 .غايات وزارة الجا مية وابمؼ الؽ شي 
  وزارة الجا مية وابمؼ الؽ شي.أىجاف 
 .دور وزارة الجا مية وابمؼ الؽ شي 
 .مكؽنات وزارة الجا مية وابمؼ الؽ شي 

 لمؽزارة. العامة الييكمية 
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 مقجمة:
، ويعتبر وزارة 1994وزارة العاخمية مشض اليؾـ األوؿ لقياـ الدمظة الؾطشية ال مدظيشية سشة   تأنذ

دور بػػارز وػػي يػػؾوير  مػػؽ العاخميػػة إاػػعى أىػػؼ الػػؾزارات الدػػيادية وػػي الح ؾمػػة ال مدػػظيشية لسػػا ليػػا
 األمؽ لمسؾاطؽ ال مدظيشي.

ات وػي زمػؽ االاػتبلؿ يقػعـ مػؽ ايػث أانػخ الخػعممشػض الشذػ ة وانظمق  س  القا سيؽ  م  الػؾزارة 
 .ةخبلؿ م تب اإلدارة السعنية اإلسرا يمية، ومؽ بعض السجالس القرو ة والبمعي

اال تبػار  إ ػادة الذػق العدػ رى نرػب  يشييػا الػؾطشي واألمػؽ العاخميػةخ وزارة و ػع
لسؾاطشييػػا مػػؽ خػػبلؿ ايبػػاع أقرػػر الظػػرؽ إلنجػػاز السعػػامبلت، ايػػث و ػػعخ لػػضلػ خظػػة البشػػاء 
التشغيسي واليي مي واستظا خ وي زمؽ قياسي إيراؿ أيدػر الخػعمات الستعمقػة بالذػؤوف األمشيػة 
والسعنية التي يقعـ الخعمة إل  السؾاطؽ ال مدظيشي، أسا اىتسخ الػؾزارة بتشغػيؼ الحيػاة السعنيػة مػؽ 

 سعنية.خبلؿ ر اية ومتابعة مشغسات السجتسع السعني، وقعمخ مذار ع القؾانيؽ لتشغيؼ الحياة ال

الذػػق العدػػ رى أبقيػػة الػػؾزارات ال مدػػظيشية  –لقػػع سػػارت وزارة العاخميػػة واألمػػؽ الػػؾطشي 
بخظػػػيؽ متػػػؾاز يؽ، خػػػا البشػػػاء والتظػػػؾ ر، وخػػػا مؾاجيػػػة لمدياسػػػة اإلسػػػرا يمية التػػػي يعسػػػعت وػػػي 
الدػػشؾات األخيػػرة وقػػز  سميػػة الشيػػؾض التػػي يشذػػعىا العولػػة ال مدػػظيشية  سؾمػػًا، ووزارة العاخميػػة 

ؾوًا لضلػ ب  اقة  سميا مػؽ خػبلؿ االجتيااػات أو القرػز، ويػعمير مقػار الػؾزارات السعنيػة خر
 واألمشية مخال يؽ بضلػ أ  االي اقيات و ارميؽ بعرض الحا ا أاوة القرارات العولية.

ويقػػؾـ الػػؾزارة باإلشػػراؼ  مػػ  اسايػػة الحقػػؾؽ والحر ػػات العامػػة وااتراميػػا ووػػق مبػػادىء 
ذػػر عات السحميػػة، ويدػػاىؼ وػػي يعز ػػز اليؾ ػػة ال مدػػظيشية، ويرسػػيخيا ووػػؾف القػػانؾف الػػعولي والت

اقػػػؾؽ وواجبػػػات السؾاطشػػػة دوف أى يسييػػػز  مػػػ  أسػػػاس المػػػؾف أو الجػػػشس أو الػػػعحؽ أو العػػػرؽ أو 
 (.2017، واألمؽ الؾطشي ال مدظيشي السعتقع، والجسيع سؾاسية أماـ القانؾف)مؾقع وزارة العاخمية

 :ر ووظا ف الؽزارةحكػ دو اإل ار القانؽني الحي ي
ة  عيالتذر  الييئاتح ؼ ىضا العس  يرعره ي ؾف ىشاؾ قانؾف يوي أى  س  وي السجتسع يجب أف 

ة ية  الية بالضات ىشاؾ أىسيلمؾزارة وي  سميا ووي وزارة العاخم القانؾنيةة يبيعؼ إ ظاء الربلا
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وي شقي الؾزارة السعني واألمشي ؽ التي يتعمق بعسميا يادة القانؾف. وىشا مجسؾ ة مؽ القؾانيلد
(4 :2016وزارة العاخمية،  مشذؾرات) وى :

 .2000( لعاـ 1قانؾف الجسعيات والييئات األىمية رقؼ )
 1999( لدشة 1قانؾف األاؾاؿ السعنية رقؼ )

 بذ ف األسمحة الشار ة والضخا ر. 1998( لدشة 2قانؾف رقؼ )
 2005قانؾف الخعمة السعنية ويععيبليو 

 بذ ف العواع السعني. 1998( 3رقؼ ) قانؾف 
 بذ ف االجتسا ات العامة. 1998( 12قانؾف رقؼ )

 البل حة التش يضية لقانؾف الجسعيات الخير ة.
 نغاـ الييئة العامة لمتخ يز مؽ الكؾارث والزالزؿ.

 نغاـ السحظات السر ية والسدسؾ ة.
 2005سشة ( 8قانؾف الخعمة العد ر ة وي قؾى األمؽ ال مدظيشية رقؼ ) 

 قانؾف الذرطة وو ات رج  الذرطة )قانؾف مررى قعيؼ(.

 رسالة ورؤية وزارة الجا مية 
شي وا إ أمشػو واسػتقراره ية واألمؽ الؾطشي إل  خعمة السجتسع ال مدظيوزارة العاخم يدع 

ئػػػػات ية واإلدارات والييػػػػة مػػػػؽ خػػػػبلؿ األجيػػػػزة األمشيػػػػعات الخارجحػػػػة والتيعيػػػػمػػػػؽ السخػػػػاطر العاخم
ومػػػػؽ خػػػػبلؿ التشدػػػػيق والت ا ػػػػ  مػػػػع الػػػػؾزارات األخػػػػرى ومؤسدػػػػات  والعدػػػػ ر ة السعنيػػػػة ػػػػة السختم

 ز.يؽ اإلسبلمي الحشحؼ العيالسجتسع السعني ووق يعال
  ة:يالخؤ 

الؾوؾؿ إل  أ م  مدتؾ ات األمؽ واالستقرار وي السجتسع ال مدظيشي، وأ م  درجة مػؽ السيشيػة 
 .والذ اوية وي األداء

 القيػ:
 دحششا الحشيز.يعاليؼ 

 السعاحير القانؾنية والقيؼ األخبلقية.
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 السرعاقية والذ اوية.
 السداواة والشزاىة واإلحثار والععالة.

 اقؾؽ اإلنداف وي اإلسبلـ.
 األوالة والتظؾر.

 ال ايات:

انظبلقػػات مػػؽ رسػػالتيا الخالػػعة، وويسشػػا لػػعورنا الػػؾطشي والحزػػارى ومػػؽ خػػبلؿ رؤ تشػػا الؾا ػػحة 
 سدتقب  القر ب والبعيع، وقع أانخ غاحتشا  م  الشحؾ التالي:واستذراوشا لم

 االريقاء باألداء العاـ لؾزارة العاخمية واألمؽ الؾطشي. .1
 يعز ز سيادة القانؾف. .2
 يحقيق األمؽ واالستقرار والحع مؽ مععالت الجر سة وي السجتسع ال مدظيشي. .3
 يحريؽ السجتسع ال مدظيشي مؽ جسيع أش اؿ االختراؽ األمشي. .4
 يعز ز التؾاو  مع شرا ا السجتسع ال مدظيشي. .5
 يعز ز الخعمات السعنية السقعمة لمجسيؾر. .6
 (.2016مؾاكبة التظؾر التكشؾلؾجي والسعمؾمايي )اإلدارة العامة لمتخظيا والتظؾ ر،  .7

 :ابىجاف العامة وابىجاف الجد ية لؽزارة الجا مية الفمدطيشية
 (7: 2005لعاخمية، )اليي مية والخظة التظؾ ر ة لؾزارة ا 

 ابىجاف العامة:

خعمػػة السجتسػػع السحمػػي وذلػػػ مػػؽ خػػبلؿ ارػػؾؿ السػػؾاطؽ  مػػ  الؾثػػا ق السعنيػػة التػػي  .1
 يخرو شخًريا مؽ ميبلده ات  ووايو.



العس   م  يدجي  جسيع مؤسدات السجتسع السعني أاوػة  مػ  أسػس الذػراكة والتعػاوف  .2
 بيؽ الجدؼ الح ؾمي والغير.



19 

 

مجتسػع ديسقراطػي اػر مػؽ خػبلؿ ي عيػ  مبػعأ سػيادة القػانؾف ويحقيػق السداىسة وي بشاء  .3
مبعأ الععالة، واسايػة الحر ػات العامػة وػي إطػار القػانؾف األساسػي والتذػر عات السعسػؾؿ 

 بيا والعس   م  يعسيق االنتساء الؾطشي.
 بشاء سج  بيانات لمسؾاطشيؽ ال مدظيشييؽ. .4
 .يحقيق أمؽ وأماف السؾاطؽ .5

 ابىجاف الجد ية:

 السحاوغة  م  الشغاـ والدبلمة العامة. .1
اسايػػة األرواح واألمػػؾاؿ مػػؽ خػػبلؿ مشػػع الجػػرا ؼ و ػػبظيا ويحقيػػق األمػػؽ والظس نيشػػة  .2

لمسػػػؾاطشيؽ وذلػػػػ مػػػؽ خػػػبلؿ التعػػػاوف والتشدػػػيق مػػػع ىيئػػػات وأجيػػػزة العولػػػة باالسػػػتشاد 
 لمقؾانيؽ الدار ة.

ؽ أاػؾاؿ معنيػة وجػؾازات روع مدتؾى ويظؾ ر آلية يقعيؼ الخػعمات العامػة لمسػؾاطشيؽ مػ .3
 ودواع معني ومعابر واعود.

يشغػػػػػػيؼ العبلقػػػػػػة والتشدػػػػػػيق والتكامػػػػػػ  مػػػػػػع الػػػػػػؾزارات واألجيػػػػػػزة والسؤسدػػػػػػات الرسػػػػػػسية  .4
 ومؤسدات السجتسع السعني ذات العبلقة.

يحػػعحث ويظػػؾ ر اإلطػػار القػػانؾني والتذػػر عات والمػػؾا ا السشغسػػة لكاوػػة مجػػاالت  سػػ   .5
 وزارة العاخمية.

التعاوف والتشديق ويبادؿ الخبرات مع وزارات العاخمية وي العوؿ الذقيقة  يشسية ويظؾ ر .6
 والرعيقة والسشغسات والييئات العرمية واإلقميسية والعولية السعشية بس اوحة الجر سة.

العسػػ   مػػ  يحدػػيؽ ويظػػؾ ر أو ػػاع مراكػػز اإلوػػبلح والت ىيػػ  وروػػع مدػػتؾى أدا يػػا  .7
 نزال يا.و ساف ا إ الشغاـ وييا واساية ور اية 

 (6 : 2005 العاخمية، وزارة )ىي مية :الؽزارة دور

 لو البلزمة كاوة الؾثا ق بتؾوير وذلػ السؾاطؽ، األوؿ بالعور يدتيعؼ الؾزارة  س  إف -1
 يؾوير ثؼ الد ر الذخرية وجؾاز البظاقة يذس  والتي الؾواة ات  الؾالدة لحغة مؽ

يشغيؼ   م  الؾزارة السعني وتقـؾ السجتسع لسؤسدات بالشدبة أما ولسستمكايو، لو األمؽ
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 وي شراكة  بلقة وخمق  سميا يدجيميا ومتابعة خبلؿ مؽ السؤسدات ىضه العبلقة مع
 .السؤسدات وىضه العاخمية وزارة بيؽ ما

 مؽ وذلػ يكام  ويعاوف   بلقة ىي األخرى  واألطراؼ الؾزارة بيؽ العبلقة طبيعة إف -2
 الؾطشية السرمحة بسا يخعـ والؾزارات والسؤسدات السؾاطشيؽ لجسيع الخعمات يقعيؼ أج 

 .العامة
 و س  وزارات  سميا بيؽ ما لمعبلقة والتشغيؼ التشديق بعور يقـؾ أف الؾزارة دور -3

 مؽ العبلقة ويشغسيا ىضه ويظؾر السعني السجتسع بسؤسدات حتعمق بسا االختراص
 مؽ السدتؾى  ويؾقع  يضىالتش السدتؾى   مييا حت ق وا حة ي اىؼ مضأرات خبلؿ

 جسيع إدارات وي الؾعي ي باألداء لمشيؾض لمعس  ميشية آلية بسثابة وىضه الدياسي،
 التي الؾثا ق السعنية السؾاطشيؽ مشا خبلؿ مؽ السش ض بعور يقـؾ الؾزارة وأاياناً  الؾزارة،
 .مؾاطشتيؼ يجديع إل  باإل اوة و سميؼ يشقميؼ يدي 

 بالدياسات أ ساليا مقارنة ومراقبة السحمية الدمظات اراسة  م  العاخمية وزارة يعس   -4
 والقؾة الخز شة، واالندحاب، خظا مث  الؾزارة، قب  مؽ السؾ ؾ ة والخظا العامة

 .السحمية لمدمظة الرسسية القانؾنية الحقؾؽ  معالجة أو السحمية الدمظات إدارة العد ر ة،
 األمشية سيظرة األجيزة ورض خبلؿ مؽ السؾاطؽ أمؽ اساية  م  العاخمية وزارة يعس   -5

 و سميات ويجار السخعرات السشحرويؽ متابعة خبلؿ مؽ لمبمع العاـ األمؽ  م  سمظتيا
 والعسبلء أمشياً  متابعة السش متيؽ ،وأيزاً  السؾاطؽ ب مؽ واإلخبلؿ والتزو ر الدرقات

 األمشية. أجيزييا خبلؿ مؽ والسذبؾىيؽ
 الذق العدكخي: -الؽ شيمكؽنات وزارة الجا مية وابمؼ 

الذػػػػق العدػػػػ رى إاػػػػعى الػػػػؾزارات األكثػػػػر أىسيػػػػة وػػػػي  -وزارة العاخميػػػػة واألمػػػػؽ الػػػػؾطشي
الح ؾمػػة ال مدػػظيشية، ايػػث يتحسػػ  مدػػئؾلية بالغػػة التعقيػػع وػػي عػػ  عػػروؼ ومعظيػػات وػػعبة ال 
 يخ ػػ   مػػ  أى مػػؽ السػػراقبيؽ، خاوػػة إذا قارنػػا  سػػ  الػػؾزارة بػػؾزارات أخػػرى يعسػػ  وػػي الح ؾمػػة،

الذق العد رى دورىا األساسي وي السحاوغة  م  أمؽ  -ايث إف لؾزارة العاخمية واألمؽ الؾطشي
 الؾطؽ واستقراره.
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يذ مخ األجيزة األمشية ال مدظيشية ااتكامًا لزػرورات السرامػة الت سيدػية لؾجػؾد الدػمظة 
ووػػق سمدػػة  ال مدػػظيشية لمقيػػاـ بؾاجباييػػا الؾطشيػػة أػػ ى مؤسدػػة ا ؾميػػة يظسػػا بخعمػػة مؾاطشييػػا

أىػعاؼ يشدػجؼ والدياسػػات العامػة التػػ  رسػستيا العولػة، وليػػضا الغػرض ي تػػرض بالسؤسدػة األمشيػػة 
ال مدػػػظيشية أف يكػػػؾف الحا ػػػشة لتحقيػػػق آمػػػاؿ ال مدػػػظيشييؽ بػػػاألمؽ واألسػػػتقرار بعػػػع سػػػشؾات مػػػؽ 

  التذرد والزياع ولكشيػا أغيرىػا مػؽ مؤسدػات الدػمظة ال مدػظيشية  انػخ مػؽ إ اقػات دا سػة  مػ
وػػعيع يظؾرىػػا الندػػعاد األوػػق الدياسػػي الػػضى سػػاىؼ بزػػبابية الخظػػة األمشيػػة لػػعى قيػػادة األجيػػزة 

 (.65 :2014ولحاجتيا لئلم انيات والسيارات الحقيقية لت دية دورىا)مرشؾد، 

 :الؽ شي وابمؼ الجا مية لؽزارة العامة الييكمية
 بذ   حمبي وأىعاويا خظظيا ويش يض بسدؤولياييا الشيؾض مؽ العاخمية وزارة لتتس ؽ   

 والسذ بلت ع  العراقي  وي والسرونة والك اءة ال ا مية درجات ب قر  السؾاطشيؽ ااتياجات
 وزارة شر خ اإلسرا يمية، الدياسات التعد ية جراء ال مدظيشي السؾاطؽ مشيا يعاني التي السزمشة
 الغروؼ ع  وي خعماييا ي عي  مؽ كاوة إداراييا يس ؽ بسا  امة ىي مية و ع وي العاخمية
 يؼ التي اليي ميات وإ عاد اإلدارى  لئلوبلح العامة العاخمية التؾجييات وزارة ويبشخ . الراىشة
خبلؿ  مؽ وذلػ لمؾزارة، العامة اليي ميات إ عاد وي إيبا يا ويؼ التخظيا قب  وزارة مؽ و عيا

 (.33 : 2005العاخمية، وزارة العميا. )ىي مية لئلدارة اثشيؽ مدتؾ يؽ طرح

 الؾزراء والسجمس ر يس أماـ مدؤوالً  و  ؾف  الؾز ر، حرأسو: الدياسي السدتؽى . أ
 القؾانيؽ واألنغسة بسؾجب لو السخؾلة الربلايات ووق أ سالو و سارس التذر عي،
 يريبا التي الؾعي ية والخعمات الؾاعات مؽ  عد وجؾد إل  باإل اوة ىضا بيا، السعسؾؿ
 .مباشرة بالؾز ر

 أماـ و  ؾف مدئؾالً  السدا عوف، الؾأبلء و عاونو الؾأي  و رأسو : التشفيحي السدتؽى . ب
 العس  ومتابعة سير اإلشراؼ و تؾل  يتبعو، التي العامة اإلدارات كاوة  ؽ الؾز ر
 السعني الذق :ىسا شقيؽ، مؽ الؾطشي واألمؽ العاخمية وزارة ويتكؾف  .الؾزارة وي اليؾمي

ىؾ  اآلخر والذق السعنية، الذؤوف  بجسيع و تعمق مباشرة الؾزارة وأي   ميو والضى يذرؼ
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 لسؾقع معحر ي عي  ىشاؾ ليس ايث إنو مباشرة، العاخمية وز ر و تبع العد رى  او األمشي
 .العاخمي( )األمؽ األجيزة  اـ

الذق العد رى  –( ىي مية وزارة العاخمية واألمؽ الؾطشي 3ش   رقؼ)



 م.2017التشعيػ والدارة  غدة  السرجر: ىيئة 

  (34 : 2017العاخمية، وزارة )ىي مية الؽ شي : وابمؼ الجا مية لؽزارة السجني الذقأولا. 

 أخضت الؾزارة العاخمية وزارة وي العس  ومعء الؾطشية الدمظة لعخؾؿ األول  المحغة مشض
 والتديي  كاوة لخعمة السؾاطؽ الؾطؽ محاوغات كاوة وي والسعحر ات العامة اإلدارات ب نذاء
 لمسؾاطشيؽ التدييبلت ويقعيؼ أاوة  شاء، دوف  مشظقتو وي معامبليو  م  الحرؾؿ وي  ميو

 العاخمية. وزارة وأي  حتبع مدا ع قظاع وأي  ك  رأس  م  قظا ات مؽ السعني الذق و تكؾف 

 :الؽ شي وابمؼ الجا مية لؽزارة العدكخي  أو ابمشي الذق ياا.ثان

 يقع خارجي  عواف ألى والترعى الجر سة ومشع البمع داخ  األمؽ بح إ الس م ة وىي
 وإدارات و د ر ة وشرطية أمشية أجيزة  ؽ  بارة وىي ال مدظيشية، الؾطشية الدمظة  م  أرا ي
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    :التالي مؽ يتكؾف  السرأز ة مرأز ة) د ر ة(،واإلدارات

 لسؾع ي وزارة القيؾد ويرويع ويرقية ونق  يعييؽ  م  اإلدارة ىضه يذرؼ :والتشعيػ اإلدارة- أ
السؾع يؽ  شؤوف   م  اإلشراؼ اإلدارة  اـ لسعحر كاف وقع الؾطشي واألمؽ العاخمية
مرجعية الذق  إف ايث والعد رى  مشيا السعني سؾاء السختم ة الؾزارة أجشحة بسختمز
 وقع والتشغيؼ، اإلدارة ويي العد رى  الذق مرجعية أما العاـ، السؾع يؽ دحؾاف السعني

 ـ2002  اـ هللا راسة  روات ياسر الدمظة ر يس قرار وعور مع اإلدارة يزامؽ يذغي 
 وي السعني الذق مع السعني والعواع الؾقا ي واألمؽ والذرطة العاخمية وزارة بعمج أجشحة
 .وزارة العاخمية

لؾزارة   والرأسسالية التذغيمية االاتياجات يؾوير  م  يعس  : السخكدية اإلدارية الذؤون - ب
إاعاىسا  إدارييؽ مؽ يتكؾف  ايث  ادة العد رى  الذق وي السعتسع الشسا وىي العاخمية

 ىضه و رأس ، ـ2002  اـ الشغاـ ىضا يظبيق يؼ وقع ، لمسدتؾد ات وأخرى  لمسذتر ات
 السذتر ات دوا ر  م  اإلشراؼ  م  و عس  العد رى  الذق مؽًا  ام اإلدارة معحًرا

 .العاخمية وزارة أجشحة والسدتؾد ات بسختمز
 ادة  وىي العاخمية لؾزارة العامة السؾازنات إ عاد  م  يعس   :السخكدية السالية الذؤون - ت

السعني  الذق وىي العاخمية وزارة أجشحة مؾازنات مجسؾ ة مؽ يتكؾف  يجسيعية مؾازنة
الضى  وىؾ  اـ معحر اإلدارة ىضه و رأس ،اً سابق الؾقا ي واألمؽ السعني والعواع والذرطة
السالية   اإلدارة مدئؾلية يقع و ميو مجتسعة العاخمية وزارة وإحرادات ن قات  م  يذرؼ
 .الؾزارة أجشحة بسختمز واإلحراد اإلن اؽ ومراقبة لمؾزارة

  :وىي الؾطشي واألمؽ العاخمية وز ر وقيادة إشراؼ يحخ والعد ر ة األمشية األجيزة ويتبع

 ـ(2006 الذرطة، )مؾقع  :الفمدطيشية الذخ ة جياز .1
 الشغاـ اساية أ باء يقع و ميو التش يضية الدمظة أذرع أاع ىؾ ال مدظيشي الذرطة جياز 

 األرواح واساية العامة، الرحة  م  والح ا  العامة، الد يشة وإقرار العاـ واألمؽ،
 .وقؾ يا قب  الجر سة ومشع لمعولة العاـ الشغاـ اساية بيعؼ وذلػ واأل راض والسستمكات
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  :ةلمذخ  القانؽني التعخيف

 معحر بر اسة  اختراواييا وعا  يا ويباشر يؤدى العاخمية لؾزارة يتبع نغامية معنية ىيئو ىي
 خعمو وي واجباييا يؤدى التي لجسيع شؤونيا السشغسة القرارات يرعر الضى وىؾ الذرطة  اـ

 ويتؾلي واآلداب العاـ واألمؽ ا إ الشغاـ  مي ويدير الظس نيشة، لمسؾاطشيؽ ويك   الذعب،
 .وووًقا لمقانؾف  واجبات مؽ والمؾا ا القؾانيؽ  مييا ي ر و ما التش يض

 (7العاخمي،: األمؽ جياز :)ىي مية: ىي وميامو  :والحساية ابمؼ جياز  .2
رجاؿ   كبار و التذر عي السجمس وأ زاء وزراء مؽ السيسة الذخريات اساية- أ

 . غزة قظاع يزور التي األجشبية والؾوؾد الح ؾمة،
 .وغيرىا العاخمية، وزارة أو الؾزراء مجمس مبش  مث  السيسة السؤسدات بعض اساية- ب
 .لمقانؾف  السخال ة األنذظة محارمة- ت
 .السختم ة ب نؾا يا الععا ية االختراقات مؽ ال مدظيشي السجتسع وقاية- ث
 .العاـ األمؽ واساية القانؾف  ورض وي األخرى  األمؽ قؾى  مع السداىسة- ج
 .التجدس م اوحة- ح

 (.3ـ:2008 العاخمية، وزارة )مؾقع  :ىي وميامو :السجني الجفاع جياز .3
 .السعني العواع  سميات غروة ويييئة وإنذاء الحرا ق، إط اء وسا   يشغيؼ. أ

 .وروعيا يش جر لؼ التي واأللغاـ القشاب   ؽ الكذز  سميات يشغيؼ. ب
 .السعني العواع أل ساؿ البلزمة والسظيرات واألدو ة السععات يخز ؽ. ت
 الجؾ ة الغارات مؽ السرابيؽ الستقباؿ يرما التي األماكؽ يييئة وي السداىسة. ث

 .الظبيعية والكؾارث
 .والحر ق الجؾ ة الغارات مراقبي وورؽ  األنقاض روع وورؽ  اإلنقاذ ورؽ  إ عاد. ج
الدمظة  أرا ي طرؽ   م  الخظرة الكيسيا ية السؾاد ويخز ؽ نق  شرو  ويحعحع يشغيؼ. ح

 .ال مدظيشية الؾطشية
  :ىي وميامو الؽ شي ابمؼ جياز  .4

 .ال مدظيشية الدمظة بسشاطق الخاوة والسعابر الحعود اساية. أ
 .ال مدظيشية الؾطشية الدمظة مشاطق  مي  عواف أى ومشع الترعى. ب
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 :العام السخاقب

 م تب )ىي مية:ىي وميامو الؾطشي، واألمؽ العاخمية لؾزارة األمشية األجيزة  م  و راقب يذرؼ
 (.3: 2008 العاـ، السراقب

 األداء يقار ر حروع ولدياديو مباشرة العاخمية لؾز ر العاـ السراقب يبعية يكؾف  -1
 .والتؾويات

 مؽ والذرطية األمشية األجيزة أداء  م  الرقابة يحقيق العاـ السراقب مياـ مؽ يكؾف  -2
 يش يض وسبلمة والقؾانيؽ بالمؾا ا االلتزاـ مؽ لمت كع والس اجا العورى  الت تيش خبلؿ

 .القرارات
 األمشية واألجيزة الجسيؾر بيؽ لمعبلقات وياغة إ ادة  م  العاـ السراقب يعس  -3

 مؽ أوابيا بععما وذلػ األداء وسبلمة والتشغيؼ الدمؾؾ  با خبلؿ والذرطية مؽ
 .الدابق وي خم 

 ال مدظيشي و ساف السؾاطؽ  ع يريكب التي التجاوزات مؽ الحع  م  السراقب يعس  -4
 .اقؾقو

 (65 :2005العاخمية، وزارة )ىي مية  :وىي التالية بالسياـ و قـؾ :الؽزيخ مكتب عام مجيخ 

 لس تب والذير ة واألسبؾ ية اليؾمية الخظا وو ع الؾز ر، م تب أ ساؿ إدارة -1
 لمسؾا يع م تؾمة ممخرات وإ عاد اليؾمية األ ساؿ ومتابعة يش يضىا، الؾز ر ومتابعة

 يقار ر إ عاد يؾثيقيا، ومتابعة الؾز ر اجتسا ات ويشغيؼ الؾز ر يعرض  م  التي
 .الؾز ر خاوة بس تب وسشؾ ة شير ة

 والسؤيسرات الرسسية لمقاءات البرويؾأؾلية الترييبات كاوة إ عاد  م  اإلشراؼ -2
 وي السخترة الجيات مع بالتعاوف  الؾز ر يعقعىا التي واالجتسا ات الرح ية

 .الؾزارة
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 :ممخز السبحث الثالث

، 1994وزارة العاخميػػػة مشػػػض اليػػػـؾ األوؿ لقيػػػاـ الدػػػمظة الؾطشيػػػة ال مدػػػظيشية سػػػشة   تأنذػػػ
دور بػارز  مػؽ ويعتبر وزارة العاخمية إاعى أىؼ الؾزارات الديادية وي الح ؾمة ال مدػظيشية لسػا ليػا

 وي يؾوير األمؽ لمسؾاطؽ ال مدظيشي.

الذػػق العدػػ رى أبقيػػة الػػؾزارات ال مدػػظيشية  –لقػػع سػػارت وزارة العاخميػػة واألمػػؽ الػػؾطشي 
بخظػػػيؽ متػػػؾاز يؽ، خػػػا البشػػػاء والتظػػػؾ ر، وخػػػا مؾاجيػػػة لمدياسػػػة اإلسػػػرا يمية التػػػي يعسػػػعت وػػػي 
الدػػشؾات األخيػػرة وقػػز  سميػػة الشيػػؾض التػػي يشذػػعىا العولػػة ال مدػػظيشية  سؾمػػًا، ووزارة العاخميػػة 

لػ ب  اقة  سميا مػؽ خػبلؿ االجتيااػات أو القرػز، ويػعمير مقػار الػؾزارات السعنيػة خرؾوًا لض
 واألمشية مخال يؽ بضلػ أ  االي اقيات و ارميؽ بعرض الحا ا أاوة القرارات العولية.

