
 
  المملكة العربية السعودية

  جامعة أم  القرى
  كلية  التربية

  قسم اإلدارة التربوية والتخطيط
  ماجستير صباحي

  

 

  

  
  االحتياجات التدريبية للقيادات اإلدارية 

  )دراسة تطبيقية على ضباط جوازات منطقة مكة املكرمة(
 

تربوية والتخطيط  كمتطلب تكميلي لنيل درجة الماجستير في اإلدارة المقدمبحث 
  القرى بجامعة أم
 

  إعداد الطالب 
 

 
  الدكتور األستاذ إشراف 

 
 

  هـ١٤٢٨/١٤٢٩الفصل الدراسي الثاني 



 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

  V  U  T  S  R  Q

\  [  Z  Y  XW       
 ]٣٢آية : البقرة[

 



 ـــــــــةملخــــــــص الدراسـ

  

 

 أ 

  ملخـص الدراســـة
  .)دراسة تطبيقية على ضباط جوازات منطقة مكة المكرمة( االحتياجات التدريبية للقيادات اإلدارية :اسةعنوان الدر
   . نايف البقمي محمد بن عبد اهللا :اسم الباحث

  .محمد بن محمد رسمي  :اسم المشرف
المكرمـة عـن    التعرف على االحتياجات التدريبية للقيادات اإلدارية بجوازات منطقة مكة  إلـى  هدفت الدراسة 

ـ   ،لديهم) الفنية، اإلنسانية، اإلدارية  (طريق معرفة درجة مستوى توافر المهارات القيادية          درجـة أهميـة     ةوكذلك معرف
مـن  ) العليا الوسطى، ،التنفيذية(االحتياج التدريبي على كل مهارة من تلك المهارات لكل مستوى من المستويات القيادية            

   . بجوازات منطقة مكة المكرمة وجهة نظر جميع الضباط العاملين
 جميع العاملين في اإلدارات التابعة إلدارة الجوازات بمنطقة مكة المكرمة، والبالغ            من وتكون مجتمع الدراسة  

للعـام   ،قائداً يعملون في سبع عشرة إدارة صنفت حـسب التخـصص الـوظيفي إلـى سـبع إدارات                 ) ٢٦٢(عددهم  
م أداة الدراسة لتحقيق أهدافها، وتم التأكد من معامالت الصدق والثبات قبل عملية             هـ، وقام الباحث بتصمي   ١٤٢٨/١٤٢٩

وبعد تطبيق أداة الدراسة وتفريغ بياناتها تم اسـتخدام الـنظم اإلحـصائية             . التطبيق النهائي من خالل عينة استطالعية     
)Spss (الستخراج النتائج المتعلقة بكل سؤال من أسئلة الدراسة.  

 :نتائج التي توصل إليها الباحث ما يليوكانت أهم ال
 .ة لدى ضباط الجوازات بمنطقة مكة المكرمةالفنيالقيادية  المهاراتأظهرت النتائج انخفاض مستوى  -١
 . اإلنسانية لدى ضباط الجوازات بمنطقة مكة المكرمة القيادية المهاراتأظهرت النتائج توسط  -٢
 .لقيادية اإلدارية لدى ضباط الجوازات بمنطقة مكة المكرمةا المهاراتأظهرت النتائج وجود قصور في مستوى  -٣
) الفنية واإلنـسانية واإلداريـة    (القيادية   أبعاد المهارات على   التدريبية   ةدرجة أهمية الحاج  أظهرت النتائج ارتفاع     -٤

، مع التفاوت النـسبي لدرجـة أهميـة بعـض           ضباط الجوازات بمنطقة مكة المكرمة     ل المستويات القيادية لجميع  
 .المهارات تبعاً الختالف المستوى القيادي

أظهرت النتائج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات مجتمع الدراسة حـول المهـارات                  -٥
لدى ضباط الجوازات بمنطقة مكة المكرمة وفقاً لمتغير الرتبـة العـسكرية            ) الفنية واإلنسانية واإلدارية  (القيادية  

 األعلى، ومتغير المؤهل العلمي لصالح ذوي المؤهل األعلى، ومتغير عدد سـنوات الخبـرة               لصالح ذوي الرتبة  
والدورات التدريبية لصالح ذوي الخبرة والتدريب األعلى، ولمتغير نـوع اإلدارة التـابع لهـا لـصالح إدارات                  

  .بالسجون الجوازات بالمحافظات والمطار والميناء على إدارة التزوير والدوريات ومكتب الجوازات 
  :وبناء على نتائج الدراسة فقد أورد الباحث عدداً من التوصيات من أبرزها ما يلي 

ضرورة عقد دورات تدريبية عاجلة ومكثفة على جميع المهارات القيادية لجميع المستويات القيادية تبعاً الحتيـاج                 -١
 .كل مستوى قيادي وفقاً لآللية المقترحة من الباحث 

وكذلك أساتذة الجامعات   ، التدريب من المعاهد المتخصصة في التدريب مثل معهد اإلدارة العامة         االستعانة بخبراء    -٢
 .كحل عاجل لتحديد االحتياجات التدريبية الحالية وتصميم البرامج التدريبية، بكليات العلوم اإلدارية

المديرية العامة للجوازات وكـذلك     تدريب المسئولين الحاليين بإدارة التطوير اإلداري وشعبة التدريب التابعة لها ب           -٣
على دورات  )الموارد البشرية (شئون العسكرية   فيها ورؤساء ال   مدراء إدارات الجوازات المختلفة ورؤساء األقسام     

متخصصة في أفضل المراكز التدريبية على كيفية تحديد االحتياجات التدريبية ألن ذلك يساعد في الوصول إلـى                 
 .ات التدريبية للضباط في مختلف اإلدارات مستقبلياً تحديد دقيق ومشترك لالحتياج

 . فذلك يساعد على تنميتها لديهم ، إتاحة الفرصة للضباط لممارسة المهارات المختلفة في الواقع العملي -٤
وينحصر ذلـك فـي     ، مبدأ التدوير الوظيفي للضباط بين اإلدارات المختلفة داخل المحافظات والمنطقة           استخدام   -٥

نتيجـة لتبـاين    ، ألن ذلك يساعدهم علـى اكتـساب مهـارات جديـدة          ، قيادية التنفيذية والوسطى    المستويات ال 
  .االختصاصات والثقافات التنظيمية بين اإلدارات

وعـن  ، ومن خالل الشبكة العنكبوتيـة     ،تشجيع الضباط على التنمية الذاتية من خالل التعليم المستمر بالجامعات          -٦
 .لمية وتوزيع النشرات والدوريات والكتب المتعلقة بالعمل اإلداريطريق عقد الندوات واللقاءات الع

فهذا يسهل عملية اكتشاف النقص فـي       ، تبني مشروع للتوصيف الوظيفي وتحديد معايير األداء للوظائف المختلفة         -٧
 .وبالتالي معرفة االحتياج التدريبي لهم ، مهارات وقدرات وأداء الموظفين

 . اآللي لالستفادة القصوى منه في جميع األعمال اإلدارية والفنية آلية العمل على الحاسب تطوير -٨
إعداد خطة إستراتيجية شاملة لتطوير العملية التدريبية في قطاع الجوازات مبنية على التحديد الدقيق لالحتياجات                -٩

 .ن الباحثالتدريبية وفقاً لألساليب العلمية مع مراعاة المتغيرات المستقبلية ووفقاً لآللية المقترحة م
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Abstract 
 

Title: "The Training Requirements for Administrative Leaderships(a practical study on passports officers 
in Holy Makkah )". 
Graduator: Mohammad Bin Abdullah Naief Al Boqami. 
Supervisor: Mohammad Binn Mohammad Rasmi.  
Objectives: the study aimed at recognition of the training requirements for administrative leaderships in 
Holy Makkah passports by realization of the extent of providing the ( technical, human, administrative) 
leadership skills, also recognition the degree of the training requirements importance  on every skill for 
every( executive, intermediate, higher)  leadership level from all officers perspective in Holy Makkah. 
The study community: consisted of all working in passports administrations that follow Holy Makkah 
passports administration, ( 262) leaders working in seventeen administrations classified according to job 
specialization into seven administrations, in the year  ( 1428/1429H), the graduator designed a tool to 
achieve the study objectives, validity and reliability were confirmed before final application through an 
explorative sample. Statistical methods( SPSS) were used after data collected through the tool to get the 
results related to every question in the study. 
The Results: 

1. the results showed low level of technical leadership skills by passport officers in Holy Makkah. 
2. the results showed moderate level of human leadership skills by passport officers in Holy Makkah. 
3. the results showed limitations  of administrative leadership skills by passport officers in Holy 

Makkah. 
4. the results showed the importance of high training need for ( technical, human, administrative) 

leadership skills dimensions for all levels of passport officers in Holy Makkah.   
5. the study results showed statistically significant differences between the community means of 

re4sponces about the( technical, human, administrative) leadership skills for passport officers in 
Holy Makkah according to military position variable for the interest of those who have higher 
position, the scientific qualification for the interest of higher qualification, years of experience and 
training courses  variable for the interest of those who have more experience and higher training, 
the kind of his administration for the interest of passports administrations in city, airport, the sea 
port rather than  forgery, patrols, and passports office in prisons. 

The Recommendations: 
1. the importance of holding quick concentrated training courses on all leadership skills for all 

leadership levels according to every level requirement through the suggested mechanism by the 
graduator. 

2. using training experts from specialized institutions for training such as the general administration 
institute, professors from administrative colleges as an instant solution to determine the current 
training requirements and designation of training programs. 

3. training the current responsible in administrative development administration and its training 
branch in general administration of passports, administrators of different passports administrations, 
leaders of (human resources) and head of departments on training courses at the best training 
centers on how to determine the training requirements as that helps in critical and participated  
determination of training requirements for all administrations officers in future. 

4. giving officers the opportunities to practice different practical skills as it develop these skills for 
them. 

5. using the principle of job shifting inside the city between several administrations for officers in the 
executive and moderate positions because that helps in getting new skills as a result of diversity in 
the organizational cultures and specializations between administrations. 

6. to encourage officers for self development through continuous education in the universities, 
through web site, through scientific meetings and sessions, round publications about administrative 
work. 

7. caring about job classification project and determination of differ5ent jobs performance criteria, 
this facilitates the discovery of limitations in employers abilities skills and performance, thus 
recognition of their training requirements. 

8. development of working on computer mechanism to take its best use in all administrative and 
technical works. 

9. preparation of collective strategic plan to develop the training process in passports sector based on 
critical determination of training requirements according to scientific styles taking in account the 
future variables and according to the mechanism suggested by the graduator. 
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  شكر وتقدير
 ، أحمده ولم یزل للحمد م ستحقاً      ، والشكر لھ على فضلھ وامتنانھ     ،الحمد هللا تعظیمًا لشأنھ   
أسلم على عبده ورسولھ أكمل البشر ُخلُقًا وَخْلق ًا القائ د      وأصلي و  ،وأشكره وما أوفیھ بالشكر حقاً    

  .))ال یشكر الناسال یشكر اهللا من ((وعلى آلھ وصحبھ، القائل القدوة محمد بن عبداهللا 

  : وبعد 

 وإنھ لیطیب لي بعد أن مّن اهللا علّى بإنجاز ھ ذه   ،فإن الشكر ترجمان النیة ولسان الطویة     
،  لك ل م ن س اھم ف ي إنجازھ ا  وإخراجھ ا ف ي ص ورتھا النھائی ة             الدراسة أن أزجي الشكر الجزی ل     

محم د ب ن ح سن األس مري م دیر ج وازات منطق ة مك ة           / وأخص  بالشكر والتق دیر س عادة العمی د          
عب   دالكریم ب   ن عب   دالرحمن الروق   ي م   ساعد م   دیر ج   وازات  /  وس   عادة األخ المق   دم ،المكرم   ة 

اح ث ط وال فت رة إع داد     ه من دع م وم ساندة للب       على ما قدمو   ،العاصمة المقدسة للشؤون األمنیة     
  .ھذه الرسالة

كما أتقدم بخ الص ال شكر والتق دیر لمنب ع العل م والمعرف ة جامع ة أم الق رى الت ي تف ضلت                       
كلی ة التربی ة ممثل ة ف ي ق سم اإلدارة التربوی ة           / بقبولي وتعلمت في رحابھا وأخص بالشكر منھ ا         

  .طوالتخطی

عل ى م ا یقدمون ھ    ، ة التدریس بقسم اإلدارة التربویةوالشكر موصول  لجمیع أعضاء ھیئ    
وس عادة  ، أسعد مكاوي/ ، وأخص منھم بالشكر سعادة الدكتور     من جھود  مخلصة ألبنائھم الطالب     

وس  عادة  ،محم  د ب  ن مع  یض الوذین  اني  / وس  عادة ال  دكتور ، محم  د ب  ن عائ  د الدوس  ري  / ال  دكتور
 ،س لطان بخ اري   / وس عادة ال دكتور   ، لزھران ي عل ي ا  / وسعادة ال دكتور  ، بداهللا الحمیدي ع/ الدكتور

أحمد باحم دین عل ى م ا قدم ھ للباح ث      / كما الیفوتني  أن أتوجھ بالشكر  لسكرتیر القسم  األستاذ          
  .من خدمات جلیلھ 

 الم شرف العلم ي   ،محم د ب ن محم د رس مي    / كما أتوجھ بالشكر والتقدیر لسعادة ال دكتور     
رغم كثرة مشاغلھ في خدمة قسم ، باحث بوقتھ ونصحھ لم یبخل على ال  والذي ،على ھذه الرسالة  
  . ویطیب لي أن أشید بأخالقھ الفاضلة وتواضعھ الجم مع أبنائھ الطالب–اإلدارة التربویة 

/ دة عمی  د كلی  ة التربی  ة  ال  دكتور كم  ا ال یف  وتني  أن أتوج  ھ ب  وافر ال  شكر والتق  دیر ل  سعا  
  . ومساندةلى ما قدمھ للباحث من دعم صاحب الخلق الرفیع والتواضع الجم ع، زھیر الكاظمي

ھ اتھم   عل ى قب ولھم مناق شة الرس الة مستب شرًا بتوجی           ،كما أشكر أع ضاء لجن ة المناق شة       
  . المنتظرة

 س اھمت  ، أو أسدى لي ن صیحةً ، أو فكرًة، أو قدم معلومًة،وأخیرًا أشكر كل من بذل جھداً  
نای  ا ھ  ذا العرف  ان وأس  أل اهللا أن ف  ي إخ  راج ھ  ذه الرس  الة إل  ى حی  ز الوج  ود ول  م ی  رد أس  مھ ف  ي ث 

  . یجزیھم عني خیر الجزاء 

الباحث

  ه
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  رقم الصفحة                      الموضوع 

 أ-----------------------------------ملخص البحث  -
 ب-------------------------ملخص البحث باللغة اإلنجليزية  -
 ج----------------------------------------إهداء  -
 د------------------------------------شكر وامتنان  -
 هـ------------------------------------شكر وتقدير  -
 و----------------------------------قائمة املحتويات  -
 ل-----------------------------------قائمة اجلداول  -
 ر-----------------------------------قائمة األشكال  -
 ش------------------------------------املالحق قائمة  -

 الفصل األول
 املدخل إىل الدراسة

 ٢-----------------------------------مقدمة الدارسة  -
 ٨-----------------------------------مشكلة الدراسة  -
 ١٢-----------------------------------أسئلة الدراسة  -
 ١٣-----------------------------------أهداف الدراسة -
 ١٤------------------------------------أمهيـة الدراسة -
 ١٧-----------------------------------حدود الدراسة  -
 ١٨--------------------------------مصطلحات الدراسة -

 الفصل الثاين 
 اإلطار النظري وأدبيات الدراسة 

  ٢٣-------------------------------------اإلطار النظري: ًأوال
 ٢٣---------------- واالحتياجات التدريبية التدريب: املبحث األول -
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 ٢٣-----------------------------------التدريب : ًأوال -
 ٢٣-----------------------------------مفهوم التدريب  -
 ٢٦----------------------------الفرق بني التدريب والتعليم  -
 ٣٥-----------------------------------مبادئ التدريب  -
 ٣٨-----------------------------------أنواع التدريب  -
 ٤٢----------------------------------أساليب التدريب  -
 ٤٩----------------------------االحتياجات التدريبية : ًثانيا -
 ٤٩---------------------------مفهوم االحتياجات التدريبية  -
 ٥٤-----------------------أهداف حتديد االحتياجات التدريبية  -
 ٥٥---------------------------- االحتياجات التدريبية أنواع -
 ٥٨------------------------طرق حتديد االحتياجات التدريبية  -
 ٧١----------------معايري اختيار طريقة حتديد االحتياجات التدريبية  -
 ٧٣------------املعوقات التي تواجه عملية حتديد االحتياجات التدريبية  -
 ٧٦-------------------------------القيادة : املبحث الثاين -
 ٧٦------------------------------------مفهوم القيادة  -
 ٧٨------------------------------------عنارص القيادة  -
 ٧٩----------------------------دارة العالقة بني القيادة واإل -
 ٨٣-----------------------------------القيادة اإلدارية  -
 ٨٥-------------------------------------أمهية القيادة  -
 ٨٨--------------------------ريات وأنامط القيادة اإلدارية نظ -

 ٨٨----------------------------------------نظرية السامت 
 ٩٠---------------------------النظريات السلوكية يف القيادة  -
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 ٩١------------------------------------------دراسة أيوا 
 ٩٢-----------------------------------دراسة جامعة ميتشجان 

 ٩٣------------------------------------دارسة جامعة أوهايو 
 ٩٣------------------------------------نظرية س ونظرية ص

 ٩٥-----------------------------------نظرية الشبكة اإلدارية 
 ٩٦---------------------------------------كة القيادة باملشار

 ٩٩---------------------------------------النظرية املوقفية 
 ١٠٤---------------------------------------النظرية التفاعلية 

 ١٠٥-------------------------------حمددات فاعلية القيادة  -
 ١٠٧-----------------------------املهارات القيادية : املبحث الثالث

 ١٠٨--------------------------------املهارات الفنية : ًأوال -
 ١١٠------------------------------املهارات اإلنسانية : ًثانيا -
 ١١٢---------------------------- االتصال والتفاعل مع اآلخرين -١
 ١١٥------------------------------------- بناء فرق العمل -٢
 ١١٨-------------------------------------- حتفيز العاملني -٣

 ١٢٢-------------------------------املهارات اإلدارية : ًثالثا -
 ١٢٢---------------------------------------- التخطيط -١
 ١٢٥----------------------------------------- التنظيم -٢
 ١٢٧------------------------------------- اختيار املوظفني -٣
 ١٢٨--------------------------------------- تقييم األداء -٤
 ١٣٢--------------------------------------- إدارة التغيري -٥
 ١٣٦----------------------------حل املشكالت واختاذ القرارات  -٦
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 ١٣٩------------------------------------- إدارة األزمات -٧
 ١٤٣--------------------------------------- إدارة الوقت -٨
 ١٤٥------------------------------------ إدارة االجتامعات -٩
 ١٤٧------------------------------------- إدارة الرصاع -١٠
 ١٥٢--------------------------------- إدارة ضغوط العمل -١١
 ١٥٧------------------------------------- كتابة التقارير -١٢
 ١٥٨------------------------------------ تفويض السلطة -١٣
 ١٦١--------------------------------------- التفاوض -١٤
 ١٦٤---------------------------------------- االبتكار -١٥

