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 شكر وتقدير

بعثه اهلل للعالمين بشيرًا , وأصلي وأسلم على نبينا محمد, خلق اإلنسان علمه البيان, الحمد هلل الحنان المنان 
ومعلمًا لإلنس والجانِّ صلوات ربي وسالمه عليه وعلى آله , اهلل بالحكمة والموعظة الحسنة إلىونذيرًا  وداعيًا 

 ........ين وبعديوم الد إلىوأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان 
َمِة َربَِّك فََحدِّث  " إلىيقول الحق سبحانه وتع ا بِنِع  فإن الحمد والشكر هلل عز وجل الذي ( 11: الضحي " )  َاسَمَّ

 .أن يتم نعمته على بمواصلة تحصيلي العلمي إلىوأرجو من ربي سبحانه وتع, وفقني إلنجاز هذا الجهد المتواضع
:  1891, الترميذى " ) من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل " لي اهلل عليه وسلم ص –امتثااًل لقول نبينا محمد 

, فإن هذا الجهد البسيط المتواضع ما كان له أن يتم لوال دعم أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا (. 191
يقة لما تقدمه من برامج ميتي العر يأكاد إلىوشكري وتقديري , التي منحتني فرصة التسجيل في برنامج الماجستير

علمية راقية لخدمة أبناء هذا الوطن الحبيب وأخص بالشكر والتقدير أعضاء هيئة التدريس على جهودهم الميمونة 
 .فجزاهم اهلل عنيِّ خير الجزاء, والتي كان لها أطيب األثر في تنامي رغبتي في التزود بالعلم والمعرفة, 

,  إلىعلي بعد اهلل سبحانه وتع الذي كان له فضل  , درداح حسن الشاعر, الدكتور الموقر  إلىوشكر عاطر 
فقد شرفت وسعدت بإشرافه واهتمامه فتعلمت خالل إشرافه على رسالتي أدب البحث , في إنجاز هذه الدراسة 

والسداد لم يأل جهدًا في توجيهي نحو الصواب , وخطئي محتمال تقصيري, فكان معينًا ال ينضب, وسلوك العلماء
 .وأسأل المولي عز وجل أن يجزيه عني خير الجزاء وأدعوه أن يحرسه بعينه التي ال تنام , 

محمد ابراهيم وأخص بالذكر الدكتور , لطلبي في تحكيم أداة الدراسة  اكما أشكر األساتذة الكرام الذين استجابو 
 . ثناء والتقدير فله مني كل ال, على مساعدته وتقديمه النصح واإلرشاد لي  المدهون 

, نعمات شعبان علون الدكتور, كما ال يسعني إال أن أتقدم بالشكر واالمتنان لمن تفضل بقبول مناقشة الرسالة  
 .اللذين تشرفت بقبولهما مناقشة رسالتي ,  نبيل عبد اللوح والدكتور

ء والتشجيع المستمر نحو وأخيرًا ال ينسي قلمي وال قلبي زوجي الغالي الذي لم يبخل على بالدعاء والعطا
نصحًا في سبيل إخراج أو مشورٍة أو وال يفوتني شكر كل من قدم لي رأيًا , إكمال دراستي وتحقيق الهدف المنشود 

 .هذه الدراسة بالشكل الالئق
 وما كان بها, فما كان من صواب فمن اهلل وحده , الحمد هلل الذي وفقني إلخراج هذه الرسالة بهذه الصورة وختامًا 

أن ينفع بهذه الرسالة كل من قرأها وأطلع عليها من طلبة العلم  إلىوأدعو اهلل سبحانه وتع, من خطأ فمن نفسي 
 .وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين, والمهتمين 
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 مـلخـص الدراســة

ى العاملين بالخدمات الطبية لد بداعياإلقيادة وعالقتها بالسلوك فاعلية ال
 محافظات غزة في  العسكرية

 
العاملين لدى   بداعياإلوعالقتها بالسلوك  فاعلية القيادةمستوى لى إلى التعرف عالدراسة هدفت 

 . محافظات غزةفي  الخدمات الطبية العسكرية ب
من ( 213), وتكونت عينة الدراسة من منهجًا للدراسة المنهج الوصفي التحليلي اعتمادتم و 

: استبانتين ةالباحث تالعاملين في مؤسسة الخدمات الطبية العسكرية بمحافظات غزة, حيث استخدم
من إعداد , بداعياإلانت لقياس مستوى السلوك األولى لقياس مستوى فاعلية القيادة , الثانية ك

 .(SPSS)استخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية بالدراسة  تحليل بياناتتم و الباحثة 
 :يوكانت أهم نتائج الدراسة ما يل

  نظر لدى قادة الخدمات الطبية العسكرية بمحافظات غزة من وجهة  فاعلية القيادةمستوى
 .(متوسطة), وهو بدرجة (61.008)وزن نسبي و  (3.050) بمتوسط حسابيالعاملين فيها جاء 

  وجهة الطبية العسكرية بمحافظات غزة من العاملين بالخدمات لدى  بداعياإلالسلوك مستوى
  (متوسطة), وهو بدرجة (59.438)وزن نسبي و  (2.972) بمتوسط حسابينظر العاملين فيها جاء 

  لدى العاملين بالخدمات  بداعياإلبين فاعلية القيادة والسلوك ارتباطيه موجبة  عالقةوجود
 .الطبية العسكرية في محافظات غزة

 : وفي ضوء أهم النتائج فقد أوصى الباحث

   تحسين أدائهم ضرورة تنمية قدرات قادة مؤسسة الخدمات الطبية وتطويرهم  وحثهم على
 . اإلداري واإلنساني

  حل المشكالت بالطرق  تنمية القدرة على لديهم من خالل  بداعياإلتنمية وتطوير السلوك
 . وتنمية القدرة علي التواصل االجتماعي داخل المؤسسةوالنقد ة بداعياإل
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Abstract 

 
The effectiveness of the leadership and its relationship to the creative 

behavior among workers and military medical services in the Gaza 

Governorates 
 

 

  This study aimed to identify the level of effectiveness of the leadership and 

its relationship to the creative behavior among workers and military medical 

services in the Gaza Governorates. 

It was the adoption of the descriptive and analytical approach to the study, 

and the study sample consisted of 213 employees of the military medical 

services in Gaza Governorates Foundation, where the researcher used two 

questionnaires: the first to measure the level of effective leadership, and the 

second was to measure the level of creative behavior, prepared by the 

researcher have been study data analysis using the statistical package for 

social Sciences (SPSS). 

The most important findings of the study include: 

• effectiveness of leadership among the leaders of the military medical 

services in Gaza Governorates from the standpoint of their employees came 

level with a mean (3.050) and relative weight (61.008), a degree (medium). 

• Creative behavior among working-level military medical services in Gaza 

Governorates from the standpoint of their employees came with a mean 

(2.972) and relative weight (59.438), a degree (medium) 

• There is a positive correlation between the effectiveness of the leadership 

and creative behavior among workers and military medical services in the 

Gaza Strip. 

In light of the most important findings was the researcher recommended: 

• the need to develop the capacity of the leaders of Medical Services 

Foundation and development and urged them to improve the administrative 

and human performance. 

• the development of creative behavior through their ability to solve problems 

and creative ways cash and capacity development on the social networking 

within the enterprise development. 
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  مقدمة  : 
سسة التي خفاق المؤ إ أون في دورها ووظيفتها في نجاح يلكثير من الباحث ةالقيادة ملهم الزالت

, تغير سريع في وظائف القيادة إلىأدى , ن التقدم التكنولوجي والعولمةأتعمل فيها القيادة حيث 
 . قيادة ديناميكية مرنة قادرة على مواجهة التحديات  إلىواتساع دورها, وزاد من الحاجة 

وتستحوذ نظريات القيادة واإلدارة وتطبيقاتها على اهتمام فئة عريضة من المهتمين بمجال القيادة 
و اإلدارة واألعمال والتنظيمات والمؤسسات, حيث تبحث هذه المؤسسات عن الغايات والوسائل 

لية قد أصبحت القيادة واإلدارة الفاعلة ذات الكفاءة العا إلىوأسس القيادة الفاعلة, وذلك ألن الحاجة 
 . أقوى من ذي قبل

والتي تؤدي بدورها , والقيادة في مواقفها المتعددة تعبر عن نمط  من العالقة بين القائد والفريق
توجيه األفراد لبذل أقصى جهد ممكن في سبيل تحقيق األهداف المنشودة, والقيادة بهذا المعنى  إلى

ثارة نمط من السلوك اإلنساني يعمل فيها القائد عل اس تثارة جهود األفراد, وتنسيق اتجاهاتهم, وا 
 (.15: 2004,الربيق)دوافعهم نحو العمل واإلنجاز, وحل مشاكلهم التي تحول دون فاعلية أدائهم
للفريق, فالقادة  بداعياإلوالقيادة الناجحة الفاعلة تقاس بمدى كفاءة القائد في استثارة السلوك 

ويحددون اإلتجاهات التي ,  اإلبداعحترام المتبادل و مها االقوا الفعالون يعملون على توفير بيئة
سيسلكها موظفوهم, لتحقيق أهداف المؤسسة, كما أن لديها القدرة على ترغيب األشخاص في 

 .االنضمام إليها
لدى العاملين  بداعياإلويختلف النمط القيادي الفاعل باختالف قدرات القائد على تنمية السلوك 

عمال التي يؤدونها, كما يعمل على زيادة الحوافز لديهم, ودراسة المناخ العام وتوقعاتهم من األ
 .(16: 2009عبد الرحيم,)السائد داخل المؤسسة 

كما أن مستوى فاعلية القيادة يعتبر بمثابة محرك أساسي لقدرات العاملين في المؤسسة وموجهًا  
كما تظهر القيادة الفاعلة على وجه  اإلبداعنجاز و ًا لسلوك العاملين نحو العمل واإلمركزي

الخصوص في قيادة أفراد المؤسسات الحكومية العسكرية, وقيادة أفراد مؤسسة الخدمات الطبية 
من الفاعلية  ياً أنها تتطلب من القائد مستوى عال العسكرية  بشكل أدق, ألن جوهرها يتمثل في

والقادة الفاعلون هم , زامهم بقيم المؤسسةومدى الت اإلبداعوالقدرة على توجيه سلوك العاملين نحو 
الزهراني )الذين يمكنهم التعرف على ما يحتاجه الموظفون, ثم يكيفون سلوكهم لتلبية تلك الحاجات

2012 :1-2 .) 



3 

 

إن القيادة الفاعلة هى الوصف الموضوعي لخصائص بيئة العمل الداخلية للمؤسسة كما ُتعد 
سة لما للقائد من دور فاعل في التأثير في سلوك العاملين فشل المؤس أوالعامل األهم في نجاح 

  .وتوجيههم نحو تحقيق أهداف المؤسسة
يسهم بنسبة  بداعياإلأن معامل الذكاء والسلوك  ,Golmanجولمان وفي هذا الصدد أوضح 

للعوامل األخرى التي يمتلكها %( 80)من العوامل التي تحدد النجاح في الحياة تاركًا %(  (20
فالغالبية العظمي من الحاصلين على مراكز قيادية فاعلة متميزة في المجتمع ال يرجع تميزهم , الفرد
نما يرجع المتالكهم مهارات الذكاء والسلوك  إلى  بداعياإلما يمتلكونه من معامل الذكاء العام , وا 

Golman,2000:27) .) 
ة العسكرية في المجتمع الفلسطيني بدور ريادي في تعزيز صمود وتقوم المؤسسات الحكومي

الشعب الفلسطيني على أرضه, من خالل تقديمها للبرامج المتنوعة وخاصة الخدمات الصحية 
 (. 2: 2009المشهراوي,)وغيرها 

ومن أبرز المؤسسات التي تعمل فيها القيادة المؤسسات العسكرية وخاصة الطبية منها لما لها 
ر في خدمة الوطن والمواطن ونظرًا للتغيرات البيئية المتسارعة والواقع الصحي الصعب الذي من دو 

من هنا تزداد أهمية القيادة الفاعلة في المؤسسة الطبية , يحياه الشعب الفلسطيني في محافظات غزة
ة روح والتطوير المستمرين ومواكب اإلبداعاألمر الذي يفرض على هذه المؤسسة ضرورة , العسكرية

تتطور  أوواالبتكار هما األساس الذي بدونهما ال يمكن للمؤسسة أن تتقدم  اإلبداعالعصر إذ أن 
 (. 25: 2000,القطاونة) األمام  إلى
ذا كانت القيادة الفاعلة إيجابية فإنها سوف تكون مشجعًا ومحفزًا على السلوك و   بداعياإلا 

فالقيادة الفاعلة في مؤسسة الخدمات الطبية العسكرية هي التي تعطي الفرصة , والعكس صحيح
وتشجيع التجديد والتحديث وتمنح األفراد مجااًل أوسع في العمل واالتصاالت  بداعياإللنمو السلوك 

ئمة تسود واتخاذ القرارات الصائبة وبالتالي فإن المؤسسات المبدعة هي التي توفر قيادة فاعلة مال
بالنسبة لها هو الهدف الفاعل الدائم والمتجدد  اإلبداعويكون , فيها كل دواعي التميز والتفرد والريادة

شغلها الشاغل وتعتبره على الدوام المهمة  اإلبداعحيث تجعل من , والذي ال تحيد عنه أبداً 
 (.37: 2012,الشواورة )األساسية والحيوية والتي ال بد أن يكون باالشتراك مع جميع العاملين

ولكون القيادة الفاعلة هي التي سوف تعبر عن الخصائص التي تميز المؤسسة عن غيرها من 
 اإلبداعإيجابيًا على  أووينعكس سلبًا  بداعياإلاألمر الذي يجعلها مؤثرة في السلوك , المؤسسات
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فقد ارتأت الباحثة , دافهاقيق أهوبالتالي ضمان نجاح المؤسسة في تح, ومستوى اإلنتاجية للعاملين
لدى العاملين بالخدمات  بداعياإلجراء هذه الدراسة وهي بعنوان فاعلية القيادة وعالقتها بالسلوك إ

 .الطبية العسكرية في محافظات غزة
 

 مشكلة الدراسة وتساؤالتها : 
الحظت الباحثة ومن خالل عملها في مؤسسة الخدمات الطبية العسكرية والتي تقدم خدمات 
صحية لشريحة كبيرة من المجتمع الفلسطيني أن حاالت تأخر العمل وشكوى بعض العاملين لسوء 

يمانًا من الباحثة أن قدرة هذه المؤسسة ونجاحها  تمد فشلها يع أوالعالقة مع القيادة اإلدارية المهمة وا 
ه سلوك العاملين نحو على نوع خاص من القادة الذي يتسمون بالفاعلية والكفاءة العالية في توجي

نجاز تحقيقًا ألهداف المؤسسة في خدمة الشعب الفلسطيني تولدت لدى الباحثة رغبة واإل اإلبداع
وزيادة  ملحه في إجراء هذا البحث رغبًة منها في تطوير عمل مؤسسة الخدمات الطبية العسكرية

ولقد حددت الباحثة مشكلة الدراسة , لدى العاملين فيها بداعياإلفاعلية القيادة فيها وتنمية السلوك 
 :بالسؤال الرئيس التالي

لدى العاملين بالخدمات الطبية العسكرية في  بداعياإلما فاعلية القيادة وما عالقتها بالسلوك  
 محافظات غزة ؟

 :األسئلة الفرعية التاليةوينبثق عن هذا السؤال الرئيس 
ما مستوى فاعلية القيادة لدى قادة الخدمات الطبية العسكرية  بمحافظات غزة من وجهة نظر  .7

 العاملين فيها ؟
لدى قادة الخدمات الطبية العسكرية بمحافظات غزة من وجهة نظر  بداعياإلما مستوى السلوك  .6

 العاملين فيها ؟
استجابات أفراد عينة الدراسة لفاعلية القيادة لدى قادة  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في .3

الجنس , )اتالخدمات الطبية العسكرية بمحافظات غزة من وجهة نظر العاملين فيها, تعزى لمتغير 
 ؟( سنوات الخدمة , المؤهل العلمي , الرتبة العسكرية

لدى  بداعياإلهل توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد عينة الدراسة السلوك  .4
قادة الخدمات الطبية العسكرية بمحافظات غزة من وجهة نظر العاملين فيها, تعزى 

 ؟( الجنس , سنوات الخدمة , المؤهل العلمي , الرتبة العسكرية)اتلمتغير 
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لدى قادة الخدمات الطبية  بداعياإلالقيادة والسلوك  هل توجد عالقة ارتباطيه بين فاعلية .1
 العسكرية من وجهة نظر العاملين فيها ؟

لدى قيادة الخدمات الطبية  بداعياإلما التصور المقترح لزيادة فاعلية القيادة وتطوير السلوك  .6
 العسكرية في محافظات غزة؟

 

  أهداف الدراسة : 
- :تحقيق األهداف التالية إلىتسعى هذه الدراسة 

 .تحديد مستوى فاعلية القيادة لدى قادة الخدمات الطبية العسكرية بمحافظات غزة  .1
 .لدى قادة الخدمات الطبية العسكرية بمحافظات غزة بداعياإلتحديد مستوى السلوك  .1
لطبية الكشف عن الفروق في استجابات أفراد عينة الدراسة لفاعلية القيادة لدى قادة الخدمات ا .3

الجنس , سنوات الخدمة, المؤهل العلمي , الرتبة ) اتالعسكرية بمحافظات غزة والتي تعزى لمتغير 
 (.العسكرية

لدى قادة الخدمات  بداعياإللسلوك لفي استجابات أفراد عينة الدراسة الكشف عن الفروق  .4
,المؤهل العلمي , الجنس , سنوات الخدمة ) اتالطبية العسكرية بمحافظات غزة والتي تعزى لمتغير 

 (.الرتبة العسكرية
الخدمات الطبية  يادةلدى ق بداعياإللقيادة والسلوك بين فاعلية اة رتباطيالكشف عن العالقة اال .1

 .العسكرية بمحافظات غزة 
لدى قيادة الخدمات الطبية  بداعياإلوضع تصور مقترح لزيادة فاعلية القيادة وتطوير السلوك   .6

 .العسكرية في محافظات غزة
 

  أهمية الـدراسـة : 
 : األهمية النظرية

ألنها , إضافة نوعية للمكتبة األكاديمية الطبية العسكرية الحالية الدراسةمن المتوقع أن تشكل  .1
ة القيادة وشكل من أشكال السلوك الراقي لدى اإلنسان وهو يفاعللاول نمطًا من القيادة المعاصرة تتن

 .بداعياإلالسلوك 
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قد تفيد الدراسة العاملين في مؤسسة الخدمات الطبية العسكرية في الوقوف على مستوى فاعلية  .1
 .قادتهم

 .قد تفيد الدراسة في وضع برامج تدريبية لتحسن أداء قادة الخدمات الطبية العسكرية .3
نتاجية قد تساعد في ته .4 يئة المناخ والبيئة التنظيمية اإليجابية التي تدفع الموظفين ألداء أحسن, وا 

 . أعلى داخل مؤسسة الخدمات الطبية العسكرية 
 :  األهمية التطبيقية 

قد تساعد في اختيار النمط القيادي المالئم لمؤسسة الخدمات الطبية العسكرية  مما ينعكس  .1
 .إيجابيا على تطوير العمل فيها

قد تفيد الدراسة المسئولين في وزارة الداخلية في السلطة الوطنية باعتبارها الجهة اإلشرافية  .1
 .والرقابية على تلك المؤسسة

ن في مؤسسة الخدمات الطبية العسكرية من خالل تطوير و قد يستفيد من هذه الدراسة العامل .3
 .األداء الوظيفي لديهم

مسؤولية في مؤسسة الخدمات الطبية العسكرية من إتباع في مواقع ال المديرينقد تساعد الدراسة  .4
قيادية حديثة تمكنهم من مواكبة التغيرات والتحديات المعاصرة واالرتقاء بمستوى األداء  أساليب

 .الوظيفي للعاملين
 

   فروض الدراسة : 
الطبية توجد عالقة ارتباطية بين فاعلية القيادة والسلوك اإلبداعي لدى العاملين بالخدمات ال  .1

 .العسكرية في محافظات غزة
في متوسطات استجابات عينة  (α≤0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ال  .1

 ( . أنثى-ذكر)الدراسة لفاعلية القيادة , تعزى لمتغير الجنس
في متوسطات استجابات عينة ( α≤0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ال  .3

 -سنوات 10-5من   -سنوات 5أقل من )الدراسة لفاعلية القيادة , تعزى لمتغير سنوات الخدمة 
 (. سنوات 10أكثر من 
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في متوسطات استجابات عينة   (α≤0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ال  .4
 -بكالوريوس -دبلوم متوسط-ثانوية عامة)ميالدراسة لفاعلية القيادة , تعزي لمتغير المؤهل العل

 (.دراسات عليا
في متوسطات استجابات عينة   (α≤0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ال  .1

-عقيد-مقدم-رائد-نقيب-مالزم أول-مالزم) الدراسة لفاعلية القيادة , تعزي لمتغير الرتبة العسكرية
 (.عميد
في متوسطات استجابات عينة  (α≤0.05)ة عند مستوى توجد فروق ذات داللة إحصائيال  .6

 ( . أنثى -ذكر), تعزى لمتغير الجنسبداعياإلالدراسة للسلوك 
في متوسطات استجابات عينة   (α≤0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ال  .7

              -سنوات 10-5من  -سنوات 5أقل من ), تعزى لمتغير سنوات الخدمةبداعياإلالدراسة للسلوك 
 ( . سنوات 10أكثر من 

في متوسطات استجابات عينة   (α≤0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ال  .9
 -بكالوريوس -دبلوم متوسط-ثانوية عامة), تعزي لمتغير المؤهل العلميبداعياإلالدراسة للسلوك 

 (.دراسات عليا
في متوسطات استجابات عينة   (α≤0.05)توى توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسال  .8

-مقدم-رائد-نقيب-مالزم أول-مالزم) , تعزي لمتغير الرتبة العسكريةبداعياإلالدراسة للسلوك 
 (.عميد-عقيد

 

 حدود الدراسة  :                   

  تتحدد الدراسة بالحدود التالية

لدى قادة الخدمات الطبية العسكرية  بداعياإلفاعلية القيادة وعالقتها بالسلوك :  الحد الموضوعي
 . بمحافظات غزة من وجهة نظر العاملين فيها

 . مؤسسة الخدمات الطبية العسكرية :  الحد المؤسسي .1
 . محافظات غزة  :الحد المكاني .1
 .   2016تم اجراء هذه الدراسة في العام :الحد الزمانى .3
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مالزم -مالزم) العاملون في مؤسسة الخدمات الطبية العسكرية بمحافظات غزة : الحد البشري  .4
 . (عميد-عقيد-مقدم-رائد-نقيب-أول

 

  متغيرات الدراسة 
 (1)شكل رقم                        
 يوضح متغيرات الدراسة                       

 
 
 
 
 
 
 
 

                   
 (جرد بواسطة الباحثة)                      

   مصطلحات الدراسة: 
 :  القيادة

هي التي توجه األفراد وتفسر لهم مختلف المواقف التنظيمية التي تهمهم في  "ويعرفها جاد الرب 
جاد " " )مجال العمل, كما أنها تعمل على وضع البرامج الزمنية الكفيلة بتحقيق أهداف المؤسسة

 (. 13: 2012, الرب
بكل بأنها فن التأثير في المرؤوسين إلنجاز المهام المحددة لهم " يعرفها الرحاحلة, وعزام  

خالص وهي القدرة على حث وحفز األفراد على إنجاز ما ترغب القيادة في تحقيقه " حماس وا 
 (. 333: 2011 الرحاحلة, وعزام,)

 الديمغرافية
 الدراسة

 التابعة المستقلة

 فاعلية القيادة

بعد الرؤية االستراتيجية  -

 واألهداف المحددة

 بعد التخطيط الجيد -

 بعد التأثير الفعال -

 بعد المتابعة والتقويم -

 السلوك اإلبداعي
ة إبداعيد حل المشكالت بطريقة بع -

 ومميزة

 بعد سعة االتصال -

 والتحديبعد المخاطرة  -

 بعد منح عوائد للمبدعين -

 بعد الدعم المعنوي والنفسي -

 ْلجنس 

 سنوْت ْلخدمة 

 ْلمؤهل ْلعلمي

 ْلرتبة ْلعسكرية
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وجود جماعة من الناس, ووجود شخص من بين أعضاء "ويرى السكارنة أن القيادة هي 
وجيه نشاط الجماعة الجماعة قادر على التأثير في سلوك األعضاء, وأن تستهدف عملية التأثير ت

 (. 99: 2010السكارنة, " )وتعينها لتحقيق الهدف المشترك الذي تسعي لتحقيقه
بأنها النشاط الذي يمارسه الشخص للتأثير في "كما يذكرها النمر(  Ordway Tead)يعرفها 

 (.  313: 2006النمر وأخرون," )اآلخرين, وجعلهم يتعاونون لتحقيق هدف يرغبون في تحقيقه
بأنها العملية التي يتم من خاللها تأثير الفرد على أفراد المجموعات نحو بلوغ ( " (Hoyt ويرى

 (.Hoyt 2005  :42 ,  " )المؤسسةأو أهداف المجموعة 
بأنها توجيه األفراد سلوكيًا وتنسيق جهودهم وموازنة دوافعهم ورغباتهم لتحقيق " عرفها معرف 

 .  (43: 1992معروف," )أهداف المؤسسة بكفاءة عالية
في المؤسسات الطبية العسكرية   المديرينالتأثير الذي يمارسه :عرفها الباحثة اجرائيًا بأنها تو 

 .لتوجيه سلوك الموظفين وأنشطتهم لتقديم خدمة طبية فريدة ومميزة 
 : فاعلية القيادة

أنها هي عملية التأثير في النشاطات والعمليات لمجموعة من " فاعلية القيادة ويعرف الطراونة    
 (. 12: 2011, الطروانة" ) األعضاء التنفيذيين وتوجيهها باتجاهات محددة

 (.  151: 2002الجندي," )هي درجة تحقيق المؤسسة ألهدافها"يعرفها الجندي 
ة من األفراد لتحقيق أهداف بأنها عملية التأثير في النشاطات لمجموع"تعرفها الباحثة إجرائيا 

المؤسسة وتحدد بالدرجة التي يحصل عليها المفحوص على مقياس فاعلية القيادة المستخدم في 
 ".  هذه الدراسة

: السلوك   

بأنه كل األفعال والنشاطات التي تصدر عن الفرد سواًء كانت ظاهرة أم غير  (الفسفوس) عرفه
نما في بيئة ما, وقد يحدث ا  يتغير وهو ال يحدث في الفراغ و ه ظاهرة, وهو ليس شيئُا ثابتًا ولكن

دية وعندها يكون يحدث بصورة إرا أوالكحة  أوبصورة غير إرادية وعلى نحو آلي مثل التنفس 
 وهذا السلوك يمكن تعلمه ويتأثر بعوامل البيئة والمحيط الذي يعيش فيه الفرد  بشكل مقصود وواعٍ 
 :وللسلوك نوعان هما 
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 :اإلستجابي السلوك  .1
, فالحليب وهو السلوك الذي تتحكم به المثيرات التي تسبقه, فبمجرد حدوث المثير يحدث السلوك

فراز اللعاب, ونزول دموع العين عند تقطيع شرائح البصل وهكذا وتسمى إ إلىفي فم الطفل يؤدي 
ثر بالمثيرات التي تتبعه المثيرات التي تسبق السلوك بالمثيرات القبلية, وأن السلوك االستجابي ال يتأ

إنه يسحبها وهو أقرب ما يكون من السلوك الالرادي, فإذا وضع اإلنسان يده في ماء ساخن ف
ن الذي يتغير هبصورة ال إرادية و المثيرات التي تضبط هذا , فهذا السلوك ثابت ال يتغير وا 

 .(17: 1998, عدس)السلوك
 :السلوك اإلجرائي  .6

هو السلوك الذي يتحدد بفعل العوامل البيئية مثل العوامل االقتصادية واالجتماعية  والتربوية 
والدينية والجغرافية وغيرها, كما أن السلوك االجرائي محكوم بنتائجه فالمثيرات البعدية قد تضعف 

لوك االجرائي السلوك االجرائي وقد تقويه وقد ال يكون لها أي تأثير يذكر , نستطيع القول أن الس
 (. 16: 2006, الفسفوس) أقرب ما يكون من السلوك اإلرادي 

 : بداعياإلالسلوك 
, وبالتالي فهو ليس بالضرورة أن ينتج عنه نتائج اإلبداعالفعل الذي يسبق  الشواورة  أنه عرفه

نما ينبغي أن يمثل االتجاه السائد والمرغوب بوجوده في كل مؤسسة أو خدمات جديدة  أو مبتكرة, وا 
دراك الفرد للموقف إطبع فإن هذا الفعل يبدأ من لحظة واالبتكار والتميز, وبال لإلبداعأعمال تسعى 

هتمام به وجمع المعلومات حوله وتقييم والتحديث, ومن ثم مباشرة اال اإلبداعالظرف  موضع  أو
البدائل المتاحة للقيام باختيار البديل المناسب, وبالتالي وضعه موضع التنفيذ الفعلي في أو الحلول 
 (. 6: 2012الشواورة, )الميدان

الجديدة والبعيدة من السياق التقليدي في التفكير  األفكارالنوايسة أنه عملية خلق  وعرفه
قيمة  يواقع مطبق وذ إلى ألفكارايل هذه التي من شأنها تحو  األساليبواستحداث كافة الطرائق و 

 (. 27: 2009, النوايسة)نافعة للمدرسة
في موقع ( المجموعة  أو)التصرف المميز الذي يمارسه الفرد  أوالسالم أنه السلوك  وعرفه

 اإلبداعخدمة جديدة ,إنه السلوك الذي يسبق  أوالعمل,وليس بالضرورة أن ينتج عنه نتائج جديدة 
في صيغته النهائية وقد يكون هذا السلوك ابداعًا في حد ذاته عندما يمارسه صاحبه ألول مرة في 

 (.   34: 2005السالم , )موقع العمل
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وتعرفها الباحثة اجرائيًا بأنه مزيج من السمات والخصائص التي يمتلكها المدير في مؤسسة 
ات تفكيره وتجعله أكثر قدرة على التفاعل الخدمات الطبية العسكرية والتي تمكنه من تطوير مستوي

 االيجابي مع كافة العاملين معه للوصول لألهداف المنشودة في وجود توافر بيئة صحية مناسبة 
 

 :محافظات غزة 
,ومع  قيام ( كم 365)عرفتها وزارة الحكم المحلي بأنها جزء من السهل الساحلي وتبلغ مساحتها 

محافظة ) خمس محافظات وهي  إلىالسلطة الوطنية الفلسطينية, تم تقسيم قطاع غزة اداريًا 
وزارة الحكم ( )محافظة الوسطى,محافظة خان يونس,محافظة رفح الشمال,محافظة غزة,

 (. 14 : 2014:المحلي
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 الفـصـل الثـانـي

 اإلطــار النـظـري

 مقدمة : 
يتناول هذا الفصل بالشرح والتفصيل والتحليل مباحث الدراسة الثالث الرئيسة وهي على النحو 

 -:التالي
سيتم تحديد و كما تها أهميو  القيادة مفهوميتناول هذا المبحث  : فاعلية القيادة: المبحث األول

قيادة لل األساسية الوظائف الباحثة ضتعر سستكما صفات القيادة الفاعلة  إلىالقيادة والتطرق  نماطأ
سس األ إلىالتطرق و  المؤثرة في اختيار القائد يتم تحديد العواملسومهاراتها, كما  القيادة عناصرو 

للقيادة التصور االسالمي يتم عرض لقيادة وعالقتها ببعض المفاهيم وسوف النفسية واالجتماعية ل
 نظريات القيادة  استعراضواإلدارة  وأخيرًا سيتم العالقة بين القيادة و 

 بداعياإلمفهوم السلوك  هذا المبحثفي الباحثة تناول ستو:  بداعياإلالسلوك : المبحث الثاني
ونواتج السلوك  بداعياإله والعوامل المؤثرة في السلوك أساليبوأهميته وأبعاده ومجاالته وعناصره و 

صائص الشخصية خ سيتم تحديدوعالقته ببعض المفاهيم كما  بداعياإلاول السلوك وسنتن بداعياإل
كما  بداعياإلسرة للسلوك تناول النظريات المفكما سوف ن بداعياإلقات السلوك معيالمبدعة وذكر 

آخيرًا الحديث عن عالقة ور االسالمي وآليات قياسه و في التص بداعياإلم عرض السلوك وسيت
 . بداعياإلالقيادة والسلوك 

ات هذا المبحث أهمية الخدمالباحثة تناول ست: الخدمات الطبية العسكرية :  المبحث الثالث 
ا وأهدافها تناول المبادئ العامة للخدمات الطبية العسكرية وواقعهالطبية العسكرية ونشأتها كما ت

 يتناولالذي عرض عالقة الخدمات الطبية العسكرية بوزارة الصحة , و ومجاالت عملها, كما ست
ات التي تواجهها في العمل, الهيكل التنظيمي للخدمات الطبية العسكرية والصعوبات والتحدي

 .   محافظات غزةوسوف توضح واقع القيادة في الخدمات الطبية العسكرية ب
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 المبحث األول

 فاعلية القيادة
 

 مقدمة 

 القيادة مفهوم

  القيادة أهمية

 نماط القيادة أ

 صفات القيادة

 دةايللق األساسية الوظائف

 القيادة  عناصر

  مهارات القيادة 

 المؤثرة في اختيار القائد  العوامل

  للقيادة األسس النفسية واالجتماعية 

 وعالقتها ببعض المفاهيم  القيادة

 القيادة في التصور االسالمي 

 واإلدارة  العالقة بين القيادة

 نظريات القيادة 
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 فاعلية القيادة

 مقدمة : 

ألمم السابقة من لكان  ,حيث حديثاً و  قديماً  لجميع البشر الحياة شيئًا مهمًا في تعتبر القيادة 
 جوانب إحدى قيادةال ألن ونظًرا للعمل ويتقدمون الجماعة , ويخططون األفراد يوجهون بدايتها قادة
العديد   أجريت فقد تجدر بنا االهتمام بها ودراستها ومحط بحث , التي نسانيةاإل العالقات
ما و القادة  كيفية ظهور مثل الحياة, مجاالت في الظاهرة هذه دراسة أجل من واألبحاث الدراسات
  .يستخدمونها التي القيادية األساليب
 المجتمع, أو مستوى المؤسسات على سواء كثير من التغيرات إلىأدى  التكنولوجي إن التطور  

ستراتيجيات التنظيمية فاإلستراتيجيات الجديدة  لتواكب التكنولوجيا ,باستمرار  تتغير األعمال وا 
اإلستراتيجيات والبيئة  من كل األخرى مع هي تتوافق أن البد التنظيمية والهياكل والحضارة,
أي  أن المالحظ من وأنه األخرى, كما الجهة من تكنولوجي تغيير أي ومع جهة من التنظيمية
هذا  كل إن خارجية كبيئة المجتمع في التغيير مع يتوافق أن البد داخلية المؤسسة كبيئة تغيير في

 الخالق والتفكير بداعياإلالسلوك  مع تتوافق الرؤية رؤية رشيدة وفاحصة هذه ذات يتطلب قيادة
 (. 11: 2003عباس,)المنظمة  في والنمو المستمرين النجاح إلى يقود الذي
 نشاطاتها  ازدهار و استمرار  في مهمًا  عنصراً  في المؤسسات القيادةفاعلية  مستوى عديو 

العالقات  وتعدد ,  اإلدارية العمليات كبر حجم المنظمات  وتشابك  إن وعملياتها المختلفة,
 هذه في والتكنولوجية والسياسية واالجتماعية تأثير الظروف االقتصادية وكذلك والخارجية الداخلية

 أمور ال وهي والتطوير واالبتكار التجديد في ارواالستمر البحث  مواصلة عليها يحتم المؤسسات,
 (. 2000:377 عالقي,)ومتفهمة  واعية إدارية قيادة ظل في إال تتحقق
ما يرتبط بها من القيادة و فاعلية مفهوم لوسوف تعرض الباحثة في الصفحات التالية     

- : موضوعات
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 القيادة مفهوم: 
 حد على العامة والخاصة المنظمات في النشاطات مختلف عليه ترتكز هاًما محوًرا تعتبر القيادة

 البحث ًا علينازمال أصبح أعمالها, وتشعب حجمها وكبر المنظمات تنامي ظل وفي سواء,
 .المؤسسات في تلك التغيير حداث التطوير وعن قيادة فاعلة إل استمرارب

 ظاهرة إلى نظر العلماءوجهات  الختالف يرجع وذلك القيادة, مفهومتعددت التعريفات ل ولقد 
البيئات والمؤسسات  اختالف أو خلفياتهم الثقافية أو الفكرية منطلقاتهم الختالف ويرجع القيادة,
 .  خاللها من القيادة مفهوم استنتاج تم التي

 : لغة القيادة    
الذهن فقد ورد في مختار الصحاح  إلىفيه تقريب المعني ( قاد ) إن الجذور اللغوية للفعل 

بقيادتها, والقيادة ما تقاد به  , قاد الدابة مشي أمامها أخذاً قاد وقيادة وقياداً : "والقاموس المحيط 
: 2000ابن منظور," ) الدابة من حبل ونحوه, والقائد جمعه قواد وقاده , والقيادة هي مهنة القائد

315  .) 
 :القيادة إصطالحاً    

أن القيادة ظاهرة مركبة ثالثية األبعاد حيث أنها تتشكل في عملياتها وتأثيرها من  " عرفها نجم
 (. 2012:31نجم," )الموقف –المرؤوسين  –القائد 
ن القيادة هي القدرة على التأثير في سلوك أفراد الجماعة وتنسيق, جهودهم أب"ويري الحريري  

 (. 99: 2012 الحريري," )وتوجيههم لبلوغ الغايات المنشودة
أنها هي التي توجه األفراد وتفسر لهم مختلف المواقف التنظيمية التي تهمهم "يعرفها جاد الرب و 

جاد " )في مجال العمل, كما أنها تعمل على وضع البرامج الزمنية الكفيلة بتحقيق أهداف المنظمة
 (. 2012:13الرب,

قرار رسمي تتوفر فيه سمات ان القيادة نشاط ايجابي يقوم به شخص ب"ويؤكد المنيف 
وخصائص قيادية ليشرف على مجموعة من العاملين لتحقيق أهداف واضحة بوسيلة التأثير 

 (20:  2011المنيف, ")استخدام السلطة بالقدر المناسب وعند الضرورة أوواالستمالة 
داء واجباتهم انها قدرة القائد على إقناع األفراد والتأثير عليهم لحملهم على أ"ويعرفها  هاشم 

 (. 35:  2010هاشم " )ومهامهم, التي تسهم في تحقيق الهدف المشترك للجماعة
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 قنديل,)"لمرتبطة بالمهام ألفراد الجماعةأنها عملية توجيه وتأثير في األنشطة ا" وعرفها قنديل 
15: 2010) 

ا يصبو اليه القائد أن القيادة هي التأثير في اآلخرين وتوجيه جهودهم لتحقيق م"وعرفها العميان 
ومن وجه نظر تنظيمية فإن القيادة تمثل عملية التأثير على الفرد والجماعة لتوجيههم نحو تحقيق 

 (. 257: 2010العميان,")أهداف المنظمة
السلوك الفردي لتوجيه مجموعة من أجل  بأنها" القيادة Hemphill &Coonsوعرفها كل من 

 (  Chuang,2005 : 3")تحقيق الهدف المشترك 
نشطة أعضاء بأنها تقوم على التأثير الرمزي وغير القسري لتوجيه وتنسيق أ "    Jagoوعرفها 

 (Andrew,2004:9 )جل تحقيق أهداف هذه الجماعات أالجماعات المنظمة من 
راءات يؤثر بمقتضاها شخص على باقي أعضاء جبأنها عبارة عن إ" وروبرت ججرين بر  وعرفها

 (.568:  2004جرينبرج, وروبرت,) محددهالجماعة لتحقيق أهداف 
رشادهممجموعة وتوجيههم  أوبأنها قدرة الفرد في التأثير على شخص " likrtكما عرفها  من  وا 

 أجل كسب تعاونهم وحفزهم على العمل بأعلى درجة من الكفاية في سبيل تحقيق األهداف
 .(2004:19حسن,")الموضوعة
بأنها تفاعل نشط مؤثر وموجه وليس مجرد مركز وقوة ومكانة القائد هو "حافظ وآخرون  وعرفها

الشخص المركزي في الجماعة الذي يؤثر في نشاطات األفراد وسلوكهم لتحقيق أهداف مشتركة 
 (.187:2000 ,حافظ وآخرون)

 تناولها لمفهوم في اختلفت قد أنها الباحثة ترى فإن القيادة لمفهوم السابقة التعريفات إلى بالنظر
حيث ركز بعضها   فيها, التعريف تم التي المرحلة وطبيعة للباحثين ترجع العتبارات وذلك القيادة, 

 األخر ركز والبعض وسلوكه القائد وسمات صفات على وبعضها للقيادة االجتماعي البعد على
 السابقة تتفق التعريفات أن إال القيادة, في الحديث االتجاه يمثل الذي للقيادة المستقبلي البعد على
 على التأثير تركز كما األولى, بالدرجة الجماعة وجود على تعتمد جماعية عملية هي القيادة : بأن
 . القائد ودور وظيفة وهي , اآلخرين سلوك في القائد يحدثه الذي
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 :تعريف فاعلية القيادة 
 : الفاعلية لغة 

التي تصدر عنها جميع  الذاتية القوة على تدل مجردة كلمة هي و( فعل) الفاعلية مشتقة من 
 التي تدل دوما على عملية جزئية و محدودة و ملموسة, فالفعل هو( فعل)بدال من كلمة  األفعال

اإلمكانية, ونقيضها لألفعال, وهي تعبر عن القدرة و  النوع سماسوى  ليست هذه و جوهر الفاعلية,
 الفلسفية, موسوعة الند)ال نقيض له بل يعبر ببساطة عن وقوع االنجاز ( الفعل) , بينما(السلبية)

2001 :22 .) 
 :  اصطالحفاعلية القيادة 

عملية التأثير في النشاطات والعمليات لمجموعة من "الفاعلية إنها هي  ةنالطراو يعرف 
 (. 2011:12الطروانة,) ج"محددة  باتجاهاتاألعضاء التنفيذيين وتوجيهها 

" والمتاحة ةودالمحدقيق األهداف في ظل الموارد هي القدرة على تح"ويعرفها اخوارشيدة 
 (.76:  2006اخوارشيدة,)

 (.    2002:151 الجندي," )هي درجة تحقيق المنظمة ألهدافها"ويعرفها الجندي 
 : ري الباحثة أن فاعلية القيادة تعتمد على األمور التاليةتومن خالل التعريفات 

درجة فاعلية القيادة من خالل اإلنجاز واألهداف التي تحققها المنظمة بتأثير  إلىيتم التعرف  .1
 .القائد 

أعلى مستوي من التطور  إلىتعتمد الفاعلية على الموارد البشرية والمادية المتاحة لكي تصل  .1
 .والنضوج

ترتبط فاعلية القيادة بالتأثير في أنشطة المنظمة من جميع جوانبها وبجميع أفرادها وليس من  .3
   .  أفراد بعينهم فقياس الفاعلية تعبير عن تقييم األداء الكلي للمنظمة أوجانب معين 

عملية التأثير في النشاطات "عرف الباحثة فاعلية القيادة إجرائيا بأنها توفي ضوء ما سبق 
دد بالدرجة التي يحصل عليها المفحوص على تحلمجموعة من األفراد لتحقيق أهداف المنظمة, وت
 ".  مقياس فاعلية القيادة المستخدم في هذه الدراسة
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 أهمية القيادة: 
ين منذ زمن بعيد وال شك أن للقيادة مية متميزة لدى العلماء والباحثلقد حظى موضوع القيادة بأه

تنظيم مهما كان نوعه, وال يمكن أن تستقيم حياة البشر والمنظمات والمشاريع  أهمية كبري في أي
 بدون قيادة توجه جهود العاملين وتدفعهم ألداء المهام وفق الخطط المرسومة لتحقيق األهداف

 السامية األهدافكبيرة في توجيه سلوك العاملين نحو تحقيق  أهمية لقيادةفاعلية ال فإن
, لكون  العام في التنظيم األداءمستوي  ىعل ريثألها تالمهارة القيادية  نفإشك بدون المرغوبة و و 

, لإلنجازالمستويات  أفضلالطاقات لتحقيق ويتابع هو الذي يحرك الجهود ويوجه الفاعل القائد 
وبهذه العملية يمكن  والمرؤوسستمراريتها وهي عالقة بين الرئيس اوتتميز القيادة بفاعليتها و 

وهذا بدوره يعتبر  القائدبالنمط القيادي الذي يمارسه  تأثرهميتصرفوا حسب درجة  أن نللمرؤوسي
 .(49: 2013 الغامدي,) تغذية راجعة يستفيد منها القائد في تحسين قراراته مستقبال

  -:القيادة في النقاط التاليةفاعلية  أهميةوعليه تظهر 
 سامية نتائج إليالمطلوبة  األهدافالقيادة تحويل  قدرة .1
 . األهدافنحو تحقيق  اإلنتاجية الكوادرتوجه  .1
 .المستقبليةل بين العاملين وبين خطط المنظمة وتصوراتها القيادة حلقة وص .3
بشكل  ة الخارجية والتي تؤثريالتعامل مع المتغيرات البيئ ؤسسةالم ىبدون القيادة يصعب عل .4

   .المرسومة ألهدافهاغير مباشر في تحقيق المنظمة  أومباشر 
 -:(53: 2010العالق,)أهمية فاعلية القيادة مايلي أن العالق إلى رىوي
 .المنظمة أهداففي تحقيق  التأثيربدون القيادة يفقد التخطيط والتنظيم والرقابة  .1
 .القيادة البوتقة التي تنصهر داخلها كافة المفاهيم واإلستراتيجيات والسياسات .6
 . تدعم القوي اإليجابية في المؤسسة وتقلص الجوانب السلبية قدر اإلمكان .7
 . قدرة السيطرة على مشكالت العمل وحلها وحسم الخالفات والترجيح بين اآلراء .9
 . تنمية وتدريب األفراد باعتبارهم أهم موارد المنظمة, كما أن األفراد يتخذون من القائد قدوة لهم .8

 وتوظيفها لخدمة المنظمة مواكبة التغيرات المحيطة .11
 االستقاللية والتميز وعدم االلتزام بآراء اآلخرين إلىالميل  .11
 . أنها التي تسهل للمؤسسة تحقيق األهداف المرسومة .11

 



09 

 

 األهدافكبيرة في توجيه سلوك العاملين نحو تحقيق  أهميةللقيادة  أن   إلىوتخلص الباحثة 
العام في التنظيم , لكون القائد هو  األداءمستوي  ىالمهارة القيادية تؤثر عل أنالمرغوبة والشك 

وتتميز القيادة بفاعليتها  لإلنجازالمستويات  أفضلالذي يحرك الجهود ويوجه الطاقات لتحقيق 
يتصرفوا حسب درجة  أن لإلتباعوبهذه العملية يمكن قائد واألتباع ستمراريتها وهي عالقة بين الا  و 

وهذا بدوره يعتبر تغذية راجعة يستفيد منها القائد في  القائدبالنمط القيادي الذي يمارسه  تأثرهم
 . تحسين قراراته مستقبال

 

 نماط القيادةأ   : 

وقد تعددت   الدارسين في حقل القيادة واإلدارة الباحثينمن  اً ر بيك اهتماماً  تن أنماط القيادة نالإ
هذه األنماط القيادية بتعدد المفكرين وتعدد النظريات القيادية التي حاولت تفسير حقيقة القيادة, وفي 
ضوء ما تم استعراضه من مفاهيم متعددة للقيادة, وكذلك نظريات القيادة وأبعاد السلوك القيادي 

و اإلدارة , إال أن التقسيم الذي  اتضح اختالف تقسيمات األنماط القيادية التي ذكرها علماء القيادة
حيث  القيادة, وطريقتهم في التأثير, يعتبر من أكثر التقسيمات شيوعاً  سلوكعلى  يقسم القادة بناءً 

 تندرج تحته جميع تقسيمات اآلخرين للقيادة, ويحصر هذا التقسيم األنماط القيادية في ثالثة أنواع
  -:(2011:45الطروانة,) من القيادة على النحو التالي

 راطيقالنمط األوتو  .1
 النمط الديمقراطي .1
 .رالنمط الح .3

 :من التفصيل  على النحو التالي بشيءالباحثة هذه األنماط  وستتناول
 : القيادة األوتوقراطية .7

يتصف القائد األوتوقراطي بمحاولته تركيز السلطات والصالحيات في يده فهو يتولى القيام بكل 
في  اً سلوبأيتخذ من المركزية المطلقة في مباشرة وظيفته فهو  اً أحدصغيرة وكبيرة فال يشرك معه 

دائما لتوسيع دائرة سلطاته  يسعىالبسيطة منها بل ال  حتىالعمل فهو ال يفوض سلطاته 
ال فائدة فيه على أحسن أو فرضية أن العمل شر  إلىوصالحياته ويستند هذا النمط من القيادة 

  .تقدير
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تحفيز, ومن يريد شيء يسعى ليس من مسئوليته الالناس أشرار والبعد عنهم غنيمة  وأن معظم
متابعة دقيقة  إلىليس من الضرورة الرقابة على الناس لعدم وجود فائدة من ذلك ولذا يحتاج  ,إليه

شراف مباشر من رئيسه للتأكد من القيام بمتطلبات وظيفته   (. 26: 2004الربيق,)وا 
 سيه بغير ارادتهمو الرئيس منه للقائد ألنه يتحكم في مرؤ  إلىأقرب  وتوقراطييعتبر القائد األو 

لعدة سنوات  اً وكان هذا األسلوب سائد, ما يريديجابية والموضوعية فهو يفعل وغالبا ما يتصف باإل
ولكنه في الوقت الحاضر بدأ يتالشى في , فيه من جانب بعض المديرين اً مرغوب وما زال

راتشمان, )فاع مستوى الثقافي للعاملين ووجود النقابات العماليةالمؤسسات بسبب ارت
  .(  185:  2001وآخرون,

 : مزايا القيادة األوتوقراطية
واألخذ بها حيث أنها تكون في  نسيانهاادة األوتوقراطية يجب عدم يوجد عدة جوانب إيجابية للقي

أكثر فاعلية من أنواع القيادة األخرى, حيث تشير الخبرة في مجال أنواع  الحرجة بعض األوقات
  -:أن القيادة األوتوقراطية المطبقة جيدا ستكون فاعلة في المواقف التالية إلىالقيادة 

في التطبيق العملي وخاصة في المواقف التي  أن بعض أشكال هذا األسلوب قد يكون ناجحاً  -
 ل فترة األزمات تهدد التنظيم والعاملين خال

 قراطي النمط األمثل في التعامل مع بعض الموظفين و النمط االوت يكونفي ظل الظروف الطارئة  -
ن يكو يخشون السلطة والذين تنقصهم ثقة النفس و  هم الذين ةالمسؤوليالذين ال يرغبون في تحمل  -

 :وهي كاألتي ذلكفي تحمل  مناسب للتعامل مع المرؤوسين الذين ال يرغبون ول عدوانيئلديهم مس
 .(2009:167كنعان ,)عندما يكون الموظفون جدد وقدراتهم بسيطة . أ
 .(170: 2012الطراونة,)والتنسيق على درجة بالغة من األهمية االتصالعندما يكون  . ب
 . (73: 2007, الفراوآخرون)إذا كان القائد خبيرا معترفا بقدراته في مجال المشكلة . ت
 . عندما تكون نوعية القرار على أهمية بالغة, وقبول القرار من المرؤوسين له أهمية بسيطة . ث
 (. 1988:418جراي,) تنظيم وتنسيق مبدئيين  إلىإذا كانت هناك حاجة  . ج
قراطي يوفر سرعة في العمل ووضوح و ذلك فإن استخدام أسلوب القيادة األوت إلى باإلضافة . ح

سكارنة, ال)د الموظفون من األوامر التي تبلغهم ما يجب عليه فعله االتجاه الثابت وأحيانًا يستفي
2010 :181 ) 
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 : عيوب القيادة األوتوقراطية
ومواقف معينة  اً بالرغم من أن هناك ظروفعلى أسلوب القيادة األوتوقراطية  يوجد بعض المآخذ
 2004:64الشريف,)األوتوقراطيةاألسلوب  وفيما يلي أهم المآخذ على القيادة تقتضي تطبيق هذا 

):-  
 . واحد اتجاهالذى تسير في  االتصاالتتعطيل التغذية العكسية بسبب استخدام القائد لنمط  . أ
 عدم الفهم المتبادل بين الطرفين  إلىيؤدي  مما داري رام التسلسل االتعدم اح . ب
المتاعب في العالقات  إلى ايجادمما يؤدى  واالضطرابإحساس المرؤوسين بالقلق والسخط  . ت

 . بين القادة والمرؤوسين
لم يكون لديهم أوامر صريحة ومحددة من قائدهم تجنبا  عدم قيام المرؤوسين بأي عمل ما . ث

 . للخطأ والتعرض للجزاء
القابلية لتصديق و  االنفعالضبط  إلى قارتاالفو  ,تزاز في  شخصية الموظف وارتدادهااه . ج

 اإلشاعات 
تجمعات غير الرسمية بين المرؤوسين داخل التنظيم الرسمي وذلك للتخفيف من القلق الوجود  . ح

ع بين التنظيم الرسمي لدى المرؤوسين مما يؤثر على األداء بسبب الصرا واإلحباطالنفسي والتوتر 
 . مثل النقاباترسمي الغير والتنظيم 

 واحترامهالعتبار تقديره القائد يستخدم أسلوب الضغط والشدة والتحكم دون األخذ بعين ا . خ
لمرؤوسيه يترتب عليه توليد شعور بالفشل واإلحباط ومن أبرز مظاهر الشعور باإلحباط لدى 

 : (156-2010:165السكارنة,)الموظف التالي 
األخطاء في  ارتكابهور السلوك العدواني للموظف, مثل السلبية, روح التخريب, تعمد ظ -

 .العمل, والتهديد بالتوقف عن العمل
 . مختلفة  ألعذار أومبرر عن العمل بين الموظفين بدون عذر الالغياب غير  -
 . ارتفاع معدل دوران العمل -
 :تدني الروح المعنوية للعاملين, التي تبدو ظاهرة من خالل مجموعة من المؤشرات من أهمها -
 . التعاون والوالء للقائد  وانعدامعدم الرضا الوظيفي للعاملين عن العمل,  . أ
 .زيادة عدد الشكاوي والتظلمات بين العاملين . ب
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تذمر الموظفين في العمل وزيادة عدد  إلىقراطية تؤدي و وتخلص الباحثة أن القيادة األوت 
الشكاوى المقدمة منهم وأن هذه القيادة غير صالحة للعمل وتؤدي لكثرة المشاكل بين القائد 

  .ن كانت لها بعض االيجابيات المحدودةوعدم تحقيق أهداف المؤسسة وا   نوالمرؤوسي
 :  القيادة الديمقراطية .6

كما  نوالمرؤوسيحاجات كل من القائد دة االستبدادية على نقيض القيا تشبع القيادة الديمقراطية
رين هدف المتبادل وتقبل المرؤوسين قائدهم بروح الرضا ويتعاونون معه مختا باالحترامانها تتسم 

 .بها  يؤمنونالجماعة والقيم التي 
وشل  األفكارتجميد  إلىأدت التي  االستبداديةلقيادة كرد فعل ل ظهر هذا النوع من القيادة 

الفوضى بشكل كبير بسبب تضارب  إلىكما أن القيادة المتساهلة أدت  اإلبداعو الحركة والتطور 
وقد جاءت القيادة الديمقراطية  واإلرشاداألهداف واألهواء وتخلي القيادة عن دورها في التوجيه 

قويم النتائج حيث أن القائد يملك الثقة والتقدير بمرؤوسيه ويمنح المشاركة في تحديد األهداف وت
مرؤوسيه ويعمل على استخدامها ويتخذ القرارات بصوره مشتركة مع مرؤوسيه  أفكارويشجع آراء و 

 (. 78: 2011المنيف,) ويكثف اتصاالته بهم 
 إلىويدفع المنظمة  للعاملينرفع الروح المعنوية  إلىوهذا النمط يبعث روح التعاون , ويؤدي 

أقصى درجة من اإلنتاج والكفاية فالنمط الديمقراطي يقوم على أساس المشاركة وتفويض السلطة 
شباع  . حاجات العاملين وخلق التعاون فيما بينهم وحل مشكالتهم وا 

والمشاركة, وتفويض  اإلنسانيةالعالقات : وتستند القيادة الديمقراطية على ثالث ركائز هي 
الديمقراطي بدرجة عالية من المشاركة الجماعية في اتخاذ القرارات,  السلطة, ويتسم سلوك القائد

 (. 2004:27الربيق,)ودرجة عالية من المساندة من جانب القائد 
 :  أشكال القيادة الديمقراطية

 :من سلوكيات القائد الديمقراطي إزاء تطبيق مبدأ المشاركة هي أشكاليوجد  خمسة 
عطي قدرا بسيطا من الحرية للمرؤوسين لمشاركتهم في صنع نموذج القائد الديمقراطي الذي ي . أ

وطلبه منهم مساعدته في وضع حلول  مرءوسيهالقرار من خالل وضعه للمشكلة التي تواجهه أمام 
للمشكلة, ثم يبادر في النهاية  مرؤوسيه التي قد تضع حلوالً  واقتراحاتمناسبة, وهو بذلك يقدر آراء 

 (.  161:  2004عباس ,)الحل الذي يري أنه الحل الذي يحقق الهدف  اختيارفي 
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نموذج القائد الديمقراطي الذى يمنح مرؤوسيه فرصة أكبر للمساهمة في صنع القرارات في  . ب
 . موقع معين, ويتم ذلك في الغالب عندما يتخذ القرار ثم يناقش مع مرؤوسيه أفضل الطرق لتنفيذه

معينة ويطلب من مرؤوسيه اتخاذ القرار ضمن هذه  حدوداً  عيضنموذج القائد الديمقراطي الذي . ت
الحدود, فهو هنا يفوض مرؤوسيه باتخاذ قرار في أمر ما بعد ما يحدد المشكلة ويرسم الحدود التي 

 . يمكن اتخاذ القرار في إطارها
ددة لمشاركته في صنع قراراته, ويكون نموذج القائد الديمقراطي الذى يتيح لمرؤوسيه فرصة مح. ث

ذلك في الغالب عندما يرى القائد أن ظروف اتخاذ القرار ال تساعد على إشراك المرؤوسين في 
 لديهم بقدر اإلمكان صنع القرار, ولكنه يهتم بأن يكون القرار مقبوالً 

ن يترك لهم أمر نموذج القائد الديمقراطي الذي يتيح لمرؤوسيه المشاركة في صنع القرار بأ. ج
 (.219-2009:220كنعان,)اتخاذ القرار الذي يوافقون عليه, وأنه بدوره سيقبله اذا وافقوا عليه 

 :  مزايا القيادة الديمقراطية
  -:في الجوانب التالية الديمقراطية القيادة تتضح مزايا

قبالهمرفع الروح المعنوية للعاملين  . أ  على العمل برغبة ونشاط  وا 
تساعد على ترشيد عملية اتخاذ القرارات وعلى جعل القرار  تالقراراالمشاركة في عملية صنع  . ب

  .(76:  2004حسن, )مما يضمن عدم تعديله المتخذ أكثر ثباتاً 
وما يترتب عليها من اشاعة جو  مؤسسةفراد في النسانية بين األازدياد وتالحم العالقات اإل . ت

وتسوده  والمسئوليةاجتماعي يشعر فيه الجميع باالنتماء للمنظمة, وشعورهم باألمان واالستقرار 
 . روح التعاون وااللتزام

تاحة الفرصة إن وذلك أل ؤسسةالمشاركة الفاعلة في التخطيط وتحديد السياسات وبرامج الم . ث
وتهيئ لهم فرص التدرب على  المسئوليةمليات يؤهلهم لتحمل مام المرؤوسين للمشاركة في هذه العأ

 ( . 110: 2013الويشي,)القيادة والمشاركة في اتخاذ القرارات
عن تصرفاته, والعدل والمساواة بين أفراد  تهوليئرد ومنحه الحرية مع مساإليمان بقيمة الف . ج

 . النظام اإلداري ومراعاة الفروق الفردية عند توزيع المسؤوليات, واحترام الرأي والرأي اآلخر
وتنجز األعمال  األمر الذي يجعلها أكثر انتاجية ,يجابية وانسجاماا  و  نشوء جماعة أكثر تعاوناً  . ح

 .الموكل اليها بسرعة وبدقة متناهية
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تعاون وتنسيق في الجهود بين األفراد بصورة تمكنهم من تحقيق الرؤية بوضع الفرد وجود  . خ
المناسب في المكان المناسب, وأحداث نوع من التوازن بين السلطة والمسؤولية وتحديد األعمال 

 . تتعارض أثناء التنفيذ أوبدقة بحيث ال تتداخل 
م في التصرف الذكي والتفكير العقالني ممارسة التوجيه الذاتي للمرؤوسين , واستخدام قدراته . د

 (.  132 -133:  2009التل,)عند مواجهة المشكالت الخاصة بالمنظمة 
 : عيوب القيادة الديمقراطية

يجابيات فإن عليها بعض المآمز الديمقراطية من  على الرغم مما للقيادة  : خذ منها ايا وا 
يفرضها عليه منصبه من ناحية,  لتنازل القائد عن بعض مهامه القيادية التي انها تشكل مظهراً  . أ

أن المشاركة قد ينظر إليها بعض القادة كغاية في حد ذاتها وليست كوسيلة لتحقيق ديمقراطية  عوم
 .(65: 2013الغامدي,)القيادة من ناحية أخري

قد أسلوب غير عملي  قد يكون –مرؤوسيه وتبادل الرأي معهم  برأي سترشاداالبان قيام القائد  . ب
 .البيروقراطية نوع من  إلىيؤدي 

كذلك فإن استخدام أسلوب القيادة الديمقراطية يسبب إحباطا للمرؤوسين الراغبين في العمل  . ت
عاقة التقدم  (.2010:181السكارنة,. السريع ويعتبرون الحوار مضيعة للوقت وا 

انسانية كثيرة تواجه القائد الديمقراطي تكون في الغالب نتيجة وجود بعض فهناك مشاكل  . ث
: 2009كنعان ,)الفئات من العاملين ممن ال يجدي األسلوب الديمقراطي في التعامل معهم 

251). 
تخلص الباحثة أن القيادة الديمقراطية لها ايجابيات كثيرة تجعلها أفضل أنماط القيادات وذلك 

في العمل  لإلبداعملين حرية في العمل والرأي والتعبير عن ذاتهم مما يؤدي النها تعطي العا
وتحقيق اهداف المؤسسة والرقي بها إال أنها ال تخلو من بعض العيوب التي قد تؤثر على أداء 