شي وا إ أمشػو واسػتقراره ية واألمؽ الؾطشي إل  خعمة السجتسع ال مدظيوزارة العاخم يدع 
ئػػػػات ية واإلدارات والييػػػػة مػػػػؽ خػػػػبلؿ األجيػػػػزة األمشيػػػػعات الخارجحػػػػوالتيعة يػػػػمػػػػؽ السخػػػػاطر العاخم

ومػػػػؽ خػػػػبلؿ التشدػػػػيق والت ا ػػػػ  مػػػػع الػػػػؾزارات األخػػػػرى ومؤسدػػػػات  والعدػػػػ ر ة السعنيػػػػةالسختم ػػػػة 
 ز.يؽ اإلسبلمي الحشحؼ العيالسجتسع السعني ووق يعال

ثػػر أىسيػػة وػػي إاػػعى الػػؾزارات األكىػػي  الذػػق العدػػ رى  -وزارة العاخميػػة واألمػػؽ الػػؾطشي
الح ؾمػػة ال مدػػظيشية، ايػػث يتحسػػ  مدػػئؾلية بالغػػة التعقيػػع وػػي عػػ  عػػروؼ ومعظيػػات وػػعبة ال 
يخ ػػ   مػػ  أى مػػؽ السػػراقبيؽ، خاوػػة إذا قارنػػا  سػػ  الػػؾزارة بػػؾزارات أخػػرى يعسػػ  وػػي الح ؾمػػة، 

مؽ الذق العد رى دورىا األساسي وي السحاوغة  م  أ -ايث إف لؾزارة العاخمية واألمؽ الؾطشي
 الؾطؽ واستقراره.
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 مقجمة:

 لبلست ادة؛ السعشؾ ة الروح و االبعا ية القيادة وي الدابقة العراسات استعراض ال ر  ىضا حيعؼ

 وذلػػالسجػاليؽ،  ليػضحؽ والعارسػيؽ البػااثيؽ مػؽ الععحػع يعػرض ايػث العراسػة، ىػضه وػي مشيػا

 ومػالرغؼ الخاص، القظاع أو الح ؾمي القظاع وي سؾاء مؤسدة، أى ونجاح إدارة وي ألىسيتيسا

 ومؾ ػؾع القيػادة اإلبعا يػة مؾ ػؾع مػؽ كبل يشاولخ التي الدابقة العراسات مؽ الععحع وجؾد مؽ

السؾ ػؾ يؽ  بعراسػة قامػخ العراسػات ىػضه أف إال واألجشبيػة، العرميػة البيئػات وػي ،الػروح السعشؾ ػة

 العراسػات ىػضه  م  البااث اطبلع خبلؿ ومؽ وييا، السؾجؾدة البيئة وادب مختم ة جؾانب مؽ

 لػعى السعشؾ ػة الػروح يعز ػز وػيو بلقتيػا  القيػادة اإلبعا يػة مؾ ػؾع إلػ  يتظػرؽ  أنيػا لػؼ وجػع

 .الؾطشي واألمؽ العاخمية وزارة مشتدبي
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 القيادة اإلبجاعيةالجراسات التي تشاولت 

 الفمدطيشية: أولا. الجراسات
( بعشىىؽان : درجىىة مسارسىىة مىىجيخي السىىجارس بؽكالىىة ال ىىؽث 2018دراسىىة )أبىىؽ حذىىير   .1

وعالقتيا بثقافة اإلنجىاز لىجييػ مىؼ وجيىة نعىخ الجولية بسحافعات غدة لمقيادة اإلبجاعية 
 معمسييػ.
ال  التعرؼ  م  درجة درجة مسارسة معحرى السعارس بؾأالة الغؾث العولية  ىجفت الجراسة

، بسحاوغات غزة لمقيادة اإلبعا ية و بلقتيا بثقاوة اإلنجاز لعحيؼ مؽ وجية نغر معمسييؼ
 مدتخعمًا السشيج الؾو ي التحميمي.

ايث اف درجة مسارسة  سعاء الكميات وي الجامعات  إلى الشتا ج التالية سة مرت الجرا
ال مدظيشية لمقيادة اإلستراييجية مؽ وجية نغر أ زاء الييئة التعر دية جاءت بؾزف ندبي 

% وىي بعرجة أبيرة ويؾجع  بلقة اريبا  دالة إارا يًا بيؽ متؾسا يقعحرات أ زاء 72.521
عات ال مدظيشية لعرجة مسارسة  سعاء الكميات لمقيادة اإلستراييجية ، الييئة التعر دية وي الجام

 وميؽ متؾسا يقعحراييؼ لعرجة مسارستيؼ لتظؾ ر أدا يؼ.

يظؾ ر السيارات اإلستراييجية لعسعاء الكميات مؽ  وأواى الباحث بعجة تؽايات مؼ أىسيا
وي أاوة السدتؾ ات القيادية واإلدار ة داخ   خبلؿ البرامج الشؾ ية ويعز ز التؾجيات اإلستراييجية

 الجامعات واالست ادة مؽ يجارب الجامعات العالسية وي يظؾ ر أداء أ زاء ىيئة التعر س.

القيىىادة اإلبجاعيىىة وعالقتيىىا بتعديىىد الجافعيىىة لىىجى (: بعشىىؽان "2017دراسىىة أبىىؽ كمىىؽب) .2
 "بسحافعات غدة معمسي السجارس الثانؽية في وزارة التخبية والتعميػ العالي

إل  التعرؼ  م  واقع القيادة اإلبعا ية و بلقتيا بتعز ز العاوعية لعى  ىجفت ىحه الجراسة 
معمسي السعارس الثانؾ ة وي وزارة الترمية والتعميؼ العالي بسحاوغات غزة، ووي سبي  ىضه الغاية 

( ، مدتخعمًا 268قؾاميا)قاـ البااث يظبيق أداة العراسة  االستبانة    م   يشة طبقية  ذؾا ية 
 السشيج الؾو ي التحميمي.

أف واقع القيادة اإلبعا ية يتؾاور وي معحرى السعارس الثانؾ ة وي وقج أظيخت نتا ج الجراسة    
%( ، ومعرجة مؾاوقة )كبيرة( وأعيرت 73.523وزارة الترمية والتعميؼ بسحاوغات غزة بشدبة )
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معمسي السعارس الثانؾ ة وي وزارة الترمية والتعميؼ أيزا أف مدتؾى يعز ز العاوعية لعى 
 %( وىؾ بعرجة مؾاوقة )كبيرة(.74.578بسحاوغات غزة جاءت بشدبة )

بزرورة ز ادة و ي معحرى السعارس بتعز ز العاوعية لعى السعمسيؽ وي  وقج أوات الجراسة 
وح السعشؾ ة السعارس الثانؾ ة، و رورة ي ؾ ض بعض الربلايات لسعحرى السعارس لروع ر 

لمسعمسيؽ، وإشراؾ السعمسيؽ بايخاذ القرارات وا تبار العاوعية  شرر ميؼ وي انجاز األ ساؿ 
 السظمؾمة ويظؾ ر السؤسدة الترمؾ ة.

القيىىىادة اإلبجاعيىىىة لمسىىىجيخيؼ ودورىىىىا فىىىي تعديىىىد سىىىمؽك (: بعشىىىؽان "2016دراسىىىة أبىىىؽ نعسىىىة) .3
 "بسحافعات غدة السؽا شة التشعيسية لمسعمسيؼ في السجارس الثانؽية

إل  التعرؼ  م  مدتؾى القيادة اإلبعا ية لسعحر ؽ السعارس الثانؾ ة  ىجفت ىحه الجراسة 
بسحاوغات غزة و بلقتيا بدمؾؾ السؾاطشة التشغيسية لمسعمسيؽ يبعُا لمستغير )الجشس، م اف 
العس ، سشؾات الخعمة، التخرص، السؤى  العمسي( أسا ىعوخ لمتعرؼ  م  يقعحرات السعمسيؽ 

ع السعحر ؽ، ووي سبي  ىضه الغاية قاـ البااث يظبيق أداة العراسة لسدتؾى القيادة اإلبعا ية  ش
 ومعمسة، مدتخعمًا السشيج الؾو ي التحميمي. معمسا( 433 االستبانة   م   يشة قؾاميا)

بؾجؾد  بلقة اريباطيو  طردية مؾجبة ذات داللة إارا ية بيؽ   وقج أظيخت نتا ج الجراسة 
ؾاور القيادة اإلبعا ية لعى السعحر ؽ ومتؾسظات يقعحرا متؾسظات يقعحرات السعمسيؽ لعرجة ي

 السعحر ؽ لدمؾؾ السؾاطشة التشغيسية.
يسية ويعز زىا بزرورة ز ادة و ي معحرى السعارس بدمؾؾ السؾاطشة التشغ وقج أوات الجراسة  

 رورة ي ؾ ض الربلايات لسعحرى السعارس لروع روح السعشؾ ة لمسعمسيؽ ، و بسعارسيؼ باستسرار
 إشراكيؼ بايخاذ القرارات.و 

( بعشىىؽان : دور القيىىادة اإلبجاعيىىة فىىي تحدىىيؼ مدىىتؽى الثقافىىة 2016دراسىىة )سىىاعج   .4
 التشعيسية في وزارة الرحة الفمدطيشية.

ال  التعرؼ  م  معى يؾاور سسات القيادة اإلبعا ية لعى السدئؾليؽ  ىجفت الجراسة 
وي وزارة الرحة ال مدظيشية، أسا ىعوخ إل  اختبار طبيعة العبلقة بيؽ القيادة اإلبعا ية والثقاوة 

 التشغيسية بؾزارة الرحة ال مدظيشية، وايباع السشيج الؾو ي التحميمي.
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ايث أعيرت الشتا ج أف ندبة القيادة اإلبعا ية لعى إل  الشتا ج التالية   مرت الجراسة
%، وأعيرت الشتا ج أف 80.6السدئؾليؽ وي وزارة الرحة ال مدظيشية بالسحاوغات الجشؾمية 

ىشاؾ  بلقة طردية ذات داللة إارا ية بيؽ القيادة اإلبعا ية ب بعادىا السختم ة وميؽ العرجة 
 ة الرحة ال مدظيشية بالسحاوغات الجشؾمية.الكمية لمثقاوة التشغيسية الدا عة وي وزار 

بععة يؾويات مؽ أىسيا العس   م  يعز ز وروع مدتؾى أداء معحرى مؽ خبلؿ وأواى الباحث 
الحاقيؼ بالعورات التعر بية وي مجاؿ القيادة وال سيسا القيادة اإلبعا ية، وأف حؾل  وانعؾ القرار 

أىسية  شع اختيارىؼ لسؽ يذغ  مشرب معحر، وي وزارة الرحة اإلبعاع القيادى ما يدتحق مؽ 
 وا تساد معاحير وآليات يزسؽ ووؾؿ أوحاب الك اءات والسبع يؽ إل  ىضه الؾعي ة.

 العخبية: الجراسات

(: بعشؽان "القيىادة اإلبجاعيىة وأثخىىا عمىى ابدا  السىتخاتيجي لمسشعسىات 2016دراسة ادمؽ) .1
 الكيخبا "دراسة حالة الذخكة الدؽدانية لتؽزي   –

 التعرؼ  م  العبلقة بيؽ القيادة اإلبعا ية واألداء االستراييجي لمسشغسات ىجفت ىحه الجراسة
اإلبعاع والسثابرة والسبادرة واداسية القا ع  م  األداء االستراييجي والتعرؼ  م  أثر )

 يشة طبقية    م  االستبانة لمسشغسات( ، ووي سبي  ىضه الغاية قاـ البااث يظبيق أداة العراسة
( السعراء ورؤساء األقداـ بالذرأة الدؾدانية، مدتخعمًا السشيج الؾو ي 120 ذؾا ية قؾاميا)

 .التحميمي
ىشالػ  بلقة إيجابية بيؽ اإلبعاع واألداء االستراييجي لمسشغسات وأف وقج أظيخت نتا ج الجراسة  

لمسشغسات، ووجؾد  بلقة إيجابية ىشاؾ ىشالػ  بلقة إيجابية بيؽ السثابرة واألداء االستراييجي 
بيؽ السبادرة واألداء االستراييجي لمسشغسات، وأيزا ىشالػ  بلقة إيجابية بيؽ اداسية القا ع 

 لمسذ بلت واألداء االستراييجي لمسشغسات.
بزرورة االىتساـ بس يؾـ السثابرة لمتخمص مؽ السذاك  الستعمقة بالعامميؽ،  وقج أوات الجراسة 

يظبيق م يـؾ اإلبعاع لبلست ادة القرؾى مؽ قعرات العامميؽ وي ايخاذ القرارات و م  الذرأة 
الستعمقة ب  ساليؼ وا  السذاك  واإلبعاع وي أداء السياـ السؾأمة إلييؼ، ويؾوي العارسة القادة 

 .بالذرأة باستخعاـ الت ؾ ض و عـ ارر جسيع الربلايات وي حع القا ع
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دتؽى مسارسة مجيخات السخحمة الثانؽية مجيشة حا ل  (: بعشؽان "م2015دراسة الخشيجي) .2
 القيادة اإلبجاعية وأثخىا في سمؽك السؽا شة التشعيسية لجى السعمسات"

التعرؼ  م  مدتؾى ميارات القيادة اإلبعا ية لعى معحرات السعارس  ىجفت ىحه الجراسة 
والتعرؼ  م  أثر  الثانؾ ة، ومدتؾى سمؾؾ السؾاطشة التشغيسية لعى معمسات معحشة اا  ،

ميارات القيادة اإلبعا ية لعى السعحرات وي سمؾؾ السؾاطشة التشغيسية لعى السعمسات. والتعرؼ 
 م  ال روؽ بيؽ يقعحرات معحرات السعارس الثانؾ ة لسدتؾى مسارستيؽ لسيارات القيادة 

 م   يشة طبقية اإلبعا ية، ووي سبي  ىضه الغاية قاـ البااث يظبيق أداة العراسة  االستبانة  
( مرش ة ال  معحرة معرسة ومعمسة لمسرامة الثانؾ ة، مدتخعمًا السشيج 280 ذؾا ية قؾاميا)

 الؾو ي التحميمي.
أف مدتؾى مسارسة معحرات السعارس الثانؾ ة وي معحشة اا    وقج أظيخت نتا ج الجراسة  

سؽ مدتؾى السسارسة لسيارات القيادة اإلبعا ية بذ    اـ ووي السجاالت األرمعة جاء  
العالي، و أف مدتؾى سمؾؾ السؾاطشة التشغيسية لعى السعمسات بذ    اـ ووي السجاالت 
األرمعة جاء  سؽ مدتؾى الدمؾؾ العالي، أكثر ميارات القيادة اإلبعا ية ي ثيرا وي سمؾؾ 

رة، ثؼ ميارة السؾاطشة التشغيسية لعى السعمسات بذ    اـ ىي ميارة السبادرة، يمييا ميارة السثاب
 الحداسية لمسذ بلت وأخير ا  ميارة األوالة.

بزرورة  قع العورات التعر بية لسعحرات السعارس الثانؾ ة وغيرىا مؽ  وقج أوات الجراسة  
السراا  التعميسية، يتعمق ب ي ية يؾعيز ميارات القيادة اإلبعا ية بغرض يحديؽ مسارسة 

 السعمسات لدمؾؾ السؾاطشة التشغيسية . 
(: بعشىىىؽان "القيىىىادة اإلبجاعيىىىة وعالقتيىىىا بستطمبىىىات إدارة 2015دراسىىىة اىىىالي وبىىىاني) .3

 السعخفة في جامعة الكؽفة مؼ وجية نعخ القيادات اإلدارية فييا"
التعرؼ  م  إبراز واقع القيادة اإلبعا ية وأضلػ الكذز  ؽ طبيعة  ىجفت ىحه الجراسة 

ىشاؾ نسا سيشدجؼ مع يؾجييات العولة وي ع  إدارة السعروة وي جامعة الكؾوة ويسا إذا أاف 
الغروؼ الراىشة والتي يتظمب سمؾؾ قيادى مبعع يداىؼ برؾرة مباشرة وي ز ادة مععالت 

 م   يشة طبقية   ث يظبيق أداة العراسة  االستبانةاألداء، ووي سبي  ىضه الغاية قاـ الباا
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ؾوة، مدتخعمًا السشيج الؾو ي ( مؽ القيادات اإلدار ة وي جامعة الك100 ذؾا ية قؾاميا)
 التحميمي.
أف ىشاؾ قيادات وا ية وميتسة بتظبيق إدارة السعروة  وقج أظيخت نتا ج الجراسة  

ومذجعة لتبادؿ السعمؾمات بيؽ األوراد العامميؽ، وأيزا يؾوير بشية معمؾمايية اؾؿ واقع 
ييا، يبضؿ الجامعة جيؾدًا الخعمات الحالية ويؾقعات التؾسع وييا ووقًا الاتياجات اإلوراد و

 لتحقيق التشسية واالريقاء بسدتؾى الخعمات السقعمة إل  األوراد مؽ خبلؿ يؾوير بيئة مشاسبة.
ؼ االىتساـ بالكادر البذرى با تباره العشرر األى بزرورةوقج أوات الجراسة    

والتؾسع وي ي ؾ ض القيادات بعض الربلايات إل   ،واألساسي وي دورة اياة السشغسة
السرؤوسيؽ ويععد مراكز ايخاذ القرار ويقميص السدتؾ ات الرأسية بحيث يكؾف أوقية مرنة، 

 و رورة أف يتبش  الجامعة قيادات و شاور إدار ة متقعمة ويسيزىا  ؽ مشاودييا.
حتياجىات التجريبيىة لمقيىادة (: بعشؽان: "درجة السسارسة العسمية وال2012دراسة ال امجي ) .4

 اإلبجاعية كسا يترؽرىا القادة ابكاديسيؽن بجامعة الباحة"
إل  التعرؼ  م  درجات السسارسة العسمية واالاتياجات التعر بيػة لمقيػادة  ىجفت ىحه الجراسة

اإلبعا يػػػة أسػػػا حترػػػؾرىا القػػػادة األكػػػاديسيؾف بجامعػػػة البااػػػة ويػػػؼ اسػػػتخعاـ السػػػشيج الؾوػػػ ي 
 السدحي.

إلػػػػ  الشتػػػا ج التاليػػػػة: أف السدػػػتؾى اإلجسػػػػالي لعرجػػػة مسارسػػػػة أبعػػػػاد  وقىىىج تؽاىىىىمت الجراسىىىىة
السسارسػػة العسميػػة لمقيػػادة اإلبعا يػػة لػػعى القػػادة األكػػاديسييؽ بجامعػػة البااػػة مػػؽ وجيػػة نغػػر أوػػراد 

 العيشة أانخ بعرجة قميمة.

دة األكػػاديسيؾف بجامعػػة : و ػػع الدػػب  الك يمػػة بز ػػادة امػػتبلؾ القػػاوقىىج أواىىت الجراسىىة بسىىا يمىىي
البااػػة لمسسارسػػات العسميػػة واالاتياجػػات التعر بيػػة لمقيػػادة اإلبعا يػػة، والعسػػ   مػػ  يعز ػػز قػػعرات 

 القادة المتبلؾ ميارات وأبعاد القيادة اإلبعا ية.
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 الجراسات ابجشبية:

 &Aripin1& Ubud Salim & Margono Setiawa nدراسة .1
Djumahir(2013 بعشؽان" تأثيخ :) الثقافة التشعيسية وابنساط القياديىة عمىى الخضىا

 جاوا ال خبية("  -الىؽظيفي وابدا  التشعيسي لقطاع الذخ ة في)بانجونغ  سيساىي  غاروت 

قيػاس ويحميػ  مػعى يػ ثير الثقاوػة التشغيسيػة واألنسػا  إل  التعرؼ  ىجفت ىحه الجراسة  
ووي سبي  ىضه الغاية قاـ البااث القيادحػة والر ا الؾعي ي  م  أداء السشغسات الذرطية، 

،  مػؽ رجػاؿ الذػرطة( 167يظبيق أداة العراسة  االستبانة   م   يشة طبقية  ذؾا ية قؾاميا)
 .مدتخعمًا السشيج الؾو ي التحميمي

ىشاؾ أثر وا ا لمثقاوة التشغيسية والشسا القيادى ايجاه  وقج أظيخت نتا ج الجراسة  
الر ا الؾعي ي، والر ا الؾعي ي  س  وسػيا مػؤثر بػيؽ الثقاوػة التشغيسيػة واألداء التشغيسػي 

ا القيػادى وميؽ الشسا القيادى واألداء التشغيسي، ىشاؾ أثػر معشػؾى وا ػا لمثقاوػة التشغيسيػة والػشس
 ايجاه األداء التشغيسي.

بزرورة جع  الثقاوة التشغيسية وأسمؾب القيادة وي الذرطة بانعونغ، وقج أوات الجراسة   
سيساىي وغاروت وأداء جيعا،  ام  الر ا الؾعي ي يربا  امبل ىاما لع ؼ ثقاوة يشغيسية 

 .األ زاء أقؾى، وأسمؾب القيادة ووقا لتؾقعات
(: بعشؽان " تأثيخ أساليب القيادة السذخفيؼ في السجرسة عمى 2013) Lee Chao  دراسة .2

  الفعالية التشعيسية استخجام التشعيػ اللتدام والت ييخ التشعيسي كؽسطا 
The Influences of School Supervisors’ Leadership Styles upon 
Organizational Effectiveness: Using Organizational Commitment 
and Organizational Change as Mediators 

 م  ىؾ التحقق مؽ آثار أساليب القيادة السذرويؽ السعرسة إل  التعرؼ  ىجفت الجراسة  
ووي سبي  ىضه الغاية قاـ  م  وال عالية التشغيسية، مع االلتزاـ التشغيسي والتغيير التشغيسي 

السعمسيؽ ( 300 االستبانة   م   يشة طبقية  ذؾا ية قؾاميا) أداة الجراسةالبااث يظبيق 
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مدتخعمًا ، الست رغيؽ السحا ر ؽ أو مشاوب رويعة السدتؾى وي جامعة يكشؾلؾجية ياحؾانية
 .الؾو ي التحميمي السشيج

 أساليب القيادة لمسذرويؽ وي السعرسة التي جرى  مييا العراسة ي ثيراً  وقج أظيخت نتا ج الجراسة 
 م  ال عالية التشغيسية، أساليب القيادة السذرويؽ وي السعرسة التي يجرى  ومباشراً  ابياً إيج

وحريا، بؾساطة االلتزاـ التشغيسي يسارس ي ثير وساطة غير مباشرة أبيرة ومحعدة  م  األداء 
 .التشغيسي

وفعالية تقييػ القيػ الذخرية  وأنساط القيادة الدا جة   (:2008Bruno,دراسة بخونؽ ) .3
 القيادة

يقييؼ القيؼ الذخرية، وأنسا  القيادة الدا عة، ووعالية القيادة، والعبلقة بيؽ  ىجفت الجراسة
وعالية القيادة والتؾازف بيؽ القيؼ الذخرية، والعبلقة بيؽ وعالية القيادة والتساحز التشغيسي، 
والعبلقة بيؽ التؾازف والقيؼ الذخرية والتساحز التشغيسي، لسجسؾ ة مؽ السعحر ؽ التش يضحيؽ وي 

 لععحع مؽ السشغسات البراز مية. ا

أنو ال حؾجع يؾازف وي القيؼ الذخرية لمسعحر ؽ التش يضحيؽ، وأف القيؼ بيشت نتا ج الجراسة 
االقترادية والشغر ة ىي الدا عة. باإل اوة إل   عـ وجؾد السرونة وي ما حتعمق ب ساليب 

  يانيشبؾـ وشسيعت.القيادة، مع سيادة نسا القا ع حبيع القرار، ادب نسؾذج 

وأووخ  وجؾد وروؽ ذات داللة إارا ية يعزى إل  متغير العسر،  عـ أظيخت الشتا ج
العراسة بايخاذ  عد مؽ السبادرات التي يؤدى إل  يحديؽ يظؾ ر القادة الضى حيعؼ إل  إقامة 

 .مجتسع جعحع

لمسؽظفيؼ وبىيؼ العالقة بيؼ الستطمبات اإلبجاعية : (Unsworth et. al. 2005دراسة ) .4
 إبجاع السؽظف

Creative requirement: aneglected construct in the study of employee 

creativity? 

إلػػ  التعػػرؼ  مػػ  العبلقػػة بػػيؽ الستظمبػػات اإلبعا يػػة لمسػػؾع يؽ ومػػيؽ إبػػعاع  ىىىجفت الجراسىىة
أىػػػػعاؼ  السؾعػػػػز واستكذػػػػاؼ دور السشغسػػػػات اإلبعا يػػػػة أؾسػػػػيا بػػػػيؽ  ؾامػػػػ  العسػػػػ ، ولتحقيػػػػق

العراسة ايبع البااثؾف السػشيج الؾوػ ي التحميمػي واسػتخعمؾا االسػتبياف أػ دوات بحثيػة يػؼ يظبيقيػا 
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مؾعز وي مدتذ    اـ وي السسمكة الستحعة يؼ اختيارىؼ بالظر قة  2070 م   يشة م ؾنة مؽ 
 العذؾا ية.

امػػ  بػػيؽ د ػػؼ يعتبػػر الستظمبػػات اإلبعا يػػة وسػػيا أ تؽاىىمت الجراسىىة إلىىى الشتىىا ج التاليىىة:
القيػػػادة وإبػػػعاع السؾعػػػز، يعتبػػػر الستظمبػػػات اإلبعا يػػػة وسػػػيا جز ػػػي بػػػيؽ أػػػ  مػػػؽ السذػػػارأة وػػػي 

 الدمظة ومتظمبات الؾقخ وميؽ إبعاع السؾعز.

إجراء دراسات مدتقبمية يدتكذز أثر عػروؼ العسػ  مػؽ ايػث  وقج أوات الجراسة بسا يمي
  غا العس   م  اإلبعاع.

 الخوح السعشؽيةالجراسات التي تشاولت 
 أولا. الجراسات الفمدطيشية

(  بعشؽان: أساليب ادارة الرخاع التشعيسي لجي مىجيخى السىجارس 2017دراسة)عمؽان   .1
 الثانؽية بسحافعات غدة وعالقتيا بسدتؽى الخوح السعشؽية لمسعمسيؼ

السػػعارس الثانؾ ػػة  الػػ  التعػػرؼ الػػ  أسػػاليب ادارة الرػػراع التشغيسػػي لػػعى مػػعحرى  ىىىجفت الجراسىىة
 بسحاوغات غزة و بلقتيا بسدتؾى الروح السعشؾ ة لمسعمسيؽ.

: أف جسيػع وقػرات الػروح السعشؾ ػة وتؽامت الجراسة الحالية الي مجسؽعة مؼ الشتا ج مؼ أىسيا
 جاءت بسدتؾى  اؿ لعى معمسي معارس الثانؾ ة بسحاوغات غزة مؽ وجية نغرىؼ.

 ػرورة العسػ   مػ  السحاوغػة  مػ   أىسيىاؽاىيات مىؼ و مرت الجراسىة الىى مجسؽعىة مىؼ الت
السدتؾى العػالي مػؽ الػروح السعشؾ ػة لػعى معمسػي السػعارس الثانؾ ػة واسػتحعاث االليػات التػي يز ػع 

 مؽ داوعيتيؼ لمعس .

( بعشؽان: واق  السسارسات الدارية لجى مىجيخي مىجارس وكالىة 2016دراسة)أبؽ ريالة  .2
 وعالقتيا بسدتؽى الخوح السعشؽية لمسعمسيؼال ؽث الجولية في محافعات غدة 

الي التعرؼ  مػ  واقػع السسارسػات االدار ػة لػعى مػعحرى مػعارس وأالػة  ىجفت الجراسة 
الغػػػؾث العوليػػػة وػػػي محاوغػػػات غػػػزة و بلقتيػػػا بسدػػػتؾى الػػػروح السعشؾ ػػػة لمسعمسػػػيؽ، ولتحقيػػػق 

 أىعاؼ العراسة استخعمخ البااثة السشيج الؾو ي التحميمي.
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مدػتؾى الػروح السعشؾ ػة لمسعمسػيؽ وػي  أىسيىاجراسىة الىي العجيىج مىؼ الشتىا ج مىؼ وتؽامت ال
 ( بعرجة يقعحر أبيرة.79.10وأالة الغؾث العولية وي محاوغات بمغ)

 ػػرورة االىتسػػاـ بتػػؾوير سػػب  الرااػػة لمسعمسػػيؽ مػػؽ ايػػث يػػؾوير الس ػػاف  وأواىىت الجراسىىة:
تسرار وي روع الروح السعشؾ ػة لمسعمسػيؽ السشاسب والسر ا ليؼ والسشاسب لظبيعة  سميؼ، واالس

 لسا لو مؽ أثر وي يحديؽ السخرجات.