 ١٦٩------------------------------قطاع اجلوازات : املبحث الرابع
 ١٦٩----------------------------نشأة وتطور قطاع اجلوازات  -
 ١٧٢--------------------------مهام وواجبات قطاع اجلوازات  -
 ١٧٥-----------------------------------معهد اجلوازات -
 ١٧٧-----------------------------------الدراسات السابقة: ًثانيا
 ١٧٧------------------------------------ـــــــدمةاملقـ -
 ١٧٨-------------------الدراسات التي تناولت جمال التدريب: ًأوال -
 ١٧٨-------------------------- الدراسات التي تناولت أثر التدريب-أ
 ١٨٠------------------- الدراسات التي تناولت االحتياجات التدريبية-ب
 ١٨٨--------------------الدراسات التي تناولت جمال القيادة:  ًثانيا -
 ١٨٨------------------ دراسات اهتمت بتدريب وتنمية القيادات اإلدارية-أ
 ١٩٤----------------------سات التي تناولت املهارات القيادية الدرا-ب

 ١٩٦-------------------------------التعليق عىل الدراسات السابقة 
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 الفصل الثالث 
 إجراءات الدراسة 

 ٢٠١----------------------------------------مقدمة  -
 ٢٠١--------------------------منهــج الدراسة ومتغرياته: ًأوال -
 ٢٠١--------------------------------------منهج الدراسة. ١
 ٢٠٢------------------------------------متغريات الدراسة. ٢

ّجمتمع الدراسة والعينة: ًثانيا - َ ُ----------------------------٢٠٢ 
 ٢٠٩-------------------------راسةخطوات إجـــراء الد: ًثالثا -

 ٢١٠--------------------------اهلدف من أداة الدراسة :اخلطوة األوىل
 ٢١٠-------------------حتديد جماالت القياس ألداة الدراسة :اخلطوة الثانية
 ٢١١------------------------صياغة فقرات أداة الدراسة : اخلطوة الثالثة

 ٢٢٠--------------------مجع البيانات واملعاجلات اإلحصائية: ًرابعا -
 الفصل الرابع  

  وتفسريها  ومناقشتهانتائج الدراسة
 ٢٢٢------------------------ـــج حتليل بيانات الدراســـةعـــرض نتائ

 ٢٢٢---------------------------------سؤال األولنتائج ال -
 ٢٣١---------------------------------سؤال الثايننتائج ال -
 ٢٣٨--------------------------------سؤال الثالثنتائج ال -
 ٢٦٢---------------------------------سؤال الرابعنتائج ال -
 ٢٦٥--------------------------------سؤال اخلامسنتائج ال -
 ٢٦٨-------------------------------سؤال السادسنتائج ال -
 ٢٧٣--------------------------------سؤال السابعنتائج ال -
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 ٢٨٢---------------------------------سؤال الثامننتائج ال -
 ٢٩١--------------------------------سؤال التاسعنتائج ال -

  ٣٠٠----------------------نتائج الدراسةناقشة وتفسري م:ًثانيا
 ٣٠٠-----------------------سؤال األول نتائج المناقشة وتفسري  -
 ٣٠٦------------------------سؤال الثاين نتائج المناقشة وتفسري  -
 ٣١١-----------------------سؤال الثالث نتائج المناقشة وتفسري  -
 ٣٢٧------------------------سؤال الرابع نتائج المناقشة وتفسري  -
 ٣٣٠----------------------سؤال اخلامس نتائج المناقشة وتفسري  -
 ٣٣٣----------------------دس سؤال السانتائج المناقشة وتفسري  -
 ٣٣٦-----------------------سؤال السابع نتائج المناقشة وتفسري  -
 ٣٤٠-----------------------سؤال الثامن نتائج المناقشة وتفسري  -
 ٣٤٤-----------------------سؤال التاسع نتائج المناقشة وتفسري  -

 الفصل اخلامس  
 ملخص نتائج الدراسة والتوصيات واملقرتحات 

 ٣٤٩----------------------------نتائج الدراسةملخص : ًأوال -
 ٣٧٠----------------------------التوصيات واملقرتحات: ًثانيا -
 ٣٧٥-----------------------ث والدراسات املستقبلية البحو: ًثالثا -

 املصادر واملراجع
 ٣٧٦--------------------------------املراجع العربية : ًأوال -
 ٣٩٠-------------------------------املراجع األجنبية : ًثانيا -
 ٣٩٢---------------------------------------املالحق  -
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  رقم الصفحة املوضوع  رقم اجلدول

 ٢٧ يوضح الفرق بني التدريب والتعليم  ١

 ٤٣ يوضح أساليب التدريب  ٢

 ١٤٩ مصادر الرصاع  ٣

 ٢٠٣ يبني توزيع جمتمع الدراسة قبل التطبيق  ٤

 ٢٠٣  بعد التطبيقاملوزعة واملفقودة واملستبعدة واملتبقي منهااملجتمع يبني أعداد   ٥

 ٢٠٤ يوضح أعداد الضباط حسب املستويات القيادية  ٦

 ٢١٣ اجلزء األول ألداة الدراسة يف صورهتا النهائية  ٧

 ٢١٤  النهائيةاجلزء الثاين أداة الدراسة يف صورهتا  ٨

 ٢١٥ معامالت الثبات ألداة الدراسة وأبعادها  ٩

 ٢١٧ جدول االتساق الداخيل ألداة الدراسة وأبعادها  ١٠

 ٢١٩ يبني درجة القطع لكل مستوى من مستويات االستجابة  ١١

١٢  
لبعد كشف التزوير مـن أبعـاد ّاملتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية 

 لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمةاملهارات القيادية الفنية 
٢٢٣ 

١٣  
لبعــد التحقيــق مــن أبعــاد ّاملتوســطات احلــسابية واالنحرافــات املعياريــة 

 املهارات القيادية الفنية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة
٢٢٤ 

١٤  
 اسـتخدام احلاسـب اآليلّاملتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية لبعد 

 ارات القيادية الفنية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمةمن أبعاد امله
٢٢٥ 

١٥  
 من أبعـاد األعامل امليدانيةّاملتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية لبعد 

 املهارات القيادية الفنية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة
٢٢٧ 
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١٦  
 ملام باألنظمة واللـوائحاإلّاملتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية لبعد 

 من أبعاد املهارات القيادية الفنية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة
٢٢٨ 

١٧  
بعـاد املهــارات ألّاملتوسـطات احلـسابية اإلمجاليـة واالنحرافـات املعياريـة 
 القيادية الفنية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة

٢٣٠ 

١٨  

مهارة االتصال والتفاعـل ات املعيارية لبعد ّاملتوسطات احلسابية واالنحراف
 من أبعاد املهارات القيادية اإلنـسانية لـدى ضـباط اجلـوازات مع اآلخرين

 بمنطقة مكة املكرمة
٢٣١ 

١٩  
 من أبعـاد بناء فرق العملّاملتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية لبعد 

 مكة املكرمةاملهارات القيادية اإلنسانية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة 
٢٣٣ 

٢٠  
 مـن مهارة حتفيز العاملنيّاملتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية لبعد 

 أبعاد املهارات القيادية اإلنسانية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة
٢٣٥ 

٢١  
بعـاد املهــارات ألّاملتوسـطات احلـسابية اإلمجاليـة واالنحرافـات املعياريـة 

  ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمةالقيادية اإلنسانية لدى
٢٣٧ 

٢٢  
 من أبعـاد مهارة التخطيطّاملتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية لبعد 

 املهارات القيادية اإلدارية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة
٢٣٨ 

٢٣  
 مـن أبعـاد مهارة التنظـيمّاملتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية لبعد 

 ات القيادية اإلدارية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمةاملهار
٢٤٠ 

٢٤  
 من أبعـاد اختيار املوظفنيّاملتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية لبعد 

 املهارات القيادية اإلدارية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة
٢٤١ 

٢٥  
 مـن أبعـاد يم األداءتقيـّاملتوسطات احلسابية واالنحرافات املعياريـة لبعـد 

 املهارات القيادية اإلدارية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة
٢٤٣ 

٢٦  
 مـن أبعـاد إدارة التغيـريّاملتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية لبعـد 

 املهارات القيادية اإلدارية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة
٢٤٤ 
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٢٧  

حـل املـشكالت واختـاذ افات املعيارية لبعـد ّاملتوسطات احلسابية واالنحر
 من أبعاد املهارات القيادية اإلدارية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة القرارات

 مكة املكرمة
٢٤٦ 

٢٨  
 مـن أبعـاد إدارة األزماتّاملتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية لبعد 

 كرمةاملهارات القيادية اإلدارية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة امل
٢٤٧ 

٢٩  
 مـن أبعـاد إدارة الوقـتّاملتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية لبعـد 

 املهارات القيادية اإلدارية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة
٢٤٩ 

٣٠  

 إدارة االجتامعات بفاعليةّاملتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية لبعد 
 لـدى ضـباط اجلـوازات بمنطقـة مكـة من أبعاد املهارات القيادية اإلدارية

 املكرمة
٢٥٠ 

٣١  
من أبعاد إدارة الرصاع ّاملتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية لبعد 

 املهارات القيادية اإلدارية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة
٢٥٢ 

٣٢  
 مـن إدارة ضغوط العمـلّاملتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية لبعد 

 املهارات القيادية اإلدارية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمةأبعاد 
٢٥٣ 

٣٣  
 مـن أبعـاد كتابة التقـاريرّاملتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية لبعد 

 املهارات القيادية اإلدارية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة
٢٥٤ 

٣٤  
 من أبعـاد تفويض السلطةد ّاملتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية لبع

 املهارات القيادية اإلدارية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة
٢٥٦ 

٣٥  
 من أبعـاد مهارة التفاوضّاملتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية لبعد 

 املهارات القيادية اإلدارية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة
٢٥٧ 

٣٦  
 مــن أبعــاد االبتكــارالنحرافــات املعياريــة لبعــد ّاملتوســطات احلــسابية وا

 املهارات القيادية اإلدارية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة
٢٥٩ 

٣٧  
بعـاد املهــارات ألّاملتوسـطات احلـسابية اإلمجاليـة واالنحرافـات املعياريـة 

  لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمةالقيادية اإلدارية
٢٦١ 
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٣٨  

والنسب املئويـة السـتجابات أفـراد جمتمـع الدراسـة سابية ّاملتوسطات احل
، الفنيـة( حول  درجة أمهيـة االحتيـاج التـدريبي عـىل املهـارات القياديـة 

لكل مستوى من املستويات القيادية لضباط اجلوازات ) اإلدارية  ،اإلنسانية
 بمنطقة مكة املكرمة من وجهة نظر ضباط القيادة التنفيذية

٢٦٢ 

٣٩  

والنسب املئويـة السـتجابات أفـراد جمتمـع الدراسـة  احلسابية ّاملتوسطات
حول درجة أمهية احلاجات التدريبية ألبعاد كل مهارة من املهارات القيادية 
لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة لكـل مـستوى مـن املـستويات 

 القيادية من وجهة نظر القيادة الوسطى

٢٦٥ 

٤٠  

ئويـة السـتجابات أفـراد جمتمـع الدراسـة ّاملتوسطات احلسابية والنسب امل
حول درجة أمهية احلاجات التدريبية ألبعاد كل مهارة من املهارات القيادية 
لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة لكـل مـستوى مـن املـستويات 

 القيادية من وجهة نظر القيادة التنفيذية

٢٦٨ 

٤١  

احلاجـات التدريبيـة لكـل ّاملتوسطات احلسابية اإلمجالية حول درجة أمهية 
مهارة من املهارات القيادية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة لكل 

 ةمستوى من املستويات القيادي
٢٧١ 

٤٢  

َّملخص نتائج حتليل التباين األحادي  ُ)ANOVA ( للفروق بني متوسطات
حول املهارات القيادية الفنية لـدى ضـباط  الدراسة أفراد جمتمعاستجابات 

 ًوازات بمنطقة مكة املكرمة وفقا ملتغري الرتبة العسكريةاجل
٢٧٣ 

٤٣  

املهـارات القياديـة ّنتائج املقارنات البعدية الستجابات عينة الدراسة حول 
ًالفنية لـدى ضـباط اجلـوازات بمنطقـة مكـة املكرمـة وفقـا ملتغـري الرتبـة 

 العسكرية
٢٧٤ 

٤٤  

َّملخص نتائج حتليل التباين األحادي  ُ)ANOVA (فروق بني متوسطات لل
حول املهارات القيادية الفنية لـدى ضـباط  الدراسة أفراد جمتمعاستجابات 

 ًاجلوازات بمنطقة مكة املكرمة وفقا ملتغري اإلدارة التابع هلا الضابط
٢٧٥ 
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٤٥  

املهـارات القياديـة ّنتائج املقارنات البعدية الستجابات عينة الدراسة حول 
ًقة مكة املكرمة وفقا ملتغـري اإلدارة التـابع الفنية لدى ضباط اجلوازات بمنط

 هلا الضابط
٢٧٦ 

٤٦  

َّملخص نتائج حتليل التباين األحادي  ُ)ANOVA ( للفروق بني متوسطات
حول املهارات القيادية الفنية لـدى ضـباط  الدراسة أفراد جمتمعاستجابات 

 ًاجلوازات بمنطقة مكة املكرمة وفقا ملتغري املؤهل العلمي
٢٧٧ 

٤٧  
املهـارات القياديـة ّ املقارنات البعدية الستجابات عينة الدراسة حول نتائج

 ًالفنية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة وفقا ملتغري املؤهل العلمي
٢٧٧ 

٤٨  

َّملخص نتائج حتليل التباين األحادي  ُ)ANOVA ( للفروق بني متوسطات
الفنية لـدى ضـباط حول املهارات القيادية  الدراسة أفراد جمتمعاستجابات 

 ًاجلوازات بمنطقة مكة املكرمة وفقا ملتغري عدد سنوات اخلربة
٢٧٨ 

٤٩  

املهـارات القياديـة ّنتائج املقارنات البعدية الستجابات عينة الدراسة حول 
ًالفنية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة وفقا ملتغري عـدد سـنوات 

 اخلربة
٢٧٩ 

٥٠  

َّملخص نتائج حتليل التباي للفروق بني متوسطات ) ANOVA(ن األحادي ُ
حول املهارات القيادية الفنية لـدى ضـباط  الدراسة أفراد جمتمعاستجابات 

ًاجلوازات بمنطقة مكة املكرمة وفقا ملتغري عدد الدورات التدريبيـة يف جمـال 
 القيادة

٢٨٠ 

٥١  

يـة املهـارات القيادّنتائج املقارنات البعدية الستجابات عينة الدراسة حول 
ًالفنية لدى ضباط اجلوازات بمنطقـة مكـة املكرمـة وفقـا ملتغـري الـدورات 

 التدريبية
٢٨٠ 

٥٢  

َّملخص نتائج حتليل التباين األحادي  ُ)ANOVA ( للفروق بني متوسطات
حـول املهـارات القياديـة اإلنـسانية لـدى  الدراسة أفراد جمتمعاستجابات 

  الرتبة العسكريةًضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة وفقا ملتغري
٢٨٢ 
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  ف 

  رقم الصفحة املوضوع  رقم اجلدول

٥٣  

املهـارات القياديـة ّنتائج املقارنات البعدية الستجابات عينة الدراسة حول 
ًاإلنسانية لدى ضباط اجلوازات بمنطقـة مكـة املكرمـة وفقـا ملتغـري الرتبـة 

 العسكرية
٢٨٣ 

٥٤  

َّملخص نتائج حتليل التباين األحادي  ُ)ANOVA ( للفروق بني متوسطات
حـول املهـارات القياديـة اإلنـسانية لـدى  الدراسة تمعأفراد جماستجابات 

 ًضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة وفقا ملتغري اإلدارة التابع هلا الضابط
٢٨٤ 

٥٥  

املهـارات القياديـة ّنتائج املقارنات البعدية الستجابات عينة الدراسة حول 
اإلدارة ًاإلنسانية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكـة املكرمـة وفقـا ملتغـري 

 التابع هلا الضابط
٢٨٥ 

٥٦  

َّملخص نتائج حتليل التباين األحادي  ُ)ANOVA ( للفروق بني متوسطات
حـول املهـارات القياديـة اإلنـسانية لـدى  الدراسة أفراد جمتمعاستجابات 

 ًضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة وفقا ملتغري املؤهل العلمي
٢٨٦ 

٥٧  

املهـارات القياديـة ابات عينة الدراسة حول ّنتائج املقارنات البعدية الستج
ًاإلنسانية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكـة املكرمـة وفقـا ملتغـري املؤهـل 

 العلمي
٢٨٦ 

٥٨  

َّملخص نتائج حتليل التباين األحادي  ُ)ANOVA ( للفروق بني متوسطات
حـول املهـارات القياديـة اإلنـسانية لـدى  الدراسة أفراد جمتمعاستجابات 
 ًوازات بمنطقة مكة املكرمة وفقا ملتغري عدد سنوات اخلربةضباط اجل

٢٨٧ 

٥٩  

املهـارات القياديـة ّنتائج املقارنات البعدية الستجابات عينة الدراسة حول 
ًاإلنسانية لدى ضباط اجلـوازات بمنطقـة مكـة املكرمـة وفقـا ملتغـري عـدد 

 سنوات اخلربة
٢٨٨ 

٦٠  

َّملخص نتائج حتليل التباين األحادي  ُ)ANOVA ( للفروق بني متوسطات
حـول املهـارات القياديـة اإلنـسانية لـدى  الدراسة أفراد جمتمعاستجابات 

ًضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة وفقا ملتغري عدد الدورات التدريبية يف 
 جمال القيادة

٢٨٩ 
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  رقم الصفحة املوضوع  رقم اجلدول

٦١  

املهـارات القياديـة ّنتائج املقارنات البعدية الستجابات عينة الدراسة حول 
ًلدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة وفقا ملتغـري الـدورات اإلنسانية 
 التدريبية

٢٨٩ 

٦٢  

َّملخص نتائج حتليل التباين األحادي  ُ)ANOVA ( للفروق بني متوسطات
حـول املهـارات القياديـة اإلداريـة لـدى  الدراسـة أفراد جمتمعاستجابات 

 عسكريةًضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة وفقا ملتغري الرتبة ال
٢٩١ 

٦٣  

املهـارات القياديـة ّنتائج املقارنات البعدية الستجابات عينة الدراسة حول 
ًاإلدارية لدى ضباط اجلـوازات بمنطقـة مكـة املكرمـة وفقـا ملتغـري الرتبـة 

 العسكرية
٢٩٢ 

٦٤  

َّملخص نتائج حتليل التباين األحادي  ُ)ANOVA ( للفروق بني متوسطات
حـول املهـارات القياديـة اإلداريـة لـدى  الدراسـة أفراد جمتمعاستجابات 

 ًضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة وفقا ملتغري اإلدارة التابع هلا الضابط
٢٩٣ 

٦٥  

املهـارات القياديـة ّنتائج املقارنات البعدية الستجابات عينة الدراسة حول 
ًاإلدارية لدى ضباط اجلـوازات بمنطقـة مكـة املكرمـة وفقـا ملتغـري اإلدارة 

  هلا الضابطالتابع
٢٩٤ 

٦٦  

َّملخص نتائج حتليل التباين األحادي  ُ)ANOVA ( للفروق بني متوسطات
حـول املهـارات القياديـة اإلداريـة لـدى  الدراسـة أفراد جمتمعاستجابات 

 ًضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة وفقا ملتغري املؤهل العلمي
٢٩٥ 