 .العاملين في المؤسسة 
 :  القيادة الحرة .4

الفترة التي ساد فيها المنهج الحر أسلوبًا لتوجيه جهود  إلىيرجع استخدام هذا النمط من القيادة 
 ثابتاً  الحد الذي يجعل منه منهجاً  إلىونشاطات األفراد اال أن استخدام هذا األسلوب لم يصل 

  ( 2001:252, السمادوني)
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الموظفين, ويقدمون  أفكارأن قادة هذا النمط يأخذون  دور االستشاري ويشجعون وينمون 
هم الثاقبة عندما يطلب منهم ذلك, وأن هذا النمط االستشاري غير فاعل إذا سعت ورؤيت آراءهم

         . المجموعة وراء األهداف التي ال تتفق وأهداف المنظمة
من الشدة في توجيه مرؤوسيهم بحيث يتركوا  يلقلباستخدام الهذا النوع  فيويتسم سلوك القادة 

المتابعة آلداء المرؤوسين أو لمرؤوسيهم الحرية الكاملة في اتخاذ القرارات دون أي نوع من التقييم 
راتشمان, )وهذا يعني غياب القيادة الحقيقة في الموقف الذي يوجد في هذا النوع من القيادة 

 (262 - 186 :2001وآخرون,
 : دة الحرة خصائص نمط القيا

   :ما يلي  من أهم الخصائص المميزة ألسلوب القيادة الحرة 
صدار القرارات,  . أ تباعإعطاء القائد أكبر قدر من الحرية لمرؤوسيه لممارسة نشاطاتهم, وا   وا 

 . اإلجراءات التي يرونها مالئمة إلنجاز العمل
إسناد الواجبات اليهم بطريقة  إلىتفويض القائد السلطة لمرؤوسيه على أوسع نطاق, وميله  . ب

 . عامة وغير محددة
اعتقاد القائد الذي يتبع األسلوب الحر أن التعليمات العامة تتيح للمرؤوسين فرصة االعتماد  . ت

الصواب من  إلىعلى نفسه, كما تجعله يتعلم كيف يقيم نتائج عمله, وكيف يصدر قرارات أدنى 
:  2009كنعان, )ظروف التي أحاطت باتخاذ القرارخالل تحليله وتقييمه ومراجعته للعوامل وال

255.) 
سياسة الباب المفتوح في االتصاالت, فالقائد الذي يتبع أسلوب القيادة الحرة يرى أن أسلوب  . ث

 االتصاللمرؤوسيه, وسهل لهم سبل  ذا جعل بابه مفتوحاً إإال  الحرية في القيادة لن يكون مجدياً 
يلتبس عليهم أمرها, فسياسة الباب المفتوح ال تعنى استعداد القائد التي  األفكاربه, لتوضيح اآلراء و 

نما إعطاء التوجيهات والتعليمات العامة  إلىلالستماع  مشاكل مرؤوسيه وتفهمهما ومعالجتهما, وا 
 (.72: 2011العتوم وآخرون,)بشأنها, تاركا حرية التصرف حيالها على ضوء تجربتهم في العمل 

له  سلوكن مثل هذا الأثبت  فقد ةالحر  القيادة سلوكمن كل المآخذ على  بالرغمويرى كنعان أنه 
وجود في الواقع العملي وأنه يترتب عليه نتائج مرضية إذ ما توفرت بعض العوامل والشروط التي 

 :(2009:257كنعان, ) هي ومن أهم هذه العواملتساعد على نجاحه , 
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 أوتفويض السلطة  إلىعندما ال ينظر القائد الذي يمارس أسلوب القيادة الحرة نظرة متزمتة  . أ
سلوب مع مرؤوسيه والمهارة على التكييف مع هذا األ ويتوفر لديه القدرة همرؤوسياالشراف على 

 العاملين في ظله يجعلهم يبذلون غاية جهدهم في العمل
 . شعورهم بثقة قائدهم في قدراتهم قيام العاملين ببذل اقصى جهودهم بمجرد . ب
تأهيل القيادات الصغرى وتمكينهم من اكتساب الخبرة في ظل مواجهة المشاكل ودراستها  . ت

يجاد  . الحلول المناسبة لها وا 
الشخصي والحصول  اإلبداعتشجيع روح األفراد على التقدم والمساهمة بالفكر المستقل وتحقيق  . ث

 .على الخبرة عن طريق االستقالل في العمل
  : (2010:82العجمي,)ويرى العجمي أن العوامل والشروط التي تساعد على نجاحها ما يلي

قد ينجح هذا األسلوب عندما يتعامل القائد مع أفراد ذوي مستويات عقلية وعملية عالية كما  . ج
 .في مؤسسات الدراسات واألبحاث

 ويتجاوبون جيدا مع الحرية ابتكاريهة إبداعيأسلوب أفضل لألفراد الذين يتحلون بقدرات  . ح
 .بداعياإلوالوالء للجماعة تنمو وتزيد وتكون لديهم روح المبادرة والتفكير اإليجابي و  االنتماء . خ
م العالقة مع القائد تتسم بقدر من الحرية والتلقائية فهذا يشجع األفراد على القيام بأدواره . د

 .وبالتالي يسير العمل ويقل العدوان بين أفراد الجماعة وتقل المشاكل والمشاحنات بينهم
 : عيوب نمط القيادة الحرة 

ان معظم أوجه النقد ألسلوب القيادة الحرة تتركز حول اآلثار السلبية التي يرتبها سواء على 
 -:على المرؤوسين ومن هذه اآلثار السلبية أوالتنظيم 

ضاعةازدواجية الجهود  . أ  (67: 2010, عبوي)الوقت وا 
 (2009:256كنعان ,)اهمال بعض الجوانب المهمة في أوجه النشاط . ب
همالهمفي تعبئة طاقة كبيرة  واإلخفاقعدم وجود حماس حقيقي عند العاملين  . ت  وا 

 (54: 2012, الطراونة)لعملهم
قد أو في الرقابة واإلشراف على المرؤوسين  فاءينتهجون هذا النمط يكونوا ضع أن القادة الذين . ث

عطاء مساحات كبيرة من الحرية في إنجاز األعمال كما أن في  تكون معدومة بسبب التفويض وا 
صدار قرارات خاطئة في أغلب  بسبب إطالق العنان في  األحيانظل هذا األسلوب تعم الفوضى وا 

 (.47: 2012العجارمة,)أداء العمل للمرؤوسين
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بالعمل ويساعد على  االهتمامأنه أسلوب نادر التطبيق وهو غير عملي للقيادة حيث يضعف  . ج
 .(84: 2002, الزهري)التهرب من المسؤولية

عدم اكتساب المرؤوسين للخبرات الالزمة التي تفيدهم في المستقبل وضياع الوقت والجهد  . ح
 .( 181:  2001, يندو السما) وانتشار التفكك في العالقات وفقدان الروح الجماعية

ولي مقاليد القيادة ممن ليس أهال لها وبالتالي فة المنظمة وذلك نتيجة طبيعية لتغموض فلس . خ
 . (117: 2003, حسن)نو ة التي يجب أن يلتزم بها المرؤوسعدم  مقدرته على رسم السياس

 (. 2001: 129 ,القريوتي)تفويض متطرف للسلطة والمرؤوسين هم الذين يتخذون القرارات . د
مميزاته وعيوبه  بعد هذا العرض ألنماط القيادة أن لكل نمط من هذه األنماط له تخلص الباحثة 

وان الظروف وطبيعة الوظيفة تأخذ بالحسبان عند اختيار النمط القيادي في المؤسسة ولكن يبقى 
لتفويض السلطات  باإلضافةالنمط القيادي الديمقراطي هو االفضل لوجود مشاركة في اتخاذ القرار 

   .من أجل تحقيق الهدف المنشود للمؤسسة
 

  صفات القيادة: 
وع, امط)تزيد من فاعلية القيادة هيصفات الواجب توافرها في القائد الن من أهم ويرى مطاوع أ

2003 :78) :-  
وهو أن يخول غيره سلطة القيام ببعض األعمال التي تدخل في : تفويض السلطة  أواالنابة  .1

 .صالحياتهحدود 
 تنمية روح التعاون بين مختلف الفئات في المؤسسة وتأليف روح التعاون معهما .1
 تبدو وأال ,والصفاء والتوازن بالهدوء القائد شخصية توحي أن يجب أي :النفس وضبط لهدوءا .3

 ان ولديه مقدرة اذابة الخالفات وحل التنافس بين األفرادالهياج أو القلق عالمات عليه
 وأن ,مكانه في امرئ كل يضع أن وعليه ,  الرجال تفهم القائد عمل يتطلب : الرجال معرفة .4

  .طاقته يعادل عمال منهم كال ليعطي جيًدا رجاله يعرف
 فعلى للقيادة, أهال ليس به يؤمن أويعرف هدفه   ال الذي الفاعل  القائد :بالهدف  اإليمان .1

 .عينيه مأما أهدافه يضع وأن والعزيمة الهمة لديه أن تكون القائد
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 أحاسيس يحملون بشر مرؤوسيه أن دائًما يذكر أن الفاعل القائد على :انسانية القائد  .6
 أنفسهم عن التعبير في إعطاؤهم الحرية عليه يجب وكذلك ويراعيها, يحترمها أن فعليه ومشاعر,
قامة القراراتاتخاذ  في والمشاركة  ويتعامل معهم بإنسانية  المساواة بينهم وا 

 على القائد أن يتحلى بأخالق كريمة وحسنة حتى يكون أسوة وقدوة حسنة للعاملين: األخالق .7
ساس العمل وعلى القائد أن تكون لديه خبرة في مجال عمله وأن ينميها أالخبرة هي : الخبرة .9

بالعلم والمعرفة والدورات التي تفيده في عمله كما له أن يستعين بخبرات السابقين وذلك لنمو 
 وازدهار العمل والرقي به

النهوض بالمستويات اإلدارية المساعدة  وأن يساعدهم ويمد يد العون لهم بالخبرات وأن يغير  .8
 ( 55: 2001عبيدات ,) من عاداتهم 

 اتالمسؤولية صف تحمل في والشجاعة البداهةالذكاء و  إن :القرار وأخذ والمبادرة البداهةالذكاء و  .11
ن ناجح, قائد لكلة الزم  األمور ودراسة الحذر عليه توخي وجب لذا القائد, مهام من القرار اتخاذ وا 
ن قرار, أي تخاذإ قبل جيًدا  والمبادرة, للعمل ستعداداال أهبة على دائًما من كان هو لفاعلا القائد وا 

 (.57: 2009, العساف) وأن يضع حل لكل عقبة  غير منتج أو سلبًيا القائد يبقى أال ويجب
 يقول العسكري فالمثل ,ان من صفات القائد الفاعل أن يتحلى بروح االنضباط   :االنضباط .11

ن الحياة تريد التي قوة األمة بل "الرئيسة الجيش قوة هو االنضباط"  في قدوة يكون أن يجب القائد وا 
 107 بحر وآخرون ,)  .هويكون قدوة لمرؤوسي والمسؤوليات بالواجبات وااللتزام االنضباط
:2008) 

 أال القائد وعلى  الفردية األنانية والمصالح يجب أن تخلو من جتماعيةا مهمة القيادة :التواضع .11
 من الترحاب أو التقبل لعدم يعرضه ذلك فإن" األنا"حديثه  من ويلغي نفسه عن كثيًرا يتحدث
 (.246:  2010محمد وقطناني,)   الجميع 

 الواقع مع االنسجام عدم ألن ,يجب أن يكون القائد الفاعل واقعي في كل األمور    :الواقعية .13
 ال حتى الواقعية  لألمور الجهة على يتعرف أن قائد كل وعلى األمور, زمام لفقدان أول خطوة

 (78:  2003مطاوع ,.(كبيرة هوة العملية والحياة المثالية هأفكار  بين تكون
للقائد  المعنوية وتزداد القيمة دعائمها, من ودعامة السلطة أسس من أساس المعرفة :المعرفة .14

 يلم أن القائد وعلى مباشر, الهدف بشكل لخدمة أهال ليكون ,ينميها أن فعليه معلوماته, بازدياد
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) والدراسة  طالعاإل خالل من المسؤوليات التعامل وتحمل وكيفية والتخطيط و اإلدارة القيادة بفنون
 .(36:  2004عباس,

بالتعاون وتشجيع روح التعاون بين األعضاء والقدرة  الفاعل  يتسم القائد: الصفات االجتماعية  .11
, وكسب ثقتهم منه وثقتهم في أنفسهم  على التعامل مع الجماعة, وروح الفكاهة والمرح بين األتباع

: 2007,يالسمادون)جتماعية, والقدرة على خلق روح معنوية عالية في الجماعة اويتسم بمهارة 
225-226 .) 

 القائد التي تميزالفاعلة  القيادية  للصفاتنمط معين  أوأنه ال يوجد نسق  إلى الباحثة تخلص
وعلى بصفة عامة, كما أنه من النادر أن تجتمع كل الصفات الالزمة للقائد الكفء في رجل واحد 

عة األفق وامتداد ويكون عنده س يتمتع بمستوى من الذكاء أعلى من مستوى اتباعهالقائد الفاعل أن 
وذلك  وأن يتحلى بالصفات االنسانية  يتمتع بطالقة اللسان وحسن التعبيرو  التفكير وسداد الرأي 

 من أهم الصفات للقائد الفاعل كما تراها الباحثة هي أن يكونلكسب طاعتهم واحترامهم ووالئهم و 
 محباً و  يكون حسن العبارة وقوي اللسان كما هجيد الفهم والتصور لكل ما يقال أمامو  ذكياً و  شجاعاً 

, نفس محبًا للكرامة كما له عزة لعدل ويكره الظلمو ا صادقًا ومحبًا للصدق والوفاءو  للعلم والعلماء
وهكذا تتكامل  , جسورًا مقدامًا غير خائفالهدفقوي العزيمة على و  ومتواضعاً  اجتماعياأن يكون و 

 .الصفات الجسمية والعقلية واالنفعالية واالجتماعية في صياغة مستوى فاعلية القيادة 
 

 لقائد ل األساسية الوظائف : 
 باختالف الوظائف هذه وتختلف المهام من مجموعة في الفاعل دئاللق األساسية الوظائف تتحدد
 : (60-2001,92البدري,)  القائد بها يقوم يرى البدري أن التي المهام ومن الجماعة طبيعة

 التي الواعية المعرفة من اً قدر  القائد في يتوفر أن يجب حيث :لفكراالفاعل ملهم للمعرفة و  القائد .1
 .الروحي وقائدها جماعته ألفراد الموضوعي تجعله المصدر

 يتعرف على حيث المجموعة, في عضو لكل اإلنساني األبوي بالدور فيقوم :كمسئول القائد .1
 بأفراد المجموعة يهتم أيضا وهو مشاكله, عالج في ويساعده, الشخصية ومعاناته فرد كل أوضاع
 . بصفته مسئوال عنهم  مصالحهم ويرعى

  الجماعة في والخبرة المعرفة مصدرلب المكان الوحيد لالغا في فالقائد :خبيراستشاري و ك القائد .3
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األهداف  ويحدد للجماعة العامة السياسة وضع القائد يتولى حيث :للسياسةمحدد  القائد .4
 .لها والتكتيكية اإلستراتيجية

 :( 2011:88 ,المنيف)ويضيف المنيف أن من الوظائف االساسية للقائد هي
 .الزمني والبرنامج التنفيذ ووسائل العمل أساليبو  الخطط وضع يتولى فالقائد :كمخطط القائد .1
 ,المجموعة مع العالقة في النموذجي القيادي السلوك يمثل فهو :ورمز وقدوة كنموذج القائد .6

  .الجهد وبذل العمل وضبط المسؤولية تحمل في للتعامل والقدوة األعلى المثل ويقدم
عن  عبيرتلل الخارجية عالقاتها في الجماعة بتمثيل يقوم فهو :للجماعة خارجي كممثل القائد .7

 .اآلخرين مع والتزاماتها حاجاتها
العالقات  تنظيم بوظيفة القيادية واجباته ضمن فيقوم :الداخلية العالقات على كمؤثر القائد .9

 .الجماعة أفراد بين والوسيط المسيطر بدور يقوم فهو للجماعة الداخلية
 خالل من العقاب أوالثواب  منح كيفية في بقدرته يتميز فهو :ر للثواب والعقابكمصد القائد .8

  .العدالة عامل وتوفر الخبرة
أن القائد الفاعل على اطالع بالعديد من الوظائف لبلوغ أهداف الجماعة  إلىتخلص الباحثة 

المهني وبعضها متعلق  التنوع في المهام التي يقوم بها فبعضها متعلق بالجانب إلىوهي تشير 
 . تحقيق أهدافها وخططها  إلىنساني واألخالقي مما يعمل على السير بالجماعة بالجانب اإل

 

 القيادة عناصر  : 
هذه العناصر و وجوهرية الزمة لوجود القيادة الفاعلة   أساسية عناصر من تتكون القيادة نإ

 :    إلىوتنقسم عناصر القيادة  تتفاعل مع بعضها البعض ويؤثر كل منها في األخر
والئهم  وهو أحد أفراد الجماعة المميزين, يمتلك القدرة على التأثير فيهم, للحصول على: القائد .1

فراد الجماعة, وعليه فال ألبقية  تخاذ القراراتاستجاباتهم, وتفاعلهم, كي يمتلك القوة في االطوعي, و 
 (. 2003:87, مطاوع)يكون القائد قائدًا إال إذا حصل على والء الجماعة التي يعمل معها

مسئوليات أعضائها توافر جماعة منظمة لألفراد تتميز عن الجماعة الفردية بتبيان : الجماعة .1
الفرا وآخرون )وظهور شخص بين أفرادها في قدرته على التوجيه والتأثير في أعضائها

2007:137 ). 
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تحقيق األهداف المرغوبة وهناك أهداف خاصة بالقائد وأخرى خاصة بأفراد التنظيم :  الهدف .3
, كنعان)  ويقصد به الغاية العليا التي تسعى الجماعة لتحقيقهاوأخرى خاصة بالجماعة 

2009:99.) 
الفعال القائد  الذي تمارس فيه القيادة, إذ ال بد من وجود ظرف لممارسة بيئةالوهو  :الموقف .4

دوره في قيادة هذه المجموعة من األشخاص , وفي هذا الظرف تحدث عملية 
 (35:  2010,ظاهرال)التأثير

عملية التأثير االيجابي الذي يقوم به القائد نحو أفراد الجماعة بهدف هو ناتج عن : التأثير  .1
السلوك الذي يتبعه القائد مع اآلخرين والذي من خالله يتم تغير سلوكهم باالتجاه الذي يرغبه 

 (.74: 2012السعود,) ساس في القيادةالتأثير حجر األويعتبر 
 

 القيادةيوضح عناصر ( 2)رقم  شكل
 
 
 
 
 
 
 

 (الباحث بالل الشاعرجرد بواسطة )
 

العالقة التبادلية بين  إلىأن القيادة هي ظاهرة نفسية واجتماعية تستند  إلىخلص الباحثة وت
القائد وأعضاء الجماعة ي فال يمكن ألي منها أن يكون قائدا بمفرده, فعملية القيادة ال تقوم إال إذا 

طار ظروف وموقف معين يمارس دون وهدف مشترك مطلوب تحقيقه في إوجد من يقود ومن يقا
اصر القيادة لتنظيم العمل القائد فيه تأثيره على الجماعة وعليه يجب على القائد أن يحدد عن

 .  وتحديد األدوار التي يقوم بها المرؤوسين لتحقيق أهداف المنظمة بكفاءة وفاعلية
 
 

 عناصر القيادة

 ثيرأالت الموقف الجماعة القائد الهدف
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  القيادة مهارات : 
المحيطة بهذا  الخارجية والداخلية بإحداث المواءمة بين الفريق والبيئة هي قدرة القائد الفاعل

 .الفريق فلتحقيق أهدادافعة  يث يجعل من هذه البيئة قوةحالفريق ب
 وتحقيق تابعيه سلوك التأثير في على تساعده مهاراتب يتميز أن يجب قائد كل أن شك ال
 وهي القيادة لعملية الثالثة األطراف القائد تفهم يستطيع ولكي فيها, يعملون التي اإلدارة أهداف

 أهداف يبلغ لكي وذلك مهارات خمسة يكتسب أو أن يحوز بد فال (الموقف – التابعون  – القائد)
 أخرى, ناحية من رضاهم درجة ويرفع األفراد أهداف ويحقق من ناحية, اإلنتاجية ويرفع العمل

  :هي وهذه المهارات
  : الفنية المهارات .1

 ناحية مرؤوسيه, من بأعمال ,ملًما إياه متقًنا لعمله مجيًدا القائد يكون أن المهارة بهذه ويقصد
 كذلك بإمكانه  وأن يكون ومتطلباتها وعالقتها بمراحلها عارًفا يؤدونها, التي األعمال طبيعة

, العمل بإنجاز  والكفيلة والوسائل المتاحة بالطرق وعارًفا ومدرًكا وتحليلها, المعلومات استعمال
 العلم, مجاالت من  مجال في المتخصصة المعرفة من القائد بحصيلة مرتبطة المهارة وهذه

 فالقائد الهدف يحقق بالشكل الذي العمل أداء في وجه بأفضل المعرفة هذه استخدام في وبكفاءته
 الفنية والوسائل المتاحة, العلمية الطرق استخدام في وبراعته المتخصصة بمعرفته يتمتع الناجح

تقان بمهارة العمل إلنجاز الضرورية  .( 2010 : 56 ,ظاهرال)وا 
 يمكن األخرى والقيادية  المهارات عن تميزها التي السمات من بعدد الفنية المهارات وتتميز
  : (8:  2010سميث ,)يلي فيما تلخيصها

 . القائد لدى توافرها مدى من التحقق األخرى ويسهل المهارات من أكثر تحديًدا أنها -
 األدوات استخدام في اإلجراءات وتبسيط التحليل على والمقدرة العالية بالمعرفة تتميز أنها -

 . التخصص مجال في والتقنيات
  .والتقني العلمي والتقدم التخصص ظل في ومألوفة مطلوبة أنها -
  .األخرى المهارات من والتنمية االكتساب سهلة أنها -
  :هي الفرعية والسمات القدرات من" أربع "الفنية المهارات عن وتنبثق -
 المسؤولية على تحمل القدرة  -
 لألمور والشامل العميق الفهم على القدرة  -
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 الحزم سمة  -
مكان بالهدف سمة اإليمان  -  .تحقيقه يةوا 
  : اإلنسانية المهارة .6

 ويجعلهم اآلخرين مع بنجاح التعامل القائد بها يستطيع التي بالطريقة اإلنسانية المهارات تتعلق
 المهارات وتتضمن والعطاء, اإلنتاج على قدرتهم من ويزيد في العمل, ويخلصون معه, يتعاونون

 ,كأفراد ومجموعات الناس مع العمل متطلبات على التعرف في القائد كفاءة اإلنسانية مدى
 أو قهر دون وقوة بحماس العمل إلىوتدفعهم  اآلخرين, شخصية تحترم الجيدة اإلنسانية والمهارات
 الرضا لهم وتحقق قوى, أساس على للمجموعة الروح المعنوية تبني أن تستطيع التي وهي إجبار,
 متحابة واحدة أسرة في جميعا بينهم وتوحد المتبادلة, واالحترام بينهم الثقة وتولد النفسي,
  .(149:  2010, السكارنة)متعاطفة

 

 : المهارة التنظيمية .4
 وخططها, وأنظمتها أهدافها ويفهم نظام متكامل, أنها أساس على للمنظمة القائد ينظر أن وهي
 ويدرك الجهود وتنسيق الواجبات وتوزيع العمل تنظيملك والصالحيات, وكذ السلطة أعمال ويجيد
 بين وفهمه للترابط يقوده, الذي التنظيم رؤية على القائد قدرة كذلك وتعني اللوائح واألنظمة جميع
 على وقدرته أجزائه بقية منه على جزء أي في تحدث قد التي التغيرات وأثر ونشاطاته أجزائه
 ومن فيه, يعمل الذي بالمجتمع ككل المنظمةوعالقة  بالمنظمة الموظف عالقات وفهم تصور

 القائد تميز خصائص وهي اإلداري, العمل جوهر تمثل مهنية خصائص القائد يمتلك أن الضرورة
 (بقواعدها األخالقية ويلتزم إليها وينتمي بها, يؤمن مهنة الوظيفي مركزه من الذي يتخذ
 (.33 : 2010العالق,

 

 : الفكرية المهارة .4
 المرونة تعني وكذلك بالمقارنة, واالستنتاجوالتحليل  الدراسة على بالقدرة القائد يتمتع أن وهي

 متطلبات حسب رهاوتطو  المنظمة تغير أفكارلك وكذ اآلخرين, أفكار لتقبل الذهني واالستعداد
 .(65: 2004, الشريف) العصر والظروف
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  :اإلدارية المهارة .5
 ,عادالً  توزيًعا التنظيم داخل العمل توزيع على وقدرته عمله, فهم على القائد قدرة بها ويقصد
ومراقبة تنفيذ  اإلجراءات, وتبسيط المختلفة, النشاطات بين والتنسيق وتطويره, األداء ومتابعة
 (.:321 2001خرون,آالنمر و )وجه  أكمل على بها والقيام األعمال

 
 القيادة مهارات يوضح (3) الشكل                             

                                           
 
 

            

 
 

 

  
 (بالل الشاعرجرد بواسطة الباحث )

 من يقوده الذي التنظيم داخل نشاطه وممارسة عمله فهم علىالفاعل  القائد قدرة أيًضا وهي
ما  الفاعل  لدى القائد اإلدارية المهارة توافر على الدالئل ومن , التنظيم هذا أهداف تحقيق أجل
 :(56:   2009,الخفاف (يلي
 .لألداء موضوعية ومقاييس معدالت وضع . أ
 .تنميتها على والعمل التنظيم أفراد لدى الكامنة القدرات كشف . ب
 . للمرؤوسين السلطة خطوط توضيح . ت
  بالتنظيم المختلفة اإلدارية والوحدات النشاطات بين التنسيق تحقيق . ث
 . المرؤوسين بين عادال توزيًعا العمل وتوزيع التخطيط كفاءة . ج
 .واإلشراف الرقابة من خالل اإلنتاجية من ممكن قدر أكبر تحقق التي األساليب أفضل ختيارا . ح
 .التنظيم في الجمود ومقاومة المركزية من والتخفيف اإلجراءات تبسيط . خ

 ة ـــنيـفالــمهارة ال

 فكريةالمهارة ال

 تنظيمية المهارة ال

 نسانيةاالمهارة ال

 فريق عمل فعال  القائد

 اإلداريةمهارة ال
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 هيو  فرعية مهارات أربع لفاعل اإلداري كما ذكر الرشوديا القائد مهارة عن ينبثق
  .(54:2001الرشودي,)

 القرار صنع -
  الوقت إدارة -
 واللجان االجتماعات إدارة -
 .التغيير إدارة -

:  2010,حريم)تيفي اآل تتمثل المهاراتتتطلب مجموعة من ويرى حريم أن القيادة الفاعلة 
207):-  
 المتعلقة القرارات تخاذاو  التأثير والسيطرة, أعمال في العاملين القائد مشاركة ووه: التمكين  .1

 .الجماعة بعمل
 واإلقدام المحتملة وتوقع التغيرات الموقف تشخيص على القائد قدرة وهي: البديهة  أو الحدس .1

  .الثقة وبناء المخاطر على
 .القوة والضعف مواطن معرفة على القدرة : الذات  فهم .3
 مستقبل عن والفكرية الذهنية الصورة ما, يءش تجاه السليم الفكر أو التصويرية القدرة  :الرؤيا .4

 .المنظمة مستقبل تصور على المنظمة المقدرة
 وقيم المنظمة بها تسترشد التي ستيعاب المبادئاو  فهم على المقدرة وهي :القيم بين التوفيق .1

 . بينهما واالنسجامالتوافق  إحداث على والعمل العاملين
أن تلك المهارات تزيد من فاعلية القيادة ومن هذه  إلىتخلص الباحثة من عرض هذه المهارات 
للقائد, والتي إن  المهنية المهاريةلشخصية والجوانب المهارات وبعضها ركزت على الجوانب ا

توفرت في القائد بنسبة عالية كانت هذه القيادة قيادة فاعلة تسير بالجماعة نحو تحقيق األهداف 
 .المنشودة للمنظمة

 

 المؤثرة في اختيار القائد  العوامل 

ان من أهم العوامل التي تؤثر في اختيار القائد الفاعل عوامل تخص القائد وأخرى تخص 
 :أنفسهم وثالثة تخص الموقف والبيئة وفيما يلي توضيحها نالمرؤوسي
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 :العوامل التي تخص القائد  .1
  :هرؤوسيممدى ثقته في  . أ

إن من األمور التي على أي قائد يأخذها بعين االعتبار هو مدى ثقته باآلخرين ومدى تحملهم 
 (183:   2007وآخرون ,, الفرا)للمسئولية ومدى امكان االعتماد عليهم في مواجهتهم الموقف 

 :مدى شعوره باألمان في المواقف الغامضة  . ب
له في اتخاذ القرار الذي يحكم  نالمرؤوسيالقيم التي يؤمن بها القائد اذ هناك من يؤمن بمشاركة 

 (82:   2003حسن ,)في المشاركة  نالمرؤوسو ال يؤمنون بالدور الذي يلعبه  وآخرونتصرفاته 
 :الشخصية لقيادة ميوله ل . ت

 يعتمد القائد تبني أسلوب قيادي معين على ميله فلسفة قيادية معينة يشعر بالراحة في اتباعها
 :نبالمرؤوسيعوامل تتعلق  .1

االستقالل  إلىعلى مواجهة المواقف واتخاذ القرارات فيميل البعض  نتتباين القدرة عند المرؤوسي
 القرار ويتباينوا في درجة تحمل المسئوليةالتردد في اتخاذ  أووالبعض األخر لالعتماد 

 :ظروف البيئة .3
ها أثر كبير في اتباع هي بيئة العمل والمنظمة والقيم والتقاليد التي تسير عليها وتؤمن بها ول

ال واجه تادت عليه المنظمة من نمط قيادي إذ ال يستطيع القائد أن يتصرف عما اعنمط قيادي إ
لىالكثير من الصعاب و  كبر  أوجانب بيئة العمل هناك الجانب الجغرافي أذ ان بعد المؤسسة  ا 

 (.189:  2000القريوتي,)حجمها أيضًا يلزمها المشاركة
 :الموقف .4

لصعبة القادة على يؤثر الموقف على نوع األسلوب المتبع في القيادة إذ ال تشجع المواقف ا
في تقديم ما يمكن  نالمرؤوسينيات مكاكانت تلك المواقف خارجة عن نطاق إذ المشاركة خاصة إ

 أن يفيد لحلها
 :الضغوط الزمنية  .1

تمثل الضغوط الزمنية أكثر الضغوط تأثيرًا على المدير فكلما شعر القائد أن الحاجة مباشرة 
  2009,الخفاف)وسريعة التخاذ القرار كلما قل اعتماده على اآلخرين في اتخاذ مثل هذا القرار

:37) 
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عوامل تخص منها تؤثر في اختيار القائد الفاعل ه يوجد عدة عوامل أن إلى تخلص الباحثة 
 تضافرتعلى ضوء ذلك فإن  أنفسهم وثالثة تخص الموقف والبيئة نالمرؤوسيالقائد وأخرى تخص 

تحقيق أهداف  إلىتلك العوامل في قيادة ما فإنها تصبح هذه القيادة فعالة منتجة لسير بالعاملين 
 . المؤسسة

 

 لقيادةل النفسية واالجتماعيةسس األ : 
من خالل وذلك  ,هتمام بها في تحليل فكرة القيادة واال جتماععلماء النفس واالل يرجع الفضل

 . والعوامل المؤثرة فيها ,الجماعاتو فراد تحليلهم للعالقات بين األ
تؤثر في نشاط الجماعة  ,جتماعيةاظاهرة القيادة  رتعتبجتماع من وجهة نظر علماء اال

تحقيق هدف معين فوجود الجماعة يتطلب وجود من ينظم العالقات بين  ىالمنظمة التي تعمل عل
صبحت الجماعة أولذلك  ,ن تعمل دون توجيهأن الجماعة ال يمكن أل سلوكهم, عضائها ويوجهأ

)  لمرجوةهداف التحقيق األ ,فرادهاأوالتفاعل مع  ,فيها التأثير ىيكون قادرا عل اً شخصتريد 
 (. 89:  2009كنعان,

فراد نعيش معظم أننا أ ىسس النفسية للقيادة تقوم علألتعتبر امن وجهة نظر علماء النفس 
 ,شراف من غيرها  في ظل تبعية من جانب الفرد و  شخص يقودنا ونأمره علينا معتمدين على  حياتنا

وفي مرحلة دراسته يخضع  ,منهم العون والتوجيه يتلقى ,والديه ىعل فالفرد خالل طفولته يعتمد كلياً 
حياة العمل يخضع لتوجيه رؤسائه  إلىثم عندما ينتقل  ,وتوجيه مدرسيه بجانب والديه إلشراف
 ,التبعية ىفالفرد خالل هذه المراحل يتدرب عل ,يصبح هو نفسه موجها ومرشداً  ىحت ,ومديريه

وكل هذا يكون  للتبعيةيل مفتكون لديه رغبة و  واإلرشاداتويتطلع من يفوقونه لتلقي التوجيهات 
وتصبح القيادة  ,نفسه في كثير من النواحي ءمن تلقا هنقياد لقائدالفرد العادي عادة تقبل اال ىلد

ولي األ نشأتهمنه من خالل العالقات التي كانت تحكم سلوكه في أعنده وسيلة مرغوبة لحفظ 
وهذه كلها في نظر علماء النفس رواسب نفسية ترتبط  ,دهوتتكون لديه هالة من التقدير والهيبة لقائ

  (.97:  2010السكارنة,)بالقيادة 
تؤثر على  ايحياهسان منذ طفولته فالبيئة التي نأن القيادة الفاعلة موجودة في اإلتخلص الباحثة 
وبالعكس تنمو وتظهر القيادة الكامنة بداخله الموجودة فيه فإذا القى التشجيع تشجيع روح القيادة 
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لكل انسان أن يكون  مهيأةنسان وظروفه هي التي تجعل منه قائدَا فالفرصة اإل ايحياهفالبيئة التي 
 . ًا أم القائد لكن ظروف حياته هي التي تجعل منه قائد

 

  القيادة وعالقتها ببعض المفاهيم: 
  :كالتاليحيث أنه يوجد عالقة بين القيادة الفاعلة وبعض المفاهيم سوف نوضحها 

 : الذكاء و القيادة .7
مع  ويتعاملون المنظمة يمثلون ألنهم االنفعالي الذكاء من عال مستوى إلى القادة كما يحتاج
على  القدرة يمتلكون الذين القادة أن إلىGolman  ويشير العمل, ساعات خالل أعداد كبيرة

الالزمة,  باالحتياجات مدهم ويستطيعون مرؤوسيهم احتياجات فهم على قادرون التعاطف يكونون
على تحقيق  الدافع وخلق بمرؤوسيهم الثقة تنمية على قادرين عام بشكل القادة يكون يجب أن لذا

الطرفين  بين والثقة واالحترام والتفاني وذلك بتعزيز  اإلحساس باإلخالص  أهداف  المنظمة,
 (. 2007:227السمادوني,)

 والخلفية التعليمية, السن, المؤهل :في يختلفون عاملين يدير فهو ذكياً  يكون ألن القائد يحتاج
 هذا إدارة والسلوك, إن المهنية, الخلفية عاتوالتوق االتجاهات الشخصية, القيم الخبرة, الجنس,
 أو تحفل بقيود بيئة أهداف مخططة في لتحقيق سعياً  متباينة عمل مواقف في الناس من المزيج
 يتمكن  أبداً  لن ودون الثقة الثقة, بناء يمكن ال الذكاء االنفعالي فبدون سهلة, ليست مسألة فرص
 الناس دفع على هو القادر الماهر القائد للعاملين بذله, إن يمكن مجهود أفضل على الحصول من

 (.  2007:26مصطفي,)الحب,  طريق عن للعمل
 أكثر االنفعاليالفرد  ذكاء على أكبر بدرجة يعتمد الحياة في النجاح أن إلى  Golman يشير 

 التربية سواء كانوا في عملهم في مجال القمة إلى يصلون الذين األفراد وأن , من الذكاء العقلي
 : بالعديد من السمات مثل يتمتعون الحياة مجاالت من مجال أي أوالطب,  أواإلدارة,  أو والتعليم,

 .الخلق التفاؤل والمرونة, ودماثة
 : القيادة واإلدارة .1

إن وظيفة المدير هي توفير االستقرار و التعامل مع الحقائق, أما مهمة القائد فهي إثارة 
المشاعر و تحفيز الهمم, و كذلك تحديد أهداف طموحة تهز الوضع الراهن و المبالغة في النهج 
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عليك أن . اإلداري سوف تصيبك بالركود, أما اإلفراط في النهج القيادي فلن يجعلك تبلغ أي هدف
 "و إذا قمت بذلك جيدًا, فإن النتائج سوف تفوق أقصى أحالمك. عتنق التحدي بعقلية متوازنةت

ظم عمل لمنظمات على وجه بين القيادة واإلدارة ولكنها ن اً يرى جون كوتر ـأن هناك فرق
نه يعتقد أن القيادة الفعالة تنتج تغيير مفيد في المنظمات  ويمكن تصور العالقة بين الخصوص وأ

 :لإلدارة وذلك على النحو التالي يواإلنسانيادة واإلدارة من خالل الجانب التنظيمي واالجتماعي الق

 : الجانب التنظيمي لإلدارة  . أ

يبرز الجانب التنظيمي لإلدارة من خالل كونها عملية تنظيم للجهود المشتركة لألفراد, ولما 
يتمثل دوره بتنظيم نشاطات وجهود كانت اإلدارة تجمع بين صفات العمل والفن,  وأن القائد 

العاملين داخل التنظيم, وفي ربط أقسام التنظيم اإلداري بالعاملين فيها وباألهداف التي يسعي 
 (94: 2004ال عروان ,.  )لتحقيقها, وبإيجاد التنسيق الكامل بين جهود العاملين في التنظيم

  : نساني لإلدارة الجانب اال  . ب

التي تسهم في تحقيق  األخرىاألولي بين مختلف العوامل  المكانةله نساني العنصر اال إن
ن محور السلوك اإلداري هم إالتي وجد التنظيم لتحقيقها, ومن هذا المنطلق ف رجوةاألهداف الم

العنصر  ىالتركيز عل إلىهتمام علماء اإلدارة اتجه اولذلك  ,األشخاص ال األموال واألدوات
ويتضح دور القيادة  ,قيادة تولي توجيه هذا العنصر وجعله أكثر فاعليةال ىنساني في اإلدارة وعلاال
التفاهم  ىنسانية بينه وبين مرؤوسيه علالعالقات اال إقامةذا الجانب من خالل دور القائد في هفي 

شراكهمالمتبادل,  باإلدارة  ىوهو ما يسم أرائهم إلى واالستماعيمس شؤونهم  في مناقشة ما وا 
, إذ األخرىيمكن ألي منهما أن تعمل بفاعلية دون  ك فاإلدارة والقيادة متالزمتان الولذل, المشتركة 

مما   تجاه واألهداف واإلستراتيجية, أن القيادة أصبحت هدفا واإلدارة تبقي الوسيلة فالقيادة تحدد اال
 (. 29: 2012الشمري, ) لآلخركالهما مكمل أن كد ؤ ي

 : الجانب االجتماعي لإلدارة  . ت

ال أنه يضم مجموعة من األفراد, يقومون بنشاطات ه إيعالتنظيم اإلداري رغم اختالف واض ان
 اختالف ىنسانية علومحور نشاطات اإلدارة هي التنظيمات اإلجماعية, لتحقيق أهداف مشتركة 

لة للتنظيم وتنسيق جهود عالمنظمة, وكأداة فا الجماعاتجتماعية في اوالقيادة كظاهرة  ,أشكالها
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 ,حجمها وطبيعتها وأهدافها اختالف ىملين فيه تعد أداة أكثر ضرورة في التنظيمات اإلدارية علالعا
 (.113 :2009كنعان,)برز سمات اإلدارة الحديثة أوالتي أصبحت من 

 Creative Thinking  ي  االبتكار  أو بداعياإلالتفكير القيادة و . 4 
مظهر سلوكي في نشاط الفرد يظهر من خالل تعامله مع أفراد المجتمع  بداعياإلالسلوك 

  جمود الفكر مع انتاج يتصف بالجدة ونتكلم بالتفصيل عنها بعد أوويتسم بالحداثة وعدم النمطية 
 قليل

 إلىالتوصل  أوهو عملية صب عدة عناصر يتم استدعاؤها في قالب جديد يحقق حاجة محددة 
 أويعني قدرة اإلنسان على إبداع ما هو فريد من نوعه والذي  فة سابقاً و ر نواتج أصيلة لم تكن مع

 .( 56 :2010,الظاهر)ابتكار الجديد إلىخارق للعادة األمر الذي يدفع اإلنسان 
  

أن القيادة الفاعلة ترتبط بالعديد من المفاهيم والمتغيرات التي تعمل على   إلىخلص الباحثة ستت
زيادة فاعليتها وكفاءتها في تحقيق أهداف الجماعة ومن أهم تلك العوامل, العامل االنفعالي و 
 العامل العقلي, العامل االجتماعي والذكاء  والتي تعكس التفاعل الناجح بين القائد والجماعة

والرقي بها وتنميتها  وجود القائد الفاعل في أي مؤسسة هو تحقيق أهداف المؤسسةوالهدف من 
 .  المؤسسة هو معناه نجاح القائد وفعاليته في العمل  نجاحن وتطويرها وأ

 

 القيادة في التصور اإلسالمي 
ومن أبرز  باعتبارهلقد قدم اإلسالم تصورًا شاماًل متكاماًل عن اإلنسان والكون في القرآن الكريم 

المفاهيم التي عالجها القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة مفهوم القيادة لما للقيادة من تأثير على 
حركة حياة الفرد والمجتمع ولقد جاء رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم قائدًا ربانيًا ليخرج الناس من 

َ لَقَْد َكاَن لَُكْم ف  } تعالىالنور يقول اهلل  إلىالظلمات  ي َرُسول  َّللاه  أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ ل َمْن َكاَن يَْرُجو َّللاه

َ َكث يًرا َر َوَذَكَر َّللاه  .{ 21 : األحزاب } {َواْليَْوَم اْْلخ 

   و التاليحالقيادة في التصور اإلسالمي مع النوسوف تعرض الباحثة 
 :القيادة في القرآن الكريم والسنة

إ نه إ ْبَراه يَم }: مصطلح أمة مرة واحدة بمعنى القيادة النبوية استخدمان القرآن الكريم والسنة إ

ه  َحن يفًا ةً قَان تًا ّلِل  إن رسول اهلل صلي اهلل علي وسلم قد حث على اإلمارة { 120 :النحل ا } {َكاَن أُمه
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القيادة هي أساس تنظيم  ألن, اً عليهم واحد ايؤمرو ثالثة أشخاص فعليهم أن  اكانو وهي القيادة ولو 
  .لذا فإن القيادة هي الركيزة األولى والمعتمد عليها حركة الدولة, شئون الناس

وكذلك من المصطلحات الدالة على القيادة مصطلح األسوة, فقد ورد في القرآن في ثالثة 

َرُسول  َّللاه  أُْسَوةٌ  لَقَْد َكاَن لَُكْم ف ي } :الرسول صلى اهلل عليه وسلم إلىمواضع منسوبا في أوالها 

 .{ 21 :األحزاب }{ َحَسنَةٌ 

قَْد َكانَْت لَُكْم أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ ف ي  } :وورد في ثانيها منوطا بسيدنا إبراهيم عليه السالم وأتباعه

يَن َمَعهُ   .{4 : الممتحنة }{ إ ْبَراه يَم َوالهذ 

 :  الممتحنة }{لَقَْد َكاَن لَُكْم ف يه ْم أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ  } :وتم التأكيد في ثالثها على األسوة بشكل مفتوح

6}. 
وليس بمستغرب أن يكون مصطلح األسوة من مصطلحات القيادة ألن التأسي ال يكون إال    

مصطلح اإلقتداء الذي يقاسم مصطلح األسوة  إلىهنا وجه اإلشارة فيما سلف  بالقادة ذوي الكاريزما الباهرة, ومن

 (.19 : 2000, خرونرفاعي وآ )صطلح القدوة اللفظ المعنى، كما يقاسم م
وكذلك في الحديث النبوي, لم ترد كلمة قيادة بلفظها في الكتب التسعة, ولكن مشتقاتها وردت 

أنا قائد  :"وسلم قال مرة, منها حديث جابر بن عبد اهلل أن النبي صلى اهلل عليه 330أكثر من 
  (سنن الدارمي")المرسلين وال فخر

 :الشروط العامة للقيادة في القرآن والسنة
التربوية  أوقصد بالشروط العامة أنها ال تتعلق بنوع واحد من أنواع القيادة, كالقيادة السياسية وي
تحسينية,  أوغيرها, فهذه لكل واحدة منها على حدة, شروط مخصوصة تكميلية  أواإلدارية  أو

أما الشروط العامة, فالمقصود بها الشروط التي ال تكون القيادة قيادة بدونها, وال . وربما أساسية
 :يصلح القائد أن يكون قائدا إال إذا تحلى بها

 :القصدية .7
وسعيه في األرض, تستوجب هذه الغاية أن وذلك بموجب الوعي بوجود غاية من خلق اإلنسان 

يكون ذا رسالة محددة المعالم, منوطة به, وأن يعي بأنها أساس محاسبته بين يدي الحق والخلق 
 . (  2001:18الرشودي, )سواء بسواء
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ْبتُْم أَنهَما َخلَْقنَاُكْم َعبَثًا َوأَنهُكْم إ لَْينَا اَل  } :إلىوذلك بموجب قوله تع  : المؤمنون }{ تُْرَجُعونَ أَفََحس 

. , وهو دائم الضجر من األشياء التي ال تجدي نفعاوال فعالً  فالقائد الفاعل ال يلغو, ال قوالً  ,{115

ْنَسان  إ اله َما َسَعٰى َوأَنه َسْعيَهُ َسْوَف  } :ذلك أن القصدية محرك للسعي, ومنتج للعمل َوأَْن لَْيَس ل ْْل 

ال يكفي " تورثالفيلسوف ديفيد  كما وذكر,  {41/ 39 : النجم }{ اْلَجَزاَء اأْلَْوفَىٰ  يَُرٰى، ثُمه يُْجَزاهُ 

 , ولكن المهم ما الذي تكدح من أجله , فالنمل أشد كدحاً أن تكون كادحاً 
 :اإلبداع .6

, في أغلب النظريات المفسرة له هي معاداة التقليد, وحسن البصيرة, اإلبداعلعل أهم عناصر 
وهذه العناصر التي تتجمع فتشكل . وترك األحكام الجاهزة, والقدرة على المبادرة, والنفسية اإليجابية

 . (  44: 2007السمادوني,  ), كلها ندب إليها الوحي بإلحاح وتكراراإلبداع

ٍة َوإ نها َعلَٰى آثَار ه ْم ُمْقتَُدونَ } :فقد حارب اإلسالم اآلبائية  قَاَل ُمْتَرفُوهَا إ نها َوَجْدنَا آبَاَءنَا َعلَٰى أُمه

 [ 23: الزخرف] {

ِإْن : اَل َتُكوُنوا ِإمََّعًة , تَُقوُلوَن " :كما حذر النبي صلى اهلل عليه وسلم من المقلد اإلمعة, في قوله
نْ  ْن َأَساُءوا  َأْحَسَن النَّاُس َأْحَسنَّا َواِ  َظَلُموا َظَلْمَنا, َوَلِكْن َوطُِّنوا َأْنُفَسُكْم, ِإْن َأْحَسَن النَّاُس َأْن ُتْحِسُنوا َواِ 

َعَلٰى َبِصيَرٍة َأَنا َوَمِن } :وبشأن البصيرة, فقد أمر بها األنبياء(. جامع الترمذي")َفاَل َتْظِلُموا

  .{ 108 : النجم }{ اتََّبَعِني

 .خوف أووذلك حتى يقتحموا العقبات دون تردد 
 :كما نهى اإلسالم عن األحكام المسبقة واآلراء الجاهزة ودعا للتبين وعدم التسرع في الحكم

يبُوا قَْوًما ب َجهَالٍَة فَتُْصب ُحوا عَ } ٍ فَتَبَيهنُوا أَْن تُص  ٌق ب نَبَإ يَن آَمنُوا إ ْن َجاَءُكْم فَاس  ا أَيُّهَا الهذ  ٰى َما فََعْلتُْم لَ ََ

ينَ  م  مفاصلتهم سبيال وحيدا  إلىكما نهى اإلسالم عن االنبهار باألقوياء, ودعا  ,{ 6 : النجم }{نَاد 

ب ياَل  } :للنجاة من النار   .{ 108 : األحزاب }{ إ نها أَطَْعنَا َساَدتَنَا َوُكبََراَءنَا فَأََضلُّونَا السه

َعِجْبُت ِمْن َقَضاِء اللَِّه  :"حث النبي صلى اهلل عليه وسلموبشأن العقلية اإليجابية, والتفاؤل 
, َوَلْيَس َذِلَك ِإالَّ ِلْلُمْؤِمِن, ِإْن َأَصاَبْتُه َسرَّاُء َفَشَكرَ  , َكاَن َخْيًرا َلُه, ِلْلُمْؤِمِن, ِإنَّ َأْمَر اْلُمْؤِمِن ُكلَُّه َخْير 

ْن َأَصاَبْتُه َضرَّاُء َفَصَبَر, َكاَن َخيْ   (. 412: مسند اإلمام بن حنبل")ًرا َلهُ َواِ 
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ما وراء العسر من رجاء اليسر, حتى ال يكون هناك  إلىكما أن من مقتضيات التفاؤل النظر 
 (. 85 :2012العجارمة,  )مستحيل مع اإلرادة واإلصرار

 :الشورى .3
 أوتحد كبر  أومهمة  أوصغرت في أي اختبار  أويستحيل على قائد أن يقود مجموعته كبرت 

وفي هذا الصدد مدح القرآن الكريم المجموعة . صغر, دون أن يستعين بالشورى الواسعة والملزمة

   .{ 38 : االشورى }{ َوأَْمُرهُْم ُشوَرٰى بَْينَهُمْ  إ }المسلمة بأنها

آل  }{َوَشاِوْرُهْم ِفي اأْلَْمر } :كما وجه األمر الصارم للقيادة العليا اإلسالمية, النبي الكريم

  .{ 38 : عمران
وقد أحسن القائد تلقي األمر ومارسه على أوسع نطاق, رغم أنه النبي المعصوم, وكانت 

الذهن أن الشورى فيها غير  إلىالشورى مناط نجاته وفالحه, حتى في المجاالت التي يتبادر 
وسلم الشورى فقد مارس النبي صلى اهلل عليه . قد تكون مضرة, مثل المجال العسكري أوضرورية, 

في كل معاركه, وأولها معركة بدر التي مارس فيها الشورى في أولها في موقفه مع األنصار, 
ولم . ومارسها في الوسط في موقفه مع الحباب بن المنذر, ومارسها في األخير في قضية األسرى

نما حث عليها غيره أيضا    (.55 :2009العساف, ) يكتف بتنفيذ الشورى وا 
 :القالتأمل الخ .3

العجلى, ولهذا  أوفي تدبير مهام قيادته إذا كان أسير النظرة السطحية  ال ينجح القائد أبداً 
األشياء المألوفة نظرة غير مألوفة, وبمجاوزة الواقع وحتى  إلىبالنظر "تنصح كل نظريات القيادة, 

ذلك باستعمال  إلى المتوقع, والسباحة في عالم المتخيل, بل وتحكيم الخيال أحيانا وقد نبه القرآن
 :الىتعوغيرها كثير من مثل قوله " فاعتبروا يا أولي األبصار","أولم ينظروا"عبارات شهيرة من مثل

ْن َشْيٍء َوأَْن َعَسٰى أَْن يَُكوَن قَد   } ُ م  َماَوات  َواأْلَْرض  َوَما َخلََق َّللاه أََولَْم يَْنظُُروا ف ي َملَُكوت  السه

نُونَ   أََجلُهُمْ اْقتََرَب  يٍث بَْعَدهُ يُْؤم   . { 185 : األعراف }{ فَب أَيِّ َحد 

 :المصداقية .5
 عالقة صداها في كون القائد مضطراً وتجد هذه ال. عالقة القيادة بالقدوة واألسوة إلىأشرنا سابقا 

لىالتوجيه, بل و  إلى لىاألمر والنهي, بل و  ا  ولكي ييسر على نفسه . المعاقبة على المخالفة ا 
كذلك . المهمة وجب أن يبدأ بنفسه, ويعطي القدوة منها, وينتصف منها أمام أتباعه قبل خصومه
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يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم :"فعل رب العزة وهو ال ُيسأل عما يفعل
يستعمل القرآن لفظة , من أجل هذا لم (لحديث قدسي, مسند أحمد بن حنب")محرما فال تظالموا

ْنَد َّللاه  أَْن تَقُولُوا  } :الىتعإال مرتين, إحداها في قوله " المقت"شديدة الوطأة, هي لفظة  َكبَُر َمْقتًا ع 

 . { 3 : الصف }{ َما اَل تَْفَعلُونَ 

َلْو َأنَّ  :"درجة الحزم المطلق إلىوكذلك كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم, صارما مع نفسه 
 (. 632: مسند بن حنبل")َفاِطَمَة ِبْنَت ُمَحمٍَّد َسَرَقْت َلَقَطْعُت َيَدَها

)  فال عجب أن نجد الدراسات التطبيقية في القيادة توجه للقائد التحذيرات اآلتية
 :(  21 :2007مصطفى,

 .ال تقترف ما تنهى عنه . أ
 .كن عدال في أفعالك وأقوالك . ب
 .عادال بين شركائككن  . ت
 .ك وقراراتكأفكار كن معتداًل في  . ث
 .فكر مليًا قبل اتخاذ القرارات . ج
 .أنت بين شركائك كما تبدو ألول وهلة . ح
 .ال تكن حازما فقط, وكن األحزم . خ

ولعل هذا هو السر في كون القرآن الكريم خلد تلك المحاورة النادرة بين اهلل عز وجل وعبده 
فأرادها إبراهيم خالدة متواترة في عقبه من بعده, فكان االعتراض على  إبراهيم, حين بشره بالقيادة,

لَُك ل لنهاس  إ َماًما } :هذه الرغبة, على شكل استثناء لمن يظلم ْن  َ   قَاَل إ نِّي َجاع  قَاَل َوم 

يهت ي ينَ  َ   ُذرِّ  . {124 : البقرة }{ قَاَل اَل يَنَاُل َعْهد ي الظهال م 

 :االستيعاب .2
القرآن الكريم مرات متعددة عند خاصية حسن الخلق عند رسول اهلل صلى اهلل عليه توقف 

نك لعلى خلق عظيم:"وسلم  "وا 
إال أن وجه الصلة بينه وبين شخصية القائد هو أن الخلق الحسن يساعد على حسن استيعاب 

 صلى اهلل ولهذا كان من السمات القيادية البارزة عند رسول اهلل, األتباع والخصوم على السواء



45 

 

لىمستواه و  إلىعليه وسلم صفة اللين والحلم والصبر على األذى ومسايرة المحاور بالنزول عنده   ا 
 (. 2001:76الرشودي,) القضية التي تشغله, حتى لو كانت هذه القضية تافهة في موازين الرسالة

لَُك ل لنهاس  إ َماًماقَاَل إ نِّي  } :إلىيبين القرآن الكريم بوضوح هذا الرابط في قوله تع قَاَل  َ   َجاع 

يهت ي ْن ُذرِّ ينَ  َ   َوم    .{159 : آل عمران }{ قَاَل اَل يَنَاُل َعْهد ي الظهال م 

ال لتحول  نقطة ضعف وعنصر نقص تعوق القيادة  إلىإال أن هذا الدين ال يتنافى مع الحزم وا 
الهدف  ولهذا كانت تتمة اآلية ضرورية  إلىفن سوق الناس :"عن أداء مهمتها الرئيسية التي هي

 . {159 : آل عمران }{ فَإ َذا َعَزْمَت فَتََوكهْل َعلَى َّللاه   } :في هذا السياق

ولعل من أهم المقتضيات الخارجية لخلق االستيعاب هو فن االبتسامة الدائمة والذي كان رسول 
كان أحيانا "بل . اهلل صلى اهلل عليه وسلم يمارسه ويتقنه دوما حتى ُوصف من أصحابه بالبّسام

 ".الشمس تجري في محياه"فكأن " تتهلل أسارير وجهه"وكانت , "نواجذهيضحك حتى تبدو 
ولعل من أهم المقتضيات االجتماعية حسن مخالطة األصحاب, حتى ال يكاد يميز القائد عنهم 

ولقد كان الرسول األكرم المثال النادر لهذه . شارته أوركوبه  أوطعامه  أوشيء في لباسه 
كان ". أيكم محمد: "الخصيصة, إذ كان يدخل عليه األعرابي وهو في جمع من أصحابه فيقول

 ". يجلس كما يجلس العبد, ويأكل كما يأكل العبد"
وكان . وكان إذا صافح أحدهم ال يسحب يده حتى يكون الشخص المصافح له من يفعل ذلك

حتى يظن كل واحد منهم أنه "لسه مع العدد الكثير من الجلساء ُيحسن اإلقبال عليهم, في مج
كما أنه لعل أهم مقتضى داخلي, يتعلق بالشعور واإلحساس, هو سالمة الصدر تجاه , "األثير لديه

 (.   2001:47القحطاني,) القائد, ومن يتعامل معهم, وعموم المرتبطين بهمحيط 
نما يكون المدخل ف المكر والخديعة, وقد يصل  إلى أوالمؤامرات والدسائس,  إلىي الغالب وا 

ولقد حقق النبي صلى اهلل عليه . بغياب هذا الشرط المعنوي النكب واالبتالء, متصالً  إلىاألمر 
واألعجب منه أنه وفره بطريقة مناقضة لتوجه القادة . وسلم ذلك, على صعوبة توافره لدى القائد

ائلتهم من حوله, حتى يؤمن ع تخبار وسلوكياعوض أن يشجع على تبليغه بأف. السياسيين عادة
ال تحدثوني عن أصحابي, فإني أحب أن أخرج إليهم وأنا :"على األقل, فإنه كان ينهى عن ذلك

  (. السنن وأبو داود في المسند أخرجه أحمد في) "سليم الصدر
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": خائنة األعين"ولعل من أهم ثمار هذا الموقف المتسامي, أال يكون له صلى اهلل عليه وسلم 
لو أن أحدكم :" العفو عمن ال يستحق, وعّلق بعد انصرافه على أصحابه بقوله إلىفحين اضطر 

َأْن َتُكوَن َلُه َخاِئَنُة اَل َيْنَبِغي ِلَنِبيٍّ  "كان جوابه الحازم. لوال أشرت إلينا يا رسول اهلل: وأجابوه. عاجله
 (.سنن أبي داود) "اأْلَْعُينِ 

فال عجب إذن أن يأمنه حتى المنافقون على أنفسهم, وأن يعيشوا في ظل دولته آمنين على 
واحدا, وكان  أنفسهم, وهم يمكرون به بالليل والنهار, رغم أنه كان قد أوحي إليه بأسمائهم واحداً 

 .(  58 : 2012السعودي,  )احدة بواحدةُيطلع على أفعالهم وخطواتهم و 
 :القوة المادية والفكرية .1

لقد بين القرآن الكريم بوضوح, في حالة طالوت ملك بني إسرائيل أن القوة معيار أساس في 
ذ . التفاضل بين المتنافسين على القيادة السياسية, وربما على غيرها من أنواع القيادات األخرى وا 

بالجهاد تحت  زوالتجهيي إسرائيل قد وجه إليهم األمر لطاعة طالوت اكتفى القرآن بذكر أن بن

َ قَْد بََعَث لَُكْم طَالُوَت َمل ًكا }وهو االصطفاء اإللهي يقيادته, بمبرر وحيد وبديه  :البقرة }{ إ نه َّللاه

247} . 