( بعشىىؽان: درجىىة مسارسىىة مىىجيخي السىىجارس البتجا يىىة 2014دراسىىة )أبىىؽ حدىىب     .3
 بسحافعات غدة لمقيادة السؽزعة وعالقتيا بسدتؽى الخوح السعشؽية لمسعمسيؼ.

مػعحرى السػعارس االبتعا يػة بسحاوغػات غػزة الػ  التعػرؼ  مػ  درجػة مسارسػة  ىجفت ىحه الجراسىة
لمقيادة السؾز ة و بلقتيا بسدتؾى الػروح السعشؾ ػة لمسعمسػيؽ، واسػتخعمخ العراسػة السػشيج الؾوػ ي 

 التحميمي.

أىسيػا: بمػغ مدػتؾى الػروح السعشؾ ػة لػعى معمسػي  وقج  مرت الجراسة إلىى مجسؽعىة مىؼ الشتىا ج
(  ومعرجػػػة أبيػػػرة ادػػػب 76.21السػػػعراس االبتعا يػػػة بسحاوغػػػات غػػػزة مػػػؽ وجيػػػة نغػػػر السعمسػػػيؽ)

السحػػػ السدػػتخعـ وػػي العراسػػة، وجػػؾد وػػروؽ ذات داللػػة اارػػا ية لسدػػتؾى الػػروح السعشؾ ػػة يعػػزى 
 ير سشؾات الخعمة.لستغيرات الجشس لرالا االناث، و عـ وجؾد وروؽ يعزى لستغ

بزػػرورة يحدػػؽ ويعػػعح  األنغسػػة والمػػؾا ا التػػي يعسػػ   مػػ  شػػعؾر السعمػػؼ  وقىىج أواىىت الجراسىىة:
باألمػػػاف الػػػؾعي ي، و ػػػرورة نذػػػر ثقاوػػػة يؾز ػػػع القيػػػادة، وإ ظػػػاء السز ػػػع مػػػؽ الػػػعورات التعر بيػػػة، 

 و رورة مشا السعمسيؽ الحؾاوز السادية والسعشؾ ة.

ان: درجىىة مسارسىىة مىىجيخي مكاتىىب التخبيىىة والتعمىىيػ ( بعشىىؽ 2014دراسىىة )السحسىىادي   .4
 بسكة السكخمة لمقيادة التذاركية وعالقتيا بالخوح السعشؽية مؼ وجية نعخ السذخفيؼ.

إل  يحعحع درجة مسارسة معحرى م ايب الترمية والتعميؼ بس ػة الس رمػة لمقيػادة  ىجفت ىحه الجراسة
غر السذرويؽ، واستخعـ البااػث السػشيج الؾوػ ي التذارأية و بلقتيا بالروح السعشؾ ة مؽ وجية ن

 (مذروًا ومذروة.188االريباطي، ويؼ يظبيق العراسة مؽ خبلؿ اإلستبانة ويظبيقيا  م  )
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إلػػ  مجسؾ ػػة مػػؽ الشتػػا ج مػػؽ أىسيػػا: أف درجػػة الػػروح السعشؾ ػػة لمسذػػرويؽ  وقىىج  مرىىت الجراسىىة
 ػػػؽ العسػػػ ، واالاتػػػراـ بػػػيؽ كانػػػخ بعرجػػػة  اليػػػة يتعمػػػق بالذػػػعؾر بػػػالحرص  مػػػ   ػػػعـ التغيػػػب 

 الزمبلء، والعبلقة القؾ ة بيشيؼ، والذعؾر بال خر النتسا ي لمس تب الضى أ س  بو.

بالت كيػع  مػ   ػرورة السحاوغػة  مػ  روح معشؾ ػة مري عػة،  وفي ضؽ  الشتىا ج  أواىت الجراسىة
السذػػػػرويؽ و ػػػػرورة مسارسػػػػة القيػػػػادة التذػػػػارأية بس ايػػػػب الترميػػػػة والتعمػػػػيؼ مػػػػؽ ىػػػػبلؿ ي عيػػػػ  دور 

 الترمؾ يؽ ومذارأتيؼ وي وشا ة وايخاذ القرار  م  مدتؾى م ايب الترمية والتعميؼ.

 الجراسات العخبية

 لمعامميؼ السعشؽية بالخوح وعالقتيا التخقية: بعشؽان  (2017 القحطاني )دراسةىجفت  .1
 الذخقية السشطقة بإمارة

 و  الذرقية السشظقة ب مارة لمعامميؽ السعشؾ ة بالروح لمتعرؼ  م  الترقية و بلقتيا الجراسة
يسث  مجتسع العراسة وي العامميؽ ب مارة ي، و استخعـ البااث وي ىضه العراسة السشيج الؾو 

( 275( مؾع ًا، ويؼ اختيار  يشة  ذؾا ية مشيؼ يسثمخ وي  عد )865السشظقة الذرقية و عدىؼ )
 مؾعز.

أف أوػػػػػراد  يشػػػػػة العراسػػػػػة مؾاوقػػػػػؾف وػػػػػي إجابػػػػػاييؼ  ػػػػػؽ واقػػػػػع الػػػػػروح السعشؾ ػػػػػة  أىىىىىىػ الشتىىىىىا ج: 
يؾجػػػػػػػع  بلقػػػػػػػة طرديػػػػػػػة ذات داللػػػػػػػػة ، و (3.51لمعػػػػػػػامميؽ ب مػػػػػػػارة السشظقػػػػػػػة الذػػػػػػػرقية بستؾسػػػػػػػا )

 إارا ية بيؽ واقع الترقيات وواقع الروح السعشؾ ة لمعامميؽ ب مارة السشظقة الذرقية.

أىسيػػػػػة ، و ت وػػػػػي اإلمػػػػػارة بذػػػػػ   مػػػػػعروس ومشيجػػػػػيأىسيػػػػػة أف يػػػػػتؼ الترقيػػػػػا أىىىىىىػ التؽاىىىىىيات: 
أىسيػػػػػػػة وجػػػػػػػؾد بػػػػػػػعح  مػػػػػػػادى أو ، و ت الت دحبيػػػػػػػة بػػػػػػػالسشع مػػػػػػػؽ الترقيػػػػػػػاتي عيػػػػػػػ  العسػػػػػػػ  بػػػػػػػالقرارا

معشػػػػػػؾى يسػػػػػػشا لسدػػػػػػتحقي الترقيػػػػػػة وػػػػػػي االػػػػػػة وجػػػػػػؾد معؾقػػػػػػات إدار ػػػػػػة أو يشغيسيػػػػػػة يحػػػػػػؾؿ دوف 
 .يرقيتيؼ

 الىىىىخوح بسدىىىتؽى  وعالقتيىىىىا العميىىىا اإلدارة أ القيىىىىات: بعشىىىؽان  (2016 دمحم ) دراسىىىة .2
 .التجريذ ىيئة بعزا  السعشؽية
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أخبلقيات اإلدارة العميا و بلقتيا بسدتؾى الروح السعشؾ ة أل زاء ىيئة  تشاولت الجراسة  
التعر س، أسا ىعوخ ىضه العراسة بذ   ر يدي إل  قياس درجة التزاـ اإلدارة العميا ب خبلقيات 

ال ر ية الر يدية التالية ىشالػ  بلقة إجابية ذات داللة العس  اإلدارى، ثؼ إختبرت العارسة 
، الشزاىة ، الععالة( ومدتؾى الروح ا )التعاوف ، الذ اويةإارا ية بيؽ أخبلقيات اإلدارة العمي

السعشؾ ة أل زاء ىيئة التعر س، وإيبعخ العراسة السشيج الؾو ي التحميمي السبل ؼ لظبيعة 
أ داة لجسع بيانات العراسة الس ؾنة مؽ أ زاء ىيئة التعر س  العراسة ايث يؼ يرسيؼ إستبانة

 .العامميؽ وي الجامعات الدؾدانية الخاوة
دا سة جز يا لتؤأع ي ثير أخبلقيات اإلدارة العميا  م  الروح  وجا ت نتا ج التحميل

 بيؽ ةإيجابيالسعشؾ ة أل زاء ىيئة التعر س ايث أثبتخ وحة ال ر يات التالية ىشاؾ  بلقة 
التعاوف والعبلقات االندانية وي العس  وأف ىشاؾ  بلقة إيجابية بيؽ اإلستقامة والعبلقات 
االندانية وي العس  وأف ىشالػ  بلقة إيجابية بيؽ التعاوف ور ا العامميؽ  ؽ العس  وأف ىشالػ 

 . بلقة إيجابية بيؽ التعاوف والحؾاوز السادية والسعشؾ ة
الشغر ة والتظبيقية أىسيا ا ظاء وروة  الت ثيراتمؽ إل  مجسؾ ة  كسا  مرت الجراسة 

ومقترااييؼ برؾرة مدتسرة ، وأضلػ  آرا يؼأل زاء ىيئة التعر س العامميؽ بالجامعات وي ابعاء 
االطبلع  م  يقار ر سير أدا يؼ لمتعرؼ  م  أسباب االنخ اض وي مدتؾى األداء ومحاولة 

 .ع أو اع ىيئة التعر س العامميؽ بالجامعاتمعالجتيا، أسا يجب  م  اإلدارة العميا ي ق
 

(ى  بعشؽن: درجة مسارسة  را ز القيادة التحؽيمية وعالقتيا 2012دراسة) مجديؼ   .3
 بالخوح السعشؽية بعزا  ىيئة التجريذ بالجامعات الدعؽدية.

إل  التعرؼ  م  درجػة مسارسػة خرػا ص القيػادة التحؾ ميػة و بلقتيػا بػالروح  ىجفت الجراسة
السعشؾ ػػػػة أل زػػػػاء ىيئػػػػة التػػػػعر س بالجامعػػػػات الدػػػػعؾدية، وقػػػػع اسػػػػتخعمخ البااثػػػػة السػػػػشيج 

 الؾو ي التحميمي.
: حرى أوراد  يشة العراسة ب ف مدتؾى الروح السعشؾ ػة وقج تؽامت الجراسة إلى الشتا ج التالية

يئػػػة التػػػعر س مري ػػػع، ويؾجػػػع  بلقػػػة اريباطيػػػة مؾجبػػػة ذات داللػػػة اارػػػا ية بػػػيؽ أل زػػػاء ى
مجاالت القيادة التحؾ مية ومدتؾى الروح السعشؾ ة أل زاء ىيئة التعر س، وأضلػ بيؽ القيادة 
التحؾ ميػػة أ ػػ  ومدػػتؾى الػػروح السعشؾ ػػة لػػعى أ زػػاء ىيئػػة التػػعر س، وال يؾجػػع وػػروؽ ذات 
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ت اسػػتجابات أوػػراد  يشػػة العراسػػة امػػؾ مدػػتؾى الػػروح السعشؾ ػػة داللػػة اارػػا ية بػػيؽ متؾسػػظا
أل زػػاء ىيئػػة التػػعر س يعػػزى لستغيػػرات: الجػػشس، الجامعػػة، الكميػػة، الريبػػة العمسيػػة، سػػشؾات 

 الخعمة.
بزػرورة يعز ػز الػػروح السعشؾ ػة، والعسػ   مػ  روعيػا مػؽ خػبلؿ الععحػػع  وقىج أواىت الجراسىة:

م  درجة اري اع الروح السعشؾ ة أل زاء ىيئة التعر س مؽ األساليب واألدوات، والسحاوغة  
 بالجامعات الدعؾدية.

 عمىى وانعكاسىاتو اإلداريىة لمقيىادات الىؽظيفي التىجويخ: بعشىؽان  (2011 فالتىو )دراسة .4
 بالخياض السدمحة القؽات بسدتذفى لمعامميؼ السعشؽية الخوح

انع اسػػػات التػػػعو ر الػػػؾعي ي لمقيػػػادات اإلدار ػػػة  مػػػ  الػػػروح  لمتعػػػرؼ  مػػػ  ىىىىجفت الجراسىىىة
 تكػػػؾف مجتسػػػع العراسػػػة مػػػؽ العػػػامميؽ ، و بسدتذػػػ   القػػػؾات السدػػػمحة بالر ػػػاض السعشؾ ػػػة لمعػػػامميؽ

ؾر واإلنػػاث مػػؽ ( مؾعػػز مػػؽ الػػضأ3000بسدتذػػ ي القػػؾات السدػػمحة بالر ػػاض والبػػالغ  ػػعدىؼ )
الؾوػػػ ي واسػػػتخعـ االسػػػتبانة أػػػ داة لجسػػػع بيانػػػات اسػػػتخعـ البااػػػث السػػػشيج ، و الشػػػاطقيؽ بالعرميػػػة

 .العراسة الشتا ج

 يشػػة العراسػػة محاحػػعحؽ وػػي  أف أوػػرادإلػػ  الععحػػع مػػؽ الشتػػا ج مػػؽ أىسيػػا :  تؽاىىمت الجراسىىة
جػػؾد وػػروؽ ذات داللػػة إارػػا ية نحػػؾ مدػػتؾى الػػروح و و  ، ابػػاييؼ  مػػ  مدػػتؾى الػػروح السعشؾ ػػةإج

يبػػيؽ  ،ات اإلدار ػػة بػػاختبلؼ متغيػػر العسػػرالػػؾعي ي لمقيػػاد السعشؾ ػػة لمعػػامميؽ وانع اسػػات التػػعو ر
 عـ وجػؾد وػروؽ ذات داللػة إارػا ية بػيؽ أوػراد  يشػة العراسػة مػؽ الػضأؾر واإلنػاث نحػؾ مدػتؾى 

 الروح السعشؾ ة وانع اسات التعو ر الؾعي ي لمقيادات اإلدار ة 

دى والسعشػؾى لسػا ليػا مػؽ االىتساـ بجؾانب التح يػز السػا: و مرت الجراسة لمتؽايات التالية
يػؾوير ال ػرص التعر بيػة مػؽ قبػ  القػادة بسػا يدػا ع و  ،ثر أبير  م  روع الروح السعشؾ ػة لمعػامميؽأ

العسػػػ   مػػػ  ز ػػػادة أواوػػػر التعػػػاوف والثقػػػة بػػػيؽ  ،رييؼ وقػػػعراييؼ العمسيػػػة والعسميػػػةوػػػي يشسيػػػة ميػػػا
 .العامميؽ وميؽ القادة وخاوة القادة الجعد
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   :الجراسات ابجشبية
تقييػ معشؽيات السعمسيؼ في أربعة ( بعشؽان: 2015)جيشيفخ بالك بيخن دراسة  .1

 .مجارس ابتجا ية

an evaluation of school of teacher morale in four elementary 
schools 

إل  التعرؼ  م  معشؾ ات السعمسيؽ وي السعارس السختم ة ويدميا الزؾء  م   ىجفت الجراسة
( معمسًا ومعمسة، وأانخ 285الدب  السس شة لتعز ز الروح السعشؾ ة، ويكؾنخ  يشة العراسة مؽ)

أداة العراسة  بارة  ؽ إجراء السقاببلت مع السعمسيؽ واإلدار يؽ باإل اوة إل  استبانة مععة 
 األدب الشغرى ودراسات ذات ومة بالسؾ ؾع ن دو. باال تساد  م 

إلػػ  مجسؾ ػػة مػػؽ الشتػػا ج مػػؽ أىسيػػا: يغيػػب السعمسػػيؽ وػػي السػػعارس ذات  وقىىج  مرىىت الجراسىىة
األداء األق   ػع ي السعمسػيؽ وػي السػعارس ذات األداء األ مػ ، و ػؤثر مدػتؾى األداء وػي الػروح 

 السعشؾ ة.

بالععحع مؽ األمؾر مؽ أىسيا: االىتساـ بالروح السعشؾ ة لمسعمسيؽ لسا ليا مؽ  وقج أوات الجراسة
أثػػػػر  مػػػػ  التحرػػػػي  العمسػػػػي لمظػػػػبلب، والسدػػػػا عة وػػػػي يحدػػػػيؽ الػػػػروح السعشؾ ػػػػة لمسعمسػػػػيؽ وػػػػي 

 السعارس، ويقعيؼ الع ؼ اإلدارى لمسعمسيؽ.

ة فىىي ترىىؽرات السعمسىىيؼ عىىؼ أثىىخ القيىىادة الخ يدىىي( بعشىىؽان: 2009)تؽمدىىؽن دراسىىة  .1
 .الثقافة والخوح السعشؽية لمسجرسة البتجا ية في الؽليات الستحجة ابمخيكية

perceptions of teachers on the imoact of principal leadership on 
the culture and morale of an elementary school 

الستؾسػظة والػروح  إلػ  الكذػز  ػؽ العبلقػة بػيؽ مسارسػات السػعحر ؽ وػي السػعارسىجفت الجراسة 
السعشؾ ػػة لمسعمسػػيؽ وػػي يمػػػ السػػعارس، ايػػث شػػارأخ سػػبع مػػعارس متؾسػػظة، واسػػتخعمخ البااثػػة 

القيادية، وأضلػ اسػتخعمخ البااثػة اسػتبانة  تلمسسارسالقياس مسارسات السعحر ؽ قا سة محتؾ ات 
 لمسعمسيؽ لجسع معمؾمات  ؽ الروح السعشؾ ة لعحيؼ.
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إل  مجسؾ ة مؽ الشتا ج أىسيا: ىشاؾ  بلقة اريبا  مؾجبػة بػيؽ السسارسػات  وقج  مرت الجراسة
القياديػػة لمسػػعحر ؽ والػػروح السعشؾ ػػة لمسعمسػػيؽ، ومسارسػػات السػػعحر ؽ التػػ  يدػػع  لتس ػػيؽ اآلخػػر ؽ 

 يؤثر ومذ   ايجابي جعًا وي روع الروح السعشؾ ة لمسعمسيؽ.

القياديػة بسػا يزػسؽ روػع الػروح السعشؾ ػة : يعز ػز السسارسػات وفي ضىؽ  الشتىا ج أواىت الجراسىة
 لمسعمسيؽ، ويح يز السعمسيؽ وروع الروح السعشؾ ة ليؼ ويس يشيؼ.

 دراسة الخوح السعشؽية لمسعمسيؼ ودافعيتيػ في نيؽيؽرك( بعشؽان: 2008)تاولدراسة  .1

carrying out mandated school efforts: a phenomenological study 
of new york teachers' morale and motiva 

لمكذز  ؽ الروح السعشؾ ة لمسعمسيؽ وداوعيتيؼ وىؼ يقؾمؾف بالجيؾد الس م يؽ بيا  ىجفت الجراسة
مؽ السعرسة، وقع استخعـ أسمؾب يعرؼ الغاىراييةػ وىؾ يعس   م  يحمي  دواوع السعمسيؽ 

 ات ومقاببلت متعسقة.ومدتؾ ات الروح السعشؾ ة لعحيؼ مؽ خبلؿ القياـ بسبلاغ

أىسيػػا: أف السعمسػػيؽ يذػػعروف بزػػغؾ   مػػ   وقىىج  مرىىت الجراسىىة إلىىى مجسؽعىىة  مىىؼ الشتىىا ج
أدا يؼ مؽ العولة والسجتسع واإلدارة، وأف السعمسيؽ يذعروف بعاوع قؾى وإيجابي ويقؾمؾف بيا  م  

س ذلػػػػ  مػػػ  أكسػػػ  وجػػػو، وأف السعمسػػػيؽ الػػػضحؽ يذػػػعروف بتػػػعف وػػػي الػػػروح السعشؾ ػػػة لػػػعحيؼ ويػػػشع 
 انخ اض داوعيتيؼ نحؾ القياـ بؾاجباييؼ الس م يؽ بيا.

: روػع الػروح السعشؾ ػة لمسعمسػيؽ، وإثػارة داوعيػة السعمسػيؽ لمقيػاـ وفي ضؽ  الشتا ج أوات الجراسىة
 بؾاجباييؼ  م  أكس  وجو.

 العام عمى الجراسات الدابقة: التعقيب
 مييػا  ارػ  التػي الشتػا ج  مػ  واالطػبلع العراسػة، لسؾ ػؾع الدػابقة العراسػات اسػتعراض بعػع

 أشػارت ايػث وغيرىػا، والشغر ػة السيعانيػة العراسػات طر ػق  ػؽ السجاؿ ليضا والعارسؾف  البااثؾف 
 لػعى السعشؾ ػة الػروح يعز ػز وػي ودورىػا االبعا يػة القيػادةيظبيق   أف الدابقة إل  العراسات غالبية

إيجابيػة، ومػا يسيػز ىػضه العراسػة  ػؽ غيرىػا  نتػا جلو  ، أافالؾطشي واألمؽ العاخمية وزارة مشتدبي
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مؽ العراسات الدابقة  أنيا يعتبر مؽ العراسات األوا   التػي قامػخ بػرما القيػادة اإلبعا يػة بػالروح 
 السعشؾ ة وي وزارة العاخمية واألمؽ الؾطشي ال مدظيشي.

  ومؼ  الل ما سبق مؼ دراسات يتزي لشا التالي:

 ودورىػا االبعا يػة القيػادةأف معغؼ العراسات الدابقة ىعوخ إل  يؾ ػيا مػعى أىسيػة أػ  مػؽ  .1
 . م  العامميؽ وماليسا مؽ دور ميؼ وأبير ووعاؿ، السعشؾ ة الروح يعز ز وي

أف العراسػػات الدػػابقة نؾ ػػخ وػػي اسػػتخعاميا لسشيجيػػة العراسػػة، ايػػث اسػػتخعمخ وػػي معغسيػػا  .2
مقابمػػػػػة  باال تسػػػػػاد  مػػػػػ  أدوات يمػػػػػػ العراسات)اسػػػػػتبانة،السػػػػػشيج الؾوػػػػػ ي التحميمػػػػػي وذلػػػػػػ 

 .مبلاغة،...إلخ(
أف العراسػػػات الدػػػابقة يباحشػػػخ العيشػػػة العراسػػػية لكػػػ  مشيػػػا بشػػػاًء  مػػػ  مجتسػػػع العراسػػػة، ايػػػث  .3

 اختم خ أاجاـ العيشات لك  مشيا ادب ال ئة التي استيعوتيا.
وأنػو ذو أىسيػة أبيػرة  لػروح السعشؾ ػةلروػع اأسػاس  القيػادة اإلبعا يػةبيشخ العراسات الدابقة أف  .4

 وي معغؼ دوؿ العالؼ.
 

 أوجو اتفاق الجراسة الحالية م  الجراسات الدابقة:

العراسػات الدػابقة وػي أىسيػة القيػادة اإلبعا يػة اي قخ العراسة الحالية مؽ ايػث اليػعؼ مػع  .1
 .وأضلػ قياس مدتؾى الروح السعشؾ ة

 لمعراسة. ك داة  االستبانة أداة  يااستخعام وي الدابقة ساتراالع مع الحالية سةراالع اي قخ .2
 اي قخ العراسة الحالية مع معغؼ العراسات الدابقة وي ايبا يا السشيج الؾو ي التحميمي. .3
اي قخ العراسة مع  عد مػؽ العراسػات الدػابقة، وذلػػ مػؽ ايػث ال ئػة السدػتيعوة والستسثمػة  .4

 ر ة العميا.وي أوحاب الؾعا ز اإلشراوية والسدتؾ ات اإلدا

 أوجو اإلستفادة مؼ الجراسات الدابقة:

وػػػي اختيػػػار مػػػشيج العراسػػػة واإلطػػػبلع  مػػػ  التجػػػارب الحعحثػػػة لتمػػػػ العراسػػػات مسػػػا ميػػػع  .1
 الظر ق لمعراسة الحالية لمؾوؾؿ إل  اىعاويا.
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 مشيػا حتشاسػب مػا انتقػاء ومالتػالي الدػابقة العراسػات وػي السدتخعمة األدوات  م  اإلطبلع .2
 .باإلستبانة الستسثمة أداييا لبشاء يسييعا الحالية العراسة مؾ ؾع مع

 .واإلقترااات التؾويات يقعيؼ وي الدابقة العراسات ويؾويات نتا ج مؽ اإلست ادة .3

 أوجو ا تالف الجراسة الحالية م  الجراسات الدابقة مؼ حيث :
 السعشؾ ػة الروح يعز ز وي ودورىا االبعا ية القيادة: ايث ىعوخ العراسة إل  التعرؼ  م  اليجف

 .الؾطشي واألمؽ العاخمية وزارة مشتدبي لعى
 .الؾطشي واألمؽ العاخمية وزارة: ايث أف العراسة يسخ وي البيئة

ولػيس  الػؾطشي واألمػؽ العاخميػة وزارةية وػي و: ايث يؼ اختيار أوػحاب الؾعػا ز اإلشػراالسجتس 
 جسيع العامميؽ وييا.

 الفجؽة البحثية
 ( حؾ ا ال جؾة البحثية لمعراسة2) جعوؿ رقؼ                 

 الجراسة الحالية الفجؽة البحثية الجراسات الدابقة

يشاولػػػػػػػػػػخ معغػػػػػػػػػػؼ العراسػػػػػػػػػػات  -
الدػػػػػػػػػػابقة القيػػػػػػػػػػادة اإلبعا يػػػػػػػػػػة 
ومتظمباييػػا ومجػػاالت يظبيقيػػا 

 بالذ   األكبر.
أبػػػػػػػػػرزت العراسػػػػػػػػػات الدػػػػػػػػػابقة  -

أىسيػػػػػػػػػػػػة القيػػػػػػػػػػػػادة اإلبعا يػػػػػػػػػػػػة 
ويظبيقيػػػػػػػػػػػػػػػػػا وػػػػػػػػػػػػػػػػػي جسيػػػػػػػػػػػػػػػػػع 
السؤسدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات الح ؾميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
والخاوػػػػػػة وأيزػػػػػػًا مؤسدػػػػػػات 

 السجتسع السعني.  
رأػػزت العراسػػات الدػػابقة  مػػ   -

 السؾع يؽ بذ    اـ.

لػػػؼ يرأػػػز العراسػػػات الدػػػابقة  -
 مػػ  أبعػػاد القيػػادة اإلبعا يػػة  
بذػػػ   م رػػػ  وخاوػػػة وػػػي 

األمػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ وزارة العاخميػػػػػػػػػػػػػػػػة و 
 الؾطشي ال مدظيشي.

 
لػػػؼ يػػػرما أى مػػػؽ العراسػػػات  -

ال مدػػظيشية القيػػادة اإلبعا يػػة 
بتعز ػػػز الػػػروح السعشؾ ػػػة وػػػي 
وزارة العاخميػػػػػػػػػػػػػػػػة واألمػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ 

 الؾطشي.
 
 

ييػػػػػػػعؼ العراسػػػػػػػة الحاليػػػػػػػة إلػػػػػػػ   -
 االبعا يػػػػة القيػػػػادةالتعػػػرؼ  مػػػػ  

 الػػػػػػػػػػروح يعز ػػػػػػػػػػز وػػػػػػػػػػي ودورىػػػػػػػػػػا
 وزارة مشتدػػػػػػػػبي لػػػػػػػػعى السعشؾ ػػػػػػػػة
 .الؾطشي واألمؽ العاخمية

يعتبػػػػػػػػر العراسػػػػػػػػة األولػػػػػػػػ  وػػػػػػػػي  -
ومدػػظيؽ  مػػ  اػػع  مػػؼ البااػػث 
التػػي يػػرما بػػيؽ متغيػػرى العراسػػة 
)القيػػػػػػػػػػػػادة اإلبعا يػػػػػػػػػػػػة والػػػػػػػػػػػػروح 

 السعشؾ ة(.
 