٦٧  

املهـارات القياديـة سة حول ّنتائج املقارنات البعدية الستجابات عينة الدرا
ًاإلدارية لدى ضباط اجلوازات بمنطقـة مكـة املكرمـة وفقـا ملتغـري املؤهـل 

 العلمي
٢٩٦ 

٦٨  

َّملخص نتائج حتليل التباين األحادي  ُ)ANOVA ( للفروق بني متوسطات
حـول املهـارات القياديـة اإلداريـة لـدى  الدراسـة أفراد جمتمعاستجابات 

 ًاملكرمة وفقا ملتغري عدد سنوات اخلربةضباط اجلوازات بمنطقة مكة 
٢٩٦ 
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٦٩  

املهـارات القياديـة ّنتائج املقارنات البعدية الستجابات عينة الدراسة حول 
ًاإلدارية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة وفقا ملتغري عدد سنوات 

 اخلربة
٢٩٧ 

٧٠  

َّملخص نتائج حتليل التباين األحادي  ُ)ANOVA (ات للفروق بني متوسط
حـول املهـارات القياديـة اإلداريـة لـدى  الدراسـة أفراد جمتمعاستجابات 

ًضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة وفقا ملتغري عدد الدورات التدريبية يف 
 جمال القيادة

٢٩٨ 

٧١  

املهـارات القياديـة ّنتائج املقارنات البعدية الستجابات عينة الدراسة حول 
ًنطقة مكة املكرمة وفقـا ملتغـري الـدورات اإلدارية لدى ضباط اجلوازات بم

 التدريبية
٢٩٩ 



 قائمـــــــة األشكــــــــــال 
 

 

 ر 

 

  رقم الصفحة  املوضوع  رقم الشكل

 ٨١ أوجه املقارنة بني القيادة واإلدارة  ١

 ٨٢ أوجه املقارنة بني القيادة واإلدارة  ٢

 ٩١ دراسات ونظريات أنامط القيادة  ٣

 ٩٤ نظرية س ونظرية ص  ٤

 ٩٥ ياديشبكة أنامط السلوك الق  ٥

 ٩٧ أنواع القيادة باملشاركة   ٦

 ١٠٠ العوامل املوقفية املؤثرة عىل فعالية القائد  ٧

 ١١٩ العالقة بني الدافع واحلافز  ٨

 ١٥١ مقارنة بني الرصاع البناء والرصاع اهلدام  ٩

 ٢٠٤ يبني الرسم البياين للمستويات القيادية  ١٠

 ٢٠٥ يبني الرسم البياين ملتغري الرتبة العسكرية  ١١

 ٢٠٦  الضابطيبني الرسم البياين ملتغري اإلدارة التابع هلا  ١٢

 ٢٠٧ يبني الرسم البياين ملتغري املؤهل العلمي  ١٣

 ٢٠٨ يبني الرسم البياين ملتغري عدد سنوات اخلربة  ١٤

 ٢٠٩ يبني الرسم البياين ملتغري الدورات التدريبية  ١٥



 قائمـــــــة المالحــــــق 
 

 

 ش 

 
  لصفحةرقم ا  املوضوع  امللحقرقم 

 ٣٩٥ االستبانة يف صورهتا األولية   ١
 ٤٠٦ االستبانة يف صورهتا النهائية  ٢
 ٤١٤ أسامء حمكمي االستبانة  ٣
 ٤١٦ اهليكل التنظيمي لقطاع اجلوازات  ٤
 ٤١٨ اهليكل التنظيمي ملعهد اجلوازات  ٥
 ٤٢٠ دليل الدورات التدريبية ملعهد اجلوازات  ٦
 ٤٢٢ لإلدارة والرتبةًبيان تفصييل بأعداد الضباط وفقا   ٧
 ٤٢٤ اخلطابات الرسمية  ٨



 

  
  
  

  الفصل األول
 

  املدخــــــل إىل الدراســـــة
  

û  ـــة ــة الدراســــــــــــــــــــــ   .مقدمـــــــــــــــــ
  

û  ـــة ــشكلـــــــة الدراســـــــــــــــــــــــ     .مـــــــــ

û  ـــة ـــة الدراســـــــــــــــــــــــ   .أسئلـــــــــــــــــ
 

û  ــة ــداف الدراســــــــــــــــــــ   .أهــــــــــــــــــــ
  

û أهميــــــــــــــــــــــة الدراســــــــــــــــــــــة  .  
  

û  ــة ــدود الدراســـــــــــــــــــــ   .حـــــــــــــــــــــ
  

û  ـــ ــصطلحات الدراســـــــــــــــــ   .ةمـــــــــــــ
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٢  

û ةــــــالدراسة ـــدمــــمق:  

 رهيبة ومتسارعة يف مجيـع جمـاالت تغرياتمع بداية األلفية الثالثة يشهد العامل املعارص 
 يف األفكـار والنظريـات ًوتالحقا، احلياة التقنية  واالقتصادية والسياسية والثقافية واالجتامعية

 .قبل ن  مًتشفات يف مجيع ميادين املعرفة اإلنسانية بشكل مل يشهد له تاريخ البرشية مثيالواملك
تنامي ظاهرة العوملـة التـي تـسعى إىل إزالـة   وتسارعهاالتغرياتومما زاد يف حدة هذه 

بني الدول ومن أبرز أدواهتـا لتحقيـق ذلـك منظمـة  والسياسية احلواجز االقتصادية والثقافية 
 إليها حتى ال تبقى خارج منظومة لالنضاممدول العامل سارع ُت التي، ))اجلات((لعاملية التجارة ا

الثـورة التقنيـة يف وسـائل  سامهت القفزات اهلائلة يف جمال اإلعالم و كذلك،االقتصاد العاملي
وزيـادة رسعـة التبـادالت ،  يف إذابـة احلـواجز اجلغرافيـة والثقافيـةاالتصاالت واملواصالت

 .واندماجا ً"كالقرية  الصغرية أكثر ترابطا واملعلوماتية حتى أصبح العامل  التجارية
 يف شـتى التغـري الـرسيع واملتالحـقهـي  وأصبحت السمة البارزة هلذا العرص اجلديد 

 .مناحي احلياة
وبـات ،  واألفـرادويف ظل هذه التغريات برزت حتديات جديدة أمام الدول واملنظامت

تـضع اخلطـط اإلسـرتاتيجية  اللحاق بركـب احلـضارة املتـسارع أن  عىل كل دولة تريد"لزاما
ويـأيت يف مقدمـة هـذه ،  ملواجهة  هـذه التحـدياتوان تعيد ترتيب األولويات، الالزمة لذلك
فهم ورقـة الرهـان الرابحـة بـإذن اهللا يف هـذا التـسابق ، لدهياة  املوارد البرشيتنمية األولويات

 والعنــرص املــتحكم يف العمليــة اإلداريــة ،املــورد األهــمو،  والريــادةاملحمــوم نحــو التغيــري
 .وهم األساس  الذي تبنى عليه التنمية الشاملة يف أي جمتمع،ةواإلنتاجي

 م١٩٩١، م١٩٩٠ اإلنامئي  األمم املتحدةالصادرة عن برنامج  التقارير تؤكده وهذا ما
تنميـة ال تـتم إال وأن ال،  أن البـرش هـم أسـاس الثـروة عـرب التـاريخ"حيث تؤكـد، م١٩٩٢,

وبغض النظـر ، وهو وسيلتها الرئيسية، فاإلنسان هو غاية التنمية، باإلنسان ومن اجل اإلنسان
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٣  

عن مدى  وفرة املوارد الطبيعية أو املالية املتاحة فإهنا تظل وفـرة حمـدودة األمهيـة إذا مل يتـوافر 
 "لتنميـة يف بنـاء احلـضارةق أهـداف ابـام حيقـ، واسـتثامرها، اإلنسان القادر عىل التعامل معها

 ).١٤ص ،م٢٠٠٠، عساف(
فاليابان عىل سبيل املثال دولة تفتقـر إىل مـواد اإلنتـاج ،   الواقع العميلً أيضاا يؤكدهومم

اخلام ولكنها استطاعت من خالل تطوير املوارد البرشية لدهيا وحسن إدارهتم بطريقة فعالة أن 
 .العامل بعد الواليات املتحدة األمريكيةتصبح القوة االقتصادية الثانية عىل مستوى 

 الوسـيلة املـثىل ملواكبـة هـييتضح مما تقدم أن إعـادة تأهيـل وتنميـة املـوارد البـرشية 
ويأيت تأهيل وتنمية القيادات اإلدارية عـىل رأس األولويـات التـي جيـب أن ، التغريات العاملية

 لـضامن نجـاح عمليـة التغيـري  للـدول واملـنظامت املـوارد البـرشيةترتكز عليها خطط تنميـة
 . لدهياوالتطوير

فالقيادات اإلدارية هم مفتاح التغيري والتطوير وأداتـه املحركـة وبابـه الـذي ال سـبيل 
وهم يـشكلون عقـل العمـل اإلداري وقلبـه النـابض ومفاصـلة ،  إىل املنظامت إال منههلولوج

، ألعـامل اإلداريـة داخـل املنظمـة الذي تدور يف فلكه مجيع ااالرتكازاملحركة ألطرافه  وحمور 
 وتنظـيم العمـل ، األهـداف وختطـيط املـستقبل للمـنظامتحتديـد فعىل عاتقهم تقع مسؤولية

واختيار العاملني وتوجيههم وحتفيـزهم  وتفجـري طاقـات االبتكـار لـدهيم ومتابعـة وتقـويم 
لكثري مـن املهـام  وا،واختاذ القرارات املصريية للمنظمة، وحل املشكالت، وإنتاجيتهمأدائهم  

 .األخرى التي ال غنى للعملية اإلدارية عنها
واملقدس ألي ، إن القادة هم املورد اهلام " القادة للمنظامت أمهية ًيقول بيرت دراكر مبينا

، نـصري(" إىل عـدم فعاليـة القيـادة األعـامل كام يعزى الفشل اجلزئي لكثري مـن .أعاملمنظمة 
 .)٥ ص، م ١٩٨٧

ففـي بحـث ،  عـىل مـستوى املـنظامتالقيـادةيد من الدراسات أمهيـة   أثبتت العدكام
مدير تنفيذي يعملون يف رشكات من بني أكرب ألـف رشكـة يف ) ١٥٠(جراؤه عىل إمسحي تم 
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أفاد ما يقرب من نصف املستجيبني إىل أن القدرة الفعالة عىل القيادة هي أكثـر مهـارات ، العامل
 .)Daft & Noe, 2001, pp. 378-388( عرشيناملديرين أمهية يف القرن احلادي وال

وعىل الرغم مما حققته الدول املتقدمة يف جمال تطوير القيادات اإلدارية وتنميتهم إال أن 
 متزايدا نحو ندرة القادة الذين يمكن إجيادهم ًاإلداري لدهيم يلحظ أن هناك قلقااملتابع للفكر 

ومـن أكثـر مـا يـشغلني "  كوهني يف هذا الشأنليقو ،لتويل إدارة املنظامت احلكومية واألهلية
حاجة بلدنا إىل املزيد من القادة املتميـزين مـن كـل نـوع لقيـادة آالف مؤلفـة مـن الـرشكات 

، واملدارس، واجلمعيات، والنوادي، واملصالح احلكومية، واملؤسسات التي ال هتدف إىل الربح
فـسوف يتـدهور ،  عىل هؤالء القـادةإننا ما مل نحصل.واجلامعات وكثري من املنظامت األخرى

أال وهو قدرته عىل دفع ، ولكن يف يشء ال يقل عنها أمهية.. قد ال يكون ذلك يف احلرب..بلدنا
 .)ص أ، م٢٠٠٥، كوهني.(" ًجمتمعه ومصالح مواطنيه إىل األمام قدما

لعامل  تعدّ  من أكرب دول االواليات املتحدة األمريكية وهيإذا كان هذا لسان احلال يف و
 !  يف  عاملنا املعارص ًتقدما

 بعـد ًوخاصـةفكيف يكون احلال يف الدول النامية ومن بينها اململكة العربية السعودية 
األمـر الـذي أدى إىل فـتح البـاب عـىل ، )اجلـات(انضامم األخرية إىل منظمة التجارة العامليـة 

 ،وأفـراده، ي بكافـة رشائحـهمرصاعيه أمام رياح التغيري العاملية لتهب عىل املجتمـع الـسعود
ومل يعد يمكن ألحد أن يبقى بمعزل عن تأثرياهتـا ، ومنظامته احلكومية واخلاصة عىل حد سواء

 . املبارشة وغري املبارشة
ومما يزيد األمر خطورة ما أشار إليه احد الباحثني من ندرة القيادات  يف الوطن العـريب  

احلكـومي يف الـوطن العـريب ممتلـئ حتـى التخمـة  إن قطاع األعـامل والقطـاع " بقوله ٍبعامة
وهذه الندرة بحـد ذاهتـا تعتـرب اخلطـر ، باملديرين ومفتقر حتى اخلواء إىل الشخصيات القيادية

 .)٦ص ،  م٢٠٠٣، املنيف(" عىل الوطن العريب يف املستقبل ًاألشد فتكا
هارات متعـددة وقابلـة  من القادة متتلك مًا منظامت اليوم حتتاج إىل أنواع خمتلفة متامّإن  
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بعـض املهـارات املوروثـة أو املكتـسبة مـن  عىل االعتامد يعد باإلمكان للتطوير باستمرار فلم
 . لقيادة املنظامت يف عرص العوملةاخلربة العملية

 القـادة ازدادلقد  أصبحت املهارات القيادية كاللبنات يف بناء الشخصية القياديـة كلـام 
 النموذج القيادي املثايل القـادر بـإذن اهللا عـىل الكتامل  كان ذلك أدعى  هبذه املهارات كلامًمتتعا

تحقيـق أهـدافها والـدخول هبـا يف سـباق ل، قيادة املنظامت بأعىل درجات الكفـاءة والفاعليـة
 .املنافسة العاملية نحو الريادة بكل اقتدار

  .تقادم املعرفةإن تطوير القادة  وتزويدهم باملعارف واملهارات باستمرار أمر يفرضه 
 ًمـديرا) ١٢٠( والتـي أجريـت عـىل ،)jreisat(الدراسة التي أوردها يتفق مع ما وهذا 

أشـارت النتـائج إىل أن حاجـة اسـتخدام   حيـث، التغيريات اإلداريةحول أهم عوامل ًأمريكيا
  للتغيـــريً وعـــامالًدافعـــا) ١٣(املعـــارف واملهـــارات كانـــت يف املرتبـــة األوىل مـــن بـــني 

)jreisat,1990(. 
 عـىل االهتامملعرص فإنه من الرضوري واحلتمي سبق وعىل معطيات ا  عىل ماًوتأسيسا

 وتنمية مهـاراهتم وفـق احـدث   وحسن اختيارهم القادةبصنعالصعيدين احلكومي واخلاص 
    .أساليب الفكر اإلداري املعارص

  القـادة الأنا  عىل حقيقـة مؤداهـواإلدارة كل من علامء النفس واالجتامع أكدولقد  "
 ).٢٤ص،م١٩٨٤،العبودي (" يصنعونوإناميولدون 

 القـادةكأحـد أهـم الوسـائل اإلداريـة املـستخدمة إلكـساب   التدريب دوروهنا يربز
 و "  الـسلمي بقولـهإليـه أشـاروهـذا مـا ،املهارات واملعارف اجلديدة أو تطوير ما لدهيم منها

لقيادة اإلدارية حيث أن معظـم املهـارات القياديـة  املهارات الفطرية اقل تأثريا يف اأناملالحظ 
، الـسلمي(  "مهارات مكتسبة يـتم تنميتهـا والتـدريب عليهـا ، الواجب توافرها لدى التأثري

 ).٢٤ص ، م١٩٩٩
مل تعد هناك حاجة يف الوقت الـراهن "بقوله  أمهية التدريب  )م١٩٩٧،هيجان( ويؤكد

،  للمنظمة التي يعمـل هبـاأو ذلك بالنسبة للفرد نأكا ًسواء، للتفكري بأمهية ورضورة التدريب
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 مـن ًا هامً التدريب يمثل يف الوقت الراهن عنرصاّأن القائمون عىل شؤون املنظامت أدركفلقد 
 أي _وملـا كانـت املنظمـة، واإلداريةعنارص التنمية بمختلف جماالهتا االجتامعية واالقتصادية 

 حمـددة مـن خـالل أهـداف تسعى إىل حتقيـق _ة  خاصأوعامة ،  عسكريةأوكان نوعها مدنية 
 األهـداف وحتقيـق هـذه يـتالءمفان هذا يقتيض تدريبهم وتطويرهم بـام ،  العاملني هبااألفراد

 ).١٤٥ص ، م١٩٩٧،هيجان("
 النـاجحني مل يكونـوا القـادة أنبمعنـى ،  فجأةيظهرون  الاألكفاء القادةوكحقيقة فان 

 نتيجة للدور الكبري الذي يلعبه التدريب الـواعي إنام، قط ف نتاج نمو تلقائيأووليدي الصدفة 
 يف اإلداري التـدريب حباصفلقد ، اإلدارياملجال اإلنساين واملجال واملخطط يف املجال الفني 

 املختلفـة البيئيـة ملالحقة التطورات التقنية الرسيعة كذلك التغريات ً حتمياًأمراالوقت احلارض 
ة الكفـاءات اإلداريـة  إىل تنميـًأيـضا حتتاج وإنامكفاءات الفنية فقط حتتاج إىل تطوير ال التي ال

 .)م١٩٨٠، هاشم(
عـىل أن العائـد ،األمريكيـةولقد أكدت العديد من الدراسات يف الواليـات املتحـدة "

 العائـد مـن االسـتثامرات املاليـة يف أمثـاليقدر بـثالث ، املادي املتوقع من التعليم و التدريب
 .)٧٨ص ، م٢٠٠٦، موسى ("األنشطةخمتلف 

حيث تـشري " .الدول املتقدمة عىل التدريب  يف  التي تنفقاألموال حجم يفرس وهذا ما
إحدى الدراسات إىل أن الواليات املتحدة األمريكية قد أنفقت عىل التدريب لتغطية التكاليف 

بـرود ونيـو  ("بليـون دوالر]  ٥٠[املبارشة أو غري املبارشة يف القطاعني العام واخلاص حوايل 
) ٢,٩(م بلغـت ميزانيـة التـدريب يف بريطانيـا ١٩٨٨ويف عام  "، )٢٣ص، م١٩٩٧، سرتوم

 .p. v) ،1990 ،(sheal "بليون جنيه إسرتليني
وحيث أن التدريب عبارة عن عملية مستمرة تتكون من عـدد مـن املراحـل املرتابطـة 

ــع مراحــل التــدري، ًتسلــسليا ــى عليهــا مجي ب هــي التحديــد الــدقيق وأن القاعــدة التــي تبن
يتبني لنا أن عملية التدريب لن يكتب هلا النجاح إذا كان هناك خطأ يف ، لالحتياجات التدريبية
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ًوأن العملية التدريبية بكاملها تصبح عديمـة النفـع وهـدرا ، مرحلة حتديد االحتياج التدريبي
يكـون بدراسـة   مـاأشبه فتحديد االحتياج التدريبي للعملية التدريبية، للجهد والوقت واملال

 .اجلدوى للمشاريع االقتصادية
دريبيـة مـن حيـث  التحديد الدقيق لالحتياج التـدريبي يعطـي فعاليـة للـربامج التإن 