ذ اعترض بنو إسرائيل, وأفصحوا عن رغبة جلية في منافسة المرشح اإللهي َأَحقُّ  َوَنْحنُ  } :وا 

 . {247 :البقرة  }{  ِباْلُمْلِك ِمْنهُ 

الحزم عن المعيار الفيصل لالختيار, فإذا به القوة وال شيء غير  إلىفإن الوحي قد أفصح سعيا 

ْسم   } :القوة ْلم  َواْلج  َ اْصطَفَاهُ َعلَْيُكْم َوَزاَدهُ بَْسطَةً ف ي اْلع    .{247 ، آية البقرة }{ إ نه َّللاه

أما العلم, فال شك أن من أبده , (العلم)وتجلياتها الفكرية( الجسم)القوة في تجلياتها الماديةإنها 
ما يتصل بالمجاالت المعرفية المباشرة التأثير في  البدهيات أن يكون القائد على علم, وخصوصاً 

م السياسة علو : ائد السياسيعلم اإلدارة, الق: مدير الشركة -فقه العبادات: اإلمام.)مجال قيادته
 . (  45 : 2004ن, و ر ال ع ) (لوماسية واإلستراتيجيوالدب

درجة االجتهاد,  اشتراط أن يكون اإلمام بالغاً  إلىولعل هذا ما دفع فقهاء السياسة الشرعية, 
 إلىوحتى من اعترض منهم على هذا الشرط, فإن اعتراضه لم يكن من قبيل تصور عدم الحاجة 

نما كان اعتراضه من قبيل صعوبة توفره في المرشح للخالفة دائماً  وحتى ال ينقص  ,هذا الشرط, وا 
والخبراء حسن األداء بدونها, فليزم أن يستدركه باختيار العلماء  إلىالقائد من معرفة ال سبيل 
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يه والمختصين, ومداومة مشاورتهم واإلصغاء إليهم, كل حسب تخصصه في المجال الذي يكون ف
 (.65: 2001الرشودي,) متجاوزة أومعرفة القائد ناقصة 

 

 خصائص القائد اإلسالمي
أن قائد الجماعة هو من يقوم على : أي «   سيُد القوِم خادمهم»: يقول النبي عليه السالم 

خدمتها, مما يعني أن يكون القائد منهمكًا في خدمة اآلخرين ومساعدتهم للسير نحو 
 : الهامة التي تميز القيادة اإلسالمية هيوالعوامل . اإلمام

 ..الىوتعإن والء كلٍّ من القائد واإلتباع هو هلل سبحانه  : الوالء -أ 
 ال يقتصر فهم القائد اإلسالمي ألهداف العمل من خالل : األهداف اإلسالمية الكبرى -ب 

نما يفهمها في ضوء األهداف اإلسالمية  أوأهداف   .الكبرى أيضاً مصالح المنظمة فقط, وا 
ال يمكن أن يعلو القائد على واجب االلتزام بأوامر  : االلتزام بالشريعة والسلوك اإلسالمي -ج 

اإلسالم واجتناب نواهيه, فهو يستمر في موقعه القيادي ما دام ملتزمًا بإحكام الشريعة كما أن عليه 
مع أو د التعامل مع معارضيه في أداء مهامه القيادية أن يلتزم السلوك اإلسالمي, وال سيما عن

                                                    عنه المنشقين
على  يمارس القيادي المسئول سلطاته كأمانة من اهلل يتعهدها بما يترتب : األمانة الموكلة -د 

وأن  الىوتعويأمر القرآن الكريم القادة بأن يؤدوا واجبهم نحو اهلل سبحانه . ذلك من مسؤولية عظيمة

ْلم   }: يبدو الرأفة والشفقة تجاه مرؤوسيهم إذ يقول  َ اْصطَفَاهُ َعلَْيُكْم َوَزاَدهُ بَْسطَةً ف ي اْلع  إ نه َّللاه

ْسم   مكنهم في األرض أقاموا الصالة واتوا الزكاة وأمروا الذيَن أن  } ,{247 :البقرة }{ َواْلج 

  {41:الحج }{ بالمعروف  ونهوا عن  المنكر  

 .                                                                                       وظائف خاصة بالقائد اإلسالمي
يّسر وال تعّسر, وبّشر وال  ..." :يقول لمعاذ فالرسول األكرم صلى اهلل عليه وآله وسلم    :الترغيب
, أي ال بّد من تبشير الناس بمزايا اإلسالم والثمرات الدنيوّية "وصّلوا بهم صالة أضعفهم"تنّفر  

واألخروّية, وترغيبهم حتى نكسب قلوبهم, وتكون قيادتهم باللين ال بالعنف وأسلوب الترهيب 
النفرة واالبتعاد عن الدين, وكذلك بالنسبة للصالة بأضعفهم,  إلىوالتهديد, ألّن هذا األسلوب يؤّدي 

 (. 47: 2003عباس,)فإّنه يوجد فيهم المريض وجديد العهد بالصال
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ن كان مطلوبًا من كّل مسلم, لكن هناك درجة من الزهد خاصة بالقائد  :  الزهد فإّن الزهد وا 
ن عليه السالم وعاصم بن زياد الذي اإلسالمي, وأكبُر شاهٍد على ذلك ما حصل بين أمير المؤمني

حيث جاء أخوه شاكيًا ألمير المؤمنين عليه : ولبس الثياب الخشنة أغرق نفسه بالعبادة وهجر
 لبس العبا وتخّلى: وما له؟ قال: قال. يا أمير المؤمنين أشكو إليك أخي عاصم بن زياد :السالم

 يا عدّو نفسه أما: فقال له عليه السالمفأتى به, . علي عليه السالم علي به: قال. عن الدنيا
رحمَت أهلك وولدك؟ أترى اهلل أحّل لك الطيبات, وهو يكره أن تأخذها؟ أنت أهون على اهلل من 

إّني لسُت ! ويحك: مأكلك؟ قال وخشونةؤمنين هذا أنت في خشونة ملبسك, يا أمير الم: قال. ذلك
ال يتبّيغ بالفقير فقره , ثم  الناس كية نفسهم بضعفة العدل أن يقدروا أكأنت, إّن اهلل فرض على أئمّ 

ال فمن حّق الفقير أن يثور في وجه   أفضل المستويات إلىيسعى جاهدًا لرفع مستواهم المعيشي  وا 
 .(2004:59حسن,)الحكومة ويقول بأّن كل ما يقّدم إليه ليس إال وعودًا كاذبة

بين إذ ت والنبوية في مجال القيادة الفاعلة ,الباحثة أن هذه بعض معالم الرؤية القرآنية خلص ت
شخصية القائد هو أن الخلق الحسن يساعد على حسن استيعاب األتباع والخصوم أن األساس في 

ولهذا كان من السمات القيادية البارزة عند رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم صفة اللين . على السواء
لىمستواه و  إلىبالنزول عنده  والحلم والصبر على األذى ومسايرة المحاور القضية التي تشغله,  ا 

لصيقين بنصوص الوحي المباشرة في  ت هذه القضية تافهة ونحن حاولنا أن نبقىحتى لو كان
: أن القيادة في اإلسالم ال بّد أن تعتمد على مصادر أساسية في ذلك وأهمها أمرانو  الموضوع

 أمير م صلى اهلل عليه وآله وسلم وسيرسيرة الرسول األكر القراءة العميقة ِلِسَيِر األنبياء والسيما 
السالم, والنصوص اإلسالمية الواردة بهذا الصدد, وبالخصوص االيات  معليه سلمينالم خلفاء

الواردة باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر, والتعاليم التي نزلت لألنبياء عليهم السالم في 
بليغ ونشر الدعوة, وما شابه ذلك, فإنَّهم أرقى العقول البشرية, الت أساليبتعاطيهم مع مجتمعاتهم, و 

تعامل, ويحّققون الهدف وهم الذين يفهمون النفوس البشرية أعمق الفهم, ويتعاملون معها أفضل ال
 . األساليبصر وأمثل الطرق و قاإللهي بأ

 

 اإلدارةب القيادةعالقة  
القيادة الفاعلة واإلدارة إال أنهما ال يعنيان نفس على الرغم من وجود ارتباط وثيق بين مفهوم 

أوكليهما كما قد ال يكون أيا منهما وبصفة عامة فإن القيادة  قائداً  أو الشئ فالفرد قد يكون مديراً 
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من خاللهم لتحقيق أو ليست سوى إحدى مكونات اإلدارة والتى يتم ممارستها بالعمل مع األفراد 
  . األهداف التنظيمية

اإلدارة أنشطة التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة وتسمى الجوانب غير قياديه فى وتتضمن 
من  . عمل المـدير بالعمل اإلدارى بينما يطلق على الجوانب التفاعلية مع األفراد بالعمل القيادى

ناحية أخرى , بينما ينظر للقيادة على أنها القوى التى تلهم األفراد توحد جهدهم وتحثهم على 
  .الراهنة أولتغييـر , فـإن األبعاد اإلدارية األخرى تتعامل أكثر مع القضايا الحالية ا

 . ويعتبر التحفيز واالتصاالت وحل المنازعات بعض نماذج األبعاد القيادية لوظيفة المدير
ادة فالقي. إذا ما أرادت أن تحقق الفعالية لعملياتها  والقيادةكل من اإلدارة  إلى ؤسساتوتحتاج الم

واإلدارة فى ارتباطها . ضـرورية لتحقيق التغيير كما أن اإلدارة ضرورية لتحقيق النتائج المنتظمة 
 (36: 2006عياصرة ,)أهدافهافى تحقيق  مؤسسةع القيادة يمكنها مسـاعدة الم

 نواحى التمييز بين اإلدارة والقيادة   (1)جدول رقم 
 القيادة  االدارة  النشاط

 تصميم برنامج1. 
 جدول أعمال

عداد الموازنات وضع خطوات تفصيلية ا لتخطيط وا 
وجداول زمنية لتحقيق النتائج المرجوة , تخصيص 

 الموارد الضرورية للوصول لهذه النتائج

تحديد االتجاه تنمية سلوكية مستقبلية ووضع 
اإلستراتيجيات الالزمة لتحقيق التغيير 

 الرؤىهذه  إلىالمطلوب للوصول 
شبكة تنمية . 2

بشرية إلنجاز 
 البرنامج

وضع هيكل تنفيذ  . لتنظيم والحصول على األفراد
الخطة , شغل الهيكل باألفراد , تفويض السلطة لتنفيذ 
الخطة , وضع السياسات واإلجراءات لمساعدة العاملين 

 ذوضع نظم لمراقبة التنفي –

توحيد اتجاهات األفراد استخدام االتصاالت  -
ع جميع األفراد الذين الشفهية واألفعال م

التعاون والعمل كفريق من اجل  إلىيحتاجون 
 فهم الرؤية واإلستراتيجية وقبولها

مطابقة النتائج مع الخطط  , لرقابة وحل المشكالتا تنفيذ الخط. 3
 والتعرف على االنحرافات والعمل على إزالة أسبابه

حث األفراد وتشجيعهم  , التحفيز والتشجيع
معوقات التغيير من خالل  على التغلب على

 إشباع احتياجاتهم المختلفة
لكافة األطراف ذات العالقة مثل  , تحقيق نتائج متوقعة النتائج

 المساهمين والعمالء والعاملين
إحداث التغيير ربما بدرجات كبيرة والذى قد 

تحسين أو يتولد عنه تقديم منتجات جديدة 
تنمية العالقات مع أو طرق أداء العمل 
تحسين الموقف  إلىالعاملين بما يؤدى 

 التنافسى للمنظمة
 (48: 2011, المنيف)                                   

بالرغم من االختالفات بين القيادة واإلدارة أال أنهما مكمالن لبعض حيث أن تخلص الباحثة أنه 
المدير هي توفير االستقرار و التعامل من مهام  سبب نجاح اإلدارة هو وجود قيادة فاعلة حيث أن 
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ويمكن تصور العالقة بين القيادة  ممع الحقائق, أما مهمة القائد فهي إثارة المشاعر و تحفيز الهم
 . لإلدارة واإلنسانيواإلدارة من خالل الجانب التنظيمي واالجتماعي 

 

 نظريات القيادة 
العديد من النظريات التي تناولت موضوع القيادة نظرا لثراء موضوع القيادة وتعدد جوانبه ظهرت 

التي حاولت تحديد  ,ظريات القيادةداري في تطور نفقد ساهم تطور الفكر اإل ,بالدراسة والتحليل
 .عمال التي يجب القيام بهاهداف القيادة, وخصائص القائد الناجح, واألأ

تعدد وجهات النظر حول القيادة, وتغير النظرة من  إلىولقد أدى تطور الفكر اإلداري عبر الزمن 
بلورة عدد من النظريات التي تناولت  إلىلمفكرين ا أوين ب آن آلخر, فقد أدت مساهمات الباحثة

ستخدمت هذه االقيادة والتي تقوم بشرح الخصائص, والسمات, والفروق التي تميز القائد عن غيره, و 
النظريات معايير مختلفة لقياس فاعلية القيادة, وأهمها األداء واإلنتاجية, والرضا عن العمل, 

شباع  -:هم النظريات أوفيما يلي عرض  معنويةشاعرهم, ورفع روحهم الد وماحاجات األفر  وا 
 م ية الرجل العظينظر  .7

اة يقة التي طرأت على حية العميرات الجوهر ييفتراض القائل بأن التغتقوم هذه النظرية على اال
ة تشبه في يعاد ريق أفراد ولدوا بمواهب وقدرات فذة غية, إنما تحققت عن طر ينسانالمجتمعات اال

 .خين على مر التار ير يهذه المواهب والقدرات ال تتكرر في أناس كثمفعولها قوة السحر, وأن 
ئة, ياله: )ة تتمثل فييولوجية فسين سمات جسمية الموروثة ما بياديوتتراوح هذه السمات الق

الحماسة, والثقة بالنفس, والقدرة على : )ة مثليسمات نفس إلى( ونبرة الصوت, والحجم, والوسامة
وسمات عقلية ( , وتوفر الحاجة لإلنجاز, والخلق الجيد, والشجاعةاالنفعالي المبادرة, والنضج 

 (. 13: 2012بو النور,أ)( ذلك من سمات إلىل وما ير, والتحليكالذكاء, والقدرة على التفك)
التي  االعتراضاتد من ية إال أن هناك العديعلى الرغم من المظهر الجذاب لهذه النظر و 

ولد وال ية , ألن القائد يادية المهارة القية بعدم جدوى برامج تنميذه النظر ث أنها تؤمن هيواجهتها ح
د ين بعض العادات والتقاليصنع , ولكن نتائج الدراسات دلت أنه باإلمكان إكساب األفراد العادي

 نيصبحوا قادة ناجحية المستمرة أن يما بعد بفضل هذه الرعايمكنهم فيث يبح ,ميوالق
 (.44: 2009لمغاري,ا)
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 نظرية السمات  .6
لية في القيادة تتوقف عن الفاأساس مؤداه أمفهوم  ىتقوم هذه النظرية في تفسيرها للقيادة عل

ن توافر هذه السمات في أسمات وخصائص معينة تتسم بها شخصية القائد عن غيره كما  ىعل
النظرية حول نصار هذه أوفي ضوء هذا المفهوم تركزت جهود  ,الً عشخص ما يجعل منه قائدا فا

ن القادة أوقد وجدت  ,الكشف عن مجموعة من السمات المشتركة التي تميز القادة الناجحين
ذكي أو  ,حسن مظهراً أو  ,صح جسماً أو  ,ضخم حجماً أو  ,طول قامة من غيرهمأنهم أيتميزون عادة ب

قدر أنهم أجتماعي كما كثر في النشاط االأنغماس اكبر بالنفس و أنهم يتميزون بثقة أكما  ,عقالً 
 (.43: 2010قنديل,)من غيرهم حسن توافقاً أو  ,ومرحاً  كثر طموحاً أو  ,ةأالمثابرة والمباد ىعل

 ىن المؤيدين لهذه النظرية ركزوا علأ ,نتقادات منهاولقد تعرضت نظرية السمات لكثير من اال
 للمرؤوسينن أثبتت الدراسات أوالتنظيم حيث  كالمرؤوسينللقيادة  األخرىهمال الجوانب إالقائد مع 

بعد نظرية السمات عن الواقع نوعا ما فقد كان  إلى, باإلضافة في نجاح عمل القائد كبيراً  دوراً 
سمات خارقة وال يمكن حصر سمات القيادة في سمة معينة  بأيهناك قادة برزوا لم يتصفوا 

 من سمات القيادة, كما ال نما قد يكون هناك قائد تتوفر فيه سمة واحدةا  لكها شخص معين و تيم
همية كذلك لم يحدد دعاة هذه النظرية األ, توافر سمات مشتركة بين القادة  ىتوجد مؤشرات عل

نه من أثبتت الدراسات النفسية بألية القائد , حيث عفا ىعل التأثيرالنسبية للسمات المختلفة في 
 . (26: 2012العجارمة,)  ن يوجد تشابه تام بين أي قائدينأ النادر جداً 

ضحت متطلبات أو وبالرغم من االنتقادات السابقة لهذه النظرية إال أن لها بعض المزايا فقد 
القيادة وألقت الضوء على السمات الالزمة لنجاحها إال أنها فشلت في أن تحدد بشكل قاطع 

عن وضع نظرية أخري هي النظرية الموقفية  السمات التي تميز القادة, مما أسفر
 (. 264: 2010ان,العمي)
 الموقفية ةالنظري .4

أ قسم من علماء القيادة لمواطن الضعف العديدة التي شابت النظريات السابقة, فقد بد اً نظر 
 .البحث عن نماذج ونظريات قيادية جديدة تأخذ بعين االعتبار الموقف القيادي نفسه ينوالباحث

ترتبط بسمات شخصية عامة, فظهرت نظرية الموقف التي تفترض أن الخصائص القيادية ال 
ت القيادية ال تحركها إال ابل ترتبط بسمات نسبية تتفاعل مع موقف قيادي معين, وأن المهار 

 (. 15: 2012النور , بوأ)وجود المشكالت  ىالمواقف, وأن بروز القيادة يعتمد عل
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علق بالقائد, ت متعددة, منها ما يتاوتقول النظرية بأن فاعلية القيادة هي نتيجة تفاعل متغير 
ومنها ما يتعلق بالمرؤوسين, ومنها ما يتعلق بالبيئة التنظيمية والبيئة الخارجية, ومنها ما يتعلق 

ل عت في اختيار النمط القيادي الفاابالموقف, ويؤثر التفاعل المستمر بين تلك المتغير 
 (. 158: 2012السعود,)

وقف اإلداري الذي يعمل من خالله, بين سمات وصفات القائد والم جمعفنظرية الموقف إذن ت
من سمات وخصائص, ولكن تربطهما بالظرف الذي يعيشه القائد  القائد هحتاجيفهي ال تنكر ما 

ت المرتبطة به هي اوبالموقف اإلداري الذي يتعرض له على أساس أن عوامل الموقف والمتغير 
 (. 6: 2010كردي ,) لقيادة وتعمل على تحقيق فاعلية ا ,التي تحدد السمات التي تبرز القائد

 النظرية الوظيفية  .3
هدافها ودراسة أالجماعة القيام بها لتحقيق  ىعمال التي يتعين علدراسة المهام واأل ىركزت عل

بلوغ  ىعمال, ودور القائد من الناحية التنظيمية في مساعدة الجماعة علدور كل عضو في هذه األ
 .هدافهاأ

  فراد الجماعةأصحاب هذه النظرية بكيفية توزيع المسؤوليات والمهام القيادية بين أويهتم 
لتحقيق الهدف  يسعىوالتنظيم  والمرؤوسينن كل من القائد أ إلىالنظرية الوظيفية للقيادة تشير و 

  (.633 :2007المصري, )الذي ينشده 
  -: هداف الوظيفية متعددة ومنهان األأين بعض الباحث ىوير 

خرين, في سلوك اآل والتأثيروتتمثل في قيام القائد بوضع السياسات العامة : هداف التنظيم أ . أ
حسب الكفاءات  واالختصاصاتدوار األ االتصال وتوزيعوتحديد الواجبات والمسؤوليات وقنوات 

اه تجابين جهود العاملين وتشجيع تعاونهم للعمل كفريق واحد ب التنظيم والتنسيق أجزاءالمطلوبة في 
  . هداف التنظيمأتحقيق 

وتتمثل في قيام القائد بحل المشكالت الفردية, وتحقيق مطالب الجماعة : هداف العاملين أ  . ب
مكانياتهمفراد شباع حاجاتهم, ومعرفة قدرات األا  و  هداف أهداف التنظيم و أستثمارها في تحقيق او  وا 

 . العاملين
وتنفيذ المهام  ,النجاح في القيادة ىعلثبات قدرته إوتتمثل في : هداف القائد الشخصية أ . ت

ويسهل تحقيق ذلك من  ,قتصادي والوظيفيجتماعي واالالمطلوبة لتعزيز مكانته وتحسين وضعه اال
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الفردية والجماعية  المرؤوسينهداف أهداف التنظيم و أهداف القائد مع أخالل تالفي 
 (. 2004:67الشريف,)
 النظرية التفاعلية  .5

تقوم هذه النظرية على الجمع بين نظريتي السمات والموقف من خالل المدخل التوفيقي, وتعد 
 أوالقيادة من وجهة نظر هذه النظرية عملية تفاعل اجتماعي, على أساس أن القيادة ليست سمة 

  .سمات يمتلكها فرد
نما هي ثمرة التفاعل بين سمات القائد وعناصر الم وقف وخصائص ليس نتاج الموقف وحده وا 

 (.94: 2012نجم,)الجماعة ويتحقق النجاح حين يتم التفاعل بين العناصر الثالثة 
فالقيادة الناجحة في هذه النظرية ال تعتمد على السمات التي يتمتع بها القائد في موقف معين 

ن د الجماعة, فالسمات التي يملكها قائد معياولكن تعتمد على قدرة القائد في التعامل مع أفر 
ال تكفي لظهور القائد, بل البد  اكتسبهاكالذكاء وسرعة البديهة والحزم والمهارة اإلدارية والفنية التي 

فالقائد الناجح هو الذي يستطيع أن يحدث التفاعل  ,تاالجماعة بهذه السمات والقدر  اقتناعمن 
ت الجماعة ومتطلباتها د الجماعة, وهذا لن يتم إال بتعرف القائد على مشكالاويخلق التكامل مع أفر 

ثم العمل على حل تلك المشكالت وتحقيق هذه المتطلبات, ووفقًا لهذه النظرية تعتبر القيادة عملية 
السمات الشخصية للقائد, : جتماعي, تتحدد خصائصها على أساس أبعاد ثالثة هياتفاعل 

 (.7: 2012كردي ,)  وعناصر الموقف, ومتطلبات وخصائص الجماعة
المرؤوس أفرزت بالنتيجة تسربا وظيفيا أقل  أوون أن التفاعل بين القائد والتابع وجد الباحث

جانب التزام تنظيمي ناهيك عن تقدم وظيفي مرتفع  إلىبمعني االحتفاظ بالوظيفة وعدم ترك العمل 
نتيجة التفاعل بمعني أن هذا التفاعل االيجابي قد ولد شعور أفضل لدى االتباع للقيام بالمزيد من 

 (. 74: 2011المنيف,)المهام واندفاعهم للمزيد من المسؤوليات والترقي لوظائف أعلى
يجابي في تحديد خصائص التفاعلية ودورها اإل بقة للنظريةإال أنه وبالرغم من المزايا السا

القيادة, إال أنها تعرضت للنقد نتيجة للتطورات الحديثة التي تمت في مجال اإلدارة والتي أثبتت 
عدم كفاية النظريات الثالثة في مواجهة متطلبات اإلدارة الحديثة وتحقيق الفاعلية القيادية 

 (. 326: 2006النمر,)
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 : النظرية السلوكية .2
غير عدم قدرة نظرية السمات على تحديد السمات التي يمكن ان تميز بين القائد الفعال والقائد 

وقد ركزت هذه النظريات سلوك القائد  إلىانتقال التركيز في األبحاث والدراسات  إلىدى الفعال أ
 :ومن أهم هذه النظرياتئد خالل قيامه بواجباته على تحليل سلوك القا

 :الثابتة النماط القيادةالنماذج  . أ

لقد بدأ الدراسات المبكرة ألنماط القيادة كامتداد لروح العالقات اإلنسانية, وما ترتب عليها من 
 ابراز أهمية المناخ االشرافي والدور الذي يلعبه المشرف في تحقيق جماعة العمل ألهداف التنظيم

الدراسة التي عرفت بأبحاث ديناميات  كانت بداية االتجاه السلوكي في دراسة أنماط القيادة هي
في جامعة ايوا في الواليات المتحدة  kurt lewin الجماعة, والتي أشرف عليها كيرت لوين

وقد    r.lippitt & R Whiteوقام باجرائها رونالد ليبيت  ورالف وايت   1939األمريكية عام 
أجريت هذه الدراسة على مجموعة من الشباب , في سن العاشرة ,تم تشكيلهم في فرق صغيرة كل 

وقد وضعت فرضيات الدراسة على أساس تعريض كل فرق لثالثة أنماط .منها يمثل ناديا للهواة 
 :(2010: 89  , كردي) مختلفة من القيادة وهي

 المتسلط أونمط القائد الدكتاتوري  -
 القائد الديمقراطينمط  -
  نمط القائد صاحب سياسة عدم التدخل -

أول دراسة ميدانية تتناول تأثير أنماط القادة في مجموعات العمل كما  بمثابةوتعد هذه الدراسة 
أنها ألقت الضوء على األنماط القيادية المختلفة التي يمكن أن تسبب ردود فعل مختلفة لدى 

 ( 332: 1995العديلي,)الجماعات 
 Likert Theoryظرية ليكرت في القيادة ن . ب

  1974لقد بدأ مركز أبحاث المسح التابع لجامعة ميتشجن في الواليات المتحدة األمريكية عام 
ونتيجة لألبحاث التي قام بها ليكرت  ل القيادة الفاعلية وسلوك القائد, بسلسلة دراسات وأبحاث حو 

تحديد مواصفات القيادة الفاعلية , قلد اتبع ليكرت في  إلىوزمالئه حول القيادة اإلدارية توصلوا 
دراسته مقارنة سلوك المشرفين في المجموعات العمالية ذات االنتاجية العالية والمجموعات ذات 
االنتاجية المنخفضة وقد وجد ليكرت أن المشرفين ذات االنتاجية العالية يحظون بماركة محدودة 
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هتمامهم بالعمل أكثر وطريقة تعاملهم معهم كانت غير رسمية, في التنفيذ الفعلي للعمل وكان ا
وكانوا يسمحون للعمال بالمشاركة في بعض القرارات العملية, وان يختاروا أسلوب العمل الذي 

ذوي االنتاجية المنخفضة فقد وجدت مشاركتهم في التنفيذ الفعلي  للمشرفينيناسبهم أما بالنسبة 
 (332: 1995العديلي,)ي شئون الجماعات العمالية أثناء العمل للعمل كانت عالية, وتدخلهم ف

 :( 1998:200خرون, آسالم و )أنظمة للقيادة وهي ثالثةكما استطاع ليكرت التمييز بين 
ويتصف القادة هنا بأنهم مركزيون بدرجة عالية وثقتهم :النظام التسلطي االستغاللي  -

  .واإلكراهفليلة ويحفزونهم عن طريق الخوف  بمرؤوسيهم
وهو يشبه النظام السابق إال أنه أقل مركزية ويسمح في بعض : النظام المركزي النفعي  -

 الـأحيان للقائد بمشاركة المرؤوسين في اتخاذ القرارات ولكم تحت الرقابة 
هم أفكار يتوافر للقائد هنا ثقة مطلقة بمرؤوسيه , يستفيد من : النظام الجماعي المشارك -

 باستمرار وهناك تبادل مستمر في المعلومات بين القائد ومرؤوسيه  
 نظرية البعدين  . ت

ويطلق على هذه النظرية اسم دراسات جامعة أوهايو وتعتبر من أهم دراسات سلوك القائد حيث 
حيث درست خللها  1950قامت بها جامعة والية أوهايو في الواليات المتحدة األمريكية عام 

القائد وتحديد فعاليات أنماط القيادة من جماعات العمل من حيث االنجازات  محددات سلوك
- 1984,1959وستولدين   1953 -والرضا وقد استغرقت الدراستان عدة سنوات فلشيمان

 (   336: 1995لعديلي,   ا)
أبحاث مكثفة في موضوع القيادة وتمكنا من خالل  بإجراءحيث قام الباحثان خالل هذه الفترة 

 :ك من تحديد بعدين لسلوك القيادة هماذل
 المبادرة لتحديد العمل وتنظيمه  -
 (198:1998  , خرونآسالم و )  اآلخرينتفهم واعتبار مشاعر  -

( المبادرة وتحديد العمل وتنظيمه) عدبالقائد الذي يملك درجة عالية من وجدت األبحاث بأن 
نجاز األهداف إلفة لمرؤوسيه كما يحدد دور في يميل الن يتدخل في تخطيط االنشطة المخت

عليهم بينما  بالرقابةويؤسس قنوات اتصال واضحة بينه وبين مرؤوسيه كما يقوم بتوزيع العمل 
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القائد الذي عنده درجة عالية من بعد تفهم واعتبار مشاعر اآلخرين يميل ألن ينمي جوًا من 
 (.258 :2006, الطويل)هم ومشاعرهم أفكار م الصداقة والثقة بينه وبين مرؤوسيه كما أن يحتر 

تحقيق األهداف  إلىأوضحت الدراسات بان البعد المتعلق بتفهم واعتبار مشاعر اآلخرين يهدف 
ة والتنظيم يسعى ر داالشخصية والجماعية ألفراد جماعة المرؤوسين في حين أن البعد المتعلق بالمب

القول بان القيادي  إلىتحقيق األهداف الرسمية للتنظيم فقد انتهت دراسة اوهايو في القيادة  إلى
اعتبار  وتفهمظيم الفعال هو النمط الذي يتميز ببعدين أساسين يجب توفرهما هما المبادرة والتن

 (338: 1995لعديلي, ا) مشاعر اآلخرين 
 The Managerial Grid Theoryنظرية الشبكة اإلدارية  . ث

,  Robert Blake and James Mouton  (1964 قام بتطوير هذه النظرية كل من  
مام باألفراد وتم التميز واالهت باإلنتاجواستطاعا تحديد أسلوبين لسلوك القائد هما االهتمام  1978

,  Robert Blake and James Mouton  1964 رئيسية للقيادة على الشبكة أساليب بين
 (166:   2004عباس, ) 1978

واهتمام ضعيف باألشخاص  باإلنتاجالقيادة الضعيفة يتميز اسلوب القيادة فيه باهتمام ضعيف 
الجماعة ألن القائد يبذل الحد األدنى من  أووالقادة هنا ال يساهمون في تحقيق أهداف المؤسسة 

 ( 201: 2000, الصرن)  ةأفي المنش الجهد الذي يكفي فقط لبقائه عضواً 
مور تجري دون أن يتدخل فيها بمعنى انه ال يهتم بمستوى القائد يترك األوترى الباحثة أن 

االنتاج وال يوجه المرؤوسين كما أنه ال يحب أن يشارك في تفاعالت اجتماعية كما انه ال يهتم 
تمامبمشاعر الناس وال يهمه اداء   العمل  وا 

 Acontinuum of Leadership: نظرية الخط المستمر في القيادة  . ج
في هذه النظرية العالقة بين ( Tannenbauam & Schmidt) لقد حدد تانينبوم وشميدت 

 إلمكانياتعلى أساس خط متواصل فالنموذج الذي طرحه الباحثان يحدد طرفين  هومرؤوسيالقائد 
في اتخاذ القرارات فالطرف األول يحافظ القائد على درجة عالية من  نالمرؤوسيسلوك القائد مع 

وفي الطرف اآلخر يترك القائد للمرؤوسين  ( األسلوب التسلطي في القيادة )االنفراد في اتخاذ القرار 
وبين هذين الطرفين عدد من ( أسلوب القيادة المنطلقة في القيادة )حرية المشاركة في اتخاذ القرار 

األخرى اهمها األسلوب الوسط الذي يشارك في كل من القائد والمرؤوسين التابعين له في  باألسالي
 (333: 1995لعديلي,   ا) كة ر أسلوب اإلدارة بالمشا أوعملية اتخاذ القرارات 
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وتشير هذه النظرية بأنه ليس هناك سلوك قيادي واحد يمكن استخدامه بنجاح في كل األوقات 
نما السلوك القيادي ويتكيف مع الموقف بمعنى ان سلوك القائد الفعال هو  يتالءمالفعال هو الذي  وا 

الذي يأخذ باالعتبار قدرات القائد بنفسه وقدرات مرؤوسيه والهدف المراد تحقيقه ,  وهذا يعني بأن 
نماديمقراطيًا  أو ديكتاتورياً القائد يجب ان ال يختار أسلوبًا  لكي يجب أن يكون مرنًا بدرجة كافية  وا 

 ( 199: 1998خرون , آسالم و )مع الموقف القيادي    يتالءم
 (23:  1994 ,دحالن) المسلك اإلداري وهي  إلتباعهناك ثالثة عناصر تتحكم في القائد 

 عوامل خاصة بالمدير ومدى توفر عنصر القيادة لديه -
 ودرجة نضوجهم اإلداري نبالمرؤوسيعوامل خاصة  -
 المهام والوقت المتاحعوامل خاصة بالمنشاة وطبيعة  -

 نالمرؤوسيويقصد بدرجة نضوج 
 مقدرتهم على تنفيذ مسئوليات وظائفهم -
 درجة الخبرة لديهم -
 درجة تماسكهم كفريق عمل -
 قدرتهم في التعامل مع المشكالت والتغيرات -

االنماط  أووتوضح أنماط السلوك المعروضة على المحوريين أمام القائد عددًا من االختبارات 
 ( 333: 1995العديلي, ))المتاحة وهي 

 القائد يتخذ القرار ويعلنه -
 القائد يبيع القرار -
 القائد يقدم آراء ويطلب أسئلة  -
 القائد يقدم قرارات مبدئية يمكن تغييرها -
 القائد يقدم المشكلة ويطلب االقتراحات ويتخذ القرار -
 اسطته بالعمل في الحدود المقننة بو  نللمرؤوسيالقائد يسمح  -

اتجه علماء , ومع نهاية الخمسينات من القرن العشرين, نظرًا لعدم االقتناع بنظرية السمات
, السلوك وخالل الستينات من ذلك القرن لدراسة مدى تأثير سلوك القيادة على انتاجية العاملين

يفعله القائد  بدأت التركيز على سلوك القائد أي ما, فبداًل من التركيز على سمات القادة الفاعلين
 .والكيفية التي يتصرف بها



58 

 

 (:ردن) نظريات المدخل السلوكي نظرية  . ح
له نظرة تتعلق بنظرية السلوك وتشتمل على ثالثة أبعاد ( Reddin) بأن ردن  ذكر الطويل

وحلل  وهي العناية باإلنتاج والعناية بالعاملين وبعد الفاعلية, سميت بنظرية األبعاد الثالثة للقيادة
 :أبعاد ثالثة هي إلىاألسلوب القيادي 

أي المدى الذي يمكن أن يتخذه اإلداري لتوجيه جهوده : التوجه نحو المهمة أو, بعد المهمة -
 .وجهود العاملين معه لتحصيل الهدف

أي المدى الذي يمكن أن يتخذه اإلداري لتوفير عالقات : التوجه نحو العالقة أوبعد العالقات  -
,  وآخرونسالم ) هم ومشاعرهمأفكار واحترام آراء التابعين و , تتسم بالثقة المتبادلةعمل شخصية 

1998: 200)  
بعد الفاعلية التي يمكن فهمها فقط في ضوء المدى الذي يحقق فيه اإلداري األهداف المتعلقة  -

أسلوب القائد فإن للموقف عوامله  إلىأنه إضافة ( ردن) وقد بين , بدوره والتي يعتبر مسئواًل عنها
 :) 240  :2000 ,صرنال) التي يمكن تحديدها في خمسة عوامل

 .المناخ النفسي في النظام . أ
 .التقنية المستخدمة في تنفيذ العمل . ب
 .العالقات مع الرؤساء . ت
 .العالقات مع الزمالء . ث
 .العالقات مع التابعين . ج

اختيار األسلوب القيادي المناسب من أجل تقنيات تدريب تمكن القائد من ( ردن) وقد طور 
 :ويشتمل التدريب على ثالثة مجاالت من المهارات, استخدامه في المواقف التي قد يواجهها

 .ما يسمى بحساسية الموقف أوالقدرة على تقييم الموقف في ضوء متطلبات القيادة الفعالة  -
 .ما يسمى بإدارة الموقف أو, المهارات المطلوبة للتأثير على أبعاد الموقف السلبية -
ما يسمى  أو, القابلية لتنويع أسلوب القيادة وفق ما تتطلبه فعاليات المواقف المختلفة وفاعليتها -

 .بمرونة األسلوب
ختالف والتباين بين هذه مدي االبينت فيها  ريات القيادةهم نظأأن  إلىالباحثة  تخلص 

لغاء النظريات السابقة إ يلإ ينظرية جديدة لم يؤدن ظهور أي أكما يالحظ , النظريات وتفسيراتها
أن بعض النظريات ركزت على شخصية القائد وسماته الخاصة والبعض  كما الحظت الباحثة ,لها
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اآلخر ركز على حاجات األتباع والبعض ركز على التفاعل بين شخصية القائد من ناحية 
القيادة الذي يري بأن القيادة هي صورة  وحاجات األتباع معا وهو ما يعكس االتجاه التفاعلي في

التفاعل االجتماعي الذي ينشا بين الفرد والجماعة وبذلك تكون النظرية التفاعلية هي من أنسب 
 .ت في تفسير ظاهرة فاعلية القيادةالنظريا

 

 :بحث مخالصة ال
كون أهدافها وتتحقق مؤسسة الخدمات الطبية استعراض هذا المبحث أنه لكي ترى الباحثة بعد 

عليها أن و  ,في فلسطين وتنافسها في مهامها على مستوى يضاهي مؤسسة خاصة أو حكومية
وذلك الخدمات الطبية  مؤسسة والعاملين في المديرينزيادة توعية لعلى إنشاء مراكز التدريب مل تع

دائهم في أوالعمل على تطوير دارة الحديثة في اإل ااستخدام التكنولوجيمن خالل تدريبهم على 
بأهمية الرسالة التي يريد تأديتها وان يؤمن بقدرته  لتقوية شعور القائد الفاعهم و العمل وتنمية مهارات

تقوية شخصيته وأن يكون له القدرة على مواجهة الحقائق القاسية بشجاعة  ة عن طريقعلى القياد
قدام  ن يكون أ, و ةيوية والرغبة في العمل, والمبادر تحلى بالطاقة والنشاط والحماس, و الحوال وا 

الحزم والثقة في اتخاذ القرارات ويمتلك  صفة  صاحب حكمة للتمييز بين المهم وغير المهم
برغباته واحتياجاته  على القائد حب التضحيةكما يجب المستعجلة واالستعداد الدائم للعمل 

يكون قدوة أن هدوء والصفاء والتوازن و بال يتحلىكما ويجب  حقيق المصالح العامةتالشخصية ل
في  اً ن يكون مرنللمشكلة وأ ضع عدة حلول بديلةن يوأ ةوالمسؤوليلالنضباط وااللتزام بالواجبات 

الفردية نانية والمصالح ة يحتاج صاحبها للتخلى عن األالقيادة مهمة اجتماعي,أخيرًا إن  التعامل
 وعلى القائد, ستكون مدعاة للسخط والسخرية متواضعةن كل سلطة غير أو  ,والزهو والغرور الباطل

 أوفان ذلك يعرض نفسه لعدم التقبل (( االنا)) عن نفسه ويلغى من حديث يتحدث كثيراً  ال أن
 .الترحاب من الجميع
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 الثاني المبحث
 بداعياإل السلوك

 
  مقدمة

 بداعياإل السلوك مفهوم

 بداعياإل السلوك أهمية

  بداعياإل السلوك أبعاد

 بداعياإل السلوك مجاالت

 بداعياإل السلوك عناصر

 بداعياإل السلوك أساليب

 بداعياإل السلوك في المؤثرة العوامل

 بداعياإل السلوك نواتج

 المفاهيم ببعض وعالقته بداعياإل السلوك

 بداعياإل السلوك معوقات

 بداعياإل للسلوك المفسرة النظريات

 اإلسالمي في بداعياإل السلوك

 بداعياإل السلوك قياس آليات

 بداعياإل والسلوك القيادة
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 بداعياإلالسلوك 
 مقدمة 

 الوظيفي المستوى على سواء الناس من معينة فئة على يقتصر ال إنساني سلوك اإلبداع يعتبر
نما, الشخصي أو  همأفكار لـ تبعاً  متفاوتة بدرجات جميعهم األفراد بها يتصف ةمنكا طاقة هو وا 

 الفرد يعيشها التي االجتماعية الظروف أن كما ذلك في كبير ورد لها الوراثية لعواملاو  وميولهم
بداعاته على سلوكه تؤثر  فيما الفردية للفروق وتبعاً  آلخر شخص من وتتفاوت تختلف القدرة هذه, وا 
 العاملين لدى بداعياإل السلوك تنمية على القادرة القيادة فاعلية دور ظهر ذلك ونتيجة ,بينهم

برازها  البحث خاص بشكل العسكرية الطبية والخدمات عام بشكل المؤسسة على ويجب ,للعالم وا 
 على بها والعاملين الموظفين كافة قدرات و وكفاية درجة رفع على المساعدة السبل أفضل عن

 لمواكبة بالعمل للرقي وذلك الخدمات, تواجه التي التحديات لمواجهة بداعياإل السلوك ممارسة
 .وأفضل أجود صحية خدمات تقديم يضمن بما المتسارع والتكنولوجي العلمي التطور
 أووأيًا كانت اللغة . والعقل هو مركز التفكير. مّيز اهلل اإلنسان على سائر المخلوقات بالعقللقد 

ولقد ساوى اهلل بين جميع , العقل ليحّللها ويفّسرها إلى الوسيلة التي يستعملها الفرد, فهي تنتقل
إذ توظيفه في حياتهم, باعتباره أداة للتعّلم  إلىالبشر أن زّودهم بهذا الجهاز المدهش, ودعاهم 

 .(78:2007  حمادات, )كما شّجع على التعّلم في كثير من اآليات ,تالزمهم طيلة حياتهم

يَن اَل  } يَن يَْعلَُموَن َوالهذ    .{ 9 : سورة الروم } { يَْعلَُمونَ قُْل هَْل يَْستَو ي الهذ 

ْلم  إ اله  }يقول عز وجل   لهالقدرات الكبيرة للعقل, الذي ال حدود  إلىونبه  َن اْلع  َوَما أُوت يتُم مِّ

 .{  85: سورة اإلسراء }{ قَل ياًل 

من قدراته  ء قليلأّن اإلنسان لم يستعمل سوى جز  إلىوفي هذه اآلية الكريمة إشارة واضحة 
كما أنها دعوة عامة لمواصلة البحث والتعّلم, ال لفئة .العقلية, وأن المجال أمامه واسع لتعّلم المزيد
نما لجميع البشر في كّل زمان وم . والتعّلم يعني التفكير والعلم ال يتم إال بالتعّلم.كانبعينها, وا 

 .اإلبداع إلىوالتفكير يقود 

ُكْم ۚ أَفاََل  } ُرونَ َوف ي أَنفُس  َ  } تعالىوقوله  .{  21 :ذارياتسورة ال }{ تُْبص  يَن يَْذُكُروَن َّللاه الهذ 

َماَوات  َواأْلَْرض  َربهنَا َما َخلَْقَت هََذا بَا الً ق يَاماً َوقُُعوداً َوَعلَى ُجنُوب ه ْم َويَتَفَكهُروَن ف ي َخْلق  السه ط 

 . { 191 : آل عمران }{ ُسْبَحانََك فَق نَا َعَذاَب النهار  



62 

 

  : بداعياإل السلوكمفهوم 
 غير أم ظاهرة كانت سواءً  الفرد عن تصدر التي والنشاطات األفعال كل بأنه الفسفوس عرفه
نما الفراغ في يحدث ال وهو يتغير ولكنه ثابتاً  شيئاُ  ليس وهو ظاهرة,  يحدث وقد ما, بيئة في وا 
 يكون وعندها إرادية بصورة يحدث أو الكحة أو التنفس مثل آلي نحو وعلى إرادية غير بصورة
 الفرد فيه يعيش الذي والمحيط البيئة بعوامل ويتأثر تعلمه يمكن السلوك وهذا وواعي مقصود بشكل

 : هما نوعان وللسلوك
 : االستجابي السلوك    .1

 السلوك, يحدث المثير حدوث فبمجرد تسبقه, التي المثيرات به تتحكم الذي السلوك وهو
 وهكذا البصل شرائح تقطيع عند العين دموع ونزول اللعاب, افراز إلى يؤدي الطفل فم في فالحليب
 بالمثيرات يتأثر ال االستجابي السلوك وأن القبلية, بالمثيرات السلوك تسبق التي المثيرات وتسمى
 فإنه ساخن ماء في يده اإلنسان وضع فإذا , يالالإراد السلوك من يكون ما أقرب وهو تتبعه التي

ن يتغير ال ثابت السلوك فهذا مباشر, أو أوتوماتيكياً  يسحبها  التي المثيرات هو يتغير الذي وا 
 . (17: 1998, عدس)السلوك هذا تضبط

 : اإلجرائي السلوك .1
لها دور في  االقتصادية واالجتماعية  والتربوية والدينية والجغرافية وغيرهان العوامل البيئية و إ

تضعف  أوتقوي , كما أن السلوك االجرائي محكوم بنتائجه فالمثيرات البعدية قد تحديد السلوك
القول أن السلوك االجرائي الجزم و , نستطيع مما سبق وقد ال يكون لها أي تأثير  السلوك االجرائي

 (. 16: 2006, الفسفوس) أقرب ما يكون من السلوك اإلرادي 
 اإلبداع تعريف
" تعني  اإلبداعمعنى التجديد وجاء في معجم العلوم االجتماعية أن كلمة  إلى لغوياً  اإلبداع يعرف

تجديد يختلف نوعيًا عن األشكال الموجودة , وقد أشارت العديد من الدراسات  أوسلوك  أوأي فكرة 
األمور واألشياء بشكل جديد  إلى, والخلق, واالبتكار تعني في مفهومها النظر اإلبداعأن كلمات 
تي   .(2000: 5الصرن, )ان الفرد بأشياء غير مسبوقة ومألوفة ومختلف وا 

 في تظهر التي والعوامل والقدرات السمات من مجموعة إلى تشير عملية بأنه اصطالحا يعرف
 (57    2002: ,الشربيني وصادق( عالية بدرجة المبدع الشخص سلوك



63 

 

 معروف غير جديداً  شيئاً  ينتج الن بيئته هيأته الفرد لدى ذهني استعداد بأنه ,الطيطي ويعرفه
 (2001: 18 ,الطيطي( االجتماعي الواقع متطلبات كتلبية سلفاً 

التي يتميز بها الفرد  واإلمكانياتوتعرفه الباحثة إجرائيًا بأنه مجموعة من القدرات والملكات 
 .جديد غير متوفر عند أقرانه من اآلخرين إبداعيوتهيئه للمضي قدمًا  نحو تقديم عمل 

 :بداعياإل السلوكتعريف 
  سلعة  أومعاملة  أوخدمة جديد قد يتمثل في  شيء أواالتيان بعمل هو  اإلبداعيذكر السالم أن 

الفريد من السلوك  أوالتصرف فهو  بداعياإلالمؤسسة ألول مرة, أما السلوك تقدمها  أوتتبناها 
 أوكان العمل وليس بالضرورة أن يحدث عنه نتائج الجماعة في م أوالذي يمارسه الفرد نوعه و 
في صيغته النهائية وقد يكون هذا  اإلبداعجديدة , إذ أنه سلوك يسبق معامالت  أوسلع  أوخدمات 
 .(100:2005السالم ) ًا في حد ذاته عندما يمارسه الفرد ألول مرة في المؤسسة إبداعيالسلوك 

,وبالتالي فهو ليس بالضرورة أن ينتج عنه نتائج  اإلبداععرفه الشواورة أنه الفعل الذي يسبق    
نما ينبغي أن يمثل االتجاه السائد والمرغوب بوجوده في كل منظمة  أوخدمات جديدة  أو مبتكرة , وا 

والتميز,وبالطبع فإن هذا الفعل يبدأ من لحظة إدراك الفرد للموقف  واالبتكارأعمال تسعى لإلبداع 
والتحديث , ومن ثم مباشرة االهتمام به وجمع المعلومات حوله وتقييم  اإلبداعالظرف موضع  أو

البدائل المتاحة للقيام باختيار البديل المناسب , وبالتالي وضعه موضع التنفيذ الفعلي  أوالحلول 
 .(6:2012الشواورة )في الميدان 

دي في التفكير قليالجديدة والبعيدة من السياق الت األفكاروعرفه النوايسة أنه عملية خلق 
قيمة نافعة  واقع مطبق وذي إلى األفكاريل هذه من شأنها تحو  أساليبواستحداث كافة طرائق و 

 . (2009 :8النوايسة ,)للمدرسة 
والخلق هي مترادفات مختلفة المعنى واحد يعني والدة  واالبتكار اإلبداعوعرفه  القريوني أنه 

 .( 2001 :51,ييوتر الق) األشياء بطرق جديدة إلىنظر ال أوجديد غير مألوف ,  شيء
ويتمثل كما ذكر حمادات بالمبادرة التي يبديها الفرد في قدرته على التخلص من السياق العادي 

تباعللتفكير  هو عبارة عن مجموعة من السمات العقلية والتي يتمثل  أونمط جديد من التفكير  وا 
جديد  شيءانتاج  إلىهو ظهور كل ما من شأنه أن يؤدي  أوأهما بالطالقة والمرونة و األصالة 

 . (55:2007حمادات, )يمثل خالصة التفاعل بين الفرد والخبرة 
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المجموعة في  أوالتصرف المميز الذي يمارسه الفرد  أوأنه السلوك ( 2005السالم,)وعرفه 
نه السلوك الذي يسبق خدمة جديدة ,إ أوج عنه نتاج جديد موقع العمل, وليس بالضرورة أن ينت

في صيغته النهائية وقد يكون هذا السلوك إبداعًا في حد ذاته عندما يمارسه صاحبه ألول  اإلبداع
 .( 25:2005,العميان)مرة في موقع العمل

بأنه عبارة عن مجموعة من القدرات والصفات والخصائص التي يمتلكها  وتعرفه الباحثة اجرائياً 
 اإلبداعو العسكرية والتي لها دور في تنمية وتطوير مستويات التفكير   المدير في الخدمات الطبية

بين كافة العاملين معه في الخدمات  اإليجابيعنده وتجعله أكثر مقدرة على المرونة والتفاعل 
 لإلبداعالطبية العسكرية وذلك للوصول لألهداف المرجوة  من خالل توافر بيئة العمل المناسبة 

 .في هذه الدراسة بداعياإللدرجة التي يحصل عليها الفرد في مقياس السلوك ويتحدد باوالتميز 
 :في عدة جوانب أساسية هي أن  بداعياإلويمكن حصر السلوك 

نتاج , وتتمثل العملية  بداعياإلالسلوك  . أ ة في القدرات التفكيرية بداعياإلعبارة عن عملية وا 
 األشياء المادية  أوفيظهر من خالل السلوكيات  بداعياإلوربط العالقات, أما اإلنتاج 

تيانة بعدة مراحل متعددة من اإلعداد والنضوج بداعياإلتمر العملية  . ب السلوك وتقييمه ثم  وا 
 تحقيق الهدف

دارة السلوك  . ت توفير  أوالجماعات  أومن خالل تدريب األفراد  بداعياإليتم تطوير وتنمية وا 
من الممكن أن يظهر على مستوى الفرد  بداعياإلالمناخ المالئم لإلبداع بالنسبة للمنظمات السلوك 

 المنظمة حيث تمثل هذه االطراف المحاور األساسية لإلبداع أوالجماعة  أو
 باإلنسانبمثابة قدرة عقلية يتميز بها الشخص عن غيره وهي صفة  بداعياإليعتبر السلوك  . ث

 .(35:2000 الصرن, )تميزه عن غيره من أقرانه
 

 بداعياإل السلوك أهمية : 
 المشكلة  يحدد العسكرية الطبية الخدمات في والضباط للمديرين بداعياإل السلوك استخدام إن
 المستخدمة الموارد ترشيد على ويعمل متعددة أفكار إلنتاج نظراً  حلها على القدرة من ويزيد بدقة
 أصالة نتيجة جذورها من المشكالت حل على يعمل كما العمل أساليب وتحسين المشكالت حل في

 (2004, لإلدارة المعنية الخبرات مركز خبراء)  الفكرة
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 للمدرين ما أفضل استنباط على باعث بمثابة ألنه التغيير لعملية والصحيح الدقيق المعيار يعد
 باالنفتاح العمل بيئة ويعزز توقعاتهم تفوق للمستفيدين متميزة خدمات تقديم في ويسهم والضباط
 (ventral,2003:55 ) .فنترال والجهد الوقت ويوفر والثقة

من الناحية أو له أهمية سواء على البعد الشخصي للفرد  بداعياإلتخلص الباحثة أن السلوك 
مميز لم  إبداعيسلوك  بإتيانهالعملية حيث على المستوى الشخصي يرتقي بنفسه وبأسلوب حياته 

في العمل  إبداعيأسلوب  بإتباعهيأت أحدًا به أما على المستوى العملي فهو يطور مؤسسته 
 . وتحمل المخاطر وتقديم رؤية ورسالة جديدة للمؤسسة هدفه تطويرها ونموها

 

  بداعياإلأبعاد السلوك : 
من حيث أبعاده تباينت واختلفت , فمنها  بداعياإلإن الدراسات واألبحاث التي تناولت السلوك  

 :تتمثل في األتي بداعياإلمن ذكر أن أبعاد السلوك 
 ( opportunity Exploration) استكشاف الفرص :البعد األول

دة منها, ويرى كروجر ة بقصد التعلم واالستفابداعياإلن هذا البعد يهتم بالبحث عن الفرص إ 
بما يسمى بفجوة األداء , مما يدفع  أوتبدأ عادة بعدم التالؤم بين األداء الفعلي  اإلبداعأن عملية 
 .(19:2008األحمد,) استكشاف فرص جديدة إلىالعاملين 

 (Ideas Generation )األفكارتوليد  : البعد الثاني
ويظهر ,  جديدة ومبادرات مهتمة بالتغيرات على مستوى المؤسسة أفكار بإتيانهو الذي يهتم 

مزجها لتحسين األداء  أوالحالية  األفكاربشكل رئيسي من اعادة تنظيم المعلومات و  األفكارتوليد 
 .حل المشكالت بطريقة مميزة أو 

 ( Investigation)التحقق :البعد الثالث
والحلول  األفكاروالحلول ,وتجريبها باستخدام الوسائل العلمية,ثم تقييم  األفكارهو يهتم بصياغة 

 .لنتائج مرضية لألطراف والمؤسسة  ة المطروحة وصوالً بداعياإل
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 (Championing) التحدي :البعد الرابع
ة الكامنة   بداعياإلوالحلول  األفكارب  باإلتياناألساسية , وذلك  اإلبداعهو متعلق بعمليات 

ظهارها برازها وا  على أرض الواقع وتحمل المخاطر الناتجة عنها في سبيل دعمها, والمتحدي هو  وا 
ة, ويظهرها على الوجود ويجعلها قابلة للتطبيق بعد بداعياإل األفكارالشخص الذي يبذل جهد ويقدم 

 .(  25:2005 السالم,) ان كانت مجرد فكرة
 (Applicati0n) بطاقة المتابعة: البعد الخامس

ة وتصحيح االنحرافات التي قد تظهر, وقبول بداعياإلهو الذي يضمن متابعة تطبيق الفرص 
 .وتطبيقه على ارض الواقع وتحمل مخاطره اإلبداع
 :ةاآلتياألبعاد  إلىينحل  بداعياإلفيرى أن السلوك  2012مهدي، أما 

 :ةإبداعيحل المشكالت بطريقة : البعد األول 
هي القدرة على معرفة المشكالت وتشخيصها  ونقصد به كما يذكرها محمد تشخيص الكثير من 
المشكالت ضمن الموقف الواحد, وذلك بتحديد أبعادها وجوانبها ونواحي القصور فيها للتواصل 

 األفكارللحلول المبدعة بصددها, وكذلك الطالقة والتي يقصد بها القدرة على إنتاج كم هائل من 
 (.8:2012مهدي, ) ي تؤدي بشكل مباشر للحلول المقترحة للمشكالتوالت

 :سعة االتصاالت: البعد الثاني
تعتبر سعة االتصاالت في العمل اإلداري هي وظيفة إدارية تتصل بطبيعته, ويعني االتصال 

أن من مقومات  بهدف احداث تصرفات معينة ويذكر كنعان األفكاروالتواصل وتبادل المعاني و 
 :االتصال الفاعل ما يلي

 .أي اصغاء المدير لموظفيه بهدف التعرف على ما يريد الموظف قوله:اإلصغاء -
 .أي أن يحدد قبل االتصال الهدف منه:السؤال والمناقشة  -
 .ه  أفكار حتى يؤثر المدير على موظفيه عليه أن يشرح و يوضح : الشرح -
 .على أداء والعمل والموظفين ويحثهم على تحسينههو يعتبر رقابة وتحفيز :  التقييم -
 .(403:2009كنعان,)مالحظة المدير لمتطلبات الموقف: الستجابة -
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المستخدمة في إدارة المؤسسات ومراكز المعلومات  االتصالويذكر اسماعيل أن من أهم وسائل 
 :تتمثل في

 .الكتب بأنواعها وتخصصاتهاوالنشرات و (الدوريات)صحف والمجالت المثل  :الوسائل المكتوبة -
ل, كالمحاضرات المباشر بين المرسل والمستقبهو الحديث والكالم : الوسائل الشفوية المباشرة -
 . الندوات أو
 .وتتمثل بالتلفاز والمذياع : الوسائل المسموعة والمرئية -
عيل اسما)وتشمل الحواسيب والبريد االلكتروني واالنترنت : الوسائل االلكترونية الحديثة -

199:2009.) 