 السرعر: جرد بؾاسظة البااث بشاء  م  العراسات الدابقة
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 طخيقة وإجخا ات الجراسة: الالفرل الخاب         

 
  :الجراسة يةمشيجأولا 

  :مجتس  الجراسة.ثانياا 

  :عيشة الجراسة.ثالثاا 

 رابعاا: أداة الجراسة 

  اجق وثبات الستبانة. امداا : 

  السعالجات اإلحرا ية.: سادساا 
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:مقجمة  
وي يش يض العراسة، ومؽ ذلػ يعر ف  البااثحتشاوؿ ىضا ال ر  اإلجراءات التي ايبا يا 

مشيج العارسة، وووز مجتسع العارسة، ويحعحع  يشة العراسة، وا عاد أداة العراسة )االستبانة(، 
والت كع مؽ وعقيا وثباييا، ومياف إجراءات العراسة، واالساليب والسعالجات االارا ية التي يؼ 

 ووز ليضه االجراءات. استخعاميا وي يحمي  واستخبلص الشتا ج، وويسا حمي 

 مشيج الجراسة: 
ا تسػػع البااػػث  مػػ  السػػشيج الؾوػػ ي التحميمػػي، والػػضى يعتسػػع  مػػ  دراسػػة الغػػاىرة أسػػا يؾجػػع وػػي 
الؾاقػػع، و يػػتؼ بؾوػػ يا ووػػ ًا دقيقػػًا، و عبػػر  شيػػا يعبيػػرًا أي يػػًا وأسيػػًا، أسػػا ال ي ت ػػي ىػػضا السػػشيج 

استقرػػػاء مغاىرىػػا و بلقاييػػػا السختم ػػة، بػػػ   شػػع جسػػػع السعمؾمػػات الستعمقػػػة بالغػػاىرة مػػػؽ أجػػ  
حتععى ذلػ إل  التحمي  والرما والت دير، لمؾوؾؿ إل  استشتاجات، حبشي  مييا الترؾر السقترح، 
و عرؼ ىضا السػشيج ب نػو  ذلػػ الشػؾع مػؽ أسػاليب البحػث الػضى يس ػؽ بؾاسػظتو معروػة مػا إذا أػاف 

 (.216: 2006قة  )العداؼ، ىشاؾ ثسة  بلقة بيؽ متغير ؽ، ومؽ ثؼ معروة العبل

 :لمسعمؽمات أساسيؼ مرجريؼ وسؽف يدتخجم الباحث

: والتػػي يتسثػػ  وػػي الكتػػب والسراجػػع العرميػػة واألجشبيػػة ذات العبلقػػة، والػػعور ات السرىىادر الثانؽيىىة
والسقػػاالت، واألبحػػاث والعراسػػات الدػػابقة التػػي يشاولػػخ مؾ ػػؾع العراسػػة، والبحػػث والسظالعػػة وػػي 

 .االنترنخ السختم ةمؾاقع 

 الغرض. خريرًا ليضا سُترسؼ ك داة لمعراسة، وي االستبانة والتي يتسث  :ابولية السرادر

 مجتس   وعيشة الجراسة: 
مجتسع العراسة يعرؼ ب نو جسيع م ردات الغاىرة التي حعرسيا البااث، ومشاًء  م  مذ مة 

ريبة مبلـز ات  ريبة لؾاء وي قؾى األمؽ العراسة وأىعاويا و ف السجتسع السدتيعؼ حتكؾف مؽ 
 ( مؾع ًا.8848وي وزارة العاخمية السحاوغات الجشؾمية والبالغ  عدىؼ )
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سػػػيقؾـ البااػػػث باسػػػتخعاـ طر قػػػة العيشػػػة العذػػػؾا ية الظبقيػػػة ادػػػب قػػػؾى األمػػػؽ ال مدػػػظيشي وػػػي 
قؾة وزبًل  ( استبانة  م  مجتسع العراسة ادب أ 359السحاوغات الجشؾمية ايث سيتؼ يؾز ع )

  ؽ ارة أ  قؾة مؽ  يشة العراسة أالتالي:
( يؾز ع أوراد مجتسع العراسة3جعوؿ رقؼ )

 (2017-لميي   التشغيسي لقؾى األمؽ ال مدظيشي ولبيانات ىيئة التشغيؼ واإلدارة)بيانات غير مشذؾرة ووقًا 

 :الجراسة أداة
يؼ إ عاد استبانة اؾؿ )القيادة اإلبعا ية ودورىا وي يعز ز الروح السعشؾ ة لعى مشتدبي وزارة 
العاخمية واألمؽ الؾطشي(، ويؼ يؾز ع  يشة أولية استظبل ية لمت كع مؽ سبلمة يرسيؼ استبانة 

ذز لضلػ، ويؼ ا عادىا ووقًا لؤلسمؾب العمسي الدميؼ وسيتؼ اختيار يؾز ع لي رت الخساسي لمك
 ؽ آراء السبحؾثيؽ  سؽ األوزاف التي يؼ ا تسادىا، ويؼ ا تساد محؾر ؽ اساسييؽ يقيس م ؾنات 

 ويكؾنخ االستبانة مؽ قدسيؽ ر يدييؽ ىسا: ال ر يات باإل اوة إل  محؾر البيانات الذخرية،

 الريبة( -السؤى  العمسي  –)سشؾات الخعمة  البيانات الذخرية األولية :القدػ ابول

 حمي  رض لخرا ص  يشة العراسة ووق البيانات الذخرية. وويسا

 :سشؽات الخجمةتؽزي  أفخاد العيشة حدب 

 القؽة الخ يدية
 الختب الدامية  نقيب –مالزم 

 لؽا (-)را ج 
الشدبة مؼ 
 حجػ العيشة عجد القؽة السجتس 

 العجد العيشة العجد العيشة العجد العيشة العجد
;:99<8>%?>?8?;?9@;9:; قؽى ابمؼ الجا مي

8878;99%>889::>=:?7<8 قؽات ابمؼ الؽ شي

;8@%88>;8=; قؽات السخابخات العامة

8=;;:8%=8 ?8=:98:?@ اإلدارات السخكدية

 66: <:<< %766 <9 =<=7 6;7 7>6= اإلجسالي
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-5%( أجػابؾا  11.3 ، و)سشؾات 5أق  مؽ %(   أجابؾا  1.1( أف ما ندبتو )41حبيؽ الجعوؿ )
 سشؾات و كثر . 41%( أجابؾا  73.5، وأف ما ندبتو ) 41أق  مؽ 

  سشؾات الخعمةحؾ ا يؾز ع أوراد  يشة العراسة ادب : (41جعوؿ رقؼ )

 الشدبة السئؾ ة  الععد  سشؾات الخعمة

1.145 سشؾات 5أق  مؽ 

11.381 41أق  مؽ  – 5

 73.5161 سشؾات و كثر 41

 %411 359 السجسؾع

أف  يشة العراسة ىؼ مؽ أوحاب الخبرة العالية العامميؽ وي وزارة العاخمية واألمؽ  ويخى الباحث
الؾطشي ال مدظيشي، وىضا أمر طبيعي ويؼ مؽ أوحاب الريب اإلشراوية ومالتالي سشؾات الخعمة 

سشؾات و كثر، و عزى أضلػ إل  يسدػ ىضه ال ئة بسؾاقع  سميؼ و عـ يرؾ  41لعحيؼ يتجاوز 
 دة ىي قيادة قؾ ة مستعة الجضور. سميؼ، والقيا

 تؽزي  أفخاد العيشة حدب السؤىل العمسي:

%( أجػػابؾا 41.8 ، و)ثانؾ ػػة  امػػة وسػػا دوف %(   أجػػابؾا  45( أف مػػا ندػػبتو )43حبػػيؽ الجػػعوؿ )
 .%( أجابؾا  دراسات  ميا 5.3، و) ب الؾر ؾس%(   أجابؾا  61.9 ، و)دبمـؾ متؾسا 

 

 حؾ ا يؾز ع أوراد  يشة العراسة ادب السؤى  العمسي : (31ججول رقػ )

 الشدبة السئؾ ة  الععد  السؤى  العمسي

45.151 ثانؾ ة  امة وسا دوف 

41.853 دبمـؾ متؾسا

61.9133 ب الؾر ؾس

 5.349 دراسات  ميا

 %411 359 السجسؾع
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وي وزارة العاخمية واألمؽ و رى البااث أف ىضه الشدب طبيعية، ايث أف أوحاب الريب الدامية 
الؾطشي ال مدظيشي يستمكؾف مؤىبلت  مسية  الية، وىضا ووق التدمد  الظبيعي والحرص البالغ 
والكبير مؽ أوحاب الريب الدامية ووزارة العاخمية بحسمة السؤىبلت العميا؛ ايث أف الغالبية 

ة العاخمية واألمؽ الؾطشي مشيؼ حتستعؾف بعواوع واؾاوز لسؾاومة يعميسيؼ العالي، ويحرص وزار 
 م  استقظاب أوحاب السؤىبلت العمسية ويذجيع السؾع يؽ  م  مؾاومة التعميؼ مسا يدا ع 

 الؾزارة  م  يظؾ ر ن ديا ويظؾ ر القعرات اإلبعا ية وروع الروح السعشؾ ة لمعامميؽ وييا.

 :الختبة العدكخيةتؽزي  أفخاد العيشة حدب 

 ، مػػبلـز أوؿ%( أجػػابؾا  49.1 ، و)مػػبلـز%(   أجػػابؾا  46.7و )( أف مػػا ندػػبت41حبػػيؽ الجػػعوؿ )
%( 1.1%( أجػػػابؾا  مقػػػعـ ، و)5.6%( أجػػػابؾا  را ػػػع ، و)14.1، و) نقيػػػب%(   أجػػػابؾا  31.3و)

 .%( أجابؾا  لؾاء 3%( أجابؾا   سيع ، و)3أجابؾا  مقعـ ، و)

  العد ر ةالريبة حؾ ا يؾز ع أوراد  يشة العراسة ادب :  (41جعوؿ رقؼ )
 الشدبة السئؾ ة  الععد  الريبة العد ر ة

<6=861 مبلـز

69@869 مبلـز أوؿ

:6;:413 نقيب

;98677 را ع

=6>11 مقعـ

9698  قيع

0.34  سيع

 :764 لؾاء

 %411 359 السجسؾع

الػػؾطشي ال مدػػظيشي ىػضه الشدػػب يتؾاوػق مػػع واقػع يؾز ػػع أوػراد وزارة العاخميػػة واألمػؽ  و ػرى البااػػث
مػػؽ ايػػث الريبػػة العدػػ ر ة وطبقػػًا لتؾز ػػع أداة العراسػػة  مػػ  العيشػػة السدػػتيعوة، أسػػا اىػػتؼ البااػػث 
بعسػ  يؾز ػػع ندػبي ألوػػراد العيشػة ادػػب الريبػة العدػػ ر ة التػي يحسمؾنيػػا، وذلػػ لزػػساف أف يكػػؾف 

  الشتا ج مؾاوقة لتؾز ع وزارة العاخمية ادب الريبة العد ر ة.
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 (Ozent et, 2012السعتسج في الجراسة )السحغ 
( يسثػػ  اإلسػػتجابة  مػػ  أػػ  وقػػرة، 8->ماسػػي ومػػعرجات يتػػراوح بػػيؽ )8سػػتخعـ يػػعر ج لي ػػرت الػػخا

( : مػ  ال قػػرة، والػػرقؼ ) أبيػػرة( يعشػػي ; مػ  ال قػػرة، والػرقؼ )أبيػػرة جػػعا ( يعشػي >ايػث أف الػػرقؼ )
 مػ  قميمػة جػعا  ( يعشػي8ال قػرة، والػرقؼ ) مػ  قميمػة ( يعشػي 9 مػ  ال قػرة، والػرقؼ )متؾسظة يعشي 
وقػػػع يػػػؼ اسػػػتخعاـ مقيػػػاس لي ػػػرت . و ػػػتؼ   ػػػس سػػػمؼ اإلجابػػػات وػػػي اػػػاؿ ال قػػػرات الدػػػمبية ،ال قػػػرة

 :حؾ ا ذلػ (15) رقؼجعوؿ الخساسي لقياس استجابات السبحؾثيؽ ل قرات االستبياف ادب 
 الخساسي  مقياس ليكختدرجات : (15ججول )                           

 كبيخة ججا كبيخة متؽسطة قميمة قميمة ججا الستجابة
 5 4 3 2 1 الجرجة

القيادة اإلبجاعية ودورىا في تعديد الخوح السعشؽية لجى : و شقدؼ إل : القدػ الثاني
   مشتدبي وزارة الجا مية وابمؼ الؽ شي

السعشؾ ة لعى مشتدػبي وزارة العاخميػة القيادة اإلبعا ية ودورىا وي يعز ز الروح  بارة  ؽ مجاالت 
( مجػػػػاالت 5( وقػػػرة مؾز ػػػة  مػػػ  )31مػػػؽ ) القيػػػادة اإلبعا يػػػة ويتكػػػػؾف  و تكػػػؾف  واألمػػػؽ الػػػؾطشي

 : م  الشحؾ التالي ( وقرة47، والقدؼ الثاني الروح السعشؾ ة و تكؾف مؽ )ر يدية
 السحؽر ابول: القيادة اإلبجاعية

 .وقرات (6الحداسية لمسذ بلت ) السجال ابول:

 .وقرات (6) السثابرة السجال الثاني:

 ( وقرات.6: األوالة )السجال الثالث

.وقرات (6: السبادرة )السجال الخاب 

 .( وقرات6) السرونة السجال الخامذ:

 .( وقرة48و تكؾف مؽ )السحؽر الثاني: الخوح السعشؽية : 

  طؽات بشا  الستبانة:
لسعروة القيػادة اإلبعا يػة ودورىػا وػي يعز ػز الػروح السعشؾ ػة لػعى يؼ إ عاد أداة العراسة )االستبانة( 

 :يتؼ ايباع الخظؾات التالية لبشاء االستبانة ،مشتدبي وزارة العاخمية واألمؽ الؾطشي
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قاـ البااث باستعراض العراسات الدابقة واألطر الشغر ة اػؾؿ  القيػادة اإلبعا يػة ودورىػا  -
 وزارة العاخمية واألمؽ الؾطشي. وي يعز ز الروح السعشؾ ة لعى مشتدبي

 .يح يؼ ىضه السقاحيس مؽ قب  السختريؽ والخبراء -

 .استرعار السراسبلت مؽ أج  يؾز ع استبيانات  م  األوراد -

 (. 31يؾز ع ىضه السقاحيس  م  العيشة االستظبل ية الس ؾنة مؽ ) -

  .التحقق مؽ وعؽ وثبات األدوات -

 البحث.  يؾز ع السقاحيس  م  العيشة ال عمية وي -

  . س  وعؽ وثبات -

  .يحمي  البيانات وي ديرىا -

 العيشة الستطالعية : 
( مػؽ مشتدػبي وزارة العاخميػة 31قػاـ البااػث بتظبيػق أداة العراسػة  مػ   يشػة اسػتظبل ية قؾاميػا )

 واألمؽ الؾطشي، وذلػ لمتعرؼ  م  معى االيداؽ العاخمي والرعؽ البشا ي وثبات االستبانة.
 :الستبانةاجق وثبات 

يقرع برعؽ وثبات االستبانة التحقق مػؽ وػعؽ وثبػات أداة العراسػة )االسػتبانة(، وذلػػ 
  م  الشحؾ التالي:

   اجق الستبانة:أولا: 
الرػػعؽ أف يقػػيس االختبػػار وعػػبًل القػػعرة أو الدػػسة أو االيجػػاه أو االسػػتععاد الػػضى و ػػع 

 البااػث ى ، أجػر (323:  2003أف يقيدو )العيدػؾى،  االختبار لقياسو، أى يقيس وعبًل ما يقرع
  اختبارات الرعؽ التالية:

 اجق السحكسيؼ "الرجق العاىخي": .7
بعرض أداة العراسة وي وؾرييا األولية  م  مجسؾ ػة مػؽ  البااث قاـايث مجاؿ إدارة 

 ؾاقػػػاموالػػػضحؽ  ،األ سػػػاؿ والجػػػؾدة واإلارػػػاء( مح سػػػًا، مخترػػػيؽ وػػػي @السح سػػػيؽ بمػػػغ  ػػػعدىؼ )
 بعورىؼ بتقعيؼ الشرا واإلرشاد ويععح  واضؼ ما حمـز  م  وقرات االستبانة.

العبػػػارات لقيػػػاس مػػػا  مبل سػػػةمػػػؽ السح سػػػيؽ إبػػػعاء آرا يػػػؼ وػػػي مػػػعى  البااػػػثوقػػػع طمػػػب 
و ػػعخ ألجمػػو، ومػػعى و ػػؾح وػػياغة العبػػارات ومػػعى مشاسػػبة أػػ   بػػارة لمسحػػؾر الػػضى حشتسػػي 

حػػػؾر مػػػؽ محػػػاور متغيػػػرات العراسػػػة األساسػػػية، ىػػػضا إليػػػو، ومػػػعى أ ايػػػة العبػػػارات لتغظيػػػة أػػػ  م
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باإل اوة إل  اقتراح ما حرونو مشاسبًا و رور ًا مؽ يععح  وياغة العبارات أو اضويا، أو إ اوة 
 بػػػارات جعحػػػعة ألداة العراسػػػة، وأػػػضلػ إبػػػعاء آرا يػػػؼ ويسػػػا حتعمػػػق بالبيانػػػات األوليػػػة )الخرػػػا ص 

)لي ػرت(  (Likert-Scale) (، إلػ  جانػب مقيػاسالسدػتجيبيؽالذخرية والؾعي ية السظمؾمة مؽ 
السدتخعـ وي االستبانة، ومضلػ خرج االستبياف وي وؾريو الشيا ية. ويرأػزت يؾجييػات  الخساسي

السح سيؽ  م  انتقاد طؾؿ االستبانة ايث أانخ يحتػؾى  مػ  بعػض العبػارات الستكػررة، أسػا أف 
وإ ػػاوة بعػػض  ،لعبػػارات مػػؽ بعػػض السحػػاوربعػػض السح سػػيؽ نرػػحؾا بزػػرورة يقمػػيص بعػػض ا

 العبارات إل  محاور أخرى 

 الجا مي  التداق .2

يقرع برعؽ االيداؽ العاخمي، معى ايداؽ أ  وقرة مؽ وقرات االستبانة مع السحؾر الضى 
ايث يؼ اداب االيداؽ العاخمي ل قرات  (،Drost, 2000 : 106) يشتسي إليو ىضه ال قرة

( م ردة، وذلػ بحداب معامبلت 7:االستبانة  م   يشة العراسة االستظبل ية البالغ اجسيا )
 أ  وقرة والعرجة الكمية لمسحؾر التابعة لو  م  الشحؾ التالي: ؽاالريبا  بي

 لمبعج ابول: الحداسية لمسذكالتالجا مي  التداق اجق

 البعج ابول: الحداسية لمسذكالتالجا مي التداق اجق : (9ججول رقػ )

 السحاور .م
معامل 
 الجللة الرتباط

 0.01**?<76 السختم ة. السؾاقز وي العامميؽ وسمؾأيات مذا ر اإلدارة يدتذعر 8

 0.01** 8<76 .العامميؽ مع وعالة ويؾاو  ايراؿ بسيارات يتستع اإلدارة 9

 0.01* 7?76 .العس  مذ بلت يدبب التي العؾام  يحعد اإلدارة :

 0.01** @=76 .اعوثيا قب  العس  بسذ بلت التشبؤ وي قعرات يستمػ اإلدارة ;

 0.01**8<76 العس . مذ بلت لح  يقؾد التي البعا   مؽ مجسؾ ة يقعـ اإلدارة >

 0.01**@<76 .يؾاجييؼ التي السذ بلت لح  م يعة ابعا ية بحمؾؿ العامميؽ بتزو ع يقـؾ اإلدارة =

 

 أ  وقرات البعػع األوؿ الحداسػية لمسذػ بلت( معامبلت االريبا  بيؽ :حبيؽ جعوؿ رقؼ )
، والػػضى حبػػيؽ أف معػػامبلت االريبػػا  السبيشػػة دالػػة  شػػع مدػػتؾى داللػػة لمبعػػع األوؿالكمػػي  والسعػػعؿ
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ال قػػػرات وػػػادقة لسػػػا ، ومػػػضلػ (>767اتساليػػػة لكػػػ  وقػػػرة أقػػػ  مػػػؽ )(، ايػػػث أف القيسػػػة اال>767)
  .و عخ لقياسو

  السثابخة :لمبعج الثانيالجا مي  التداق اجق
 السثابخةلمبعج الثاني: الجا مي التداق اجق : (:ججول رقػ )

معامل  السحاور .م
 الرتباط

 الجللة

 0.01**<<76 اإلبعا ية. األوكار دراسة الكاوي وي الؾقخ يدتثسر اإلدارة 8

 0.01**@<76 .السؤسدة أىعاؼ يحقيق  م  بقعرييا يثق اإلدارة 9

 0.01**;?76 .العس   غؾ  بسؾاجية بح سة يتررؼ اإلدارة :

 0.01**;=76 السذ بلت.  بلج وي يدا ع التي الجعحعة األوكار يتقب  اإلدارة ;

 0.01**?<76 التحعى. يتظمب التي األ ساؿ يسي  اإلدارة إل  >

 0.01**<<76 .اعييا كانخ ميسا التحعيات مؾاجية  م  يرر اإلدارة =

 

 والسعػػعؿ السثػػابرةلمبعػػع الثػػاني: أػػ  وقػػرات ( معػػامبلت االريبػػا  بػػيؽ ;حبػػيؽ جػػعوؿ رقػػؼ )
(، >767، والػػضى حبػػيؽ أف معػػامبلت االريبػػا  السبيشػػة دالػػة  شػػع مدػػتؾى داللػػة )لمبعػػع الثػػانيالكمػػي 

 .، ومضلػ ال قرات وادقة لسا و عخ لقياسو(>767)اتسالية لك  وقرة أق  مؽ ايث أف القيسة اال
 

 اباالةلمبعج الثالث: الجا مي  التداق اجق

 اباالةلمبعج الثالث: الجا مي التداق اجق : (;ججول رقػ )

معامل  السحاور .م
 الجللة الرتباط

 0.01**9?76 .مؾجؾدة غير جعحعة أوكار يظرح اإلدارة 8

 0.01**<=76 العامميؽ غير الس لؾوة لتظؾ ر العس .يذجع  اإلدارة أوكار  9

 0.01**<<76 .لمسذ بلت  ادية وغير مبتكرة امؾؿ يقعيؼ يعس  اإلدارة  م  :

 0.01**<<76 .العس  لسذ بلت وأويمة متشؾ ة امؾال يظرح اإلدارة ;

 0.01**@<76 .وعاؿ يذارأي ب سمؾب العس  داخ  االندانية العبلقات يعحر اإلدارة >

 0.01**8?76 .السياـ وإنجاز العس  إدارة وي الحعحثة االيجاىات يظبيق  م  يعس  اإلدارة =
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 والسعػػعؿ األوػػالةلمبعػػع الثالػػث: أػػ  وقػػرات ( معػػامبلت االريبػػا  بػػيؽ >حبػيؽ جػػعوؿ رقػػؼ )
(، >767)، والػػضى حبػيؽ أف معػػامبلت االريبػػا  السبيشػػة دالػة  شػػع مدػػتؾى داللػػة لمبعػػع الثالػػثالكمػي 

 .، ومضلػ ال قرات وادقة لسا و عخ لقياسو(>767اتسالية لك  وقرة أق  مؽ )ايث أف القيسة اال

 لمبعج الخاب : السبادرةالجا مي  التداق اجق

 السبادرةلمبعج الخاب : الجا مي التداق اجق : (>ججول رقػ )

معامل  السحاور م.
 الرتباط

 الجللة

 0.01 ** 0.74 العامميؽ بتقشيات ذات جؾدة  الية وي العس .يقـؾ اإلدارة بتزو ع  1

 0.01 ** 0.61 يبادر اإلدارة بسؾاجية مذ بلت العس  بروح ال ر ق. 2

 0.01 ** 0.59 يسارس اإلدارة جسيع األ ساؿ والسياـ بسبادرة شخرية. 3

 0.01 ** 0.73 يسي  اإلدارة لتدخير مؾاقز العس  لمسبادرة نحؾ التعمؼ الضايي. 4

 0.01 ** 0.67      يعتبر اإلدارة طرح الرأى يعتبر ىعؼ أسس  لتظؾ ر خظؾات العس . 5

 0.01 ** 0.81 يذجع اإلدارة السبادرات السقعمة مؽ السرؤوسيؽ. 6

 والسعػػعؿ السبػػادرةلمبعػػع الرابػػع: أػػ  وقػػرات ( معػػامبلت االريبػػا  بػػيؽ =حبػػيؽ جػػعوؿ رقػػؼ )
(، >767أف معػػامبلت االريبػػا  السبيشػػة دالػػة  شػػع مدػػتؾى داللػػة ) ، والػػضى حبػػيؽلمبعػػع الرابػػعالكمػػي 

 .، ومضلػ ال قرات وادقة لسا و عخ لقياسو(>767اتسالية لك  وقرة أق  مؽ )ايث أف القيسة اال

 لمبعج الخامذ: السخونةالجا مي  التداق اجق

 وعؽ االيداؽ العاخمي لمبعع الخامس : السرونة(: 7جعوؿ رقؼ )

معامل  السحاور .م
 الجللة الرتباط

 0.01** ><76 .العس  وي السختم ة السؾاقز طبيعة مع االدارة يتكيز 8

جؾانب  مؽ العس  وي يحعث التي السؾاقز مؽ قب  اإلدارة حتؼ يقعحر 9
 .مختم ة

76=> **0.01 

 0.01** >>76 .العاممؾف  يظرايا التي األوكار وي التشؾع االدارة يذجع :

 0.01** @=76 .القانؾف  بروح العس  وي اإلدارةيتعام   ;
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معامل  السحاور .م
 الجللة الرتباط

 0.01**@<76 .أوز  بعا   يرى   شعما رأحيا يغير اإلدارة >

 0.01**=>76 .السختم ة السؾاقز وي العامميؽ اقترااات يتقب  اإلدارة =

 والسعػعؿ السبػادرة: الخػامس لمبعػع أ  وقرات ( معامبلت االريبا  بيؽ <حبيؽ جعوؿ رقؼ )
(، >767، والضى حبيؽ أف معامبلت االريبا  السبيشة دالػة  شػع مدػتؾى داللػة )لمبعع الخامسالكمي 

 .، ومضلػ ال قرات وادقة لسا و عخ لقياسو(>767اتسالية لك  وقرة أق  مؽ )ايث أف القيسة اال

 الخوح السعشؽيةلمسحؽر الثاني: الجا مي التداق اجق . 8
 الخوح السعشؽيةلمسحؽر الثاني: الجا مي التداق اجق : (<ججول رقػ )

 السحاور .م
معامل 
 الجللة الرتباط

 0.01 ** 1.67 .بعسمي قيامي أثشاء بالت اؤؿ أشعر .8

 0.01 ** 1.75 بحساس. إل  السؾأمة األ ساؿ أنجز .9

 0.01 ** 1.61 .مشغسة خظؾات ووق حتؼ  سمي أف أشعر .:

 0.01 ** 1.75 .السظمؾب مؽ أكثر أقعـ أف أرغب بعسمي قيامي أثشاء .;

 0.01 ** 1.69 .الحياة وي أىعاويؼ اققؾا الضحؽ باالخر ؽ إيجابياً  أي ثر .>

 0.01 ** >=.7  .والتشغيسية اإلدار ة القرارات  ؽ بالر   أشعر .=

 0.01 ** 8<.7  .لمعس  ايقاني  شع ويقعحر ش ر خظابات أيمق  .<

 0.01 ** 9=.7  يعر بية مشاسبة.يؾور لي القيادة ورص  .?