 يمثـل "أمهية  حتديد االحتياجـات التدريبيـة بقـوهلم ) خرباء بميك(يؤكد و .التكلفة والنتائج
قوم عليه مجيع ي يف صناعة التدريب حيث  اهليكيلحتديد االحتياجات التدريبية العنرص الرئييس
إن أي خلل هبذا اهليكل سيطيح بجميع اجلهود ، دعائم العملية التدريبية وتنمية املوارد البرشية

ًفـضال عـن أن . التي تبذهلا املنشآت من أجل االرتقاء بمستوى مهارات وكفاءات العاملني هبا
بة ال يفيد معهـا الرتمـيم بقـدر مـا يتطلـب ًإصالح أو صيانة هذا اهليكل غالبا ما تكون بصعو

 ).٦٠ص،م٢٠٠٦،خرباء بميك( "األمر إعادة البناء
،  التحديات التي تواجهها اململكة  العربية الـسعودية يف الوقـت الـراهن من ًاوانطالق

وذلـك ، والتي تفرض عىل املنظامت السعودية  إعادة النظر يف بـرامج التأهيـل القيـادي لـدهيا
تأيت  ،تساعد عىل مواكبة التغريات العاملية املتالحقة، حديثة مبنية عىل أسس علميةبتبني برامج 

خاصـة نحـو بعامـة ولقطـاع اجلـوازات بهذه الدراسة كجزء من احلل االسرتاتيجي للدولـة 
  . القيادات اإلداريةسياموال، تطوير املوارد البرشية

حري الـذي يـصنع القـادة وعىل الرغم من إيامن الباحث بأن التدريب ليس احلل الـس
، ًاألكفاء إال أنه  متى ما تم إعداد العملية التدريبية بجميع مراحلهـا وفقـا لألسـاليب العلميـة

علم لـدى املتـدربني فـإن ّوكان هناك احلد األدنى من االستعداد الفطري للقيادة والقابليـة للـت
قادة نـاجحني ومـؤثرين يف التدريب وبال شك سوف يساعد هؤالء املتدربني بإذن اهللا ليكونوا 

 .العمل اإلداري
يف أن تؤيت هذه الدراسة والسداد التوفيق اهللا العليم احلكيم  من يأمل الباحث ، ًوأخريا

ً هذا وصىل اهللا عىل سيدنا حممد وعىل آله وسلم تسليام كثريا.ثامرها التي وضعت من أجلها ً. 
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û ة ـــة الدراســــلـمشك:  
ًة أمنية وخدمية يف آن واحديعترب قطاع اجلوازات  منظم ً فهو يقدم خدماتـه للماليـني ، ً

من الوافدين للمملكة العربية السعودية؛ من احلجاج واملعتمرين والقادمني ألغـراض العمـل 
ويمثـل منـسوبيه . وكذلك للمواطنني واملؤسسات والرشكات املختلفـة، أو الزيارة والسياحة

وخط الدفاع  األمني األول ، وافدون إىل أرض اململكةالواجهة احلضارية األوىل التي يقابلها ال
ًويلعب دورا أمنيا مهام ، ضد تسلل املجرمني واملشبوهني واملزورين وعصابات اجلريمة املنظمة

حيـث يـشكل االسـتقرار األمنـي ،  يف منظومة األجهزة األمنية التابعة لوزارة الداخليةًوبارزا
 .اسية لنجاح التنمية الشاملةألي دولة البيئة اخلصبة والركيزة األس

وكنتيجة حتمية للتغريات العاملية  التي ألقت بظالهلا عىل املنظامت احلكومية واخلاصـة 
واسـتخدام أفـضل ، يف اململكة وأدت إىل رضورة الرقي باخلدمات املقدمة للمـستفيدين منهـا

ملـنظامت احلكوميـة أصبح قطاع اجلوازات كغريه من ا، الوسائل اإلدارية والتقنية لتحقيق ذلك
ًاخلدمية يواجه حتديات وضغوطا كثرية ملواكبـة تلـك التغـريات وممـا يزيـد مـن حجـم هـذه ، ً

 الدور األمني الذي يقـع عـىل عـاتق إدارات اجلـوازات أثنـاء تقـديمها  والضغوطالتحديات
دين تعامـل مـع املـستفيورضورة ال، ًوازدياد األعداد القادمة للمملكة عاما بعد عام، خلدماهتا

والرشكات واملـستثمرين األجانـب  املتواجـدين ، وخاصة احلجاج واملعتمرين –من خدماهتا 
بطريقـة تـربز الوجـه  – )اجلـات(عىل ارض اململكة بعـد انـضاممها ملنظمـة التجـارة العامليـة 

ًاحلضاري حلكومة اململكة إسالميا وعامليا األمر الذي حيتم أن يتمتع القادة اإلداريون بقطـاع ، ً
وازات بالكثري من املهارات القياديـة التـي تفـوق بقيـة زمالئهـم يف القطاعـات احلكوميـة اجل

 .اخلدمية واألمنية األخرى بام يكفل هلم قيادة التغيري لقطاع اجلوازات بكل اقتدار
 واقـع احلـال للقـادة اإلداريـني ًما أشار إليه احد البـاحثني واصـفا، سبق ماومما يدعم 

خاصـة يف ،  واملديرون يف اململكة العربيـة الـسعودية"بصفة عامة بقوله وللمنظامت احلكومية 
ولكـنهم ، ليسوا بعيدين عن التغـريات التـي حـصلت يف املـنظامت العامليـة،األجهزة اإلدارية
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بطيئون التأثر بام حيدث عامليا ؛ حيث نجد أن التغـريات يف املـنظامت العامليـة رسيعـة التحـول 
 .طور والنمو بخالف ما حيدث يف إدارة األجهزة احلكومية السعوديةوالعاملني فيها رسيعي الت

إن األنظمة اإلدارية يف األجهزة احلكومية املركزية مثلها مثل أي نظام بريوقراطي يف دول العامل 
 ).  ٩٨ص،م٢٠٠٥، القحطاين( "الثالث جتد صعوبة يف التغري  والتطور الرسيع
عىل أن تنمية املوارد البرشية عن طريق االسـتثامر وهناك إمجاع بني العديد من املفكرين 

ويمكـن  أن . يف جماالت التعليم والتدريب من العوامل التي هلـا تـأثري بـالغ يف تنميـة الدولـة
نخلص إىل أن حتقيق التنمية الشاملة يف الدولة يعتمد إىل حد كبري عىل االهتامم باملوارد البرشية 

 .)م ٢٠٠٦، النمر وآخرون(القتصادية التي ختصص لذلك بتعليمها وتدريبها وعىل املوارد ا
وعىل الرغم مما توليه حكومة اململكة العربية السعودية لتنمية املوارد البرشية  لدهيا مـن 

 من دعم مادي سـخي ومـستمر يف مجيـع  خطـط  هلاوذلك من خالل ما ختصصه، اهتامم بالغ
ون ريـال لإلنفـاق عـىل تنميـة املـوارد بليـ) ٣٤٧,٦( تم ختصيص نحو حيث، التنمية املتعاقبة

عن املبالغ املعتمدة خالل اخلطة %) ٢٥,٥ (بزيادة نسبتها . اخلمسية الثامنةالبرشية خالل اخلطة
مـن جممـوع املخصـصات ، وهي النسبة األكـرب، %)٥٦,٦( نسبة املبالغوتشكل هذه . السابعة

 ).١٠٦ص ،  هـ١٤٢٥، طوزارة االقتصاد والتخطي.(املعتمدة يف خطة التنمية الثامنة
إال أن الواقع امللموس  يدل عىل أن هناك قصورا يف فاعلية الربامج التدريبية للقيـادات 

الكـل يف عاملنـا العـريب " م البـاحثني بقـوهلبعضوهذا ما أشار إليه ، اإلدارية يف الواقع العميل
بيـد ،  وليس سواهوالكل يدعي أن متطلبات القيادة الرضورية تتوفر يف شخصه، يدعي القيادة

 "الفـوايش "حيث تتفشى يف عاملنـا العـريب ضـمن ، ًأن واقع احلال عىل النقيض من ذلك متاما
 ).٦ص، م٢٠٠٤، واملعمراملنيف  (" القيادية"األمية"الكثرية ظاهرة 

وتعزو بعض الدراسات املحلية السبب يف فـشل معظـم الـربامج التدريبيـة؛ إىل عـدم 
، الـدغيثر(  التدريبيـةت التدريبيـة قبـل تـصميم تلـك الـربامج  التحديد الـدقيق لالحتياجـا
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، الــشثري (، )م١٩٩٨، الــصهدي (،)م١٩٩٦، الــشمالين(، )م١٩٩٣، العتيبــي(، )م١٩٩٣
 .) م٢٠٠٣

وهذا بطبيعة احلال أدى إىل  هدر الكثري من األموال املخصصة هلذه الـربامج التدريبيـة 
 .بالنتائج املتحققة من ورائهامما جعلها  عملية باهظة التكاليف مقارنة 

لقد أولت الدول املتقدمة موضوع القيادة اإلدارية كمجال للبحث ف ومن ناحية أخرى
 ملوضـوع القيـادة جاذبيـة " موضـحا ذلـك  )بيرت هاوس( والدراسة  الكثري من االهتامم يقول

وعـىل الـرغم . ففي الصحافة الشعبية ويف البحوث األكاديمية كتب الكثري عن القيـادة، عاملية
 رئيـسا للمامرسـني والبـاحثني ًما تزال القيادة متثـل حتـديا، من غزارة ما كتب يف هذا املوضوع

، هــ ١٤٢٧،هاوس ("ولكنها معقدة للغاية ، فهي ظاهرة عالية القيمة، املهتمني بفهم طبيعتها
 .)٢٩ص

الدراسـات التـي  يف ً كبـرياًوعىل النقيض من ذلك نجد أننا يف عاملنا العريب نعاين نقصا
 بعـض البـاحثنييؤكـده   وهـذا مـا،  إىل الدول املتقدمةً قياسااإلداريةتناولت موضوع القيادة 

 لألسف مل تسترشي بعد عدوى االهـتامم العـاملي بالقيـادة اإلداريـة يف عاملنـا العـريب " مبقوهل
أن عـرشات فمن املحزن املبكـي يف آن واحـد ، ويف الدول النامية عىل وجه العموم، باألخص

والتـي ، اآلالف من الكتب والبحوث واملقاالت التي تعج هبا املكتبـات ودور الثقافـة العامليـة
فليس مـن ، مل جتد هلا طريقا إىل عاملنا العريب، والوظائف القيادية، والنشاطات، تبحث يف املهام

 املتعمـق بفنـون واملرافق اخلدمية دون أن يواكبه الـتعلم، واملستشفيات، املجدي إنشاء املصانع
ومن أوجه  هذا  .)١٥ص ،م٢٠٠٤، واملعمراملنيف( "ريةومن أمهها القيادة اإلدا، علم اإلدارة
فبعـد اطـالع ، قلة الدراسات التي تناولت االحتياجات التدريبية للقيـادات اإلداريـة، النقص

 املرجع الـرئيس كوهنا، ف العربية للعلوم األمنيةيالباحث عىل دليل الرسائل العلمية  جلامعة نا
وبعد اطالعه عـىل دليـل الرسـائل العلميـة لبقيـة ، للدراسات التي تناولت القطاعات األمنية

من خالل مواقعهم االلكرتونية عىل الـشبكة ، ومكتبة امللك فهد الوطنية، اجلامعات السعودية
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يبيـة الحظ أن هناك نـدرة يف جمـال الدراسـات التـي تناولـت االحتياجـات التدر، العنكبوتية
 للدراسات التي تناولت هذا املوضـوع يف قطـاع اجلـوازات ًوانعداما، عامةبللقيادات اإلدارية 

  .خاصةب
يتضح مما تقدم أن هناك نقصا يف الدراسات التي تناولت موضوع القيـادة اإلداريـة يف 

يـة العمليـة أمـا مـن الناح، حيتاج إىل املسامهة يف سد ثغرة فيه من الناحية العلمية، عاملنا العريب
فهناك واقع إداري للمنظامت احلكومية بصفة عامـة تعـاين معـه مـن قـصور يف أداء القيـادات 

وهنـاك حتـديات جديـدة تواجـه قطـاع ، اإلدارية التي تتوىل إدارهتا ملواكبة التغـريات العامليـة
مج ممـا يـستدعي إعـادة النظـر يف بـرا، اجلوازات كنموذج لتلك املنظامت نتيجة هلذه التغريات

 حيـث أن تأثريهـا _ عن تنمية القادة وتطـويرهم األوىل املسئولة بالدرجة _التدريب القيادي 
ومعظمها ناتج فـشله مـن عـدم التحديـد الـدقيق لالحتيـاج ، غري ملموس عىل ارض الواقع

 .التدريبي
، سبق  نخلص إىل أن مشكلة الدراسة هي مـشكلة ثالثيـة األبعـاد  عىل كل ماًوتأسيسا

مـن ، حث املزج بني أبعادها من خـالل تناولـه لبعـدي القيـادة والتـدريب اإلداريحاول البا
قطـاع (بـالتطبيق  امليـداين عـىل البعـد الثالـث ، زاوية االحتيـاج التـدريبي للقـادة اإلداريـني

 .نظامت احلكومية اخلدمية واألمنية كنموذج للم)اجلوازات
وافر املهارات القياديـة لـدى وعليه فإن هذه الدراسة سوف تركز عىل معرفة مستوى ت

وكـذلك ، وبالتايل معرفة االحتياج التدريبي الفعيل هلـم، القيادات اإلدارية يف قطاع اجلوازات
 القـادة بجميـع مـستوياهتم ألولئـكمعرفة درجة أمهية االحتياج التدريبي عىل تلك املهارات 

 .من وجهة نظرهم) التنفيذية والوسطى والعليا(
 :يف السؤال الرئيس التايل  تنحرص لدراسة مشكلة اوهبذا فإن 

 ما االحتياجات التدريبية الالزمة للقيادات اإلدارية بقطاع اجلوازات ؟



 المدخــــــــل إلى الدراســــــــة / الفصــــــل األول

 

 

١٢  

û ة ـــــــة الدراســـــــأسئل:  

 :كام سبق وأن أشار الباحث يف مشكلة الدراسة فإن سؤال الدراسة الرئيس هو 
  بقطاع اجلوازات ؟ما االحتياجات التدريبية الالزمة للقيادات اإلدارية

 :ويتفرع عن هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية 
 ؟باط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمةالفنية لدى ض القيادية ما درجة توافر املهارات /  ١س
 ؟اط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة اإلنسانية لدى ضب القياديةما درجة توافر املهارات/ ٢س
 ؟باط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة اإلدارية لدى ض القياديةاتما درجة توافر املهار/ ٣س
 )اإلداريـة، اإلنـسانية، الفنيـة( ملهارات القياديةاالحتياج التدريبي عىل اما درجة أمهية / ٤ س

من وجهـة لضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة  لكل مستوى من املستويات القيادية
 ؟ يادة التنفيذيةالق ضباط نظر

 )اإلداريـة، اإلنـسانية، الفنيـة(ما درجة أمهية االحتياج التدريبي عىل املهارات القيادية / ٥ س
لضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة من وجهـة  لكل مستوى من املستويات القيادية

 نظر ضباط القيادة الوسطى ؟
 )اإلداريـة، انيةاإلنـس، الفنيـة(ما درجة أمهية االحتياج التدريبي عىل املهارات القيادية / ٦س

لضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة من وجهـة  لكل مستوى من املستويات القيادية
 نظر ضباط القيادة العليا ؟

 حــول )٠,٠٥ = α(هـل توجـد فــروق ذات داللـة إحـصائية عنــد مـستوى الداللـة / ٧ س
غـريات ً املكرمـة وفقـا ملت الفنية لدى ضباط اجلـوازات بمنطقـة مكـة القياديةاملهارات
 عـدد – املؤهـل العلمـي – اإلدارة التـابع هلـا الـضابط –الرتبـة العـسكرية ( الدراسة

  ؟) عدد الدورات التدريبية يف جمال القيادة–سنوات اخلربة 
 حـول )٠,٠٥ = α(هل توجد فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة / ٨   س

ً املكرمة وفقـا ملتغـريات نطقة مكة اإلنسانية لدى ضباط اجلوازات بم القياديةاملهارات
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 عـدد – املؤهـل العلمـي – اإلدارة التـابع هلـا الـضابط –الرتبـة العـسكرية ( الدراسة
 ؟) عدد الدورات التدريبية يف جمال القيادة–سنوات اخلربة 

  حول املهارات)٠,٠٥ = α(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة /٩س
ــة ــة القيادي ــ اإلداري ــة مكــة املكرم ــدى ضــباط اجلــوازات بمنطق ــا ملتغــريات ل ًة وفق
 عدد سنوات – املؤهل العلمي – اإلدارة التابع هلا الضابط –الرتبة العسكرية (الدراسة

 ؟  ) عدد الدورات التدريبية يف جمال القيادة–اخلربة 

û ةــأهـــــــداف الدراســـ: 

 :هدفت هذه الدراسة إىل 
باط اجلوازات بمنطقة مكـة  الفنية لدى ضالقيادية هاراتتوافر املالكشف عن مستوى  -١

 .ً فعليا إىل تدريب عىل هذه املهارات منهموبالتايل معرفة من حيتاج، املكرمة
باط اجلـوازات بمنطقـة  اإلنسانية لدى ضالقيادية توافر املهاراتالكشف عن مستوى  -٢

 .يب عىل هذه املهاراتً فعليا إىل تدر منهم وبالتايل معرفة من حيتاج، مكة املكرمة

باط اجلـوازات بمنطقـة  اإلدارية لدى ضـ  القياديةتوافر املهاراتالكشف عن مستوى  -٣
 .ً فعليا إىل تدريب عىل هذه املهارات منهموبالتايل معرفة من حيتاج، مكة املكرمة

، اإلنـسانية، الفنيـة(درجة أمهية االحتياج التدريبي عىل املهارات القياديـة   عىلالتعرف -٤
 لكل مستوى من املستويات القيادية لضباط اجلوازات بمنطقة مكـة املكرمـة )داريةاإل

 .من وجهة نظر ضباط القيادة التنفيذية

، اإلنـسانية، الفنيـة(أمهية االحتياج التدريبي عىل املهارات القياديـة التعرف عىل درجة  -٥
مكـة املكرمـة  لكل مستوى من املستويات القيادية لضباط اجلوازات بمنطقة )اإلدارية

 .من وجهة نظر ضباط القيادة الوسطى

 ،اإلنـسانية، الفنيـة(  درجة أمهية االحتياج التدريبي عىل املهارات القياديـةالتعرف عىل -٦
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 لكل مستوى من املستويات القيادية لضباط اجلوازات بمنطقة مكـة املكرمـة )اإلدارية
 .من وجهة نظر ضباط القيادة العليا

ن هنـاك فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة التعرف عـىل مـا إذا كـا -٧
)α=املكرمـة  الفنية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكـةالقيادية حول املهارات) ٠,٠٥ 

 .ًوفقا ملتغريات الدراسة

التعرف عـىل مـا إذا كـان هنـاك فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة  -٨
)α=لـدى ضـباط اجلـوازات بمنطقـة مكـة اإلنـسانية القيادية حول املهارات) ٠,٠٥ 

 .ًاملكرمة وفقا ملتغريات الدراسة

التعرف عـىل مـا إذا كـان هنـاك فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة  -٩
)α=اإلداريـة لـدى ضـباط اجلـوازات بمنطقـة مكـةالقياديـة حول املهارات) ٠,٠٥  