 : المخاطرة: البعد الثالث
ويقصد بها أن  المدير  بداعياإلتعتبر المخاطرة كما يذكرها رفيق إحدى عناصر السلوك 

والنتائج جديدة ويبادر  باألخذ بزمام  األمور ومستعد لتحمل المسئوليات  أفكارالمبدع سباق لتبني 
, ويعتبر سلوك المدير في حد ذاته ومبادرته في العمل هو أسوة  بداعياإلالمترتبة على السلوك 

لغيره من الموظفين لدفعهم نحو العمل ورفع الروح المعنوية لهم ليتمكنوا من مواجهة المشاكل التي  
متجدد التفكير وغير متبع الروتين واللوائح كما عليه واجب اتجاه  تواجههم بل علي المدير أن يكون

جديدة ومناقشتها معهم مع تقديم  فكارح التنافس اإليجابي لديهم  حتى يدفعهم ألمرؤوسيه زرع رو 
 . (9 : 2010رفيق, )يد العون لهم
 : اإلبداعقرار منح عوائد : البعد الرابع

, ووجد أن المديرينللضباط  اإلبداعيوجد هناك تفاوت في توفر المشاركة في قرار منح عوائد  
الذين يشعرون باالرتياح في العمل مع أفراد يفكرون بشكل واسع, ومساعدة  المديرينالضباط 

في الحصول على مكانة أكبر وتشجيعهم على التنوع  المديريناالدارة العليا للمبدعين من الضباط 
ماديًا ومعنويًا كان له الدور األكبر في  المديرينة, ومكافئتهم للضباط بداعياإلفي تطبيق مهارتهم 

العاملين بالخدمات الطبية العسكرية أما عدم توزيع  المديرينلدى الضباط  بداعياإللسلوك تنمية ا
 . اإلبداعالخمول في العمل وعدم  إلىيؤدي ذلك  نوالمعنوي على المرؤوسيالعائد المادي 
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 :التشجيع والدعم المعنوي لإلبداع : البعد الخامس
ون له ونظامه, والذي تك اإلبداعلتأسيس  اً أساسي اً ن المناخ التنظيمي يعتبر عنصر ذكر السالم أ

ة فهي توفير وتهيئة بداعياإلما الفرص داخل المؤسسة, أ اإلبداعتأثيرات ايجابية في زيادة إمكانية 
لجميع العاملين في كل  اإلبداعوالمعرفي وتنمية  اإلبداعوالمعرفي وتنمية  بداعياإلالمناخ 

د البشرية المبدعة لجعلها أكثر قدرة على إدارة المؤسسة عن المستويات, في حين أن تنمية الموار 
طريق جعلهم أكثر إبداعًا من خالل رفع الروح المعنوية وصيانة وتنمية الموارد البشرية داخل 

 (.99: 2005السالم,)  المؤسسة
 بداعياإلفي معالجتها للسلوك 2012 وسوف تتبنى الباحثة في دراستها النموذج السابق مهدي 

العاملين في الخدمات الطبية العسكرية نظرًا لشموليته, ألن الضابط المدير  المديرينلدى الضباط 
في هذا النموذج يستطيع االتصال والتواصل مع موظفيه من جهة ومع القيادة العليا من جهة أخرى 

مله تي تواجه في عويسعى لحل المشكالت والمعيقات ال إبداعياذ القرار في جو ويستطيع اتخ
تيان ة متميزة كما يشجع العاملين على العمل  إبداعياليومي بطريقة  ة للرقي إبداعي أفكاروا 

كما تعمل الخدمات الطبية على توطيد العالقة بين كافة العاملين  و , الطبية العسكرية بالخدمات
 صالاالتوالتواصل بين فئات العاملين المختلفة, وتسعى إلدخال وسائل  االتصالوتحسين لغة 

 . والتواصل الحديثة كالحواسيب بهدف الرقي بعمل الخدمات ومواكبتها للتطور العلمي والتكنولوجي 
 

 بداعياإل السلوك مجاالت 
, وبعامة فإن بتعدد حاجات اإلنسان وتعدد جوانب حياته بداعياإلتتعدد مجاالت السلوك    

وأهم مجاالت السلوك العالم  إلدراكهو نمط حياة, وسمة شخصية , وطريقة  بداعياإلالسلوك 
 -: بداعياإل
  التعبيري اإلبداع .7

جودتها , كالرسومات العفوية  أونواتج فريدة بغض النظر عن نوعيتها  أوويعني تطوير فكرة 
 36:2002-37) .     السرور,(التي يرسمها األطفال 
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  :التقنيأو المنتج  اإلبداع .6
التوصل نواتج من الطراز األول بدون وجود شواهد قوية على العفوية  إلىويعنى بقدرة اإلداري 

 )مسرحية شعرية  أولوحة فنية ,  أوالمعبرة عن هذه النواتج, كتطوير آلة موسيقية معروفة, 
 .   )  2002:23جروان, 

التقني نمو المستوى التعبيري والمهارات , مما يترتب عليه القدرة على إنتاج  اإلبداعوينتج 
في مجال إنتاج  اإلبداعمتطورة غير تقليدية, وغالبا ما يكون هذا النوع من  أساليبأعمال كاملة ب

 .منتجات كاملة بمختلف األنواع واألشكال 
   :االبتكاري اإلبداع .4

المرونة في إدراك عالقات جديدة غير مألوفة بين أجزاء منفصلة  اإلبداعيتطلب هذا النوع من 
دمج معلومات قد  أوموجودة من قبل , ومحاولة ربط أكثر من مجال للعلم مع بعضها البعض , 

تبدو غير مترابطة بهدف الحصول على شيء جديد ذو قيمة ومعنى, وتسمى هذه العملية التركيب 
محاولة ربط المدير فكرة  أوإدارية جديدة ,  أساليباستخدام  وأ, كما هو الحال في اختراع اآللة 

تحسين  أواإلداري مع الفكر الرياضي لتقديم نموذج رياضي معين يمكن استخدامه في الرقابة 
 .(69: 2011, الصامل)اإلنتاجية

  :التجديدي اإلبداع .3
 أفكارقدرة المبدع على اختراق قوانين ومبادئ ومدارس فكرية ثابتة وتقديم منطلقات و  إلىيشير 

تمتع المبدع بقدرة قوية على التصوير التجريدي لألشياء  اإلبداعجديدة, ويتطلب هذا المستوى من 
, مما ييسر تحسينها وتعديلها , حيث يسهم هذا المستوى في زيادة قدرة المبدع على تقديم منتج 

 (58: 2001, الطعامنة) نظرية إدارية جديدة أوديد ج
  :التخيلي اإلبداع .5

 مبدأ  إلىوأندرها, حيث يتحقق فيه الوصول  اإلبداعالتخيلي أعلى مستويات  اإلبداعيمثل 
) بروز مدارس وحركات بحثية جديدة  أوافتراض جديد كلية , ويترتب عليه ازدهار  أونظرية  أو

 ). 28: 2004السويدان والعدلوني, 
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بداع وفتح أفاق جديدة لم يسبق  أو "وتايلوروفرويد  أينشتاين "كما ظهر في أعمال  إيجاد وا 
 :بداعياإلومن هذه التي تم التركيز عليها في السلوك  أحدالمبدع إليها 

 :(62: 2012 الحريري,)البشرية القوى . أ
 . الوظيفي واالهتمام بالموظفين حتى يضمن والئهم للمؤسسة  التسرب من الحد -

 . األفراد ومعرفة مشاكلهم والعمل على حلها بين االتصال وفعالية مستوى تحسين -

 التدريب لدى الموظفين وتنمية مهارتهم لالرتقاء بالعمل   نظام تطوير -

 . تكلفة وأقل فاعلية أكثر واالختبار للتعيين جديدة طرق إيجاد -

 .الموظفين أداء تقويم وسائل تحسين -

 :(53: 2001, راتشمان)الخدمات و اإلنتاج . ب
  المنتجات أو الخدمات تقديم في التكنولوجية الوسائل استخدام -

 أو الخدمات جودة مستوى لتحسين المالئمة البدائل إيجاد المستمر التحسين خطط إيجاد -
 .المنظمة تقدمها التي المنتجات

 (:39: 2009, حريم)والرقابة المالية األمور مجال في  . ج

 الميزانية المنتجات واستثمار أو الخدمات فعالية أو جودة على تأثير دون النفقات تخفيض -
 . ة إبداعي بطريقة للتنظيم المخصصة

 الخارجية  المنظمات و المنظمة وبين الداخلية المنظمة وأقسام إدارات بين االتصال تحسين -

تنوع بتنوع مجاالت حياة الذي ي بداعياإلأن من أهم مجاالت السلوك  إلىتخلص الباحثة 
 على واالنفتاحالجديدة,  األفكار استنباط على الفرد قدرة تطويراألفراد والجماعات والمهم هو 

 مع والتكيف المخاطر إلدارة والمسئوليات والتحديات للفرص بفاعلية واالستجابة , الجديدة األفكار
 للمشكلة الناجح للحل للحصول. فاعلية أكثر لتصبح وأنماطه التعلم أساليب وتطوير  المتغيرات
 .أصيلة بطريقة
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  بداعياإلعناصر السلوك : 
  :باآلتي بداعياإلمقومات وعناصر السلوك  صالح, ورشيد حدد
 :الطالقة  .1

القدرة على انتاج أكبر قدر ممكن من  ", ويقصد بالطالقة اإلبداعهي تتضمن الجانب الكمي ب
المبدع بمالمتها لمقتضيات البيئة الواقعية وبالتالي  األفكارفي فترة زمنية محددة   وتتميز  األفكار

وكلما كانت  .خرافات أوجهل  أوالعشوائية الصادرة عن عدم معرفة  األفكاريجب أن تستبعد 
 .توفرت فيه الطالقة أكثر .وفي زمن قليل نسبياً  اإلجابات التي ينتجها المستخدم أكبر أو األفكار

 : (66:  2001المهتدي,) مختلفة, منها أساليبوالطالقة يمكن أن تقاس ب
 .األفكارتصنيف  . أ

  .متجددة باستمرار أفكارالقدرة على إنتاج  . ب
 .القدرة على إعطاء إبداع ذي معنى ومفيد في الواقع . ت
 .سرعة التفكير . ث

  :إلىأما اللوزي فقد قسم الطالقة 

الطالقة اللفظية هي انتاج أكبر قدر ممكن من األلفاظ والجمل ذات المعاني المختلفة  . أ
 2003: 33 ) ,اللوزي(
 . ( 2002: 45حفورة ,) بفكرة ما  ترتبط أفكارطالقة التداعي القدرة على توصيل  . ب
: 2002, الحيزان).األفكارالطالقة الفكرية وهي القدرة على انتاج أكبر قدر ممكن من  . ت

80) 
 ( 53:2003الزهراني,)نتاج تصورات ترتبط بموقف ما إعلى  التصورية القدرة الطالقة . ث
  :المرونة .6

درجة  إلىأكبر عدد ممكن من  وتشير المرونة  إلنتاجهي النظر للمشكلة من عدة زوايا 
الجيزان )إلىوتصنف المرونة   .وجهة نظرة عقلية معينة أوها المبدع موقفًا ما السهولة التي ُيغِّير ب

,15:2002 ): 
 مرونة تلقائية  . أ
 تكيفيهمرونة  . ب



72 

 

  :األصالة .3
جديدة لم يفكر بها أحد تخرج عن المألوف واألمر    األفكاراالنفراد ب أويقصد باألصالة التجديد 

الشائع  أوالتقليدي ,   وهكذا يوصف المستخدم المبدع بأنه الذي يستطيع أن يبتعد عن المألوف 
  58:2004) ,أوكنورو وماكذرموت) قياس األصالة باآلتييمكن   األفكارمن 
  .أن يكون لها مغزى وذات قيمة  . أ
 أن تكون في شكل تداعيات بعيدة كنتائج يمكن أن تترتب على الموقف  . ب
   : اإلكمالو التفاصيل  .4

 أوقدرة المستخدم على تقديم إضافات جديدة لفكرة معينة كما يمكنه أن يتناول فكرة بسيطة 
كونه واقع  إلىمخططا بسيطًا لموضوع ما, ثم يقوم بتوسيعه ورسم خطواته التي تؤدي به  أورسمًا 
 (  2002:37حفورة ,)عملي 

  :عنصر التوسيع .1
أسلوب قدمها غيره بحيث  أوويظهر هذا العامل مقدرة الفرد على اإلضافة ذات القيمة على فكرة 

 .(77: 2007, حمادات) وسهولةيصبح تطبيقها أكثر فائدة  أوتكتمل الفكرة بشكل أفضل, 
  :عنصر الكم والكيف .6

إن ثمة فرضية تقول إن الكمية تولد الكيفية حيث أنه إذا كان شخص ينتج عددًا أكبر من 
بنوعية جيدة وفي وقت محدد, في حين أن هناك فرضية  األفكارفإنه ال بد أن ينتج هذه  األفكار

الجيدة بينها  األفكارفإن  األفكارأخرى تقول بأنه إذا صرف اإلنسان وقته في إعطاء عدد كبير من 
 .(61: 2005الفاعوري ,)ستكون قليلة 

تمثلت في الطالقة والمرونة واألصالة  بداعياإلعناصر السلوك  تخلص الباحثة أن   
لتحقيق   األفكارأكبر عدد من  بإنتاجوعنصر التوسيع والكم والكيف وذلك  واإلكمالوالتفاصيل 

تعمل متفاعلة في تحديد مالمح  إبداعيساسية لكل عمل وتمثل هذه العناصر المكونات األ الهدف
 .بداعياإلالسلوك 

 :اإلداري اإلبداع أنواع
 حسب قطامي يذكره كما المختلفة المؤسسات في اإلداري اإلبداع المتخصصين بعض صنف

 :)  2004: 76السلطان,( يلي بما اإلبداع مجال
 . لتحقيقها المؤسسة تسعى التي الغايات ويتضمن باألهداف يرتبط إبداع .1
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عادة واإلجراءات واألدوات القواعد ويتضمن التنظيمي بالهيكل يرتبط إبداع .1  العمل تصميم وا 
  بينهم فيما والتفاعل األفراد بين العالقات وتحسين

 .جديدة وخدمات منتجات  إنتاج ويتضمن الخدمة أو بالمنتج يرتبط إبداع .3
  توقعاتهم تفوق للمستفيدين خدمات تقديم على التركيز ويتضمن المستفيدين بخدمة يرتبط إبداع .4
 المؤسسة داخل متطورة عمليات ويتضمن والفاعلية الكفاءة على ويركز بالعملية يرتبط اإلبداع .1

دارة التشغيل عمليات تشمل   البشرية الموارد وا 
 يؤدي جزئياً  يكون قدأو , المؤسسة في جوهرية تغيرات إيجاد إلى يؤدي جذرياً  اإلبداع يكون قد .6
 له  مخطط غير يكون قد ,كما ثانوية تغيرات إلى

 تتبع أن يجب لديهم بداعياإل السلوك لتنمية المديرينو  للمؤسسة العليا القيادة تشجع ولكي
 : (87:2000 ,حافظ وآخرون)في والمتمثلة قطامي يذكرها كما التالية رشاداتاإل
 .تدعيمها على والعمل المديرين لدى والقدرات الميول في الفردية الفروق تشجيع . أ

 نحو لديهم ايجابية اتجاهات وتدعيم , والضباط المديرين لدى اإلبداع مجاالت على التعرف . ب
 .اإلبداع من مزيد

 . بداعياإل السلوك على سلباً  يؤثر ذلك ألن القصور, ألوجه والسخرية النقد تجنب . ت

 . المستقلة القرارات اتخاذ على والضباط المديرين تشجيع . ث

 والمناقشة, الحوار أسلوب ,واتباع التفكير في االستقاللية على والضباط المديرين تشجيع . ج
شعار  .االختيار حرية على وتشجيعهم واالطمئنان, باألمن المديرين وا 

 .وجسدياً  نفسياً  بهم العناية وعدم المديرين إهمال تجنب . ح

 اتجاه للمؤسسة العليا القيادة لسلوك بالتذبذ تجنبو  المديرين بين المعاملة في التفرقة عدم . خ
 .واستقراره السلوك هذا ثباتم وعد ,المديرين

تاحة ,متنوعة لخبرات المديرينو  الضباط تعريض ضرورة . د  ,الجديدة األفكار إلنتاج لهم الفرص وا 
 .المتنوعة واالستجابات
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 الثقة لتوليد بأنفسهم األفكار اكتشاف على وحثهم ,المديرين عند االستطالع حب تشجيع . ذ
 )  1990: 39قطامي ,(بالذات

 والمتمثلة كوك بيتر يذكرها كما إليها للوصول المؤسسة وتسعى تعمل التي اإلبداع صور همأ ماأ
  :)  2007: 63كوك, بيتر (في

 . جديدة طريقة أو جديدة نظرية أو جديد منتج أو جديدة فكرة ابتكار . أ
 جديدة فكرة أو منتج إلى وتحويلها قديمة أساليبو  أفكار تجميع  . ب
 اآلخرين تجارب التقليد أو االقتباس أو جديدة فكرة استخدام في التوسع 

 :بداعياإل السلوك ذوي والضباط المديرين مميزات
  الطيطي يذكر كما المديرين من غيرهم عن بداعياإل السلوك ذوي والضباط المديرين يتميز
 :)  2001: 40الطيطي,( التالية بالمميزات

 .المختلفة والمعلومات األشياء بين تربط التي العالقات يكشف . أ

 .جديدة بطريقة المعرفة يستخدم . ب

 . السريعة المتغيرات مع يتفاعل . ت

 المختلفة واألدوات األفكار من االستفادة يستطيع . ث

 التفكير في بالمرونة يتميز . ج

 .متوقعة غير األشياء مع يتعامل . ح

 الجديد الموقف في يعرفها التي المعرفة يطبق . خ

 بالقدرات وثيقاً  ارتباطاً  مرتبط اإلداري بداعياإلالسلوك  أنواع جميع بأن الباحثة خلصوت
 ويضمن خدمات إلنتاج تؤهلهم والتي والضباط المديرين بها يتمتع التي والسمات واإلمكانيات

 العاملين بداعياإل السلوك ذوي المديرينو  الضباط وأن ,المؤسسة داخل ومتطورة متقدمة عمليات
 مع للتعامل ةإبداعي بطريقة وقدرتهم معرفتهم يستخدموا أن يجب العسكرية الطبية بالخدمات
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 والمتطورة الجديدة األفكار من االستفادة ويستطيعون ومبتكرة ةإبداعي بطريقة المختلفة المواقف
 .بالعمل بالمرونة يمتازون كما بالعمل لالرتقاء

 

 بداعياإل السلوك أساليب 
 :منها فردية وأخرى جماعية بداعيالسلوك اإل أساليبأن  يرى هينجز

 : (:53 2004, هينجز)الفردية وهي بداعياإلالسلوك  أساليب. 7
الهيكل العظمي للسمكة ويقوم هذا األسلوب على تسجيل المشكلة وأسبابها بالشكل الذي تظهر . أ

به في النهاية كالهيكل العظمي للسمكة حيث يتم تسجيل المشكلة وأسباب تلك المشكلة ودراسة 
ة لها ويركز على المشكلة المشكلة من جميع أبعادها وبيان العالقات بين األسباب واألهمية بالنسب

 الفعلية والترتيب المنطقي لخطوات حل المشكلة 
مخطط األسباب المتابعة ويستخدم هذا األسلوب لتحديد أسباب المشكلة بطريقة متتابعة . ب

ومتسلسلة عن طريق تسجيل المشكلة ثم تسجيل أسباب المشكلة وصوال لكافة التفاصيل بالمشكلة 
 وأسبابها ووضع الحلول لها 

وتسجيلها على  األفكارانتاج أكبر عدد ممكن من  إلىالخريطة الذهنية  وتهدف هذه الوسيلة . ت
شكل خريطة وضع عليها السلوك المتبع لحل المشكلة ومن ثم دراسة الخريطة ووضع خطوط حول 

 .السلوك المراد تنفيذه في حل المشكلة
 :الجماعي تتمثل في بداعياإلالسلوك  أساليب. 6
يعد العصف الذهني وسيلة للحصول على أكبر عدد ممكن من السلوك : العصف الذهني. أ

آرائهم  بإبداءوالضباط  المديرينفي وقت محدد عن طريق عرض المشكلة ومطالبة  بداعياإل
 , توفيق)للوصل للهدف المراد تحقيقه بداعياإلهم دون تردد ومن ثم أخذ السلوك أفكار و 

97:1998) 
  بداعياإلالتي تهتم بالسلوك  األفكارانتاج أكبر عدد من  إلىتهدف  :القائمة المعدة مسبقاً . ب

أبو النصر )التعديل  للموضوع  أومن التغيير  نوعحيث تضمن مجموعة من البنود تمثل كل منها 
,35:2004) 
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تكوين العناصر الجزئية للسلوك ودمج  إلىيهدف هذا األسلوب :  المورفولوجيالتحليل . ت
حلول متعددة تقوم على تحليل المشكلة وأبعادها  إلىبعضها ببعض بطريقة جيدة من أجل التوصل 

 . (44: 2004, مكدرموت,أوكونور) القابل للتنفيذ بداعياإلواختيار السلوك 
المختلفة التي ال يوجد بها  األفكاريقوم هذا األسلوب على الجمع بين  : التأليف بين األشتات. ث

ة على األعضاء ويطلب منهم صلة وال رابطة ويقوم القائد الفاعل بعرض الموضوع محل الدراس
: 2000 ,بردان)في ضوء المعايير المتخذة بداعياإلالمتعلقة بالسلوك  األفكارآرائهم ثم تقييم ابداء 

40)  
 بداعياإله عن األسلوب أفكار يقوم هذا األسلوب على تسجيل كل عضو :  االسميةالمجموعة . ج

  (33: 1992, جواد)تجاه الموضوع المطروح كتابة ثم اتخاذ الفكرة التي تحوز على أعلى الدرجات
  :وهي فرج ذكرها إبداع آخرى أساليبوهناك  
 عنها ويعبر ةبداعياإل القدرة تلك خالل من إليه الفرد توصل ويتم :الفرد مستوى على اإلبداع -

 الذكاء ومستوى الشخصية مثل متداخلة واجتماعية نفسية شروط عدة على ويتوقف إبداعي سلوك
 والقاعدة والقيم الحكومية والمؤسسات والمجتمع والجماعة المدرسة يشمل والذي ,االجتماعي والسياق
 .( 2004:52الشريف,) للمجتمع الحضارية الثقافية

 جماعة قبل من إليه التواصل أو تقديمه يتم الذي اإلبداع وهو :الجماعة مستوى على اإلبداع -
  خدمة تقديم أو عمل ألداء جديدة طريقة تقديم أو مشكلة لحل
 المؤسسة خالل من يتم الذي اإلبداع وهو : المؤسسة مستوي على اإلبداع -
 : )  576:  1980,فرج )يلي بما تتصف المبدعة المؤسسة 
 .العمل وبدائل مقترحات تفهم في العاملين مشاركة خالل من اإلنتاجية . أ
 للعمل أخالقيات يتهاون وال منها بد ال وقيم ومبادئ أساسية توجهات حيث من واللين الحزم . ب

 .العمل أداء أثناء للعاملين الصالحية في وتفويض ذاتية استقاللية الوقت ذات وفي تطبيقها
 .المبدعين ويشجع اإلبداع يؤيد نظام وجود . ت
 اإلدارية والوحدات واإلدارات المستويات عدد حيث من التنظيمي الهيكل في البساطة . ث
 للمؤسسة ليس عمل مجاالت إلي االنتقال وعدم المبدعة للمؤسسة األصيلة بالمهارة التصاق . ج

 .فيها متأصلة مهارة
 .أحياناً  الفشل رغم المستمرين والتجريب الممارسة نحو والميل الميداني االتجاه . ح



77 

 

 .اتطبيقه على ويعملون الجميع يعرفها للعمل وأخالقيات مبادئ وتطوير القيمي التوجه . خ
ذا  لدعم استراتيجياتعدة  فهناك ومديريها لضباطها بداعياإل إنتاجها تزيد أن المؤسسة أرادت وا 
 :وهي األداء لتطوير الدولي ويذكرها المؤتمر انتهاجها يمكن بداعياإل السلوك

 في العاملين المديرين تمكين إلى تهدف وهي :الجديدة األفكار وتوليد استخراج أساليب . أ
 أساليب أفرادها بتعليم المؤسسة تقوم حيث للسلوك الجديدة االبتكارات فريدمن توليد إلى المؤسسات
 مواقف في استخدامها يمكن بأداة المديرين هؤالء إمداد في القصد هذا ويتمثل بداعياإل السلوك
 .(: 35  2004, هينجز)محددة

 من وذلك الناجح للسلوك بداعياإل  األداء لتحقيق : المطلوبة المهارات على المديرين تدريب . ب
 .الخاص العمل منهج في إبداعاً  أكثر المؤسسة أفراد جعل بقصد أوسع تأثير ايجاد خالل

 على المديرين هؤالء وتوزيع مبدعين مديرين توظيف عند وتقييم اختيار عمليات استخدام . ت
 .به يتسمون الذي بداعياإل السلوك لمستوى المالئمة الوظائف

 تسيير إلى تؤدي بطريقة والثقافة العمل, ومناخ الهيكل, مثل خصائصها بتغيير تقوم أن . ث
 . 2009: 88) ,األداء لتطوير الدولي المؤتمر(اإلبداع عمليات

سلوك فردي وجماعي  أساليببين  بداعياإلالسلوك  أساليبأنه تنوعت  إلىتخلص الباحثة 
ة وبأقصر الطرق إبداعيهو حل المشكالت التي تواجهه بطريقة  إبداعيسلوك الوالهدف من اتباع 

 ال للعاملين بداعياإل السلوك تنميةوأنه حتى يتم  ,جماعي أو وك فرديوبجهد أقل سواء كان سل
 ويسر بسهولة المنوطة األعمال كافة نجازإل وهادفة واضحة استراتيجية تبني خالل من إال يتم

تقان  ن ممارسةأو , الروتيني العمل عن والبعد اآلخرين آراء وتقبل الجماعي العمل روح وسيادة وا 
 يؤدي اً جديد اً وفكر  وسالسة مرونة أكثر العمل يعطي عملهم في بداعياإل للسلوك المديرين الضباط

 المستوى على سواء بالمؤسسة العمل يرتقي وبذلك , بالعمل والرقي وبدقة بسرعة المهام نجازإل
 .الطبية الخدمات جهاز في للعاملين والسعادة الرضا من قدر أكبر وتحقيق ,  الجماعي أو الفردي
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 بداعياإل السلوك في المؤثرة العوامل : 

 :في للقائد الفاعل تتمثل بداعياإل السلوك على تؤثر التي العوامل من العديد يوجد
 :البشرية بالموارد ترتبط عوامل .7

كسابهم المديرينو  للضباط التدريب فرص في وتتمثل  بشكل التغيير على تساعد جديدة مهارات وا 
 لديهم الثقة يعزز أن شأنه من الذي األمر والوظيفي و واالستقرار األمن عنصر وتوفير ايجابي 
 .)  2000 :87القطاونة,(والتقدم النمو فرص لهم ويوفر الذات ويطور

  : هيكلية عوامل .6

 القرارات اتخاذ في والالمركزية المرونة يتبنى الذي التنظيمي الهيكل عناصر وتتضمن
 . والخارجية الداخلية البيئة لمتغيرات السريعة واالستجابات

 :الشخصية الصفات . أ
 والحساسية والسيطرة,والمبادرة والفكاهة الذات وتأكيد والمزاجية والدافعية والمثابرة المرونة مثل
حسن ) واالبتكار اإلبداع على قدرة أكثر هم الخصائص هذه بمثلعون تتمي الذين فاألفراد للمثيرات

,48:2003) . 
 :الفرد لدى االستقاللية درجة . ب

 فرص من يقلل ,في سلوكهم  اآلخرين تقليدآلخرين و ل السائدة السلوكية باألنماط دالتقيي إن
 فمن اآلخرين بآراء االلتزام وعدم الستقالليةالتميز وا إلى الميل أما الفرد, لدى اإلبداعو  االبتكار
 .(46: 2002الكبيسي ,)هملدي بداعياإل السلوك تطوير في سهمي أن ذلك شأن
 :البيئة طبيعة . ت

 الذين فاألفراد لديهم, بداعياإل السلوك قدرات تطور على تؤثر األفراد فيها ينشأ التيإن البيئة 
أما األفراد الذين يعيشون في  اإلبداعيكونوا أكثر قدرة على  والدعم التشجيع تقدم يئاتب في ينشئون
 قدرة أقل نيكونو  والرأي الفكر عن للتعبير الحرية افساح والنقد,وعدم بالتسلط تمتاز متشددة بيئة
 (2006: 24قناديلي,(بداعياإل التفكير على
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  والتعليم التربية أساليب . ث
تاحة والتشجيع والدعم والتسامح التقبل علىالقائمة  والتعليم التربية أساليبإن   للمتعلم الفرصة وا 

بداء والمناقشة الحوار في  التي األساليب حين في لديه, بداعياإل السلوك تعزيز علىتعمل  الرأي وا 
 التطبيقية, األبحاث معهد)  بداعياإل السلوك من تحد الجاهزة المعلومات وتقديم التلقين, على تقوم

45:2007) 
   :الخيال  سعة . ج

, جروان)الذهني والتصور الخيال على رئيسي بشكل يعتمد ةإبداعي بطريقة المشكالت يتم حل
2002 :54) 

    :الخبرة . ح
هي شبكة متداخلة من أو هي القابليات العملية والقدرات التي يمتلكها األفراد في الجانب الميداني 

االحتماالت التي تشكل الخارطة اإلدراكية المستخدمة من قبل األفراد في اكتشاف المشكالت وحلها 
 ومن خالل ما يأتي اإلبداعإلسهام الفاعل في تحقيق وهنا تلعب خبرة الفرد با .ةإبداعيحلواًل 

 : 2003: 72) الصرايرة, )
ثارتها األفكاروصف  - جديدة ال عالقة لها بالمشكلة التي هي موضوع  أفكارأي البحث عن  :وا 

 .(2004, خبراء مركز الخبرات المهنية لإلدارة)الدراسة 
تعني الخبرة للمبدع في المثابرة لتحقيق إنجاز يشكل التحدي جوهره؛ ألن  :اإلنجاز والتحدي -

الحرارشة )بذل جهود مضاعفة إليجاد الحل المناسب  إلىصعوبة المشكلة وتعقدها تدفع المبدع 
 . 2006: 31) ,والهيتي

حيث تفيد الخبرة في زيادة إدراك الفرد المبدع للتوقعات الخاصة باألدوار التي  :توقعات الدور -
 .(37: 2000, القريوتي) يمارسها 

الهدف المحدد,  إلىتفيد الخبرة في صياغة أسلوب تناسب العمل للوصول  :أسلوب العمل -
ويستخدم في هذه الحالة أسلوب التأمل أي أبعاد المشكالت الصعبة ووضعها جانبًا وبشكل مؤقت, 

 . (  88:2000الرحمن, عبد) .المشكلة وآفاق جديدة إلىثم أداء عمل آخر, ثم العودة 
 النفسي باألمان عوامل وهي الشعورلا يتأثر بالعديد من بداعياإلأن السلوك  إلى تخلص الباحثة

 بأطر المرنة الجديد,والنظرة بلقوت الخبرة, على والتفتح األفكارو  النفس عن التعبير في والحرية
 في واألصالة لسلوك المبدعين, الذاتي التقييم بين قوية عالقة للموقف وهناك وشاملة متعددة
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المطلوب لتطوير عمل المؤسسة والعاملين  بداعياإلوكلها تعمل على تحقيق السلوك  لديهم التفكير
 .فيها 
 

 بداعياإل السلوك نواتج 
 النحو على للمديرين يوفرها التي الطالبي تذكرها كما بداعياإل السلوك اجمال نواتج يمكن
  ):  2002 :104الطالبي,)التالي

 . قائمة لمشكالت جديدة وحلول طرق وابتكار والتجديد للتطوير وسيلة .1

 . الطبية الخدمات جهاز في للعاملين والعقلية الفكرية القدرات تنمية في المساهمة .1

  .واالبتكار للتطوير لهم الفرصة اتاحة طريق عن قدراتهم من واالستفادة البشرية الموارد استثمار .3

 .برامج جديدة متطورة  بإتباعوذلك  المختلفة وخدماتها الصحية لمؤسساتا كفاءة رفع .4

 .والعاملين المديرين لدى العمل لبيئة والمعقدة المتغيرة الظروف مواكبة .1

 . وعدم تذبذبها  الصحية والمراكز المؤسسات استقرار على الحفاظيعمل على  .6

 والموظفين المؤسسة على بالنفع يعود بما إلداريالعمل على تطوير التنظيم االداري للمؤسسة    .7

 .من خالل دعم المؤسسات وتطويرها   للمؤسسات التنافسية القدرة زيادة .9

 .والمتغيرات الجديدة العولمة متطلبات مع للتعامل المؤسسة تمكين .8

 من الصحية المؤسسات الموجودة في  والتنظيمية االدارية المشكالت مواجهةالقدرة على  .11
 . والتنمية والتطوير التغيير خالل

 اكتسابهم العسكرية الطبية الخدمات في العاملين المديرين أن سبق مما الباحثة خلصستوت
 المؤسسة عمل على والحفاظ االداري التنظيم خدمات تحسين على قادرين يجعلهم بداعياإل للسلوك

 من تواجههم التي المشكالت حل على القدرة لهم وكما العمل في كفايتها ورفع وتطويرها واستقرارها
 المستقبلية والمشكالت القائمة للمشكالت والمبتكرة الجديدة الحلول وضع خالل
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 المفاهيم ببعض وعالقته بداعياإل السلوك 
يضاحينبغي التمييز  وبعض المفاهيم األخرى الشائعة التي لها  اإلبداعالعالقة بين مفهوم  وا 
 : بداعياإلعالقة بالسلوك 

 : االبتكار .7
 . (18: 2000بردان ,)المبدعة في المنظمة  فكارهو التطبيق العملي الناجح لأل

 :الموهبة  .6
ة والفنية بداعياإلأكثر من المجاالت العقلية و  أواستعداد موروث في مجال  أوقدرة فطرية 

, حريم)الكشف والرعاية لتبلغ أقصى حد ممكن إلىوالرياضية واللغوية واالجتماعية والنفسية تحتاج 
2009 :83) 

 :الذكاء .4
مجموعة قدرات تمكن الفرد من التعلم واكتساب المعرفة واستخدامها والمحاكاة  أوقدرة عقلية 

 . (2000: 32صادق ,و , الشربيتي) لحل المشكالت واتخاذ القرارات والتكييف مع البيئة واآلخرين
 
 اإلبداعواالبتكار فاالبتكار نتاج  بداعياإلالباحثة أن هناك عالقة وطيدة بين السلوك خلص ت

في التعامل مع المواقف والوصول  إبداعيوال ابداع بدون ابتكار فاالبتكار يساعد على اتباع سلوك 
قدرة عامة مستقلة ضمن  اإلبداعفوالموهبة  اإلبداعألفضل النتائج ويوجد اختالف بين مصطلح 

ي توجد بيئي أ لإلبداععدة مجاالت للموهبة وليست مكونا من مكونات الموهبة وأن المكون الرئيس 
والسلوك في بيئة معينة بينما المكون الرئيس للموهبة وراثي والموهبة طاقة كامنة ونشاط  األفكار

وعملية ابداع قد تكون نتاج لهذا النشاط وتلك الطاقة فالمبدع البد أن يكون موهوب وليس كل 
خص فئة معينة والذكاء فالذكاء قدرات ت بداعياإلوهناك اختالف بين مفهوم السلوك  موهوب مبدع 

يتصف به جميع األفراد بدرجات متفاوتة وتخلص  اً الذي يعد سلوك بداعياإلبخالف السلوك 
يتميز  إبداعيوالذكاء حيث أن كل من له سلوك  بداعياإلالباحثة أن هناك عالقة بين السلوك 

 .بالحد األدنى من الذكاء
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 المبدعة الشخصية خصائص  
  :وهي الخصائص من بمجموعة وشلدن العاجز يذكره كما اإلبداع يتميز

 :  الخصائص العقلية .7
 واألصالة والطالقة بالمشكالت التحسس و األفكاروتتمثل في القدرة على انتاج أكبر قدر من 

 من خالل التخيل والتأليف والتحليل .الهدف نحو االتجاه ومواصلة والمرونة
  :الخصائص الشخصية والدافعية .6

بالتعليمات وكسر القيود  دالتقيي إلىالمخاطرة وتقبل الغموض وعدم الميل  إلىوتكمن في الميل 
) الجديدة المبدعة في السلوك لألساليبالذاتية وتحمل المسئولية والتمتع بالثقة بالنفس والتحمس 

 .(2000: 36 يونس,
  : الخصائص المعرفية .4

 أو منتج صورة يكون فقد ,ملموساً  مادياً  يكون أن بالضرورة ليس عنه ينتج وما اإلبداع جهد أن
 .(2001: 52مصطفى, ) خدمة وعليه أن يقرأ ويطلع  أو معينة رؤية أو فكرة

 :خرى وهىة أإبداعيكما ذكر فرحات ومنصور أن هناك خصائص 
نما  فردية ظاهرة ليس أنه . أ  .والمؤسسة والمجتمع الفرد مستوى على ممارسته يمكن وا 
 وهي أشياء ثالث داخل نضجه أثناء كاملة تبقي لكنها ,ةإبداعي قدرات وبداخله اإلنسان يولد . ب

 .بتفكيره  الخاصة والعمليات وتوجيهاته سلوكه
نما ,معينة فئة على يقتصر ال إنساني سلوك أنه . ت  جميعهم األفراد بها يتصف كامنة طاقة هو وا 

 فتعمل الفرد معها ويتفاعل يعيشها التي الموضوعية والظروف الوراثية للعوامل تبعاً  متفاوتة بدرجات
 .( 2006: 19فرحات ومنصور, (وتنميتها ةبداعياإل قدراته صقل على

 : هي المبدعة الشخصية في توفرها يجب التي والسمات الخصائص همأ نأ الفياض ذكر وقد 

 .الذكاء . أ

 .أهدافه تحقيق على بالنفس الثقة . ب

 .الثقافة و التأهيل من درجة لديه تكون أن . ت

 .المبدع الشخص يحملها التي ةبداعياإل األفكار تنفيذ على القدرة . ث
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 و التساؤالت ويثير بتحليلها يقوم بل تهاعل على الظواهر يرى فال األمور استنباط على القدرة . ج
  1995: 55 ), الفياض(مستمر  بشكل التشكيك

 .رائهمآ من فيستفيد اآلخرين مع ويتعامل واسعة اجتماعية عالقات لديه -

 .األنانية من درجة ,فهناك قابليته و قدراته إلظهار الفردي العمل على يركز -

 الذات إثبات و الوجود إثبات على االندفاع يعزز مما مستقرة غير طفولة بمرحلة يمر ما غالبا -
 (79: 2001الطعامنة ويونس  ,) شعب أحياء منأو  فقيرة أسرة أو مفككة أسرة من يكون ,فقد

 شجاعة إلى تحتاج االختبار ,فمرحلة والمخاطرة والمجازفة واإلقدام والجرأة الرأي على الثبات -
 (2001: 22 جروان,)قبل  من طرحها يتم لم أفكار تقديم عند

 عملية أنه في الشخصية المبدعة تكمن خصائص أهم أن إلى سبق فيما الباحثة وتخلص
 الفرد يمارسه بل فقط فردية ظاهرة ليس وأنه جديد منتج أو فكرة أو جديد عمل عنها ينتج متعددة

 لتنميته الظروف تتوفر لم ما إذا كامناً  يبقي ولكنه اإلنسان داخل موجود وأنه والمؤسسة والمجتمع
 .البشر من معينة فئة على يقتصر ال إنساني سلوك وهو

  
 بداعياإل السلوك معوقات : 

 تعيق كثيرةمتنوعة و   عقباتو  معوقات وجود حقيقة إلىشارت أ والمراجع الدراسات من العديدإن 
 بالنسبة فنية أو أدبية أو علمية قيمة ذات ةبداعياإل للعملية الوصول أو بداعياإل السلوك تنمية

 أجل من مناسبة بيئة إلى تحتاج مولودة ومواهب  قدرات عن عبارة بداعياإل فالسلوك للمجتمع
 تنمية سبيل في عائقاً  تقف التي العوامل وأهم ,توضيحها للتعامل معها و  تهذيبهاللخراج و  ظهارهاإ

 :وهي ( 98:2002  ,حمود  (يذكرها كما بداعياإل السلوك
 :  الفردية المعوقات .1

 تنشأ قد والتي المحيطة البيئة بتأثير تنتج والتي نفسه الفرد وذات بشخص تتعلق معوقات وهي
 :( 2006: 54الحرارشة والهيتي  ,) في وتتمثل طفولته منذ الفرد مع
 اآلخرين  على االعتماد  . أ

 .بالنفس الثقةعدم  . ب
   الواقع  لمجاراة الميلالحماس المفرط و  . ت
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 النتائج  استعجال . ث
 المخاطر تحمل على القدرة عدم . ج
 .الفشل تجنب النجاح و في الرغبة . ح
 :والثقافية االجتماعية المعوقات .6

 تقف والتي المجتمع في السائدة واالتجاهات والعادات العقائد اليد ووالتق األعرافهي تشمل و 
 القدرات وتعزيز تنمية عدم إلىوتؤدي   الجماعي أو الفردي بداعياإل السلوك جاهتا ملحوظاً  عائقاً 

 السلوك تنمية في  االجتماعية الثقافية و العوامل أهمية على الباحثون كما أكد.ةبداعياإل والمهارات
 عكس لإلبداع عائقاً  يشكل قينتل من التقليدية األنماط على يعتمد الذي فالتعليم لفردل بداعياإل

 التي  األسرة إلى حاجة في فنحن الذي يجعل الفرد مبدعًا   واالستنباط التحليل على القائم التعليم
 على تعتمد التي األسرة ألن , والتسلط القهر عن بعيداً  أبنائنا نفوس في والتفكير اإلبداع روح تنمي

 ستكون واستقالليتهم آرائهم عن للتعبير الفرصة عطائهمإ وعدم أبنائنا حقوق وهضم والقهر التسلطية
 ).  42: 1998 ,توفيق ) ألبنائها المبدع التفكير طريق في عقبة

 : البيئية المعوقات .4
 والبطالة الفقرات البيئية التي يعيشها الفرد مثل لإلبداع تتمثل في المعوق قاتلةال عوائقإن ال
 فةوكا والتجارة السوق ونظام العمل في العامة والصحة ,السالمة نحو الوعي , البيئي والتلوث

 .(2002: 64, حمود) والصحية والتنموية والسياسية االقتصادية بالجوانب المتعلقة المتغيرات
 :التنظيمية المعوقات .4

 والقوانين كاألنظمة به يعمل الذي العمل اطار في السائدة التنظيمية العوائق كافة هي
جراءات األنظمة.في الحوافز المعوقات هذه وتتمثل الخ....واللوائح  والتعليمات   وا 

 )قيادة لا نمطو العمل  ضغوط والبشرية المادية اإلمكانات.المركزية.والمعلومات االتصاالت.العمل
 .(44  2002: الزهري ,
 ومنذكرها شوشة  للمديرين بداعياإل السلوك من تعيق التي العوامل من مجموعة هناك أن
 :2011: 12-13) شوشة,)أهمها
 .أي الروتين في العمل واإلنجاز العمل حساب على واألنظمة القوانين بتطبيق الحرفي دالتقيي .1
 صيتهم وشعورهم بالضعفواهتزاز شخ بأنفسهم المديرين بعض ثقة عدم .1
 على أصولها األفكارلنقد  مؤهلة ادارية قيادة وجود وعدم الجديدة فكارلأل لهداما االنتقاد .3
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 الخوف من التغيير ومقاومة المنظمات له,و   تفضيل حالة االستقرار وقبول الوضع الراهن .4
 .الجديدة واعتبارها مضيعة للوقت األفكارباألعمال اليومية الروتينية , ورفض  دالتقيي .1
 .المضمونااللتزام بحرفية القوانين والتعليمات والتشدد في التركيز على الشكليات دون  .6
 . نالمرؤوسي إلىمركزية اإلدارة , وعدم تفويض األعمال الروتينية البسيطة  .7
 .والعمل بروح الفريق عدم اإليمان بأهمية المشاركة من قبل العاملين .9
 .االبتعاد عنه وعزله أوالنيل من الفرد المبدع بالسخرية منه, والتهكم على آرائه والكيد له  .8

إن االنجاز والتفوق الزائد الذي يتجاوز قدرات الزمالء في مجال العمل, يشعرهم بالخطر  .11
 .التوقفوالتهديد مما يحفزهم على 

وخاصة المادية منها مما يجعل العاملين منشغلين عدم االهتمام بالدعم المادي والمعنوي  .11
ي سيجلب لهم مزيدًا من الذ بداعياإلبتدبير أمورهم الحياتية ومصادر رزقهم وتجنبهم للعمل 

 . النبذ والمحاربة والعوز

 والتفكيرلرأي ا حرية تحترماليها   الفرد ينتمي التي البيئة كانت اذا أنه إلى  الباحثة خلصوت
 التي بيئةلا كانت إذا أما ,بداعياإلاتباع السلوك  على الفرد تساعد البيئة هذه فإن ومرنة  والتعبير
 اإلبداع يتجنب الفرد فان عليه وتقسو يفكر من على وتضغط والقهر بالضغوط مليئة الفرد يعيشها
 السلوك معوقات نكما ترى الباحثة أ, اآلخرين توقعات عن تخرج جديدة أفكار تقديم أو بالتفكير

 والمادية البشرية الموارد نقص في تكمن العسكرية الطبية الخدمات في العاملين للمديرين بداعياإل
 الشعور تدني بسبب القيادة دعم وعدم عملهم, نطاق في القرارات لصنع لهم السلطة توافر وعدم
 .بها يهتموا حتى بهم وتهتم تعززهم لم العليا القيادة بأن لديهم
 

  بداعياإلالنظريات المفسرة للسلوك 

أصبحت تعرف بالنظريات وقدمت   أفكارقام عدد من العلماء والكتاب وعلماء االدارة بطرح 
 :وهي  بداعياإلهذه النظريات معالجات مختلفة للسلوك 
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   ( :  march .simon) نطرية .7
من خالل معالجة المشكالت التي تعترض المؤسسات اذ  بداعياإلفسرت هذه النظرية للسلوك 

توجه بعض المؤسسات فجوة ما تقوم به وما يفترض أن تقوم فتحاول من خالل عملية البحث خلق 
 -بحث  –حسب هذه النظرية بعدة مراحل هي فجوة أداء عدم رخاء  اإلبداعابداع وتمر عملية 

تغيرات  أولعوامل خارجية مثل التغيير في الطلب بداع حيث تعزي الفجوة األدائية إعدم تخلي ثم 
لىفي البيئة الخارجية و   )اداء عالية معاييروجود  أوعوامل داخلية مثل تعيين موظفين جدد  ا 

  ).  80:2010 ,العالقي
  (  Burns ,Stalker) نظرية .6

ول من أكدا على التراكيب والهياكل التنظيمية المختلفة تكون فاعلة في مجاالت مختلفة أ اكان
 بداعياإلومن خالل ما توصلوا اليه أن الهياكل األكثر مالئمة هي التي تسهم في السلوك 

وتطبيقاته على المؤسسات من خالل النمط اآللي الذي يالئم بيئة العمل المستقرة والنمط العضوي 
ئم البيئات سريعة التغيير فهو يسهل عملية جمع البيانات والمعلومات الذي يال
 .Hargand sandet,1992:47))ومعالجتها

  (  willson) نظرية .4
ادخال تغيرات في المنظمة  إلىتمر من خالل ثالث مراحل هدفت  بداعياإلبين عملية السلوك 

الوعي بالتغيير  أووهي ادراك التغيير واقتراح التغيير وتبني التغيير وتطبيقه ويكون بادراك الحاجة 
متباينة بسبب عدة عوامل منها التعقيد  اإلبداعالمطلوب ثم توليد  المقترحات وتطبيقها وان نسبة 
اد عدد المهمات المختلفة كلما زادت المهمات في المهام البيروقراطية وتنوع نظام الحفظ وكلما ز 

بصورة جماعية وعدم ظهور صراعات كما أن الحوافز لها  اإلبداعالغير روتينية مما يسهل ادراك 
 .ايجابي لتوليد االقتراحات وتزيد من مساهمة أغلب أعضاء المؤسسة  تأثير
   Harvey Mill)) نظرية .3

فانصبوا تركيزهم على   march ,simon  stalk er ,burnsلقد استفاد مما قدمه كال من 
ة فقد وصفوا بداعياإلمن خالل مدى استخدام المؤسسة للحلول الروتينية  بداعياإلفهم السلوك 

أنواع المشكالت التي تواجهها المنظمات وأنواع الحلول التي قد تطبقها من خالل ادراك المشكلة 
مشكالت تم التصدي لها سابقا  أوالجة حاالت لمع روتينيةوضع حلول  إلىفالمؤسسة تسعى 

غير روتينية دامها من قبل لمعالجة المشكالت ة لم يتم استخإبداعيوأيضا تسعى الستحضار حلول 
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ة بداعياإلاالستثنائية بتبني الهياكل التنظيمية كما تناولوا العوامل التي تؤثر في الحلول  أو
فكلما زادت مثل  يالتكنولوجمثل حجم المنظمة وعمرها ودرجة المنافسة ودرجة التغيير  والروتينية

 .(1998: 55 ,وهابعبد ال)هذه الضغوطات يتطلب األمر أسلوب أكثر ابداعًا لمواجهتها  
 (    Hang ,Aiken)نظرية  .5

فضال عن العوامل  اإلبداعتعد أكثر النظريات شمولية اذ أنها تناولت المراحل المختلفة لعملية 
على أنه تغيير حاصل في برامج المنظمة تتمثل في اضافة خدمات  بداعياإلالمؤثرة وفسر السلوك 

 : 94:2004 ), ال عرون)في بداعياإلجديدة وحددت مراحل السلوك 
 تقييم النظام ومدى تحقيقه ألهدافه :مرحلة التقييم  . أ
 المطلوبة والدعم الماليالحصول على المهارات الوظيفية : مرحلة االعداد  . ب
 واحتمالية ظهور المقاومة اإلبداعبتكملة  البدء:مرحلة التطبيق  . ت
 .سلوكيات ومعتقدات تنظيمية : الروتينية . ث
 (   zaltman ,others) نظرية .2

كعملية تتكون من مرحلتين هما مرحلة البدء ومرحلة التطبيق ولهما  لإلبداعتنظر هذه النظرية 
على  بداعياإلممارسة جديدة لوحدة التبني ووصف السلوك  أومراحل جزئية ويعتبر على أنه فكرة 

اال أنهم توسعوا في شرح   Hang .Aikenأنه عملية جماعية وليست فردية واعتمدوا على نظرية 
 المشكلة التنظيمية وأضافوا متغيرات أخرى هي العالقات الشخصية وأسلوب التعامل مع الصراع

  . 21:2010  ), عبوي)
عدادهام المشكلة يقوفق النظريات يعتمد على ت بداعياإلتخلص الباحثة أن السلوك     وا 

ل مشكلة على السلوك المبدع المناسب لك واتخاذتقييمها ووضع عدة أجوبة للمشكلة  ووتطبيقه 
وتتفاعل هذه النظريات في  ال يصلح لمشكلة أخرىحيث ما يصلح من سلوك لحل مشكلة  حده

 . في عمل من األعمال بداعياإلتفسير السلوك 
  

 االسالمي التصور في بداعياإل السلوك 
لُيْطلق الطَّاقاِت الفاعلَة والمؤثِّرة, ويدفع اإلنسان الكتشاف قوى الكون  جاء اإلسالم

ويوظِّف مواهب اإلنسان توظيًفا حضاريًّا الئًقا بالكرامة  ويحفز النشاطات العقليَّة والعمليَّة, وأسراره,
عها ويرعاها؛ ليقوم كل فرد في المجتمع بسد الثغرا اإلنسانيَّة, ويقدر التخصُّصات ت في ويشجِّ
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                                                 .فيه المكان الذي يعمل ويبدع
هَي  -َيراها اإلسالم  ة, الَّتي تنهض بالمجتمع كمابداعياإلإنَّ االنطالق الصَّحيح لبناء الُقْدرة     

 اإلبداعطاقة هائلة من  إلى التَّربية اإليمانيَّة التي تربط الُمْبِدع بأصول ديِنه, فاإلنسان يتحوَّل
 والعطاء عندما يقوم إبداعه على أساس من اإليمان, والصدق, والوضوح, والوعي الصحيح

 .                 17:2006).  ,الغامدي)
اإلنساني, وحثَّ اإلنسان على اسِتْخدامه  هو الدين الوحيد الَّذي رفع شْأن العقل فاإلسالم     

َن األَْرض   } [الىتعوالنَّظر في الكون وعمارة األْرض؛ قال اهلل   }{َواْستَْعَمَرُكْم ف يهَ  هَُو أَنَشأَُكم مِّ

 . { 61 : هود
عصب الحياة, وبها تتحقَّق رفاهية اإلنسان,  بداعياإلإنَّ القدرة  على استعمال السلوك     

واسِتْقراره وَنهضُته, فالحياة على األْرض َتستحيل بدون وجود ُمْبِدعين َيكتِشفون  ومْجُده
              وُيجدِّدون ويطوِّرون, وينوعون األنشطة البشريَّة والعمرانيَّة ويخترعون,

ه المبدع ليحِرص على ما ينفُعه ة بداعياإل, ويستعين باهلل وال يعِجز, ويعالج الندرة فاإلسالم يوجِّ
كما يهتمُّ و  ,إشباع الرَّغبة الذاتيَّة أومن كلِّ ألوان التسلية والتفاخر,  بداعياإللديه, وينقِّي هدَفه 

ة في العمل  إبداعي أساليب؛وذلك باستخدام بداعياإلة والحوار بداعياإلاإلسالم بالمناصحة 
   29:2011) .                                                      ,محبوبة)لتتكامل

َواْفَعلُوا الَخْيَر لََعلهُكْم }الىتعاهلل  الِفْعل اإلنساني بالخيريَّة لتحقيق الفالح؛ قال كما ربط الُقرآن   

 . { 77 : الحج }{ تُْفل ُحونَ 

عة على  يهتمُّ اإلسالم     , ويرغِّب في َتحصيل ثواِب الدُّنيا واآلِخرة ِلَمن اإلبداعبالبيئة المشجِّ
عِمل صالًحا؛ وذلك ليتحمَّس المبدع للرِّسالة التي َيحملها, ويدُخل عالم النَّجاح الواِسع, فتمتِلئ 

                    اإلبداعالحياة باإليجابيَّة والخير, وال يتوقَّف قطار 
ة برؤيٍة ُشموليَّة متكاملة, ال ُتهمل ذرَّة من شؤون النَّفس بداعياإل كما أنَّ اإلسالم َيبني الُقْدَرة   

والمجتمع, وُيحرِّك أبناَءه في إطاٍر من التَّوازن واالعِتدال, الَّذي ال ينحرف بالِفْطرة اإلنسانيَّة عن 

يرٌ  }الىتعقال    جوهرها الصَّحيح؛ ْئتُْم إ نههُ ب َما تَْعَملُوَن بَص   . { 40 : الحج }{ اْعَملُوا َما ش 
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إسراف  إلى للمجتمع بالنَّهي عن كل إبداٍع يؤدِّي بداعياإلكما أنَّ اإلسالم يْحرس الكيان    

ْهالك للّنعم والثَّروات التي يمتلكها اإلنسان؛ قال  بُّ  َوالَ  }الىتعوتبذير, وا  تُْسر فُوا إ نههُ الَ يُح 

 . { 141 : األنعام }{ الُمْسر ف ينَ 

ع اإلسالم عليه, وكلُّ تْقنية تؤدِّيفكلُّ إبداع  الْزِدهار الحياة  ينَفُع النَّاس وَيمُكث في األرض يشجِّ
وضياع  من االنِفالت, يرغِّب فيها, مع التمسك التَّام بالخصوصيَّة الحضاريَّة التي تحمي مجتمعاِتنا

 132:2001 ).                               ,القحطاني) شخصيَّتنا الحضاريَّة
ة في المجتمع باالهِتمام بالطِّْفل وتوجيهه لتقدير ذاته؛ كي يتفاعل مع بداعياإل تْبدأ مسيرة الُقْدرة  

, وَتجعل اإلبداعحوِله وتتوسَّع مداركه, وهذه هي البداية التي تضُعه على طريق  الحياة من
 .إنساًنا سويًّا متوازًنا, قادًرا في مستقبله على القيادة مْنه
يَّة كبرى في المنهج اإلسالمي, فاإلسالم يْدعو الشَّباب للعمل, كتسب إبداع الشَّبابي كما أنَّ  أهمِّ

ا ليقوموا بالنَّهضة, ومساعدَتهم وتوجيههم للتغلُّب إبداعيالتَّأهيل القيادي للشَّباب يعني تكويَنهم 
 .لإلبداع ذي ُيحرِّكهمالتحدِّيات التي ُتحيط بهم, وتوفير المْضمون العلمي القويِّ الَّ  على
اعدة تصعد من ِخالل إبداعات شباِبها, من خالل إعداد كوادر     ة شبابيَّة في إبداعيفاأُلَمم الصَّ

 .َجميع القطاعات الثَّقافية, واالجتماعية, والتَّربوية, والسياسيَّة
وتشجيعهم  يقظة الشَّباب وهمَّتهم, إلىوكلَّما تعاظمت التَّحدِّيات على واقع أمَّتنا احتاج األمر 

ضافة المنجزات الحضارية  حتى ال تتوقَّف حياتنا على  الواقع اإلنساني؛ إلىعلى إنتاج التقنيات, وا 
 .370:2011)  ,وآخرون,النمر)استهالك ما ينتجه اآلخر ونبقى في دائرة التبعيَّة

يسُقط شبابه فيما سقط فيه غيُره من  أوال يظلَّ العالم اإلسالمي عالًة على غيره,  وحتَّى   
والحضارة, فال بدَّ أن  اإلبداعآفاق رْحبة من  إلىاالنحراف والسقوط في عالم األشياء, وينتقل 

, ومقياس هذا التمكُّن في المنظور اإلسالمي أن بداعياإلبهؤالء الشَّباب للتمكُّن  َنصل
 إلىالقوَّة, ومن الحيرة والتشتت  إلىالنُّور, ومن الضَّعف  إلىاإلنسان من الظَّالم  ينتقل
ر  إلىالحركة, ومن األنانيَّة  إلىواليقين, ومن السُّكون  الثبات  إلىحبِّ الخير للنَّاس, ومن التأخُّ

َن الظُّلَُمات  } :إلىالتقدُّم؛ قال تع َراط   إلىن  َربِّه ْم النُّور  ب إ ذْ  إلىأَنَزْلنَاهُ إ لَْيَك ل تُْخر َج النهاَس م  ص 

يد    . { 1 : إبراهيم }{ الَعز يز  الَحم 



91 

 

الرِّعاية المؤسَّسية الَّتي تحتضن إبداعات األفراد, وتنمي خصائَص  إلىة بداعياإلتحتاج الُقدرة 
معلِّم بارز من معالم الخير والعطاء, وهذا  إلىأن يتحوَّل  شخصيَّتهم المبدعة, فكلُّ إنسان ُيمكن

 .لإلبداع؛ ليدُخل منها أصحاب المواهب والتطلُّعات المستقبليَّة يتطلَّب فْتح نوافذ واسعة
ة عند اإلنسان, بداعياإلحياِتنا, فاالهتمام بصغائر األمور يضعف الطَّاقة  ترتيب األْولويَّات في   

ر تقدُّمه وتطوُّره  ..2011: 131)  ,محبوبة) ويؤخِّ
حياتنا اليومية,  ة متجدِّدة بأن تصبح القراءة جزًءا منإبداعيتشجيع القراءة كمْدخل لنهضة 

المبدع غْير القارئ, وكالُهما يتقدَّم  نا, والمبدع القارئ يتقدَّم إبداُعه عنأفكار فالقراءة ترتقي بأفهاِمنا و 
 .,عمَّن ال يقرأ وال ُيبدع

العقدي والمعرفي لالنِطالق في بناء النَّْهضة  الحفاظ على كياِننا تخلص الباحثة علينا 
دائرة المفاهيم المحدودة, وتشجيع  الخروج من وعلينا .المعاصرة, وَتحرير العْقل المْسلم من خموله

هاتنا بداعياإلالتَّفكير  ة بداعياإل الواسع واستخدام السلوك المبدع في عملنا , واخِتبار سالمة توجُّ
, بما اً وفاعليَّة والتزام ًدا وشباًبا,ة األكثر تجدُّ بداعياإللحين والحين, واالستفادة من التَّجارب بين ا

  .يضمن نهضة كريمة لكل إنسان
 

 بداعياإل السلوك قياس آليات : 
 مختلف في اإلبداع تعزز نأ يمكن التي اآلليات من العديد وجود على الكثيرين يجمع
 النظر وبغض فيها العاملين عند بداعياإلالسلوك  ثمار جني على قادرة تكون بحيث المنظمات

 مناخ وتنمية لخلق اهتماماتها من جانبا توجه نأ عليها نإف , اإلدارية أنشطتهم أو مستوياتهم عن
 يتراوح العاملين حرية مدى نأ ولو . ةبداعياإل أعمالهم لتقديم فيه احراراً  أنفسهم األفراد يجد إيجابي
 ما نهائيا تتجاهل التي جدا المقيدة الحرية إلى رأي تقدم أو تصرف إتيان في المطلقة الحرية بين
 . تقديمه يجب

  : هي اإلبداع ودراسة لفحص رئيسة طرائق ثالث هناك نأ وذكر
  : األولى الطريقة
 هأفكار  إلنتاج المبدع بها يستعين أو يعتمدها التي األساليبو  المهارات على التعرف إلى تهدف
 أكان سواء , يستعين وبما واألحداث المواقف مع يتعامل المبدع نأ كيف معرفة وفي , األصيلة

  1992: 177-176). جواد,( اإلنسانية أو الصرفة العلوم مستوى على ذلك
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 :الثانية الطريقة
 ذلك كان إذا فيما لمعرفة وكذلك المبدع الشخص من المقدم الناتج نوع على للوقوف تسعي

  . المألوفة الحالة عن وبعده والغرابة باألصالة فعال يتصف الناتج
 :الثالثة الطريقة

 فقد الدهان أما, إبداعه مستوى وتحديد نفسه المبدع الفرد وتشخيص دراسة إلى تهدف فهي
 أسمته ما عليها وأطلقت لإلبداع كمقاييس عليها االعتماد يمكن التي األساليب بعض إلى تطرق

  : باآلتي وحددتها بالمحكات
 العلمية والتقارير المنشورات عدد -
  بالنشر الترخيص -
   2011: 68) . شوشة,)المنشورة غير البحوث تقارير- 
  .المسجلة االختراع براءات عدد -
 الفنية أو األدبية أو العلمية الجوائز -
  الجديدة تاإلنتاجيا -
  . الجديدة التركيبات -
  1999: 28). , الدهان) .المشرفين من اإلنتاجية الكفاية تقديرات -

 (182-180: 1992, جواد) و  (Gray & Starke, 1988: 328– 329)من كل وأشار
 ةبداعياإل الحركة تنشيط على تساعد نأ شأنها من بمعالم التنظيمي المناخ يتميز نأ ضرورة إلى
 (Gray & Starke, 1988: 328– 329) منها
 جدولة (البحوث ومراكز والمختبرات واآلالت بالعدد) والتعضيد والمساندة(ومعنوياً  مادياً ) لتدعيم .1

 .,بالتنفيذ خاص زمني نظام وفق للتطبيق القابلة اتاإلبداع برمجة) االولويات
 العمل حرية بين التوازن من حالة خلق أي المتاحة العمل وحرية التكييف بين : الموازنة .1

  . المنظمة خاللها من تعمل التي والقوانين

عداد التقارير والبحوث وعلى ضوء إفي  بداعياإلأن آليات قياس السلوك  إلى تخلص الباحثة
ومنها ما يعتمد على قياس  اإلبداعومنها يعتمد على قياس المهارات التي تساعد على النتيجة  
 االنتماء تقوية خالل من العامل الفرد لدى بداعياإلالسلوك يمكن زيادة وتنمية  و  اإلبداعنتائج 
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 خالل من األزمات مع التعامل في العلمية عقليته تشجيع -للمؤسسة التي يعمل فيها و الروحي
 والرشيدة توجيهات المدير الصائبة خالل من  بداعياإلو يتم قياس السلوك  ومعنوي ماديا مكافآته

 وجهة أكمل على العمل انجاز يفترض ما لكل حلول إليجاد العاملين بين العمل لمتطلبات وتوزيعه 
 . المرجوة األهداف وتحقيق النجاز ومناسبة مالئمة حلول إليجاد الموجودة االمكانيات واستخدام

   

 بداعياإل والسلوك القيادة 
والحاجة اليه عندما يدرك متخذو القرار في المؤسسة بأن هناك تفاوت في  اإلبداعتظهر أهمية 

جديدة في  أساليبالمؤسسة الفعلي واألداء المرغوب مما يحثها على دراسة تبني طرائق و  أداء
ثم تصور حلها  األفكاريمر بمراحل يبدأ بالقدرة على توليد  بداعيالعمل وان عملية السلوك الإل

فإن ذلك يتوقف على الوسط الذي يعمل فيه الضابط المسئول والوسائل  إبداعيعمل  إلىوتحليلها 
              يرى وأعن طريق القيادة الفاعلة  بداعياإلماحة له ومن هنا تنطلق فكرة تنمية السلوك ال
   36) . :2009 ,الخفاف) 

عن  مسئولأن القائد الفاعل لكي ينجح باعتباره قائد فاعل في مجموعة وينجح في عمله بصفته 
جيد  إبداعيمؤسسته وكذلك ينجح في مهمته االجتماعية باعتباره مواطنا فعليه اعتماد سلوك 

 التي تتمثل في التخطيط والتنفيذ والتقويم  بداعياإليتوافق مع خطة عمله وأنم يمر في دورة سلوك 
نفيذها فإن التخطيط هو أساس النجاح وعلى القائد الفاعل أن اختبار الخطة ثم تقويمها قبل ت

فراد والمؤسسة ومن ثم التقويم ثانية بعد التنفيذ آخذ بعين االعتبار حالة التوازن بين أهداف األ
 .(37  2003: , حسن)  والمجتمع 

للمؤسسة وضرورة االهتمام بتهيئة المناخ المالئم  بداعياإلومن هنا يتأكد أهمية السلوك 
في القيادة والسلوك للعاملين في المؤسسة وضرورة وجود قادة مسئولين  اإلبداععملية  إلحداث

 : 7 ):   2008بشاوي  ,)وهيبشاوي كما ذكرها  يتميزون بصفات
 تفويض السلطات لمرؤوسيهم .1
 زرع الثقة بمرؤوسيهم  .1
 تعزيز القدرات الموجودة لديهم .3
 تشجيع المرؤوسين على اتباع  .4
 .في عملهم لالرتقاء بعملهم ولتحقيق الهدف المنشود بداعياإلاستخدام السلوك  .1
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حيث أن القائد الفاعل له دور في  بداعياإلتخلص الباحثة أنه يوجد عالقة بين القيادة والسلوك 
للمرؤوسين وذلك عن بث الثقة في نفوسهم وتشجيعهم على اتباع سبلوك  بداعياإلتطوير السلوك 

 ة لديهم بداعياإلاالتجاهات  تطويراداري مبدع وذلك لالرتقاء في عملهم و 
 

 :بحث مخالصة ال
فإنها  بداعياإلمن خالل اطالع الباحثة على كثير من الدراسات التي تناولت السلوك    

ذلك   اإلبداعوتساعدهم على  القادةاستخلصت مجموعة من الممارسات التي يمارسها الضباط 
ة و تقديم الدعم المعنوي والمادي لهم وتشجيع إبداعيوسلوك  أفكار إلتيانبتحفيز وتشجيع العاملين 
ة جديدة وذلك لالرتقاء بعملهم إبداعي فكارلدفعهم نحو التوصل أل القادةروح التنافس بين الضباط 

أمرًا ضروريًا  باعتبارهاوتحقيق أهداف المؤسسة ,ويتم بمواكبة المتغيرات المستجدة على الساحة 
ول لها والتعامل بأسلوب جديد لالتصال والتواصل مع العاملين وطبيعيًا والتكيف معها وضع حل

عطاءهم فرصة للغير في النقاش  ووصول للنتيجة المرجوة من النقاش أهم  للأفكار لمناقشة وشرح 
 ,االخر والعمل بروح الفريقتقبل  ثقافةوعدم مقاطعته حتى يتمكن من توضيح وجهة نظره   ونشر 

 هذه توصياتترسيخ فكرة حرية التعبير والرأي و يجب وحتى نرتقي بأداء العاملين في المؤسسة 
والعمل على تنمية االتجاهات اإليجابية  إكراه أوكبت ومناقشتها بحرية  وبدون أي  األفكارطرح ل

ال بأس  يع العاملين أنهالبد أن يزرع في جم. فير بيئة آمنة من الخوف من الخطأوتو  األفكار تجاه
 العمل على تنمية الثقة بالنفسو .المهم أن يتعلم من ذلك شيئا جديدا في كل مرةو , أن يخطئ

العناية بتقوية وتنمية الدوافع الداخلية لإلنجاز و .توفير خبرات تربوية لتنمية الشعور بالمسئولية,و 
التشجيع على و  وسين في العمل في تقييم واتخاذ القراراتؤ المر  الحرص على مشاركةو  والتميُّز

 .مبدعةمتنوعة  أساليبو  تجريب طرق
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 المبحث الثالث 

الخدمات الطبية العسكرية   

 
 مقدمة 

 أهمية الخدمات الطبية العسكرية  

 المبادئ العامة للخدمات الطبية العسكرية 

 واقع الخدمات الطبية العسكرية 

 أهداف الخدمات الطبية العسكرية 

 مجاالت عمل الخدمات الطبية العسكرية 

 عالقة الخدمات الطبية العسكرية بوزارة الصحة 

 الهيكل التنظيمي للخدمات الطبية العسكرية 

 الصعوبات والتحديات التي تواجه الخدمات الطبية العسكرية 
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 الخدمات الطبية العسكرية

 مقـدمـة:  

نشأت وقد , الخدمات الطبية العسكرية هي مؤسسة طبية تساعد شريحة من المجتمع الفلسطيني
م, وقد حظيت الوزارة 1994وزارة الداخلية منذ اليوم األول لقيام السلطة الوطنية الفلسطينية سنة 

وفير األمن باهتمام ورعاية القيادة السياسية باعتبارها واحدة من أهم الوزارات السيادية لدورها في ت
تطوير قدرات جديدة في سبيل تنفيذ  إلىوتقوم بتغييرات مهمة وتسعى  واألمان للمواطن الفلسطيني,