 0.01 ** ><.7  يدؾد جؾ العس   بلقات اندانية متسيزة. .@

 0.01 ** @=.7  إ اوية. ب  ساؿ لمقياـ أبادر .87

 0.01 ** ?<.7  . سمي إيقاف  م  أارص .88

 0.01 ** =>.7  .العس  وي ذايي أاقق أنشي أشعر .89

 0.01 ** @=.7  واالبتكار. لمتظؾ ر وروة يسشحشي  سمي أف أشعر .:8

 0.01 ** ?<.7  االجتسا ية. م انتي روع وي ميشتي يديؼ .;8

 0.01 ** 9=.7  .اليو أشتاؽ و نشي  سمي  ؽ أيغيب  شعما .>8

 0.01 ** ?<76  .جيعة الزمبلء مع العس  وي العبلقات ب ف أشعر .=8
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معامل  السحاور .م
 الجللة الرتباط

 0.01 ** 8<76 .قشا ايي مع العس  سياسات يت ق .<8

 0.01 * 7?76 أيسيز بالعقة واألمانة وي  سمي. .?8

 0.01 ** @=76 .بعسمي قيامي أثشاء متعة أجع .@8

 0.01 ** 8<76 أشعر ب ف دخمي جيع. .97

 0.01 ** @<76 .بعسمي االستسرار وي الرغبة لعى .98

 والسعػػعؿ الػػروح السعشؾ ػػةلمسحػػؾر الثػػاني: ( معػػامبلت االريبػػا  بػػيؽ ?حبػػيؽ جػػعوؿ رقػػؼ )
(، >767، والضى حبيؽ أف معامبلت االريبا  السبيشة دالة  شع مدػتؾى داللػة )لمسحؾر الثانيالكمي 

 .، ومضلػ ال قرات وادقة لسا و عخ لقياسو(>767اتسالية لك  وقرة أق  مؽ )ايث أف القيسة اال

 Construct Validityالرجق البشا ي : 

يعتبر الرعؽ البشا ي أاع مقاحيس وعؽ األداة الضى يقيس معى يحقق األىعاؼ التػي ير ػع األداة 
الؾوػػػػؾؿ إلييػػػػا، وميػػػػبؽ مػػػػعى اريبػػػػا  أػػػػ  مجػػػػاؿ مػػػػؽ مجػػػػاالت العراسػػػػة بالعرجػػػػة الكميػػػػة ل قػػػػرات 

و بػيؽ الجػعوؿ )( أف جسيػع معػامبلت االريبػا  (، Sullivan, Niemi, 2009 : 12)االسػتبانة
(، ومػػضلػ يعتبػػر جسيػػع >767الت  االسػػتبانة دالػػة إارػػا يًا  شػػع مدػػتؾى معشؾ ػػة )وػػي جسيػػع مجػػا

 .مجاالت االستبانة وادقة لسا و عخ لقياسو

 الرجق البشا ي ببعاد الستبانة (?ججول رقػ )

معامل  عجد الفقخات السحاور
 الجللة الرتباط

 0.01 **><.7 = الحداسية لمسذ بلت

 0.01 **@>.7 = السثابرة

 0.01 **>=.7 = األوالة

 0.01 **9>.7 = السبادرة

 0.01 **==.7 = السرونة

 0.01 **;<.7 98 الروح السعشؾ ة

? 
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القيػػادة بعػػع مػػؽ أبعػػاد السحػػؾر األوؿ: ( معػػامبلت االريبػػا  بػػيؽ أػػ  @حبػػيؽ جػػعوؿ رقػػؼ )
وأف معامػ  االريبػا  بػيؽ الػروح السعشؾ ػة والعرجػة الكميػة  ،لمسحػؾر األوؿالكمػي  والسععؿ اإلبعا ية

 .(، لضلػ يعتبر السجاالت وادقة لسا و ع لقياسو>767داؿ  شع مدتؾى )

 :Reliabilityثبات فقخات الستبانة 
أو االيدػاؽ وػي نتػا ج االختبػار  شػع يظبيقػو مػؽ وقػخ آلخػر )يقرع بثبػات االسػتبانة أف 

وػػي نتػػا ج االسػػتبانة و ػػعـ يغييرىػػا بذػػ   أبيػػر ويسػػا لػػؾ يػػؼ إ ػػادة بعبػػارة أخػػرى يعشػػي االسػػتقرار 
، ولمتحقػق (351:  1994أبػؾ ناىيػة،  يؾز عيا  م  األوراد  عة مرات خػبلؿ وتػرات زمشيػة معيشػة

مؽ ثبات استبانة العراسة أجر خ خظؾات الثبات  م  العيشة االستظبل ية ن ديا بظػر قتيؽ ىسػا: 
 أرونباخ. التجز ة الشر ية ومعام  أل ا

 :Split-Half Coefficient خيقة التجد ة الشرفية  -7

يقدؼ االختبار وي ىضه الظر قة إل  نر يؽ بظر قة  ذؾا ية، يقرع بظر قة التجز ة الشر ية ب نو 
أو ي خػػػػػػض م ػػػػػػػردات االختبػػػػػػػار ذات األرقػػػػػػػاـ الزوجيػػػػػػػة  مػػػػػػ  اػػػػػػػعا وذات األرقػػػػػػػاـ ال رديػػػػػػػة  مػػػػػػػ  

 (.60 - 59:  2012اعا)العيدؾى، 

إيجاد معام  اريبا  بيرسؾف بيؽ مععؿ األسئمة ال ردية الريبة ومععؿ األسئمة الزوجيػة يؼ 
  اريبػػػا  سػػػبيرماف بػػػراوف الريبػػػة لكػػػ  بعػػػع وقػػػع يػػػؼ يرػػػحيا معػػػامبلت االريبػػػا  باسػػػتخعاـ معامػػػ

 :لمترحيا

مسا  ،( حبيؽ أف ىشاؾ معام  ثبات أبير ندبيًا ل قرات االستبياف87وقع بيؽ جعوؿ رقؼ )
استخعـ طر قة أل ا أرونباخ لقياس أسا و  يظسئؽ البااث  م  استخعاـ االستبانة ب   طس نيشة.
أف معامبلت الثبات مري عة مسا يظسئؽ  ثبات االستبانة أظر قة ثانية لقياس الثبات وقع بيؽ

 البااث  م  استخعاـ االستبانة ب   طس نيشة. 
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 (76ججول رقػ )
 وكخونباخ ألفا قة التجد ة الشرفية(يؽضي معامل الثبات ) خي

 السجالت
عجد 
 الفقخات

كخونباخ 
 ألفا

التجد ة  
الشرفية 
 بالسعجل

 30 القيادة اإلبجاعية
76>8 0.86 

 0.79:=76 6 الحداسية لمسذ بلت

 6 السثابرة
76>@0.88 

 6 األوالة
76?=0.92 

 6 السبادرة
76>@0.88 

 6 السرونة
76?90.92 

 21 السعشؽيةالخوح 
76?90.9 

مػػؽ نتػػا ج اختبػػارى الرػػعؽ والثبػػات أف أداة العراسػػة )االسػػتبانة( وػػادقة وػػي  البااػػث دػػتخمص و 
قياس ما و ػعخ لقياسػو، أسػا أنيػا ثابتػة بعرجػة  اليػة جػعًا، مػا حؤىميػا لتكػؾف أداة قيػاس مشاسػبة 

 . وؾرييا الشيا يةووا مة ليضه العراسة و س ؽ يظبيقيا بثقة، ومضلػ يكؾف االستبانة وي 

   :ابساليب اإلحرا ية السدتخجمة
يذػػبو الجػػرس )الشػػاقؾس( و تسيػػز بؾجػػؾد يساثػػ  بػػيؽ جانبيػػو ب نػػو مشحشػػ  التؾز ػػع الظبيعػػي يعػػرؼ 

ومؽ سسات مشحش  التؾز ع الظبيعي أف الستؾسا يداوى الؾسيا  األيسؽ واأليدر اؾؿ الستؾسا.
 (414:  1141)وليع،  1.15أكبر مؽ  sigوالقيسة االاتسالية   z، وأف قيسة و داوى السشؾاؿ

Nolmogorov-Simirov Test (K-S )سػػسرنؾؼ ) –أؾلسجػػؾروؼ اختبػػار التؾز ػػع الظبيعػػي 
 لسعروة ى  التؾز ع طبيعي أـ ال .
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 Nolmogorov-Simirov Test (K-Sا تبار التؽزي  الطبيعي )

( الختبػار K-S) Nolmogorov-Simirov Testسسرنؾؼ ) –يؼ استخعاـ اختبار أؾلسجؾروؼ 
ما إذا أانػخ البيانػات يتبػع التؾز ػع الظبيعػي مػؽ  عمػو وأانػخ الشتػا ج أسػا ىػي مبيشػة وػي جػعوؿ 

(44) 

 نتا ج ا تبار التؽزي  الطبيعي( 33ججول )

القيسة  zقيسة  االستبانة
 االاتسالية

 0.11 0.25 القيادة اإلبجاعية
 0.36 0.62 الحداسية لمسذ بلت

 0.21 0.47 السثابرة
 0.22 0.52 األوالة
 0.41 0.69 السبادرة
 0.56 0.95 السرونة

 0.62 0.78 الخوح السعشؽية
( لجسيػع مجػاالت السقيػاس أانػخ أكبػر مػؽ Sigحتزا مؽ الجعوؿ الدابق أف القيسػة االاتساليػة )

ومػػػضلػ وػػػ ف يؾز ػػػع البيانػػػات ليػػػضه السجػػػاالت حتبػػػع التؾز ػػػع الظبيعػػػي  α=  1.15مدػػػتؾى العاللػػػة  
 و ميو يؼ استخعاـ االختبارات السعمسية لتحمي  وقرات االستبانة واإلجابة  م  ال ر يات.

  :ويؼ استخعاـ األساليب اإلارا ية التالية

  االيدػػػاؽ الػػػعاخميInternal Consistency  لحدػػػاب وػػػعؽ االيدػػػاؽ الػػػعاخمي بػػػيؽ
 .ال قرات واألبعاد التي يشتسي إلييا

  معام  أل ا أرونباخCronbache Alfa لحداب معام  رالثبات. 

  طر قة التجز ة الشر يةSplit Half Method  لحداب معام  الثبات. 

  لتععح  معام  الثبات. لمثبات معادلة سبيرماف براوف 

 ر ػػػػيات الستعمقػػػػة معامػػػػ  اريبػػػػا  بيرسػػػػؾف لحدػػػػاب معامػػػػ  االريبػػػػا  ولئلجابػػػػة  مػػػػ  ال 
 بالعبلقة.
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  االنحػػػػعار الخظػػػػي التػػػػعر جيStepwise أثػػػػر الستغيػػػػر السدػػػػتق   مػػػػ  الستغيػػػػر  لقيػػػػاس
 التابع.

   الستؾسػػا الحدػػابي وذلػػػ لسعروػػة اري ػػاع أو انخ ػػاض اسػػتجابات أوػػراد العراسػػة  ػػؽ أػػ
  بارة مؽ  بارات متغيرات العراسة األساسية.

  اختبػػارT ( لمعيشػػة الؾااػػعةOne Sample T.test لسعروػػة ال ػػرؽ بػػيؽ متؾسػػا ال قػػرة )
  3والستؾسا الحيادى  
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ىالبواناتىتحلول:ىالخامسالفصلى
ىومناقذتكاىالدرادظىفرضواتىواختبار

 

  مقجمة 

 تحميل فقخات الستبانة 

 ا تبار فخضيات الجراسة 
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 :مقجمة

واختبار ال ر يات لمعراسة مؽ خػبلؿ مجسؾ ػة مػؽ حتشاوؿ ال ر  الحالي يحمي  وقرات االستبانة 
 .األدوات واألساليب اإلارا ية

 تحميل فقخات الستبانة:
وقػرات االسػتبانة،   لتحميػ (One Sample T test)للعينة الواحدد   tتم استخدام اختبار 

كبر أالسحدؾمة  tاوقؾف  م  محتؾاىا إذا أانخ قيسةال قرة ايجابية بسعش  أف أوراد العيشة حؾ  عتبروي
كبػر أوالػؾزف الشدػبي  0.05قػ  مػؽ أ القيسىة الحتساليىة)أو 1.97والتػي يدػاوى  الجعوليػة tمؽ قيسػة 

 t اوقؾف  م  محتؾاىا إذا أانخ قيسةال قرة سمبية بسعش  أف أوراد العيشة ال حؾ  عتبر%(، وي60مؽ 
 0.05مػػؽ  أكبػػر الحتساليىىةالقيسىىة )أو 1.97الجعوليػػة والتػػي يدػػاوى  tأوػػغر مػػؽ قيسػػة  السحدػػؾمة

 .%(60ق  مؽ أوالؾزف الشدبي 

 عمى التداؤل ابول الحي نز عمى: ولإلجابة
ة واألمؽ الؾطشي مؽ وجية نغر العامميؽ يواقع مسارسات القيادة اإلبعا ية وي وزارة العاخم ما

 وييا؟
 أبعاد القيادة اإلبجاعيةيؽضي تحميل  :(>7ججول رقػ )

الوسط  السجالت

 الحسابً

االنحراف 

 المعٌاري

الوزن 

 النسبً
 tقٌمة 

القٌمة 

 االحتمالٌة
 الترتٌب

 ; 0.00 9.1 66.3 0.66 3.32 الحداسية لمسذ بلت

 9 0.00 18 72.3 0.65 3.61 السثابرة

 : 0.00 12.2 67.3 0.57 3.37 األوالة

 > 0.00 8.32 65.5 0.63 3.28 السبادرة

8 0.00 17.7 72.9 0.69 3.64 السرونة

  0.00 61.1 68.9 0.51 3.44 القيادة اإلبجاعية

%( متؾسا، ايث جاء @6?=( حؾ ا أف الؾزف الشدبي لسحؾر القيادة اإلبعا ية بمغ )=8جعوؿ )
%( و ميػػو :96<%(، و ميػو السثػابرة بػػؾزف ندػبي )@96<بػؾزف ندػػبي ) السرونػة وػي السريبػػة األولػ 
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%( و ميو السبادرة :6==بؾزف ندبي ) لمسذ بلتالحداسية %( و ميو :6<=بؾزف ندبي ) األوالة
  .%(>6>= م  بؾزف ندبي )

مؽ خبلؿ ىضه الشتيجة أف ىشاؾ مسارسة وعمية لمقيادة اإلبعا ية بسحاورىا السختم ػة،  ويخى الباحث
بسسارسة القيادة اإلبعا ية وذلػ  لبلىتساـوأف ىشاؾ ارص وعمي مؽ قب  أوحاب الريب الدامية 

 لمععحع مؽ األسباب مؽ أىسيا:

الحرص السدتسر  م  يظؾ ر السيػارات اإلبعا يػة واالسػتراييجية مػؽ قبػ  أوػحاب الػرت . أ
 الدامية.

ز ػػادة الػػؾ ي لػػعى العػػامميؽ وػػي الجيػػاز األمشػػي أىسيػػة مسارسػػة القيػػادة اإلبعا يػػة وأثرىػػػا . ب
 ات أخرى.الكبير  م  الروح السعشؾ ة ومسارس

 الحداسية لمسذكالتابول:  البعجتحميل فقخات 
    

والضى حبيؽ آراء أوراد  (17)لمعيشة الؾااعة والشتا ج مبيشة وي جعوؿ رقؼ  tيؼ استخعاـ اختبار 
 الحداسية لمسذ بلتالبعع األوؿ  وي وقرات يشة العراسة 

 ابول: الحداسية لمسذكالت البعجلفقخات  تحميل: (=7ججول رقػ )
الوسط  البيان م.

 الحسابً

االنحراف 

 المعٌاري

الوزن 

 النسبً
 tقٌمة 

القٌمة 

 االحتمالٌة
 الترتٌب

 وسػػػػمؾأيات مذػػػػا ر اإلدارة يدتذػػػػعر 1
 السختم ة. السؾاقز وي العامميؽ

3.16 0.78 63.3 3.98 0.00 6 

 ايرػػػػػػػػػػػػاؿ بسيػػػػػػػػػػػػارات يتستػػػػػػػػػػػع اإلدارة 2
 .العامميؽ مع وعالة ويؾاو 

3.26 0.99 65.1 4.88 0.00 5 

 يدػػػػػػبب التػػػػػي العؾامػػػػػ  يحػػػػػعد اإلدارة 3
 .العس  مذ بلت

3.44 0.89 68.8 9.36 0.00 1 

 التشبػػػػػػػػؤ وػػػػػػػػي قػػػػػػػػعرات يستمػػػػػػػػػ اإلدارة 4
 .اعوثيا قب  العس  بسذ بلت

3.29 0.98 65.7 5.53 0.00 4 

 البػػػػػػعا   مػػػػػػؽ مجسؾ ػػػػػػة يقػػػػػػعـ اإلدارة 5
 العس . مذ بلت لح  يقؾد التي

3.43 0.75 68.6 10.8 0.00 2 

 بحمػػػؾؿ العػػػامميؽ بتزو ػػػع يقػػػـؾ اإلدارة 6
 التػػػي السذػػػ بلت لحػػػ  م يػػػعة ابعا يػػػة

3.32 0.95 66.5 6.45 0.00 3 
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 .يؾاجييؼ
  0.00 9.1 66.3 0.66 3.32 جسي  الفقخات 

 
 "الحداسية لمسذكالتأف الؾزف الشدبي البعع األوؿ  يبيؽ الشتا ج ( 17مؽ خبلؿ جعوؿ )

القيسة  وأانخ (%60.0) ( أى أكبر مؽ3االوترا ية الععد )القيسة وىؾ أكبر مؽ  (66.3%)
 البعع م  ىضا  السبحؾثيؽىضا يعشي أف استجابات ( و 0.05)أق  مؽ  وىي( 0.00االاتسالية )
 وأضلػ درجة ي حيع ىضا السجاؿ  متؾسا   كانخ إيجابية

السريبة األول  وي وي   العس  مذ بلت يدبب التي العؾام  يحعد اإلدارة ( 3جاءت ال قرة )وقع 
( أى أكبر 3وىؾ أكبر مؽ الععد ) (%68.8)بمغ الؾزف الشدبي  ايث ،البععيرييب وقرات ىضا 

ف أمسا حعؿ  م   (0.05) مؽ أق وىي  (0.00)والقيسة االاتسالية يداوى  ،%(60.0مؽ )
  متؾسا . اآلراء أانخ وي ىضه ال قرة إيجابيًا ادب السبحؾثيؽ، وأف درجة الت حيع ليضه ال قرة 

 وي العامميؽ وسمؾأيات مذا ر اإلدارة يدتذعر ( وىي  1بيشسا أانخ أ عز ال قرات ال قرة )
( أى أكبر مؽ 3%( وىي أكبر مؽ الععد )63.3  ايث بمغ الؾزف الشدبي )السختم ة السؾاقز
اآلراء ف أمسا حعؿ  م  ( 0.05( وىي أق  مؽ )0.00% والقيسة االاتسالية لم قرة بمغخ )60.0

 وي ىضه ال قرة إيجابية، وأف درجة الت حيع ليضه ال قرة  متؾسا . 

 ويعدو الباحث ذلغ لألسباب التالية:

القعرة  م  التشبؤ بالسذ بلت مؽ خبلؿ يؾور السيارات العميا والتعر ب ألوحاب الريب . أ
 الدامية العامميؽ بؾزارة العاخمية واألمؽ الؾطشي ال مدظيشي.

دا ؼ ومدتسر مؽ قب  أوحاب الريب الدامية لمتخمص مؽ كسا أف ىشاؾ سعي . ب
 مذ بلت العس  مؽ أج  التسيز وي األداء.

 التي السذ بلت لح  م يعة ابعا ية بحمؾؿ العامميؽ بتزو ع اإلدارة ىشاؾ سعي مؽ قب . ت
 .يؾاجييؼ
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أبؾ )ودراسة (، 2017أبؾ أمؾب، )ودراسة (، 2018أبؾ اذيش، )دراسة ويت ق ىضه الشتا ج مع 
اي قخ وي الشقا  ( والتي 2015الرشيعى، )ودراسة (، 2016ع، سا )ودراسة (، 2016نعسة،
 التالية:

 .قياـ اإلدارة العميا بتحعحع مذ بلت العس - أ

 .بحمؾؿ وأوكار إبعا ية لح  السذ بلت ؽالعاممييحتؼ يزو ع - ب

 .اعوثيا قب  العس  بسذ بلت التشبؤ وي قعرات يستمػ اإلدارة- ت

مقارنة بالشتا ج  ج ( والتي أعيرت   س الشتا2012الغامعى، )دراسة واختم خ ىضه الشتا ج مع 
، السختم ة السؾاقز وي العامميؽ وسمؾأيات لسذا ر اإلدارةاستذعار قمة ، ايث أعيرت الحالية

 .العامميؽ مع وعالة ويؾاو  ايراؿ بسيارات اإلدارة وقمة يستع

 السثابخة: ثانيال البعجتحميل فقخات 
    

والضى حبيؽ آراء أوراد  (18)لمعيشة الؾااعة والشتا ج مبيشة وي جعوؿ رقؼ  tيؼ استخعاـ اختبار 
 السثابرةالبعع الثاني  وي وقرات يشة العراسة 

 الثاني: السثابخة البعجلفقخات  تحميل: (<7ججول رقػ )
الوسط  البيان م.

 الحسابً

االنحراف 

 المعٌاري

الوزن 

 النسبً
 tقٌمة 

القٌمة 

 االحتمالٌة
 الترتٌب

 الكػػػػػاوي وػػػػػي الؾقػػػػػخ يدػػػػػتثسر اإلدارة 1
 اإلبعا ية. األوكار دراسة

3.75 0.85 75 16.8 0.00 1 

 يحقيق  م  بقعرييا يثق اإلدارة 2
 .السؤسدة أىعاؼ

3.53 0.76 70.7 13.3 0.00 5 

 بسؾاجية بح سة يتررؼ اإلدارة 3
 .العس   غؾ 

3.74 0.95 74.9 14.8 0.00 2 

 التي الجعحعة األوكار يتقب  اإلدارة 4
 السذ بلت.  بلج وي يدا ع

3.5 0.91 69.9 10.4 0.00 6 

 التي األ ساؿ يسي  اإلدارة إل  5
 التحعى. يتظمب

3.55 0.82 71 12.7 0.00 4 
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 التحعيات مؾاجية  م  يرر اإلدارة 6
 .اعييا كانخ ميسا

3.61 0.78 72.1 14.8 0.00 3 

  0.00 18 72.3 0.65 3.61 الفقخاتجسي   

 
وىؾ  (%72.3) "السثابخةأف الؾزف الشدبي البعع الثاني  يبيؽ الشتا ج ( 18مؽ خبلؿ جعوؿ )

القيسة االاتسالية  وأانخ (%60.0) ( أى أكبر مؽ3االوترا ية الععد )القيسة أكبر مؽ 
أانخ  البعع م  ىضا  السبحؾثيؽىضا يعشي أف استجابات ( و 0.05)أق  مؽ  وىي( 0.00)

 وأضلػ درجة ي حيع ىضا السجاؿ  متؾسا   إيجابية

السريبة وي   اإلبعا ية األوكار دراسة الكاوي وي الؾقخ يدتثسر اإلدارة ( 1جاءت ال قرة )وقع 
( 3وىؾ أكبر مؽ الععد ) (%75)بمغ الؾزف الشدبي  ايث ،البععاألول  وي يرييب وقرات ىضا 

مسا حعؿ  (0.05) مؽ أق وىي  (0.00)والقيسة االاتسالية يداوى  ،%(60.0أى أكبر مؽ )
اآلراء أانخ وي ىضه ال قرة إيجابيًا ادب السبحؾثيؽ، وأف درجة الت حيع ليضه ال قرة ف أ م  

  مري ع . 

 وي يدا ع التي الجعحعة األوكار يتقب  اإلدارة ( وىي  4بيشسا أانخ أ عز ال قرات ال قرة )
( أى أكبر مؽ 3%( وىي أكبر مؽ الععد )69.9يث بمغ الؾزف الشدبي ) ا السذ بلت  بلج
اآلراء ف أمسا حعؿ  م  ( 0.05( وىي أق  مؽ )0.00% والقيسة االاتسالية لم قرة بمغخ )60.0

 وي ىضه ال قرة إيجابية، وأف درجة الت حيع ليضه ال قرة  متؾسا . 

 ويعدو الباحث ذلغ لألسباب التالية:

الدامية حتر ؾف بالح سة وي مؾاجية  غؾ  العس  وقعرييؼ  م  أف أوحاب الريب . أ
 يحقيق األىعاؼ.

 أوحاب الريب الدامية لعحيؼ القعرة  م  السثابرة وي العس  والتسيز ويو.. ب

 .اإلبعا ية األوكار دراسة وي الكاوي الؾقخ اإلدارة يدتثسر. ت

 .العس   غؾ  بسؾاجية بح سة اإلدارة يتررؼ. ث
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 .السذ بلت  بلج وي يدا ع التي الجعحعة األوكار اإلدارة ويقب وجؾد الثقة الكاوية، . ج

أبؾ )ودراسة (، 2017أبؾ أمؾب، )ودراسة (، 2018أبؾ اذيش، )دراسة ويت ق ىضه الشتا ج مع 
(، وأانخ  م  الشحؾ 2015الرشيعى، )ودراسة (، 2016ع، سا )ودراسة (، 2016نعسة،
 التالي:

 اإلبعا ية. األوكار دراسة وي الكاوي الؾقخ باستثساريقـؾ اإلدارة - أ
 .العس   غؾ  بسؾاجية بح سة يتررؼ اإلدارة- ب
 .اعييا كانخ ميسا التحعيات مؾاجية  م  يرر اإلدارة- ت
 التحعى. يتظمب التي األ ساؿ يسي  اإلدارة إل - ث

 ج ( والتي أعيرت مدتؾ ات متعحشة   س الشتا2012الغامعى، )دراسة واختم خ ىضه الشتا ج مع 
 أعيرييا العراسة الحالية، يسثمخ وي:التي 

 .السؤسدة أىعاؼ يحقيق  م  بقعرييا اإلدارة قمة ثقة- أ

  بلج وي يدا ع التي الجعحعة نحؾ األوكار مؽ قب  اإلدارة ىشاؾ يؾجو  عيز- ب
 السذ بلت.

 اباالة: الثالث البعجتحميل فقخات 
    

والضى حبيؽ آراء أوراد  (19)لمعيشة الؾااعة والشتا ج مبيشة وي جعوؿ رقؼ  tيؼ استخعاـ اختبار 
 األوالةالبعع الثالث  وي وقرات يشة العراسة 

 الثالث: اباالة البعجلفقخات  تحميل: (?7ججول رقػ )
الوسط  البيان م.

 الحسابً

االنحراف 

 المعٌاري

الوزن 

 النسبً
 tقٌمة 

القٌمة 

 االحتمالٌة
 الترتٌب

 غيػػػػػػػر جعحػػػػػػػعة أوكػػػػػػػار يظػػػػػػػرح اإلدارة 1
 .مؾجؾدة

3.47 0.8 69.4 11.1 0.00 3 

أوكػػػػار العػػػػامميؽ غيػػػػر  يذػػػػجع اإلدارة 2
 الس لؾوة لتظؾ ر العس .

3.61 0.87 72.1 13.2 0.00 1 

 مبتكرة امؾؿ يقعيؼ يعس  اإلدارة  م  3
 .لمسذ بلت  ادية وغير

3.54 0.88 70.8 11.6 0.00 2 
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 وأوػػػيمة متشؾ ػػػة امػػػؾال يظػػػرح اإلدارة 4
 .العس  لسذ بلت

3.16 0.91 63.1 3.25 0.00 5 

 االندػػػػػػػػػانية العبلقػػػػػػػػػات يػػػػػػػػػعحر اإلدارة 5
 .وعاؿ يذارأي ب سمؾب العس  داخ 

3.38 0.89 67.6 8.11 0.00 4 

 االيجاىػات يظبيػق  م  يعس  اإلدارة 6
 وإنجػػػػػػػاز العسػػػػػػػ  إدارة وػػػػػػػي الحعحثػػػػػػػة

 .السياـ

3.04 1.05 60.8 3.45 0.45 6 

  0.00 12.2 67.3 0.57 3.37 الفقخات جسي  

 
وىؾ  (%67.3) "اباالةأف الؾزف الشدبي البعع الثالث  يبيؽ الشتا ج ( 19مؽ خبلؿ جعوؿ )

القيسة االاتسالية  وأانخ (%60.0) ( أى أكبر مؽ3االوترا ية الععد )القيسة أكبر مؽ 
أانخ  البعع م  ىضا  السبحؾثيؽىضا يعشي أف استجابات ( و 0.05)أق  مؽ  وىي( 0.00)

 وأضلػ درجة ي حيع ىضا السجاؿ   متؾسا   إيجابية

السريبة وي    أوكار العامميؽ غير الس لؾوة لتظؾ ر العس  يذجع اإلدارة  ( 2جاءت ال قرة )وقع 
( 3وىؾ أكبر مؽ الععد ) (%72.1)بمغ الؾزف الشدبي  ايث ،البععوي يرييب وقرات ىضا  األول 

مسا حعؿ  (0.05) مؽ أق وىي  (0.00)والقيسة االاتسالية يداوى  ،%(60.0أى أكبر مؽ )
اآلراء أانخ وي ىضه ال قرة إيجابيًا ادب السبحؾثيؽ، وأف درجة الت حيع ليضه ال قرة ف أ م  

  متؾسا . 

 وي الحعحثة االيجاىات يظبيق  م  يعس  اإلدارة ( وىي  6بيشسا أانخ أ عز ال قرات ال قرة )
( أى 3%( وىي أكبر مؽ الععد )60.8  ايث بمغ الؾزف الشدبي ) السياـ وإنجاز العس  إدارة

مسا حعؿ  م  ( 0.05( وىي أق  مؽ )0.00% والقيسة االاتسالية لم قرة بمغخ )60.0أكبر مؽ 
 ؾسا . اآلراء وي ىضه ال قرة إيجابية، وأف درجة الت حيع ليضه ال قرة  متف أ

 ويعدو الباحث حرؽل اباالة عمى السختبة الثالثة لألسباب التالية:

 مي  أوحاب الريب الدامية إل  التجعحع والتظؾ ر.. أ
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 ي ؾ ض الربلايات أياح ليؼ البحث  ؽ أ  جعحع إلنجاز األ ساؿ والسياـ السؾأمة.. ب

 .العس  لتظؾ ر الس لؾوة غير العامميؽ أوكار يذجع اإلدارة. ت

 .لمسذ بلت  ادية وغير مبتكرة امؾؿ يقعيؼ  م  اإلدارة يعس . ث

 .العس  لسذ بلت وأويمة متشؾ ة امؾال اإلدارة يظرح. ج

أبؾ )ودراسة (، 2017أبؾ أمؾب، )ودراسة (، 2018أبؾ اذيش، )دراسة ويت ق ىضه الشتا ج مع 
 (.2015الرشيعى، )ودراسة (، 2016سا ع، )ودراسة (، 2016نعسة،

 .مؾجؾدة غير جعحعة أوكاريقـؾ اإلدارة بظرح - أ
 يذجع  اإلدارة أوكار العامميؽ غير الس لؾوة لتظؾ ر العس .- ب
 .لمسذ بلت  ادية وغير مبتكرة امؾؿ يقعيؼ يعس  اإلدارة  م - ت

( والتي أعيرت مدتؾ ات متعحشة   س الشتا ج 2012واختم خ ىضه الشتا ج مع دراسة)الغامعى، 
  م  الشحؾ التالي:رييا العراسة الحالية، وأانخ التي أعي

 .السياـ وإنجاز العس  إدارة وي الحعحثة االيجاىات يظبيق  م  يعس  اإلدارة.أ 
 .العس  لسذ بلت وأويمة متشؾ ة امؾال يظرح اإلدارة.ب 
 .وعاؿ يذارأي ب سمؾب العس  داخ  االندانية العبلقات يعحر اإلدارة.ج 

 السبادرة: الخاب  البعجتحميل فقخات 
    

والضى حبيؽ آراء أوراد  (20)لمعيشة الؾااعة والشتا ج مبيشة وي جعوؿ رقؼ  tيؼ استخعاـ اختبار 
 السبادرةالبعع الرابع  وي وقرات يشة العراسة 

 الخاب : السبادرة البعجلفقخات  تحميل: (86ججول رقػ )
الوسط  البيان م.