 .ًاملكرمة وفقا ملتغريات الدراسة

û أهميــــــة الدراســــــة:  
 وقطـاع القيـادة والتـدريب:وهي  موضوعها أبعاد  أمهية  هذه الدراسة منأمهيةتنبثق 
فلقد جذبت القيادة اهتامم الكثري من البـاحثني وخاصـة يف الـدول املتقدمـة حتـى ، اجلوازات

 اعرتافا منهم بالـدور إالوما ذاك ، اعتربها البعض منهم جوهر العملية اإلدارية وقلبها النابض
 لقـي  األمهيـةوعىل نفس القـدر مـن، لذي يلعبه القادة يف نجاح املنظامت واستمرارهاالكبري ا

 اسـتثامرا يف رأس املـال البـرشي املنظامت باعتبارهويزال اهتامم الكثري من الدول  التدريب وال
 الوسائل اإلدارية لتنمية العاملني وإكساهبم املهارات واملعـارف واالجتاهـات أهم من ووسيلة
أما قطاع اجلوازات فتربز أمهيته لكونـه جيمـع ،  وفاعليةاءة  بكفأعامهلمية الالزمة لتأدية االجياب

 ولكونـه، يف قالب إداري واحـد، واملنظمة األمنية، واملنظمة اخلدمية، مابني ؛ املنظمة احلكومية
ًيلعب دورا امنيا مهام يف منظومة قطاعات وزارة الداخلية  يمثل واجهـة حـضارية للمملكـةو، ً

 .أمام الوافدين إليها من شتى بقاع العامل
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١٥  

 : يف النقاط التالية ً أيضا هذه الدراسةأمهيةويمكن حتديد 
 وما يـسوده مـن متغـريات متالحقـة عرص العوملةتعد هذه الدراسة استجابة ملتطلبات  -١

تفرض التجديد والتحـديث يف كافـة املجـاالت بعامـة ويف جمـال تـدريب ، ومتسارعة
 .القيادات بخاصة

، نظرا الن نجاح أي منظمة واستمرارها يعتمد بدرجة كبرية عىل كفاءة ونوعيـة قادهتـا -٢
لذا حيتل تدريب القيادات اإلدارية  أمهية بالغة وخاصة يف املنظامت احلكوميـة املـسئولة 

 .وهذه الدراسة ونتائجها تدعم هذا التوجه.عن نجاح خطط التنمية الشاملة للدولة
باعتبار أن مـن مبـادئ ، لقادة أنفسهم عن احتياجهم التدريبيأمهية الوقوف عىل رأى ا -٣

التدريب عدم االعتامد عىل احتياجات املنظمـة فقـط دون األخـذ يف االعتبـار احتيـاج 
 ..العاملني من وجهة نظرهم

، وتطـويرهم عـىل هـذا األسـاس،  تبصري القادة باملهارات املطلوبة  هلم يف أداء أعامهلم -٤
امرات التـي تقـوم هبـا املـنظامت يف حتـسينها لنوعيـة وكفايـة  انه من أهم االسـتثحيث

 .خدماهتا وإنتاجها
تفـرض عـىل املـنظامت ، التحديات  التي تواجهها اململكة السعودية يف الوقت الـراهن -٥

وذلـك بتبنـي بـرامج تدريبيـة ، احلكومية إعادة النظر يف برامج التأهيل القيادي لـدهيا
 . د عىل مواكبة التغريات العاملية املتالحقةتساع، حديثة مبنية عىل أسس علمية

 ًوالتـي أصـبحت تـشكل مطلبـا مهـام، أمهية  املهارات القيادية التي تناولتها الدراسـة -٦
 .امهلم دون التمتع بأكرب قدر منها ال يمكن للقادة النجاح يف أع-يف هذا العرص-ًوملحا

وبالتـايل ، ات قياديـةتسليط الضوء عىل مستوى ما يتمتع به ضباط اجلوازات من مهار -٧
ومعرفة آثر بـرامج التـدريب القيـادي ، معرفة االحتياج التدريبي الفعيل هلم من ناحية

، ليتبني للمـسئولني يف القطـاع حقيقـة الوضـع الـراهن، التي تلقوها من ناحية أخرى
 .واختاذ ما يلزم يف ضوء النتائج
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١٦  

 - من املستويات القياديةتعطي هذه الدراسة صورة ثالثية األبعاد الحتياج كل مستوى -٨
 من خالل اخـذ وجهـة نظـر ضـباط ذلـك املـستوى يف -)العليا، الوسطى، التنفيذية(

بمعنى أهنا جتمع بني رأي الرؤساء يف احتيـاج ، واحتياج املستويني اآلخرين، احتياجهم
ًوأخــريا رأي الــزمالء يف نفــس ،ورأي املرؤوســني يف احتيــاج رؤســائهم، املرؤوســني
 .  يف احتياجهم التدريبيادي للضابطاملستوى القي

وال يمكن التوقـف عنـد االحتياجـات ، االحتياجات التدريبية للقادة يف تطور مستمر -٩
، إذ البد من التجديد يف معرفـة هـذه االحتياجـات باسـتمرار، التدريبية يف زمن معني

 .وتأيت هذه الدراسة استجابة هلذا املطلب
 من الوقت واجلهد واألموال التي قـد تبـذل عـىل  يف توفري الكثريمسامهة هذه الدراسة -١٠

 .برامج تدريبية بعيدة عن االحتياج التدريبي للقادة يف قطاع اجلوازات
سـيام القـادة ة إىل تطوير املـوارد البـرشية واليتامشى موضوع الدراسة مع حاجة الدول -١١

اع كوهنا تأيت كجـزء مـن احلـل االسـرتاتيجي للدولـة  بـصفة عامـة ولقطـ، اإلداريني
 .اجلوازات بصفة خاصة نحو تطوير املوارد البرشية

تستطيع جهات التدريب بقطاع اجلوازات االسرتشـاد بنتـائج الدراسـة وتوصـياهتا يف  -١٢
 .تطوير العملية التدريبية للقيادات اإلدارية بالقطاع

 يف جمـال  الدراسـات – عىل حـد علـم الباحـث –تعد هذه الدراسة األوىل من نوعها  -١٣
يدانية التي تناولت حتديد االحتياجات التدريبيـة للقيـادات اإلداريـة بقطـاع العلمية امل
 . يف اململكة العربية السعوديةاجلوازات

بعـد  إمكانية تطبيقهـا عـىل مـنظامت أخـرى  الدراسة يف هذهيمكن االستفادة من أداة -١٤
 .تعديل حمور املهارات الفنية

 يعـد ركيـزة  يف هـذه الدراسـةياديـةإن تناول االحتياج التدريبي جلميع املستويات الق -١٥
مما خيلق قاعدة عريضة مـن القـادة املتميـزين يف مجيـع ، أساسية لنجاح برامج تدريبهم
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١٧  

وهذا ينعكس بدوره عىل  نجاح القطاع يف تنفيـذ مهامـه ، املستويات التنظيمية بالقطاع
 .ومسئولياته بكل كفاءة وفاعلية

ً الختيار القادة بناء عىل ما يتـوافر لـدهيم قد تساعد هذه الدراسة يف التوصل إىل معايري -١٦
 .من مهارات

 واملـنظامت األخـرى، تساعد القادة يف قطاع اجلوازاتمتثل هذه الدراسة خلفية نظرية  -١٧
حيـث متثـل ، طالع عىل ما تم التوصل إليه يف جمال أبحاث القيادة يف الدول املتقدمةلإل

 .ًاملهارات القيادية بعدا مهام من أبعاد القيادة
والتـدريب ، يف جمـايل؛ القيـادة، اإلثراء املعريف الذي يمكن أن تضيفه إىل املكتبة العربية -١٨

النقص الذي تعانيه املكتبة العربيـة يف جمـال ًبعضا من واملسامهة يف سد ، عامةباإلداري 
 .خاصةبالدراسات التي تناولت االحتياجات التدريبية للقيادات اإلدارية 

û ةـــــدود الدراســـح:  

  : حدود موضوعية

 تـوافر املهـارات الفنيـة واإلنـسانية مـستوى  درجـة تتحدد هـذه الدراسـة يف معرفـة
وكـذلك معرفـة درجـة أمهيـة  ، واإلدارية لدى الضباط العاملني بجوازات منطقة مكة املكرمة

  التدريبي عىل املهارات القيادية الفنيـة واإلنـسانية واإلداريـة  للمـستويات القياديـةاالحتياج
 .  من وجهة نظر الضباط العاملني بجوازات منطقة مكة املكرمة)التنفيذية  والوسطى والعليا(

  : حدود مكانية

 – مكـة –  جـدة:ة التابعة ملنطقة مكة املكرمـة وهـيإدارات اجلوازات يف املدن الرئيس
 .الطائف

   :حدود زمانية

  .هـ١٤٢٨/١٤٢٩الفصل الدرايس األول لعام 
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١٨  

û ةـــــات الدراســـمصطلح:  

   : اإلداريةالقيادة

القيادة اإلدارية هي عالقة التأثري بـني القـادة وتـابعيهم حيـث يتوجهـون إىل إحـداث 
 .)Daft & Noe, 2001, P. 379( التغيريات التي تعكس أهدافهم املشرتكة

القدوة التي يستأثر هبا املدير عىل مرؤوسـيه وتـوجيههم ( بأهنا اإلداريةوتعرف القيادة 
يتسنى هبا كسب طاعتهم واحرتامهم ووالئهم وشحذ مهمهم وخلق التعاون بيـنهم يف بطريقة 

  .)٣٨٦ص ، ١٩٩٥، درويش وتكال(.سبيل حتقيق هدف بذاته
 جممـوع الـسامت الشخـصية  واألنـامط الـسلوكية واملخـزون "فها الباحث بأهنا رويع

 وحتفيز التابعني ،اآلخرين يف ويستطيع من خالهلا التأثري، التي يمتلكها املدير، املعريف واملهاري
 ." املنظمة والعاملنيهداف قىص ما لدهيم من طاقات لتحقيق أللتعاون وبذل أ

 :ًإجرائياويقصد هبا 
 .»الضباط العاملني بجوازات منطقة مكة املكرمة من رتبة مالزم إىل رتبة عميد« 

 :وتم توزيعهم عىل املستويات القيادية كالتايل 
 .الضباط من رتبة مالزم حتى رتبة نقيب  :القيادة التنفيذية
 .الضباط من رتبة رائد حتى رتبة عقيد  :القيادة الوسطى

 . برتبة عميد الضباط :القيادة العليا

  :االحتياجات التدريبية

التغــريات املطلــوب إحــداثها يف معلومــات وأداء «بأهنــا ) م١٩٩٢، العبــد( يعرفهــا 
 .١٧ص  »بكفاءة عاليةوسلوكيات املتدرب ليكون صاحلا للعمل 

ويرى علامء اإلدارة أن االحتياجات التدريبية تعني ما يراد تنميته لدى املوظـف أو القائـد 
أو ، من معلومات ومهارة وسلوكيات واجتاهات إما بـسبب حـدوث تغيـريات تنظيميـة أو تقنيـة

وير التنظـيم أو أو ملقابلـة تطـ، لظهور نواحي ضعف فنية أو إنسانية يف قدرات العاملني والرؤساء
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١٩  

  .)٦٦ص، م١٩٨١، بعبد الوها(مشكالت واقعية أو حمتملة أو ملواجهة ، الرتقية والتنقالت
   :ويعرفها الباحث إجرائيا بأهنا

 مجيع التغـريات املطلـوب إحـداثها يف الفـرد بواسـطة التـدريب واملتعلقـة بمعارفـه «
بـأعىل درجـات مهامه الوظيفية داء  والتي جتعله قادرا عىل أ ومستوى أداءهومهاراته واجتاهاته

 .»  والفعاليةالكفاءة
أو  النقص الذي يعاين منه الفرد يف مهاراته أو معارفه أو اجتاهاتـه " ًويعرفها أيضا بأهنا

 فـام ال يمكـن معاجلتـه . ويمكن  معاجلته بالتدريب،ة معينأو وظيفة، عمل ألداء مستوى أداءه
 ."بالتدريب ليس بحاجة تدريبية

  :) skill( ارةــــــالمه

القدرة عىل القيام بعمل من األعامل بشكل يتسم «املهارة بأهنا ) م١٩٩٢،كنعان(يعرف 
  .)٣٠٥ص  ،م١٩٩٢،كنعان (»بالدقة والسهولة والسيطرة فيام يبذله الفرد من جهد ووقت

القدرة عىل أداء عمـل مـا باسـتخدام أسـاليب تتـسم «بأهنا ) م١٩٩٩،السلمي(ويعرفها 
 » والتميز بام حيقـق نتـائج أعـىل وأفـضل ممـا اسـتخدم يف األداء مـن مـوارد وإمكانـاتبالكفاءة

  .)٢٣ص، م١٩٩٩،السلمي(
جمموعة القدرات واملعارف الفطرية واملكتسبة « بأهنا  القياديةويعرف الباحث املهارات

امـه أداء مه التي يستطيع القائد من خـالل ممارسـتها  -عن طريق التعلم واخلربة والتدريب -
 .»القيادية بكفاءة عالية

جمموعة القدرات واملعارف التي يـستطيع ضـباط «ويقصد باملهارات يف هذه الدراسة 
 .»اجلوازات من خالل ممارستها القيام بأداء أعامهلم بكفاءة عالية

  ):skills Technical(المهارة الفنية 

، درويـش وتكـال( ."ويقصد هبا املهارة التي تعكس القدرة عىل التعامل مع األشـياء"
 .)٤٥٢، ٤٥١ص ص ، م١٩٩٥
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٢٠  

 وبراعتـه يف املتخصـصةقـدرة القائـد عـىل اسـتخدام معرفتـه " أما كنعان فـريى أهنـا
، كنعـان(."استخدام الطـرق العلميـة املتاحـة والوسـائل الفنيـة الـرضورية إلنجـاز العمـل 

 .)٣٣٩-٣٣٥ص ص ،م١٩٩٢
اسـتخدام ، التحقيـق، ف التزويـركـش: ( املهارات التاليـة هبا يف هذه الدراسةويقصد 
 .) واللوائحةباألنظماإلملام ، األعامل امليدانية، احلاسب اآليل

  :)Human skills(المهارات اإلنسانية 

وخلـق روح ، وتنـسيق جهـودهم،  وتعني قدرة القائد عىل التعامـل مـع مرؤوسـيه"
 ).٣٣٤-٣١٨ص ص ، م١٩٩٢، كنعان( ."العمل اجلامعي بينهم

 القدرة عىل التعامل مع األفـراد واجلامعـات مـن خـالل "احلسن بأهنا ويعرفها ربحي 
الفهم املتبادل بني القائد واملرؤوسني للمتطلبات واالحتياجات والعمل عىل حتقيقهـا وإتاحـة 
الفرصــة للمرؤوســني للمــشاركة يف إبــداء اآلراء واختــاذ القــرارات  ورفــع الــروح املعنويــة 

 ).٩ص ،  م١٩٩٧، احلسن ("دية واملعنوية للمرؤوسني من خالل احلوافز املا
بنـاء ،  والتفاعل مـع اآلخـريناالتصال( :ويقصد هبا يف هذه الدراسة املهارات التالية 

 .) العاملنيحتفيز، فرق العمل

  :)Administrative skills(  المهارات اإلدارية

، اف التنظـيموتعني قدرة القائد عىل فهم عمله وممارسة نشاطه بام يتالئم وحتقيق أهد"
-٣٣٥ص ص ،م١٩٩٢، كنعـان(."وبام يكفل حتقيق متطلبات املرؤوسني وإشباع حاجـاهتم 

٣٣٩.( 
وهـي ، وتعرف املهارات اإلدارية بأهنا القدرة عىل األداء اإلداري الفعـال يف املنظمـة"

، تنقسم إىل مهارات ختطيطية وهي القدرة عىل ختطيط  الربامج واخلطط والـسياسات املختلفـة
وتعديلـه بـصفة مـستمرة حتـى ، ارات تنظيمية وهي القدرة عىل إعداد التنظيم وتطـويرهومه
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٢١  

 ).٣٧ص،  م١٩٩١، مجاعة( "يالئم احتياجات املؤسسة وحيقق أهدافها 
، اختيـار املـوظفني، التنظـيم، التخطـيط( :ويقصد هبا يف هذه الدراسة املهارات التالية

إدارة ، إدارة األزمـات، شكالت واختـاذ القـراراتحـل املـ، التغيريإدارة ، تقييم أداء املوظفني
تفـويض ، كتابـة التقـارير، إدارة ضـغوط العمـل ، إدارة الـرصاع، إدارة االجتامعات، الوقت
 .)االبتكار، التفاوض، السلطة

  
  

  

  



 

  

  الثانيالفصل 
 

  اإلطار النظري والدراسات السابقة
  

  اإلطـــــــار النظري: ًأوال

û
 

 

û 
 

û 
 

û  
 

  الدراسات السابقة: ًثانيا
 



 اإلطار النظري والدراسات السابقة/ الفصــــــل الثاني
 

 

٢٣ 

  ريــــــار النظــــاإلط: ًأوال
  

  المبحث األول
 

  :ـــدريبالتـ: ًأوال

û وم التدريبـــــــمفه :   
هي  أصل كلمة التدريب واملدرب " الفريوزاملعنى اللغوي للتدريب يف اللغة كام حيدده

ْتدرب ودر: ََ ُ بمعنـى ضـواه:ً وفيه تدريبا:َب ودربه بهَ َ املنجـد املجـرب واملـصاب :َّواملـدرب، َ
 .)١٠٦ص، هـ١٤١٣، الفريوز( "ا بالبالي

جمموعة الفرص املنظمـة املوجهـة لتحقيـق « العمل عىل أنه ويعرف التدريب يف معجم
 .)International,1994, P. 172 (»املزيد من النمو املهني للقوى العاملة

هيدف إىل إحداث تغريات يف الفـرد واجلامعـة ، نشاط خمطط له«بأنه اجلوهري  ويعرفه 
عمــل والــسلوك مــن ناحيــة املعلومــات واخلــربات واملهــارات ومعــدالت األداء وطــرق ال

واالجتاهات بام جيعل هذا الفرد أو تلك اجلامعة الئقني للقيام بأعامهلم بكفاءة ومقدرة وإنتاجية 
 )٢٦١ص، م١٩٨١، اجلوهري(.»عالية

تلك العملية املتكاملة التـي تـسبق التعيـني يف «وهناك من يعرف عملية التدريب بأهنا 
والعامـة ،  تستهدف تنمية القـدرات اخلاصـةبحيث، أو تلحق عملية التعيني، الوظيفة القيادية

للقائد اإلداري لزيادة فاعليته يف أداء ما هو موكل إليه من أعامل بام يعود عىل املؤسـسة بـالنفع 
مع رسعة األداء والتغلب عىل العقبـات التـي تعـرتض ، العام حيث يصاحبها التطور والتقدم

 .)٣٩ص، م١٩٨٤، العبودي(.»طريق اإلنجاز
 خمططة مركبة مستمرة هتدف إىل تنميـة قـدرات  عملية"  هو التدريب أنن الوزاويرى
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 ).١٣ص ، م١٩٩١، الوزان("لالرتقاء بمستوى أدائه يف العملالفرد وتغيري سلوكه واجتاهاته 
 نـشاط خمطـط هيـدف إىل إحـداث تغيـريات يف "بينام يرى العبـد أن التـدريب يعنـي 
 "أدائهـم ومهـاراهتم وسـلوكياهتم واجتاهـاهتم املتدربني من ناحيـة معلومـاهتم ومعـارفهم و

 ).٥ص ، م١٩٩٢، العبد(
 اجلهد املنظم املخطط له لتزويد القوى البرشية يف املنظمة بمعارف "أما دره فيعرفه بأنه 

، دره( "معينة لتحسني وتطوير مهاراهتا وقدراهتا وتغيري سلوكها واجتاهاهتا بشكل إجيايب بنـاء 
 ).١١١ص، م١٩٩٥

 عملية إكساب املعارف واملهارات ملجموعة من األفراد بغيـة "رى آخرون أنه يف حني ي
 ).١٠ص ، م١٩٩٦، الشاعر( "رفع كفاءهتم املهنية للحصول عىل أقىص إنتاجية ممكنة 

، اجلهــود املنظمــة واملخططــة لتطــوير معــارف"بأنــه   إىل التــدريب  ويــشري الطعــاين
، الطعـاين ( "أكثـر فاعليـة يف أداء مهـامهموذلـك بجعلهـم ، واجتاهات املتـدربني، وخربات
 .)١٤ص، م٢٠٠٢

عمليـة إحـداث تغيـري يف سـلوك "  هـوالتدريبأن  بAndersonى أندرسون بينام ير
، الفرد الوظيفي من خالل تطبيق مبادئ التعلم ويركز عادة هذا التغيري السلوكي عىل املعـارف

  ."والنـــسق القيمـــي، املعتقـــدات، االجتاهـــات، األنـــشطة، املهـــارات، املعلومـــات
,1990,p9) (Anderson. 