 .دورها

وتوفير خدمة أمنية أكثر شمواًل للجمهور الفلسطيني بانضمام جميع األجهزة األمنية والطبية  
ومن هذه األجهزة مديرية الخدمات الطبية العسكرية  والتي بدورها تقوم على تقديم  مسئوليتهاتحت 

ولكل  آسرهمالخدمة الطبية والصحية ألفراد األجهزة األمنية  التابعين لوزارة الداخلية ولجميع أفراد 
 :2012, الخدمات الطبية العسكرية)من يحتاج للرعاية الصحية من جميع فئات الشعب الفلسطيني

 . (نت
 

 (نت:  2015, الخدمات الطبية العسكرية)أهمية الخدمات الطبية العسكرية :  

 .تجهيز الوحدات الطبية باألدوية والمستلزمات الطبية .0

 .حسب قانون الخدمة في قوى األمن العناية بالمرضى وتقديم العالج الطبي الالزم .2

 .تدريب منتسبي الخدمات الطبية ورفع كفاءتهم الفنية .3

 .عالج أسر القوات واإلشراف على تطبيق نظام التأمين الصحي المعتمد لذلكتأمين  .4

 .اختيار أفضل األشخاص لياقًة صحيًا لالنخراط في صفوف القوات .5

 .العناية بالموقوفين في مراكز اإلصالح صحياً  .6

 .إعادة تأهيل المرضى المصابين .7

 نللعسكريي المقدمة خدماتها بتنوع كوذل كبيرة أهمية لها الطبية الخدمات أن الباحثةترى وعليه 
 محافظات بكافة وحداتها بانتشار أهميتها تكمن كما والتأهيل االصالح مراكز وتفقدها والمدنين
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 وعالج الطبية التحاليل وخدمة األدوية وتوفير الساعة مدار على المجانية خدمتها وتقديم الوطن
 الوقائي الطب خدمة تقدم كما  التخصصات بكافة الساعة مدار على العالجية والخدمات األسنان

 وتقديم والماء الغذاء وفحص العسكريين تواجد وأماكن األمنية المؤسسات مقرات زيارة خالل من
 الغرض لهذا التوعية دورات وكذلك هامنتسبيل المعدية الوبائية األمراض من للحماية  الالزم مالتطعي

  

 (نت:  2011, الخدمات الطبية العسكرية)المبادئ العامة للخدمات الطبية العسكرية: 
ن لوزارة الداخلية واألمن الوطني وفق قانون قوى منتسبيال نتقديم خدمة عالجية مجانية للعسكريي .1

 2005لسنة  8األمن الفلسطيني رقم 
 الحصول على خدمات صحية عامة ورعاية صحية ذات جودة عالية للجميع وبمساواة وعدالة  .1
 االهتمام بالشرائح المهمشة وعلى األخص المناطق المعزولة  .3
الشراكة والتنسيق بين مختلف مقدمي الخدمات الصحية والشركاء والمؤسسات ذات العالقة  .4

 بالقطاع الصحي الفلسطيني 
 .الحكم الرشيد للقطاع الصحي الفلسطيني .1

 تقديم في االنساني لطابعها وذلك الصدارة مكان تأخذ الطبية الخدمات أن الباحثة تخلص
 الصحية المؤسسات باقي وتنافس بالمجان وذويهم والمدنيين نللعسكريي العالجية الخدمات
   .محاولة تقديم خدمة مميزة الخدمة في يهاهوتضا

  
 واقع الخدمات الطبية العسكرية 

أنشأتها هي خدمات صحية مركزة تنضم للخدمات العسكرية لخدمة العسكريين وهي خدمة جيدة 
: ورئيس األوقاف وتشمل الخدمات الطبية العسكرية الدولة القوات المسلحة بالتعاون مع رئيس

في )الدولداخل :  وتوجد الخدمات الطبية, وعيادات طبية, ومكاتب صحية, مستشفيات عسكرية
وقد ساهمت الخدمات الطبية في إنقاذ كثير من , (المحافظات الحدودية)وعلي الحدود ( األقاليم

االرواح والهدف من إنشاء الخدمات الطبية تالفي األضرار الصحية أثناء الحرب وفي العمليات 
رار الحروب وقلة األض وقد ساهمت الخدمات الطبية في نجاح( مليشيات)ضد القوات المسلحة

إذ  نالعسكرييت الخدمات الطبية العسكرية بنشر صندوق اإلسعاف األولي مع الجنود آوقامت منش

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
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كنت بعيد عن مركز طبي يمكنك مساعدة صديق مجروح وقامت المنشآت الطبية بالتعاون مع 
ورئيس الدولة بإنشاء كلية تمريض عسكري إلخراج كوادر , (وزير الداخلية)رئيس القوات المسلحة 

:  2014, ويكبيديا)ية مدربة للحروب والمستشفيات العسكرية ولزيادة الخدمة الطبية العسكريةطب
 (.نت

األجهزة العسكرية  منتسبية لموفير خدتتخلص الباحثة أن الخدمات الطبية تم انشاؤها ل
 باإلضافةخارجها وذلك  أووالمتقاعدين منهم وذلك بتوفير لهم العالج والدواء سواء في داخل البالد 

 الستفادة المدنيين من خدمات العالج  
 

 أهداف الخدمات الطبية العسكرية 

األجهزة األمنية الحق في  منتسبيحيث أن قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطيني حدد ل
قانون الخدمة )العالج والتداوي في وأنشأ الخدمات الطبية لتقديم هذه الخدمة وذلك على النحو التالي

 :(45 :2005, الفلسطينيالعامة 
توفير ما يحتاجه العسكري وعائلته من أدوية ومستلزمات طبية مع وضع ضوابط وآليات  .1

 .مناسبة لصرفها

للعسكري وأفراد أسرته المكلف بإعالتهم شرعا حق التداوي مجانا في المشافي   (209)مادة 
  .والمؤسسات العسكرية والحكومية

ومن يعيلهم شرعا خارج الوطن على نفقة السلطة الوطنية  يجب معالجة العسكري  (210)مادة 
  .إذا تعذرت معالجته داخل الوطن, على أن يتم ذلك بناء على تقرير اللجنة الوطنية

  2005لسنة  8قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطيني رقم   (211)مادة 

 .جميع فئات الشعب لضمان توفير خدمات صحية شاملة ومتكاملة  .1

قاعدة بيانات دقيقة وحديثة لجميع المنتسبين لألجهزة األمنية وأسرهم والمشمولين توفير  .3
 .بالضمان الصحي
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والعمل على معرفة الحجم الفعلي , تطوير وتحديث األجهزة الطبية في المستشفيات والمراكز .4
 .والدقيق الحتياجات الخدمات الطبية من مصاريف رأسمالية وتشغيلية 

 .قادر على تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية  تأهيل كادر .توفير موارد بشرية و .1

 . بناء نظام فاعل ودائم للجودة يشمل جميع نواحي تقديم الخدمة الصحية .6

 . تعزيز الرعاية الصحية الوقائية وتحسين ادارة األمراض الغير سارية .7

لكل  توفيرها إلى جاهدة ترنو والتي الطبية الخدمات أهداف أهم من أنإلى  الباحثة تخلص
وعائالتهم وذويهم  وكذلك المتقاعدين العسكريين والمتواجدين على  ةمنيمنتسبي المؤسسه األ

وكذلك مسؤوليتها المباشره عن نزالء مراكز االصالح والتأهيل ولم يقتصر تقديم  الخارجية الساحة
عياداتها ومشاركة خدماتها على العسكريين بل للمدنيين من خالل استقبالها لهم في مستشفياتها و 

الرياضيه وكذلك تقديم المساعده  واأللعابفي تغطية كافة الفعاليات الوطنيه  ةنشطالخدمات األ
سعاف والطوارئ ال بل امتد تقديم لحوادث والكوارث من خالل وحدة اإلوالدعم الطبي في حاالت ا

 .وتقديم العالج والدواء  المجانية الطبيةخدماتنا للمجتمع المدني بكافة شرائحه من خالل االيام 
  
 أرض فلسطين للدراسات والتوثيق)مجاالت عمل الخدمات الطبية العسكرية ,  

  : (نت2015:

 .إبداء المشورة في اتخاذ اإلجراءات الالزمة لرفع اللياقة البدنية والصحة النفسية لمنتسبي القوات .0

 .الوطني وأسرهمتقديم خدمة عالجية متميزة لكادر وزارة الداخلية واألمن  .2

 .تطوير كل أفرع الكادر البشري العامل في الخدمات الطبية .3

بداء المشورة لقيادة الوحدات, العناية الصحية للبيئة في أماكن تواجد القوات .4 باتخاذ , وا 
الطقس, السكن, التهوية, تجهيز الماء والطعام, التخلص من )اإلجراءات الصحية الوقائية 

 (.والنوم, المالبس والتجهيزات, النظافة الشخصية الفضالت, العمل والتسلية

 .نشر الوعي والثقافة الصحية ورفع مستواها لدى القوات .5

خبار القادة باإلجراءات الواجب  .6 منع تفشي األمراض والتنبؤ بالمحاذير الصحية المختلفة وا 
 .الصحيةتقليل المخاطر أو اتخاذها لمنع 
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خالء أفراد وزارة الداخلية واألمن .7 عادة تأهيلهم للخدمة جمع وا   .الوطني المصابين وا 

 .التعاون مع قادة القطاعات والوحدات الختيار أماكن تواجد المواقع الطبية والمستشفيات .8

 .استقطاب أفضل الكوادر الصحية والطبية المتخصصة .9

 تبقى إنما سابقاً  سرده تم بما فقط مقتصرة غير الطبية الخدمة مجاالت أن إلى  الباحثة تخلص
 غير فالمجاالت ودورات وتوعية عالج من العسكرية األجهزة سبيتمن وحاجة التطور حسب اً متغير 
 . نالعسكريي وحاجة السوق حاجة حسب متغيرة فهي ثابتة
  
 عالقة الخدمات الطبية العسكرية بوزارة الصحة : 

حيث أن وزارة الصحة هي الحاضنة للخدمات الطبية ويوجد تعاون بينهما وذلك من خالل   
 :(نت:  2011, زارة الصحةو )األتي 

بين وزارة الصحة والخدمات الطبية العسكرية فيما يخدم المصلحة العامة  تعاون عالقةيوجد  .1
وذلك بقيام وزارة الصحة بتخصيص نسبة ثابتة لغير العاملين في وزارة الصحة لألنشطة واالبتعاث 
والبرامج والدورات التدريبية, حيث أّن هناك عدد من منسوبي الخدمات الطبية والعسكرية ضمن 

 .الختصاص في الوزارةبرامج التدريب وا
 يحق لهم العالج في مستشفيات التابعة لوزارة الصحة  نالعسكرييسبين تحيث أن المن .1
 .االشتراك في المؤتمرات والدراسات الطبية بما يخدم الصالح العام .3
 التعاون المشترك في مكافحة األمراض واألوبئة والكوارث التي تحل في البالد للقضاء عليها .4

أن الخدمات الطبية لها عالقات وطيدة مع وزارة الصحة وغيرها من المؤسسات تخلص الباحثة 
الصحية حيث يوجد تعاون بين وزارة الصحة والخدمات الطبية من خالل انتداب موظفي الخدمات 

جهزة تسبي األأنفسهم واالستفادة من الخبرات الموجودة في وزارة الصحة كما يحق لمن رللعمل وتطوي
خدمة العالج في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة وبالعكس كما في حالة الحروب العسكرية تلقي 

 .يوجد تعاون بينهما ويعملون كوحدة واحدة 
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 الهيكل التنظيمي للخدمات الطبية العسكرية : 
ان الخدمات الطبية العسكرية لها هيكلية معتمدة لدى وزارة الداخلية حسب القانون واللوائح وهي     
 :                         حة كالتاليموض

 (4)شكل رقم                         

 

 (2014: مديرية الخدمات الطبية العسكرية)المصدر                        
 

 



010 

 

 :غزة محافظاتادات ومراكز الخدمات الطبية بأماكن مستشفيات وعي

, حرصت قيادة الخدمات الطبية خالل الفترة الماضية على تطوير أداء وعمل الخدمات الطبية
لتقدم أفضل خدمة صحية ممكنة ألفراد األجهزة األمنية وذويهم ولكل من يحتاج للخدمة الصحية 

عيادة الجوازات,و عيادة مديرية : من خالل افتتاح عدد من العيادات والمراكز الصحية مثل ,
إضافة إلي إعادة تشغيل عيادات مراكز اإلصالح والتأهيل التي , وعيادة كلية الشرطة, يب التدر 

مكان  إلىكذلك عملت على تطوير عيادة المحافظة الوسطى ونقلها , دمرها العدو خالل الحرب
و عيادة , وعيادة حجازي, عيادة الشاطئ إلىهذا باإلضافة ,يسهل على المواطنين الوصول إليه

ومستشفى , ومستشفى بلسم في شمال قطاع غزة,وعيادة معبر رفح , وعيادة رفح, خان يونس
 . الجزائر التخصصي في الجنوب 

 :غزة محافظاتادات ومراكز الخدمات الطبية بأماكن مستشفيات وعي(2)جدول رقم             

 العنوان المركز م

 بالقرب من أبراج الندى –بيت الهيا  مستشفى بلسم 1

 عبسان الكبيرة –خانيونس  المستشفى الجزائري 1

 تل الهوى –غزة  ( األردني حالياً ) مستشفى الوئام 3

 معسكر الشاطئ –غزة  عيادة الشاطئ 4

 منطقة التوام -غزة  عيادة حجازي 1

 الوسطي عيادة الزهراء  6

 خانيونس  عيادة خانيونس 7

 رفح  عيادة رفح  9

 معبر رفح  عيادة معبر رفح  8

 الجنوب –الشمال  -غزة عيادة مراكز اإلصالح والسجون 11

 غزة عيادة كلية الشرطة 11

 غزة عيادة مديرية التدريب 11

 (2015: مديرية الخدمات الطبية العسكرية)المصدر 
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 :غزة محافظاتالخدمات الطبية العسكرية في  كادر مديرية

موزعين حسب  874غزة  محافظاتالخدمات الطبية العسكرية في  بلغ عدد كادر مديرية
 (.2016,قسم شئون الضباط واألفراد)الجدول التالي 

 .يوضح جميع كادر مديرية الخدمات الطبية العسكرية( 3)جدول رقم 
سائقي  تمريض إداريون أطباء الكادر

إسعاف 

 وإداريين

تحاليل 

 طبية

فنيون 

 وعمال

عالج  صيدلة

 طبيعي

 المجموع امن أشعة

 874 26 32 35 41 51 55 80 155 170 230 العدد

 .(2016، مديرية الخدمات الطبية العسكرية) :المصدر 

ممرضين  أوأطباء  أوتخلص الباحثة أن الكادر الموجود في الخدمات الطبية سواء اداريين 
حتى يتناسب مع سبي أجهزتها تعددهم قليل جدا ويجب على الخدمات الطبية أن تزيد من عدد من

سبي األجهزة األمنية تلقي تادات وحتى يستطيع منيعدد المواطني المراجعين للمستشفيات والع
 تعطيل في العمل  إلىالعالج الالزم ألنه في حالة نقص الكادر يؤدي 

 

 (نت:  2015, العايدي)الصعوبات والتحديات التي تواجه الخدمات الطبية العسكرية: 
يوجد العديد من الصعوبات والتحديات التي تواجه الخدمات الطبية العسكرية في تأدية عملها 

 أفضلورغم الصعوبات التي تواجها ما زالت الخدمات الطبية تواصل عملها ليل نهار لتقديم 
 :تمثلة في الصعوبات م,الخدمة للعسكريين 

وصول كمية  بعدعدم االستقرار السياسي حيث أن اغالق المعابر أثرت على عمل الخدمات  .1
 لتكفي المرض  الالزمةكافية من األدوية 

 نقص في الكوادر البشرية وهجرة الكفاءات  .1
 ضعف التواصل والتعاون بين مختلف مقدمي الخدمات الصحية في القطاعات األخرى .3
  .ارثالكو  تحاالعدم وجود خطط بديلة ل .4
 قلة الموارد المالية وانقطاع الدعم المادي المقدم بسبب ظروف سياسية واالنقسام .1
 .النقص الكبير في التجهيزات والمعدات الطبية الحديثة .6
 لفرص التدريب واالختصاص وافتقارها النقص في القوى العاملة الصحية البشرية المختلفة, .7
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الوفيات من المرضى بسبب عدم السماح لهم الحصار المفروض على قطاع غزة,وارتفاع عدد  .9
 مغادرة قطاع عزة وخصوصًا فئة االطفال والنساء

عدد كبير من المتطوعين  بإصابةاالنتهاكات اإلسرائيلية على صعيد الطواقم الطبية فتتمثل  .8
 .استشهاد عدد منهم خصوصًا في الحروب أو والمسعفين الذين أصيبوا بجراح وبإعاقات دائمة

وخروجها من الخدمة في وتضرر جزء منها في الحروب سيارات االسعاف  نقص في عدد  .11
 احيان كثيرة

تخلص الباحثة أنه يوجد العديد من الصعوبات والمعيقات التي تحد من عمل الخدمات الطبية 
غالقوأهمها الحصار الواقع من االحتالل االسرائيلي واالنقسام بين قطاع غزة والضفة الغربية   وا 

معبر رفح وعدم وصول األدوية الكافية ونقص في عدد سيارات االسعاف ونقص في عدد الكادر 
ت تؤثر في جودة العمل هدف المؤسسة من تقديم خدمة أفضل للعسكريين يفي كل هذه المعيقاالوظ

 والمدنيين 
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 بحثمتعقيب على ال
ملتزمة بالمحافظة على القوى البشرية في وزارة  الوطنإحدى مؤسسات مديرية الخدمات الطبية ك

, وتأمين الخدمات العالجية, وذلك بالعمل على رفع المستوى الصحي, الداخلية واألمن الوطني
خالء الخسائر البشرية, واإلسعافية, والوقائية وكذلك , وتقديم الخدمة الصحية لها, ومعالجتها, وا 

وااللتزام بمبدأ العمل المشترك , رة الداخلية واألمن الوطنيتقديم الخدمة العالجية ألسر منتسبي وزا
مع جميع مقدمي الخدمة الصحية في فلسطين وخلق قيادات قادرة على وضع السياسات والبرامج 

 . الصحية النوعية

 أوها وللمتقاعدين منهم سواء في الداخل منتسبيان الخدمات الطبية العسكرية تقدم خدماتها ل
نيين تلقي خدمة العالج في دنص القانون أن خدمة العالج مجانية كما يحق للم خارج البالد كما

ان الخدمات الطبية العسكرية توجه العديد من , المستشفيات التابعة للخدمات الطبية العسكرية 
زالت الخدمات الطبية تؤدي  المعوقات والصعوبات في تأدية عملها وبالرغم من المصاعب ما

من أجلها أال وهي خدمة المواطن وتقديم خدمة أفضل وسوف تبقى الخدمات  رسالتها التي نشأت
قصف سيارات الصهيوني من تدمير في منشآتها و  حتاللاالفي عملها رغم ما يحاوله  اً الطبية نبراس

صابةاالسعاف واستشهاد  أنها رغم ذلك ورغم أنف المحتل ستبقى صامدة وتقدم  إالكادرها  وا 
 . ماتـأفضل ما لديها من خد
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 الفصل الثالث

 الدراسات السابقة

 
 مقدمة

 الدراسات السابقة التي تناولت فاعلية القيادة 

 بداعياإلالدراسات السابقة التي تناولت السلوك 

 التعقيب على الدراسات السابقة

 ما تميزت به الدراسة الحالية
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 :مقدمة 
على أن البحوث والدراسات السابقة تلقي الضوء على يتفق معظم المشتغلين في البحث العلمي 

فيما يتعلق بإجراءات بحثه المختلفة مثل صياغة  ,كثير من القضايا التي تفيد الباحثة في دراسته
المعالجة اإلحصائية وتمثل الدراسات  أساليبالفروض وتحديد عينة البحث واألدوات المستخدمة و 

 إذ تمكن الباحثة ,السابقة نقطة البدء في معظم البحوث ,والبحوث التحليلية الناقدة الواعية للدراسات
ون الذين تناولوا موضوعات ذات صلة مباشرة النتائج التي توصل اليها الباحثمن التعرف على 
 . بموضوع دراسته 

استعراض الدراسات السابقة للباحثين في مجال القيادة والذكاء االنفعالي  إلىويهدف هذا الفصل 
العديد من الدارسات السابقة لهذين  إلى الباحثةلالستفادة منها في هذه الدراسة, حيث يعرض 

 . المجالين وذلك ألهميتهما في الدراسة الحالية
ل من موضوع القيادة وموضع وبالرغم من وجود العديد من الدراسات السابقة والتي تناولت ك

أن هذه الدراسات قامت بدراسة الموضوعين من  إالالذكاء االنفعالي في البيئات العربية واألجنبية, 
على هذه الدراسات وجد  ومن خالل اطالع الباحثة ,نواحي مختلفة وحسب البيئة الموجودة فيها

ء االنفعالي في منظمات المجتمع المدني موضوع القيادة وعالقتها بالذكا إلىأنها لم تتطرق  الباحثة
 .الفلسطيني

على مجموعة من  باإلطالع الباحثة تلمي بناء تراكمي فقد قاموانطالقا من أن البحث الع
راسات واألبحاث, ذات الصلة, ومن هنا تم التركيز على أهم هذه الد واألبحاثالرسائل الجامعية 

دراسات فلسطينية و دراسات عربية ودراسات أجنبية على  إلىالدراسات السابقة  الباحثة توقد قسم
  -:النحو التالي
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 الدراسات السابقة التي تناولت فاعلية القيادة : المحور األول 
 : الدراسات الفلسطينية: أوال

فاعلية القيادة وعالقتها بالذكاء االنفعالي لدى قادة منظمات : بعنوان ( 2015، الشاعر) دراسة 

 المجتمع المدني بمحافظات غزة من وجهة نظر العاملين فيها

التعرف على مستوى فاعلية القيادة لدى قادة منظمات المجتمع المدني  إلىالدراسة  هدفت
العاملة في مجال الشباب بمحافظات غزة, من وجهة نظر العاملين فيها, والتعرف على مستوى 

وتم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي, وتكونت عينة الدراسة من عدد , الذكاء االنفعالي لديهم
مات المجتمع المدني العاملة في مجال الشباب بمحافظات غزة, حيث من العاملين في منظ( 223)

 :عدد من النتائج كان أبرزها  إلىوتوصلت الدراسة , استخدم الباحثة استبانتين
مستوى فاعلية القيادة لدى قادة منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الشباب بمحافظات  -

, وهو (80.404)ووزن نسبي ( 4.020)ط حسابي غزة من وجهة نظر العاملين فيها جاء بمتوس
 (.كبيرة)بدرجة 

, وهو (78.935) ووزن نسبي( 3.947) مستوى الذكاء االنفعالي لديهم جاء بمتوسط حسابي -
 (.كبيرة)بدرجة 

عالقة ارتباطيه موجبة بين متوسطات استجابات عينة الدراسة لمستوى فاعلية القيادة لدى وجود  -
مدني العاملة في مجال الشباب بمحافظات غزة من وجهة نظر العاملين قادة منظمات المجتمع ال

 .فيها, واستجاباتهم لمستوى الذكاء االنفعالي لديهم
فاعلية القيادة االدارية لدى مديري ومديرات المدارس : بعنوان ( 2013، حورية) دراسة 

 الحكومية التابعة الدارة التربية والتعليم في المدينة المنورة 

التعرف على فعالية القيادة االدارية لدى مديري ومديرات المدارس الحكومية  إلىهدفت الدراسة 
التربية والتعليم في المدينة المنورة  وتم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي, وتكونت  إلدارةالتابعة 

مديرًا ومديرة تم اختيارهم بطريقة عشوائية, حيث استخدم الباحثة (86)عينة الدراسة من عدد 
 :عدد من النتائج كان أبرزها  إلىوتوصلت الدراسة , استبيانة
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م لبرامج تدريبية ونأهيلية رفع درجة الفاعلية القيادية لدى المديرين والمديرات من خالل تعريضه -
 . ةممنهج

 .خرينرات متنوعة في مجال فهم اآلات مهاالحرص على اكساب المديرين والمدير  -
 .العمل بموضوعية وكيفية استخدام السلطة ومعرفة مبادئ االتصال والمرونة في العمل  -

لدى  اإلبداعدور القيادة الفاعلة المدرسية في تنمية : بعنوان ( 2010العاجز وشلدان، )دراسة 

 معلمي مدارس المرحلة الثانوية بمحافظات قطاع غزة من وجهة نظر المعلمين

لدى معلمي  اإلبداعدور القيادة الفاعلة المدرسية في تنمية  إلىالتعرف  إلىالدراسة هدفت 
دور القيادة الفاعلة . مدارس المرحلة الثانوية بمحافظات قطاع غزة من وجهة نظر المعلمين

, ة العالقات اإلنسانية بين المعلمين, وتشجيعهم على العمل بروح الفريق الواحدالمدرسية في تنمي
من المعلمين ( 303)وتم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي, وتكونت عينة الدراسة من عدد 

عدد من النتائج  إلىوتوصلت الدراسة , والمعلمات بمحافظات غزة, حيث استخدم الباحثة استبانة
 :كان أبرزها 

 .يار قيادات فاعلة مدرسية واعية اخت -
 .في البيئة المدرسية  اإلبداعتؤمن بأهمية  -
 .تسعى لتنميته لدى المعلمين والمتعلمين -

المهارات القيادية لدى المسئولين في شركة اإلتصاالت الخلوية "  :بعنوان( 2008، االغا)دراسة 
 ". بين الواقع والمنظور المعياري ( جوال ) الفلسطينية
 شركة في لدى المسئولين والمعيارية المتوفرة القيادية المهارات على التعرف إلىالدراسة  هدفت

مسئوال ( (45وتكونت عينة الدراسة من , نظرهم وجهة من( جوال) الفلسطينية الخلوية االتصاالت
, )أول إدارياً  مشرفًا, فريق, قائد أول, مهندساً  مديرًا,) التالية المسميات الوظيفية يحملون ممن

 إلىوتوصلت الدراسة , وكانت أداة الدراسة االستبانة, الوصفي التحليلي المنهج الباحثة واستخدم
 :   عدد من النتائج كان أبرزها 

 لدى جدا مهمة  )ذاتية, فنية, إدارية, إنسانية, فكرية)القيادية المهارات محاور كل إن -
 .وسطةمت لديهم توفرها درجة وكانت شركة جوال المسئولين في
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في  أدناها وهو الفكرية المهارات محور هو المسئولين لدى أهمية القيادية المحاور أكثر إن -
 .شركة جوال في المسئولين لدى التوفر درجة
الفنية  المهارات محور جوال هو شركة في المسئولين لدى توفرا القيادية المحاور أكثر إن -

 .االنسانية القيادية المهارات محور هو أهمية وأدناها
دور مدير المدرسة الثانوية كقائد فاعل تربوي في محافظات "  :بعنوان(  2007،الداعور) دراسة 

 "غزة وعالقتها بالثقافة التنظيمية للمدرسة من وجهة نظر المعلمين
على مدى ممارسة مدير المدرسة لدوره كقائد فاعل تربوي من وجهة  التعرف إلىالدراسة  هدفت

التعرف على نمط الثقافة التنظيمية السائدة في المدارس الثانوية والكشف  إلىنظر المعلمين وأيضًا 
عن العالقة بين مدى ممارسة مدير المدرسة لدوره كقائد تربوي فاعل وبين أنماط الثقافة التنظيمية 

, معلمًا ومعلمة( 360 (وتكونت عينة الدراسة من, دارس الثانوية في محافظات غزةالسائدة في الم
 إلىوتوصلت الدراسة , وكانت أداة الدراسة االستبانة, الوصفي التحليلي المنهج الباحث واستخدم

 :عدد من النتائج كان أبرزها 
لتنظيمية للمدرسة من تطوير دور مدير المدرسة كقائد فاعل تربوي في ظل الحفاظ على الثقافة ا -

 .خالل إيجاد نظام للحوافز لرفع الروح المعنوية للمعلمين في المدارس
, المدارس كقادة فاعلين بالعالقات اإلنسانية الطيبة بينهم وبين العاملين معهم مديريناهتمام  -

 .يميةالن ذلك يساهم بشكل فاعل في زيادة االنتماء لدى العاملين وبالتالي تحسين العملية التعل
توضيح مبادئ أخالقيات القائد الفاعل التربوي وخصائص القيادة التربوية الناجحة كما أوضح  -

 .وفرق  بين اإلداري والقائد الفاعل التربوي في المدرسة, الباحث صفات القائد الفاعل التربوي
األساسي العليا أنماط القيادة التربوية في مدارس التعليم "  :بعنوان(  2005،أبو جبل) دراسة 

 "الحكومية في قطاع غزة وفعاليتها على أداء العاملين
األنماط القيادية السائدة في مدارس التعليم األساسي العليا  على التعرف إلىالدراسة  هدفت

 وقد تم اختيار عينة قصدية مكونة من , وفاعليتها على أداء المعلمين, الحكومية في محافظة غزة
والبالغ عددهم , ديرات المدارس األساسية العليا الحكومية في محافظة غزةمن مديري وم( 50% (

من معلمي ومعلمات تلك المدارس البالغ عددهم  %50وعينة عشوائية مكونة من , مدرسة  56
, وكانت أداة الدراسة االستبانة, الوصفي التحليلي المنهج الباحثة واستخدم, معلمًا ومعلمة 854

 : عدد من النتائج كان أبرزها  إلىوتوصلت الدراسة 
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 .الترسلي ثم األوتوقراطي في فاعلية القيادة هيلي, شيوع النمط الديمقراطي -
 .   وجود عالقة بين النمط القيادي الذي يمارسه مدير المدرسة وفاعلية أداء المعلمين -

الفاعلة من المقومات الشخصية والمهنية للقيادة التربوية "  :بعنوان(  2000،كلخ) دراسة 
 وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية بكليات التربية في محافظات غزة

الكشف عن األهمية النسبية لدرجات تفضيل أعضاء الهيئة التدريسية  إلىالدراسة  هدفت
لمقومات الشخصية والمهنية للقيادة التربوية مع ترتيب هذه المقومات طبقًا ألهميتها النسبية كما 

الالت الفروق الحادثة في درجات تفضيل أعضاء الهيئة التدريسية لألهمية أنها كشفت عن د
سنوات , الدرجة العلمية, نوع الكلية( النسبية للمقومات الشخصية والمهنية وعزي إلي المتغيرات 

العاملين بكليات التربية , ( ( 235وتكونت عينة الدراسة من( المؤسسة التي يعمل فيها, الخدمة
 إلىوتوصلت الدراسة , وكانت أداة الدراسة االستبانة, الوصفي التحليلي ث المنهجالباح واستخدم

 : عدد من النتائج كان أبرزها 
الثبات ألنها تستمد من المعايير القيمة  إلىأن المقومات الشخصية والمهنية للقيادة التربوية تنزع  -

التي تمثل اإلطار المرجعي ألعضاء الهيئة التدريسية وهي مستمدة من الثقافة  واالجتماعية
 .اإلسالمية

حد  إلىالبيئة االجتماعية ألعضاء الهيئة التدريسية وذلك لتجانس المجتمع الفلسطيني  تشابه -
خاصة وأن المساحة الجغرافيا لمحافظات غزة هي مساحة صغيرة مما جعل , كبير ثقافيًا وأخالقياً 

 لتفاوت في الثقافة تفاوتًا بسيطاً ا
 .تشابه أعضاء الهيئة التدريسية في التخصص حيث أن جميعهم ينتمون إلي المجال التربوي -

     

  : الدراسات العربية: ثانيا 
المدير المتميز ودوره الفعال في قيادة األداء بالذكاء العاطفي "  :بعنوان(  2012، بكر) دراسة 

 ". بالتطبيق على قطاع االتصاالت بمصر
قياس مدي فعالية المديرين العاملين في قطاع االتصاالت بمصر في كيفية  إلىهدفت الدراسة 

من ( 100)تحقيق مهارة األداء القائمة على الذكاء العاطفي, وتكونت عينة الدراسة من عدد 
 الباحثةالقيادات اإلدارية العليا والمتوسطة والمباشرة في قطاع االتصاالت في مصر, واستخدمت 
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عدد من النتائج  إلىوتوصلت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي, وكانت أداة الدراسة اإلستبانة, 
 :   كان أبرزها 

اسة نحو مهارة تحقيق متطلبات أن مهارات القيادات اإلدارية بوجه عام في القطاع, محل الدر  -
تتسم  ,فيه األداءاإلدارة القائمة على الذكاء العاطفي ومدى تأثيرها على نجاح العمل وتحسين 

 . بالقصور والسلبية
مديري اإلدارة العليا ومديري اإلدارة المتوسطة  اتجاهاتجوهرية أيضا بين  اختالفاتوجد ت -

ومديري اإلدارة المباشرة في القطاع محل الدراسة نحو عناصر ومتطلبات تحقيق مهارة اإلدارة 
كما أن درجة القصور لدى مديري اإلدارة العليا أقل من مديري اإلدارة  ,القائمة على الذكاء العاطفي

 . المتوسطة ومديري اإلدارة المباشرة
المديرين الذكور والمديرات اإلناث في القطاع محل  اتجاهاتجوهرية أيضا بين  اختالفاتيوجد  -

 . الدراسة نحو معاصرة ومتطلبات تحقيق مهارة اإلدارة القائمة على الذكاء العاطفي
تنمية المهارات القيادية للعاملين وعالقتها باألداء الوظيفي "   :بعنوان( 2011)دراسة الصامل 

 ". مجلس الشوري السعودي في
التعرف على المهارات القيادية للعاملين وعالقتها باألداء الوظيفي في مجلس  إلىهدفت الدراسة 

موظفا في مستويات إدارية مختلفة, واستخدم ( 741)السعودي, وتكونت عينة الدراسة من  الشورى
عدد  إلىالباحث المنهج الوصفي التحليلي, وكانت أداة الدراسة االستبانة , وقد توصلت الدراسة 

 : من النتائج كان أبرزها
 . القرار أن أكثر المهارات القيادية المطلوبة هي مهارة التخطيط واتخاذ -
السعودي هي مهارة حل  الشورىأن أكثر المهارات القيادية المتوفرة لدى العاملين في مجلس  -

 . االتصالالمشكالت ومهارات 
 . أسهمت تنمية المهارات القيادية في تحسين مستويات األداء الوظيفي  -
 .الشورىيسهم التدريب في دور فعال في تنمية المهارات القيادية للعاملين في مجلس  -

 ".  الذكاء االنفعالي وعالقته بفعالية القيادة:"بعنوان ( 2010)ة بن جامع دراس
التعرف على العالقة بين الذكاء االنفعالي وفعالية القيادة, وتكونت عينة  إلىهدفت الدراسة 

رئيس قسم من اإلدارة الوسطي لمركب تكرير البترول سكيكدة, واستخدم الباحث ( 42)الدراسة من 
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عدد من النتائج  إلىالمنهج الوصفي التحليلي, وكانت أداة الدراسة االستبانة , وتوصلت الدراسة 
 :كان أبرزها

 . موجبة ذات داللة بين مستوي الذكاء االنفعالي وفعالية القيادة ارتباطيهوجود عالقة  -
ألقسام من وجود عالقة موجبة بين الذكاء االنفعالي والقدرة على اتخاذ القرار لدى رؤساء ا -

 .اإلدارة الوسطي
 ".  اتجاهات القيادات اإلدارية وعالقتها بفاعلية إدارة االجتماعات:"بعنوان ( 2003)دراسة الشتري 

,  االجتماعاتالتعرف علي اتجاهات القيادات وعالقتها بفاعلية إدارة  إلىهدفت الدراسة 
من العام وقوات زين األمنيين األاجهمن العاملين في ال اً ضباط( 250)وتكونت عينة الدراسة من

 :عدد من النتائج كان أبرزها إلىوتوصلت الدراسة , األمن الخاص في المملكة العربية السعودية
  االجتماعاتوجود بعض السلبيات المؤثرة على مستوى فعالية  -
 .لدى القيادات اإلدارية األمنية االتصاالتالضعف في مهارات  -
 .القيادات اإلدارية األمنيةاالتجاهات السلبية لدى بعض  -
 

 :الدراسات االجنبية: ثالثا
 " الذكاء االنفعالي وفعالية القيادة: "بعنوان(  Kerr et al، 2006) دراسة 

والكشف عن مدى وجود , التعرف على واقع الذكاء االنفعالي وفعالية القيادة إلىهدفت الدراسة 
مشرفا في مؤسسة ( 38)وتكونت عينة الدراسة من, عالقة بين الذكاء االنفعالي وفعالية القيادة

عدد من  إلىوتوصلت الدراسة , للتصنيع ,واستخدم الباحثون أداة الدراسة مقياس للذكاء االنفعالي
 :أبرزها النتائج كان

 .قويا لفعالية القيادة, والمهارات االجتماعية اً أن الذكاء االنفعالي قد يكون منبئ -
 . بينت الدراسة أهمية الذكاء االنفعالي في عمليات التنمية والتدريب للقادة في مختلف اإلدارات -

القيادة لدى العالقة بين إدراك الذات للذكاء االنفعالي وفعالية : "بعنوان( Curry. 2005)دراسة 
 ". نظار المدارس 

الكشف عن العالقة بين إدراك الذات للذكاء االنفعالي وفعالية القيادة لدى  إلىهدفت الدراسة 
وكانت أداة الدراسة مقياس للذكاء , مديراً ( 60)مديري المدارس, وتكونت عينة الدراسة من 
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, ومقياس للقيادة" الوعي بالذات, إدارة الذات, الوعي االجتماعي" االنفعالي والذي يتضمن أبعاد 
 :عدد من النتائج كان أبرزها إلىوتوصلت الدراسة 

 .أن أبعاد إدراك الذات للذكاء االنفعالي قد ارتبطت بأنماط القيادة -
 .فعالية القيادةأن الذكاء االنفعالي لمديرين المدارس قد ارتبط بصفة عامة ب -
ظهار االنفعاالت  - ان الذكاء االنفعالي لمديرين المدارس قد ارتبط بالقدرة على التواصل وا 

 .اإليجابية
تخفيف حدة الضغوط النفسية ونوبات الغضب والقلق لدى  إلىان الذكاء االنفعالي أدى  -

 .المرؤوسين
 االنفعالي الذكاء ": بعنوان( David Rosete and Joseph Ciarrochi,2005)دراسة   

 . " العمل محيط في األداء ونتائج القيادة بفعالية وعالقته
وعالقته بفاعلية القيادة  االنفعالي الذكاء من كل بين العالقة التعرف على إلىالدراسة  هدفت 

وكانت أدوات , تنفيذياً  مديراً ( 41) ونتائج األداء في محيط العمل, وتكونت عينة الدراسة من
   ومقياس للشخصية (WASI) مقاييس وهي المعرفي مقياس للذكاء هي ثالثة مقاييس الدراسة
(PF) الدراسة عدد من النتائج كان أبرزها وتوصلت, للذكاء االنفعالي: 

 .القيادة وفعالية العالي االنفعالي الذكاء أصحاب بين قوي ارتباط هناك أن  -
 لم تستطع بحيث القيادية الفعالية في للفروقات توضيحات يعطي االنفعالي الذكاء أن -

 .الشخصية و المعرفي الذكاء مثل األخرى المتغيرات
 .نتائج العمل وتحقيق اإلنجاز على قدرة عندهم العالي االنفعالي الذكاء أصحاب أن -
 على يتمتع بقدرة من تحديد أو تمييز في وفعالة مهمة أداة يكون قد االنفعالي الذكاء أن -

 . والموظفين الزمالء مع الفعال التعامل
تنبؤ القيادة الفاعلة لإلدارة الذاتية وأثرها على بيئة العمل : "بعنوان( Politis, 2005)دراسة 

 . " ومعدل اإلنتاجية اإلبداعفي 
الذاتية وأثرها عل بيئة العمل  لإلداريةالقيادة الفاعلة  العالقة التعرف على إلىالدراسة  هدفت 
موظفين يمارسون إدارة (  104) ومعدل االنتاجية  , وتكونت عينة الدراسة من اإلبداعفي 

وكانت أداة , النشاطات الذاتية في منظمة تقنية متطورة تعمل في دولة اإلمارات العربية المتحدة
 :الدراسة عدد من النتائج كان أبرزها وتوصلت, الدراسة االستبانة 
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 , اإلبداعوالسياق؛ لإلنتاجية و , هو الذي يخلق الموقف, أن الدور القيادي الفاعل  -
في المؤسسة, تكمن في فن معاملة الموظفين, ومهمة , ة بداعياإلأن مهارة القيادية الفاعلة  -

 .اإلبداعفي تلك المنظمة توفير ظروف عمل بيئية, تساعدهم على القيام ب, القيادة

كيف للذكاء العاطفي أن يحسن أداء : " بعنوان ( Steve Langhorn , 2004)دراسة 
 . "اإلدارة

 هم ممن العمل نتائج على المديرين عند العاطفي الكشف عن أثر الذكاء إلىالدراسة  هدفت
 و من الذكور (109) منهم مديرا (161) الدراسة من  اإلداري, وتكونت عينة نطاق إشرافهم ضمن
 الدراسة وتوصلت العاطفي, للذكاء أون-الباحث أداة الدراسة  مقياس بارواستخدم  ,اإلناث (52)
 :عدد من النتائج كان أبرزها إلى
 .وتوافقه الفريق ورضى األساسي المديرين وأداء العاطفي الذكاء من كل بين وجود عالقة -
عينة  في واإلناث الذكور عند العاطفي الذكاء مكونات في واضح اتجاه ذات فروقات توجد ال -

 . اإلناث عند أعلى فهو التفاؤل عنصر سوى الدراسة
       عاطفي  ذكاء ذوي مديري على تستحوذ العالية الربحية ذات المطاعم أن الدراسة أوضحت -

دراكالذكاء االنفعالي ونمط القيادة :" بعنوان( Weinberger,2004) دراسة   ". فعالية القيادة وا 
دراكالكشف عن العالقة بين الذكاء االنفعالي ونمط القيادة  إلىهدفت الدراسة  فعالية القيادة  وا 

مديرة وكانت اداة الدراسة مقياسا للذكاء االنفعالي ( 27)مديرا ,( 124)وتكونت عينة الدراسة من 
 : عدد من النتائج كان أبرزها إلىومقياسا للقيادة , وقد توصلت الدراسة 

 . والذكاء االنفعالي للقادة نللمرؤوسيال توجد عالقة بين ادراكات نمط القيادة  -
 . توجد عالقة بين ادراك القادة لفاعلية القيادة وذكائهم االنفعالي -

الذكاء االنفعالي وفاعلية :" بعنوان ( S rivsastava & Bharamanaikar 2004)دراسة 
 ".  القيادة

عالقة بين الذكاء االنفعالي وفاعلية القيادة, والنجاح والرضا الكشف عن ال إلىهدفت الدراسة 
من ضباط الجيش, وكانت أداة الدراسة المقابلة ( 291)عن العمل, وتكونت عينة الدراسة من

عدد من النتائج  إلىالمقننة ومقياس الذكاء االنفعالي ومقياس فاعلية القيادة, وقد توصلت الدراسة 
 : كان أبرزها

 . أن الذكاء االنفعالي قد ارتبط ارتباطا احصائيا داال مع القيادة والنجاح في العمل -
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 .كاء االنفعالي بالرضا عن العمللم يرتبط الذ -
 . طول الخدمة أو هناك فروق بالنسبة للسن في الذكاء االنفعالي وليس بالنسبة للرتبة العسكرية  -
 

 بداعياإلالسلوك الدراسات السابقة التي تناولت : المحور الثاني

 : الدراسات الفلسطينية: أوال
 المديرينلدى  بداعياإلالقيادة االستراتيجية وعالقتها بالسلوك : بعنوان( 2015صالح،)دراسة 

 بوزارة الصحة 
 المديرينلدى  بداعياإلالكشف عن العالقة بين القيادة االستراتيجية والسلوك  إلىهدفت الدراسة 

من  بداعياإلبوزارة الصحة الفلسطينية والكشف عن مدى ممارستهم للقيادة االستراتيجية والسلوك 
من رؤساء األقسام ( 113)وجهة نظر رؤساء األقسام في الوزارة , وتكونت عينة الدراسة من 

المنهج الوصفي التحليلي,  افظة شمال غزة  واستخدم الباحثةالعاملين في وزارة الصحة بمح
 :   عدد من النتائج كان أبرزها إلىوتوصلت الدراسة , الدراسة على استبيانين أداةواشتملت 

 وزارة الصحة الفلسطينية للقيادة االستراتيجية بدرجة متوسطة  مديرينممارسة  -
 بدرجة متوسطة   بداعياإلوزارة الصحة الفلسطينية للسلوك  مديرينممارسة  -

االداري لدى المصارف العاملة في الضفة  اإلبداعواقع : بعنوان(  2013السويطي، )دراسة 
 الغربية 

االداري إلدارات المصارف العاملة في الضفة الغربية,  اإلبداعمعرفة واقع  إلىهدفت الدراسة 
الضفة الغربيةـ $مديرًا في اإلدارات العليا للمصارف العاملة في ( 74)وتكونت عينة الدراسة من 

وتوصلت الدراسة , الدراسة على استبانة أداةالمنهج الوصفي التحليلي, واشتملت  الباحثةواستخدم 
 :   عدد من النتائج كان أبرزها  إلى
االداري لدرجة  اإلبداعتطبيق ادارات المصارف العاملة في الضفة الغربية عناصر وجوانب  -

 .عالية 
 اإلبداعز المقدمة للمبدعين من أهم المعوقات التي تحد من ضغوطات العمل ونقص الحواف -

 .االداري لدى ادارات هذه المصارف
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لدى العاملين   بمجمع  اإلبداعأثر المناخ التنظيمي على : بعنوان(  2010حمدونة، )دراسة 
 الشفاء الطبي 

الهيكل )التعرف على مدى تأثير المناخ التنظيمي عبر عناصره التالية  إلىالدراسة هدفت 
على إبداع العاملين ( ,الحوافزاالتكنولوجينمط االتصاالت,اتخاذ القرارات, قيادة,لالتنظيمي ,نمط ا

 ت,واستخدماً موظف( 279)بمجمع الشفاء الطبي ,وتكونت عينة الدراسة من عينة طبقية مكونة من 
عدد  إلىوتوصلت الدراسة , الوصفي التحليلي,واشتملت أداة الدراسة على استبانة المنهج الباحثة

 :   من النتائج كان أبرزها 
توجهات أفراد العينة بشكل عام نحو المناخ التنظيمي السائد بمجمع الشفاء الطبي توجهات  -

 .سلبية
 اً بداع الموظفي كان ضعيفإأثير عناصر المناخ التنظيمي على ت -
حول تأثير المناخ التنظيمي على  حصائية الستجابات أفراد العينةإعدم وجود فروق ذات داللة  -
 (العمر,الجنس,الخبرة)بداع العاملين تعزى لمتغيرإ
بداع إحول تأثير المناخ التنظيمي على  حصائية الستجابات أفراد العينةإوجود فروق ذات داللة  -

 (مي,الفئة,المستوى الوظيفيالمؤهل العل)العاملين تعزي لمتغير 
االداري لدى رؤساء األقسام  اإلبداعبعنوان عالقة القيادة التحويلية ب(2010خلف،)دراسة 

 األكاديميين في الجامعة االسالمية بغزة 
يجاد العالقة بين امتالك القيادات األكاديمية لعناصر القيادة التحويلية إ إلىالدراسة هدفت 

ة لدى رؤساء األقسام األكاديميين بالجامعة االسالمية ,وتكونت عينة بداعياإلوتنمية القدرات 
من رؤساء األقسام األكاديميين بالجامعة االسالمية , واستخدم اباحث المنهج ( 50)الدراسة من 

عدد من النتائج كان  إلىوتوصلت الدراسة , الوصفي التحليلي,واشتملت أداة الدراسة على استبانة
 :   أبرزها 

داري لدى رؤساء األقسام األكاديميين بالجامعة االسالمية بغزة بنسبة اإل اإلبداعيتوافر  -
(83.94 )% 
 اإلبداعجابات المبحوثين حول عالقة القيادة التحويلية بإحصائية بين ال توجد فروق ذات داللة ا -

 (المؤهل العلميالعمر,سنوات الخبرة,)الفكري لدى رؤساء األقسام األكاديميين تعزي لمتغير 
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داري وعالقته بالمديرين باألداء الوظيفي لمديري اإل اإلبداعبعنوان (  2009العجلة،)دراسة 
 (دراسة تطبيقية على وزارت قطاع غزة )القطاع العام 
داري وعالقته بأداء المديرين العاملين بوزارة اإل اإلبداعالتعرف على واقع  إلىالدراسة هدفت 

القطاع العام بوزارات قطاع غزة  مديرينمن ( 305)عينة الدراسة من قطاع غزة ,وتكونت 
وتوصلت , ,واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ,واشتملت أداة الدراسة على استبانة 

 :   عدد من النتائج كان أبرزها  إلىالدراسة 
 . االداري بوزارات قطاع غزة مقبول بشكل عام اإلبداعواقع  -
 .وزارات قطاع غزة يمتلكون جميع القدرات المميزة للشخصية المبدعة بدرجة عالية المديرون ب -

المكتب االقليمي بقطاع غزة  مديرينأثر النمط القيادي ل:بعنوان( 2009عبد الرحيم، )دراسة 
 ة للعاملين بداعياإلعلى تهيئة البيئة (األونوروا )

المكتب االقليمي بغزة على  مديرينالتعرف على أثر النمط القيادي السائد ل إلىالدراسة هدفت 
ة للعاملين وذلك من خالل التعرف على النمط القيادي السائد من بين هذه بداعياإلتهيئة البيئة 

من وجهة نظر العاملين وتكونت عينة الدراسة  اإلبداعاألنماط وكذلك التعرف على أهم معيقات 
من أصحاب المناصب االدارية العليا والمتوسطة بالمكتب االقليمي بغزة ,  موظف( 304)من 

وتوصلت الدراسة , المنهج الوصفي التحليلي, واشتملت أداة الدراسة على استبانة الباحثةواستخدم 
 :   عدد من النتائج كان أبرزها  إلى
 ة للعاملينبداعياإلموجبة ضعيفة بين نمط القيادة الديمقراطي وتهيئة البيئة  هوجد عالقة ارتباطيت -
 بصورة واضحة وملموسة اإلبداععدم تبني وكالة الغوث لسياسة تشجيع  -
والحلول  األفكارغياب المكافآت المادية والمعنوية المالئمة لتشجيع العاملين على طرح  -

 للمشكالت التي تواجههم ةاإلبداعي
 مستوى االبتكار االداري لدى الوزارات الفلسطينية :بعنوان ( 2007الفرا، )دراسة 

االداري لدى الوزارات الفلسطينية وذلك من خالل  اإلبداعالدراسة للتعرف على مستوى هدفت 
التوجه نحو العمل )العديد من المتغيرات التي استخدمت كمؤشرات لقياس مستوى االبدع وهي 

جديدة, تنظيم المؤسسة  فكارة,بناء ثقافة االبتكار, ادارة التعلم ألبداعياإللقدرات المبدع, تطوير ا
( 400 )من أجل االبتكار واتخاذ قرارات حكيمة, وتكونت عينة الدراسة من عينة طبقية مكونة من 
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المنهج الوصفي التحليلي ,واشتملت أداة الدراسة على  الباحثةمن الوزارات الفلسطينية, واستخدم 
 :   عدد من النتائج كان أبرزها  إلىوتوصلت الدراسة , ستبانةا
  األفكارلدى الوزارات الفلسطينية , اال أن هناك تعطيل النسياب  اإلبداعوجود مستوى مقنع من  -
 في الوزارات الفلسطينية االتصال المباشر مع المرؤوسين  المديرينال يشجع  -
 اتخاذ القرارات المناسبة  أوفيها   اإلبداعالهياكل لتنظيمية للوزارات ال تدعم  -

 

 : الدراسات العربية: ثانيا 

دراسة العالقة بين استراتيجية التوجه نحو السوق : بعنوان(  2012الحواجرة وشالش، )دراسة 
 في شركات صناعة األدوية األردنية  بداعياإلوالسلوك 
في  بداعياإلتقييم العالقة بين استراتيجية التوجه نحو السوق والسلوك  إلىالدراسة هدفت 

شركات صناعة األدوية األردنية من وجهة نظر العاملين والتعرف على طبيعة العالقة بين 
موظفًا من (160)فيها, وتكونت عينة الدراسة من  بداعياإلاستراتيجية التوجه نحو السوق والسلوك 

داة ألمنهج الوصفي التحليلي, واشتملت دوية األردنية, واستخدم الباحث اموظفي شركات صناعة األ
 :   عدد من النتائج كان أبرزها  إلىوتوصلت الدراسة , الدراسة على استبانة 

 يجابية إجه نحو السوق بكافة أبعاده كانت والتو  بداعياإلتقييم العاملين للسلوك  -
 بداعياإلحصائية من أبعاد التوجه نحو السوق والسلوك إعالقة ايجابية ذات داللة  هناك -

دراسة تطبيقية   بداعياإلبعنوان أثر تمكين العاملين على سلوكهم ( 2011 شوشة،)دراسة 
 على العاملين بقطاع تكنولوجيا المعلومات بجامعة المنصورة 

بتمكين  الباحثة تقصد بداعياإلاختبار أثر تمكين العاملين على سلوكهم  إلىالدراسة هدفت 
العاملين التمكين النفسي والتمكين التنظيمي وكذلك اختيار ما اذا كان التمكين النفسي يتوسط 

من (  392)للعاملين, وتكونت عينة الدراسة من  بداعياإلالعالقة بين التمكين التنظيمي والسلوك 
الباحثة المنهج الوصفي  تالعاملين في مجال تقنية المعلومات بجامعة المنصورة, واستخدم

 :   عدد من النتائج كان أبرزها إلىوتوصلت الدراسة , التحليلي , واشتملت أداة الدراسة على استبانة
 .للعاملين بداعياإلسلوك ليجابي للتمكين النفسي على اإوجود أثر  -
 للعاملين بداعياإليجابي معنوي للتمكين التنظيمي على السلوك إوجود أثر  -
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لدى  بداعياإلأثر التمكين االداري في السلوك : بعنوان( 2011المبيضين والطراونة، )دراسة 
 العاملين في البنوك التجارية 

لدى العاملين في البنوك  بداعياإلتحديد مستوى التمكين االداري والسلوك  إلىالدراسة هدفت 
ي السلوك االداري وتكونت عينة اختبار تأثير أبعاد التمكين االداري ف إلىاألردنية كما هدفت 

موظفًا وموظفة من جميع العاملين في البنوك التجارية األردنية , واستخدم ( 391)الدراسة من 
عدد  إلىوتوصلت الدراسة , المنهج الوصفي التحليلي, واشتملت أداة الدراسة على استبانة الباحثة

 :   من النتائج كان أبرزها 
 . االداري بدرجة متوسطةتمارس البنوك التمكين  -
 .لدى العاملين في تلك البنوك بدرجة متوسطة  إبداعي هناك سلوك -
تعظي  بداعياإلال توجد فروق ذات دالالت اخصائية الن التمكين االداري في السلوك  -

 .الجنس, العمر,المؤهل العلمي, الخبرة الوظيفية, الرتبة العسكرية)لمتغيرات
من وجهة نظر  بداعياإلأثر األنماط القيادية على السلوك "  :بعنوان( 2010، دراسة الشواورة

 . دراسة تطبيقية في الشركات الصناعية في األردن" العاملين 
من وجهة نظر العاملين  بداعياإلأثر األنماط القيادية على السلوك  إلىهدفت الدراسة التعرف 

واستخدمت   اً موظف( 742)ينة الدراسة دراسة تطبيقية في الشركات الصناعية األردن, وتكونت ع
عدد من  إلىوتوصلت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي, وكانت أداة الدراسة اإلستبانة,  الباحثة

 :   النتائج كان أبرزها 
 .قد جاءت متوسطة( بداعياإلأنماط القيادة والسلوك )أن تصورات المبحوثين نحو متغيرات  -
نمط القيادة المتساهل ونمط القيادة المتسلطة ) هناك أثر ذو داللة إحصائية لألنماط القيادية  -

مجتمعة على السلوك ( ونمط إدارة الفريق االجتماعيونمط القيادة الوسط ونمط إدارة النادي 
 اعاإلبدوتشجيع  االتصالالقدرة على حل المشكالت والقابلية للتغير وسعة ) بأبعاده  بداعياإل

 . األردنمجتمعة للعاملين في الشركات الصناعية في ( وروح المجازفة
منفردة كانت ذات ( القيادي المتسلط, القيادي الوسط, أسلوب إدارة الفريق) إن األنماط القيادية  -

المتساهل ) في حين تبين عدم وجود تأثير لنمطي القيادة  بداعياإلداللة إحصائية في السلوك 
دارة النادي ا  . بداعياإلفي السلوك ( الجتماعيوا 
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دراسة حالة )للعاملين  بداعياإلأثر أنماط القيادة على السلوك :بعنوان ( 2009دحروج، )دراسة 
 (شركة شل :

التي  بداعياإلالدراسة التعرف على أنماط القيادة السائدة في شركة شل وأبعاد السلوك هدفت 
له,  بداعياإليمارسها العاملون في الشركة وعلى شكل العالقة بين األنماط القيادية والسلوك 

 الباحثةواستخدم ,من موظفي شركة شل المتعددة الجنسيات في سوريا (  50)وتكونت الدراسة من 
عدد من  إلىوتوصلت الدراسة , المنهج الوصف التحليلي ,واشتملت أداة الدراسة على استبانة

 :   النتائج كان أبرزها 
 للعاملين في شركة شل  بداعياإلك توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين األنماط القيادية والسلو  -

ال توجد اختالفات جوهرية بين األنماط القيادية السائدة واألنماط القيادية المطلوبة لممارسة السلوك 
 .من قبل العاملين في شركة شل بداعياإل

قياس اتجاهات العاملين ألثر المناخ التنظيمي في : بعنوان(  2007، الزعبي والعزب)ة دراس
 (.دراسة ميدانية على شركة كهرباء محافظة أربد)  بداعياإلتبني السلوك 

في شركة كهرباء  بداعياإلهدفت الدراسة لتقييم المناخ التنظيمي السائد ومستوى السلوك 
لين والتعرف على طبيعة العالقة بين المناخ التنظيمي والسلوك محافظة أربد من وجهة نظر العام

ربد , إفي شركة كهرباء  موظفاً ( 409) فيها , وتكونت عينة الدراسة من عينة طبقية  بداعياإل
وتوصلت الدراسة , واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ,واشتملت أداة الدراسة على استبانة

 :   عدد من النتائج كان أبرزها  إلى
 كان ايجابياً  بداعياإلتقييم العاملين للسلوك  -
حصائية بين أبعاد المناخ التنظيمي مجتمعة ومنفردة والسلوك إيجابية ذات داللة إوجود عالقة  -
 . بداعياإل

 اإلبداعالقيادة التحويلية وعالقاتها ب:بعنوان ( 2006العازمي، )دراسة  
اإلداري لدى  اإلبداعالدراسة التعرف على العالقة بين سمات القائد التحويلي وتوافر هدفت      

العاملين المدنيين بديوان وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية, تكونت عينة الدراسة من 
لي المنهج الوصفي التحلي الباحثة تالعاملين المدنيين بديوان وزارة الداخلية السعودية واستخدم

 :   عدد من النتائج كان أبرزها  إلىوتوصلت الدراسة , واشتملت أداة الدراسة على استبانة
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وجود عالقة طردية متوسطة ذات داللة احصائية بين امتالك القيادات االدارية لسمات  -
 .ة إبداعيوخصائص القائد التحويلي وامتالك مرؤوسيها لمعارات وقدرات 

حول امتالك القيادات لسمات وخصائص القيادة التحويلية بين  وجود فروق ذات داللة احصائية -
 .أصحاب المؤهالت دون الثانوي وأصحاب المؤهالت األعلى لصالح المؤهالت الدنيا

 بداعياإلأثر دوافع االلتحاق بالعمل في السلوك : بعنوان( 2005الحوامدة والمعايطة ،)دراسة 
 ( دراسة ميدانية )ية في محافظة الكرك لدى المشرفيين االداريين في الدوائر الحكوم

ين المشرفلدى  بداعياإلتحديد أثر دوافع االلتحاق بالعمل في السلوك إلى الدراسة هدفت 
(  233) االداريين في الدوائر الحكومية في محافظة الكرك, تكونت عينة الدراسة من عينة طبقية 

من المشرفين االداريين في الدوائر االدارية في محافظة الكرك ,واستخدم الباحث المنهج الوصف 
 :   عدد من النتائج كان أبرزها  إلىوتوصلت الدراسة , التحليلي ,واشتملت أداة الدراسة على استبانة

لدى المشرفين  اعيبداإلوجد عالقة ذات داللة احصائية بين دوافع العمل مجتمعُا وبين السلوك ت -
 .االداريين

تعزي لمتغير  بداعياإلداريين للسلوك ة احصائية في تصورات المشرفين اإلوجد فروق ذات داللت -
 الجنس والمؤهل العلمي والخبرة

 

 : الدراسات االجنبية: ثالثا
بعنوان أثر خصائص الوظيفة وتوجه (   Tsaur &etal ,2011) دراسة تساور وأخرون 

 للعاملين  بداعياإلعلى السلوك  اإلبداعالمنظمة ب
 بداعياإلعلى السلوك  اإلبداعتحديد أثر خصائص الوظيفة وتوجه المنظمة ب إلىالدراسة هدفت 

شركة سياحية , واستخدم الباحث (63)من العاملين (  289)للعاملين , وتكونت عينة الدراسة من 
عدد من  إلىوتوصلت الدراسة , المنهج الوصفي التحليلي , واشتملت أداة الدراسة على استبانة

 :   النتائج كان أبرزها 
للعاملين  وكل من خصائص الوظيفة وتوجه الشركة  بداعياإلبين السلوك  هوجد عالقة ارتباطيت -
 اإلبداعب
 اإلبداععاملين بخصائص الوظيفة وتوجه المنظمة نحو لل بداعياإليتأثر السلوك  -
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بعنوان أثر التمكين النفسي  والتمكين التنظيمي ( Wei &  etal,2010)دراسة ويي وأخرون 
 للعاملين بداعياإلوالقيادة التبادلية على السلوك 

تحديد أثر التمكين النفسي  والتمكين التنظيمي والقيادة التبادلية على السلوك  إلىالدراسة هدفت 
فريق عمل بأحد شركات االتصاالت (  101)للعاملين وتكونت عينة الدراسة من  بداعياإل

المتعددة الجنسيات في الصين, واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي واشتملت أداة الدراسة 
 :   عدد من النتائج كان أبرزها  إلىصلت الدراسة وتو , على استبانة

 للعاملين بداعياإلوجود أثر ايجابي لكل من التمكين النفسي والتنظيمي على السلوك  -
أثر ايجابي في  إلىللعاملين يتحول  بداعياإلوجود  أثر سلبي للقيادة التبادلية على السلوك  -