 الحسابً

االنحراف 

 المعٌاري

الوزن 

 النسبً
 tقٌمة 

القٌمة 

 االحتمالٌة
 الترتٌب

 يقػػـؾ اإلدارة بتزو ػػع العػػامميؽ بتقشيػػات 1
 العس . وي  الية جؾدة ذات

3.31 0.93 66.2 6.31 0.00 4 

 مذ بلت بسؾاجية يبادر اإلدارة 2
 ال ر ق. بروح العس 

3.52 0.9 70.4 10.9 0.00 1 

 األ ساؿ جسيع يسارس اإلدارة 3
 شخرية. بسبادرة والسياـ

3.42 0.79 68.3 9.92 0.00 3 
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 العس  مؾاقز لتدخير يسي  اإلدارة 4
 الضايي. التعمؼ نحؾ لمسبادرة

2.85 1.01 56.9 0.985 0.00 6 

 ىعؼ يعتبر اإلدارة طرح الرأى يعتبر 5
      العس . خظؾات لتظؾ ر أسس 

3.48 0.94 69.5 9.64 0.00 2 

 مؽ السقعمة اإلدارة السبادرات يذجع 6
 السرؤوسيؽ.

3.09 0.99 61.8 1.75 0.08 5 

  0.00 8.32 65.5 0.63 3.28 جسي  الفقخات 

 
وىؾ  (%65.5) "السبادرةأف الؾزف الشدبي البعع الرابع  يبيؽ الشتا ج ( 20مؽ خبلؿ جعوؿ )

و أانخ القيسة االاتسالية  (%60.0) ( أى أكبر مؽ3االوترا ية الععد )القيسة أكبر مؽ 
أانخ  البعع م  ىضا  السبحؾثيؽىضا يعشي أف استجابات ( و 0.05)( و ىي أق  مؽ 0.00)

 وأضلػ درجة ي حيع ىضا السجاؿ  متؾسا    إيجابية

السريبة األول  وي    ال ر ق بروح العس  مذ بلت بسؾاجية يبادر اإلدارة  ( 2جاءت ال قرة )وقع 
( أى 3وىؾ أكبر مؽ الععد ) (%70.4)بمغ الؾزف الشدبي  ايث ،البععوي يرييب وقرات ىضا 

مسا حعؿ  م   (0.05) مؽ أق وىي  (0.00)والقيسة االاتسالية يداوى  ،%(60.0أكبر مؽ )
 اآلراء أانخ وي ىضه ال قرة إيجابيًا ادب السبحؾثيؽ، وأف درجة الت حيع ليضه ال قرة  متؾسا . ف أ

 نحؾ لمسبادرة العس  مؾاقز رلتدخي يسي  اإلدارة ( وىي  4بيشسا أانخ أ عز ال قرات ال قرة )
% 60.0( أى أق  مؽ 3%( وىي أق  مؽ الععد )56.9  ايث بمغ الؾزف الشدبي ) الضايي التعمؼ

اآلراء وي ىضه ف أمسا حعؿ  م  ( 0.05( وىي أكبر مؽ )0.00والقيسة االاتسالية لم قرة بمغخ )
 ال قرة غير إيجابية، وأف درجة الت حيع ليضه ال قرة  متؾسا . 

 لألسباب التالية: ىحه الشتا جويعدو الباحث 
 سر ة وييرة العس  داخ  الجياز األمشي.. أ

 .ال ر ق بروح العس  مذ بلت بسؾاجية اإلدارة يبادر. ب
 .السرؤوسيؽ مؽ السقعمة السبادرات اإلدارة يذجع. ت

 كسا يخى الباحث بزخورة العسل عمى تعديد محؽر السبادرة لجى العيشة السدتيجفة مؼ  الل:
 .السرؤوسيؽ مؽ السقعمة السبادرات اإلدارة الحرص الكاوي  م  يبشي. أ
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 .العس  وي  الية جؾدة ذات بتقشيات العامميؽ يزو ع اإلدارة قياـ. ب
(، ودراسة)أبؾ 2017(، ودراسة)أبؾ أمؾب، 2018ويت ق ىضه الشتا ج مع دراسة)أبؾ اذيش، 

(، والت  أعيرت الشتا ج 2015(، ودراسة)الرشيعى، 2016 (، ودراسة)سا ع،2016نعسة،
 التالية:

 ال ر ق. بروح العس  مذ بلت بسؾاجية يبادر اإلدارة- أ
      العس . خظؾات لتظؾ ر أسس  ىعؼ يعتبر اإلدارة طرح الرأى يعتبر- ب
 شخرية. بسبادرة والسياـ األ ساؿ جسيع يسارس اإلدارة- ت

( والتي أعيرت مدتؾ ات متعحشة   س الشتا ج 2012دراسة)الغامعى، واختم خ ىضه الشتا ج مع 
 التي أعيرييا العراسة الحالية.

 الضايي. التعمؼ نحؾ لمسبادرة العس  يدخير مؾاقز قمة التؾجو نحؾ- أ
 السرؤوسيؽ. مؽ السقعمة لمسبادراتاإلدارة  قمة يذجيع- ب

 السخونة: خامذال البعجتحميل فقخات 
    

والضى حبيؽ آراء أوراد  (21)لمعيشة الؾااعة والشتا ج مبيشة وي جعوؿ رقؼ  tيؼ استخعاـ اختبار 
 السرونةالبعع الرابع  وي وقرات يشة العراسة 

 
 الخاب : السخونة البعجلفقخات  تحميل: (87ججول رقػ )

الوسط  البيان م.

 الحسابً

االنحراف 

 المعٌاري

الوزن 

 النسبً
 tقٌمة 

القٌمة 

 االحتمالٌة
 الترتٌب

 السؾاقز طبيعة مع االدارة يتكيز 1
 .العس  وي السختم ة

3.39 0.76 67.9 9.82 0.00 6 

 التي السؾاقز مؽ قب  اإلدارة حتؼ يقعحر 2
 .جؾانب مختم ة مؽ العس  وي يحعث

3.74 0.97 74.8 14.5 0.00 3 

 التي األوكار وي التشؾع االدارة يذجع 3
 .العاممؾف  يظرايا

3.6 0.96 71.9 11.7 0.00 4 

 1 0.00 18.3 75.8 0.82 3.79 .القانؾف  بروح العس  وي يتعام  اإلدارة 4

 بعا   يرى   شعما رأحيا يغير اإلدارة 5
 .أوز 

3.57 1 71.5 10.9 0.00 5 

 وي العامميؽ اقترااات يتقب  اإلدارة 6
 .السختم ة السؾاقز

3.77 0.94 75.4 15.5 0.00 2 

  0.00 17.7 72.9 0.69 3.64 الفقخاتجسي   
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وىؾ  (%72.9) "السخونةأف الؾزف الشدبي البعع الرابع  يبيؽ الشتا ج ( 21مؽ خبلؿ جعوؿ )

و أانخ القيسة االاتسالية  (%60.0) ( أى أكبر مؽ3االوترا ية الععد )القيسة أكبر مؽ 
أانخ  البعع م  ىضا  السبحؾثيؽىضا يعشي أف استجابات ( و 0.05)( و ىي أق  مؽ 0.00)

 وأضلػ درجة ي حيع ىضا السجاؿ   متؾسا   إيجابية

السريبة األول  وي يرييب وي    القانؾف  بروح العس  وي يتعام  اإلدارة  ( 4جاءت ال قرة )وقع 
( أى أكبر مؽ 3وىؾ أكبر مؽ الععد ) (%75.8)بمغ الؾزف الشدبي  ايث ،البععوقرات ىضا 

اآلراء ف أمسا حعؿ  م   (0.05) مؽ أق وىي  (0.00)والقيسة االاتسالية يداوى  ،%(60.0)
 كانخ وي ىضه ال قرة إيجابيًا ادب السبحؾثيؽ، وأف درجة الت حيع ليضه ال قرة  متؾسا . 

 وي السختم ة السؾاقز طبيعة مع االدارة يتكيز ( وىي  1بيشسا أانخ أ عز ال قرات ال قرة )
% 60.0( أى أكبر مؽ 3%( وىي أكبر مؽ الععد )67.9  ايث بمغ الؾزف الشدبي ) العس 

اآلراء وي ىضه ف أمسا حعؿ  م  ( 0.05( وىي أق  مؽ )0.00والقيسة االاتسالية لم قرة بمغخ )
 ال قرة إيجابية، وأف درجة الت حيع ليضه ال قرة  متؾسا . 
 سباب التالية:ويفدخ الباحث حرؽل السخونة عمى السخكد ابول لأل

، ايث أف العس   سؽ حتؼ  سؽ وزارة ميسة القانؾف  بروح العس  وي اإلدارة يتعام . أ
 وىي وزارة العاخمية واألمؽ الؾطشي.

 .السختم ة السؾاقز وي العامميؽ اقترااات اإلدارة يتقب . ب
 .العاممؾف  يظرايا التي األوكار وي التشؾع االدارة يذجع. ت
 السختم ة السؾاقز طبيعة مع االدارة السؾاقز السختم ة، ويكيزالسرونة وي التعام  مع . ث

 .العس  وي
(، ودراسة)أبؾ 2017(، ودراسة)أبؾ أمؾب، 2018ويت ق ىضه الشتا ج مع دراسة)أبؾ اذيش، 

(، وأانخ  م  الشحؾ 2015(، ودراسة)الرشيعى، 2016ع، (، ودراسة)سا 2016نعسة،
 التالي:

 .القانؾف  بروح العس  وي يتعام  اإلدارة- أ
 .السختم ة السؾاقز وي العامميؽ اقترااات يتقب  اإلدارة- ب
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 .جؾانب مختم ة مؽ العس  وي يحعث التي السؾاقز مؽ قب  اإلدارة حتؼ يقعحر- ت
( والتي أعيرت مدتؾ ات متعحشة   س الشتا ج 2012واختم خ ىضه الشتا ج مع دراسة)الغامعى، 

 التي أعيرييا العراسة الحالية.
 .العس  وي السختم ة السؾاقز طبيعة مع االدارة يتكيز- أ
 .قمة الترأيز  م  البعا    شع يؾاور الخيار البعح  بذ   أوز - ب
 

 :الخوح السعشؽية: الثانيتحميل فقخات السحؽر 
 ولالجابة عل التداؤل الثاني:

ما مدتؾى الروح السعشؾ ة لعى مشتدبي وزارة العاخمة واألمؽ الؾطشي مؽ وجية نغر العامميؽ 
 ؟وييا

والضى حبيؽ آراء أوراد  يشة  22لمعيشة الؾااعة والشتا ج مبيشة وي جعوؿ رقؼ  tيؼ استخعاـ اختبار 
 .الروح السعشؾ ةالسحؾر الثاني:  وي وقراتالعراسة 

 

 الخوح السعشؽيةالسحؽر الثاني: لفقخات  تحميل:  (88ججول رقػ )
رقػ  م

الفقخة 
 بالسقياس

 البيان
الوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

الوزن 
 النسبً

 tقٌمة 

القٌمة 
 االحتمالٌة

 الترتٌب

7 7: 
 م انتي روع وي ميشتي يديؼ

 االجتسا ية.
4.27 1.01 85.5 23.9 0.00 

7 

8 < 
 اإلدار ة القرارات  ؽ بالر   أشعر

 .والتشغيسية
4.25 0.95 84.9 24.8 0.00 

8 

9 7? 
 .بعسمي قيامي أثشاء متعة أجع
 

4.15 1.04 83.1 21.1 0.00 
9 

: ? 
يدؾد جؾ العس   بلقات اندانية 

 متسيزة.
4.09 1 81.8 20.6 0.00 

: 

; > 
يؾور لي القيادة ورص يعر بية 

 مشاسبة.
4.06 1.01 81.2 19.9 0.00 

; 

 > 0.00 19.1 80.8 1.04 4.04 واألمانة وي  سمي.أيسيز بالعقة  <7 >
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 = 0.00 17.4 79.1 1.04 3.95 .بعسمي قيامي أثشاء بالت اؤؿ أشعر 7 =

 < 0.00 14.7 78.4 1.18 3.92 .قشا ايي مع العس  سياسات يت ق =7 <

? : 
 أقعـ أف أرغب بعسمي قيامي أثشاء
 .السظمؾب مؽ أكثر

3.9 0.98 77.9 17.3 0.00 
? 

76 79 
 وروة يسشحشي  سمي أف أشعر

 واالبتكار. لمتظؾ ر
3.84 1 76.8 15.9 0.00 

76 

77 ; 
 اققؾا الضحؽ باالخر ؽ إيجابياً  أي ثر

 .الحياة وي أىعاويؼ
3.79 1 75.8 14.9 0.00 

77 

 78 0.00 13.5 74.9 1.05 3.75 إ اوية. ب  ساؿ لمقياـ أبادر 76 78

79 = 
  شع ويقعحر ش ر خظابات أيمق 
 .لمعس  ايقاني

3.74 1.1 74.8 12.8 0.00 
79 

 :7 0.00 13.9 74 0.95 3.7 .العس  وي ذايي أاقق أنشي أشعر 78 :7

7; 7< 
 مع العس  وي العبلقات ب ف أشعر

 .جيعة الزمبلء
3.62 1.22 72.4 9.67 0.00 

7; 

 >7 0.00 10.7 71.8 1.05 3.59 أشعر ب ف دخمي جيع. 86 >7

7= 7; 
 أشتاؽ و نشي  سمي  ؽ أيغيب  شعما
 .اليو

3.57 1.1 71.5 9.88 0.00 
7= 

 <7 0.00 9.87 71.3 1.09 3.57 بحساس. إل  السؾأمة األ ساؿ أنجز 8 <7

7? 9 
 خظؾات ووق حتؼ  سمي أف أشعر
 .مشغسة

3.32 1.2 66.4 5.05 0.00 
7? 

 86 0.00 4.67 66 1.22 3.3 . سمي إيقاف  م  أارص 77 86

 87 0.01 2.47 62.8 1.09 3.14 .بعسمي االستسرار وي الرغبة لعى 87 87

  0.00 25.4 75.8 0.59 3.79 جسي  الفقخات 

  الخوح السعشؽية السحؾر الثاني: أف الؾزف الشدبي يبيؽ الشتا ج ( 22مؽ خبلؿ جعوؿ )
أانخ القيسة االاتسالية % و 60( أى أكبر مؽ 3الععد ) القيسة الس تر ةوىي أكبر  (75.8%)
أانخ  البعع م  ىضا  السبحؾثيؽىضا يعشي أف استجابات ( و 0.05)مؽ  أق ىي ( و 0.00)

  مري ع، وأف درجة الت حيع  إيجابية
السريبة األول  وي وي    االجتسا ية م انتي روع وي ميشتي يديؼ  ( 14جاءت ال قرة )وقع 

( أى أكبر 3وىؾ أكبر مؽ الععد ) (%85.5)بمغ الؾزف الشدبي  ايث ،البععيرييب وقرات ىضا 
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ف أمسا حعؿ  م   (0.05) مؽ أق وىي  ،(0.000)والقيسة االاتسالية يداوى  ،%(60مؽ )
 اآلراء أانخ وي ىضه ال قرة إيجابية ادب السبحؾثيؽ، وأف درجة الت حيع  مري ع 

  بؾزف ندبي  بعسمي االستسرار وي الرغبة لعى ( وىي  21بيشسا أانخ أ عز ال قرات ال قرة )
( وىي أق  مؽ 0.000% والقيسة االاتسالية لم قرة بمغخ )60%( وىي أكبر مؽ 62.8)
آراء السبحؾثيؽ  م  ىضه ال قرة أانخ إيجابية، وأف درجة الت حيع ف أمسا حعؿ  م  ( 0.05)

  متؾسا . 
 ويعدو الباحث ىحه الشتيجة لألسباب التالية:

 بيؽ أوراد  يشة العراسة. االاتراـ والسحبة والتعاوف الستبادؿ. أ

 يؾاور الجؾ األخؾى ساىؼ وي روع الروح السعشؾ ة.. ب

 مسارسة أوحاب الريب الدامية لمعبلقات اإلندانية ساىؼ  م  روع الروح السعشؾ ة.. ت

 قشا ات العامميؽ. مع العس  سياسات يت ق. ث

 ىشاؾ شعؾر لعى العامميؽ بسشحيؼ وروة لئلبعاع.. ج

 .والتشغيسية اإلدار ة القرارات  ؽ الذعؾر بالر ا. ح

و رى البااث أف مدتؾى الروح السعشؾ ة يعتبر جيعة بالشغر لمغروؼ التي يعيذيا مشتدبي 
األجيزة األمشية بذ   خاص والسجتسع ال مدظيشي بذ    اـ، أسا و عتبر اري اع الروح السعشؾ ة 

ووال يؼ لمسؤسدة لعى أ زاء السؤسدة األمشية مؽ أىؼ السغاىر التي يعؿ  م  شعؾرىؼ بالر ا 
 التي حشتسؾف إلييا واستععادىؼ لبضؿ السز ع مؽ الجيؾد مؽ أج  يحقيق أىعاويا.

(، ودراسة)أبؾ ادب 1146(، ودراسة)أبؾ ر الة، 1147ويت ق ىضه الشتا ج مع دراسة) مؾاف، 
(.واختم خ ىضه الشتيجة مع 1141(، ودراسة)معدحؽ، 1141(، ودراسة)السحسادى، 1141هللا، 

 ؛ ايث أشارت إل :(1118(، ودراسة )ياوؿ، 1144وبليو، دراسة)

 االجتسا ية. الس انة روع وي السيشة يديؼ- أ
 .والتشغيسية اإلدار ة القرارات  ؽ الذعؾر بالر  - ب

 يدؾد جؾ العس   بلقات اندانية متسيزة.- ت
 يؾور لي القيادة ورص يعر بية مشاسبة.- ث

 .العس بالعقة واألمانة وي التسيز - ج

 اإلدارة  م  الروح السعشؾ ة. ي ثير أخبلقيات- ح



416 

 

 :الجراسة فخضيات
بيؽ العاللة ى  يؾجع  بلقة ذات داللة إارا ية  شع مدتؾى  ولالجابة عمى التداؤل الثالث:

  الروح السعشؾ ة لعى مشتدبي وزارة العاخمية واألمؽ الؾطشي؟ ودورىا بتعز زالقيادة االبعا ية 

( α ≤ 0.05دللة إحرا ية عشج مدتؽى دللة ) الفخضية الخ يدية ابولى: تؽجج عالقة ذات
 الخوح السعشؽيةو  القيادة اإلبجاعيةبيؼ 

 الخوح السعشؽيةو  القيادة اإلبجاعيةالعالقة بيؼ : (89ججول رقػ )
 الخوح السعشؽية السجالت

 الجللة الجللة قيسة ر
 دالة 0.00 0.62** الحداسية لمسذ بلت

 دالة 0.00 0.41** السثابرة
 دالة 0.00 0.47** األوالة
 دالة 0.00 0.43** السبادرة
 دالة 0.00 0.62** السرونة

 دالة 0.00 0.67** القيادة اإلبجاعية
بيؽ ( α ≤ 0.05يؾجع  بلقة ذات داللة إارا ية  شع مدتؾى داللة )( حؾ ا أنو 23جعوؿ )

والعاللة اإلارا ية أق  مؽ  0.67ايث أانخ قيسة )ر( =  الروح السعشؾ ةو  القيادة اإلبعا ية
0.05. 

ايث أانخ قيسة  الروح السعشؾ ةو  الحداسية لمسذ بلتبيؽ حؾجع  بلقة ذات داللة إارا ية  .1
 .0.05والعاللة اإلارا ية أق  مؽ  0.62)ر( = 

( = ايث أانخ قيسة )ر الروح السعشؾ ةو  السثابرةحؾجع  بلقة ذات داللة إارا ية بيؽ  .2
 .0.05والعاللة اإلارا ية أق  مؽ  0.41

ايث أانخ قيسة )ر( =  الروح السعشؾ ةو  حؾجع  بلقة ذات داللة إارا ية بيؽ األوالة .3
 .0.05والعاللة اإلارا ية أق  مؽ  0.47

ايث أانخ قيسة )ر( =  الروح السعشؾ ةو  السبادرةبيؽ حؾجع  بلقة ذات داللة إارا ية  .4
 .0.05أق  مؽ  والعاللة اإلارا ية 0.43
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ايث أانخ قيسة )ر( =  الروح السعشؾ ةو  السرونةحؾجع  بلقة ذات داللة إارا ية بيؽ  .5
 .0.05والعاللة اإلارا ية أق  مؽ  0.62

أف لكي حتؼ الحرؾؿ  م  روح معشؾ ة مري عة ومظمؾمة، و نو يجب أف يتؾاور  ويخى الباحث
ميارات القيادة اإلبعا ية وي وزارة العاخمية واألمؽ الؾطشي ال مدظيشي، أسا أف القيادة اإلبعا ية 
ال يكؾف بالشتيجة السرجؾة إال إذا ساد محيا العس  جؾ مؽ الت اىؼ والعبلقات اإلندانية الستسيزة 

 لتالي روح معشؾ ة  الية.وما

  :الثانية الفخضية

( وي الروح α ≤ 0.05يؤثر القيادة اإلبعا ية ي ثير ذو داللة إارا ية   شع مدتؾى داللة  )
 السعشؾ ة لعى مشتدبي وزارة العاخمية واألمؽ الؾطشي.

لقياس أثر  Stepwiseالختبار ىضه ال ر ية يؼ استخعاـ يحمي  االنحعار الخظي التعر جي 
 (، وقع يبيؽ التالي:الروح السعشؾ ةالستغير السدتق  )القيادة اإلبعا ية(  م  الستغير التابع )

( أف مدتؾى Stepwiseحبيؽ نسؾذج االنحعار الشيا ي باستخعاـ طر قة االنحعار التعر جي )
ية. وىؾ يسث  الستغير التابع حت ثر برؾرة جؾىر ة وذات داللة إارا  الروح السعشؾ ة

 )الستغير التابع: الروح السعشؾ ة( Stepwiseحؾ ا يحمي  االنحعار التعر جي )): (24جعوؿ )

 المتغيرات المستقلة
معامالت 

 االنحذار

الخطأ 

 المعيار

معامالت 

االنحذار 

 المعيارية

Beta 

 tقيمة 

القيمة 

 االحتمالية

sig. 

مستوى 

الذاللة عنذ 

(606;) 

 داؿ 0.00 10.6  0.2 2.1 الثابخ
 داؿ 0.00 6.58 0.84 0.85 0.98 الحداسية لمسذ بلت

 داؿ 0.00 4.62 0.18 0.14 1.02 السثابرة
 داؿ 0.00 7.95 0.22 0.1 0.23 األوالة
 داؿ 0.00 9.52 0.28 0.12 0.84 السبادرة
 داؿ 0.00 7.95 0.25 0.36 1.36 السرونة

 داؿ 0.00 10.6 0.84 0.2 1.44 القيادة اإلبجاعية

 ANOVAحتهيم انتباين 
 0.000 القيسة االاتساليةF 18.4قيسة اختبار 
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Rالسععؿ  معام  الت ديرقيسة 
2 0.45 

القيسة االاتسالية لسعام  
 الت دير

0.000 

يتضحمنالجدول)(أن5

( وػػي الػػروح α ≤ 0.05يػػؤثر القيػػادة اإلبعا يػػة يػػ ثير ذو داللػػة إارػػا ية   شػػع مدػػتؾى داللػػة  )
 مشتدبي وزارة العاخمية واألمؽ الؾطشيالسعشؾ ة لعى 

 معادلة التأثيخ: 
)األوالة( + 1.02)السثابرة( +  1.2)الحداسية لمسذ بلت( +  0.98+  2.1الروح السعشؾ ة= 

 )القيادة اإلبعا ية( 1.44)السرونة( +  1.63)السبادرة( +  0.84
 ويعدو الباحث ذلغ لألسباب التالية:

القيادة اإلبعا ية يعع السحرؾ األساسي لمظاقات والقػعرات لػعى أوػحاب الريػب الدػامية، أف . أ
كسػػا يعػػع  ػػػامبًل إيجابيػػا مػػػؽ أجػػ  ز ػػػادة داوعيػػتيؼ إلػػػ  العسػػ  وإنجػػػاز األ سػػاؿ السظمؾمػػػة 

 بجؾدة  الية.

 يعع القيادة اإلبعا ية مؽ الستظمبات الر يدية لروع الروح السعشؾ ة لؤلوػراد مػؽ خػبلؿ يييئػة. ب
 الغروؼ والعس   م  التشسية مؽ أج  اإلريقاء.

مػػؽ خػػبلؿ ميػػارات القيػػادة اإلبعا يػػة حػػتؼ يبشػػ  األوكػػار الجعحػػعة واألسػػاليب الحعحثػػة التػػي . ت
 يدا ع  م  يعز ز الروح السعشؾ ة مؽ أج  الؾوؾؿ إل  مدتؾى  اِؿ وأوز .

( α ≤ 0.05)  دللىةتؽجج فخوق ذات دللة إحرا ية عشج مدىتؽى   لثة:الفخضية الخ يدة الثا
مشتدبي وزارة الجا مية وابمىؼ لجى  القيادة اإلبجاعيةبيؼ متؽسطات استجابة السبحؽثيؼ حؽل 

 (الختبة -السؤىل العمسي  –سشؽات الخجمة لمست يخات الجيس خافية )تبعاا الؽ شي  
بىىيؼ متؽسىىطات ( α ≤ 0.05)  تؽجىىج فىىخوق ذات دللىىة إحرىىا ية عشىىج مدىىتؽى دللىىة .5

  مشتدىىبي وزارة الجا ميىىة وابمىىؼ الىىؽ شيلىىجى  القيىىادة اإلبجاعيىىةلسبحىىؽثيؼ حىىؽل اسىىتجابة ا
 تبعاا لست يخ سشؽات الخجمة 

  السجسؾ ات  لمتعرؼ  م  ال روؽ بيؽ ؼاختبار   البااثاستخعـ 
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 نتا ج ا تبار التبايؼ ابحادي لسعخفة الفخوق تبعاا لست يخ سشؽات الخجمة: (22ججول رقػ )

 السجال
قيسة  الستؽسطات

 Fال تبار 

القيسة 
الحتسالية 

SIG 

مدتؽى 
أقل مؼ  -2  2أقل مؼ  الجللة

 فأكثخ 31 31

غيردالة3..33.20 3.3 3.33 3.51 الحداسية لمسذ بلت

غيردالة3.323.00 3.62 3.58 3.63 السثابرة

غيردالة3.233.00 3.38 3.32 3.37 األوالة

غيردالة3.166.01 3.31 3.18 3.21 السبادرة

غيردالة3.443.03 3.65 3.64 3.64 السرونة

غيردالة3.223.10 3.45 3.41 3.47 القيادة اإلبجاعية

 (>9حتبيؽ مؽ الجعوؿ رقؼ)
، ومالتالي سشقب  ال ر ية الر ر ة، α=>767وىي أكبر مؽ  sig=0.77أف قيسة مدتؾى العاللة 

لعى  القيادة اإلبعا يةمتؾسظات استجابة السبحؾثيؽ اؾؿ ايث حتزا أنو ال يؾجع وروؽ بيؽ 
 يبعًا لستغير سشؾات الخعمة.مشتدبي وزارة العاخمية واألمؽ الؾطشي  

 و عزو البااث ذلػ لؤلسباب التالية:
وػػػػي مسارسػػػػة القيػػػػادة اإلبعا يػػػػة لمعيشػػػػة أف  امػػػػ  سػػػػشؾات الخعمػػػػة ال يعػػػػع  ػػػػامبًل مػػػػؤثرًا  . أ

 السدتيعوة بذ    اـ.

أف ميارات القيادة اإلبعا ية ميارات شخرية يستمكيا ال رد  سؽ  ؾام  معيشة، ويمعب  . ب
 وييا الخرا ص والدسات الذخرية لم رد دورًا أبيرًا وي األداء.

 .أوحاب الريب الدامية لعحيؼ داوعية و ز سة وي يحديؽ األو اع القا سة . ت
(، ودراسة)أبؾ <978(، ودراسة)أبؾ أمؾب، ?978واي قخ ىضه مع دراسة )أبؾ اذيش، 

( والتي أشارت أنو ال >978(، ودراسة)الرشيعى، =978(، ودراسة)سا ع، =978نعسة، 
  م  مسارسة القيادة اإلبعا ية. لدشؾات الخعمةحؾجع ي ثير داؿ إارا يًا 

 
( بىىيؼ متؽسىىطات α ≤ 0.05دللىىة  )تؽجىىج فىىخوق ذات دللىىة إحرىىا ية عشىىج مدىىتؽى  .6

لىىجى مشتدىىبي وزارة الجا ميىىة وابمىىؼ الىىؽ شي   القيىىادة اإلبجاعيىىةاسىىتجابة السبحىىؽثيؼ حىىؽل 
 تبعاا لست يخ السؤىل العمسي 

 استخعـ البااث اختبار  ؼ  لمتعرؼ  م  ال روؽ بيؽ السجسؾ ات  



441 

 

 يبعًا لستغير السؤى  العمسينتا ج اختبار التباحؽ األاادى لسعروة ال روؽ : (16جعوؿ رقؼ )

 السجاؿ
 الستؾسظات

قيسة 
 Fاالختبار 

القيسة 
االاتسالية 

SIG 

مدتؾى 
 العاللة

ثانؾ ة  امة 
 و ق 

دبمـؾ 
 متؾسا

 ب الؾر ؾس
دراسات 

  ميا
 غير دالة 0.37 1.03 3.29 3.29 3.46 3.31 الحداسية لمسذ بلت

 دالةغير  0.98 0.02 3.62 3.61 3.63 3.63 السثابرة

 غير دالة 0.99 0.11 3.39 3.37 3.36 3.36 األوالة

 غير دالة 0.94 0.50 3.29 3.27 3.28 3.31 السبادرة

 غير دالة 0.86 0.24 3.74 3.63 3.62 3.69 السرونة
 غير دالة 0.95 0.16 3.46 3.43 3.47 3.46 القيادة اإلبعا ية

 (=9حتبيؽ مؽ الجعوؿ رقؼ)
ومالتالي سشقب  ال ر ية الر ر ة،  α=>767وىي أكبر مؽ  sig=0.95أف قيسة مدتؾى العاللة 

لعى  القيادة اإلبعا يةمتؾسظات استجابة السبحؾثيؽ اؾؿ ايث حتزا أنو ال يؾجع وروؽ بيؽ 
 يبعًا لستغير السؤى  العمسي.مشتدبي وزارة العاخمية واألمؽ الؾطشي 
 ويعدو الباحث ذلغ لألسباب التالية:

العمسي ال يعع  امبًل مؤثرًا وي مسارسة القيادة اإلبعا ية لمعيشة أف  ام  السؤى   . أ
 السدتيعوة بذ    اـ.