 البـاحثني يف النتـائج اتفـاقه عىل الرغم من ويستنتج الباحث من التعريفات السابقة أن
 املطلـق مـابني التـدريب بمعنـاه منهمبعض ال هناك خلطاً  لدى املستهدفة من التدريب إال أن

 .)العملية التدريبية( التدريب بمعناه اخلاص ومابني
 العملية التي   يكتسب الفرد مـن خالهلـا معلومـات أو " هو املطلقيب باملعنى فالتدر

مـستوى وينـتج عنهـا ارتفـاع ، لديـه منهـا مهارات أو اجتاهات سلوكية جديدة أو تطـوير مـا
أو ، دون أن يكون هنـاك ختطـيط أو تنظـيم مـسبق هلـذه العمليـة، عملٍ  معنيألداء  استعداده

 ." للفرداإللزاميةودون أن تكتسب هذه العملية الصفة ، إليه حمدد جيب الوصول أداءمعدل 
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فمن املمكن أن يكتسب الفرد تلـك املعلومـات واالجتاهـات واملهـارات مـن خـالل 
أو من ،  زمالءه يف العملأو رؤساءه ًآلخرين سواء ومالحظاته ل خالل احتكاكهقراءاته أو من

 .أي شخص ً أو وسيلة أخرى
 النشاط الرسـمي املـنظم و املخطـط لـه والـذي يقـوم بـه "هي أما العملية التدريبية ف

 املتدربني  املعلومات واملهارات واالجتاهات السلوكية التي متثـل إكسابوهيدف إىل ، املدربون
ً النهائي لوظائفهم التي يشغلوهنا حاليا أو سيـشغلوهنا األداء تدريبياً  للمتدربني ملقابلة ًاحتياجا

 ."التدريبية ًمستقبليا بعد العملية 
 والعملية التدريبية يف املطلقوقد اجتهد الباحث يف توضيح الفرق بني التدريب باملعنى 

 :اجلدول أدناه
 العملية التدريبية )باملعنى املطلق( التدريب

 .ًنشاط منظم وخمطط له مسبقا .يمكن أن يتم دونام ختطيط مسبق -١
 .       ًا أهداف حمددة مسبقاالبد أن يكون هل .  ً   ليس له أهداف حمددة مسبقا -٢
 ليس له مستوى أداء مستهدف جيـب  -٣

 .الوصول إليه
جيب أن يكون هناك مـستوى أداء  مـستهدف 

 .من العملية التدريبية
ــة  .ً ليس مقيدا بمكان أو زمان حمدد -٤ ــان واملكــان للعملي ــد الزم ــن حتدي ــد م الب

 .التدريبية
ًال يقابل احتياجا تدريبيا -٥ ًحتياجا تدريبياجيب أن تقابل ا .ٍ ً. 
 .تتصف بالصفة اإللزامية للمتدرب .ال يكتسب الصفة اإللزامية للفرد -٦
ً قد ال يرتتب عليـه أي نتـائج سـواء  -٧

 .معنوية أو مادية
 .قد يرتتب عليه نتائج مادية أو معنوية

 
 .           دريبيةمن أمثلته التدريب يف املراكز الت.                    للفردالتنمية الذاتيةمن أمثلته  -٨

 الباحث : املصدر 
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û الفرق بين التدريب والتعليم:     
ـــنهام ـــزج بي ـــا حيـــدث م ـــا م ـــصطلحني غالب ـــني م ـــز ب ـــن التميي ـــد م أال ، ًالب

فاصـطالح تعلـيم يـدل عـىل التعلـيم ، )Training(والتـدريب )  Education(التعليم:ومها
 اصـطالح تـدريب إىل ويـشري، يـةالنظامي باملدارس واجلامعات إلعداد الشباب للحياة العلم

 .غراض مهنيةتعليم ختصيص أل
َّوقد فرق بعض الكتاب بني التدريب والتعليم فالتدريب يف مفهومه يرتكز عىل إمداد ، ُ

أو حيل مـشكلة مـن مـشاكل ، ًالتي يؤدي بمقتضاها عمال ما) The Hows(اإلنسان بالكيفية 
ــة ــسان ب، معين ــن شــأنه أن يمــد اإلن ــيم م ــنام التعل ــةبي ــة عام   معلومــات تفــسريية أو تعليمي

)The Ways (أو حل املشاكل العامـة التـي تواجهـه يف حياتـه، تساعده عىل مواجهة املوقف. 
ولقد أكد هؤالء الكتاب عىل أنه من األفضل أن يتضمن التعليم عنرص التـدريب لكـي جيمـع 

  .يف جمــال العمــلالــدارس بــني اجلوانــب العلميــة واجلوانــب التطبيقيــة يف املــشاكل اليوميــة 
) Billy &Herbert,1990,p.p.58-59( 

 حقائق جيـب االنطـالق منهـا للوصـول إىل تعريـف )٥ص، م١٩٩٢، القبالن(وذكر 
  :ًواضح عن التدريب خمتلفا عن تعريف التعليم وهي

االختالف الواضح بني كل من مفهوم التعليم ومفهوم التدريب من حيـث األهـداف  -
  .واألساليب وطرق التقييم

 .إن التــدريب وإن اختلــف عــن التعلــيم فإنــه ال يمكــن أن يلغــي التقــديم النظــري -
، فالتدريب بصفة عامة هو نشاط إنساين هدفه العام يرتكز حول التحـسني أو التطـوير

ويف كال احلالتني قد ،  مجاعيأسلوب فردي أو بأسلوبويمكن أن يامرس هذا النشاط 
،  غري خمططة ال تتضمن وضع أهداف حمـددةًمنظمة وقد يأيت عفويا بصورة يتم بصورة

والتدريب هلذا السبب خيتلف عن التعليم فهو اصطالح حمدد يرتبط بإكساب املهارات 
، بينام يرتبط التعليم بتحصيل املعلومات العامة واملهارات األساسية، السلوكية املحددة

ًنا شيئا واحدا يتم  كا)التدريب والتعليم(وبالرجوع إىل التاريخ يتبني أن االصطالحني  ً
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ومل حيدث التمييز بينهام إال بعد التطور الشامل الذي شـهدته ، بصورة منظمة أو عفوية
 .املجتمعات

أوجـه االخـتالف بـني ) ١٠٣ص، ١٩٧٦الـدوري (ويوضح اجلدول التايل كام ذكـر 
 :والتعليم التدريب 

  ) ١(ول جد
  التعليميوضح الفرق بني التدريب و

  التعليم  التدريب
طلق لفظ التدريب على الدراسة املتخصصة اليت يتلقاها املوظف         ي*
  . يف املعاهد أو املراكز التدريبية)أو الفرد(

يطلق لفظ  التعليم عادة على الدراسة الـيت         *
تلقاها الفرد الناشئ يف دور العلم كاملـدارس        

  .واجلامعات

ب تعرف عملية التدريب بأا عملية تعليم املعرفة وتعليم األسـالي         *
املتطورة ألداء العمل وذلك إلحداث تغيريات يف سلوك وعـادات          
ومعرفة ومهارات وقدرات األفراد الالزمة يف أداء عملهم من أجل          

  .الوصول إىل أهدافهم وأهداف املنظمة على السواء

تعرف عملية  التعليم بأا عمليـة تزويـد         *
األفراد حبصيلة معينة من العلم واملعرفة يف إطار   

  .عنيوجمال م

يهدف التدريب إىل زيادة كفاءة األفراد وقدرام ومهارام على         *
أداء مهامهم بذاا مثلما يهدف إىل تغيري سلوكهم واجتاهـام يف           
املنظمة أو عالقام يف العمل إىل األفضل وهو الوسيلة اليت متكـن            
الفرد من ممارسة عمل بذاته واستغالل حصيلة التعليم مـن أجـل            

    .اة العمليةأغراض احلي

إعداد األفراد فكرياً وعقلياً مثلمـا يهـتم        * 
باملعارف كوسيلة لتأهيل األفراد للـدخول يف       

  .احلياة العملية

يهتم التدريب بالفرد ويركز على الشخصية وتركـز العمليـة          * 
  .التدريبية على الفرد نفسه وليس على موضوع التدريب

ـ      *  ى يهتم التعليم أساساً باملعارف ويركز عل
  .موضوع التعليم

يركز التدريب على إحداث التفاعل احلقيقي مع الفرد أكثر منـه           *
  .على املوضوع

يركز على إحداث التفاعل مـع املوضـوع        *
  أكثر منه على الفرد 

تقع مسئولية التدريب على عاتق املعاهـد ومراكـز التـدريب           *
  والدوائر احلكومية ومدراء التدريب واملتدربني أنفسهم 

 على عاتق دور العلـم      التعليممسئولية   تقع   *
 .كاملدارس واجلامعات ووزارة التربية والتعليم

 .)١٠٣، ١٩٧٦، الدوري  (:   املصدر
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وعىل الرغم من هذه االختالفات ببني التدريب والتعليم إال أنه من الـصعب علينـا أن 
 الـسابق وبـني داإلعـدا فهناك العديد من االرتباطـات بـني كـل مـن .ًنضع حدا فاصال بينهام

التـدريب التدريب الذي تلقاه املوظف يف مراحل متقدمة من حياته الوظيفية وبمعنى آخر فإن 
وأن التـدريب يبـدأ حيـث ينتهـي ،  بالـرضورة عـىل اإلعـداد الـسابقبعد دخول اخلدمة يبنى

 .التعليم

û أهميــــــــة التــــــــدريب:  
ن امتالكه جمموعة من املهارات واملعـارف تأيت أمهية التدريب يف أن الفرد عىل الرغم م

تكـون  ً غالبـا مـاواالجتاهات عند التحاقه بأي عمل فإن هذه املعارف واملهارات واالجتاهات
ً حتتاج إىل تنميـة وتعـديل وحتتـاج دومـا إىل بل  مهام وظيفته بالشكل املطلوبألداءغري كافية 

وإال فإنـه ،  وظيفته عـىل أكمـل وجـهتنشيط وجتديد وإضافة مستمرة حتى يمكنه القيام بمهام
 لذلك يعمـل ،التكيف مع املتغريات املتالحقة يف بيئة األعاملًسيجد نفسه جامدا غري قادر عىل 

فإذا كان التعليم يوفر األساس الذي يمكـن ، التدريب عىل استكامل دور اجلامعات واملدارس
 .تكمل ما بدأ به التعليمفإن التدريب يأيت ليس، أن ينطلق منه الفرد إىل جمال العمل

ًيعتـرب التـدريب رضوريـا لتقبـل األفكـار  "إىل أمهية التدريب بقوله ويشري عبد املنعم 
اجلديدة ألن أي فكرة جديدة يف الرتبية احلديثة متوت مهام كانت قوية إذا مل يتم التدريب عليهـا 

 )٧ص، م١٩٩٥، عبداملنعم(."لتقبلها واالستجابة هلا
كـام ، ورة أدقولكنها تربز يف املجال اإلداري بـص، يف خمتلف املجاالتوللتدريب أمهيته 

 بــأن التــدريب اإلداري يعتــرب دعامــة قويــة لالقتــصاد والتنميــة )هـــ١٤١٧، يــاغي(يوضــح 
ومن هذا املنطلق نجد أن التنمية اإلدارية هتتم بأسـاليب ، وخصوصا اإلدارية عىل وجه التحديد
دعمهم باملعارف واالجتاهات اجلديدة والتطورات احلادثـة وطرق العمل لدى اجلهاز اإلداري و

 وألجل ذلـك فقـد اهتمـت .وتدريبهم عىل استخدام التقنية لالستفادة منها، يف مجيع املجاالت
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باعتبار أنه يعد أغىل االسـتثامرات يف عمليـة التنميـة وهـذا مـا ، الدول بتدريب العنرص البرشي
 )٧ص، هـ١٤١٧، ياغي (. للتنمية اإلداريةًجعل القوى العاملة متثل هدفا رئيسيا

عـدة زوايـا وأبعـاد تتـضح مـن خالهلـا أمهيـة التـدريب وهـي كـام حدد ترييس وقد 
 :)  م٢٠٠٤، ترييس(ييل

إن التدريب صفة من صفات املنظمة احلديثة التي حترص عىل مواكبة كل تغيري يف جمال   -أ 
 قوة برشية مطورة وقـادرة وبدون أن تكون هناك، استخدامات التكنولوجيا أو اإلدارة

عىل استيعاب التغيري فلن تستطيع ال املنظمة وال األفراد حتقيق أهداف النمـو والرخـاء 
 .يف املستقبل

وحيث أن التدريب حيسن من قدرات الفرد وينمـي مهاراتـه فإنـه ومـن هـذا املنطلـق   -ب 
 يساهم مبارشة يف حتسني مستوى الفـرد االقتـصادي واالجتامعـي ويزيـد مـن درجـة

 .األمان الوظيفي للفرد

فـاملوظف اجلديـد حيتـاج إليـه يف ، ًإن كل العاملني تقريبا باملنظامت حيتاجون للتدريب  -ج 
مرحلة التهيئة كام حيتاج لـه املوظفـون عـىل رأس العمـل لزيـادة مهـاراهتم أو ملعاجلـة 

   .القصور امللحوظ يف هذه املهارات أو التزود بمهارات جديدة

، ٢٠٠٠، الرفاعي(ريى أن أمهية التدريب تكمن يف النقاط التالية  الرفاعي ف يعقوبأما
 ):١٣ص 

ًيعترب التدريب عنرصا رئيسيا لبناء املوارد البـرشية القـادرة عـىل تنفيـذ بـرامج التنميـة  -١ ً
 .االقتصادية واالجتامعية

 .ًيعترب التدريب أساسا ألي تغيري أو تطوير تسعى له املنظامت أو الدول واملجتمعات -٢

التدريب والتعليم مدخلني حاسمني يف االنجازات احلضارية التي متـت يف الـبالد يعد  -٣
 .أو يف الدول السائرة يف ركب التقدم احلضاري والصناعي، املتقدمة

يعترب التدريب وسيلة أو أداة من أدوات االستثامر املختلفـة التـي يمكـن للمنظمـة أن  -٤
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ًتتبناها وأن حتقق بواسطتها مكـسبا ماليـا يـضاف  أو ، ًإىل قائمـة األربـاح ولـيس عبئـاً
 .ًمرصوفا يكبد ميزانية املنظمة خسائر أو يقلل من مواردها املالية

 تعزيز قـدرة املوظـف اإلبداعيـة وحتفيـز  إىلهيدف، والتطوير، يعني التدريب التجديد -٥
لـتخلص مـن املوظـف  مـن وسـائل اوليس كام يعتقد البعض بأنه، عنرص املبادرة لديه
 .وقع العمل لفرتة من الزمنوإقصائه عن م

يعد التدريب من أكثر االسرتاتيجيات الفاعلة واملتداولة يف جمال تنمية املـوارد البـرشية  -٦
 .هبدف حتسني األداء وزيادة اإلنتاجية

ً يــصبح التــدريب أكثــر جــدوى وفعاليــة عنــدما يكــون مبنيــا عــىل أســاس التتــابع  -٧
وتطوير قدرات العـاملني تعتمـد عـىل واالستمرارية من خالل تبني إسرتاتيجية لتنمية 

ــربامج التدريبيــة لتقــويم أي اعوجــاج يف األداء أو لتحــديث معلومــات أو  إعــداد ال
لتصحيح أخطاء أو لصقل مهارات أو تنمية معارف وكلهـا أمـور تتطلـب اسـتمرارية 

 .ومتابعة بشكل دائم

لتـي يمكـن وتتبني أمهية التدريب  بصورة أوضح وأدق من خالل استعراض الفوائد ا
إىل  Anderson أندرسـون   حيث يـشريةالتدريبي العمليةأن جينيها املتدربون ومؤسساهتم من 

 :  من عوائد التدريب عىل التنظيم وهيٍبعض
 .اإلقالل من زمن التعلم -١

 .االرتفاع بمستوى املرونة الوظيفية -٢

 .إثراء القدرة عىل اختاذ القرار والتخطيط -٣

 .لعملانخفاض مستوى التغيب وحوادث ا -٤

 )Anderson,1990,pp13-14( .استبقاء قوة العمل والعمل عىل تعزيزها -٥

 إىل إمكانية االسـتدالل عـىل العائـد االقتـصادي مـن ) م١٩٨٥ (Bawn باونويشري 
 : النقاط التاليةالتدريب يف
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، ارتفاع بقيمة مدخالت العمل جيعل قيمة العمل املادية أكثر فعالية يف ضوء املخرجات  -أ 
قيمة املادية للعمل لتـدريب املـديرين واألفـراد عـىل أسـاليب اقتـصادية أو ختفيض ال

 .العمل

اكتساب القدرة عىل ، االرتفاع باإلنتاجية وما يرتبط هبا من نوعية املخرجات وحجمها  -ب 
الرضـاء عـن العمـل نتيجـة اكتـساب مهـارة اإلدارة ، التكيف مع التغريات الوظيفية

دي أو معنـوي يـنعكس عـىل كـل مـن الفـرد اإلنسانية بام يتضمنه ذلك من عائـد مـا
 .والتنظيم

االرتقاء بمجموعة املهارات الفنيـة واإلدراكيـة وتوجيههـا نحـو االسـتخدام األمثـل   -ج 
للمـوارد والوقـت وذلـك بإكـساب الفـرد أسـاليب التخطـيط واختـاذ القــرار وإدارة 

 ).١٦٣-١٦١ص ص، ،م٢٠٠٤، رسمي(.املوارد

 :حدد فوائد التدريب للفرد يف اآليتفقد ) ٩ -٨ص ص،  هـ١٤١٧، ياغي(أما 
 .اكتساب الفرد الثقة يف نفسه دون االعتامد عىل اآلخرين -١

 .تدعيم احرتام الفرد لنفسه واحرتام الغري له -٢

 .اكتساب الفرد خلربات جديدة تؤهله إىل االرتقاء وحتمل مسؤوليات أكرب -٣

 .اكتساب الفرد املرونة يف حياته العملية -٤

 كـام أن التـدريب يمثـل .لتي تؤهله لشغل املناصب القياديـةاكتساب الفرد الصفات ا -٥
 .ميدان كبري ملامرسة العالقات اإلنسانية