 حالة ارتفاع مستوى التمكين
عالقة نمط القيادة العطوف : بعنوان( Wang & Cheng, 2010) دراسة وينج وشينج

ة واستقاللية الوظيفة بداعياإلللعاملين، واختبار اذا ما كانت الشخصية  بداعياإلبالسلوك 
بداعييتوسطا العالقة بين نمط قيادة العطوف و   .ة المرؤوسينا 

للعاملين, واختبار اذا  اعيبداإلتحديد عالقة نمط القيادة العطوف بالسلوك  إلىالدراسة هدفت 
بداعية واستقاللية الوظيفة يتوسطا العالقة بين نمط قيادة العطوف و بداعياإلما كانت الشخصية  ة ا 

زوج من المهندسين ومشرفيهم العاملين بشركات ( 167)المرؤوسين, وتكونت عينة الدراسة من 
المنهج الوصف التحليلي ,واشتملت أداة الدراسة على  الباحثةصناعة التكنولوجيا ,واستخدم 

 :   عدد من النتائج كان أبرزها  إلىوتوصلت الدراسة , استبانة
 للعاملين بداعياإلوجود عالقة ايجابية معنوية بين نمط القيادة العطوف والسلوك  -
ادة العطوف ة واستقاللية الوظيفة بشكل جزئي العالقة بين القيبداعياإلتتوسط الشخصية  -

 بداعياإلوالسلوك 
للعاملين  بداعياإلعالقة السلوك : بعنوان( Wong & Ladkin,2008) دراسة وونج والدكن 

 بالدوافع المرتبطة بالوظيفة
للعاملين بالدوافع المرتبطة بالوظيفة,  بداعياإلتحديد عالقة السلوك  إلىالدراسة هدفت 

فرص التطور والنمو, والء )وتضمنت الدوافع المرتبطة بالوظيفة ادراك العاملين لألبعاد التالية 
وتكونت عينة (التعاطف مع من يواجهون مشكالت, أهمية الوظيفة المكافآتالعاملين, تقدير 
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خدم الباحث المنهج الوصف التحليلي من العاملين بأحد الفنادق , واست( 983)الدراسة من 
 :   عدد من النتائج كان أبرزها  إلىوتوصلت الدراسة , ,واشتملت أداة الدراسة على استبانة

للعاملين والدوافع الداخلية المرتبطة بالوظيفة ,  إبداعيوجود ارتباط ايجابي معنوي بين السلوك  -
 ياوتزداد قوة تلك العالقة في مستويات االدارة العل

للعاملين والدافع الداخلية يشكل  بداعياإليتوسط االستعداد لتحمل المخاطر العالقة بين السلوك  -
 جزئي

أثر التمكين النفسي  والتمكين : بعنوان (  Chang & Liu,2008)شانج وليو )دراسة 
 على انتاجية الوظيفية بداعياإلالتنظيمي والسلوك 

على  بداعياإلتحديد أثر التمكين النفسي  والتمكين التنظيمي والسلوك  إلىالدراسة هدفت 
من الممرضات العامالت في المستشفيات العامة , ( 576)انتاجية الوظيفة ,وتكونت العينة من 

وتوصلت الدراسة , واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي, واشتملت أداة الدراسة على استبانة
 :   كان أبرزها  عدد من النتائج إلى
 .للعاملين بداعياإلتتأثر انتاجية الوظيفة بالسلوك  -
 .يعد بعد الكفاءة الذاتية المساهم األكبر في انتاجية الوظيفة -

 بداعياإلأثر التمكين النفسي  والتمكين التنظيمي والسلوك : بعنوان ( Weiku, 2006)دراسة 
 على انتاجية الوظيفية

على  بداعياإلتحديد أثر التمكين النفسي  والتمكين التنظيمي والسلوك  إلىالدراسة هدفت 
من الممرضات العامالت في المستشفيات العامة , ( 576)انتاجية الوظيفة ,وتكونت العينة من 

وتوصلت الدراسة , واستخدم الباحثة المنهج الوصفي التحليلي, واشتملت أداة الدراسة على استبانة
 :   عدد من النتائج كان أبرزها  إلى
 للعاملين بداعياإلتتأثر انتاجية الوظيفة بالسلوك  -
 يعد بعد الكفاءة الذاتية المساهم األكبر في انتاجية الوظيفة -

في المدارس  بداعياإلاستراتيجيات التغيير والسلوك : بعنوان ( Fuentes, 1996)دراسة 
 المختلفة ثقافيًا ألطفال السادسة من العمر

في المدارس المختلفة ثقافيًا  بداعياإلاستراتيجيات التغيير والسلوك " إلىالدراسة التعرف هدفت 
, ركزت هذه الدراسة على القيادة اإلدارية من أجل تنمية السلوك "ألطفال السادسة من العمر
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مديرًا بوالية أركنساس, وتكساس, ولويزيانا, ( 500)والتغيير, وتكونت العينة من  بداعياإل
ونيومكسيكو, وأوكالهوما , واستخدم الباحثة المنهج الوصفي التحليلي, واشتملت أداة الدراسة على 

 :   عدد من النتائج كان أبرزها  إلىوتوصلت الدراسة , استبانة والمقابلة
 والتغيير  اإلبداعتنمية  إلىاإلدارية تؤدي وجود القيادة الفاعلة  -
 يسرع في عملية حل المشكالت ووضع أكثر من حل لها بداعياإلالسلوك  -
 

 : التعقيب على الدراسات السابقة
من خالل عرض الدراسات السابقة والتي تم االطالع عليها بشكل عام وفاعلية القيادة وعالقتها 

بوجه خاص حيث ظهر العديد من أوجه الشبه واالختالف بين الدراسة الحالية  بداعياإلبالسلوك 
   -:والدراسات السابقة والتي يمكن توضيحها كما يلي

لهما مكانة عالية  بداعياإلأن معظم الدراسات السابقة تتفق على أن فاعلية القيادة والسلوك  .1
وخاصة المؤسسات التي يعمل فيها وقيمة كبري في نجاح الفرد داخل المجتمع الذي يعيش فيه 

ودراسة ( 2010حمدونة, )ودراسة (  2015صالح, )القادة وقد أكد على هذا المعني دراسة 
المبيض والطراونة, )ودراسة (  2012بكر, )ودراسة ( 2008االغا, )ودراسة    ( 2010خلف, )

ودراسة ( 2009, العازمي)ودراسة (  2009دحروج, )ودراسة (  2011شوشة, )ودراسة (  2011
هذا ما اتفق مع الدراسة الحالية من حيث إبراز  (Weiku, 2006)ودراسة ( 2010وينج وشينج, ) 

 . للعاملين في المؤسسة   بداعياإلو اظهار المكانة العالية والقيمة الكبرى لفاعلية القيادة السلوك 
تبعا الختالف  بداعياإلسلوك اختلفت الدراسات السابقة في تناولها لموضوع فاعلية القيادة  وال .1

فاعلية القيادة والقيادة االستراتيجية وعالقتها  إلىالتعرف  إلىين فمنها ما هدف الباحثأهداف 
الشاعر, )دراسة ( 2013السويطي, )االداري  مثل دراسة  اإلبداعوواقع  بداعياإلبالسلوك 

وما (  2010, الشواورة)ودراسة  ( 2007الفرا, ) ودراسة( 2009عبد الرحيم, )ودراسة ( 2015
للعاملين في مؤسسة الخدمات  بداعياإلمميز الدراسة الحالية أنها درست فاعلية القيادة والسلوك 

 . الطبية العسكرية 
  بداعياإلأجمعت الدراسات السابقة التي أمكن اإلطالع عليها والمتعلقة بفاعلية القيادة والسلوك  .3

وقد أكدت هذه   اإلبداعالية بين مستوي فاعلية القيادة ومستوي ع ارتباطيهعلى وجود عالقة 
( 2010خلف, )ودراسة ( 2009عبد الرحيم, )ودراسة ( 2010حمدونة, )العالقة كال من دراسة 
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ودراسة  ( Weiku, 2006)ودراسة (  2010وينج وشينج, )ودراسة ( 2012بكر, )ودراسة 
 . وفي ذلك إتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في وجود تلك العالقة (. 2009العازمي , )
من حيث منهج الدراسة فإن جميع الدراسات السابقة استخدمت المنهج الوصفي التحليلي كمنهج  .4

يناسب طبيعة هذه الدراسات وفي ذلك تتفق الدراسة الحالية في استخدامها للمنهج الوصفي 
 . اسات السابقة التحليلي مع الدر 

اإلستبانة  استخدامهامن حيث أداة الدراسة اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة على  .1
 . كأداة للدراسة 

بعض المتغيرات  استخداممن حيث متغيرات الدراسة فقد ركزت معظم الدراسات السابقة على  .6
(  2009عبد الرحيم , )دراسة مثل ( الجنس, المؤهل العلمي, عدد سنوات الخدمة)الفرعية مثل 

ولقد أضافت ( 2015الشاعر, )ودراسة ( 2015صالح, )ودراسة (  2013السوطي, )ودراسة 
 (.الرتبة العسكرية )الدراسة الحالية على المتغيرات 

أما من حيث مجتمع الدراسة وعينتها فقد تنوع مجتمع الدراسة في الدراسات السابقة على النحو  .7
ورؤساء العاملين في وزارة الصحة  مديرينعلى ( 2015صالح, )التالي فقد أجريت دراسة 
على العاملين في منظمات المجتمع المدني  ودراسة ( 2015الشاعر, )بمحافظة الشمال  ودراسة 

الغربية ودراسة  الضفةاالدارات العليا في المصارف العاملة في  مديرين( 2013, السويطي)
رؤساء األقسام (  2010خلف,)العاملين في مجمع الشفاء الطبي ودراسة ( 2010حمدونة, )

االكاديميين بالجامعة االسالمية وفي هذا تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة أنها درست 
الطبية العسكرية  بمحافظات غزة وكانت عينتها العاملين بمؤسسة الخدمات  مؤسسة الخدمات
 . الطبية العسكرية  

 

      :ما تميزت به الدراسة الحالية 

  -:لقد تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة التي أمكن االطالع عليها بما يلي  

العالقة بين  التي أجريت في محافظات غزة والتي تناولت اتالدراسمن أوائل أن هذه الدراسة هي  .1
 . لدى العاملين بمؤسسة الخدمات الطبية العسكرية  بداعياإلفاعلية القيادة والسلوك 
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كما تميزت بمجتمع الدراسة والعينة فيها حيث أن مجتمع الدراسة هو العاملين في مؤسسة  .1
 . الخدمات الطبية العسكرية 

الجنس, المؤهل العلمي, سنوات ) متغيرات فرعية  استخدمتبمتغيراتها فقد تميزت هذه الدراسة  .3
 (. الخدمة, الرتبة العسكرية

 

 -:الدراسة الحالية من الدراسات السابقة  استفادتهما 
  -:الدراسة الحالية من الدراسات النقاط التالية استفادتلقد 
 .  بداعياإلصياغة التعريف اإلجرائي لفاعلية القيادة والسلوك  . أ
مما   بداعياإلإثراء اإلطار النظري للدراسة من خالل اإللمام بجوانب فاعلية القيادة والسلوك  . ب

 .ساعد على تطويرها
الجنس, المؤهل العلمي, سنوات الخدمة, الرتبة )تحديد متغيرات الدراسة المناسبة وهي  . ت

 (.العسكرية 
 .حديد مجاالتها وتطويرهافكرة بناء أداة الدراسة المستخدمة وهي اإلستبانة وت . ث
 .المعالجات اإلحصائية المناسبة  أساليبالتعرف على  . ج
 .تحليل وتفسير نتائج الدراسة  . ح
 . من مراجع الدراسات السابقة في إثراء الدراسة الحالية االستفادة . خ
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 الفجوة البحثية بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية( 4)جدول رقم 
 الدراسة الحالية الفجوة البحثية الدراسات السابقة

 ركزت على دور فاعلية القيادة: 
 تحسين مستوي االداء فاعلية القيادة -
 تطوير القدرات على فاعلية القيادة -
 ظاهرة االختراق الوظيفي - 
 تفعيل عمليات ادارة المعرفة -
 ادارة المخاطر واألزمات والمشاكل -
 السلوكعلى ممارسة  ركزت 

 :بداعياإل
 مستوى التمكين االداري -
 التمكين التنظيمي -
 التمكين النفسي -
 الدوافع المرتبطة في الوظيفة -
 وتم التطبيق على: 
 جانب الشركات -
 جانب الجامعات -
 الجانب العسكري -

  أن معظم الدراسات السابقة تتفق
على أن فاعلية القيادة والسلوك 

في نجاح  أهمية   اإلبداعي لهما 
  الفرد داخل المجتمع 

  ركزت متغيرات الدراسة على
سنوات , المؤهل العلمي, الجنس
 الخبرة
  ركزت الدراسة على المدراء

 والقادة في المؤسسات والوزارات

  عدم تطرق الدراسات السابقة للعالقة
 بداعياإلبين فاعلية القيادة والسلوك 

  لم تركز أي من الدراسات السابقة
فعالية القيادة في الخدمات على تطبيق 

 الطبية العسكرية
  لم تركز أي من الدراسات السابقة

لدى  بداعياإلعلى ممارسة السلوك 
 في الخدمات الطبية العسكرية العاملين

  لم تشمل عينة أي من الدراسات
 السابقة كافة أفراد مجتمع الدراسة

 األصلي 
 فاعلية القيادة   التطرق لموضوع

والسلوك اإلبداعي تبعا الختالف 
 والسبب في دراستهمأهداف الباحثين 

  لم يشمل مجتمع الدراسات السابقة
   على موضوع الرتب العسكرية

  تـــم التركيـــز خـــالل الدراســـة الحاليـــة
ــــــــــادة  ــــــــــة القي ــــــــــق فاعلي ــــــــــى تطبي عل
وعالقتهــــــــــــــا بممارســــــــــــــة للســــــــــــــلوك 

ـــــــــداعياإل ـــــــــي  ب ـــــــــدي العـــــــــاملين ف ل
 .ية العسكريةالخدمات الطب

  أنهـــــــا درســـــــت مؤسســـــــة الخـــــــدمات
الطبيــة العســكرية  بمحافظــات غــزة 
وكانـــت عينتهـــا العـــاملين بمؤسســــة 

 .الخدمات الطبية العسكرية  
   مجتمــع الدراســة هــو العــاملين فــي

مؤسســــــــــــــــة الخــــــــــــــــدمات الطبيــــــــــــــــة  
 العسكرية

   تمثلــــــــت متغيــــــــرات الدراســــــــة فــــــــي
ســــنوات , المؤهــــل العلمــــي, الجــــنس
  .كريةالرتب العس, الخبرة

 
 

 (الباحثة إعداد المصدر)                       
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 الفصل الرابع 
 منهجية الدراسة

 
 
 

 مقدمة

 ةـج الدراســمنه

 مجتمع الدراسة

 ةـدراسـينة الــع

 الدراسة اةأد

 المستخدمة اإلحصائية األساليب
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 مقدمة: 
لــدى العــاملين  بــداعياإلعالقتهـا بالســلوك و التعـرف علــى فاعليــة القيــادة  إلــىهــذه الدراســة  تهـدف

تـــم  بالخـــدمات الطبيـــة العســـكرية فـــي محافظـــات غـــزة, ويتنـــاول هـــذا الفصـــل منهجيـــة الدراســـة التـــي
ـــة الدراســـة ,مجتمـــع الدراســـةاتباعهـــا, مـــن حيـــث   هـــا,وثباتاالســـتبانة, وصـــدق  ,الدراســـة اةوأد ,وعين

, واختبـــار توزيـــع ومصـــادر البيانـــات ,وخطـــوات إجـــراء الدراســـة ,اإلحصـــائية المســـتخدمة األســـاليبو 
 .البيانات

 

 منهج الدراسة : 
وفهم الظاهرة موضوع , الذي يهتم بدراسة الواقع, الباحثة المنهج الوصفي التحليلي تستخدما

 ويشمل تحليل بنيتها وبيان العالقات بين مكوناتها, ومعنى ذلك أن الوصف يهتم أساساً , الدراسة
التي توجد بالفعل, ويشمل ذلك اآلراء , األنساق أوالفئات  أوالعالقات  أوالشروط  أوبالوحدات 

وكذلك العمليات التي تتضمنها واآلثار التي تحدثها واالتجاهات التي , حولها واالتجاهات إزاءها
 .( .105-104: 2002, األغا)تنزع إليها 

 

 مجتمع الدراسة : 
تحليــل , سـائقي اإلسـعاف, تمـريض, إداريــون, أطبـاء) العـاملينجميـع  تكـون مجتمـع الدراسـة مــن

بالخــــدمات الطبيــــة العســــكرية فــــي  (أمــــن, أشــــعة, عــــالج طبيعــــي, صــــيدلة ,فنيــــون وعمــــال, طبيــــة
 .عامالً ( 874), والبالغ عددهم محافظات غزة

 

 عينة الدراسة : 
: بواسطة المعادلة التالية تم حساب حجم العينةو عاماًل, ( 267)اختيار عينة عشوائية عددها تم 
(Moore, 2003) 
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 :حيث
Z : القيمة المعيارية المقابلة لمستوى داللة معلوم( مثاًل :Z=1.96  لمستوى داللة0.05.) 
m :ويعبر عنه بالعالمة العشرية : الخطأ الهامشي( مثاًل :0.05.) 
 : تم تصحيح حجم العينة من المعادلةو 
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استبانة ( 213), وتم استرداد عامالً ( 267) تم توزيع االستبانات على وللحصول على هذا العدد
 :صالحة للتحليل, ويتوزع أفراد عينة الدراسة حسب الجداول التالية

 

 (5)جدول رقم 
 حسب الجنسعينة الدراسة أفراد  توزيع

 النسبة العدد الجنس م
 74.2 158 ذكر 1
 25.8 55 أنثى 1

 %100 213 المجموع
 

 (6)جدول رقم 
 حسب عدد سنوات الخدمةعينة الدراسة أفراد  توزيع

 النسبة العدد عدد سنوات الخدمة م
 8.9 19 سنوات 1أقل من  1
 51.2 109 سنوات 11-1من  1
 39.9 85 سنوات 11أكثر من  3

 %100 213 المجموع
 

 (7)جدول رقم 
 حسب المؤهل العلميعينة الدراسة أفراد  توزيع

 النسبة العدد المؤهل العلمي م
 13.1 28 دبلوم فما دون 1
 57.3 122 بكالوريوس 1
 29.6 63 دراسات عليا 3

 %100 213 المجموع
 

 (8)جدول رقم 
 الرتبة العسكريةحسب عينة الدراسة أفراد  توزيع

 النسبة العدد الرتبة العسكرية م
 10.8 23 مالزم 1
 19.2 41 مالزم أول 1
 25.4 54 نقيب 3
 23.0 49 رائد 4
 13.6 29 مقدم 1
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 5.2 11 عقيد 6
 2.8 6 عميد 7

 %100 213 المجموع
 

 خطوات إجراء الدراسة: 
 :تباع الخطوات التاليةاتم 
 .اإلطالع على الدراسات السابقة في مجال الدراسة, وتلخيصها والتعليق عليها .1
 .النظري السابق في مجال الدراسة, وبناء اإلطار النظري للدراسةطالع على األدب اال .1
 ., والتحقق من صدق وثبات االستبانة(االستبانة)بناء أداة الدراسة  .3
 .اختيار مجتمع وعينة الدراسة .4
 .على عينة الدراسة وجمعها( االستبانة)توزيع أداة الدراسة  .1
 .تحليل البيانات وعرضها في جداول والتعقيب عليها .6
 .سير النتائج ومناقشتها, وصياغة التوصيات والمقترحاتتف .7

 

 :مصادر البيانات
 :نوعين, وهما إلىتنقسم مصادر البيانات في هذه الدراسة 

, وذلك للتعـرف علـى فاعليـة القيـادة (االستبانة)الدراسة  أداةوتتمثل في  :البيانات الرئيسة .1
 .لدى العاملين بالخدمات الطبية العسكرية في محافظات غزة اإلبداعيعالقتها بالسلوك و 
ـــة .1 ـــات الثانوي وتتمثـــل فـــي الدراســـات الســـابقة واألدب الســـابق ومـــا تحويـــه المكتبـــات مـــن : البيان

 .دراسات وأبحاث وكتب ومراجع في مجال موضوع الدراسة
 

 :اختبار توزيع البيانات
 K-S)   )Kolmogorov-Smirnov Testســمرنوف  -تــم اســتخدام اختبــار كولمجــوروف 

الختبــار إذا كانــت البيانــات تتبــع التوزيــع الطبيعــي مــن عدمــه, وكانــت النتــائج كمــا هــي مبينــة فــي 
 :التالي جدولال
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 (9)رقم  جدول
 لمحاور االستبانة اختبار التوزيع الطبيعي

 ".Sig"قيمة  المحور م
 0,094 الرؤية اإلستراتيجية واألهداف المحددة 1
 0,200 التخطيط الجيد 1
 0,138 التأثير الفعال 3
 0,142 المتابعة والتقويم 4
 0,191 حل المشكالت بطريقة إبداعية ومميزة 1
 0,200 سعة االتصاالت 6
 0,088 المخاطرة والتحدي 7
 0,179 منح عوائد للمبدعين 9
 0,079 الدعم المعنوي والنفسي 8

 
لجميــــع محــــاور االســــتبانة أكبــــر مــــن مســــتوى الداللــــة " .Sig"قيمــــة مــــن الجــــدول الســــابق أن  يتبــــين

 ., وهذا يدل على أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي(0,05)
 
 

 الدراسة أداة: 
للتعـرف علـى فاعليـة القيـادة  ,التـي تـم تصـميمها خصيصـاً و تم استخدام االستبانة كـأداة للدراسـة, 

لدى العاملين بالخدمات الطبية العسكرية فـي محافظـات غـزة , وتتكـون  بداعياإلعالقتها بالسلوك و 
 : االستبانة من

 :وتشتمل على البيانات الشخصية التالية: الشخصيةالبيانات  .1
 (.ذكر, أنثى: )الجنس -
 (.سنوات 10 أكثر من  سنوات, 10-5سنوات, من  5أقل من : )عدد سنوات الخدمة -
 (.دراسات عليا ,بكالوريوسدبلوم فما دون, : )المؤهل العلمي -
 (.مالزم, مالزم أول, نقيب, رائد, مقدم, عقيد, عميد: )الرتبة العسكرية -
 :وهي فاعلية القيادة بعادأ .6
 .فقرة( 12), ويحتوي بعد الرؤية اإلستراتيجية واألهداف المحددة -
 .فقرة( 12), ويحتوي التخطيط الجيد بعد  -
 .فقرات( 10), ويحتوي التأثير الفعالتطوير  بعد  -
 .فقرة( 12), ويحتوي المتابعة والتقويممتابعة  بعد -
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 :وهي بداعياإلالسلوك  بعادأ .4
 .فقرات( 10), ويحتوي ة ومميزةإبداعيبعد حل المشكالت بطريقة  -
 .فقرات( 10), ويحتوي بعد سعة االتصاالت -
 .فقرة( 11), ويحتوي بعد المخاطرة والتحدي -
 .فقرات( 9), ويحتوي منح عوائد للمبدعين بعد  -
 .فقرات( 10), ويحتوي بعد الدعم المعنوي والنفسي -

 :التالي مقياس التدريج وتم اعتماد درجات الموافقة حسب
 

 (10)جدول رقم 
 التدريجخماسي مقياس 

 درجة
 الموافقة

 الوزن 
 الرقمي

 الوزن النسبي المتوسط الحسابي

 إلى من إلى من

 35.99 20.00 1.79 1.00 7 قليلة جدا

 51.99 36.00 2.59 1.80 6 قليلة

 67.99 52.00 3.39 2.60 4 متوسطة

 83.99 68.00 4.19 3.40 3 كبيرة

 100.00 84.00 5.00 4.20 5 كبيرة جدا

 
  (:االستبانة)صدق أداة الدراسة 

ونعني بصدق أداة الدراسة, أن األداة تقيس ما وضعت لقياسه, وقـد تـم التأكـد مـن صـدق االسـتبانة 
 :التاليمن خالل 

 :(الصدق الظاهري/ صدق المحتوى) الصدق من وجهة نظر المحكمين .7
مـن المحكمـين مـن أصـحاب الخبـرة واالختصـاص, مـن أجـل التأكـد ( 14)تم عرض االستبانة على 

 لمحــــاورمـــن ســــالمة الصــــياغة اللغويــــة لالســــتبانة, ووضــــوح تعليمــــات االســــتبانة, وانتمــــاء الفقــــرات 
لقيـاس األهـداف المرتبطـة بهـذه الدراسـة, وبـذلك تـم التأكـد مـن  االسـتبانةاالستبانة, ومـدى صـالحية 

 .المحكميناالستبانة من وجهة نظر صدق 
 :(الصدق البنائي) صدق االتساق الداخلي .6

بعـــد تطبيقهـــا علـــى عينـــة  ,االســـتبانةوفقـــرات وتـــم أيضـــا حســـاب صـــدق االتســـاق الـــداخلي لمحـــاور 
وفقـرات من مجتمع الدراسة, ومن خالل إيجاد معامالت االرتبـاط لمحـاور ( 30)استطالعية قوامها 

 :االستبانة, كما هو مبين في الجداول التالية
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 (11)جدول رقم 
 االستبانةلمحاور  صدق االتساق الداخلي

 مستوى الداللة "Sig"قيمة  معامل االرتباط المحور م
 0.01دالة عند  0.000 0.742 الرؤية اإلستراتيجية واألهداف المحددة 1
 0.01دالة عند  0.000 0.938 التخطيط الجيد 1
 0.01دالة عند  0.000 0.875 التأثير الفعال 3
 0.01دالة عند  0.000 0.729 المتابعة والتقويم 4
 0.01دالة عند  0.000 0.716 ة ومميزةإبداعيحل المشكالت بطريقة  1
 0.01دالة عند  0.000 0.853 سعة االتصاالت 6
 0.01دالة عند  0.000 0.852 المخاطرة والتحدي 7
 0.01دالة عند  0.000 0.832 منح عوائد للمبدعين 9
 0.01دالة عند  0.000 0.899 الدعم المعنوي والنفسي 8

 (.0.394( = )0,05)ومستوى داللة ( 28)قيمة ر عند درجة حرية * 
 (.0,449( = )0,01)ومستوى داللة ( 28)قيمة ر عند درجة حرية * 

تتمتـع بمعـامالت ارتبــاط دالـة إحصـائيا, وهـذا يــدل  االسـتبانةمحــاور يتبـين مـن الجـدول السـابق أن 
 .محاور تتمتع بمعامالت صدق عاليةالعلى أن جميع 

 

 (12)جدول رقم 
 الرؤية اإلستراتيجية واألهداف المحددةمحور لفقرات  صدق االتساق الداخلي

 مستوى الداللة "Sig"قيمة  معامل االرتباط م
 0.01دالة عند  0.000 0.847 1
 0.01دالة عند  0.000 0.911 1
 0.01دالة عند  0.000 0.852 3
 0.01دالة عند  0.000 0.968 4
 0.01دالة عند  0.000 0.933 1
 0.01دالة عند  0.000 0.843 6
 0.01دالة عند  0.000 0.855 7
 0.01دالة عند  0.000 0.830 9
 0.01دالة عند  0.000 0.911 8
 0.01دالة عند  0.000 0.895 11
 0.01دالة عند  0.000 0.847 11
 0.01دالة عند  0.000 0.911 11

 (.0,394( = )0,05)ومستوى داللة ( 28)قيمة ر عند درجة حرية * 
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 (.0,449( = )0,01)ومستوى داللة ( 28)قيمة ر عند درجة حرية * 
تتمتع بمعامالت  الرؤية اإلستراتيجية واألهداف المحددةمحور فقرات يتبين من الجدول السابق أن 

 .تتمتع بمعامالت صدق عالية الفقراتارتباط دالة إحصائيا, وهذا يدل على أن جميع 
 

 (13)جدول رقم 
 محور التخطيط الجيدلفقرات  صدق االتساق الداخلي

 مستوى الداللة "Sig"قيمة  معامل االرتباط م
 0.01دالة عند  0.000 0.746 1
 0.01دالة عند  0.000 0.710 1
 0.01دالة عند  0.000 0.836 3
 0.01دالة عند  0.000 0.810 4
 0.01دالة عند  0.000 0.734 1
 0.01دالة عند  0.000 0.837 6
 0.01دالة عند  0.000 0.742 7
 0.01دالة عند  0.000 0.713 9
 0.01دالة عند  0.000 0.816 8
 0.01دالة عند  0.000 0.721 11
 0.01دالة عند  0.000 0.917 11
 0.01دالة عند  0.000 0,813 11

 (.0,394( = )0,05)ومستوى داللة ( 28)قيمة ر عند درجة حرية * 
 (.0,449( = )0,01)ومستوى داللة ( 28)قيمة ر عند درجة حرية * 

تتمتـع بمعـامالت ارتبـاط دالـة إحصـائيا,  محور التخطيط الجيـدفقـرات يتبين من الجدول السابق أن 
 .تتمتع بمعامالت صدق عالية الفقراتوهذا يدل على أن جميع 

 

 (14)جدول رقم 
 محور التأثير الفعاللفقرات  صدق االتساق الداخلي

 مستوى الداللة "Sig"قيمة  معامل االرتباط م
 0.01دالة عند  0.000 0.854 1
 0.01دالة عند  0.000 0.708 1
 0.01دالة عند  0.000 0.725 3
 0.01دالة عند  0.000 0.689 4
 0.01دالة عند  0.000 0.815 1
 0.01دالة عند  0.000 0.789 6
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 0.01دالة عند  0.000 0.816 7
 0.01دالة عند  0.000 0.898 9
 0.01دالة عند  0.000 0.882 8
 0.01دالة عند  0.000 0,813 11

 (.0,394( = )0,05)ومستوى داللة ( 28)قيمة ر عند درجة حرية * 
 (.0,449( = )0,01)ومستوى داللة ( 28)قيمة ر عند درجة حرية * 

, تتمتـع بمعـامالت ارتبـاط دالـة إحصـائياً  محـور التـأثير الفعـالفقـرات يتبين من الجـدول السـابق أن 
 .تتمتع بمعامالت صدق عالية الفقراتوهذا يدل على أن جميع 

 

 (15)جدول رقم 
 محور المتابعة والتقويملفقرات  االتساق الداخلي صدق
 مستوى الداللة "Sig"قيمة  معامل االرتباط م
 0.01دالة عند  0.000 0.766 1
 0.01دالة عند  0.000 0.730 1
 0.01دالة عند  0.000 0.856 3
 0.01دالة عند  0.000 0.830 4
 0.01دالة عند  0.000 0.754 1
 0.01دالة عند  0.000 0.857 6
 0.01دالة عند  0.000 0.844 7
 0.01دالة عند  0.000 0.922 9
 0.01دالة عند  0.000 0.907 8
 0.01دالة عند  0.000 0.860 11
 0.01دالة عند  0.000 0,945 11
 0.01دالة عند  0.000 0,768 11

 (.0,394( = )0,05)ومستوى داللة ( 28)قيمة ر عند درجة حرية * 
 (.0,449( = )0,01)ومستوى داللة ( 28)قيمة ر عند درجة حرية * 

تتمتع بمعامالت ارتباط دالة إحصائيا,  محور المتابعة والتقويمفقرات يتبين من الجدول السابق أن 
 .تتمتع بمعامالت صدق عالية الفقراتوهذا يدل على أن جميع 

 

 (16)جدول رقم 
 ة ومميزةإبداعيمحور حل المشكالت بطريقة لفقرات  صدق االتساق الداخلي

 مستوى الداللة "Sig"قيمة  معامل االرتباط م
 0.01دالة عند  0.000 0.860 1
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 0.01دالة عند  0.000 0.923 1
 0.01دالة عند  0.000 0.865 3
 0.01دالة عند  0.000 0.979 4
 0.01دالة عند  0.000 0.945 1
 0.01دالة عند  0.000 0.856 6
 0.01دالة عند  0.000 0.867 7
 0.01دالة عند  0.000 0.857 9
 0.01دالة عند  0.000 0.762 8
 0.01دالة عند  0.000 0.958 11

 (.0,394( = )0,05)ومستوى داللة ( 28)قيمة ر عند درجة حرية * 
 (.0,449( = )0,01)ومستوى داللة ( 28)قيمة ر عند درجة حرية * 

تتمتع بمعامالت  ة ومميزةإبداعيمحور حل المشكالت بطريقة فقرات يتبين من الجدول السابق أن 
 .تتمتع بمعامالت صدق عالية الفقرات, وهذا يدل على أن جميع ارتباط دالة إحصائياً 

 

 (17)جدول رقم 
 محور سعة االتصاالتلفقرات  صدق االتساق الداخلي

 مستوى الداللة "Sig"قيمة  معامل االرتباط م
 0.01دالة عند  0.000 0.895 1
 0.01دالة عند  0.000 0.749 1
 0.01دالة عند  0.000 0.766 3
 0.01دالة عند  0.000 0.860 4
 0.01دالة عند  0.000 0.923 1
 0.01دالة عند  0.000 0.865 6
 0.01دالة عند  0.000 0.979 7
 0.01دالة عند  0.000 0.945 9
 0.01دالة عند  0.000 0.945 8
 0.01دالة عند  0.000 0.856 11

 (.0,394( = )0,05)ومستوى داللة ( 28)قيمة ر عند درجة حرية * 
 (.0,449( = )0,01)ومستوى داللة ( 28)قيمة ر عند درجة حرية * 

, تتمتع بمعامالت ارتباط دالة إحصـائياً  محور سعة االتصاالتفقرات يتبين من الجدول السابق أن 
 .تتمتع بمعامالت صدق عالية الفقراتوهذا يدل على أن جميع 
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 (18)جدول رقم 
 محور المخاطرة والتحديلفقرات  صدق االتساق الداخلي

 مستوى الداللة "Sig"قيمة  معامل االرتباط م
 0.01دالة عند  0.000 1.691 1
 0.01دالة عند  0.000 1.784 1
 0.01دالة عند  0.000 1.614 3
 0.01دالة عند  0.000 1.183 4
 0.01دالة عند  0.000 1.881 1
 0.01دالة عند  0.000 1.943 6
 0.01دالة عند  0.000 0.846 7
 0.01دالة عند  0.000 0.705 9
 0.01دالة عند  0.000 0.946 8
 0.01دالة عند  0.000 0.781 11
 0.01دالة عند  0.000 0,975 11

 (.0,394( = )0,05)ومستوى داللة ( 28)قيمة ر عند درجة حرية * 
 (.0,449( = )0,01)ومستوى داللة ( 28)قيمة ر عند درجة حرية * 

ـــة  محـــور المخـــاطرة والتحـــديفقـــرات يتبـــين مـــن الجـــدول الســـابق أن  تتمتـــع بمعـــامالت ارتبـــاط دال
 .تتمتع بمعامالت صدق عالية الفقراتإحصائيا, وهذا يدل على أن جميع 

 

 (19)جدول رقم 
 محور منح عوائد للمبدعينلفقرات  االتساق الداخليصدق 

 مستوى الداللة "Sig"قيمة  معامل االرتباط م
 0.01دالة عند  0.000 0.607 1
 0.01دالة عند  0.000 0.842 1
 0.01دالة عند  0.000 0.593 3
 0.01دالة عند  0.000 0.795 4
 0.01دالة عند  0.000 0.837 1
 0.01دالة عند  0.000 0.742 6
 0.01دالة عند  0.000 0.938 7
 0.01دالة عند  0.000 0.875 9
 0.01دالة عند  0.000 0.729 8

 (.0,394( = )0,05)ومستوى داللة ( 28)قيمة ر عند درجة حرية * 
 (.0,449( = )0,01)ومستوى داللة ( 28)قيمة ر عند درجة حرية * 
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ــدعين محــورفقــرات يتبــين مــن الجــدول الســابق أن  ــد للمب تتمتــع بمعــامالت ارتبــاط دالــة  مــنح عوائ
 .تتمتع بمعامالت صدق عالية الفقرات, وهذا يدل على أن جميع إحصائياً 

 

 (20)جدول رقم 
 محور الدعم المعنوي والنفسيلفقرات  صدق االتساق الداخلي

 مستوى الداللة "Sig"قيمة  معامل االرتباط م
 0.01دالة عند  0.000 0.936 1
 0.01دالة عند  0.000 0.810 1
 0.01دالة عند  0.000 0.634 3
 0.01دالة عند  0.000 0.837 4
 0.01دالة عند  0.000 0.842 1
 0.01دالة عند  0.000 0.713 6
 0.01دالة عند  0.000 0.816 7
 0.01دالة عند  0.000 0.921 9
 0.01دالة عند  0.000 0.817 8
 0.01دالة عند  0.000 0.854 11

 (.0,394( = )0,05)ومستوى داللة ( 28)قيمة ر عند درجة حرية * 
 (.0,449( = )0,01)ومستوى داللة ( 28)قيمة ر عند درجة حرية * 

تتمتـع بمعـامالت ارتبـاط دالـة  محـور الـدعم المعنـوي والنفسـيفقـرات يتبين من الجدول السـابق أن 
 .تتمتع بمعامالت صدق عالية الفقرات, وهذا يدل على أن جميع إحصائياً 

\ 

  (:االستبانة)ثبات أداة الدراسة 
ونعني بثبات أداة الدراسة, أن األداة تعطـي نفـس النتـائج تقريبـًا لـو طبقـت مـرة أخـرى علـى نفـس 
 :المجموعة من األفراد, أي أن النتائج ال تتغير, وقد تم التأكد من ثبات االستبانة من خالل التالي

  :ألفا كرونباخ عادلةباستخدام مالثبات  .7
واالستبانة ككل  لمحاور االستبانةمعامالت االرتباط  تم التأكد من ثبات االستبانة من خالل حساب

 :ألفا كرونباخ, كما هو مبين في الجدول التالي دلةمعا باستخدام
 

 (21)جدول رقم 
 ألفا كرونباخ  دلةمعا واالستبانة ككل باستخدام لمحاور االستبانةمعامالت االرتباط 

 معامل االرتباط المحور م
 0.952 الرؤية اإلستراتيجية واألهداف المحددة 1
 0.968 التخطيط الجيد 1



041 

 

 0.933 التأثير الفعال 3
 0.853 المتابعة والتقويم 4
 0.805 ة ومميزةإبداعيحل المشكالت بطريقة  1
 0.830 سعة االتصاالت 6
 0.811 المخاطرة والتحدي 7
 0.895 منح عوائد للمبدعين 9
 0.947 الدعم المعنوي والنفسي 8
 0,901 االستبانة ككل 

 باســتخدام واالســتبانة ككــل لمحــاور االســتبانةمعــامالت االرتبــاط يتبــين مــن الجــدول الســابق أن 
 .ألفا كرونباخ هي معامالت ثبات عالية, وتفي بأغراض الدراسة دلةمعا
 :النصفيةالثبات بطريقة التجزئة  .6

ـــم التأكـــد أيضـــا مـــن ثبـــات االســـتبانة مـــن خـــالل حســـاب معـــامالت االرتبـــاط لمحـــاور االســـتبانة  وت
 :بطريقة التجزئة النصفية, كما هو مبين في الجدول التالي واالستبانة ككل

 

 (22)جدول رقم 
 بطريقة التجزئة النصفية االستبانة واالستبانة ككلمعامالت االرتباط لمحاور 

 المحور م
 معامل االرتباط

 بعد التعديل قبل التعديل
 0.851 0.741 الرؤية اإلستراتيجية واألهداف المحددة 1
 0.929 0.867 التخطيط الجيد 1
 0.914 0.841 التأثير الفعال 3
 0.984 0.969 المتابعة والتقويم 4
 0.951 0.906 ة ومميزةإبداعيحل المشكالت بطريقة  1
 0.864 0.760 سعة االتصاالت 6
 0.875 0.777 المخاطرة والتحدي 7
 0.865 0.762 منح عوائد للمبدعين 9
 0.867 0.765 الدعم المعنوي والنفسي 8
 0.929 0.868 االستبانة ككل 

بطريقـة التجزئـة  واالسـتبانة ككـل االسـتبانةيتبين من الجدول السابق أن معـامالت االرتبـاط لمحـاور 
 .النصفية هي معامالت ثبات عالية, وتفي بأغراض الدراسة
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 :اإلحصائية المستخدمة األساليب
(  SPSS)ولإلجابـــة علــــى أســــئلة الدراســــة تــــم اســــتخدام الرزمــــة اإلحصــــائية للعلــــوم االجتماعيــــة 

 -اختبــار كولمجــوروف  ,ألفــا كرونبــاخ, طريقــة التجزئــة النصــفية معادلــةمعامــل ارتبــاط بيرســون, )
في إجراء ( One-Way ANOVAاختبار  ,T-Testاختبار  ,للعينة الواحدة Tاختبار سمرنوف, 

 :, وهي على النحو التاليالتحليالت اإلحصائية الالزمة للدراسة
لقيــاس صــدق االتســاق (:  Pearson Correlation Coefficient )معامــل ارتبــاط بيرســون  .1

 .ةوالتابع ةالمستقل طبيعة العالقة بين المتغيراتحديد الداخلي, وكذلك ت
 .االستبانةثبات  لقياس (Cronbach's Alpha): كرونباخ ألفا معادلة .1
 .االستبانةثبات  لقياس (Split-Half Method): طريقة التجزئة النصفية .3
 .الختبار إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه :سمرنوف –كولمجوروف اختبار  .4
فقـرات  علـىالدراسـة  عينـةانخفاض استجابات  أولمعرفة مدى ارتفاع : للعينة الواحدة Tاختبار  .1

عــن وســطها الفقــرات ســتجابات لكــل فقــرة مــن االللتعــرف علــى مــدى انحــراف االســتبانة, و ومحــاور 
 .".Sig", وقيمة "T"وللتعرف على قيمة  المحاور الرئيسة, جانب إلىالحسابي, 

للتحقـــق مـــن وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية فـــي (: T-Test)لعينتـــين مســـتقلتين  Tاختبـــار  .6
 (.الجنس: )متوسط تقدير أفراد عينة الدراسة لمتغير

للتحقـق مـن وجـود فـروق ذات داللـة (: One Way ANOVA)اختبار تحليل التباين األحـادي  .7
 المؤهــل العلمــي, ,الخدمــةعــدد ســنوات : )إحصــائية فــي متوســط تقــدير أفــراد عينــة الدراســة لمتغيــرات

 (.الرتبة العسكرية
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 الفصل الخامس
 الدراسة ومناقشتها نتائج

 
 

 مقدمة

 تحليل البيانات ومناقشتها

 :نتائج السؤال األول ومناقشته: أوالً 

 :نتائج السؤال الثاني ومناقشته: ثانياً 

 :نتائج السؤال الثالث ومناقشته: ثالتاً 

 :الرابع ومناقشتهنتائج السؤال : رابعاً 

 :نتائج السؤال الخامس ومناقشته: خامسا
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 مقدمة: 
يتناول هذا الفصل نتائج الدراسة, حيث تم اإلجابة على أسئلة الدراسة, واختبار فرضياتها, ومن 

بيان أوجه التشابه واالختالف مع الدراسات  إلىثم تم تفسير النتائج والتعقيب عليها, باإلضافة 
 .السابقة

 

 تحليل البيانات ومناقشتها 
 :نتائج السؤال األول ومناقشته: أوالً 

 :ينص السؤال األول على ما يلي
ما مستوى فاعلية القيادة لدى قادة الخدمات الطبية العسكرية بمحافظات غزة من وجهة نظر 

 العاملين فيها؟
ول اللعينة الواحدة, كما هو مبين في الجد Tوقد تم اإلجابة على هذا السؤال باستخدام اختبار 

 :ةالتالي
 

 (23)جدول رقم 
 فاعلية القيادةمحاور 

 المتوسط  المحور م
 الحسابي

 االنحراف 
 المعياري

 قيمة
T"" 

 قيمة
Sig."" 

 الوزن 
 درجة الترتيب النسبي

 الموافقة
 متوسطة 1 64.006 0.001 3.231 0.905 3.200 الرؤية اإلستراتيجية واألهداف المحددة 1
 متوسطة 2 60.243 0.844 0.198 0.896 3.012 التخطيط الجيد 2
 متوسطة 4 59.549 0.723 0.355- 0.926 2.977 التأثير الفعال 3
 متوسطة 3 59.992 0.995 0.006- 0.926 3.000 المتابعة والتقويم 4
 متوسطة  61.008 0.385 0.871 0.845 3.050 فاعلية القيادة 

 :تبين من الجدول السابق أنوقد 
نظر العاملين لدى قادة الخدمات الطبية العسكرية بمحافظات غزة من وجهة  فاعلية القيادةمستوى 

أن هذه النتيجة إلى  ةعزو الباحثتو  ,(متوسطة), وهو بدرجة (61.008)فيها جاء بوزن نسبي 
القدرة على تحديد الرؤية واألهداف ضعف درجات أبعاد االستبانة المكونة لفاعلية القيادة أي ضعف 

ن  المحددة, وضعف التخطيط الجيد وكذلك ضعف التأثير الفعال وضعف المتابعة والتقويم وا 
القيود المهنية التي ويعود ذلك إلى  انعكس على مستوى فاعلية القيادة مجموع الضعف في األبعاد

تقترب من القيادة المفروضة في المؤسسة  القيادةألن  تحد من فاعلية القائد في مجال ادارة المؤسسة
 ," العسكرية مؤسسة الخدمات الطبية"ة من جهة عليا ولم تنبثق بشكل تلقائي من الجماعة نيالمع

 متعددةأدواره الير و انشغاله الكبوكثرة وظائفه و  للقائد األعباء المهنية إلى أنذلك  الباحثةكما تعزو 
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,  أدت إلى تلك النتيجةفي إدارة المؤسسة كما أن ضعف عنصر التدريب  تهمن مستوى فاعلي تحد
التي  ( 2000 ,كلخ) ودراسة (   2007,الداعور) مع ما توصلت إليه دراسة  وهذه النتيجة تتفق

 .تطوير واالهتمام بفاعلية القادة والمديرين وتشابه األعباء المهنية للقادة أشارت إلى 
لدى فقد حصل على الترتيب األول  اإلستراتيجية واألهداف المحددةالرؤية مستوى أما محور  -

جاء بوزن نسبي  قادة الخدمات الطبية العسكرية بمحافظات غزة من وجهة نظر العاملين فيها
 اكونهالنتيجة هذه في الترتيب األول وتعزو الباحثة  جاء( متوسطة)بدرجة  , وهو(64.006)

القائد بأن رؤية المؤسسة هي حجر األساس في نجاح  إدراكبدرجة متوسطة فهذا ينسجم مع  تجاء
ن الرؤية وأ ,ةالمؤسس هشير على هديتف المحددة هي الضوء األخضر الذي أي مؤسسة واألهدا

االستراتيجية هي المقدمة الضرورية لنجاح المؤسسة والتي بدونها يكون التخبط والعشوائية في 
مؤسسة الخدمات الطبية هي عقلية علمية تؤمن بالنظام ضافة إلى أن عقلية القائد في إ ,األداء

للزمن  د والطاقة واختزاالً للجه اً ألن فيهما استثمار  شيءالهدف قبل كل وضع صياغة الرؤية و بو 
التي أشارت إلى استعمال  (2011الصامل ,)وهذه النتيجة تتفق مع ما توصلت إليه دراسة 

 .تيجية المهارات القيادية في صياغة الرؤية االسترا
لدى قادة الخدمات الطبية العسكرية فقد حصل على الترتيب الرابع  التأثير الفعال أما محور -

 (متوسطة)بدرجة  , وهو(59.549)جاء بوزن نسبي  بمحافظات غزة من وجهة نظر العاملين فيها
معظمهم  ةالخدمات الطبيمؤسسة هذه النتيجة إلى أن نظام التعيين للقادة في  ةعزو الباحثوت

فرص التأثير الفعال مع من يعينون بصورة السقوط الحر من أعلى دون تدرج وظيفي وهذا يقلل 
لشعوره بعدم مع العاملين كما أن القائد ال يبادر إلى زيادة فاعلية عالقته  , العاملين في المؤسسة

مات الطبية االستقرار في المؤسسة مما يدفعه إلى عدم تبادل التأثير مع العاملين في الخد
وهذه النتيجة ضافة الى انغماس القائد في أعباء تنظيمية ومهنية بعيدة عن العاملين العسكرية, إ

 . (2010العاجز وشلدان, )تتفق مع دراسة 
 

 (:24)جدول رقم 
 الرؤية اإلستراتيجية واألهداف المحددةفقرات محور 

 المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

 االنحراف 
 المعياري

 قيمة
T"" 

 قيمة
Sig."" 

 الوزن 
 درجة الترتيب النسبي

 الموافقة

يراعـــــــي المعــــــــايير العلميــــــــة فــــــــي صــــــــياغة    1
 األهداف

 كبيرة 2 68.826 0.000 5.810 1.109 3.441

 متوسطة 6 64.319 0.005 2.868 1.099 3.216 يصوغ األهداف وفقًا لقدرات العاملين  2
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 كبيرة 3 68.169 0.000 5.452 1.093 3.408 التطور إلىيضع أهدافًا تسير بالمؤسسة  3

4 
ــــــة  ــــــة فــــــي وضــــــع رؤي يراعــــــي القــــــيم األخالقي

 المؤسسة
 كبيرة 1 71.925 0.000 7.869 1.106 3.596

1 
يشـــــرك العـــــاملين فـــــي بنـــــاء الرؤيـــــة الشــــــاملة 

 متوسطة 11 58.685 0.423 0.802- 1.196 2.934 للمؤسسة

 متوسطة 5 65.915 0.000 3.972 1.087 3.296 يضع األهداف وفقًا الحتياجات المؤسسة  6
 متوسطة 9 61.596 0.312 1.014 1.149 3.080 يطلع العاملين على األهداف العامة للمؤسسة  7

9 
يراعـــــــي امكانيـــــــات العـــــــاملين عنـــــــد صـــــــياغة 

 األهداف
 متوسطة 10 59.249 0.635 0.476- 1.153 2.962

 متوسطة 8 62.441 0.110 1.606 1.109 3.122 يراعي امكانات المؤسسة في تحقيق األهداف  8
 متوسطة 7 63.380 0.017 2.400 1.028 3.169 يصوغ رؤية المؤسسة ورسالتها بشكل واضح 11

11 
يضـــع أهـــدافًا تخـــدم جمهـــور المســـتفيدين مـــن 

 المؤسسة
 متوسطة 4 66.197 0.000 4.056 1.115 3.310

يحفـــز العـــاملين للمشـــاركة فـــي صـــياغة رؤيـــة  11
 ورسالتهاالمؤسسة 

 متوسطة 12 57.371 0.091 1.699- 1.129 2.869

 متوسطة  64.006 0.001 3.231 0.905 3.200 المحور ككل 
 :وقد تبين من الجدول السابق أن

لدى قادة الخدمات الطبية العسكرية بمحافظات  الرؤية اإلستراتيجية واألهداف المحددةستوى م -
وتعزو  (متوسطة)بدرجة  , وهو(64.006)جاء بوزن نسبي  غزة من وجهة نظر العاملين فيها

 .عدم اشراك العاملين في صياغة الرؤية إلىذلك الباحثة 
, وقد جاءت (يراعي القيم األخالقية في وضع رؤية المؤسسة), وهي (4)أعلى ترتيب فقرة رقم 

هذه النتيجة إلى أن قادة الخدمات  ةعزو الباحثت ,(كبيرة), وهي بدرجة (71.925)بوزن نسبي 
 هم يحافظون ويمارسون األخالق اإلسالمية السامية التي و باألخالق اإلسالمية  لطبية ملتزمون دينياً ا

الفلسطينية  الثقافةلتأثر كما أنه يوجد دور و  ,في التعامل وتحديد الرؤية للمؤسسة هاتربوا على
ر القائد بالتربية ضافة الى ذلك تأثإ ,الحنيف لإلسالمبالتراث القيمي والحضاري واألخالقي  ةالملتزم

كما تعزو الباحثة  ,كما أنهم تربوا على القيم السامية النبيلة الدينية عبر المؤسسات الدينية والدعوية
تمد على الجانب القيمي نسانية تعإبادئ األخالقية للمهنة فهي مهنة للقائد بالم الطبية ارتباط المهنة
 .  خالقي العسكريالميثاق األو  د بالميثاق األخالقي لمهنة الطبلتزام القائإن ا  و  واألخالقي

 التي أن المعاملة باحترام هي جزء من السلوك الحضاري للقياداتإلى ذلك وتعزو الباحثة 
النتيجة تتماشي مع هذه و  ,المنبثق من الدين الحنيف قيم الحق والخير إلىتخضع في سلوكه 

, وهي من مقتضيات القيادة الفاعلة وتزيد من فاعلية القيادة للمؤسسةاالنتماء الوالء و  مفاهيم
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 تتفق مع دراسة هذه النتيجة و  ديننا االسالمي الحنيف حث على المعاملة الحسنة  أن حيث والمنتجة
 . (2008, االغا)

, (للمشاركة في صياغة رؤية المؤسسة ورسالتها يحفز العاملين), وهي (12)أدنى ترتيب فقرة رقم 
 إلى أن وتعزو الباحثة هذه النتيجة (متوسطة), وهي بدرجة (57.371)وقد جاءت بوزن نسبي 

يضعف مشاركة العاملين له في صياغة الرؤية كما أن القائد يعتقد اس القائد في المهام المهنية نغمإ
يؤدي الى ابتعاد القائد في تأثيره  والذيمهامه وليس من مهام العاملين  أن صياغة الرؤية من

كما أن  الرابع يبرتلتاالفعال عن العاملين وهذا ما أكده محور التأثير الفعال حيث حصل على 
نظام التعين في الخدمات الطبية أشبه بالنظام الرئاسي الذي يقلل من مشاركة العاملين للقائد في 

وتختلف مع دراسة   (Politis, 2005) تفق مع دراسةوهذه النتيجة ت, لمؤسسةصياغة رؤية ا
 . (2015صالح ,)

 

 (25)جدول رقم 
 التخطيط الجيدفقرات محور 

 المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

 االنحراف 
 المعياري

 قيمة
T"" 

 قيمة
Sig."" 

 الوزن 
 درجة الترتيب النسبي

 الموافقة

1 
احتياجـــــــــات يبــــــــدأ التخطــــــــيط مـــــــــن واقــــــــع 

 المؤسسة
 متوسطة 1 66.667 0.000 4.617 1.054 3.333

2 
يراعـــي امكانيـــات العـــاملين عنـــد التخطـــيط 

 للمؤسسة
 متوسطة 6 60.469 0.746 0.324 1.057 3.023

 متوسطة 5 61.784 0.220 1.230 1.058 3.089 يستخدم اجراءات مرنة في التخطيط 3
 متوسطة 2 62.347 0.119 1.565 1.095 3.117 يضع اجراءات قابلة للتعديل 4
 متوسطة 10 57.746 0.168 1.384- 1.188 2.887 يضع خطة توفر الوقت والجهد 1
 متوسطة 12 55.117 0.003 2.969- 1.200 2.756 يستخدم اجراءات إلكترونية ذكية 6

7 
يقترح اجراءات غير روتينية تناسب قدرات 

 العاملين
 متوسطة 11 56.714 0.029 2.194- 1.093 2.836

 متوسطة 9 58.216 0.233 1.196- 1.089 2.911 يراعي التغيرات المستقبلية في التخطيط 9
 متوسطة 2 62.347 0.107 1.616 1.060 3.117 يتبنى اجراءات قابلة للتنفيذ 8

11 
يحــرص علــى تنســيق جهــود العــاملين عنــد 

 تنفيذ االجراءات
 متوسطة 7 59.812 0.903 0.121- 1.128 2.991

 متوسطة 8 59.437 0.726 0.350- 1.173 2.972 الجديدة مع العاملين األفكاريناقش  11
 متوسطة 4 62.254 0.132 1.510 1.089 3.113 يضع خططًا بديلة وفقًا للظروف المتغيرة 11
 متوسطة  60.243 0.844 0.198 0.896 3.012 المحور ككل 

 :وقد تبين من الجدول السابق أن
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نظــر لــدى قــادة الخــدمات الطبيــة العســكرية بمحافظــات غــزة مــن وجهــة  التخطــيط الجيــد محــور  -
أن مـن إلى ذلك وتعزو الباحثة  (متوسطة), وهو بدرجة (60.243)العاملين فيها جاء بوزن نسبي 

كانياتهـــــا واقـــــع المؤسســـــة وحســـــب احتياجاتهـــــا وامينطلـــــق مـــــن مقومـــــات التخطـــــيط الجيـــــد ونجاحـــــه 
  .الباحثة ذلك إلى أن القادة لم يتلقوا تدريبًا كافيًا على التخطيط الجيدوتعزو , ومتطلباتها

, وقد جاءت بوزن (يبدأ التخطيط من واقع احتياجات المؤسسة), وهي (1)أعلى ترتيب فقرة رقم 
بأن  القائدعلم أن وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى ( متوسطة), وهي بدرجة (66.667)نسبي 

وهو المقدمة الضرورية لنجاح  المدخل والمفتاح السليم لنجاح المؤسسةهو , التخطيط السليم
 .المؤسسة

, وقد جاءت بوزن نسبي (يستخدم اجراءات إلكترونية ذكية), وهي (6)أدنى ترتيب فقرة رقم 
نقص االجهزة االلكترونية   وتعزو الباحثة هذه النتيجة الى (متوسطة), وهي بدرجة (55.117)

كما تعزو الباحثة   ,منذ فترة زمنية طويلة ه المؤسسةتعيش الذينظرا للواقع االقتصادي الصعب 
كتفائهعدم تلقي القائد دورات تدريبية في إستخدام األجهزة الذكية و لى إذلك  كما , باألداء التقليدي ا 

  ,ذكية ضعيفة إلرتباطها بالموازنة العامة للوزارةأن محدودية حركة القائد في استخدام وشراء أجهزة 
 ( 2000كلخ, )وتختلف مع دراسة   (2003,  الشتري ) دراسة تتفق مع هذه النتيجة و 
 

 (26)جدول رقم 
 التأثير الفعالفقرات محور 

 المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

 االنحراف 
 المعياري

 قيمة
T"" 

 قيمة
Sig."" 

 الوزن 
 درجة الترتيب النسبي

 الموافقة

1 
يطــور عالقــات ايجابيــة بــين العــاملين فــي 

 المؤسسة
 متوسطة 1 63.286 0.034 2.128 1.127 3.164

1 
يحفـــــز العـــــاملين علـــــى كـــــل ســـــلوك مبـــــدع 

 وايجابي
 متوسطة 5 59.531 0.751 0.317- 1.079 2.977

3 
يســتخدم المكافــآت الماديــة والمعنويــة لــدفع 

 زيادة الكفاية االنتاجية إلىالعاملين 
 متوسطة 10 52.019 0.000 4.747- 1.227 2.601

 متوسطة 6 59.061 0.544 0.608- 1.128 2.953 يشيع روح العمل التعاوني بين العاملين  4
 متوسطة 9 57.371 0.099 1.657- 1.158 2.869 يثمن انجازات ونجاحات العاملين 1

6 
النظـــر بزوايـــا مختلفـــة  إلـــىيـــدفع العـــاملين 

 للعمل
 متوسطة 4 59.906 0.949 0.064- 1.071 2.995

7 
يبث روح المبادرة في العمـل واالنجـاز بـين 

 العاملين
 متوسطة 6 59.061 0.533 0.624- 1.098 2.953

 متوسطة 1 63.850 0.014 2.484 1.131 3.192 يعامل العاملين باحترام وتقدير 9
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 متوسطة 2 63.756 0.012 2.542 1.078 3.188 لالعتماد على أنفسهميدفع العاملين  8
 متوسطة 8 57.653 0.153 1.435- 1.194 2.883 يشجع العاملين غير المنجزين على العمل  11
 متوسطة  59.549 0.723 0.355- 0.926 2.977 المحور ككل 

 
 

 :وقد تبين من الجدول السابق أن
نظر لدى قادة الخدمات الطبية العسكرية بمحافظات غزة من وجهة  التأثير الفعال حورم -

ن قادة أ إلى وتعزو الباحثة ذلك (متوسطة), وهو بدرجة (59.549)العاملين فيها جاء بوزن نسبي 
ينشغلون بالمهام الوظيفية على حساب المهام اإلنسانية باإلضافة إلى  مؤسسة الخدمات الطبية

أنهم لم يتلقوا تدريبًا كافيًا في مجال العالقات اإلنسانية التي تزيد من  كما, كثرة أعبائهم المهنية
  .فاعلية التأثير في العاملين 

, وقد جاءت بوزن نسبي (يعامل العاملين باحترام وتقدير)وهي  ،(8)أعلى ترتيب فقرة رقم 
باحترام  التعاملوتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى اعتقاد القائد بأن ( متوسطة), وهي بدرجة (63.850)

محة على الدين االسالمي من خالل مبادئه الس ثحيث حو , والفعال ناجحهو أحد ركائز التعامل ال
ميثاق انساني يدعو الى احترام حيث أنه  مبادئ العملوهذا ينطبق مع خر احترام وتقدير وتوقير اآل

العسكرية الخدمات الطبية  مؤسسة  والقائد أحد أفراد ,النظر عن اللون والجنس والديناآلخرين بغض 
هذه و ألنه يشعر بأنه جزء من المنظومة الطبية قادة وعاملين  وذلك, و على هذا الميثاقبر تالذين 
  (  2007,الداعور) دراسة دراسة  مع تتفقالنتيجة 

زيادة الكفاية  إلىيستخدم المكافآت المادية والمعنوية لدفع العاملين ), وهي (3)أدنى ترتيب فقرة رقم 
وتعزو الباحثة هذه النتيجة , (متوسطة), وهي بدرجة (52.019), وقد جاءت بوزن نسبي (االنتاجية

, الى االحجام عن استخدام المكافآتيدفع القائد  ادي وضعف الميزانيات للمؤسسةالعجز الم أن الى
( Wong & Ladkin,2008) دراسة وونج والدكن و   (Weiku, 2006)دراسة نتيجة تتفق مع وهذه ال

 . (2010خلف,)دراسة تختلف مع   
 

 (:27)جدول رقم 
 المتابعة والتقويمفقرات محور 

 المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

 االنحراف 
 المعياري

 قيمة
T"" 

 قيمة
Sig."" 