أف أوحاب الريب الدامية رغؼ اختبلؼ مؤىبلييؼ العمسية إال أنيؼ حعرأؾف أىسية إنجاز  . ب
 األ ساؿ ونذر ثقاوة اإلبعاع.

عيشة، ويمعب أف ميارات القيادة اإلبعا ية ميارات شخرية يستمكيا ال رد  سؽ  ؾام  م . ت
 وييا الخرا ص والدسات الذخرية لم رد دورًا أبيرًا وي األداء.

(، ودراسة)أبؾ <978(، ودراسة)أبؾ أمؾب، ?978واي قخ ىضه مع دراسة )أبؾ اذيش، 
( والتي أشارت أنو ال >978(، ودراسة)الرشيعى، =978(، ودراسة)سا ع، =978نعسة، 

  م  مسارسة القيادة اإلبعا ية.حؾجع ي ثير داؿ إارا يًا لمسؤى  العمسي 

 

بىيؼ متؽسىطات اسىتجابة ( α≤0.05)  تؽجج فخوق ذات دللة إحرا ية عشج مدتؽى دللىة .7
تبعىاا لست يىخ لجى مشتدبي وزارة الجا مية وابمؼ الؽ شي   القيادة اإلبجاعيةالسبحؽثيؼ حؽل 

 الختبة
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 استخعـ البااث اختبار  ؼ  لمتعرؼ  م  ال روؽ بيؽ السجسؾ ات  

 نتا ج ا تبار التبايؼ ابحادي لسعخفة الفخوق تبعاا لست يخ الختبة: (22ججول رقػ )

 السجال
لقيسة ا الستؽسطات

الحتسال
 SIG ية

مدتؽى 
 مالزم الجللة

 مالزم
 أول 

 را ج نقيب
 لؽا  عسيج عقيج مقجم

 الحداسية
 لمسذ بلت

 غير دالة 0.54 3.67 3.83 3.48 3.15 3.29 3.26 3.36 3.44

 غير دالة 0.61 3.83 4.17 3.67 3.433 3.53 3.62 3.71 3.64 السثابرة
 غير دالة 0.64 4 4 3.42 3.292 3.28 3.39 3.39 3.39 األوالة
 غير دالة 0.23 3.17 3.83 3.6 3.067 3.16 3.33 3.34 3.27 السبادرة
 غير دالة 0.18 4 4.83 4.1 3.567 3.53 3.63 3.7 3.71 السرونة
 القيادة 
 اإلبجاعية

 غير دالة 0.28 3.73 4.13 3.65 3.302 3.36 3.45 3.5 3.49

 (<9حتبيؽ مؽ الجعوؿ رقؼ)
، ومالتالي سشقب  ال ر ية α=0.05وىي أكبر مؽ  sig=0.28أف قيسة مدتؾى العاللة 

اؾؿ القيادة  الر ر ة، ايث حتزا أنو ال يؾجع وروؽ بيؽ متؾسظات استجابة السبحؾثيؽ
 اإلبعا ية لعى مشتدبي وزارة العاخمية واألمؽ الؾطشي  يبعًا لستغير الريبة.

 و عزو البااث ذلػ لؤلسباب التالية:
أف  ام  الريبة العد ر ة ال يعع  امبًل مؤثرًا وي مسارسة القيادة اإلبعا ية لمعيشة السدتيعوة  . أ

 بذ    اـ.

ريبيؼ العد ر ة إال أنيؼ حعرأؾف أىسية إنجاز أف أوحاب الريب الدامية رغؼ اختبلؼ  . ب
 األ ساؿ ونذر ثقاوة اإلبعاع.

 ≥ α)  تؽجج فخوق ذات دللة إحرا ية عشج مدتؽى دللةخابعة: الفخضية الخ يدة ال .8
لجى مشتدبي وزارة  الخوح السعشؽيةبيؼ متؽسطات استجابة السبحؽثيؼ حؽل ( 0.05

 -السؤىل العمسي  –سشؽات الخجمة لمست يخات الجيس خافية )تبعاا الجا مية وابمؼ الؽ شي  
 (الختبة



441 

 

بيؼ متؽسطات استجابة ( α ≤ 0.05) تؽجج فخوق ذات دللة إحرا ية عشج مدتؽى دللة .9
تبعاا لست يخ  لجى مشتدبي وزارة الجا مية وابمؼ الؽ شي الخوح السعشؽيةالسبحؽثيؼ حؽل 
 سشؽات الخجمة 

 ؼ  لمتعرؼ  م  ال روؽ بيؽ السجسؾ ات استخعـ البااث اختبار   

 نتا ج ا تبار التبايؼ ابحادي لسعخفة الفخوق تبعاا لست يخ سشؽات الخجمة: (22ججول رقػ )

 السجال

 الستؽسطات
قيسة 
 Fال تبار 

القيسة 
الحتسالية 

SIG 

مدتؽى 
أقل مؼ  -2 2أقل مؼ  الجللة

31 
 فأكثخ 31

غيردالة3.136.14 3.76 3.86 3.9 الخوح السعشؽية

 (?9حتبيؽ مؽ الجعوؿ رقؼ)
، ومالتالي سشقب  ال ر ية α=0.05وىي أكبر مؽ  sig=0.28أف قيسة مدتؾى العاللة 

اؾؿ الروح  الر ر ة، ايث حتزا أنو ال يؾجع وروؽ بيؽ متؾسظات استجابة السبحؾثيؽ
 السعشؾ ة لعى مشتدبي وزارة العاخمية واألمؽ الؾطشي  يبعًا لستغير سشؾات الخعمة.

 ويعدو الباحث ذلغ لألسباب التالية:
 عروؼ العس  الستذابية لعى أوحاب الريب الدامية. . أ

 األنغسة والقؾانيؽ يظبق  م  الجسيع دوف الشغر لستغير سشؾات الخعمة. . ب

)أبؾ ادب  (، ودراسة=978|(، ودراسة)أبؾ ر الة، <978دراسة ) مؾاف، واي قخ ىضه الشتيجة مع 
لدشؾات ( والتي أشارت لععـ وجؾد ي ثير داؿ إارا يًا <978(، ودراسة)القحظاني، ;978هللا، 

  م  الروح السعشؾ ة لمعامميؽ. الخعمة
بىيؼ متؽسىطات ( α ≤ 0.05)  تؽجىج فىخوق ذات دللىة إحرىا ية عشىج مدىتؽى دللىة .41

تبعىاا   مشتدبي وزارة الجا مية وابمؼ الؽ شيلجى  الخوح السعشؽيةاستجابة السبحؽثيؼ حؽل 
 لست يخ السؤىل العمسي 

  السجسؾ ات  لمتعرؼ  م  ال روؽ بيؽ ؼاختبار   البااثاستخعـ 
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 العمسي نتا ج ا تبار التبايؼ ابحادي لسعخفة الفخوق تبعاا لست يخ السؤىل: (22ججول رقػ )

 السجال

 الستؽسطات
قيسة 
 Fال تبار 

القيسة 
الحتسالية 

SIG 

مدتؽى 
ثانؽية عامة  الجللة

 فأقل
دبمؽم 
 متؽسط

 بكالؽريؽس
دراسات 
 عميا

غيردالة6..33.40 3.81 3.76 3.8 3.91 الخوح السعشؽية

 (29حتبيؽ مؽ الجعوؿ رقؼ)
ومالتالي سشقب  ال ر ية الر ر ة،  α=0.05وىي أكبر مؽ  sig=0.41أف قيسة مدتؾى العاللة 

ايث حتزا أنو ال يؾجع وروؽ بيؽ متؾسظات استجابة السبحؾثيؽ اؾؿ الروح السعشؾ ة لعى 
 مشتدبي وزارة العاخمية واألمؽ الؾطشي  يبعًا لستغير السؤى  العمسي.

 ويعدو الباحث ذلغ لألسباب التالية:
عع  امبًل مؤثرًا وي مدتؾى الروح السعشؾ ة لمعيشة أف  ام  السؤى  العمسي ال ي . أ

 السدتيعوة بذ    اـ.

أف أوحاب الريب الدامية رغؼ اختبلؼ مؤىبلييؼ العمسية إال أنيؼ حعرأؾف وجؾد روح  . ب
 معشؾ ة مري عة والسحاوغة  مييا.

(، ودراسة)أبؾ =978(، ودراسة)أبؾ ر الة، <978واي قخ ىضه الشتيجة مع دراسة ) مؾاف، 
( والتي أشارت لععـ وجؾد ي ثير داؿ <978(، ودراسة)القحظاني، ;978ادب هللا، 

 إارا يًا لمسؤى  العمسي  م  الروح السعشؾ ة لمعامميؽ.

بىىيؼ متؽسىىطات ( α≤0.05)  تؽجىىج فىىخوق ذات دللىىة إحرىىا ية عشىىج مدىىتؽى دللىىة .11
حؽل الخوح السعشؽيىة لىجى مشتدىبي وزارة الجا ميىة وابمىؼ الىؽ شي  تبعىاا  استجابة السبحؽثيؼ

 لست يخ الختبة
  السجسؾ ات  لمتعرؼ  م  ال روؽ بيؽ ؼاختبار   البااثاستخعـ 
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 نتا ج اختبار التباحؽ األاادى لسعروة ال روؽ يبعًا لستغير الريبة: (31جعوؿ رقؼ )

 السجال

 الستؽسطات
القيسة 

الحتسالية 
SIG 

مدتؽى 
 مالزم الجللة

 مالزم

 أول 
 را ج نقيب

 لؽا  عسيج عقيج مقجم

 الخوح 
 السعشؽية

3.346.26 4.33 3.57 3.92 3.65 3.61 3.86 3.86 3.8

 (7:حتبيؽ مؽ الجعوؿ رقؼ)
، ومالتالي سشقب  ال ر ية الر ر ة، α=>767وىي أكبر مؽ  sig=0.09أف قيسة مدتؾى العاللة 

لعى  الروح السعشؾ ةمتؾسظات استجابة السبحؾثيؽ اؾؿ ايث حتزا أنو ال يؾجع وروؽ بيؽ 
 يبعًا لستغير الريبة.مشتدبي وزارة العاخمية واألمؽ الؾطشي  
 ويعدو الباحث ذلغ لألسباب التالية:

وي مدتؾى الروح السعشؾ ة لمعيشة أف  ام  متغير الريبة العد ر ة ال يعع  امبًل مؤثرًا  . أ
 السدتيعوة بذ    اـ.

أف أوحاب الريب الدامية رغؼ اختبلؼ ريبيؼ العد ر ة إال أنيؼ حعرأؾف أىسية الروح  . ب
 السعشؾ ة ويؾاورىا بذ   مري ع.

(، ودراسة)أبؾ =978(، ودراسة)أبؾ ر الة، <978واي قخ ىضه الشتيجة مع دراسة ) مؾاف، 
( والتي أشارت لععـ وجؾد ي ثير داؿ <978راسة)القحظاني، (، ود;978ادب هللا، 

  م  الروح السعشؾ ة لمعامميؽ. لمريبة العد ر ةإارا يًا 
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 ت والسقتخحاتالشتا ج والتؽايا
 أولا. الشتا ج:

السرونػػة وػػي السريبػػة  تجػػاءو %( ، 68.9الػػؾزف الشدػػبي لسحػػؾر القيػػادة اإلبعا يػة ) بمػغ .1
%( و ميػو األوػالة 72.3%(، و ميػو السثػابرة بػؾزف ندػبي )72.9األول  بؾزف ندبي )

 ، وأخيػػراً %( 66.3%( و ميػػو الحداسػػية لمسذػػ بلت بػػؾزف ندػػبي )67.3بػػؾزف ندػػبي )
 .%(65.5السبادرة بؾزف ندبي )

ي أف %( وىػػػػضا يعشػػػػ75.8  )الىىىىخوح السعشؽيىىىىةالثػػػػاني:   لمسحػػػػؾرالػػػػؾزف الشدػػػػبي  بمػػػػغ .2
 .استجابات السبحؾثيؽ  م  ىضا البعع أانخ إيجابية، وأف درجة الت حيع  مري ع 

( بػػػػػيؽ القيػػػػػادة α ≤ 0.05يؾجػػػػػع  بلقػػػػػة ذات داللػػػػػة إارػػػػػا ية  شػػػػػع مدػػػػػتؾى داللػػػػػة ) .3
 .اإلبعا ية والروح السعشؾ ة

( وي α ≤ 0.05يؤثر القيادة اإلبعا ية ي ثير ذو داللة إارا ية   شع مدتؾى داللة  ) .4
 .السعشؾ ة لعى مشتدبي وزارة العاخمية واألمؽ الؾطشي الروح

ال يؾجع وروؽ بيؽ متؾسظات استجابة السبحػؾثيؽ اػؾؿ القيػادة اإلبعا يػة لػعى  .5
، سػػػػػشؾات الخعمػػػػػةات:)مشتدػػػػػبي وزارة العاخميػػػػػة واألمػػػػػؽ الػػػػػؾطشي  يبعػػػػػًا لستغير 

 (.الريبةمسي، السؤى  الع
اػؾؿ الػروح السعشؾ ػة لػعى مشتدػبي  ال يؾجع وروؽ بػيؽ متؾسػظات اسػتجابة السبحػؾثيؽ .6

 العمسػػػػي، السؤىػػػػ  الخعمػػػػة، سػػػػشؾات:)لستغيػػػػراتوزارة العاخميػػػػة واألمػػػػؽ الػػػػؾطشي  يبعػػػػًا 
 (.الريبة
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 ثانياا. التؽايات:
 با تبػاره اإلبعا يػة بالقيػادة خاوػاً  اىتسامػاً  الػؾطشي واألمػؽ العاخميػة وزارة يػؾلي أف  رورة .1

  مػػ  حػػشع س بػػعوره والػػضى السعشؾ ػػة، الػػروح مدػػتؾى   مػػ  التػػ ثير وػػي يدػػا ع ىػػاـ متغيػػر
 .األمشية األجيزة قب  مؽ السقعمة الخعمة وجؾدة األداء

ي عي  مسارسة القيادة اإلبعا ية مؽ خبلؿ مجسؾ ة مؽ األساليب واألدوات اليامة، ومؽ  .2
أبرزىا: اإل بلف  ؽ جا زة أوز  أداء إبعا ي، ومرامج يعر بية متخررة، ويشغيؼ 

ؾى يعقعه وزارة العاخمية يخرص لت عي  ميارات القيادة اإلبعا ية، ويبادؿ ممتق  سش
 الخبرات واآلراء اؾؿ التجارب والسسارسات وي القيادة اإلبعا ية.

يظؾ ر خظا وسياسات مدتقبمية مبشية  م  معاحير وا حة لمكذز  ؽ السبع يؽ مؽ  .3
تثسار طاقاييا اإلبعا ية وي القادة ويعر بيؼ لتؾوير قيادات إدار ة مؤىمة قادرة  م  اس

 يظؾ ر األداء ويجر ب أساليب العس  الجعحعة وإبراز األوكار الخبلقة.
العس   م  استحعاث نغاـ الكتروني لتقييؼ أوحاب الريب الدامية ووقًا لسسارستيؼ  .4

 لمقيادة اإلبعا ية.
 ي ويع يؼ االىتساـ بروع الروح السعشؾ ة لي ؽ مؾورًا لخرا ص السشاخ التشغيسي اإلبعا  .5

 أرأانو.
 رورة يبشي األوكار اإلبعا ية التي بحاجة إل  يحعيات مؽ أج  التحديؽ السدتسر  .6

 ومخرجايو  م  وعيع الؾزارة.
يحعحع مؾاطؽ القؾة والزعز وي مسارسات أوحاب الريب الدامية لمقيادة اإلبعا ية  .7

 لزعز.داخ  الؾزارة، والعس   م  يعز ز مؾاطؽ القؾة و بلج أوجو القرؾر وا
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 :السقتخحات. لثاا ثا
 الجا مية وزارة مشتدبي لجى وأثخىا عمي ألدا  الستخاتيجي البجاعية القيادة .1

 .الؽ شي وابمؼ
أثخ نسط القيادة اإلدارية في الخوح السعشؽية لمسؽظفيؼ في وزارة الجا مية  .2

 وابمؼ الؽ شي.
وزارة الجا مية وابمؼ في دور القيادة الستخاتيجية في تسكيؼ العامميؼ  .3

 الؽ شي.
في وزارة الجا مية  أثخ القيادة التحؽيمية عمى متطمبات تطبيق إدارة السعخفة .4

 وابمؼ الؽ شي.
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 السرادر

 القرآف الكر ؼ 

 السخاج  العخبية:

 (  ،ػػغؾ  العسػػ  وأثرىػػا  مػػ  الػػؾالء 2009أبػػؾ العػػبل  ،) دراسػػة يظبيقيػػة  –التشغيسػػي
 مػػػ  السػػػعراء العػػػامميؽ وػػػي وزارة العاخميػػػة وػػػي قظػػػاع غػػػزة، رسػػػالة ماجدػػػتير، الجامعػػػة 

 اإلسبلمية، غزة.
 ( .أنسػا  القيػادة الترمؾ ػة الدػا عة وػي مػعارس التعمػيؼ األساسػي 2004أبؾ جب ، مظيع .)

أوػػؾؿ الترميػػة، العميػػا الح ؾميػػة وػػي محاوغػػة غػػزة. رسػػالة ماجدػػتير غيػػر مشذػػؾرة. قدػػؼ 
 كمية الترمية، جامعة األزىر: غزة.

 ( .نسا القيادة الدا عة لعى معحرى ومعحرات السعارس الثانؾ ػة 2002أبؾ ارب، سعيع  .)
بسحاوغػػات غػػزة و بلقتيػػا بت ػػؾ ض الدػػمظة مػػؽ وجيػػة نغػػر السعمسػػيؽ. رسػػالة ماجدػػتير 

 ومدظيؽ. ،غير مشذؾرة. جامعة األزىر: غزة
  ،(. معؾقات إدارة األزمات وي جيػاز الذػرطة ال مدػظيشي بقظػاع 2013 راـ)أبؾ رأبة

غزة مؽ وجية نغر أبار الزبا ، رسالة ماجدتير، أكاديسية اإلدارة والدياسػة لمعراسػات 
 العميا، غزة.

 ( .األنسػا  القياديػة وػي الجامعػات ال مدػظيشية وانع اسػيا  مػ  2005أبؾ  يػعة، أ ايػة .)
 تير. رسالة ماجدتير غير مشذؾرة. جامعة األزىر: غزة.ي عي  أداء رسالة ماجد

 ( القيػػػادة اإلبعا يػػػة و بلقتيػػػا بتعز ػػػز العاوعيػػػة لػػػعى معمسػػػي 2017أبػػػؾ أمػػػؾب، رأوػػػخ :)
السػػػعارس الثانؾ ػػػة وػػػي وزارة الترميػػػة والتعمػػػيؼ العػػػالي بسحاوغػػػات غػػػزة ، رسػػػالة ماجدػػػتير، 

 أكاديسية اإلدارة والدياسة، غزة، ومدظيؽ.
 ،(. دور اليياكػػػ  التشغيسيػػػة واألنغسػػػة اإلدار ػػػة وػػػي 2012ادػػػؽ   سػػػعيع.) أبػػػؾ أؾ ػػػػ

 يظؾ ر أداء األجيزة األمشية . رسالة ماجدتير غير مشذؾرة. الجامعة اإلسبلمية: غزة.
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 ( .درجػػػػػػة مسارسػػػػػػة القيػػػػػػادات اإلدار ػػػػػػة وػػػػػػي الجامعػػػػػػات 2009أبػػػػػػؾ معسػػػػػػر، ووػػػػػػ ية .)
عيميػػػػا. رسػػػػالة ماجدػػػػتير غيػػػػر ال مدػػػػظيشية بسحاوغػػػػات غػػػػزة لت ػػػػؾ ض الدػػػػمظة وسػػػػب  ي 

 مشذؾرة. قدؼ أوؾؿ الترمية، أمية الترمية، الجامعة اإلسبلمية: غزة.
 ( .القياس الترمؾى، القاىرة، م تبة األنجمؾ السرر ة.1994أبؾ ناىية، وبلح العحؽ  ) 
 ( القيػػادة اإلبعا يػػة لمسػػعحر ؽ ودورىػػا وػػي يعز ػػز سػػمؾؾ السؾاطشػػة 2016أبػػؾ نعسػػة، ر ػػؼ :)

لمسعمسػػيؽ وػػي السػػعارس الثانؾ ػػة بسحاوغػػات غػػزة ، رسػػالة ماجدػػتير، أكاديسيػػة  التشغيسيػػة
 اإلدارة والدياسة، غزة، ومدظيؽ.

 ( .اإلدارة االستراييجية: م اىيؼ ونسػاذج يظبيقيػة. 2006إدر س، ثابخ والسرسي، ثابخ .)
 مرر: العار الجامعية.

 ( .اإلدارة االسػػػترا2006إدر ػػػس، ثابػػػخ وجسػػػاؿ الػػػعحؽ السرسػػػي .) ييجية، م ػػػاىيؼ ونسػػػاذج
 يظبيقية. اإلس شعر ة: العار الجامعية لمظبع والشذر والتؾز ع.

 ( القيػػػػػػػػػػػادة اإلبعا يػػػػػػػػػػػة وأثػػػػػػػػػػػر2016ادمػػػػػػػػػػػؾ، ااسػػػػػػػػػػػع :)ا  مػػػػػػػػػػػ  األداء االسػػػػػػػػػػػتراييجي ھ
 لمسشغسات ،رسالة ماجدتير، جامعة الدؾداف لمعمـؾ والتكشؾلؾجيا، الدؾداف.

 ( .وا ميػػة إدارة الؾقػػ2009األسػػظ ، أميسػػة .) خ و بلقتيػػا باألنسػػا  القياديػػة لػػعى مػػعحرى
السعارس الثانؾ ة بسحاوغات غزة مػؽ وجيػة نغػرىؼ. رسػالة ماجدػتير غيػر مشذػؾرة. قدػؼ 

 إدارة األ ساؿ، أمية التجارة، الجامعة اإلسبلمية: غزة.
 ( أسػػػػػباب يػػػػػػعىؾر االػػػػػة األجيػػػػػػزة االمشيػػػػػة. راـ هللا: مجمػػػػػػة 2006األشػػػػػقر، اسػػػػػػسا ي .)

 ال ريمة.
 ،(. يػػ ثير نسػػا القيػػادة األمشيػػة  مػػ  الر ػػا الػػؾعي ي. 2010  بػػؽ وػػالا. ) آؿ رشػػيع

رسالة ماجدتير غير مشذؾرة. قدؼ العمػـؾ الذػرطية، أميػة العراسػات العميػا، جامعػة نػايف 
 العرمية لمعمـؾ األمشية: الر اض.

 ( .اإلدارة وػػػػػػي اإلسػػػػػػبلـ. غػػػػػػزة، ومدػػػػػػظيؽ: مظبعػػػػػػة 2007بحػػػػػػر، حؾسػػػػػػز، وآخػػػػػػروف .)
 الرنتيدي.

 بحػث ، (. اإلبػعاع وػي السشغسػات، أيػز نشسػي اإلبػعاع وػي مشغسايشػا2009ذاوى، لسياء)ب
 .مشذؾر
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 ( اسػػتراييجيات إدارة الػػص ارع التػػي يدػػتخعميا مػػعحرو 2003البمبيدػػي، سػػشاء جػػؾدت .)
السػػػػػعارس الثانؾ ػػػػػة العامػػػػػة وػػػػػي األردف و بلقتيػػػػػا بػػػػػالروح السعشؾ ػػػػػة لمسعمسػػػػػيؽ والتػػػػػزاميؼ 

 .ة غير مشذؾرة(. جامعة  ساف العرمية،  سافالتشغيسي )رسالة دأتؾ ار 
 ( .السيػػػارات القياديػػػة و بلقتيػػػا بسدػػػتؾى الػػػروح السعشؾ ػػػة لػػػعى 2011الثبيتػػػي، يؾويػػػق .)

السعمسػػيؽ بالسػػعارس الثانؾ ػػة بسحاوغػػة الظػػا ز مػػؽ وجيػػة نغػػرىؼ )رسػػالة ماجدػػتير غيػػر 
 .جامعة أـ القرى، الدعؾدية .(مشذؾرة

 ( القياد2012جاد الرب، سيع .).ة االستراييجية. مرر: مظابع العار، السيشعسيؽ 
 (ادارة االبعاع والتسيز الثقاوي، الظبعة الثانية، االسسا يمية.2016جاد الرب، سيع  .) 
 (السؾىبػػػػة والت ػػػػؾؽ واإلبػػػػعاع، الظبعػػػػة الثالثػػػػة، دار 2015جػػػػرواف، وتحػػػػي  بػػػػعالراسؽ .)

 الكتاب الجامعي.
 (   ،الػػروح السعشؾ ػػة و  بلقتيػػا بػػالؾالء التشغيسػػي لمعػػامميؽ بسجمػػس 2010الجر دػػي .)

الذؾرى الدعؾدى مؽ وجية نغرىؼ .جامعة نايف العرمية األمشية . رسالة ماجدتير غير 
 مشذؾرة.الر اض.

 ( الحػػؾاوز الساديػػة و السعشؾ ػػة و ي ثيرىػػا  مػػ  الػػروح السعشؾ ػػة ، 2005جػػؾادى، اسػػزة .)
 . شتؾرى . مضأرة م سمة لشي  شيادة الساجدتير يخرص  مؼ الش س. قدشظيةجامعة م

 (. دور إدارة العسميػػات المؾجدػػتية وػػي يحدػػيؽ أداء جيػػاز الذػػرطة 2014، وسػػاـ )جػػؾدة
 ال مدظيشية بسحاوغات قظاع غزة، رسالة ماجدتير،  أكاديسية اإلدارة والدياسة، غزة. 

 (لسحػػات  امػػػة  ػػ2002الجيػػزاف،  بعااللػػو .) ؽ الت كيػػر االبػػػعا ي: أتػػاب البيػػاف سمدػػػة
 يرعر  ؽ مجمة البياف، م تبة السمػ ويع الؾطشية: الظبعة األول ، الر اض.

 ( اؾادث العس  و  بلقتيا بػالروح السعشؾ ػة . جامعػػة مشتػػؾرى. 2013اعحبي ، سسير .)
 رسػالة ماجدتير غير مشذؾرة . قدشظيشة.

 (   ،إدارة السؾارد 2012الحرمرى .).البذر ة.  ساف: دار البعاية ناشروف ومؾز ؾف 
 ( الػػػػروح السعشؾ ػػػػة و بلقتيػػػػا بػػػػاألداء الػػػػؾعي ي لػػػػعى  2005الحرمػػػػي،   بػػػػؽ  بػػػػعهللا .)

امعػػة األميػػر نػػايف لمعمػػـؾ العػػامميؽ بػػ دارة الػػعواع السػػعني بالر ػػاض. رسػػالة ماجدػػتير ،ج
 .الر اض ،األمشية
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 ( طػرؽ واسػتراييج2012الحر رى،   سرور .) يات يشسيػة ويظػؾ ر السػؾارد البذػر ة، دار
 .و اء لمشذر والتؾز ع:  ساف

 ،مشغسػات  وػي والجسا ػات األوػراد سػمؾؾ التشغيسػي الدػمؾؾ (2004) .ادػيؽ اػر ؼ
 .والتؾز ع لمشذر الحامع دار : األردف ؿ. األ سا

 ،دار  :األردف .ت السشغسػا وػي االوػراد سػمؾؾ التشغيسػي الدػمؾؾ.  (2002)راو ػة ادػؽ
 .والتؾز ع لمشذر زىراف

 ( .الر ػاض: دار 2007امؾة،   وؾزى .) .ـ(. العبلقات اإلدار ة سمؾؾ وميػا ارت. )د
 .أجشادحؽ

 ( أساليب إدارة الرراع التشغيسػي لػعى مػعحرى 2008الخالعى، أاسع بؽ   بؽ ميعى .)
لمسعمسيؽ مػؽ السعارس الثانؾ ة الح ؾمية بسعارس م ة الس رمة و بلقتيا بالروح السعشؾ ة 

 .وجية نغرىؼ. رسالة ماجدتير، جامعة أـ القرى، م ة الس رمة
 ( .   الػػػػػشسا القيػػػػػادى الدػػػػػا ع لػػػػػعى السػػػػػعراء وػػػػػي 2004الخظيػػػػػب، مػػػػػازف إسػػػػػسا ي .)