والعمل عىل إكسابه صالحية العمل ضـمن املجموعـة ، تنمية النواحي السلوكية للفرد -٦
 .األكرب

رفع الروح املعنوية للفرد نتيجة تـزوده بـاخلربات املختلفـة التـي تفـتح أمامـه أبـواب  -٧
 .قبلاملست
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 الباحثون للتدريب ليست عـىل إطالقهـا كـام إليهاالتي أشار ويرى الباحث أن الفوائد 
 وثيقا بالتدريب النـاجح الفعـال املبنـي عـىل األسـس ارتباطاوإنام هي مرتبطة ، يتوقع البعض

حتياجات الفعليـة والذي يلبي اال، بام فيها اختيار املدربني واملتدربني، العلمية يف مجيع مراحله
وما عدا ذلك فإن التدريب قـد يـصبح مـصدرا لـضياع .من العملية التدريبيةللمنظمة وللفرد 

   . للمنظمة وللمتدربني عىل حد سواءواألوقات املنفقة عليه وهدرا للجهود األموال

û أهــــــــداف التدريب :  
وضـع الئحـة إىل دعم تدريب موظفي الدولـة مـن خـالل سعى جملس اخلدمة املدينة 

ًباعتباره عنرصا أساسيا للتنمية الشاملة للدولة، لتدريبخاصة ل  يف التـدريبسياسة وهتدف ، ً
 إىل )هــ١٤٢٤ ( مـوظفي اخلدمـة املدنيـةريبتد أحكام دليلورد يف كام ،  بصفة عامةاململكة

 :حتقيق األهداف التالية
 إعداد املوظف لتويل مركز وظيفي شاغر أو مشغول بمتعاقد يف اخلارج وحيتـاج شـغله -١

  .إىل إعداد وتدريب خاص

األداء الوظيفي أو  حتسني وتطوير البيئة اإلداريـة يف األجهـزة احلكوميـة  مستوى رفع  -٢
 .هياعن طريق حتسني نظم أساليب العمل لد

 .حديثةت هتيئة املوظفني إلتباع أسلوب جديد يف العمل واستعامل اآل -٣

ديـدة نتيجـة لظـروف إعادة تدريب أو إعداد من يراد توجيههم نحو وجهات عمل ج -٤
 .)٨ص ، هـ١٤٢٤،دليل أحكام تدريب موظفي اخلدمة املدنية(.العمل أو املوظفني

وحمددة لذا ال بـد مـن ، ويعتمد نجاح أي برنامج تدريبي بأن تكون له أهداف واضحة
صياغة هذه األهداف بشكل واضح كأهم اخلطوات يف عملية التدريب حيث إن عملية قيـاس 

ًمه تعتمد اعتامدا كليا عىل وضوح أهدافه ويستهدف التدريب عـادة مـا جدوى التدريب وتقيي ً
 ):١٩٠ص، م١٩٩٥، سلطان(ييل
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تنمية املوارد البرشية ـ باختالف طبيعية عملها وختصصها ـ عىل نحو يـساهم يف تعزيـز  -١
 .فعالية القوى العاملة وقدرهتا عىل حتقيق أهداف املنظمة

تصاد وسد الثغـرات التـي توجـد بـني معـايري واق، ورسعة، ضامن أداء العمل بفعالية -٢
 .األداء التي حيددها الرؤساء وبني األداء الفعيل للعاملني

زيادة مهارات وقدرات العامل وتسليحه بمقومات تؤهله للرتقي للمناصب الوظيفـة  -٣
 .األعىل

رفع الكفاءة اإلنتاجية للعامل عن طريق إتاحة الفرصة أمامه لكي يقف عىل كل ما هو  -٤
يف جمال التطور التكنولوجي والعلمي وما يرتتـب عليـه مـن تطـور يف أسـاليب جديد 
 .العمل

ًوحتسني إنتاجه كـام ونوعـا ورفـع الـروح ، توفري الدافع الذايت لدى الفرد لرفع كفاءته -٥
 .ومهاراهتم يف أدائه واهتاممهم به، املعنوية للعاملني نتيجة إملامهم بأبعاد العمل

ًليل حوادث العمل التي ـ غالبا ما ـ حتدث نتيجة نقص خفض معدل دوران العمل وتق -٦
 .كفاءة األفراد

واالستفادة من جتارب ، واخلربات بني املشاركني يف الربامج التدريبية، تبادل املعلومات -٧
أو ، وجمـاالت االسـتفادة منهـا، وكيفيـة تطبـيقهم للمفـاهيم اإلداريـة احلديثـة، الغري

 .ند تطبيق املنظامت األخرى هلاًاإلحجام عنها إذا مل تالق نجاحا ع

فالتدريب عىل استخدام احلاسب اآليل مل يقلل فرص العمل ، خلق فرص عمل جديدة -٨
 .بل أوجد فرص عمل جديدة، كام كان يعتقد البعض

 :  أهداف التدريب فيام ييل) ١٤ص، هـ١٤٠٢، الصباب(وقد حدد 
ظـائف الدولـة وحتديـد تزويد األفراد باملعرفة عن مبادئ واألساليب اإلداريـة عـن و -١

دورهم يف دفع حركة التقدم وارتباط ذلك وتفاعله مـع البيئـة والظـروف االجتامعيـة 
 .واالقتصادية املحيطة

تدريب األفراد عىل خمتلف مستويات السلم الوظيفي لزيادة مهاراهتم ورفع قدرهتم يف  -٢
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 .جمال استخدام األساليب الفنية احلديثة
ملـرشفني نحـو التغيـري وتنميـة درجـة اسـتعدادهم لقيـادة زيادة الرغبة لدى املدراء وا -٣

ــأن حركــة املجتمــع وتقدمــه وارتقــاء الوســائل واألســاليب  ــاع ب التطــوير عــن اقتن
التكنولوجية ومسايرة التطلعات التي تسود املجتمع ومجيع العـاملني فيـه إنـام تقتـيض 

ارة واملجتمـع الـذي املسايرة واملواءمة الدائمة يف القيم واألهداف والوسـائل بـني اإلد
 .حييط هبا

م هتزيادة خربة املدراء واملرشفني واألفراد وصقلها وإتاحة الفرصة هلـم لرفـع مـستويا -٤
  .وتأهيلهم لوظائف أكرب مسئولية ملقابلة االحتياجات املتزايدة للتنمية

 رضورة صياغة اهلـدف التـدريبي يف صـورة سـلوكية إىلويشري عبدالوهاب وزمالؤه 
 التي يشغلها املتدرب و وبأهداف املنظمة التـي الوظيفة بأهدافون وثيق الصلة حمددة وان يك
  .)١٥٨ص ،  م١٩٩٨، عبدالوهاب  وآخرون(وبأهدافه الشخصية ، يعمل هبا

أهداف التدريب إىل ثالثة جمموعـات )  ١٢ -١١ص ص،  هـ١٤١٧، ياغي(ويصنف 
 :رئيسية

لتـدريب إىل حتقيقهـا والتـي تتخـذ وتعني الغايات التي يسعى ا: أهداف تدريبية عادية  -أ 
ملواجهة مواقف متكررة وهذا النوع من التدريب ال حيتاج إىل جهد ذهني وإبـداع مـن 
جانب مصمم الربامج ألن هذا النوع من األهداف يرتكز عىل مؤرشات وأرقام واقعية 

 .تعكس الكم الفعيل لفئة األفراد املطلوب تدريبهم يف املنظمة
وهذا النوع مـن األهـداف يتجـه نحـو إجيـاد حلـول : ملشكالتأهداف تدريبية حلل ا -ب 

وحماولـة الكـشف » أفراد التنظيم يف املنظمـة«للمشكالت التي تواجه العنرص البرشي 
عن املعوقات واالنحرافات التي تعوق األداء فيتم بذلك تـدريب أفـراد قـادرين عـىل 

يف عالجها وهـذا النـوع التعامل مع تلك املشكالت وتطبيق الوسائل العلمية املتطورة 
 .العاديةمن األهداف يعلو األهداف 
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» اإلبداعيـة«تعترب األهـداف التدريبيـة االبتكاريـة : »إبداعية« ابتكاريهأهداف تدريبية   -ج 
ًأعىل مستويات املهام التدريبية ألهنا تصنف أنواعا مـن الـسلوك واألسـاليب اجلديـدة 

ام ختتص هذه األهـداف بمحاولـة لتحسني نوعية اإلنتاج وختفيف تكاليف التدريب ك
ترفـع مـستوى األداء يف التنظـيم نحـو ) ابتكاريـهإبداعيـة أو (حتقيق نتائج غري عادية 

 .جماالت وآفاق مل حيدث الوصول إليها
واألهداف التدريبية حلل املشكالت هتدف إىل استعادة التوازن للتنظيم والتغلـب عـىل 

أما األهداف االبتكارية فتهدف إىل نقل املنظمـة إىل .مصادر انحراف األداء عن األنامط العادية
 .مستويات أعىل من الكفاءة والفاعلية

 مـن النهائيـة املطلـوب حتقيقهـاجمموع النتائج هي  التدريب أهداف ويرى الباحث أن
 املهـام ألداءالتي تنعكس يف جمملها عـىل زيـادة كفـاءة املتـدرب وفعاليتـه و، العملية التدريبية

 من تلك  التي كانت قبل التدريب وباملستوى املستهدف من العملية أفضله بصورة املطلوبة من
ًكام أن التحديد الدقيق لألهداف يعطى تصورا واضحا عن الكيفية والوسـائل التـي .التدريبية

    .يمكن من خالهلا حتقيق تلك األهداف
 .والبد أن تكون أهداف التدريب واقعية وقابلة للتحقيق

û ئ التدريبادــــــــمب:  
اختلف الكتاب يف حتديد مبادئ التدريب منهم من يعتربها مبادئ خاصة لكل برنامج 

إال أن اخلـرباء العـرب يف اهلندسـة ، تدريبي ومنهم من يعتربها عامة جلميع الربامج التدريبيـة
 :م اتفقوا عىل عدد من املبادئ العامة جلميع الربامج التدريبية وهي ١٩٩٦واإلدارة عام 

ًجيب أن يتم التـدريب وفقـا للقـوانني واألنظمـة واللـوائح املعمـول هبـا يف : عيةالرش -١
 .املنظمة

 .جيب أن يتم التدريب بناء عىل فهم دقيق وواضح لالحتياجات التدريبية: املنطلق -٢
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، جيب أن تكون أهـداف التـدريب واضـحة وواقعيـة بحيـث يمكـن حتقيقهـا: اهلدف -٣
ًوحمددة حتديدا دقيقا من حيث املوض ومن حيـث الكـم والكيـف ، وع والزمان واملكانً

 .والتكلفة
، االجتاهـات، القـيم(جيب أن يشمل التدريب مجيـع أبعـاد التنميـة البـرشية : الشمول -٤

كام جيب أن يوجه إىل مجيع املستويات الوظيفية يف املنظمـة ليـشمل ) املهارات، املعارف
 .مجيع فئات العاملني فيها

 التـدريب يف أي منظمـة أن يـضعوا  اسـرتاتيجيات جيـب عـىل مـسئويل: االستمرارية -٥
تدريبية تراعي عملية التحول والتغيري املـستمرة يف مجيـع جوانـب احليـاة وبخاصـة يف 

حتـى يـساعدوا ، ويف األفكـار واملعلومـات املتـصلة بـذلك، أساليب العمل وأدواتـه
 يتوقـع أن تبـدأ وهبذا فإنه. العاملني عىل التكيف والتوازن املستمر أمام هذه التحوالت
، لتستمر معهم خطـوة خطـوة، العمليات التدريبية للعاملني مع بداية حياهتم الوظيفية

 .ومرحلة مرحلة
، جيب أن يبدأ التدريب بمعاجلة القضايا أو املوضـوعات البـسيطة: التدرجية والواقعية -٦

 ..ًثم يتدرج بصورة خمططة إىل األكثر تعقيدا وهكذا
وبخاصـة فـيام يتـصل ، طـور نظـام التـدريب وعملياتـهجيـب أن يت: مرونة التـدريب -٧

، بالوسائل واألدوات واألسـاليب مـع التطـورات التـي حتـدث عـىل هـذه األصـعدة
ورضورة تدريب املدربني عىل استيعاب هذه التطـورات وتوظيفهـا يف خدمـة العمليـة 

 ).٢٠-١٩ص ص،م٢٠٠٦،العزاوي(.التدريبية
 :التالية النقاط يف  أن مبادئ التدريب تنحرص ترييس ويرى

 .يتطلب التدريب الدعم والتأييد الكامل من قبل اإلدارة العليا واملرشفني -١
جيب أن تركز برامج وأنشطة التدريب عىل املشكالت التـي يمكـن حلهـا عـن طريـق  -٢

التــدريب معاجلــة أوجــه القــصور يف املعــارف واملهــارات واالجتاهــات ولــيس عــىل 
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شكالت األداء التي ترجع إىل عدم مناسـبة معـايري املشكالت اإلدارية التي تتمثل يف م
أو الكسل أو عدم الرضا عن ظروف ، أو عدم االهتامم، أو عدم كفاية اإلرشاف، األداء

 .وما شابه ذلك، العمل من قبل املوظف
ن تشمل كل فئات أجيب أن تلبي الربامج التدريبية احتياجات املنظمة واملوظف وجيب  -٣

 .قسام ووحدات املنظمةومستويات املوظفني وكل أ
جيب أن يتكامل نمط وترتيب فرص التدريب مـع فلـسفة املنظمـة وأن هييـئ الفرصـة  -٤

لتطبيقها وجيب أن تكون موضوعات التـدريب املقدمـة متوازنـة ومنظمـة ومسلـسلة 
كام جيب ، وأن تراعي بشكل كاف االختالفات يف االحتياجات والقدرات، بشكل جيد

 .يرين واملتدربني وأن تستجيب للتغيريأن توفر مرونة كافية للمد
كـام جيـب أن ، جيب أن يتم تصميم الربامج التدريبية من خالل عملية منظمـة ومرتبـة -٥

ن تبنـى أكام جيب . تبنى الربامج عىل أساس ثابت وحمدد بدقة ملتطلبات األداء الوظيفي
 الالزمة لبناء املواد التدريبية املستخدمة بحيث توفر سلسلة متكاملة من خربات التعليم

 .املهارات
جيب أن تستخدم الربامج التدريبية نظم تقديم التدريب التي يتم اختيارها عىل أسـاس  -٦

 .من فاعلية التدريب والتقنية املتاحة وفاعلية التكاليف والنتائج
جيب أن يتم التحقق من صالحية الربامج التدريبية لضامن فاعليتها قبـل تطبيقهـا عـىل  -٧

 .نظام واسع
أن تتضمن الربامج التدريبية قنوات للتقويم واملعلومات املرتدة ووسائل تـسمح جيب  -٨

 .بتنقيح وحتديث واستمرار فاعلية الربامج التدريبية
ك ِْرشُن تـأكـام جيـب . جيب أن تطبق الربامج التدريبية املبادئ الصحيحة لتعلم الكبـار -٩

 ويف ختطـيط وتنفيـذ املتدربني بشكل مبارش وكامل يف تشخيص احتياجـاهتم التدريبيـة
 .وتقويم تقدمهم وانجازاهتم
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جيب أن تتيح الربامج التدريبيـة فرصـا وفـرية للمتـدربني لتطبيـق وممارسـة املعـارف  -١٠
 .)٢٤-٢٣ص ص ،  م٢٠٠٤، ترييس(.واملهارات اجلديدة التي اكتسبوها

 التـدريب تتمثـل يف مبـادئ   فـريى أن)١٩١ - ١٨٨ص ص، م١٩٨٣، عبد الباقي(ما أ 
 :التايل
 جيب حتديد األهداف النهائية لكـل برنـامج تـدريبي عـىل حـده :مبدأ حتديد األهداف -١

 .وحتديد األهداف التفصيلية ملحتواه

ً جيب توصيف عمل القيادة الرتبوية املستهدفة مـن التـدريب توصـيفا :مبدأ التوصيف -٢
 .ًدقيقا وحتليل املهام املطلوبة

 .ني برامج اإلعداد قبل اخلدمة وأثنائها جيب العمل عىل حتقيق التكامل ب:مبدأ التكامل -٣

 جيـب التأكيـد عـىل املـشاركة الفعالـة للمتـدرب يف ختطـيط الربنـامج :مبدأ املـشاركة -٤
 .التدريبي ويف تنفيذه وتقويمه

 ال بد من تقويم برنـامج التـدريب قبـل الربنـامج وخاللـه :مبدأ تقييم نتائج التدريب -٥
 .يدانية للمتدربني يف عملهموبعد هناية الربنامج يف ضوء املتابعة امل

 . جيب تشجيع املناقشة واحلوار واألسئلة أثناء التدريب:مبدأ املناقشة -٦

 ال بد أن يسري التدريب من املجهول إىل املعلوم وبيان الفرص مـن كـل :مبدأ الوضوح -٧
 .خطوة

û دريب ـــــــــــواع التــــــنأ:  
يب تتـداخل فـيام بينهـا يف اغلـب  متعددة وصور خمتلفة للتدرأنواعيميز الباحثون بني 

 .األنواع يف حتديد هذه إليها اختالف املعايري التي استندوا إىل ويعزى ذلك األحيان
ومكـان ، ونـوع الوظيفـة،  فبعض الباحثني صنف التـدريب وفقـا ملرحلـة التوظيـف

 ) :٣٢٨ -٣٢٣ص ص،  م٢٠٠٦، ماهر(التدريب وذلك عىل النحو التايل 
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توجيـه املوظـف :  هـيأنـواع مخـسة إىلتوظيـف وينقـسم التدريب حسب مرحلة ال  -أ 
والتدريب لتجديد املعرفة واملهارة والتدريب للرتقية ،  العملأثناءوالتدريب ، اجلديد
 .والتدريب للتهيئة للتقاعد، والنقل

ــدريب حــسب الوظــائف وينقــسم   -ب  ــي : إىلالت ــي والفن ــدريب املهن ــدريب ، الت والت
 .اإلداريوالتدريب ، التخصيص

 . التدريب داخل املنظمة أو خارجهاإىلسم يب حسب املكان وينقالتدر  -ج 

ويوضح العزاوي أن من  أسباب اخـتالف اآلراء حـول تقـسيم أنـواع التـدريب هـو 
وعىل ضوء ذلـك قـسم ، اختالف االحتياجات التدريبية بالنسبة للموظف وللمنظمة والدولة

 ):١٠٢-١٠١ص ص ،  م٢٠٠٦، العزاوي(التدريب إىل ما ييل 
 :تدريب يف ضوء احتياجات املوظفني ويقسم إىل ثالثة أنواعال -١

عـىل أن ، مهاراتـهوهو نوع من التدريب يقوم بـه املوظـف لتطـوير : التدريب الذايت  -أ 
كتوفري نظـام احلـوافز ، تتوفر له الظروف التي تساعده عىل تنمية نفسه بنفسه يف عمله

 .التشجيعية

 تنمية مهارة موظف يكون يف حاجـة وهو التدريب الذي هيدف إىل: التدريب الفردي  -ب 
إىل توجيهه وإرشاده إىل الطريق السليم واالجتـاه النـاجح نحـو القيـام بأعبـاء عملـه 

 .ومسؤولياته

وهو نوع من التدريب الـذي هيـدف إىل تنميـة املـوظفني بـصورة : التدريب اجلامعي  -ج 
شعرون وهلذا األسلوب تأثري إجيـايب عـىل مـوظفي املنظمـة وغـريهم ممـن يـ، مجاعية

ًحيث إن للجامعة تأثريا قويا عىل أعضائها، بحاجتهم إىل االنتامء ً. 