 الوزن 
 درجة الترتيب النسبي

 الموافقة
 متوسطة 1 67.136 0.000 4.749 1.096 3.357 يتابع عمل المؤسسة بصفة دورية 1
 متوسطة 2 62.723 0.062 1.879 1.057 3.136 يتأكد من تحقيق المؤسسة ألهدافها 2
 متوسطة 3 62.347 0.115 1.584 1.082 3.117 يشرف على أنشطة العاملين بالمؤسسة 3
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 متوسطة 5 59.906 0.952 0.060- 1.147 2.995 يقوم أداء العاملين بشكل دائم 4
 متوسطة 9 58.498 0.355 0.927- 1.183 2.925 يلتزم بالشفافية والنزاهة في أحكامه 1
 متوسطة 5 59.906 0.950 0.062- 1.097 2.995 يشجع العاملين على مفهوم التقويم الذاتي 6

7 
يصــــــــدر أحكامــــــــًا موضــــــــوعية علــــــــى أداء 

 العاملين
 متوسطة 9 58.498 0.313 1.012- 1.083 2.925

ة في بداعياإل األساليب إلىيوجه العاملين  9
 العمل

 متوسطة 11 56.620 0.024 2.281- 1.081 2.831

8 
ـــــــد فـــــــي مجـــــــال  يقـــــــدم كـــــــل مـــــــا هـــــــو جدي

 المعلومات
 متوسطة 7 59.061 0.548 0.601- 1.140 2.953

11 
يعتمـــد أشـــكااًل متعـــددة مـــن التقـــويم حســـب 

 الحاجة
 متوسطة 8 58.873 0.438 0.777- 1.058 2.944

 متوسطة 4 60.094 0.953 0.059 1.164 3.005 يتبنى االنجازات المتميزة ويشجع عليها 11

يســـــتخدم كـــــل مـــــا هـــــو جديـــــد فـــــي مجـــــال  11
 التكنولوجيا لتقويم أداء العاملين  

2.]81
2 

 متوسطة 12 56.244 0.024 2.272- 1.206

 متوسطة  59.992 0.995 0.006- 0.926 3.000 المحور ككل 
 :وقد تبين من الجدول السابق أن

نظر لدى قادة الخدمات الطبية العسكرية بمحافظات غزة من وجهة  المتابعة والتقويم حورم -
 أن إلىذلك  ةعزو الباحثتو  .(متوسطة), وهو بدرجة (59.992)العاملين فيها جاء بوزن نسبي 

كما وتعزو هذه , القادة لم يتلقوا تدريبًا كافيًا على آليات التقويم نظرًا إلنشغالهم الوظيفي والحزبي
 . النتيجة إلى خشية القائد من المحاسبة عند وجود الخلل

, وقد جاءت بوزن نسبي (يتابع عمل المؤسسة بصفة دورية), وهي (1)أعلى ترتيب فقرة رقم 
هذه النتيجة الى اعتقاد القائد بأن عملية  تعزو الباحثةو ( متوسطة), وهي بدرجة (67.136)

متابعة عمل المؤسسة بصفة دورية من الوظائف األساسية للقائد الناجح فال معنى للقيادة بدون 
يتخذ  هاما أن المتابعة تقدم تغذية راجعة على أساسك ,رغم أنها جاءت بدرجة متوسطة متابعة

أن  إلى ذلك كما وتعزو الباحثة, ناسب ويتعرف على مدى تقدم أو تأخر المؤسسةالقرار الم
آلية لحل وبذلك يتم وضع منها المؤسسة  يالمتابعة تتيح فرصة معرفة المشكالت التي تعان
إلى أن متابعة القائد  ذلك كما وتعزو الباحثة ,المشكالت التي تعاني منها المؤسسة ولتحسين أدائها

وتكون درجة أداء العاملين بالمؤسسة مرتفعة  اً قريبًا منهم ويحسب له حسابأكثر للعاملين تجعله 
 .وعلى درجة عالية من الكفاءة 
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يستخدم كل ما هو جديد في مجال التكنولوجيا لتقويم أداء ), وهي (12)أدنى ترتيب فقرة رقم 
وتعزو الباحثة هذه  (متوسطة), وهي بدرجة (56.244)نسبي  , وقد جاءت بوزن(العاملين  
 نظراً  وذلكالطبية  ةالخدمالتي تساعد في تقديم  االتكنولوجيلى النقص الحاد في مجال إالنتيجة 

ذلك كما وتعزو الباحثة , على مؤسسة الخدمات الطبية العسكرية للحصار االقتصادي المفروض
وهذه , االتكنولوجيونقص التدريب على استخدام , إلى أن القائد يعتمد على اإلجراءات التقليدية

 & Wong) وونج والدكن وتختلف مع دراسة    2010 دراسة وينج وشينجتتفق مع  النتيجة 
Ladkin,2008 ) . 

 :نتائج السؤال الثاني ومناقشته: ثانياً 
 :ينص السؤال الثاني على ما يلي

الطبية العسكرية بمحافظات غزة من وجهة العاملين بالخدمات لدى  بداعياإلالسلوك ما مستوى 
 نظر العاملين فيها؟

ول اللعينة الواحدة, كما هو مبين في الجد Tوقد تم اإلجابة على هذا السؤال باستخدام اختبار 
 :ةالتالي

 (:28)جدول رقم 
 بداعياإلالسلوك محاور 

 المتوسط  المحور م
 الحسابي

 االنحراف 
 المعياري

 قيمة
T"" 

 قيمة
Sig."" 

 الوزن 
 درجة الترتيب النسبي

 الموافقة
 متوسطة 2 60.103 0.938 0.077 0.973 3.005 ة ومميزةإبداعيحل المشكالت بطريقة  1
 متوسطة 1 60.254 0.835 0.209 0.886 3.013 سعة االتصاالت 1
 متوسطة 5 59.795 0.869 0.166- 0.902 2.990 المخاطرة والتحدي 3
 متوسطة 3 60.083 0.952 0.061 1.001 3.004 منح عوائد للمبدعين 4
 متوسطة 4 56.986 0.030 2.189- 1.005 2.849 الدعم المعنوي والنفسي 1
 متوسطة  59.438 0.645 0.461- 0.889 2.972 بداعياإلالسلوك  

 :وقد تبين من الجدول السابق أن
وجهة نظر الطبية العسكرية بمحافظات غزة من العاملين بالخدمات لدى  بداعياإلالسلوك مستوى 

لى إتعزو الباحثة هذه النتيجة و  (متوسطة), وهو بدرجة (59.438)العاملين فيها جاء بوزن نسبي 
لكلية  أن أبعاد السلوك االبداعي الخمسة جاءت بدرجة متوسطة وهذا بدوره انعكس على الدرجة ا

ضعف الكل وهذه النتيجة منطقية أي ضعف القدرة على حل  إلى أدىف المكونات لالستبانة فضع
المشكالت وكذلك ضعف سعة االتصاالت وضعف بعد المخاطرة ومنح عوائد للمبدعين وانخفاض 

تعين  ه يتمالى أن النتيجةوتعزو الباحثة هذه , والنفسي لقيادة الخدمات الطبيةدرجة الدعم المعنوي 
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دى الى وجود قيادات دون التأكد من قدراتهم االبداعية وهذا أ مؤسسة الخدمات الطبيةيادة في الق
مؤسسة قادة  يتلق ضعفلى إتعزو الباحثة ذلك و كما  ,االبداعية بدرجة متوسطةات تمتلك القدر 

كما أن البيئة المحيطة بالقائد ال  ,همديعمل على تطوير السلوك االبداعي لالخدمات الطبية دورات ت
مل على تطوير السلوك االبداعي للقائد لذلك يعمل القائد بالحد األدنى من السلوك االبداعي تع

 .حفاظا على منصبه ومكانته في الخدمات الطبية خوفا من فقدانها
لدى العاملين بالخدمات الطبية العسكرية فقد حصل على الترتيب األول  سعة االتصاالت أما بعد

 (متوسطة)بدرجة  , وهو(60.254)جاء بوزن نسبي  العاملين فيهابمحافظات غزة من وجهة نظر 
وتعزو الباحثة هذه النتيجة رغم توسط الدرجة لهذا البعد اال أنه بمقارنة هذا البعد بغيره حصل على 

من البقاء أطول ائد الحثيث على عقد صالت تمكنه درجة جعلته في الترتيب األول وذلك لسعي الق
مهنيًا يطيل فترة بقائه  حقق له نمواً تكما أن شعوره بأن سعة االتصاالت  ,مكنه في المؤسسةممدة 

أن سعة االتصاالت مبنية على القيم الثقافية واالجتماعية ذلك إلى تعزو الباحثة و كما  ,في المؤسسة
كما أن البعد االنساني في سلوك القائد في الخدمات الطبية  ,التي يتبناها القائد في الخدمات الطبية

الت أكثر مع اصاتتقرب العاملين منه يدفعه الى عقد وأن كما  ,يدفعه الى تعدد االتصاالت
  .لتحسين صورة القائد أمام القيادة العامة في الحكومةوذلك العاملين في المؤسسة 

لدى العاملين بالخدمات الطبية العسكرية الخامس فقد حصل على الترتيب  المخاطرة والتحديبعد 
 ,(متوسطة)بدرجة  , وهو(59.795)جاء بوزن نسبي  بمحافظات غزة من وجهة نظر العاملين فيها

هذه النتيجة الى أن القيادة من النمط التقليدي الذي يبتعد عن سلوك المخاطرة  تعزو الباحثةو 
فيما لو قام بمخاطرة غير محسوبة العواقب لذلك يبقى على  ,لمنصبلمن فقدان  والتحدي خوفاً 
أنه لم يتم اختيار القائد بناء على مدى توفر  ذلك إلى كما تعزو الباحثة ,عن المخاطرة قيادته بعيداً 

كما لم يتم تدريب القادة على اتخاذ القرارات التي تحمل  ,روح المخاطرة والتحدي في شخصياتهم
 أن احساس القائد بأن الفشل سيؤثر على مستقبله الوظيفي في المؤسسة اكم ,المخاطرة والتحدي

 تتفق مع دراسة وهذه النتيجة  ,أدى إلى ضعف هذا البعد وحصوله على الترتيب األخير
 . ( Steve Langhorn , 2004) وتختلف مع دراسة  2009العجلة,)

 
 

 (29)جدول رقم 
 ومميزةة إبداعيحل المشكالت بطريقة فقرات محور 

 المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

 االنحراف 
 المعياري

 قيمة
T"" 

 قيمة
Sig."" 

 الوزن 
 درجة الترتيب النسبي

 الموافقة
 متوسطة 1 65.634 0.000 3.808 1.080 3.282 يضع حلواًل واقعية لمشكالت المؤسسة 1
 متوسطة 8 58.404 0.290 1.061- 1.098 2.920يشـــــــــرك العـــــــــاملين فـــــــــي حـــــــــل مشـــــــــكالت  1
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 المؤسسة

3 
يضــــــــع بــــــــدائل متعــــــــددة لحــــــــل مشــــــــكالت 

 المؤسسة
 متوسطة 6 59.531 0.763 0.302- 1.135 2.977

4 
يســتفيد مــن خبــرات وتجــارب العــاملين فــي 

 متوسطة 3 60.469 0.757 0.310 1.105 3.023 حل مشكالت المؤسسة

1 
ة فــي عــالج إبداعيــتفكيــر  أســاليبيســتخدم 

 المشكالت 
 متوسطة 7 59.061 0.553 0.595- 1.152 2.953

6 
يتخـــــــذ قـــــــرارات حكيمـــــــة لحـــــــل مشـــــــكالت 

 المؤسسة
 متوسطة 2 61.127 0.473 0.719 1.144 3.056

 متوسطة 5 60.282 0.857 0.180 1.143 3.014 المشكلة من زوايا متعددة إلىينظر  7

9 
المبـــدعين لعـــالج مشـــكالت  أفكـــاريوظـــف 
 متوسطة 10 57.840 0.164 1.395- 1.130 2.892 المؤسسة

8 
الجديـــدة واألصـــيلة فــــي  األفكـــاريتمســـك ب 

 حل المشكالت
 متوسطة 4 60.376 0.805 0.247 1.112 3.019

11 
ـــــــادرات  ـــــــاإليشـــــــجع المب ة فـــــــي حـــــــل بداعي
 مشكالت المؤسسة

 متوسطة 9 58.310 0.273 1.100- 1.121 2.915

 متوسطة  60.103 0.938 0.077 0.973 3.005 المحور ككل 
 :الجدول السابق أنقد تبين من 

بالخدمات الطبية العسكرية بمحافظات  قادةاللدى  ة ومميزةإبداعيحل المشكالت بطريقة محور -
وتعزو  (متوسطة), وهو بدرجة (60.103)غزة من وجهة نظر العاملين فيها جاء بوزن نسبي 

لضعف القدرات والسمات اإلبداعية لى القادة باإلضافة إلى ضعف المهارات   ذلكالباحثة 
 بحل المشاكلوتعزو الباحثة ذلك لقيام القائد وقلة من الموظفين هم الذين يستأثرون  ,اإلبداعية لهم

 .بمفرده
, وقد جاءت بوزن نسبي (يضع حلواًل واقعية لمشكالت المؤسسة)وهي  ،(1)أعلى ترتيب فقرة رقم 

إلى أن الحلول يجب أن تنطلق من الواقع ذلك  لباحثةاوتعزو ( متوسطة), وهي بدرجة (65.634)
 .ويتماشى معه ويأتي من الواقع اً المعاش داخل مؤسسة الخدمات الطبية أن يكون الحل منطقي

, وقد جاءت (المبدعين لعالج مشكالت المؤسسة أفكاريوظف ), وهي (8)أدنى ترتيب فقرة رقم 
إلى أن معظم قادة الخدمات  وتعزو الباحثة (متوسطة), وهي بدرجة (57.840) بوزن نسبي

تساعدهم على التواصل مع وليس لديهم دورات تدريبية الطبية ال يتمتعون بالقدرات االبداعية 
وهذا قد يعرض والمجازفة أن االبداع هو نوع من المخاطرة  إلى تعزو الباحثةو كما  ,المبدعين

كما , كي ال يقع في أخطاء جسيمة ومدمرة, بتعد عن كل خطوة فيها مخاطري لذامنصبه للخطر 
كما  ,ألنه ال يوجد إمكانيات أخرى بديلة مبدعينالمكانيات المادية ال تسمح لتوظيف أفكار أن اإل
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هذه النتيجة و يوجد ندرة من المبدعين في  مؤسسة الخدمات الطبية إلى أنه النتيجة عزو الباحثة تو 
( Curry. 2005)دراسة  و,(2013السويطي ,ودراسة   (Fuentes, 1996)دراسة   تتفق مع

 . (2009عبد الرحيم, )دراسة وتختلف مع 
 
 

 (30)جدول رقم 
 سعة االتصاالتفقرات محور 

 المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

 االنحراف 
 المعياري

 قيمة
T"" 

 قيمة
Sig."" 

 الوزن 
 النسبي

 درجة الترتيب
 الموافقة

1 
ـــراء والمبـــدعين لتحســـين  يتواصـــل مـــع الخب

 صورة المؤسسة
 متوسطة 1 64.131 0.006 2.794 1.079 3.207

 متوسطة 4 61.972 0.186 1.328 1.084 3.099 يفوض العاملين ببعض األعمال المركزية 1

يتواصـــــــل بصـــــــورة فعالـــــــة مـــــــع العـــــــاملين   3
 بالمؤسسة

 متوسطة 6 60.094 0.948 0.065 1.053 3.005

4 
عالقــــــات حســــــنة مــــــع المؤسســــــات يطــــــور 
 األخرى

 متوسطة 2 62.911 0.054 1.939 1.096 3.146

1 
يوظــــف عالقاتــــه الشخصــــية لتطــــوير أداء 

 المؤسسة
 متوسطة 3 62.535 0.095 1.678 1.102 3.127

6 
ينــاقش العــاملين فــي كــل مــا هــو جديــد مــن 

 متوسطة 8 58.967 0.492 0.688- 1.096 2.948 األفكار

 متوسطة 6 60.094 0.950 0.063 1.084 3.005 يشجع العمل بروح الفريق في المؤسسة   7
 متوسطة 5 60.751 0.630 0.482 1.136 3.038 يشارك العاملين في األنشطة والفعاليات 9

8 
يتواصــــل مــــع العــــاملين فــــي غيــــر أوقـــــات 

 الدوام الرسمي
 متوسطة 10 54.085 0.000 3.754- 1.150 2.704

11 
التكنولوجيـــــا فـــــي زيـــــادة االتصـــــال يوظـــــف 

 بالعاملين داخل وخارج المؤسسة
 متوسطة 9 56.995 0.069 1.827- 1.200 2.850

 متوسطة  60.254 0.835 0.209 0.886 3.013 المحور ككل 
 :وقد تبين من الجدول السابق أن

وجهـة نظـر الطبية العسـكرية بمحافظـات غـزة مـن بالخدمات  قادةاللدى  سعة االتصاالت محور -
ذلــك إلدراك وتعــزو الباحثــة  (متوســطة)بدرجــة  , وهــو(60.254)جــاء بــوزن نســبي  العــاملين فيهــا
سعة االتصاالت مع العاملين الذي يمكنه من استقطابهم والبقـاء قائـدًا لهـم أطـول فتـرة القائد ألهمية 
 .كما أن سعة االتصال تؤثر على فاعلية القيادة , زمنية ممكنة
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, وقد (يتواصل مع الخبراء والمبدعين لتحسين صورة المؤسسة), وهي (1)فقرة رقم أعلى ترتيب 
ذلك إلدراك القائد بأنه  الباحثة وتعزو( متوسطة), وهي بدرجة (64.131)جاءت بوزن نسبي 

 .التواصل اللفظي يزيد من بريق قيادته ويشعره بالفائدة الشخصية والمكانة االجتماعية 
, وقد جاءت (يتواصل مع العاملين في غير أوقات الدوام الرسمي), وهي (9)أدنى ترتيب فقرة رقم 

وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن القائد كان من  (متوسطة), وهي بدرجة (54.085)بوزن نسبي 
تعود  ال وذلك إلنشغاله في مهام أخري معتقدًا أنهاالصعب عليه التواصل مع العاملين داخل المؤسسة 

يضعف من تواصله خارج المؤسسة وذلك يرجع لشعور القائد بعدم مما هذا بالنفع لصالح المؤسسة و 
أن عالقاته هي عالقة مهنية بعيدة عن  إلىذلك وتعزو الباحثة  كما ,جدوى االتصاالت خارج المؤسسة

هذه و , في هذا الجانب كما أن الواقع يضغط عليه ,العالقة الشخصية وأن تواصل القائد فيه تكلفة مادية
 رية ,دراسة حو )تلف مع وتخ  ( 2008األغا ,ودراسة )  ( 2003الشتري , دراسة)تتفق مع النتيجة 
2013) . 

 

 (:31)جدول رقم 
 المخاطرة والتحديفقرات محور 

 المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

 االنحراف 
 المعياري

 قيمة
T"" 

 قيمة
Sig."" 

 الوزن 
 النسبي

 درجة الترتيب
 الموافقة

 متوسطة 5 59.624 0.804 0.248- 1.103 2.981 يتخذ قرارات صائبة تنطوي على إبداع  1
 متوسطة 11 56.432 0.020 2.337- 1.114 2.822 ةإبداعي أفكاريرصد ميزانيات لتنفيذ  1

3 
يتحلــــــى بــــــروح المخــــــاطرة المحســــــوبة فــــــي 

 قراراته
 متوسطة 10 56.995 0.051 1.960- 1.118 2.850

4 
يتحمل المسئولية عن األعمال المهمـة فـي 

 متوسطة 1 66.385 0.000 4.126 1.129 3.319 المؤسسة

1 
يشـــــــرف بشـــــــكل مباشـــــــر علـــــــى األعمـــــــال 

 ةبداعياإل
 متوسطة 2 61.033 0.494 0.685 1.100 3.052

 متوسطة 7 59.531 0.760 0.306- 1.118 2.977 يعتمد الترقية وفقًا لإلمكانيات المهنية 6
 متوسطة 4 60.094 0.952 0.061 1.126 3.005 الجديدة والجريئة األفكاريتقبل بوعي    7

9 
 األفكـــــاريشـــــجع العـــــاملين علـــــى تخطـــــي  

 التقليدية 
 متوسطة 3 60.845 0.579 0.556 1.109 3.042

 متوسطة 9 58.592 0.343 0.950- 1.081 2.930 ًا جديدة تتحدى قدرات العاملينأفكار يقدم  8

القــــــرارات المناســــــبة فــــــي الظــــــروف يتخــــــذ  11
  الصعبة

 متوسطة 6 59.531 0.759 0.308- 1.114 2.977

 متوسطة 8 58.685 0.381 0.878- 1.093 2.934 يستخدم طرقًا غير تقليدية في العمل 11
 متوسطة  59.795 0.869 0.166- 0.902 2.990 المحور ككل 
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 :وقد تبين من الجدول السابق أن
بالخدمات الطبية العسكرية بمحافظات غزة من وجهة  قادةلدى ال والتحديالمخاطرة  محور -

ن إلى أذلك وتعزو الباحثة  (متوسطة), وهو بدرجة (59.795)نظر العاملين فيها جاء بوزن نسبي 
القائد يتحمل المسؤولية الملقاه على عاتق المؤسسة في ظل الظروف الصعبة والحرجة والحصار 

سسات بصفة عامة وعلى مؤسسة الخدمات الطبية العسكرية بصفة المفروض على جميع المؤ 
التي يذ األفكار اإلبداعية قائد ال يستطيع رصد ميزانية لتنفإلى أن الذلك كما وتعزو الباحثة , خاصة

  . والحصار المفروض وذلك لوجود الضائقة المادية  تنطوي على مخاطرة وتحد
, وقد (المسئولية عن األعمال المهمة في المؤسسةيتحمل ), وهي (4)أعلى ترتيب فقرة رقم  -

إلى أن المهام األساسية ذلك  عزو الباحثةوت( متوسطة), وهي بدرجة (66.385)جاءت بوزن نسبي 
في المؤسسة هي جزء من المهام التي تشعره بـأنه قائد للمؤسسة وأنه جزء من صورته القيادية عند 

في انجاز المهمة بدقة  الوظائف األساسية للقيادة الناجحةالعاملين كما أن تحمل المسئولية من 
 .متناهية وبسرعة فائقة 

, وقــد جــاءت بــوزن (ةإبداعيــ أفكــاريرصــد ميزانيــات لتنفيــذ )وهــي  ،(2)أدنــى ترتيــب فقــرة رقــم   -
وتعــــزو الباحثــــة ذلــــك إلــــى ضــــعف الجانــــب المــــادي ( متوســــطة), وهــــي بدرجــــة (56.432)نســــبي 

مؤسســة الخــدمات الطبيــة علــى و عــل الحصــار االقتصــادي علــى المؤسســات بشــكل عــام فللمؤسســة ب
وانما لبقـاء المؤسسـة  لإلبداعأنه يجعل األولوية ليس إلى ذلك وتعزو الباحثة  كما ,وجه الخصوص

 ,دون انهيــارعاملــة وهــذا يدفعــه الســتثمار الجوانــب الماديــة فــي تســيير الحركــة االعتياديــة للمؤسســة 
 . (2010)دراسة  بن جامع )وتختلف مع (  2003الشتري ,)تتفق مع دراسة هذه النتيجة و 

 

 (:32)جدول رقم 
 منح عوائد للمبدعينفقرات محور 

 المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

 االنحراف 
 المعياري

 قيمة
T"" 

 قيمة
Sig."" 

 الوزن 
 النسبي

 درجة الترتيب
 الموافقة

 متوسطة 2 61.221 0.450 0.756 1.178 3.061 يضع المبدعين في مواقع متميزة 1

1 
يهــــتم بتنــــوع المهــــارات لــــدى العــــاملين فــــي 

 المؤسسة 
 متوسطة 3 61.127 0.470 0.724 1.135 3.056

 متوسطة 8 58.216 0.268 1.111- 1.172 2.911 يكافئ أصحاب االنتاج المميز 3
 متوسطة 4 60.939 0.536 0.619 1.106 3.047 يشرح للعاملين األمور المتعلقة بالعمل 4
 متوسطة 1 63.662 0.019 2.360 1.132 3.183 ه ومقترحاته بثقة عاليةأفكار يعبر عن  1

6 
يقــــــــــدم المســــــــــاعدة ألصــــــــــحاب األعمــــــــــال 

 ة بداعياإل
 متوسطة 9 58.122 0.236 1.188- 1.154 2.906

 متوسطة 6 58.967 0.502 0.672- 1.121 2.948 ة وغيرها بداعياإليميز بين األعمال  7
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 متوسطة 5 59.718 0.862 0.174- 1.180 2.986 يعزز من ثقة المنجزين بأنفسهم  9

8 
 إلـــــــىيوظـــــــف امكانياتـــــــه لـــــــدفع العـــــــاملين 

 االنجاز
 متوسطة 7 58.779 0.450 0.756- 1.178 2.939

 متوسطة  60.083 0.952 0.061 1.001 3.004 المحور ككل 
 

 :أنوقد تبين من الجدول السابق 
مـن وجهـة الطبيـة العسـكرية بمحافظـات غـزة بالخـدمات  قادةاللدى  منح عوائد للمبدعينحور م -

لوجود وتعزو الباحثة ذلك  (متوسطة), وهو بدرجة (60.083)نظر العاملين فيها جاء بوزن نسبي 
الشـأن عية تحتـاج لتكلفـة ماديـة وميزانيـة مرصـودة لهـذا ابدفي الميزانية حيث أن األعمال اإلضعف 

كمــا أن النظــام االداري الموجــود فــي المؤسســة ال يســمح بتوزيــع مســاعدات أو مكافــآت فمــن األولــى 
 . توفير الراتب بالكامل وبعد ذلك النظر في موضوع العوائد للمبدعين

, وقد جاءت بوزن نسبي (ه ومقترحاته بثقة عاليةأفكار عن  يعبر), وهي (5)أعلى ترتيب فقرة رقم 
وتعزو الباحثة ذلك الى أن الخصائص النفسية للقائد تكاد تكون  (متوسطة)بدرجة , وهي (63.662)

فكاره ألن القائد في المؤسسة بالنفس وجرأة في التعبير عن أ تهلخصائص التي تؤهله للقيادة من ثقأهم ا
كما أن درجة  ,داخل المؤسسة وهذا يزيد ثقته بنفسه وقدرته عن التعبير عن أفكاره اً ال يخشى أحد

لصناعة  اً أساس اً دور  يلعبهي التي تجعله القائد في مؤسسة الخدمات الطبية الحرية التي يتمتع بها 
   . األفكار والمقترحات

, وقد جاءت بوزن نسبي (ةبداعياإليقدم المساعدة ألصحاب األعمال )وهي  ،(6)أدنى ترتيب فقرة رقم 
الضعف المادي  لعدة أسباب منهاوتعزو الباحثة هذه النتيجة ( متوسطة), وهي بدرجة (58.122)

بداعية تحتاج إلى كما أن األعمال اإل, عجز في موازنتهامن  تعانيحيث أنها واالقتصادي للمؤسسة 
وتختلف مع  (   2007الداعور,)تتفق مع دراسة  وهذه النتيجة ,غير متوفرة تكلفة مادية ومعنوية

 ( 2013السويطي, )دراسة 
 

 

 (:33)جدول رقم 
 الدعم المعنوي والنفسيفقرات محور 

 المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

 االنحراف 
 المعياري

 قيمة
T"" 

 قيمة
Sig."" 

 الوزن 
 درجة الترتيب النسبي

 الموافقة
 متوسطة 1 61.033 0.531 0.627 1.202 3.052 الجماعي اإلبداعيرغب العاملين في  1

11 
ــــــــــدم المكافــــــــــآت ألصــــــــــحاب األعمــــــــــال  يق

 متوسطة 9 55.587 0.010 2.602- 1.237 2.779 ة بداعياإل

 متوسطة 8 55.775 0.010 2.612- 1.181 2.789 اإلبداع إلىيدعم ماديًا ومعنويًا المبادرين  3
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 متوسطة 4 56.901 0.047 1.997- 1.132 2.845 يوفر الجو النفسي المالئم لإلبداع  4

1 
ــــى اكتســــاب المهــــارات  يحــــث العــــاملين عل

 ةبداعياإل
 متوسطة 2 58.779 0.438 0.778- 1.146 2.939

 متوسطة 6 56.526 0.030 2.188- 1.159 2.826 يفتح أفق الترقية للعاملين المبدعين 6
 متوسطة 4 56.901 0.034 2.135- 1.059 2.845 يتغلب على معوقات العمل لدى العاملين 7

امكانيات العـاملين باكتسـاب خبـرات يطور  9
 جديدة

 متوسطة 3 57.653 0.140 1.480- 1.158 2.883

8 
ـــــى  اإلبـــــداعيعـــــزز  الفـــــردي والجمـــــاعي عل

 مستوى المؤسسة
 متوسطة 7 56.338 0.021 2.318- 1.153 2.817

 متوسطة 10 54.366 0.001 3.461- 1.188 2.718 يشعر العاملين باألمن الوظيفي في العمل 11
 متوسطة  56.986 0.030 2.189- 1.005 2.849 المحور ككل 

 :وقد تبين من الجدول السابق أن
بالخــدمات الطبيــة العســكرية بمحافظــات غــزة مــن  قــادةلــدى ال الــدعم المعنــوي والنفســي حــورم -

 وتعزو الباحثـة ذلـك (متوسطة), وهو بدرجة (56.986)وجهة نظر العاملين فيها جاء بوزن نسبي 
الــدعم النفســي مــرتبط بقــوة بالــدعم المــادي وضــعف الــدعم المــادي يقلــل مــن فاعليــة الــدعم  أن إلــى

ل اهتمامــه هــو العمــل بــروح الفريــق وبشــكل جمــاعي ويقــدم لهــم الــدعم النفســي القائــد كــ النفســي وأن
وكمـــا أن العـــاملين يشـــعرون بـــاألمن  ,ئعم المعنـــوي والنفســـي ال يكلـــف أي شـــالقائـــد أن الـــد إلدراك

مـن جهـات عليـا ال فضـل ألحـد  معينـونأن القائـد والعـاملين إلـى ذلـك عزو الباحثـة وتكما  ,الوظيفي
مل وليس تحت رحمة القائد كما عليهم وال أحد يتحكم بمصيرهم مما يجعلهم مطمئنين من ناحية الع

  .أن التغيير الوظيفي يأتي من الجهات العليا
, وقــد جــاءت بــوزن (الجمــاعي اإلبــداعيرغــب العــاملين فــي ), وهــي (1)أعلــى ترتيــب فقــرة رقــم  -

بـــداع اإلمبـــدأ القائـــد ب قناعـــةإلـــى ذلـــك وتعـــزو الباحثـــة ( متوســـطة), وهـــي بدرجـــة (61.033)نســـبي 
والمؤسســات تعمــل كفــرق  ,نمــا جماعيــاً ا  و  بــداع لــيس فرديــاً مــاعي واالتجــاه الحــديث فــي مجــال اإلالج

 .ترسيخ روح العمل الجماعيإلى  القائديسعى عمل لذلك 
, وقد جاءت بوزن نسبي (يشعر العاملين باألمن الوظيفي في العمل), وهي (10)ترتيب فقرة رقم أدنى 

بيد القائد وهذا لى أن تعينات العاملين ليست ذلك إ وتعزو الباحثة( متوسطة)هي بدرجة , و (54.366)
العاملون في يعاني منه شعار العاملين باألمن الوظيفي ألن القائد يعاني مما إيضعف قدرته على 

حيث يوجد في المؤسسة تدوير وتغيير في القادة والعاملين كل فترة مما يؤدي لعدم وجود , المؤسسة
وتختلف مع دراسة ( 2008االغا ,) دراسة وهذه الدراسة تتفق مع دراسة أمن في الوظيفة 

 .( 2013السويطي,)
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 :نتائج السؤال الثالث ومناقشته: ثالثاً 
 :على ما يليينص السؤال الثالث 

ى قـادة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفـراد عينـة الدراسـة لفاعليـة القيـادة لـد
: اتمحافظـــات غـــزة مـــن وجهـــة نظـــر العـــاملين فيهـــا تعـــزى لمتغيـــر فـــي الخـــدمات الطبيـــة العســـكرية 

 ؟(سنوات الخدمة, المؤهل العلمي, الرتبة العسكريةعدد الجنس, )
 :السؤال تم صياغة الفرضيات التاليةولإلجابة على هذا 

فــي اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة ( α≤0.05)عنــد مســتوى توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية 
محافظات غزة من وجهة نظر العاملين فيها في لفاعلية القيادة لدى قادة الخدمات الطبية العسكرية 

 .(, الرتبة العسكريةسنوات الخدمة, المؤهل العلميعدد الجنس, ): اتتعزى لمتغير 
 :وتتفرع من هذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية   
عينــة الدراســة أفــراد فــي اســتجابات ( α≤0.05)توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى  .1

 محافظات غزة من وجهة نظر العاملين فيهافي لدى قادة الخدمات الطبية العسكرية لفاعلية القيادة 
 . الجنستعزى لمتغير 

 :, كما هو مبين في الجدول التاليT-Testتم التحقق من صحة هذه الفرضية باستخدام اختبار و 
 (:34)جدول رقم 

 الجنسبالنسبة لمتغير  فاعلية القيادةالفروقات في 

 المتوسط العدد الجنس 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 قيمة
"T" 

 قيمة
Sig."" 

 مستوى 
 الداللة

 فاعلية القيادة
 0.839 3.157 158 ذكر

 دالة 0.002 3.178
 0.793 2.745 55 أنثى

 1.980( = 0.05)وعند مستوى داللة ( 211)الجدولية عند درجة حرية " T"قيمة * 
 : وقد تبين من الجدول السابق أن

وجود فروق ذات داللة إحصائية  الجدولية, وهذا يدل على" T"من قيمة  أكبرالمحسوبة " T"قيمة 
لدى قادة الخدمات عينة الدراسة لفاعلية القيادة أفراد في استجابات ( α≤0.05)داللة عند مستوى 

ولصالح  الجنستعزى لمتغير  محافظات غزة من وجهة نظر العاملين فيهافي الطبية العسكرية 
من شأن قيادة الرجل مما يزيد من سالم تعلي لى ان القيادة في اإلإوتعزو الباحثة ذلك , الذكور

فاعليته وثقته بنفسه وذلك لغلبة الجانب العقلي في فاعلية القائد على الجانب العاطفي في مقابل 
المرأة كما أن الثقافة الفلسطينية تحث على أن يتولى مركز القيادة الرجل وليست المرأة كما أن دائرة  

 .اتصال الرجل أوسع مما يزيد من فاعليته
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عينــة أفــراد فــي اســتجابات  (α≤0.05) يوجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة ال .1
محافظــات غــزة مــن وجهــة نظــر فــي لــدى قــادة الخــدمات الطبيــة العســكرية الدراســة لفاعليــة القيــادة 

 .عدد سنوات الخدمةتعزى لمتغير  العاملين فيها
, كمـا هـو مبـين فـي One-Way ANOVAتم التحقق من صحة هذه الفرضية باستخدام اختبـار و 

 :الجدول التالي
 
 

 (:35)جدول رقم 
 عدد سنوات الخدمةبالنسبة لمتغير  فاعلية القيادةالفروقات في 

 المتوسط العدد عدد سنوات الخدمة 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 قيمة
"F" 

 قيمة
Sig."" 

 مستوى 
 الداللة

 فاعلية القيادة
 0.908 3.074 19 سنوات 5أقل من 

 0.853 3.066 109 سنوات 10أقل من 5من  دالةغير  0.940 0.061
 0.830 3.026 85 فأكثر سنوات 10

 3.070( = 0.05)وعند مستوى داللة ( 210, 2)الجدولية عند درجة حرية " F"قيمة * 
 : وقد تبين من الجدول السابق أن

وجود فروق ذات داللة عدم  وهذا يدل علىالجدولية, " F"من قيمة  أقلالمحسوبة " F"قيمة 
لدى قادة عينة الدراسة لفاعلية القيادة أفراد في استجابات ( α≤0.05) داللة إحصائية عند مستوى

عدد تعزى لمتغير  محافظات غزة من وجهة نظر العاملين فيهافي الخدمات الطبية العسكرية 
زاوية النظر واحدة بغض النظر عن  ألنعدم وجود فروق  كوتعزو الباحثة ذل   سنوات الخدمة

 وتأثير وحدة األمر سنوات الخدمة مهما اختلفت واحدة تكون عدد سنوات الخدمة كما أن المعاناة
 . واحد على الجميع

عينــة أفــراد فــي اســتجابات  (α≤0.05)ال يوجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة  .3
محافظـــات غـــزة مـــن وجهـــة نظـــر فـــي لـــدى قـــادة الخـــدمات الطبيـــة العســـكرية الدراســـة لفاعليـــة القيـــادة 

 .المؤهل العلميتعزى لمتغير  العاملين فيها
, كمـا هـو مبـين فـي One-Way ANOVAتم التحقق من صـحة هـذه الفرضـية باسـتخدام اختبـار و 

 :الجدول التالي
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 (:36)جدول رقم 
 المؤهل العلميبالنسبة لمتغير  فاعلية القيادةالفروقات في 

 المتوسط العدد المؤهل العلمي 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 قيمة
"F" 

 قيمة
Sig."" 

 مستوى 
 الداللة

 فاعلية القيادة
 0.772 3.387 28 دبلوم فما دون

 0.836 2.932 122 بكالوريوس دالة 0.024 3.817
 0.856 3.131 63 دراسات عليا

 3.070( = 0.05)وعند مستوى داللة ( 210, 2)درجة حرية الجدولية عند " F"قيمة * 
 : وقد تبين من الجدول السابق أن

وجود فروق ذات داللة إحصائية  الجدولية, وهذا يدل على" F"من قيمة  أكبرالمحسوبة " F"قيمة 
لدى قادة الخدمات عينة الدراسة لفاعلية القيادة أفراد في استجابات ( α≤0.05) داللة عند مستوى

 المؤهل العلميتعزى لمتغير  محافظات غزة من وجهة نظر العاملين فيهافي الطبية العسكرية 
م أن المؤهل العلمي دبلو إلى ذلك وتعزو الباحثة   ولصالح الذين مؤهلهم العلمي دبلوم فما دون

وترى الباحثة , البتكارا قدرة على يوسع من أفق الشخص ويحققو  فما فوق يزيد من مدركات الفرد
أن أي عمل مبني على العلم يؤدي إلى نتائج صحيحة ومتميزة ومتقدمة في رفع من مكانة مؤسسة 

 .الخدمات الطبية العسكرية
عينة أفراد في استجابات  (α≤0.05)ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .4

محافظات غزة من وجهة نظر في لدى قادة الخدمات الطبية العسكرية الدراسة لفاعلية القيادة 
 .الرتبة العسكريةتعزى لمتغير  العاملين فيها

, كما هو مبين في One-Way ANOVAتم التحقق من صحة هذه الفرضية باستخدام اختبار و 
 :الجدول التالي

 

 (:37)جدول رقم 
 الرتبة العسكريةبالنسبة لمتغير  فاعلية القيادةالفروقات في 

 المتوسط العدد الرتبة العسكرية 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 قيمة
"F" 

 قيمة
Sig."" 

 مستوى 
 الداللة

 فاعلية القيادة

 0.756 3.628 23 مالزم

 دالة 0.024 2.481

 0.830 2.967 41 مالزم أول
 0.915 2.950 54 نقيب
 0.822 3.024 49 رائد
 0.820 2.936 29 مقدم
 0.517 3.263 11 عقيد
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 0.745 2.685 6 عميد
 2.170( = 0.05)وعند مستوى داللة ( 206, 6)الجدولية عند درجة حرية " F"قيمة * 

 : وقد تبين من الجدول السابق أن
عند  وجود فروق ذات داللة إحصائية الجدولية, وهذا يدل على" F"من قيمة  أكبرالمحسوبة " F"قيمة 
لدى قادة الخدمات الطبية عينة الدراسة لفاعلية القيادة أفراد في استجابات ( α≤0.05) داللة مستوى

لعسكرية ولصالح الرتبة اتعزى لمتغير  محافظات غزة من وجهة نظر العاملين فيهافي العسكرية 
وبين القيادة مسافة نفسية ا بينه المالزم رتبة أنإلى ذلك وتعزو الباحثة   حملة الرتبة العسكرية مالزم

وترى , دراك مستويات فاعلية القيادة تتمثل بداية السلم الوظيفي في حقل الضباطإوزمنية تسمح لها ب
الباحثة أن رتبة مالزم هي بداية الدخول إلى حقل الضباط ومنها يبدء التعرف والتدرج في المناصب 

 .  القيادية لتعرف على فاعلية القيادة
 

 :نتائج السؤال الرابع ومناقشته: اً ابعر 
 :ينص السؤال الرابع على ما يلي

ى هـــل توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية فـــي اســـتجابات أفـــراد عينـــة الدراســـة لفاعليـــة القيـــادة لـــد
ـــة العســـكرية العـــاملين بالخـــدمات  محافظـــات غـــزة مـــن وجهـــة نظـــر العـــاملين فيهـــا تعـــزى فـــي الطبي

 ؟(الخدمة, المؤهل العلمي, الرتبة العسكريةسنوات عدد الجنس, ): اتلمتغير 
 :ولإلجابة على هذا السؤال تم صياغة الفرضيات التالية

فــي اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة ( α≤0.05)عنــد مســتوى توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية 
محافظــات غــزة مــن وجهــة نظــر فــي الطبيــة العســكرية العــاملين بالخــدمات لــدى  بــداعياإلللســلوك 

 .(سنوات الخدمة, المؤهل العلمي, الرتبة العسكريةعدد الجنس, ): اتالعاملين فيها تعزى لمتغير 
 :وتتفرع من هذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية

عينــة الدراســة أفــراد فــي اســتجابات ( α≤0.05)توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى  .1
محافظــات غــزة مــن وجهــة نظــر فــي الطبيــة العســكرية العــاملين بالخــدمات لــدى  بــداعياإلللســلوك 

 . الجنستعزى لمتغير  العاملين فيها
 :, كما هو مبين في الجدول التاليT-Testتم التحقق من صحة هذه الفرضية باستخدام اختبار و 

 (:38)جدول رقم 
 الجنسبالنسبة لمتغير  بداعياإلالسلوك الفروقات في 

 المتوسط العدد الجنس 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 قيمة
"T" 

 قيمة
Sig."" 

 مستوى 
 الداللة

 بداعياإلالسلوك 
 0.898 3.076 158 ذكر

 دالة 0.004 2.935
 0.799 2.674 55 أنثى



062 

 

 1.980( = 0.05)وعند مستوى داللة ( 211, 2)الجدولية عند درجة حرية " T"قيمة * 
 : وقد تبين من الجدول السابق أن

ـــة " T"المحســـوبة أكبـــر مـــن قيمـــة " T"قيمـــة  .1 ـــدل علـــى وجـــود فـــروق ذات دالل ـــة, وهـــذا ي الجدولي
لــدى  بــداعياإلفــي اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة للســلوك ( α≤0.05)إحصــائية عنــد مســتوى داللــة 

العاملين بالخدمات الطبية العسكرية في محافظات غـزة مـن وجهـة نظـر العـاملين فيهـا تعـزى لمتغيـر 
وتعزو الباحثة ذلك الى ان القيادة في االسالم تعلي من شأن قيادة الرجل  ،ولصالح الذكور، الجنس

مما يزيد من فاعليته وثقته بنفسه وذلك لغلبة الجانب العقلي في فاعلية القائد على الجانـب العـاطفي 
كما أن الثقافة الفلسطينية تحث على أن يتولى مركز القيـادة الرجـل وليسـت المـرأة  , في مقابل المرأة

 .كما أن دائرة  اتصال الرجل أوسع مما يزيد من فاعليته
(  2012, بكـر) تتفـق مـع مـا توصـلت اليـه دراسـة  و, ( 195)عمـران وهذه الدراسة تتفق مع دراسة

 (Wong & Ladkin,2008) ونج والدكن دراسة و وتختلف مع دراسة  ( 2000,كلخ) و دراسة 
فـي اسـتجابات أفـراد عينـة ( α≤0.05)ال يوجد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة . 1  

لــدى العــاملين بالخــدمات الطبيــة العســكرية فــي محافظــات غــزة مــن وجهــة  بــداعياإلالدراســة للســلوك 
 .عدد سنوات الخدمةنظر العاملين فيها تعزى لمتغير 

, كمـا هـو مبـين فـي One-Way ANOVAتم التحقق من صـحة هـذه الفرضـية باسـتخدام اختبـار و 
 :الجدول التالي

 

 (:39)جدول رقم 
 عدد سنوات الخدمةبالنسبة لمتغير  بداعياإلالسلوك الفروقات في 

 المتوسط العدد عدد سنوات الخدمة 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 قيمة
"F" 

 قيمة
Sig."" 

 مستوى 
 الداللة

 بداعياإلالسلوك 
 0.997 2.996 19 سنوات 5أقل من 

 0.887 3.003 109 سنوات 10أقل من -5من  دالةغير  0.834 0.181
 0.875 2.927 85 فأكثر سنوات 10

 3.070( = 0.05)وعند مستوى داللة ( 210, 2)الجدولية عند درجة حرية " F"قيمة * 
 : وقد تبين من الجدول السابق أن

وجود فروق ذات داللة عدم  الجدولية, وهذا يدل على" F"من قيمة  أقلالمحسوبة " F"قيمة 
لدى  بداعياإلللسلوك عينة الدراسة أفراد في استجابات ( α≤0.05) داللة إحصائية عند مستوى
تعزى لمتغير  العاملين فيها محافظات غزة من وجهة نظرفي الطبية العسكرية العاملين بالخدمات 
ألن زاوية النظر واحدة بغض النظر عدم وجود فروق  إلى وتعزو الباحثة ذلك عدد سنوات الخدمة

وباألخص أزمة الرواتب  عن عدد سنوات الخدمة كما أن المعاناة واحدة وتأثير وحدة األمر واحد
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بالراتب حيث توجد فروق بسيطة  التي تمر بها قطاع غزة حيث أن جميع الموظفين متساوون تقريباً 
 & S rivsastava) دراسةتتفق مع دراسة  هذه النتيجة و  ذكر وهذه تعتبر حالة استثنائيةال ت

Bharamanaikar 2004  (2012بكر ,  )وتختلف مع دراسة  ( 2011الصامل ,)ودراسة  ( 
عينــة أفــراد فــي اســتجابات  (α≤0.05)ال يوجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة  .3

محافظــات غـزة مــن وجهــة فـي الطبيـة العســكرية العـاملين بالخــدمات لــدى  بـداعياإلللســلوك الدراسـة 
 .المؤهل العلميتعزى لمتغير  نظر العاملين فيها

, كمـا هـو مبـين One-Way ANOVAتم التحقق من صحة هـذه الفرضـية باسـتخدام اختبـار و 
 :في الجدول التالي

 

 (:40)جدول رقم 
 المؤهل العلميبالنسبة لمتغير  بداعياإلالسلوك الفروقات في 

 المتوسط العدد المؤهل العلمي 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 قيمة
"F" 

 قيمة
Sig."" 

 مستوى 
 الداللة

 بداعياإلالسلوك 
 0.881 3.220 28 دبلوم فما دون

 0.873 2.850 122 بكالوريوس دالةغير  0.056 2.920
 0.898 3.098 63 عليادراسات 

 3.070( = 0.05)وعند مستوى داللة ( 210, 2)الجدولية عند درجة حرية " F"قيمة * 
 : وقد تبين من الجدول السابق أن

داللة وجود فروق ذات عدم  الجدولية, وهذا يدل على" F"من قيمة  أقلالمحسوبة " F"قيمة 
لدى  بداعياإلفي استجابات أفراد عينة الدراسة للسلوك ( α≤0.05)إحصائية عند مستوى داللة 

العاملين بالخدمات الطبية العسكرية في محافظات غزة من وجهة نظر العاملين فيها تعزى لمتغير 
المؤهل العلمي دبلوم فما فوق يزيد من مدركات الفرد  ذلك أن وتعزو الباحثة ، المؤهل العلمي

بمعلومات وخبرات اضافية توسع كما تزيده , رلالبتكا الشخص ويحقق نظريةيوسع من أفق و 
ه ونمط شخصيته كما أن حجم المعارف والثقافة أفكار مداركه وتزيد من خبراته ومعلوماته وتصقل 

كما أنها تتيح فرصة  بداعياإلالتي يحصل عليها تعمل على زيادة فاعليته في القيادة  والسلوك 
وتزيد من ظاهرة التفاعل االجتماعي لديه وذلك ينعكس  االختالط والتواصل االجتماعي الفاعل

 S rivsastava) دراسةوهذه النتيجة تتفق مع ما توصلت اليه   ايجابيا على مستوي فاعلية قيادية 

& Bharamanaikar 2004   ( 2008, االغا) وتختلف مع دراسة ( 2010حمدونة, )دراسة و  ( 
عينة الدراسة أفراد في استجابات  (α≤0.05)ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

محافظات غزة من وجهة نظر في الطبية العسكرية العاملين بالخدمات لدى  بداعياإلللسلوك 
 .الرتبة العسكريةتعزى لمتغير  العاملين فيها
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, كمـا هـو مبـين One-Way ANOVAتـم التحقـق مـن صـحة هـذه الفرضـية باسـتخدام اختبـار و 
 :في الجدول التالي

 

 (:41)جدول رقم 
 الرتبة العسكريةبالنسبة لمتغير  بداعياإلالسلوك الفروقات في 

 المتوسط العدد الرتبة العسكرية 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 قيمة
"F" 

 قيمة
Sig."" 

 مستوى 
 الداللة

 بداعياإلالسلوك 

 0.838 3.507 23 مالزم

 دالةغير  0.125 1.691

 0.892 2.935 41 مالزم أول
 0.985 2.867 54 نقيب
 0.833 2.946 49 رائد
 0.888 2.901 29 مقدم
 0.566 2.956 11 عقيد
 0.709 2.697 6 عميد

 2.170( = 0.05)وعند مستوى داللة ( 206, 6)الجدولية عند درجة حرية " F"قيمة * 
 : وقد تبين من الجدول السابق أن

وجود فروق ذات داللة عدم  الجدولية, وهذا يدل على" F"من قيمة  أقلالمحسوبة " F"قيمة 
لدى  بداعياإلللسلوك عينة الدراسة أفراد في استجابات ( α≤0.05) داللة إحصائية عند مستوى
تعزى لمتغير  محافظات غزة من وجهة نظر العاملين فيهافي الطبية العسكرية العاملين بالخدمات 

العامل في مؤسسة رتبة التي يحصل عليها أن ال ىذلك إل ةعزو الباحثتو ، مالزم  الرتبة العسكرية
الرتبة التي بينها ألنها  حملة رتبة مالزم وعلى األخص من  هي مكانة عالية الخدمات الطبية 

دراك مستويات فاعلية القيادة تتمثل بداية السلم إتسمح لها بنية مسافة نفسية وزموبين القيادة 
مكانته وعالقته ب يتميز ه التيصالح إلىوهذا ما جعل الفروق تكون   ,الوظيفي في حقل الضباط

 (2012بكر ,  )دراسة تتفق مع  النتيجة وهذه  .تنفيذها أوباإلدارة من حيث صناعة السياسة 
 .(2000كلخ ,) دراسة وتختلف مع 

 

 :نتائج السؤال الخامس ومناقشته: خامساً 
 :ينص السؤال الخامس على ما يلي

الطبيـة العـاملين بالخـدمات لـدى  بـداعياإلبين فاعلية القيـادة والسـلوك  هارتباطيهل توجد عالقة 
 محافظات غزة من وجهة نظر العاملين فيها؟في  العسكرية

 :صياغة الفرضيات التاليةولإلجابة على هذا السؤال تم 
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بــين فاعليــة القيــادة والســلوك ( α≤0.05)ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى  ارتباطيــهتوجــد عالقــة 
 .لدى العاملين بالخدمات الطبية العسكرية في محافظات غزة بداعياإل
كما هو مبين في  ,عن طريق حساب معامالت ارتباط بيرسونتم التحقق من صحة هذه الفرضية و 

 :الجدول التالي
 

 (:42)جدول رقم 
 بداعياإلمحاور السلوك وبين  فاعلية القيادةمعامالت ارتباط بيرسون بين محاور 

 المحور م
حل المشكالت بطريقة 

 ة ومميزةإبداعي
سعة 

 االتصاالت
المخاطرة 
 والتحدي

منح عوائد 
 للمبدعين

الدعم المعنوي 
 والنفسي

السلوك 
 بداعياإل

1 
 الرؤية اإلستراتيجية 
 واألهداف المحددة

0.788 0.728 0.771 0.747 0.730 0.806 

 0.854 0.768 0.789 0.806 0.803 0.826 التخطيط الجيد 1
 0.834 0.778 0.791 0.772 0.742 0.814 التأثير الفعال 3
 0.852 0.778 0.800 0.788 0.798 0.818 المتابعة والتقويم 4
 0.904 0.824 0.844 0.848 0.830 0.876 فاعلية القيادة 

 (.0.195( = )0,05)ومستوى داللة ( 211)قيمة ر عند درجة حرية * 
 (.0,254( = )0,01)ومستوى داللة ( 211)قيمة ر عند درجة حرية * 

 : وقد تبين من الجدول السابق أن
  مرتفعة,  بداعياإلمعامالت ارتباط بيرسون بين محاور فاعلية القيادة وبين محاور السلوك

بين ( α≤0.05)ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  ارتباطيهوهذا يدل على وجود عالقة 
 . لدى العاملين بالخدمات الطبية العسكرية في محافظات غزة بداعياإلفاعلية القيادة والسلوك 

بين محاور فاعلية القيادة وبين محاور السلوك موجبة  ارتباطيهوجود عالقة ذلك إلى تعزو الباحثة 
لذا    بداعياإلسلوك من التميز بدرجة عالية تذلك أن شخصية القائد الفاعل ويرجع    بداعياإل

 الواضحة  فالرؤية الواضحة واألهداف المحددة ترتبط ايجابا بالقدرة على التخطيط الجيد والرؤية
يجابيًا على السلوك اإلبداعي للقائد والسلوك اإلبداعي يزيد من ففاعلية القيادة تؤثر إ, وتعامل القائد

ففاعلية القيادة , فاعلية القيادة فالعالقة بينهما عالقة تبادلية كل منهما يؤثر في األخر ويتأثر به
هذه النتيجة و تعبر عن فاعلية السلوك اإلبداعي وفاعلية السلوك اإلبداعي تعبر عن فاعلية القيادة

) وونج والدكن  وتختلف مع دراسة ( 2013حورية ,  )ودراسة (  2015الشاعر,)سة دراتتفق مع 
Wong & Ladkin,2008) . 
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والدراسات المقترحة النتائج والتوصيات  

 

 النتائج 

 فاعلية القيادة نتائج محاور: 
نظــر لــدى قــادة الخــدمات الطبيــة العســكرية بمحافظــات غــزة مــن وجهــة  فاعليــة القيــادةمســتوى  . أ

 .(متوسطة), وهو بدرجة (61.008)العاملين فيها جاء بوزن نسبي 
لدى قادة الخدمات الطبية العسكرية بمحافظات  الرؤية اإلستراتيجية واألهداف المحددةمستوى  . ب

 .(متوسطة)بدرجة  , وهو(64.006)جاء بوزن نسبي  غزة من وجهة نظر العاملين فيها
لــدى قــادة الخــدمات الطبيــة العســكرية بمحافظــات غــزة مــن وجهــة نظــر  التخطــيط الجيــدمســتوى  . ت

 .(متوسطة)بدرجة  , وهو(60.243)جاء بوزن نسبي  العاملين فيها
ــأثير الفعــالمســتوى  . ث لــدى قــادة الخــدمات الطبيــة العســكرية بمحافظــات غــزة مــن وجهــة نظــر  الت

 .(متوسطة)بدرجة  , وهو(59.549)جاء بوزن نسبي  العاملين فيها
لدى قادة الخـدمات الطبيـة العسـكرية بمحافظـات غـزة مـن وجهـة نظـر  المتابعة والتقويممستوى  . ج

 .(متوسطة)بدرجة  , وهو(59.992)جاء بوزن نسبي  العاملين فيها
 

 بداعياإلالسلوك  نتائج محاور: 
وجهـة الطبيـة العسـكرية بمحافظـات غـزة مـن العـاملين بالخـدمات لدى  بداعياإلالسلوك مستوى  . أ

 .(متوسطة), وهو بدرجة (59.438)العاملين فيها جاء بوزن نسبي نظر 
لــدى العـــاملين بالخـــدمات الطبيـــة العســـكرية  ة ومميـــزةإبداعيـــحـــل المشـــكالت بطريقـــة مســتوى  . ب

بدرجـــــة  , وهـــــو(60.103)جـــــاء بـــــوزن نســـــبي  بمحافظـــــات غـــــزة مـــــن وجهـــــة نظـــــر العـــــاملين فيهـــــا
 .(متوسطة)
لـدى العـاملين بالخـدمات الطبيـة العسـكرية بمحافظـات غـزة مـن وجهـة  سـعة االتصـاالتمستوى  . ت

 .(متوسطة)بدرجة  , وهو(60.254)جاء بوزن نسبي  نظر العاملين فيها
لدى العاملين بالخدمات الطبية العسكرية بمحافظات غزة مـن وجهـة  المخاطرة والتحديمستوى  . ث

 .(متوسطة)بدرجة  , وهو(59.795)جاء بوزن نسبي  نظر العاملين فيها
لــدى العــاملين بالخــدمات الطبيــة العســكرية بمحافظــات غــزة مــن  مــنح عوائــد للمبــدعينمســتوى  . ج

 .(متوسطة)بدرجة  , وهو(60.083)جاء بوزن نسبي  وجهة نظر العاملين فيها
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لدى العاملين بالخدمات الطبيـة العسـكرية بمحافظـات غـزة مـن  الدعم المعنوي والنفسيمستوى  . ح
 .(متوسطة)بدرجة  , وهو(56.986)جاء بوزن نسبي  عاملين فيهاوجهة نظر ال

 

  فاعلية القيادة فرضياتنتائج: 
عينة أفراد في استجابات ( α≤0.05)داللة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  . أ

محافظات غزة من وجهة نظر في لدى قادة الخدمات الطبية العسكرية الدراسة لفاعلية القيادة 
 ولصالح الذكور ،الجنستعزى لمتغير  فيهاالعاملين 

عينة أفراد في استجابات ( α≤0.05) داللة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوىعدم  . ب
محافظات غزة من وجهة نظر في الدراسة لفاعلية القيادة لدى قادة الخدمات الطبية العسكرية 

 .عدد سنوات الخدمةتعزى لمتغير  العاملين فيها
عينة أفراد في استجابات ( α≤0.05) داللة ذات داللة إحصائية عند مستوىوجود فروق  . ت

محافظات غزة من وجهة نظر في الدراسة لفاعلية القيادة لدى قادة الخدمات الطبية العسكرية 
 .ولصالح الذين مؤهلهم العلمي دبلوم فما دون المؤهل العلميتعزى لمتغير  العاملين فيها

عينة أفراد في استجابات ( α≤0.05) داللة إحصائية عند مستوىوجود فروق ذات داللة  . ث
محافظات غزة من وجهة نظر في الدراسة لفاعلية القيادة لدى قادة الخدمات الطبية العسكرية 

 .ولصالح حملة الرتبة العسكرية مالزم ،الرتبة العسكريةتعزى لمتغير  العاملين فيها
 

  بداعياإلالسلوك  فرضياتنتائج: 
عينة أفراد في استجابات ( α≤0.05)داللة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  . أ

محافظات غزة من وجهة في الطبية العسكرية العاملين بالخدمات لدى  بداعياإلللسلوك الدراسة 
 .ولصالح الذكور ،الجنستعزى لمتغير  نظر العاملين فيها

عينة أفراد في استجابات ( α≤0.05) داللة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوىعدم  . ب
محافظات غزة من وجهة في لدى العاملين بالخدمات الطبية العسكرية  بداعياإلللسلوك الدراسة 

 .عدد سنوات الخدمةتعزى لمتغير  نظر العاملين فيها
عينة أفراد في استجابات ( α≤0.05) داللة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوىعدم  . ت

محافظات غزة من وجهة في لدى العاملين بالخدمات الطبية العسكرية  بداعياإلللسلوك الدراسة 
 .المؤهل العلميتعزى لمتغير  نظر العاملين فيها

عينة أفراد في استجابات ( α≤0.05) داللة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوىعدم  . ث
محافظات غزة من وجهة في دمات الطبية العسكرية لدى العاملين بالخ بداعياإلللسلوك الدراسة 

 .الرتبة العسكريةتعزى لمتغير  نظر العاملين فيها
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 :بداعياإلوالسلوك  فاعلية القيادة العالقة بيننتائج 
لدى العاملين بالخدمات  بداعياإلبين فاعلية القيادة والسلوك ارتباطيه موجبة  عالقةوجود  -

 .الطبية العسكرية في محافظات غزة
 التصور المقترح 

 مقدمة
الفهم العميق لمؤسسة الخدمات النظرية وانطالقا من  هانتائج الدراسة ومعطيات إلى استناداً 

 فيها ارتأت للعاملين بداعياإلوعالقتها بالسلوك فيها فاعلية القيادة الطبية العسكرية ومستوى 
للعاملين بهذه  بداعياإلتفعيل دور القيادة والنهوض واالرتقاء بالسلوك ل الباحثة وضع تصور مقترح

 . هذه المؤسسةتقدم تنمية و المؤسسة من أجل زيادة استقرار و 
 

 :أهداف التصور المقترح
للعاملين  بداعياإلالتصور لتفعيل دور القيادة الفاعلة والنهوض واالرتقاء بالسلوك هذا يسعى 

 :في مؤسسة الخدمات الطبية العسكرية من خالل تحقيق األهداف التالية 
ن كافة العاملين في مؤسسة الخدمات الطبية يالعمل على تحقيق التواصل والتنسيق والتشبيك ب .1

 هافي القيادةزيادة فاعلية العسكرية وتبادل الخبرات فيما بينهم في محال التخطيط والتطوير لتعزيز و 
  .القادة والعاملين في مؤسسة الخدمات الطبية ىلد بداعياإلنهوض بالسلوك الو 
لدى القادة والعاملين في  بداعياإليمان بأهمية تنمية السلوك عن طريق اإلتفعيل دور القيادة  .1

لموظفيها وخاصة  إلكسابهاالمؤسسة عن طريق تأصيل القيم االيجابية التي تسعى المؤسسة 
ة وسعة االتصاالت والمخاطرة وقرار إبداعيفاهيم حل المشكالت بطريقة المحور الذي يتعلق بم

 .منح العوائد والمنح والتشجيع والدعم المادي والمعنوي للمبدعين
 مل المسئولية وترسيخ مفهوماتخاذ القرار وتحعلى العاملين في مؤسسة الخدمات الطبية شراك إ .3

  .العاملينبين لمؤسسة وغرس مفاهيم التعاون االنتماء ل
 الصعاب والصمود أمام التحديات والمخاطر التي والعاملين في المؤسسة  لتحمل دةالقاتدريب  .4

 .ةمؤسسالبتحيط 
بكل  بداعياإلالعمل على تأكيد القيم والمبادئ المتعلقة بمفاهيم القيادة الفاعلة والسلوك  .1

 .االمكانيات المتاحة 
 .معايير عالية الجودة وفق لدى القادة  بداعياإلان يكون السلوك  .6
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 :منطلقات التصور المقترح 
 : كاألتيصياغة هذه المنطلقات  ةالباحث تاستطاع