السشغسػػػات الح ؾميػػػة ال مدػػػظيشية وػػػي محاوغػػػات غػػػزة. رسػػػالة ماجدػػػتير غيػػػر مشذػػػؾرة. 
 الجامعة اإلسبلمية: غزة، ومدظيؽ.

 (.  مبادإل اإلدارة الحعحثة . مشيجية اعحثة لتشسية السػؾارد 2009لسعظي)الخ اؼ ،  بع ا
 البذر ة   دار دجمة ، ناشروف ومؾز ؾف ، الظبعة األول  ،  ساف األردف.

 ( .  2004الخؾاجا،  بػع ال تػاح .) .ـ(. يظػؾ ر اإلدارة السعرسػية والقيػادة اإلدار ػة. )د
 .دار الثقاوة لمشذر والتؾ ع :  ساف

 والتؾز ع لمشذر اسامة دار : ساف  ى.اإلدار  اإلبعاع (2009) .جساؿ ،هللا خير. 
 (االبػػعاع االدارى، الظبعػػة الثالثػػة، دار أسػػامة لمشذػػر والتؾز ػػع، 2015خيػػر هللا، جسػػاؿ .)

  ساف، األردف.
 (  نسػػػػا القيػػػػادة وي ػػػػؾ ض الدػػػػمظة  شػػػػع مػػػػعراء 2000دو  ػػػػات، ويرػػػػ   بػػػػع الجميػػػػ .)

وػػػي محاوغػػػات شػػػساؿ ومدػػػظيؽ مػػػؽ وجيػػػة نغػػػر السعمسػػػيؽ.  السػػػعارس الثانؾ ػػػة الح ؾميػػػة
 رسالة ماجدتير غير مشذؾرة. جامعة الشجاح الؾطشية: نابمس.
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 ( ليبيػػػػا: م تبػػػػة السجتسػػػػع 2008رميػػػػع، ىػػػػادى مذػػػػعاف .) .ـ(.  مػػػػؼ الػػػػش س اإلدارى. )د
 .العرمي

 ( 2015الرشيعى، أم.)  ات مدتؾى مسارسة معحرات السرامػة الثانؾ ػة بسعحشػة اا ػ  لسيػار
القيػػادة اإلبعا يػػة وأثرىػػا وػػي سػػمؾؾ السؾاطشػػة التشغيسيػػة لػػعى السعمسػػات. رسػػالة ماجدػػتير 

 غير مشذؾرة. جامعة أـ القرى بس ة الس رمة.
 (القيػػػػػادة اإلبعا يػػػػػة لمسػػػػػعحرات و بلقتيػػػػػا بػػػػػااللتزاـ 2014الزىرانػػػػػي، مػػػػػر ؼ بشػػػػػخ أاسػػػػػع .)

ة مػػػػؽ وجيػػػػة نغػػػػر التشغيسػػػػي لمسعمسػػػػات وػػػػي دور ر ػػػػاض األط ػػػػاؿ بسعحشػػػػة م ػػػػة الس رمػػػػ
السػػػعحرات والسعمسػػػات. رسػػػالة ماجدػػػتير غيػػػر مشذػػػؾرة. جامعػػػة أـ القػػػرى بس ػػػة الس رمػػػة، 

 الدعؾدية.
 ( بلقػػة الػػشسا القيػػادى لسػػعحرات السػػعارس 2008الزىرانػػي، نػػؾرة بشػػخ  ظيػػة بػػؽ راشػػع  .)

بالروح السعشؾ ػة لسعمسػات السرامػة االبتعا يػة بسحاوغػة جػعة، رسػالة ماجدػتير، جامعػة أـ 
 .لقرى، أمية الترميةا
 (  2016سػػا ع، نيػػ) . دور القيػػادة اإلبعا يػػة وػػي يحدػػيؽ مدػػتؾى الثقاوػػة التشغيسيػػة وػػي

 وزارة الرحة ال مدظيشية، رسالة ماجدتير، أكاديسية اإلدارة والدياسة، غزة، ومدظيؽ.
 ،دار وا   :  ساف .األول  الظبعة الترمؾ ة، اإلدارة وي دراسات (.2003ض) ار  ستراؾ 

  .والتؾز ع ذرلمش
 ( 2008الدػػر، أمػػيؽ) . واقػػع إ ػػادة العسميػػات اإلدار ػػة وػػي وزارة العاخميػػة واألمػػؽ الػػؾطشي

 وي قظاع غزة، رسالة ماجدتير، الجامعة االسبلمية.
 (. القيػػادة اإلدار ػػة ال عالػػة.  سػػاف، األردف: دار السدػػيرة لمشذػػر 2010) ؿالدػػ ارنة، بػػبل

 والتؾز ع.
 ،الجامعػة  دار :اإلسػ شعر ة .السشغسػات وػي االندػاني الدػمؾؾ .( 2002 )  سػمظاف

 .العرمية
 ( القيػػػػادة اإلبعا يػػػػة و بلقتيػػػػا بالسشػػػػاخ التشغيسػػػػي وػػػػي السػػػػعارس 2012الدػػػػمسي، ويػػػػع :)

 الح ؾمية الستؾسظة بسعحشة جعه ، رسالة ماجدتير، جامعة اـ القرى، الدعؾدية.
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 ( األنسػػا  القياديػػة2004الذػػر ف، طػػبلؿ  بػػع السمػػػ .)  و بلقتيػػا بػػاألداء الػػؾعي ي مػػؽ
وجية نغر العامميؽ ب مارة م ة الس رمة. رسالة ماجدتير غير مشذؾرة. جامعة الر اض: 

 الدعؾدية.
 ( القيادة اإلبعا ية و بلقتيا بستظمبات إدارة السعروػة 5201والا، قيس وماني، باسسة :)

ماجدػػػتير، مجمػػػة  وػػػي جامعػػػة الكؾوػػػة مػػػؽ وجيػػػة نغػػػر القيػػػادات اإلدار ػػػة وييػػػا ، رسػػػالة
 القادسية لمعمـؾ اإلدار ة واالقترادية، الكؾوة.

 ( 2009 بػػع الػػرايؼ، ليشػػا )(. أثػػر الػػشسا القيػػادى لسػػعراء الس تػػب اإلقميسػػي بغػػزة )األونػػروا
 م  يييئة البيئة اإلبعا ية لمعامميؽ. رسػالة ماجدػتير غيػر مشذػؾرة. قدػؼ إدارة األ سػاؿ، 

 : غزة.كمية التجارة، الجامعة اإلسبلمية
 ( نسػػػػػا القيػػػػػادة وػػػػػي اإلدارة السعرسػػػػػية و بلقتػػػػػو بالر ػػػػػا 2009 بػػػػػع السمػػػػػػ، م ػػػػػؾنس .)

الؾعي ي ألسػايضة التعمػيؼ الثػانؾى. رسػالة ماجدػتير غيػر مشذػؾرة. قدػؼ  مػؼ الػش س و مػؾـ 
 الترمية، أمية اآلداب والعمـؾ اإلندانية، جامعة الحاج لخ ر بايشو: الجزا ر.

 ( القيػػادة2008 بػػؾى، ز ػػع .)  ودورىػػا وػػي العسميػػة اإلدار ػػة.  سػػاف: دار البعايػػة ناشػػروف
 ومؾز ؾف.

 ( األنسػػػا  القياديػػػة والدػػػسات الذخرػػػػية 2008العتيبػػػي، نػػػؾاؼ بػػػؽ مدػػػ ر بػػػؽ م مػػػا .)
 ."لسػعحرى السػعارس و بلقتيػا بػالروح السعشؾ ػة لمسعمسػيؽ وػي محاوغػػة الظػا ز التعميسيػة

 .أـ القرى ، أمية الترمية، الدعؾديةدراسة ميعانية يحميمية، رسالة ماجدتير، جامعة 
 ( االيجاىػػػات الحعحثػػػة القيػػػادة اإلدار ػػػة والتشسيػػػة البذػػػر ة. 2008العجسػػػي،   ادػػػشيؽ .)

  ساف، األردف: دار السديرة لمشذر والتؾز ع والظبا ة. 
 ( السشػػػػػاخ التشغيسػػػػػي الدػػػػػا ع وػػػػػي مػػػػػعارس السرامػػػػػة الثانؾ ػػػػػة 2012 ػػػػػعواف، الذػػػػػيساء .)

قتػػػو بػػػالروح السعشؾ ػػػة لمسعمسػػػيؽ )رسػػػالة ماجدػػػتير غيػػػر مشذػػػؾرة(. بسحاوغػػػات غػػػزة و بل
 .الجامعة اإلسبلمية غزة

 (2103 ػػػزاـ، أاسػػػػع).  التػػػػعو ر الػػػػؾعي ي لمقيػػػػادات األمشيػػػة وأثػػػػره  مػػػػ  الػػػػروح السعشؾ ػػػػة
قظاع غزة، الجامعػة اإلسػبلمية،  -لمعامميؽ وي األجيزة التابعة لؾزارة العاخمية ال مدظيشية

 غزة.
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 (. سػػػمؾؾ ال ػػػرد والجسا ػػػة.  سػػػاف، األردف: دار الذػػػروؽ لمشذػػػر 2003جػػػع )العظيػػػة، ما
 والتؾز ع.

 ( مبادإل اإلدارة ، دار اليازورى العمسية لمشذر:  ساف2008، بذير )العبلؽ. 
 ( .القيػػاس والتقػػؾ ؼ الترمػػؾى والش دػػي، القػػاىرة، دار ال كػػر 2000 ػػبلـ، وػػبلح الػػعحؽ  )

 العرمي.
 ( الدػػم2010العسيػػاف، محسػػؾد .) :ؾؾ التشغيسػػي وػػي مشغسػػات األ سػػاؿ.  سػػاف، األردف

 .دار وا   لمشذر
 ( الك ايػات اإلدار ػة لسػعحرى السػعارس األساسػية وػي محاوغػة م دبػة 2010 ؾدة، ىػعح .)

و بلقتيػػػػا بػػػػالروح السعشؾ ػػػػة لمسعمسػػػػيؽ، رسػػػػالة ماجدػػػػتير غيػػػػر مشذػػػػؾرة، جامعػػػػة الذػػػػرؽ 
 .األوسا، األردف

 ( .2003العيدػػؾى،  بػػع الػػراسؽ).ختبػػارات والسقػػاحيس الش دػػية والعقميػػة، االسػػ شعر ة، اال
 مشذ ة السعارؼ باإلس شعر ة.

 ( 2012العيدؾى،  بع الراسؽ).  القياس والتجر ب وي  مؼ الش س والترمية، بيروت، دار
 الشيزة لمظبا ة والشذر والتؾز ع. 

 ،لمقيػادة اإلبعا يػة التعر بية واإلاتياجات العسمية السسارسة درجة (2012). موو الغامعى 
 جامعػة غيػر مشذػؾرة، ماجدػتير رسػالة البااػة، بجامعة األكاديسيؾف  القادة حترؾرىا كسا
 .الدعؾدية العرمية السسمكمة القرى، أـ

 (القيادة اإلدار ة وإدارة االبتكار.  2005ال ردوس،  بلء .)ساف: دار ال كػر لمشذػر 2  .
 والتؾز ع.

 (الدػػػػػمؾؾ التشغيسػػػػػي وػػػػػي إدارة السؤسدػػػػػات 2009وميػػػػػة و بػػػػػع السجيػػػػػع، وػػػػػاروؽ، الدػػػػػيع.)
 التعميسية، دار السديرة لمشذر والتؾز ع، األردف.

 (إدارة اإلبػػػعاع التشغيسػػػي، مشذػػػؾرات السشغسػػػة العرميػػػة لمتشسيػػػة 2016القػػػا ؾرى، روعػػػخ .)
 اإلدار ة، الظبعة الثالثة، القاىرة، مرر.

 ،الدػعؾدية،  الجامعػات وػي التشغيسػي والسشػاخ اإلبعا يػة القيػادة (2004) .ليمػ  القرشػي
 .الدعؾدية العرمية السسمكة القرى، أـ جامعة مشذؾرة، غير دأتؾراة  رسالة
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  (. الدمؾؾ التشغيسي، دار الذروؽ لمشذر والتؾز ع:  ساف2000)القر ؾيي،   قاسؼ. 
 ( .القيػػػادة اإلدار ػػػة وإدارة االبتكػػػار.  سػػػاف: دار ال كػػػر ناشػػػروف 2010قشػػػعح ،  ػػػبلء .)

 مؾز ؾف.و 
 ،نػاجي  ػؾدة، م يػع :يرجسػة الػضايي، لمتظػؾ ر خظؾة  ذر اثشتا (2001) ماي   كرسب 

 .البذر ة لمتشسية السعروة دار :الر اض .األول  الظبعة
 ( .االيجاىػات الحعحثػة وػي القيػادة اإلدار ػة.  سػاف: دار 2011كبللعة، طاىر، محسؾد .)

 زىراف لمظبا ة والشذر.
 (2005كمػػػػؾب،  رابػػػػي .) يشغػػػػيؼ إدارة الذػػػػرطة ال مدػػػػظيشية، غػػػػزة: م تبػػػػة ومظبعػػػػة دار

 السشارة.
  (.دور القيػادة الذػرطية وػي إدارة األزمػة األمشيػة، رسػالة 2012كمؾب،أاسع  بع ال تػاح.)

 دأتؾراه غير مشذؾرة ، أكاديسية الذرطة: مرر.
 ( .الدػػمؾؾ التشغيسػي، مػػعخ  بشػاء السيػػارات. اإلسػ شعر ة: 2005مػاىر، ااسػع .) .مرػػر

 العار الجامعية لمشذر والتؾز ع.
 (  ،أثػػػػر األنسػػػػا  القياديػػػػة  مػػػػ  االبػػػػعاع التشغيسػػػػي  مػػػػ  السػػػػعراء 2016السحاسػػػػشة .)

 العامميؽ وي الجامعات األردنية، رسالة ماجدتير غير مشذؾرة، األردف.
 (درجػػػػة مسارسػػػػة مػػػػعحرى م ايػػػػب الترميػػػػة و التعمػػػػيؼ بس ػػػػة 2013  ، يػػػػع السحسػػػػعى .)

لمقيادة التذارأية و بلقتيا بالروح السعشؾ ة مؽ وجية نغر السذرويؽ . جامعة أـ  الس رمة
 .م ة الس رمة رسالة ماجدتير غير مشذؾرة.. القرى 

 (أسػػػػاليب إدارة الرػػػػراع التشغيسػػػػي لػػػػعى مػػػػعحرى السػػػػعارس 2008 ، الخالػػػػعى أاسػػػػع .)
ة لمسعمسػػيؽ مػػؽ وجيػػة الثانؾ ػػة الح ؾميػػة بسعحشػػة م ػػة الس رمػػة و  بلقتيػػا بػػالروح السعشؾ ػػ

 رسالة ماجدتير غير مشذؾرة.م ة الس رمة..نغرىؼ . جامعة أـ القرى 
 ( واقػػػػع الػػػػروح السعشؾ ػػػػة لػػػػعى أسػػػػايضة الجامعػػػػة الجزا ر ػػػػة دراسػػػػة 2012 ، ر ػػػػب هللا .)

 ميعانية  . مجمة العـؾ اإلندانية واالجتسا ية، الععد الثامؽ.
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 ( درجػػػة مسارسػػػة القيػػػا 2012مػػػعدحؽ، سػػػحر .) دة التحؾ ميػػػة و بلقتيػػػا بػػػالروح السعشؾ ػػػة
أل زػػػػػػاء ىيئػػػػػػة التػػػػػػعر س بالجامعػػػػػػات الدػػػػػػعؾدية. رسػػػػػػالة دأتػػػػػػؾراه، جامعػػػػػػة أـ القػػػػػػرى، 

 .الدعؾدية
 ( .العيشػػة، مجمػػة الؾااػػات لمبحػػؾث والعراسػػات 2009مرابظػػي،  ػػادؿ، و ايذػػة نحػػؾى  )

 .119 – 106(، 6) 4رمع، 
 ( .السئيشػػات والػػعرجات ال2010مدػػعؾد، وليػػع  ) ، سعيار ػػة والتؾز ػػع الظبيعػػي، الدػػعؾدية

 جامعة أـ القرى.
 (واقع السسارسات اإلدار ة لسػعحرى السػعارس وػي 2011مشرؾر، سسية، ووزاف، مدعؾد .)

مرامػػػػة التعمػػػػيؼ األساسػػػػية. دراسػػػػة ميعانيػػػػة وػػػػي معحشػػػػة البلذقيػػػػة، مجمػػػػة جامعػػػػة يذػػػػر ؽ 
 والعراسات العمسية= سمدة اآلداب والعمـؾ اإلندانية.

 (. األنسػػػا  القياديػػػة و بلقتيػػػا بػػػاألداء الػػػؾعي ي وػػػي السشغسػػػات 2010، ادػػػؽ. )ناوػػػر
ال مدظيشية، مؽ وجية نغر العامميؽ. رسالة ماجدتير غير مشذؾرة. قدػؼ إدارة األ سػاؿ، 

 كمية التجارة، الجامعة اإلسبلمية: غزة.
 ( .القيػػادة اإلدار ػػة وػػي القػػرف الؾااػػع والعذػػر ؽ.  سػػاف: دار2011نجػػؼ، نجػػؼ .)  وػػ اء

 لمظبا ة والشذر.
 (واقػػػػع إدارة األزمػػػػات وسػػػػب  يظؾ رىػػػػا وػػػػي وزارة العاخميػػػػة واألمػػػػؽ 2014نرػػػػر، إيػػػػاد ،)

 الؾطشي  بقظاع غزة، رسالة ماجدتير، أكاديسية اإلدارة والدياسة لمعراسات العميا، غزة.
 ( .مبادإل البحث الترمؾى، الر اض، مظبعة السمػ  بع هللا.2004الشؾح،  بع هللا   ) 
 (. ىي ميات. وزارة العاخمية واألمؽ الؾطشي ال مدظيشي، غزة.2016يئة التشغيؼ واإلدارة)ى 
 (االدارة والقيادة: الضات أنخ أسا ي كر، مرأػز الخبػرات السيشيػة 2001و تؾف وأاميروـ .)

 لئلدارة بيسػ. الظبعة األول . القاىرة.
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 السالحق
 (3ممحق رقػ )

 قا سة السحكسيؼ

 السؤسدة الؽظيفي السدسى السػ الخقػ
 جامعة األزىر محا ر أيسؽ ب يرد.  .1
 الجامعة اإلسبلمية أستاذ إدارة األ ساؿ سامي أبؾ الروسد.  .2
 أكاديسية اإلدارة والدياسة محا ر سامي أبؾطود.  .3
 الجامعة اإلسبلمية نا ب ر يس قدؼ االاراء سسير واويد.أ.   .4
 جامعة األقر  أستاذ المغة العرمية  ساد أبؾ ديةد.  .5
 أكاديسية اإلدارة والدياسة ر يس أكاديسية اإلدارة والدياسة   السعىؾف د.أ.  .6
 دحؾاف السؾع يؽ العاـ أكاديسي نبي  المؾحد.  .7
 الجامعة اإلسبلمية أستاذ إدارة األ ساؿ حؾسز بحر د.أ.  .8
 الجامعة اإلسبلمية أستاذ إدارة األ ساؿ د. أكـر سسؾر  .9
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 (2ممحق رقػ )

 الستبانة في اؽرتيا الشيا ية

 حيمرحٌمم 

 

 

 
 

 األخ / األخخ ................................................................ال ا  /ة
 الدبلـ  مي ؼ وراسة هللا ومرأايو ،،،

 يقـؾ البااث ب جراء دراسة بعشؾاف: 
 

 لجى السعشؽية الخوحدورىا في تعديد و  البجاعية القيادة
 الؽ شي وابمؼ الجا مية وزارة مشتدبي

 

وقػػع أ ػػع البااػػث  الساجدػػتير وػػي القيػػادة واالدارةوذلػػػ اسػػتكسااًل لستظمبػػات الحرػػؾؿ  مػػ  درجػػة 
 االستبانة السروقة التي يتكؾف مؽ قدسيؽ :

 –السؤىل العمسي –عجد سشؽات الخجمة)ول: يتزسؼ السعمؽمات الذخرية وىيالقدػ اب 
 .(الختبة

 محؽريؼ  ابول : القيادة البجاعية   والثاني : الخوح السعشؽية.القدػ الثاني: يتكؽن مؼ 
وإيسانًا مؽ البااث ب ىسية آرا كؼ وي االريقاء والشيؾض بالبحث العمسػي، وػ ف البااػث ي مػ  مػشكؼ 
التكػـر باإلجابػػة  ػػؽ جسيػػع وقػػرات االسػػتبانة بعقػػة و شايػػة ومؾ ػػؾ ية ، وأف يكػػؾف اإلجابػػة معبػػرة 

أؼ نحؾ أ   بارة مؽ العبارات الؾاردة ،  مسًا ب ف السعمؾمػات الػؾاردة بيػضه  ؽ آرا كؼ ووجية نغر 
 االستبانة ستعام  بدر ة يامة وستدتخعـ ألغراض البحث العمسي وقا .

 ش رًا لكؼ لحدؽ يعاونكؼ ومارؾ هللا وي ؼ
 /البااث                                                                            

 إبخاىيػ أحسج الذاعخ

 

 األقصى جامعة معبالمشاركة  العلٌا للدراسات والسٌاسة اإلدارة أكادٌمٌة

 القٌادة واالدارةبرنامج الماجستٌر فً 
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 ولا البيانات الذخرية :أ
 

إل  أق  مؽ  5مؽ          أق  مؽ خسس سشؾات   عد سشؾات الخعمة
41  

 سشة 41أكثر مؽ                                           

 

 دبمـؾ متؾسا   ثانؾ ة  امة و ق                   السؤى  العمسي  
 دراسات  ميا    ب الؾر ؾس            

 

 مبلـز أوؿ                   مبلـز         الريبة     
 را ع           نقيب           
     قيع           مقعـ           
  سيع                                     لؾاء                       

 ثانياا البيانات ابساسية : 
 القيادة البجاعيةالسحؽر ابول / 

 (أماـ أ  وقرة يتظابق مع رأيػ الذخري. الرجاء و ع  بلمة ) 

 كبيخة العبارة م
 قميمة  قميمة متؽسطة كبيخة ججا

 ججا
 الحداسية لمسذكالتالسجال ابول : 

 السؾاقز وي العامميؽ وسمؾأيات مذا ر اإلدارة يدتذعر  .4
 .السختم ة

     

 مػػػػػػػع وعالػػػػػػة ويؾاوػػػػػػ  ايرػػػػػػاؿ بسيػػػػػػارات اإلدارةيتستػػػػػػع   .1
 .العامميؽ

     

      .العس  مذ بلت يدبب التي العؾام  يحعد اإلدارة  .3
 قبػػػػ  العسػػػػ  بسذػػػػ بلت التشبػػػػؤ وػػػػي قػػػػعرات يستمػػػػػ اإلدارة  .1

 .اعوثيا
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 كبيخة العبارة م
 قميمة  قميمة متؽسطة كبيخة ججا

 ججا
 لحػػػػػػ  يقػػػػػػؾد التػػػػػػي البػػػػػػعا   مػػػػػػؽ مجسؾ ػػػػػػة يقػػػػػػعـ اإلدارة  .5

 .العس  مذ بلت
     

 لحػػ  م يػػعة ابعا يػػة بحمػػؾؿ العػػامميؽ تزو ػػعب يقػػـؾ اإلدارة  .6
 .يؾاجييؼ التي السذ بلت

     

 السثابخةالسجال الثاني : 
 األوكػػػػػػػار دراسػػػػػػػة وػػػػػػػيالكػػػػػػػاوي  الؾقػػػػػػػخ يدػػػػػػػتثسر اإلدارة  .4

 .اإلبعا ية
     

      .السؤسدة أىعاؼ يحقيق  م  ابقعريي يثق اإلدارة  .1
      .العس   غؾ  بسؾاجية بح سة يتررؼ اإلدارة  .3
  بلج وي يدا ع التي الجعحعة األوكار يتقب  اإلدارة  .1

 .السذ بلت
     

      .التحعى يتظمب التي األ ساؿ إل يسي  اإلدارة   .5
      .اعييا كانخ ميسا التحعيات مؾاجية  م  يرر اإلدارة  .6

 اباالة:  الثالثالسجال 
      .مؾجؾدة غير جعحعة أوكار يظرح اإلدارة  .4
أوكػػػػار العػػػػامميؽ غيػػػػر الس لؾوػػػػة لتظػػػػؾ ر يذػػػػجع  اإلدارة   .1

 العس .
     

  اديػػػػػة وغيػػػػػر مبتكػػػػػرة امػػػػػؾؿ يقػػػػػعيؼ يعسػػػػػ  اإلدارة  مػػػػػ   .3
 .لمسذ بلت

     

      .العس  لسذ بلت وأويمة متشؾ ة امؾال يظرح اإلدارة  .1
 ب سػػػمؾب العسػػػ  داخػػػ  االندػػػانية العبلقػػػات يػػػعحر اإلدارة  .5

 .وعاؿ يذارأي
     

 إدارة وػػي الحعحثػػة االيجاىػػات يظبيػػق  مػػ  يعسػػ  اإلدارة  .6
 .السياـ وإنجاز العس 
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 كبيخة العبارة م
 قميمة  قميمة متؽسطة كبيخة ججا

 ججا
 السبادرة:  الخاب السجال 

  اليػػػة جػػػؾدة ذات تقشيػػػاتيقػػػـؾ اإلدارة بتزو ػػػع العػػػامميؽ ب  .4
 .العس  وي

     

      .ال ر ق بروح العس  مذ بلت بسؾاجية يبادر اإلدارة  .1
      .شخرية بسبادرة والسياـ األ ساؿ جسيع يسارس اإلدارة  .3
 التعمؼ نحؾ لمسبادرة العس  مؾاقز لتدخير يسي  اإلدارة  .1

 .الضايي
     

 لتظػػػؾ ر أسػػػس  ىػػػعؼ يعتبػػػر اإلدارة طػػػرح الػػػرأى يعتبػػػر  .5
      .العس  خظؾات

     

.السرؤوسيؽ مؽ السقعمة السبادراتاإلدارة  عيذج  .6       
 

 السخونةالسجال الخامذ : 
 

      .العس  وي السختم ة السؾاقز طبيعة مع االدارة يتكيز  .4
 العس  وي يحعث التي مؽ قب  اإلدارة السؾاقز حتؼ يقعحر  .1

 .مختم ة جؾانب مؽ
     

      .العاممؾف  يظرايا التي األوكار وي التشؾع االدارة يذجع  .3
      .القانؾف  بروح العس  وي يتعام  اإلدارة  .1
      .أوز  بعا   يرى   شعما ارأحي يغير اإلدارة  .5
      .السختم ة السؾاقز وي العامميؽ اقترااات يتقب  اإلدارة  .6
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 الخوح السعشؽية  السحؽر الثاني /
 

 كبيرة العبارة م
 جعا

 قميمة متؾسظة كبيرة
 قميمة 
 جعا

      .بعسمي قيامي أثشاء بالت اؤؿ أشعر  .4
      .بحساس إل  السؾأمة األ ساؿ أنجز  .1
      .مشغسة خظؾات ووق حتؼ  سمي أف أشعر  .3
      .السظمؾب مؽ أكثر أقعـ أف أرغب بعسمي قيامي أثشاء  .1
      .الحياة وي أىعاويؼ اققؾا الضحؽ باالخر ؽ إيجابياً  أي ثر  .5
      .والتشغيسية اإلدار ة القرارات  ؽ بالر   أشعر  .6
      .لمعس  ايقاني  شع ويقعحر ش ر خظابات أيمق   .7
      ورص يعر بية مشاسبة.يؾور لي القيادة   .8
      يدؾد جؾ العس   بلقات اندانية متسيزة.  .9

      .إ اوية ب  ساؿ لمقياـ أبادر  .41
      . سمي إيقاف  م  أارص  .44
      .العس  وي ذايي أاقق أنشي أشعر  .41
      .واالبتكار لمتظؾ ر وروة يسشحشي  سمي أف أشعر  .43
      .االجتسا ية م انتي روع وي ميشتي يديؼ  .41
      .اليو أشتاؽ و نشي  سمي  ؽ أيغيب  شعما  .45
      .جيعة الزمبلء مع العس  وي العبلقات ب ف أشعر  .46
      .قشا ايي مع العس  سياسات يت ق  .47
      أيسيز بالعقة واألمانة وي  سمي.  .48
      .بعسمي قيامي أثشاء متعة أجع  .49
      أشعر ب ف دخمي جيع.  .11
      .بعسمي االستسرار وي الرغبة لعى  .14

 

. 
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 (1ممحق رقػ )

 كتاب تدييل ميسة باحث

 