عدادلدى القادة والعاملين في المؤسسة  بداعياإلوالنهوض بالسلوك تفعيل دور القيادة  .1 جيل  وا 
 لألفضل سعى الوره في العمل والنهوض بالمؤسسة و مؤمن بد

تعزيز العمل و في طبية بأهمية دورهم الفعال مؤسسة الخدمات الللعاملين في شعور ترسيخ  .1
 .انتمائهم للوطن 

لدى القادة والعاملين  بداعياإلالعمل على دعم تفعيل دور القيادة الفاعلة والنهوض بالسلوك  .3
النتماء للوطن والعمل في المؤسسة بكل ما تتضمنه من مبادئ قادرة على بث روح التعاون وا

 .ن وتقبلهم والعمل بروح الفريقخريواحترام اآل
 

 :مكونات التصور المقترح 
أن يمكن تحديد مكونات التصور المقترح بصورة اجرائية في المحاور التالية والتي من المتوقع 

لدى القادة والعاملين في مؤسسة  بداعياإلالسلوك تعمل على زيادة فاعلية وتنمية وتطوير 
 :الخدمات الطبية من خالل االتي 

 :األخذ باألمور التالية من خالل  بداعياإلسلوك وال القيادةمستوى االرتقاء ب .7
يجابية والتي من شأنها بناء قادة فاعلين وقادرين على تنمية المؤسسة التركيز على القيم اإل . أ

 واالرتقاء بها
االبتعاد عن الحزبية والعنصرية في العمل والعمل كفريق واحد الهدف منه االرتقاء والنهوض  . ب

 بالمؤسسة 

 :تحقيق ما سبق من خالل األمور التالية لفي المؤسسة تقع المسئولية على القائد وهنا 
وتبني القيم االيجابية من خالل الوسائط العاملة في مؤسسة  بداعياإلترسيخ مفاهيم السلوك  . أ

 الخدمات الطبية 
 فية إبداعيتطوير انماط سلوكية العاملين على مساعدة في العمل و  لإلبداعتبني كل ما يؤدي  . ب

 .العمل مجال
غرس االنتماء والوالء للوطن والمؤسسة التي يعمل بها وتقديم المصلحة العامة عن المصلحة  . ت

 ة الخاص
 لدى العاملين في المؤسسة بداعياإلالسلوك و القيادية دورية لتنمية المهارات  تدريبهتقديم برامج  . ث
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ض نحو امتالك  اليات لتحقيق األهداف المتوخاة منها الموجهة نحو النهو توجيه القائد . 6
بمؤسسة الخدمات الطبية العسكرية ومن أبرز اليات  ية القيادةفاعللزيادة  بداعياإلبالسلوك 

 :تحقيق هذه األهداف ما يلي 
العاملين بمؤسسة الخدمات الطبية العسكرية لدى القادة  بداعياإلوك النهوض السل ليةآتحديد . أ

 .بما يضمن توحيد جهودهم تنظيمهم لتعزيز فرص نجاحهم 
 .تحقيق النتائج المرجوة  آللياتتحديد الهدف ورسم خارطة طريق . ب
تركيز على عناصر القوة في مؤسسة الخدمات الطبية وأهمها الوالء واالنتماء للوطن ال. ت

 .والتعاون والبعد عن الحزبية 
استراتجيات قادرة على النهوض  وضعرفض سياسة الروتين المتبعة في العمل من خالل . ث

 .لدى القادة والعاملين بمؤسسة الخدمات الطبية العسكرية  بداعياإلواالرتقاء بالسلوك 
 :من خالل بداعياإلك ليات للنهوض بالسلو آمن هنا تمتلك القيادة 

تجسيد العمل الوحدوي بين القادة وكافة العاملين في مؤسسة الخدمات العمل الجاد على  . أ
خر ونبذ العنف وتحقيق المصلحة العامة المبنية على ة العسكرية والقائمة على تقبل اآلالطبي

 .الواجبات وأداءالتمسك بالحقوق 
للعاملين ووضع خطط بديلة في  بداعياإلقيام المؤسسة بدورها في تدريب وتطوير السلوك  . ب

 .حل المشكالت التي تواجه المؤسسة 
جعل الوالء واالنتماء للوطن بشكل عام وللمؤسسة التي يعمل فيها بشكل خاص والبعد عن  . ت

 .الحزبية والفئوية 

للقادة والعاملين في مؤسسة الخدمات الطبية  بداعياإللدعم السلوك بالقيادة النهوض . 4
 :العسكرية وهنا تنطلق القيادة الفاعلة في هذا االتجاه من خالل النقاط التالية 

 .العاملين في المؤسسة والتحذير من التعصب يجابيات القادةا  قدرات و ابراز . أ 
توعية القادة الفاعلين العاملين في المؤسسة بما يؤهلهم للوعي بحقوقهم وأهمية الحصول عليها . ب

ة وبتطوير اتصاالت وعالقات مع خبراء في بداعياإل األفكارو وخاصة حقهم في المبادرة الفكرية 
 .مجال القيادة 

 . اإلبداعو  األفكارالروتينية التي تحول دون انطالق  واإلجراءاتزوال كافة العقبات . ت
 :ليات تنفيذ التصور المقترحآ

 :جراءات تتمثل في تصور المقترح اتخاذ مجموعة من اإليتطلب تنفيذ ال
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من قبل القيادة الفاعلة ومتخذي القرار  وبإجراءاتهبه  التوعيةالفهم الواعي للتصور المقترح ثم  .1
 .في المؤسسة 

تاحة الفرصة للعاملين في المؤسسة لممارسة كافة أنشطتهم التوعوية الهادفة لتجسيد العمل إ .1
 يجابيات لدى العاملين اتجاه الوظيفة لمشتركة وغرس المبادئ والقيم واإلوتوحيد المصالح ا

خر والعمل بروح الفريق من أجل النهوض املين بالمؤسسة على فكرة تقبل اآلعداد العإ .3
 .واالرتقاء بالمؤسسة

 االهتمام بعقد دورات هادفة تتعلق بالعمل لالرتقاء بالعمل والعاملين لتنميتهم وتطويرهم  .4
لدى العاملين  بداعياإلوالنهوض بالسلوك  القيادةية فاعل زيادةجديدة ومتنوعة ل أساليبابتكار  .1

 .بالمؤسسة 
تخصيص كافة الموارد المتاحة بالمؤسسة للعمل بها من قبل العاملين على نحو يفيد المؤسسة  .6

 .والعاملين فيها
كل الظروف التي في عداد القائمين في المؤسسة على أسس متينة تمكنهم من العمل إ .7

 .يواجهونها ووضع حلول لها
 

 :التي قد تواجه التصور المقترحالصعوبات 
  :اإلدارية العوائق .1
 . المركزية الشديدة وعدم التفويض -
 . غير السليمالتخطيط  -
 . عدم وفرة المعلومات الالزمة التخاذ القرارات -
 . وتباين وتعقد اإلجراءات ةالبيروقراطي  -
 . الوضع التنظيمي لألجهزة اإلدارية  -
  :البيئية العوائق .1
 . استقرار األنظمة السياسية عدم -
 . االنقسامات السياسية واالجتماعية داخل هذه األنظمة -
 . الموروثات االجتماعية وما يرتبط بها من عادات وتقاليد  -
 .الموجودة في المؤسسة األنظمة واللوائحغموض  -
 . عدم االستفادة من التقدم العلمي والتكنولوجي في مجال إدارة التنمية -
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  :اإلدارية القيادات وضع من النابعة العوائق .3
 . ةم توافر الكوادر القيادية الفعالعد -
 . اختيار هذه القيادات أساليبطرق و البحث في  -
 .خوف القيادات من المسؤولية وترددها -
 . عدم إحساس القيادات باألمان واالطمئنان الوظيفي النفسي - 
 .العلمية والتكنولوجية الحديثة في مجال اإلدارة األساليبعدم اهتمام القيادات ب -
التقويم القادرة بالحكم على مستوى التنظيم والتخطيط والتنفيذ الموجودة في  أساليبضعف  -

 .المؤسسة 
اعتماد مؤسسة الخدمات الطبية على نظام الروتين في العمل والبعد عن التطور واالبتكار  -

 .وعدم السعي لمواكبة التقدم في العمل
 .انتشار حالة من السلبية بين العاملين تحد من التطور واالبتكار -

 

 :الحلول المقترحة للتغلب على الصعوبات التي تواجه تنفيذ التصور المقترح
ناء مؤسسة الخدمات ببناء قيادة فاعلة قادرة على تحمل المسئولية الملقاة على عاتقها في  .1

 .الطبية 
 في المؤسسة باعتماد برنامج تدريبي لتطوير العاملينالعمل على تثقيف وتطوير العاملين  .1
 .العمل على تفويض بعض الصالحيات للعاملين تمكنهم من اتخاذ القرار أثناء العمل .3
مواجهة مشكالتهم الحياتية وحلها  اعلين والعاملين في المؤسسة علىالقادة الف تشجيع .4

 .بية ومعالجتها بايجا
شاركة في النشاطات والمنتديات والمؤتمرات الخاصة في تشجيع العاملين في المؤسسة على الم .1

 .اطار عمل المؤسسة 
والعاملين في الخدمات الطبية  بفوائد المستحدثات التكنولوجية  المديرينعمل على زيادة توعية  .6

نشاء مراكز التدريب بالخدمات للمجتمع المحلي   .في اإلدارة, وا 
 .إجراء المزيد من الدراسات البحثية حول فاعلية القيادة  على مستويات أخرى للوزارة  .7
والعاملين في الخدمات الطبية والعمل على تطوير ادائهم في  للمديرينعقد برامج تدريبية  .9

  .العمل وتنمية مهاراتهم
بقدرته على  يمانها  رسالة التي يريد تأديتها و بأهمية ال لالعمل على تقوية شعور القائد الفاع .8

 .القيادة 
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تدريب القائد على تقوية شخصيته وأن يكون له القدرة على مواجهة الحقائق القاسية بشجاعة  .11
قدام   .  .تحلى بالطاقة والنشاط والحماس, و الحيوية والرغبة في العمل, والمبادرةوال وا 
وحكمة, وان يكون ن يكون ناضج وصاحب آراء جيدة ببراعة وذوق, وبصيرة أعلى القائد  .11

 .صاحب حكمة للتمييز بين المهم وغير المهم
الحزم والثقة في اتخاذ القرارات المستعجلة واالستعداد الدائم للعمل الفاعل بالقائد ان يتصف  .11

 .المصالح العامة  ليحققويضحي برغباته واحتياجاته الشخصية  على القائد حب التضحية
الهياج  أويكون بوادر للقلق  الصفاء والتوازن وان اليجب ان توحي شخصية القائد بالهدوء و  .13

 .ةينفعل بسرع وعليه ان ال. ان يغذي نفسه ثقافيًا وروحيا وعليهيعرف الخوف  وعليه ان ال
باالحتكاك المباشر الذي يرافقه انسجام  إاليتسنى  يتطلب عمل القائد تفهم الرجال وهذا ال .14

ليعطي  جيداوعليه ان يضع كل امرئ في مكانه وعليه ان يعرف رجاله  همرؤوسيمتبادل بينه وبين 
 .كال منهم عماًل يعادل طاقته

فعلى القائد ان تكون له الهمة والعزيمة وان يضع , يؤمن بهدفه ليس اهاًل للقيادة القائد الذي ال .11
 .اهدافه نصب عينيه

السلطة امانه في عنق الرئيس وليس له الحق  اس أنعلى أس تنمية روح المسئولية في القائد .16
ه كممثل للسلطة وليس تاحتقارها وعلى الرئيس مهما كانت رتبته ان يشعر بقدسية مهم أوبتبذيرها 

 .مبدأ السلطة إلىله الحق في ان يسئ 
. بل قوة االمة التى تريد الحياة, روح االنضباط مومرؤوسيهعلى الرؤساء ان ينموا في انفسهم  .17

 . توالمسؤولياوان القائد يجب ان يكون قدوة لالنضباط وااللتزام بالواجبات 
فعلى الرئيس ان يكون فعااًل وقادرًا على ايجاد الحلول للمشاكل ,أن يتم وضع عدة حلول بديلة .19

 .دون ان توقفه العقبات وان يكون دقيقا ومرنا اثناء التنفيذ
القيادة مهمة اجتماعية يحتاج صاحبها للتخلى عن االنانية والمصالح الفردية والزهو والغرور  .18

يتحدث كثيرا  وعلى القائد ال, ستكون مدعاة للسخط والسخرية متواضعةوان كل سلطة غير ,الباطل
 .الترحاب من الجميع أوفان ذلك يعرض نفسه لعدم التقبل (( االنا))عن نفسه ويلغى من حديثة 

 .كل حسب اختصاصه وفق احتياجات  العمل المديرينالمتخصصة لدى المعرفة زيادة  .11
 

 .ة كنوع من التشجيع وتحفيزه على ذلكإبداعي أفكارتقديم الدعم المعنوي والمادي  لمن يأتي  ب .11



074 

 

االهتمام ومواكبة المتغيرات المستجدة على الساحة باعتبارها أمرًا ضروريًا وطبيعيًا والتكيف  .11
 .معها وضع حلول لها 

هم  للوصول أفكار التعامل بأسلوب جديد لالتصال والتواصل مع العاملين لمناقشة وشرح  .13
 .للنتيجة المرجوة من النقاش

يتمكن من توضيح وجهة نظره  وعدم اعطاء فرصة للغير في النقاش وعد مقاطعته حتى  .14
 .اعطاء االمور اإلجرائية اهتمامًا أكثر مما تستحق

ة جديدة وذلك إبداعي فكارلدفعهم نحو التوصل أل المديرينتشجيع روح التنافس بين الضباط  .11
 .لالرتقاء بعملهم

دون أي ومناقشتها بحرية وب األفكارتحفيز وتشجيع العاملين على حرية التعبير والرأي و طرح  .16
 . األفكاركبت والعمل على تنمية االتجاهات اإليجابية تجاه  أوإكراه 
البد أن يزرع في جميع العاملين أنه ال بأس أن . توفير بيئة آمنة من الخوف من الخطأ .17

 .يخطئ, ال يفهم من أول مرة, المهم أن يتعلم من ذلك شيئا جديدا في كل مرة
 .العمل على تنمية الثقة بالنفس .19
 .خبرات تربوية لتنمية الشعور بالمسئولية توفير .18
 .العناية بتقوية وتنمية الدوافع الداخلية لإلنجاز والتميُّز .31
 .وسين في العمل في تقييم واتخاذ القراراتؤِ والمر  المديرينالحرص على مشاركة  .31
توفير فرص لالختيار المتعدد, حيث يجد العاملين فرصة لمقارنة وتحليل مجموعة من  .31

 .البدائل
 .الهدف إلىمتنوعة للوصول  أساليبالتشجيع على تجريب طرقا و  .33
 .تعزيز الجرأة اإليجابية والشجاعة األدبية .34
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 توصيات الدراسة : 

  -:توصي الباحثة بالعناية ببعض التوصيات أهمها 
تحسين أدائهم ضرورة تنمية قدرات قادة مؤسسة الخدمات الطبية وتطويرهم  وحثهم على   .1

 . اإلداري واإلنساني

تنميــة القــدرة علــى التفكيــر التحليلــي والنقــد  لــديهم مــن خــالل  بــداعياإلتنميــة وتطــوير الســلوك  .1
 .وتوظيفها في حل المشاكل التي توجه المؤسسة  بداعياإل
ضـــرورة اشـــراك العـــاملين فـــي مؤسســـة الخـــدمات الطبيـــة العســـكرية فـــي مســـئولية االدارة وصـــنع  .3

 .القرار
مــن خــالل العمــل  نجــاز وتطــوير المؤسســة التــي يعملــون بهــاتشــجيع العــاملين علــى العمــل واإل .4

 .الجماعي
 حث العاملين في مؤسسة الخدمات الطبية على استخدام طرق غير مألوفة بالعمل .1
 األفكـارحث القادة في مؤسسة الخـدمات الطبيـة التخلـي عـن الـروتين التـي تحـول دون انطـالق  .6
 . ة بالعملبداعياإل
ـــة االهتمـــام بنظـــام المكافـــآت والحـــوافز  .7 ـــدفع العـــاملين للعمـــل وتحقيـــق أالماديـــة والمعنوي هـــداف ل

 .المؤسسة
 ؤسسة الخدمات الطبية العسكرية  بالموضوعية والمهنية في تقويم أداء العاملين بمالتمتع   .9
 .املين في عملية بناء الرؤية والرسالة الخاصة بالمؤسسة إشراك الع  .8

واحترافـه  الفاعليـة الكفـاءة و سـاس مـن أ ىعلـباختيار قـادة مؤسسـة  الخـدمات الطبيـة  االهتمام  .11
 .بداعياإلالسلوك 

االهتمام بزيادة فاعليـة قيـادة  مؤسسـة الخـدمات الطبيـة وتـوفير البيئـة المناسـبة لهـم مـن حيـث   .11
 .التطوير والتدريب والتأهيل   

دة  مؤسســة الخــدمات الطبيــة الــذي يــؤثر تكثيــف التواصــل والتفاعــل االداري واالجتمــاعي لقيــا  .11
 .لديهم   بداعياإلبدوره على السلوك 

 .اختيار الشخص المناسب من القادة لقيادة مؤسسة الخدمات الطبية   .13
 .استخدام التكنولوجيا الحديثة وتدريب العاملين عليها في المؤسسة  .14
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 الدراسات المقترحة : 

  -:استكماال للدراسة الحالية يقترح الباحث اجراء الدراسات التالية
 .مؤسسة الخدمات الطبية  تصور مقترح لتطوير فاعلية القيادة لدى قادة  .1
في مؤسسة  بداعياإلوالنهوض بالسلوك اإلداري في مقاومة العمل الروتيني دور القيادة  .1

 .الخدمات الطبية
 . في وزارة الداخلية  العاملين  ىلد بالرضا الوظيفي فاعلية القيادة وعالقتها  .3
 . لدى مؤسسة الخدمات الطبية العسكرية فاعلية القيادة وعالقتها باإلنجاز  .4
 .بوزارة الداخلية العاملين  ىلددافعية لالنجاز  فاعلية القيادة و وعالقتها بال .1
 .ة الداخلية الفلسطينيةاإلداري لدى العاملين بوزار  اإلبداعفاعلية القيادة وعالقتها ب .6
 .فاعلية القيادة وعالقتها بالنمو المهني لدى العاملين بالخدمات الطبية العسكرية .7
 .لدى العاملين بجهاز الشرطة الفلسطينية بداعياإلوعالقتها بالسلوك  القيادة التشاركية  .9
 .فاعلية القيادة وعالقتها بالميول المهنية لدى ضابط الشرطة الفلسطينية .8
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 عــراجــمـالالمصادر و ة ــمـائــق
 

 المصادر: أوالً 
 القران الكريم    

 السنة النبوية الشريفة 
"  من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل" الطبعة الثانية,  نسق الترمذي،(: 1985)الترمذي, أحمد  .1

 . دار المصارف للنشر والتوزيع , الرياض
دار الكتاب  "صحيح سنن أبي داود" (.ه 275)السجستانيالحافظ سليمان بن األشعث  .1

 . العربي, لبنان
. الجامع الصحيحصحيح مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري  (.2000)الحسينمسلم, أبو  .3
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المدينة المنورة, , رسالة ماجستير غير منشورة".  التابعة الدارة التربية والتعليم في المدينة المنورة
 السعودية 

لدى العاملين بمجمع الشفاء  اإلبداعأثر المناخ التنظيمي على (." 2010)رأفت, حمدونة .111
 .فلسطين, غزة, الجامعة اإلسالمية, كلية التجارة, رسالة ماجستير غير منشورة". الطبي
دراسة العالقة بين استراتيجية التوحة نحو (." 2012)عنبر, شالش, كامل, الحواجرة .116

العدد ,(18)مجلد, مجلة المنار". في شركات صناعة األدوية األردنية بداعياإلالسوق والسلوك 
 .األردن, األول
أثر دوافع اإللتحاق بالعمل في السلوك (." 2005)سالم, المعايطة, نضال, الحوامدة .117
".  لدى المشرفيين اإلداريين في الدوائر الحكومية في محافظة الكرك دراسة ميدانية بداعياإل

 .األردن, العدد الثاني,(11)مجلد, مجلة المنار



085 

 

اإلداري لدى رؤساء األقسام  اإلبداعقيادة التحويلية بعالقة ال(." 2010)محمد,خلف .119
, غزة, الجامعة اإلسالمية, رسالة ماجستير غير منشورة. "األكاديميين في الجامعة اإلسالمية بغزة 

 .فلسطين
دور مدير المدرسة الثانوية كقائد فاعل تربوي في محافظات غزة " .(2007)سعيد, الداعور .118

. رسالة ماجستير غير منشورة. "للمدرسة من وجهة نظر المعلمين وعالقته بالثقافة التنظيمية
 فلسطين, غزة, الجامعة اإلسالمية

دراسة )للعاملين  بداعياإلأثر أنماط القيادة على السلوك (." 2009) عبد الرحمن, دحروج .111
 .سوريا, جامعة دمشق, كلية االقتصاد, رسالة ماجستير غير منشور. ("شركة شل: حالة
. العوامل المؤثرة في فاعلية االداء الوظيفي للقيادات األمنية"(.2004 )مد الربيق, مح .111

 . رسالة ماجستير غير منشورة , أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية, السعودية
المهارات القيادية لدى ضباط الشرطة وعالقتها بفاعلية ادائهم " (.2001)الرشودي, محمد  .111

 . نشورة , أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية, السعوديةرسالة ماجستير غير م" الوظيفي
". االداري لدى المصارف العاملة في الضفة الغربية اإلبداعواقع (." 2013)شبلي, السويطي .113

 .فلسطين, جامعة القدس المفتوحة
فاعلية القيادة وعالقتها بالذكاء االنفعالي لدى قادة منظمات (." 2015) بالل, الشاعر .114

, رسالة ماجستير غير منشورة". المدني بمحافظات غزة من وجهة نظر العاملين فيها المجتمع
 .فلسطين, غزة, أكاديمية االدارة والسياسة للدراسات العليا

". اتجاهات القيادات اإلدارية وعالقتها بفاعلية إدارة االجتماعات(." 2003)فهد, لشتريا .111
المملكة العربية , الرياض, العربية للعلوم األمنيةأكاديمية نايف , رساة ماجستير غير منشورة

 .السعودية
األنماط القيادية وعالقتها باألداء الوظيفي من وجهة نظر " .(2004)الشريف, طالل  .116

قسم العلوم االدراية, كلية الدراسات , رسالة ماجستير غير منشورة" العاملين في إمارة مكة المكرمة
 . لوم األمنية, السعوديةالعليا, جامعة نايف العربية للع

درجة ممارسة االدوار القيادية لدى عمداء الكليات في جامعة " (.2012)الشمري, أحمد .117
رسالة ماجستير  "الكويت وعالقتها بالتماثل التنظيمي لدى اعضاء هيئة التدريس من وجهة نظرهم

 . طمنشورة, كلية العلوم التربوية, قسم االدارة والقيادة, جامعة الشرق االوس
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من وجهة نظر  بداعياإلأثر األنماط القيادية على السلوك "(.2010)الشواورة, إسالم  .119
رسالة ماجستير منشورة , قسم اإلدارة العامة, جامعة  "العاملين في الشركات الصناعية في اإلردن

 .مؤتة, االردن
علي دراسة تطبيقية  بداعياإلأثر تمكين العاملين علي سلوكهم (." 2011)أمير, شوشة .118

, المجلة المصرية للدراسات التجارية".  العاملين بقطاع تكنولوجيا المعلومات بجامعة المنصورة
 .مصر, المنصورة, جامعة المنصورة

 المديرينلدى  بداعياإلالقيادة االستراتيجية وعالقتها بالسلوك (." 2015) ماهر, صالح .131
, غزة, االدارة والسياسة للدراسات العلياأكاديمية , رسالة ماجستير غير منشورة". بوزارة الصحة

 .فلسطين
تنمية المهارات القيادية للعاملين وعالقتها باألداء الوظيفي في " (.2011)الصامل, ناصر  .131

رسالة ماجستير منشورة , كلية العلوم اإلدارية , جامعة نايف العربية ,  "مجلس الشوري السعودي
 .السعودية

اإلداري في شركتي  اإلبداعالعالقة بين الثقافة التنظيمية و " (.2003)الصرايره, أكثم, .131
 . 4, العدد 18, مجلة مؤتة للبحوث والدراسات, المجلد"البوتاس والفوسفات

ة في مادة بداعياإلأثر استخدام نموذج جوردن في تنمية القدرات (." 2002)ندى, الطالبي .133
 .العراق, امعة دياليج, كلية المعلمين, رسالة ماجستير غير منشورة". التصميم
مقوماته ومعوقاته، دراسة : اإلبداع" (.(2001الطعامنة, محمد و يونس, طارق شريف, .134

المؤتمر العربي الثاني في  إلى, ورقة عمل مقدمة "الراء عينة من القيادات اإلدارية في إطار عربي
) تشرين ثاني,8-6 , (ة في مواجهة التحديات المعاصرة لإلدارة العربيةبداعياإلالقيادة ) اإلدارة 

 (.المنظمة العربية للتنمية اإلدارية
 اإلبداعدور القيادة المدرسية في تنمية (. "2010)العاجز, فؤاد علي وشلدان, فايز كمال  .131

منشور , بحث "لدى معلمي مدارس المرحلة األساسية بمحافظات غزة من وجهة نظر المعلمين
 .17لمجلد الثامن عشر, العدد األول , ا(سلسلة الدراسات اإلنسانية)في مجلة الجامعة اإلسالمية 

المكتب اإلقليمي بغزة األونروا على  مديرينأثر النمط القيادي ل(: " 2009)لينا , عبد الرحيم .136
عة اإلسالمية, كلية التجارة, الجام, رسالة ماجستير منشورة "ة للعاملينبداعياإلتهيئة البيئة 

 فلسطين
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انماط القيادة السائدة لدى مديري المدارس وعالقتها بمستوي جودة (: "2012)العجارمة .137
 . , رسالة ماجستير منشورة, االردن"التعليم من وجهة نظر المعلمين في محافظة عمان

اإلداري وعالقة المديرين باألداء الوظيفي لمديري  اإلبداع(." 2009)توفيق, العجلة .139
, كلية التجارة, رسالة ماجستير غير منشورة".  (دراسة تطبيقية على وزارات قطاع غزة)القطاع

 .فلسطين, غزة, الجامعة اإلسالمية
منشورة,  ماجستير رسالة "التربوية اإلدارة في والدافعية القيادة" (.2006)علي , عياصرة .138
 .   للنشر والتوزيع, عمان دالحام دار

القيادة اإلدارية للكليات العسكرية وفق نموذج الشبكة  أساليب"(.2006) الغامدي, سعيد  .141
رسالة ماجستير , كلية العلوم اإلدارية, جامعة نايف العربية للعلوم " اإلدارية من جهة نظر الطالب

 .  االمنية, السعودية
كلية التجارة , الجامعة "  المفاهيم والممارسات اإلدارة"2007).) الفرا, ماجد, وآخرون .141

 .اإلسالمية, غزة
 اإلداري للشركات الصناعية اإلبداعاثر النمط القيادي على ".(1995)الفياض , محمود  .141

 , رسالة ماجستير في الجامعة األردنية" المساهمة العامة األردنية
. 1ط". نموذج القيادي العالميالتحول نحو  –القيادة اإلدارية (." 2001 )سالم, القحطاني .143

 .مكتبة الملك فهد الوطنية:الرياض
دراسة ميدانية ) بداعياإلالمناخ التنظيمي وأثره على السلوك (." 2000) منار, القطاونة .144

, عمان, الجامعة األردنية, رسالة ماجستير غير منشورة. ("للمشرفين اإلداريين في الوزارت األردنية
 .األردن
وتقانة المعلومات في منشآت  اإلبداعثقافة  ."(2006)حمد قناديليقناديلي جواهر أ .141

كلية االقتصاد و  ".و التحول اإلداري واالقتصادي اإلبداعمؤتمر  إلىاألعمال، ورقة عمل مقدمة 
 العلوم اإلدارية, جامعة اليرموك, اربد, األردن

المقومات الشخصية والمهنية للقيادة التربوية الفاعلة من وجهة " .(2000)محمد, كلخ .146
, رسالة ماجستير غير منشورة". نظر أعضاء الهيئة التدريسية بكليات التربية في محافظات غزة

 .فلسطين, غزة, الجامعة اإلسالمية
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 بداعياإلأثر التمكين اإلداري في السلوك  (."2011) محمد, الطراونة, محمد, المبيضين .147
 .األردن, (2)العدد, (38)المجلد, مجلة دراسات العلوم اإلدارية. "لدى العاملين في البنوك التجارية

 غزة والتعليم بمحافظات التربية مديريات في السائد القيادة نمط(: " 2009)تيسير , مغاري .149
 ,جامعة غير منشورة ماجستير رسالة "بها العاملين نظر وجهة من التربوي القرار بصنع وعالقته

 .األزهر, فلسطين
 

 الدوريات و المجالت 
 

, مجلد الخامس". الحيوي في تنمية االبتكارالدور (."2009)عبد الفتاح , إسماعيل .148
 .مصر, القاهرة, مجلة الطفولة العربية, (18)العدد
دور الثقافة التنظيمية في تفعيل تطبيق اإلدارة (." 2012 )ايهاب, العاجز, يوسف, بحر .111

, (20 )مجلد, مجلة الجامعة االسالمية".  دراسة تطبيفية على وزارة التربية والتعليم: االلكترونية 
 .غزة( 2 )عدد
المدير المتميز ودوره الفعال في قيادة األداء بالذكاء العاطفي " (: 2012)بكر, نادية  .111

مجلة مركز صالح عبد اهلل كامل لالقتصاد االسالمي, ط  "بالتطبيق على قطاع اإلتصاالت بمصر
(16..) 

أثر التمكين اإلداري والدعم التطبيقي (." 2006 )صالح الدين, الهيتي, محمد, الحراحشة .111
مجلة ". دراسة ميدانية: كما يراه العاملون في شركة االتصاالت األردنية بداعياإلفي السلوك 
 . االردن, (1)عدد, (33 )مجلد, العلوم اإلدارية

قياس اتجاهات العاملينألثر المناخ التنظيمي في (." 2007)حسين, العزب, خالد, الزعبي .113
, مجلة المنارة, (دراسة ميدانية على شركة كهرباء محافظة أربد) "بداعياإلتبني السلوك 

 .األردن, (2)العدد , (13)المجلد
, 30لمجلد, ا, عالم الفكر"اإلداري في ظل البيروقراطية اإلبداع" .(2002) .الزهري, رندة .114
 . 3العدد
مجلة  ".للعاملين بداعياإلالعالقة بين أبعاد تصميم العمل والسلوك (." 2005)مؤيد, السالم .111

 .العراق, 18 العدد األول,(16)مجلد, دراسات
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كلية التجارة , الجامعة "  اإلدارة المفاهيم والممارسات"2007) ..)الفرا, ماجد, وآخرون .116
 .اإلسالمية, غزة

إدراك العاملين لخصائص البيئة التنظيمية ." 2006) )عامر , منصور, حسين, فرحات .117
مجلة ". دراسة ميدانية على قطاع الصناعات الدوائية: الداخلية ومدى تشجيعها لإلبداع التنظيمي
                                          .األردن ,المجلد األول, جامعة الحسين بن طالل للبحوث والدراسات

التنظيمي, أطروحة  اإلبداعإدارة المعرفة وأثرها ب( : 2002)الكبيسي , صالح الدين عواد, .119
 .دكتوراه غير منشورة, جامعة المستنصرية , بغداد 

الذاتية الذكاء االنفعالي وعالقته بالمهارات اإلجتماعية والفعالية "(.2010)كردي, سميرة  .118
في المنطقة الغربية بالمملكة العربية " والقيادة التربوية لدى عينة من مديرات المدارس الثانوية

 . مجلة العلوم التربوية, السعودية
النمط القيادي السائد لدى رئاسة جامعة األقصى كما يراه "(.2007) المصري, رفيق  .161

 (.15)سلسلة الدراسات اإلنسانية ,المجلد , مجلة الجامعة االسالمية "العاملون في الجامعة
إعداد القيادات اإلدارية العربية, ناشر مجلة " القيادة واإلدارة(: "2011)المنيف, ابراهيم .161

 .المدير, الرياض
أثر جودة تكنولوجيا نظام المعلومات االدارية المدركة في السلوك (." 2009)كفى,النوايسة .161
مجلة دراسات العلوم ". ت في جامعة البلقاء التطبيقيةلدى مستخدمي نظام المعلوما بداعياإل

 .األردن, العدد الثاني,(36)المجلد, االدارية
 .فلسطين, المجلد األول".تقرير إحصائيات الوزارة(." 2014)وزارة الحكم المحلي .163
دليل (: 2014)وزارة الداخلية الفلسطينية, اإلدارة العامة للشؤون المنظمات غير الحكومية,  .164

 . , فلسطينالبرنامج الوطني لمؤشرات اإلداء للجمعيات الخيرية والهيئات األهلية
 

 والندواتالمؤتمرات 
 

ورقة بحثية مقدمة إلي ". اإلداري اإلبداعالقيادة اإلدارية وعالقتها ب(." 2010)مرزوقي, رفيق .161
 .الجزائر, جامعة بوضياف, صنع القرار في المؤسسة االقتصادية, الملتقى الدولي
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في التعليم الجامعي  اإلبداعتعزيز "(. 2006. )صالح, سرمد غانم؛ رشيد, أسيل زهير .166
والتحول  اإلبداعدراسة على أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة الموصل، دراسة مقدمة لمؤتمر 

 ., جامعة اليرموك, األردن"اإلداري واالقتصادي
تراتيجي لدى المنظمات األهلية في التفكير اإلس" ورقة عمل بعنوان (: 2009 )الفرا, ماجد  .167

 ..افاق وتحديات , غزة –مؤتمر واقع المؤسسات األهلية  "قطاع غزة
، الخصائص)التفكير اإلستراتيجي في المنظمات العامة (." 2006)عامر, الكبيسي .169

, رورقة مقدمة للملتقى اإلداري الرابع للجمعية السعودية لإلدارة بمنطقة الخب(". المعوقات، المبررات
 .المملكة العربية السعودية, الرياض, جامعة نايف العربية للعلوم األمنية

مؤتمر واقع  "التطوير االداري لمؤسسات العمل االهلي"(: 2009 )المشهراوي, أحمد  .168
 .افاق وتحديات, يونيو, غزة –المؤسسات االهلية 

الجودة الداخلية أنظمة ، الجودة في التعليم(." 2009)المؤتمر الوطني لتطوير األداء .171
, (15098)العدد, مؤسسة اليمامة الصحفية, صحيفة الرياض اليومية, "والتخطيط االستراتيجي

 . المملكة العربية السعودية, اكتوبر(25)
 

 مواقع االنتر نت
قراءة في واقع العمل الصحي الفلسطيني . "(2015) أرض فلسطين للدراسات والتوثيق .171

الحصائيات واالمال"الحكومي ومؤسساته ودوره بالعمل الوطني              االفاق والواقع والثغرات وا 
.        "http://www.palestineland.net/index.php/content 

  واقع الخدمات الطبية والمجتمع الفلسطيني" (.2011)الخدمات الطبية العسكرية .171
"http://www.moi.gov.ps/   

التحديات التي تواجه الخدمات الطبية الفلسطينية بعد " (.2012)الخدمات الطبية العسكرية .173
   /http://www.moi.gov.ps" "اإلنقسام 

  "عالقة الخدمات الطبية ووزارة الصحة الفلسطيني" (.2015)العسكريةالخدمات الطبية  .174
"http://www.moi.gov.ps/   

 :Available on line"المدخل الموقفي في القيادة اإلدارية"(. 2012), ليلى, الزهراني .171
topic-studies74.ahlamontada.com/t1621-http://social 2014/4/28  . 

http://www.palestineland.net/index.php/content-category-2/560-2015-01-10-13-21-27
http://www.palestineland.net/index.php/content-category-2/560-2015-01-10-13-21-27
http://www.palestineland.net/index.php/content-category-2/560-2015-01-10-13-21-27
http://www.palestineland.net/index.php/content-category-2/560-2015-01-10-13-21-27
http://www.palestineland.net/index.php/content-category-2/560-2015-01-10-13-21-27
http://social-studies74.ahlamontada.com/t1621-topic%202014/4/28%20.%20%0d
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مهارات القيادة األساسية بين ، أحد عشر مفتاح للقيادة الناجحة(." 2010)دايل, سميت .176
 ".يديك

 Alkhulasah.comموقع الخالصة دوت كوم 
نجازات رغم التحديات والصعوبات(." 2015)علي , العايدي .177    "     مهام وا 

http://www.moi.gov.p 
مقاالت إدارية , المجلة " مهارات القيادة وصفات القائد" 2007).)العساف , أحمد .179
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 ( 1)ملحق رقم 

 ْألاليهْستبانة فاعلية ْلقياد  بصورتها 
 

 برنامج الدراسات العليا المشترك بين                
 أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا وجامعة األقصى

        
  

 حفظه الل  ،،،                                                                 /   سعادة األستاذ الدكتور 
 

 فاعلية القيادة  استبانهتحكيم / الموضوع 
لدى العاملين بالخدمات الطبية العسكرية في محافظات   بداعياإلبالسلوك فاعلية القيادة وعالقتها  : "دراسة بعنوان إجراء ب ةقوم الباحثت

دارة والسياسة للدراسات العليا كاديمية اإلأدارة من درجة الماجستير تخصص القيادة واإل ىوذلك ضمن متطلبات الحصول عل ، "غزة 
  .بغزة  -قصى بالشراكة مع جامعة األ

عملية التأثير في النشاطات لمجموعة من األفراد لتحقيق أهداف المؤسسة  " : بأنها ةفاعلية القياد ةعرف الباحثوت      
 ."وتحدد بالدرجة التي يحصل عليها المفحوص على مقياس فاعلية القيادة المستخدم في هذه الدراسة

  -:المرفقة تتضمن األبعاد التالية  واإلستبانه
 بعد الرؤية االستراتيجية واألهداف المحددة .1
 جيد بعد التخطيط ال .2
 بعد التأثير الفعال  .3
 بعد المتابعة والتقويم   .4

 
اضافة ألبعاد أو حذف أو نرجو التكرم بتحكيم هذه االستبانه وإفادتي من علمكم الرشيد ورأيكم السديد فيما ترونه مناسبا  من تعديل 

 االستبانه وفقراتها  
 
 

 شاكرا  لكم جزيل عطائكم
                                                 

                                                   
 

 الباحثة                                                                                                  
 رائدة علي عبد الكريم أبو ناموس
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 ... نرجو تثبيت البيانات الشخصية اآلتية : مالحظة 
 ذكـــــر              أنـثــى:              الـجـنس  .7
 10أكثر من    سنوات      10 –سنوات         5سنوات 5أقل من   :      سـنـوات الـخــدمـــة .6
 بـكـالوريوس         دراسات عليا          ثانوية عامة         دبـــلــوم:       الـمـؤهــل العــلمـي .4
 مقدم        نقيب         رائد   مالزم         مالزم أول    :          الرتبة العسكري .3

 عميد عقيد                
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 القيادةفاعلية  استبانه
 أبعاد االستبانه

 

 معارض جدا معارض محايد موافق موافق جدا الفـقــرة #

 :بعد الرؤية  االستراتيجية واألهداف المحددة: أوال  
       ا  قابلة للتحقيق  أهداف يضع   1
      يراعي المعايير العلمية في صياغة األهداف   2
      يصوغ األهداف وفقا  لقدرات العاملين  3
      األمام إلىيضع أهدافا  تسير بالمؤسسة  4
      وضع رؤية المؤسسةيراعي القيم األخالقية في  5
      يشرك العاملين في بناء الرؤية الشاملة للمؤسسة 6
      .يضع األهداف وفقا  الحتياجات المؤسسة  7

      يطلع العاملين على األهداف العامة للمؤسسة  8
      يراعي امكانيات العاملين عند صياغة األهداف 9

      يراعي امكانات المؤسسة في تحقيق األهداف  10
      يصوغ رؤية المؤسسة ورسالتها بشكل واضح 11

      يضع أهدافا  تخدم جمهور المستفيدين من المؤسسة 12
      يحفز العاملين للمشاركة في صياغة رؤية المؤسسة ورسالتها 13
14       

 :التخطيط الجيد بعد  :  ثـــانــيــا  
      يبدأ التخطيط من واقع احتياجات المؤسسة 1
      يراعي امكانيات العاملين عند التخطيط للمؤسسة 2
      يستخدم اجراءات مرنة في التخطيط 3
      يضع اجراءات تراعي واقع المؤسسة 4
      يحدد اجراءات تختزل الوقت والجهد 5
      يضع اجراءات يمكن مالحظتها وقياسها 6
      يستخدم اجراءات توصف بالذكاء  7
      يقترح اجراءات ال تثقل كاهل العاملين 8

      يراعي التغيرات المستقبلية في التخطيط  9   
      يربط اجراءاته بأهداف المؤسسة 10
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      يتبنى اجراءات قابلة للتنفيذ 11
      االجراءاتيحرص على تنسيق جهود العاملين عند تنفيذ  12
      الجديدة مع العاملين األفكاريناقش  13
      يضع خططا  بديلة وقائية 14
      األسلوب العلمي في التخطيط إلىيلجأ  15
      ة للمؤسسةإبداعييقترح خططا   16

  بعد التأثير الفعال: ثالثا  

      يطور عالقات ايجابية بين العاملين في المؤسسة 1
      يحفز العاملين على كل سلوك مبدع وايجابي 2
      االنجاز إلىيستخدم المكافآت المادية والمعنوية لدفع العاملين  3
      يشيع روح العمل التعاوني بين العاملين  4
      يبث روح التفاؤل بين العاملين 5
      يثمن انجازات ونجاحات العاملين 6
      النظر بزوايا مختلفة للعمل إلىيدفع العاملين  7
      يبث روح المبادرة في العمل واالنجاز بين العاملين 8
      يعامل العاملين باحترام وتقدير 9

      يدفع العاملين لالعتماد على أنفسهم 10
      يشجع العاملين غير المنجزين على العمل  11
      والتطوير اإلبداعيثق بقدرة العاملين على  12

 لمتابعة والتقويمبعد ا: رابــعــا  
      يتابع عمل المؤسسة 1
      يتأكد من تحقيق المؤسسة ألهدافها 2
      يشرف على أنشطة العاملين بالمؤسسة 3
      يقوم أداء العاملين بشكل دائم 4
      يلتزم بالشفافية والنزاهة في أحكامه 5
      على مفهوم التقويم الذاتييشجع العاملين  6
     0 يصدر أحكاما  موضوعية على أداء العاملين 7
      ة في العملبداعياإل األساليب إلىيوجه العاملين  8
      يقدم كل ما هو جديد في مجال المعلومات 9

      يعتمد أشكاال  متعددة من التقويم 10
      عليهايتبنى االنجازات المتميزة ويشجع  11
      يربط بين عمل العاملين وأهداف المؤسسة  12
      يضع نظاما  ثابتا  للتقييم 13
      يستخدم كل ما هو جديد في تقويم أداء العاملين   14
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 ( 1)ملحق رقم تابع 

 ْألاليهبصورتها  بدْعيْإلْلسلوك ْستبانة 
 

 المشترك بينبرنامج الدراسات العليا                 
 أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا وجامعة األقصى

        
سعادة  حفظه الل  ،،،                                                                 /   الدكتور األستاذ 

 

  بداعياإلالسلوك  استبانهتحكيم / الموضوع 
لدى العاملين بالخدمات الطبية العسكرية في محافظات   بداعياإلبالسلوك فاعلية القيادة وعالقتها  : " دراسة بعنوانإجراء ب ةقوم الباحثت

دارة والسياسة للدراسات العليا كاديمية اإلأدارة من درجة الماجستير تخصص القيادة واإل ى، وذلك ضمن متطلبات الحصول عل "غزة 
  .بغزة  -قصى بالشراكة مع جامعة األ

مزيج من السمات والخصائص التي يمتلكها المدير في مؤسسة الخدمات  " : بأنه بداعياإلالسلوك  ةعرف الباحثوت      
تطوير مستويات تفكيره وتجعله أكثر قدرة على التفاعل االيجابي مع كافة العاملين  منالطبية العسكرية والتي تمكنه 

 ."معه للوصول لألهداف المنشودة في وجود توافر بيئة صحية مناسبة 
  -:المرفقة تتضمن األبعاد التالية  واالستبانه

  ة ومميزةإبداعيحل المشكالت بطريقة بعد  .1

 سعة االتصاالتبعد  .2

 المخاطرة والتحدي  عدب .3

 منح عوائد للمبدعينبعد  .4

 الدعم  المعنوي والنفسيبعد  .5

 
 

اضافة ألبعاد أو حذف أو نرجو التكرم بتحكيم هذه االستبانه وإفادتي من علمكم الرشيد ورأيكم السديد فيما ترونه مناسبا  من تعديل 
 االستبانه وفقراتها  

 
 

 شاكرا  لكم جزيل عطائكم
                                                                                                   

 
 

 الباحثة                                                                                                     
 رائدة علي عبد الكريم أبو ناموس

 
 
 
 



213 

 

 ... نرجو تثبيت البيانات الشخصية اآلتية : مالحظة 
 أنـثــى           ذكـــــر            :                الـجـنس  .5
   10أكثر من     سنوات     10 –سنوات         5سنوات 5أقل من       :  ةـــدمــخـلاوات ـنـس .2
  دراسات عليا         بـكـالوريوس       دبـــلــوم     ثانوية عامة               :الـمـؤهــل العــلمـي .1
 مقدم        رائد       نقيب     مالزم أول             مالزم       :   رتبة العسكريال .8
 عميد     عقيد       
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 بداعياإلالسلوك  استبانه
 أبعاد االستبانه

 

 معارض محايد موافق موافق جدا الفـقــرة #
معارض 

 جدا

 ة ومميزةإبداعيبعد حل المشكالت بطريقة :  أوال  
 

      يضع حلوال  واقعية لمشكالت المؤسسة 1
      عاملين في حل مشكالت المؤسسةيشرك ال 2
      ضع بدائل متعددة لحل مشكالت المؤسسةي 3
      العاملين في حل مشكالت المؤسسةيستفيد من خبرات وتجارب  4
       ة في عالج المشكالتإبداعيتفكير  أساليبيستخدم  5
      تفكير جديدة لعالج المشكالت أساليبيبتكر  6
      يتخذ قرارات حكيمة لحل مشكالت المؤسسة 7
      المشكلة من زوايا متعددة إلىنظر ي 8
      المبدعين لعالج مشكالت المؤسسة أفكاريوظف  9

      يتخلى بسهولة عن السلوك المألوف والتقليدي 10
      الجديدة واألصيلة في حل المشكالت األفكارتمسك بي  11
      ة في حل مشكالت المؤسسةبداعياإليشجع المبادرات  12
      يستخدم المنهج العلمي في حل المشكالت 13
      االرتجالية والخرافية  األفكارحارب ي 14

 االتصاالت سعةبعد  :  ثـــانــيــا  
 

      يتواصل مع الخبراء والمبدعين لتحسين صورة المؤسسة  1
      يفوض العاملين ببعض األعمال المركزية 2
      تواصل بصورة فعالة مع العاملين بالمؤسسةي  3

      األخرىيطور عالقات حسنة مع المؤسسات  4
      يوظف عالقاته الشخصية لتطوير أداء المؤسسة 5
      حدد أوقات للتواصل مع العاملين بالمؤسسةي 6
      األفكاريناقش العاملين في كل ما هو جديد من  7
      رغب العاملين في اللقاءات الدوريةي 8
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      يميز  قدرات العاملين في المؤسسة 9
       يشجع العمل بروح الفريق في المؤسسة  10
      يشارك العاملين في أفراحهم وأحزانهم 11
      يتفهم حاجات العاملين في المؤسسة 12
      يتواصل مع العاملين في غير أوقات الدوام الرسمي 13
      يوظف التكنولوجيا في زيادة االتصال بالعاملين داخل وخارج المؤسسة 14

 والتحدي المخاطرةبعد  : ثــالــثــا  

      تخذ قرارات جرئيه تنطوي على إبداع ي 1
      ةإبداعي أفكاريرصد ميزانيات لتنفيذ  2
      تحلى بروح المخاطرة المحسوبة في قراراتهي 3
      يتحمل المسئولية عن األعمال المهمة في المؤسسة 4
      ةبداعياإليشرف بشكل علمي على األعمال  5
      عين المبدعين في مراكز هامة في المؤسسةي 6
      يقدم الترقية وفقا  لإلمكانيات المهنية 7
      الجديدة والجريئة األفكارقبل بوعي تي   8
      يفوض بعض الصالحيات للعاملين المبدعين 9

      المألوفة  األفكاريشجع العاملين على تخطي   10
      ا  جديدة تتحدى قدرات العاملينأفكار يقدم  11
       يتخذ القرارات المناسبة في الظروف الصعبة 12
      ستخدم طرقا  غير مألوفة في العملي 13
      الجديدة األفكاريستطيع انتاج أكبر قدر ممكن من  14

 مبدعينمنح عوائد للبعد  : رابــعــا  
 

      متميزةيضع المبدعين في مواقع  1
       يهتم بتنوع المهارات لدى العاملين في المؤسسة 2
      كافئ أصحاب االنتاج المميزي 3
      الصواب إلىتخذ من الخطأ أساسا  للوصول ي 4
      ةبداعياإليشعر بالنمو الشخصي عند تنفيذ األعمال  5
      يشرح للعاملين األمور المتعلقة بالعمل 6
      عالقاته النجاز العمل في المؤسسةسخر ي 7
      ه ومقترحاته بثقة عاليةأفكار عبر عن ي 8
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      ة بداعياإلقدم المساعدة ألصحاب األعمال ي 9
       ة وغيرهابداعياإليميز بين األعمال  10
       يعزز من ثقة المنجزين بأنفسهم 11
      االنجاز إلىيوظف امكانياته لدفع العاملين  12
      اإلبداعيفاضل بين العاملين على أساس  13

 الدعم  المعنوي والنفسيبعد : خامسا  
 

      الجماعي اإلبداعرغب العاملين في ي 1
      ة بداعياإليقدم المكافآت ألصحاب األعمال  2

      يكّرم العاملين المميزين 3
      اإلبداع إلىيدعم ماديا  ومعنويا  المبادرين  4
       يوفر الجو النفسي المالئم لإلبداع 5
      ةبداعياإليحث العاملين على اكتساب المهارات  6

      يعدل أخطاء العاملين أوال  بأول 7
      يفتح أفق الترقية للعاملين المبدعين  8

      يتغلب على معوقات العمل لدى العاملين 9
      خبرات جديدةطور امكانيات العاملين بنيل ي 10
      الفردي والجماعي اإلبداعيعزز  11
      شعر العاملين باألمن الوظيفي في العملي 12
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 ( 2)ملحق رقم 

 بدْعيْإلْستبانتي فاعلية ْلقياد  اْلسلوك 

  بصورتهما ْلنهائية
 

 برنامج الدراسات العليا المشترك بين                
 اإلدارة والسياسة للدراسات العليا وجامعة األقصىأكاديمية 

        
  
       

 السالم عليكم ورحمة الل وبركاته                                                            /    ة-أختي الزميل ، أخي

 أما بعد                   
 

على البديل الذي يناسب رأيك علما  بأنه هذه االستبانة  (×) موضوعية بوضع عالمةأرجو التكرم باإلجابة عن أسئلة هذه االستبانة بكل 
وذلك للتعرف على فاعلية القيادة وعالقتها بالسلوك ، موجه للكادر العامل في الخدمات الطبية العسكرية وألغراض البحث العلمي

 من وجهة نظرهم  بداعياإل
 
 

 شاكرا  لكم جزيل عطائكم
 
 

 مالحظة 
 بداعياإلبين أيديكم استبيانتين فاعلية القيادة والسلوك  . أ

 : يرجى تثبيت البيانات الشخصية االتية . ب
 

 ذكـــــر              أنـثــى:              الـجـنس  .5
   10أكثر من    سنوات      10 –سنوات         5 سنوات 5أقل من   :      سـنـوات الـخــدمـــة .71
 ثانوية عامة         دبـــلــوم          بـكـالوريوس         دراسات عليا :       الـمـؤهــل العــلمـي .77
 مقدم        نقيب         رائد   مالزم         مالزم أول    :          الرتبة العسكري .76
 عميد   عقيد  

 
 
 

                                                       
 الباحثة                                                                                                    

 رائدة علي عبد الكريم أبو ناموس
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 القيادةفاعلية  استبانه: أوالً 
 أبعاد االستبانه

 

 معارض جدا معارض محايد موافق موافق جدا الفـقــرة #

 :بعد الرؤية  االستراتيجية واألهداف المحددة: أوال  
      يراعي المعايير العلمية في صياغة األهداف   1
      يصوغ األهداف وفقا  لقدرات العاملين  2
      التطور إلىيضع أهدافا  تسير بالمؤسسة  3
      وضع رؤية المؤسسةيراعي القيم األخالقية في  4
      يشرك العاملين في بناء الرؤية الشاملة للمؤسسة 5
      .يضع األهداف وفقا  الحتياجات المؤسسة  6

      يطلع العاملين على األهداف العامة للمؤسسة  7
      يراعي امكانيات العاملين عند صياغة األهداف 8
      يراعي امكانات المؤسسة في تحقيق األهداف  9

      يصوغ رؤية المؤسسة ورسالتها بشكل واضح 10

      يضع أهدافا  تخدم جمهور المستفيدين من المؤسسة 11
      يحفز العاملين للمشاركة في صياغة رؤية المؤسسة ورسالتها 12

 :التخطيط الجيد بعد  :  ثـــانــيــا  
      التخطيط من واقع احتياجات المؤسسةيبدأ  1
      يراعي امكانيات العاملين عند التخطيط للمؤسسة 2
      يستخدم اجراءات مرنة في التخطيط 3
      يضع اجراءات قابلة للتعديل 4
      يضع خطة توفر الوقت والجهد 5
      يستخدم اجراءات إلكترونية ذكية 6
      روتينية تناسب قدرات العاملينيقترح اجراءات غير  7
      يراعي التغيرات المستقبلية في التخطيط 8

      يتبنى اجراءات قابلة للتنفيذ  9   
      يحرص على تنسيق جهود العاملين عند تنفيذ االجراءات 10
      الجديدة مع العاملين األفكاريناقش  11
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      المتغيرةيضع خططا  بديلة وفقا  للظروف  12
 بعد التأثير الفعال: ثالثا  

      يطور عالقات ايجابية بين العاملين في المؤسسة 1
      يحفز العاملين على كل سلوك مبدع وايجابي 2

3 
زيادة الكفاية  إلىيستخدم المكافآت المادية والمعنوية لدفع العاملين 

 االنتاجية
     

      يشيع روح العمل التعاوني بين العاملين  4
      يثمن انجازات ونجاحات العاملين 5
      النظر بزوايا مختلفة للعمل إلىيدفع العاملين  6
      يبث روح المبادرة في العمل واالنجاز بين العاملين 7
      يعامل العاملين باحترام وتقدير 8
      أنفسهم يدفع العاملين لالعتماد على 9

      يشجع العاملين غير المنجزين على العمل  10
 لمتابعة والتقويمبعد ا: رابــعــا  

      يتابع عمل المؤسسة بصفة دورية 1
      يتأكد من تحقيق المؤسسة ألهدافها 2
      يشرف على أنشطة العاملين بالمؤسسة 3
      يقوم أداء العاملين بشكل دائم 4
      يلتزم بالشفافية والنزاهة في أحكامه 5
      يشجع العاملين على مفهوم التقويم الذاتي 6
     0 يصدر أحكاما  موضوعية على أداء العاملين 7
      ة في العملبداعياإل األساليب إلىيوجه العاملين  8
      يقدم كل ما هو جديد في مجال المعلومات 9

      متعددة من التقويم حسب الحاجةيعتمد أشكاال   10
      يتبنى االنجازات المتميزة ويشجع عليها 11
      يستخدم كل ما هو جديد في مجال التكنولوجيا لتقويم أداء العاملين   12
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 بداعياإلاستبانه السلوك : ثانياً 
 أبعاد االستبانه

 

 معارض محايد موافق موافق جدا الفـقــرة #
معارض 

 جدا

 ة ومميزةإبداعيبعد حل المشكالت بطريقة : أوال  
      يضع حلوال  واقعية لمشكالت المؤسسة 1
      يشرك العاملين في حل مشكالت المؤسسة 2
      يضع بدائل متعددة لحل مشكالت المؤسسة 3
      يستفيد من خبرات وتجارب العاملين في حل مشكالت المؤسسة 4
      ة في عالج المشكالت إبداعيتفكير  أساليبيستخدم  5
      يتخذ قرارات حكيمة لحل مشكالت المؤسسة 6
      المشكلة من زوايا متعددة إلىينظر  7
      المبدعين لعالج مشكالت المؤسسة أفكاريوظف  8
      الجديدة واألصيلة في حل المشكالت األفكاريتمسك ب  9

      ة في حل مشكالت المؤسسةبداعياإليشجع المبادرات  10
 االتصاالت بعد سعة:  ثـــانــيــا  

      يتواصل مع الخبراء والمبدعين لتحسين صورة المؤسسة  1
      يفوض العاملين ببعض األعمال المركزية 2
      يتواصل بصورة فعالة مع العاملين بالمؤسسة  3

      مع المؤسسات األخرى يطور عالقات حسنة 4
      يوظف عالقاته الشخصية لتطوير أداء المؤسسة 5
      األفكاريناقش العاملين في كل ما هو جديد من  6
      يشجع العمل بروح الفريق في المؤسسة   7
      يشارك العاملين في األنشطة والفعاليات 8
      الرسمييتواصل مع العاملين في غير أوقات الدوام  9

      يوظف التكنولوجيا في زيادة االتصال بالعاملين داخل وخارج المؤسسة 10
 والتحدي بعد المخاطرة:  ثــالــثــا  

      يتخذ قرارات صائبة تنطوي على إبداع  1
      ةإبداعي أفكاريرصد ميزانيات لتنفيذ  2
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      يتحلى بروح المخاطرة المحسوبة في قراراته 3
      يتحمل المسئولية عن األعمال المهمة في المؤسسة 4
      ةبداعياإليشرف بشكل مباشر على األعمال  5
      يعتمد الترقية وفقا  لإلمكانيات المهنية 6
      الجديدة والجريئة األفكاريتقبل بوعي    7
      التقليدية  األفكاريشجع العاملين على تخطي   8
      ا  جديدة تتحدى قدرات العاملينأفكار يقدم  9

       يتخذ القرارات المناسبة في الظروف الصعبة 10
      يستخدم طرقا  غير تقليدية في العمل 11

 بعد منح عوائد للمبدعين : رابــعــا  
      يضع المبدعين في مواقع متميزة 1
      يهتم بتنوع المهارات لدى العاملين في المؤسسة  2
      يكافئ أصحاب االنتاج المميز 3
      يشرح للعاملين األمور المتعلقة بالعمل 4
      ه ومقترحاته بثقة عاليةأفكار يعبر عن  5
      ة بداعياإليقدم المساعدة ألصحاب األعمال  6
      ة وغيرها بداعياإليميز بين األعمال  7
      يعزز من ثقة المنجزين بأنفسهم  8
      االنجاز إلىيوظف امكانياته لدفع العاملين  9

 بعد الدعم  المعنوي والنفسي: خامسا  
      الجماعي اإلبداعيرغب العاملين في  1
      ة بداعياإليقدم المكافآت ألصحاب األعمال  2

      اإلبداع إلىيدعم ماديا  ومعنويا  المبادرين  3
      يوفر الجو النفسي المالئم لإلبداع  4
      ةبداعياإليحث العاملين على اكتساب المهارات  5

      يفتح أفق الترقية للعاملين المبدعين  6

      يتغلب على معوقات العمل لدى العاملين 7
      يطور امكانيات العاملين باكتساب خبرات جديدة 8
      الفردي والجماعي على مستوى المؤسسة اإلبداعيعزز  9

      يشعر العاملين باألمن الوظيفي في العمل 10
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 ( 3)ملحق رقم 

سماكن مستشفيات اعيادْت امرْكز ْلخدمات 

  ْلطبية بقطاع غز 

 العنوان المركز م

 بالقرب من أبراج الندى –بيت الهيا  مستشفى بلسم 1

 عبسان الكبيرة –خانيونس  المستشفى الجزائري 1

 تل الهوى –غزة  ( األردني حالياً ) مستشفى الوئام 3

 معسكر الشاطئ –غزة  عيادة الشاطئ 4

 منطقة التوام -غزة  عيادة حجازي 1

 الوسطي عيادة الزهراء  6

 خانيونس  عيادة خانيونس 7

 رفح  عيادة رفح  9

 معبر رفح  عيادة معبر رفح  8

 الجنوب –الشمال  -غزة والسجون عيادة مراكز اإلصالح 11

 غزة عيادة كلية الشرطة 11

 غزة عيادة مديرية التدريب 11

 ( 4)ملحق رقم 

جميع كادر مديرية ْلخدمات يوضح 

 ْلعسكرية ْلطبية

سائقي  تمريض إداريون أطباء الكادر

إسعاف 

 وإداريين

تحاليل 

 طبية

فنيون 

 وعمال

عالج  صيدلة

 طبيعي

 المجموع امن أشعة

 874 26 32 35 41 51 55 80 155 170 230 العدد
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 الجهة االسم #

 جامعة األقصى - نفسالعلم ستاذ أ عايدة شعبان صالح. د.أ . 7

 جامعة األقصى - نفسالعلم أستاذ  فضل خالد أبو هين.د.أ .6

 أكاديمية االدارة والسياسةرئيس مشارك و الدارة اإلأستاذ  المدهونمحمد ابراهيم .د .4

 والسياسة أكاديمية االدارة - المساعد السياسةستاذ علم أ أحمد جواد الوادية.د .3

 أكاديمية االدارة والسياسة - المساعد االدارةستاذ علم أ اللوحعبد شعبان نبيل .د .5

 جامعة األقصى - المساعد نفسالعلم أستاذ  محمد يوسف الشريف. د .2

 جامعة األقصى - المشارك نفسالعلم ستاذ أ عون عوض محيسن.د .1

 جامعة األقصى - المشارك مناهجستاذ الأ يحيي محمد أبو جحجوح.د .8

 امعة األقصى ج - المساعد تربيةالأصول ستاذ أ نهى ابراهيم شتات.د .5

 جامعة األقصى - المشارك تربيةالأصول تاذ أس بسام محمد أبو حشيش.د .71

 جامعة األقصى - المساعد االدارةستاذ أ عالء الدين خليل السيد. د .77

 جامعة األقصى -المساعد  رند عمران األسطل .أ .76

 جامعة األقصى -المساعد  االدارةأستاذ  منصور عبد القادر منصور. د . 74

 جامعة األقصى - المساعد المحاسبةستاذ أ نضال فريد عبداهلل. د . 73
 
 

 

 

 ( 5)ملحق رقم 

 قائمة لجنة ْلمحكمين
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 ( 6)ملحق رقم 

 تسهيل مهمة باحث