 :ويقسم إىل نوعني: التدريب يف ضوء احتياجات املنظمة -٢

وهيـدف إىل تنميـة املهـارات وحتـسني االجتاهـات يف املجـال : التدريب التخصيص  - أ
 .التخصيص كالتدريب اإلداري واملهني



 اإلطار النظري والدراسات السابقة/ الفصــــــل الثاني
 

 

٤٠ 

 :ه ملستويات اإلدارة الثالث وهيالتدريب القيادي وهو التدريب املوج  - ب

وهيـدف إىل تنميـة مهـارات املـوظفني يف أعـامل : التدريب ملستوى اإلرشاف األول -
الصف اإلرشايف األول واملوظفني يف هذا املستوى هم من تقع عليهم مسؤولية قيادة 
 .وإدارة العمل الذي يامرسه عدد حمدود من املوظفون ال يقومون بأية أعباء إرشافية

ويـسعى هـذا النـوع مـن التـدريب إىل تنميـة : تدريب ملـستوى اإلدارة الوسـطىال -
ويـصل إىل  مـستوى أقـل ، مهارات املوظفني مبارشة فوق مستوى اإلرشاف األول

وهلذا املستوى أمهية كبرية ألنه حلقة االتصال بني القيادة ، مبارشة  من اإلدارة العليا
 .واملستويات الدنيا من املوظفني، العليا

وهيدف إىل تنمية مهارات شاغيل الوظائف الرئيـسة : التدريب ملستوى اإلدارة العليا -
التي تكون مـن مـسئوليتها وضـع الـسياسات واخلطـط العامـة للمنظمـة وحتديـد 

ويتمثـل هـذا املـستوى يف رؤسـاء املـنظامت أو رؤسـاء األقـسام اإلداريـة ،أهدافها
 .الكربى

 : م إىل نوعنيويقس: التدريب يف ضوء احتياجات الدولة -٣

ًويسعى هذا النوع من التدريب إىل تنمية املوظفني فرديا أو مجاعيا : التدريب الداخيل  - أ ً
 .يف داخل الدولة وباملراكز التدريبية املتخصصة أو املنظامت

 .ًوهيدف إىل تنمية املوظفني أفرادا ومجاعات خارج الدولة: التدريب اخلارجي  - ب
، التـدريب الرسـمي: يب يف جمالني رئيسني مها تصنيف التدرإىل  فقد ذهب ترييسأما

كـام يـرى أن ،  منهام إىل أنواع متعددة من أنواع التـدريبًوقسم كال، والتدريب غري الرسمي
وأنـه ال يمكـن للتـدريب الرسـمي أن ، التدريب غري الرسمي هو امتداد للتدريب الرسمي

، تريـيس(  ع كـل مـنهاموفـيام يـيل عـرض ألنـوا، حيقق نتائجه بدون التدريب غري الرسـمي
 :)٤٥-٢١ص ص ، م٢٠٠٤
 : من التدريب هي أنواع أربعةويتضمن  : التدريب الرسمي  - أ
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ويشتمل ذلك التدريب عىل الربامج التعريفية والتمهيديـة : التدريب عند بداية اخلدمة  -١
ويتم تصميم  وتنفيذ هـذه .والربامج التي تدرب العاملني اجلدد عىل املهارات الوظيفية

 االجتاهـات إىلباإلضـافة ،  لتزويد املوظف اجلديد باملعارف اخلاصـة باملنظمـةالربامج
 .األساسية واملهارات الوظيفية الالزمة لألداء الوظيفي املبدئي

 أو التـدريب الرسـمي أنـواعويتضمن هذا التدريب أي نوع مـن : التدريب العالجي  -٢
 أو مهاراته أووظف  تصحيح قصور ملحوظ يف معارف املإىلغري الرسمي الذي هيدف 

 .اجتاهاته

 توسيع أويتم تصميم هذه الربامج لتحسني  :  التدريب املتقدم أوتدريب زيادة الكفاءة  -٣
 . حتديث املهارات واملعارف الوظيفيةأو زيادة أو

يتم تصميم هذه الربامج لتزويد العاملني بمهارات جديدة لتحل حمل : إعادة التدريب  -٤
التقدم التقني أو ظهور أجهزة حديثـة أو عمليـات جديـدة أو املهارات املتقادمة نتيجة 

 . جديدةتمنتجا

 : من التدريب هي أنواعويتضمن ستة : التدريب غري الرسمي   - ب
ًويتم يف مكان العمل ويكون املدرب إما موظفا كفؤا عـىل : التدريب عىل رأس العمل  -١

 .مستوى عال من اخلربة أو املرشف املبارش للموظف

، أساسـيةوهو عملية إرشادية وجها لوجـه وذلـك بـصفة : جيه املبارش التدريب بالتو -٢
وينطوي التدريب بالتوجيه املبارش عىل عالقة وثيقـة ومـستمرة بـني املوظـف ورئيـسه 

والغرض منه هو التحليل املوضوعي بواسطة كل من الرئيس واملرؤوس ألداء ، املبارش
 .اإلداريةاملرؤوس وذلك كوسيلة لتطوير املهارات 

وهـو األسـلوب الـذي يمكـن بواسـطته إعطـاء : لتدريب عن طريق تناوب األعامل ا -٣
ويمكـن أن يأخـذ هـذا .املديرين املتوقعني تدريبا وخربة متنوعني حتـت إرشاف دقيـق

التدريب أشكال عده منها تناوب األعامل يف الوظائف غري اإلرشافية لتزويدهم بخربة 



 اإلطار النظري والدراسات السابقة/ الفصــــــل الثاني
 

 

٤٢ 

وذلـك ، وب عن طريق تكليفات املالحظةكذلك يكون التنا، مبارشة يف مجيع األنشطة
 . وأداء املديرين املختلفني عن قربأنشطةملالحظة 

ختتلـف هـذه الطريقـة عـن طريقـة تنـاوب : التدريب عن طريق التكليفات املساعدة  -٤
وهيـدف هـذا ،  يف أن املتدرب حيصل عىل اخلـربة يف مركـز إداري واحـد فقـطاألعامل

مية مهاراته اإلدارية بتعريضه للعديد من مواقـف التدريب إىل توسيع أفق املتدرب وتن
 . حتت إرشاف أحد رجال اإلدارة العليا األكفاءاإلداريةاملامرسة 

يشتمل هذا األسلوب عىل اختيار صغار الـسن : جلان وحلقات املديرين حتت التمرين  -٥
 . للمراكـز اإلداريـة–والـذين ينتظـر أن يكـون هلـم مـستقبل مرمـوق –من املوظفني 

 األشخاص املختارون بالعمل أعضاء يف جلـان أو جمـالس لبحـث مقرتحـات ويكلف
واهلدف من ذلك هو أن يكتسب أعضاء هذه املجموعات رؤيـة ، متعلقة بإدارة املنظمة

باإلضافة إىل حـصوهلم عـىل ، وأن يتفهموا أهداف واحتياجات املنظمة، أوسع لألمور
 .خربة واقعية يف جمال القيادة

û بــــدريـــــيب التـــــأسال:  
طريقة تستخدم يف ظرف مالئم إلجياد موقف تدريبي يتم فيـه : األسلوب التدريبي هو

واحـد أو أكثـر مـن هـذه ، أو اجتاهـات، أو مهـارات، أو تبـادل معلومـات، إكساب أو تنمية
ًوصـوال لتحقيـق أهـداف ، العنارص ـ بني املتدربني وبـني املـدرب أو بـني املتـدربني أنفـسهم

 .)٤٠ص، ٢٠٠١، شكر(تدريبي الربنامج ال
، عبـد الوهـاب(وتقسم هذه األساليب حـسب األهـداف كالتـايل كـام وضـح ذلـك 

 ): ١٢٣ص، م١٩٨١
، واملناقـشات، املحـارضات:  مثـل.األساليب التي هتدف لزيادة املعرفـة واملعلومـات −

  .والتعليم املربمج، والندوات، واملؤمترات
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حتليـل ، دراسـة احلـاالت: املهـارات مثـلاألساليب التي هتدف إىل تنمية القـدرات و −
 .والزيارات امليدانية، واللجان وجمالس اإلدارة، واملباريات، وسلة القرارات، املوقف

وحتليـل ، متثيـل األدوار: األساليب التي هتدف إىل تغيـري الـسلوك واالجتاهـات مثـل −
 .املعامالت والعالقات

واملتـضمن ) م١٩٨١، الوهابعبد (ألساليب التدريب الذي وضعه ) ٢(ويشري جدول 
 .أهم خصائص كل أسلوب من أساليب التدريب ومزايا ومشكالته ورشوط نجاحه

  )٢(جدول 
  يوضح أساليب التدريب

    شروط جناحه  مشكالته  مزاياه  أهم خصائصه  األسلوب
توصيل معلومات من     احملاضرات

  .احملاضر إىل احلاضرين
نشر املعرفة يف وقـت     
قليل وتكلفة منخفضة   

  .د كبريلعد

، االقتصار على املعلومـات   
  .اشتراك املتدربني ضئيل

حماضر ذو علـم    
غزير وقدرة على   

  .التوصيل

أساليب دف إىل   
ــة  ــادة املعرف زي

  واملعلومات
حبث مـسألة ختتلـف       املناقشات

بشأا اآلراء بني عدد    
  .من املتدربني

ــدربني ــتراك املت ، اش
تبـادل  ،  فرصة التعبري 

  األفكار

، و اجلـانيب  اجلدل النظري أ  
  .عدم توازن فرص النقاش

ــام  ــوع ه موض
ــنظم  ــدرب م م

  .متدربون مهتمون

  

ــؤمترات  املـ
  والندوات

لقاء موسـع حـول     
  موضوع هام

ترسيخ ،  زيادة املعرفة 
ــاهيم ــداث ، املف أح
  النظريات

، الوقت واجلهد والتكـاليف   
ــوث   ــراءة البح ــدم ق ع

  املوضوعات اجلانبية

، موضــوع هــام
حبوث ،  تنظيم جيد 

  نافعة

  

برنــامج متكامــل يف   لتعليم املربمجا
  موضوع معني

ــت ــصار الوق ، اخت
التالؤم مـع   ،  التكرار

  قدرة املتدرب

، التكاليف واجلهود التقـادم   
  .يق اال يف اإلدارة

    اختبار الربنامج

حتليل ،  التفكري املنطقي   حتليل مشكله وعالجها  دراسة احلاالت
ــم  ــات احلك املعلوم
ــق  ــوعي تطبي املوض

  املبادئ

ت واجلهـد يف إعـداد      الوق
احلاالت عدم واقعية بعـض     

عدم محاس البعض   ،  احلاالت
  .هلا

مشكلة قريبة من   
  واقع املتدربني

أساليب دف إىل   
تنمية القـدرات   

  .واملهارات

حادثة قصرية تنـاقش      حتليل املوقف
  وتعاجل

القدرة علـى إثـارة     
، األسئلة الـصحيحة  

تركيز جهد املتدربني   
  وأفكارهم

ض املتـدربني   عدم اهتمام بع  
  بعالج احلادثة

مشكلة جتـذب   
  اهتمام املتدربني
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    شروط جناحه  مشكالته  مزاياه  أهم خصائصه  األسلوب
كومة مـن املـسائل       سلة القرارات

  تتطلب البت
القدرة ،  سرعة التفكري 

ــصرف  ــى الت ، عل
اكتــشاف األخطــاء 

  باملقارنة

، بعد املسائل عـن الواقـع     
  حترج البعض من النقد

مشكالت عملية  
مدرب قادر على   
  التقومي املوضوعي

  

قف بـني فـريقني     موا  املباريات
تتخذ فيهـا قـرارات     

  متتابعة

ــسريع ــتفكري ال ، ال
ــي ــق العمل ، التطبي
  اإلفادة من املعلومات

إغفال بعض  ،  كثرة التكاليف 
االهتمام باجلانب  ،  املعلومات
  الكمي

حالة موضـوعة   
بعناية كمبيوتر أو   
ــق   ــام دقي نظ

  للمعلومات

  

اللجان وجمالس  
  اإلدارة

ــون   ــضاء يبحث أع
  مشكالت العمل

ــ ــشكالت واقعي ة امل
التمهيد للترقية النظرة   

  الشمولية

طول االجتماعات احللـول    
الصراع وانـشغال   ،  الوسط

  األعضاء

    التشكيل اجليد

ــارات  الزيـ
  امليدانية

استطالع أحد مواقـع    
  العمل

ــابالت  ــق املق التطبي
  التنويع

عدم اهتمام  ،  اهود،  الوقت
  البعض

ترتيب وتنظـيم   
مقابلة مـع   ،  جيد

  .املسئولني

يب دف إىل   أسال
تغــيري الــسلوك 

  واالجتاهات

ــات    متثيل األدوار ــاة العالق حماك
  اإلنسانية يف الواقع

، مهـارات االتـصال  
  تفهم النفس واآلخرين

، البعد عن احليـاة العمليـة     
  التحرج من التمثيل والنقد

مـشكلة عمليــة  
ــددة ، أدوار حمـ

  مدرب ماهر

  

ــل  حتليـــ
  املعامالت

فحص عالقات الناس   
  وحاالت الذات

التعرف على الـنفس    
واآلخرين فهم املواقف   

  اإلنسانية

، االفتقار إىل األساس النظري   
  خطورة األمناط

ــشمل  متينــات ت
ــذايت  ــيم ال التقي

  للمتدربني

  

 )١٢٥ص ، م١٩٨١عبدالوهاب : (املصدر

 :ذه األساليب بيشء من اإليضاح عىل النحو التايلوفيام ييل يعرض الباحث هل

  :أسلوب المحاضرة •
عرض شفهي أو كتايب حول موضوع معني يعده ويقدمـه «ا األسلوب بأنه ويعرف هذ

 .)٥١ص، م١٩٩٤، سعادة(» بعناية فرد ذو كفاءة واطالع
وتتوقف جـدوى هـذا األسـلوب عـىل إمكانيـة املحـارض وقدرتـه يف نقـل مـضمون 
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املحارضة إىل ذهن املتدرب حيث يستطيع أن يستوعبها ويفهمها ويقتنع هبا وكذلك عـىل بنـاء 
ويستخدم إلعطاء املتدربني صورة عامة عـن ، املحارضة وفق اهلدف املبتغي منها كأداة تدريب

، درويـش(األساسيات واألنظمة واإلجراءات أو هتيئة املتدربني للمناقشة أو التدريب العميل 
 .)٤٥٠ص، ١٩٩٥

ويتميز هذا األسلوب بأنه يوصل معلومات أو حقائق حمددة للمتدرب ويصلح لعدد كبري 
ً ويؤخذ عليه تناوله للمعلومـات مـن األمـور وعـدم تعرضـه غالبـا .من املتدربني يف وقت واحد

ًللتفاصيل وأيضا قصوره يف حتقيق عنرص املامرسة والتطبيق العلمي وعدم إعطائه ضامنا كافيا بـأن  ً ً
 .)١٩٨ص، م١٩٩٥، سلطان(عون املحارضة ويفهمون موضوعها مجيع املتدربني يتاب

  :لحساسيةأسلوب تدريب ا •
والـصورة األساسـية ، عد هذا األسلوب من االبتكارات احلديثة يف ميدان التـدريبوي

ودور املـدرب ال يزيـد عـن ، هلذا النوع هو االجتامع والنقاش بال هدف حمدد أو جدول أعامل
متابعة املناقشات التي تدور بني املتدربني والعمل عىل توجيهها دون أن يتدخل يف النقاش بأيـة 

، وهيدف هذا النوع إىل إتاحـة الفرصـة للمتـدرب للتعـرف عـىل آراء اآلخـرين، ة كانتصور
إال أن هـذا األسـلوب ، ويستخدم يف تطوير املديرين أو املرشفني أو القيادات وتنمية مهاراهتم

ًوإن كثـريا مـن املتـدربني ال حيتملـون ، قد يؤدي إىل كشف العالقات بني األفراد عىل حقيقتها
 .)٢٠٣ص، م١٩٩٤، زويلف(ة قسوة احلقيق

  :أسلوب التطبيق العملي •
ثـم يـسأل املتـدربني ، وفيه يقوم الدرب بعرض طريقة األداء واإلجراءات التفـصيلية

 مبـارشة بعـد أداءهموتعديل النقص يف ، استيعاهبمملعرفة مدى ، األداءويشجعهم عىل تطبيق 
 ويمكن احلصول عـىل اإلنتاجيةو اليدوية األعامل يناسب األسلوبويالحظ أن هذا ، التطبيق

 األخص يف مجاعات التدريب  عىلاألسلوبنتائج جيدة لو قام املرشف املبارش باستخدام  هذا 
 .)٣٤٢ص، م٢٠٠٦، ماهر(صغرية احلجم 
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ومن مميزات هذا األسلوب تعلم املتدربني بـأرسع وقـت وجتـسيده للـرشح وإعطائـه 
 وقلـة .من احلـواس لـشد انتبـاه املتـدربنيمعنى للكلامت وتوضيحه للرؤيا واستخدامه لعدد 

غري أنه يعاب عليه التكلفة العالية وتعرض التطبيق العمـيل ، الوقت املستخدم للرشح الشفوي
ــف بــسبب تعطــل األجهــزة املــستخدمة يف هــذا الغــرض  ــا للتوق ــيس(ًأحيان ، م٢٠٠٤، تري

 .)٣١٧ص

  :أسلوب تمثيل األدوار •
لة واخللفية العلمية هلا ومبادئهـا ثـم يعطـي  للمشك يف هذا النوع بعرضويقوم املدرب

ًاملدرب ملجموعة املتدربني مثاال عمليا عىل أن يقوموا هم بتنفيذه وهذا األسـلوب مـا هـو إال ، ً
، حماولة لتقليد الواقع وذلـك بأخـذ مـشكلة مـن الوقـع وتـدريب املتـدربني عـىل مواجهتهـا

ثـل حـل مـشاكل اجلامهـري ويستخدم هـذا األسـلوب لعـدة أغـراض ويف جمـاالت خمتلفـة م
-٣٤٢ص ص ، م٢٠٠٦، مــاهر( الــخ ....والعالقــات العامــة وإدارة املقــابالت الشخــصية

٣٤٣(. 
ومن مميزات هذا األسلوب املشاركة الفعلية واالنـدماج للمتـدربني نتيجـة جتـسيم األوضـاع 

عدم إمكانيـة إال أنه يعاب عليه ، الفعلية للحياة الواقعة وتنمية املهارات والقدرات للمتدربني
 )٣٩ص، م١٩٩١، الزيادي(إجياد جو حقيقي للعمل الذي تظهر فيه املشكلة 

  :أسلوب دراسة الحالة •
ويعني عبد الوهاب باحلالة بأهنا عبارة عن مشكلة حقيقية أو مفرتضة مدونـة يف تقريـر 

عبـد (يشمل جمموعة من احلقائق واألرقـام والبيانـات التـي ختتلـف بـاختالف كـل مـشكلة 
 .)١٣٠ص، م١٩٨١، الوهاب

إال أن هذا األسلوب حيتاج إىل وقت طويل لدراسة ومناقشة احلالة من قبـل املتـدربني 
باإلضـافة إىل ، وكذلك احلاجة إىل الرتكيز العايل واملتواصل من قبلهم طوال فرتة دراسة احلالة

 .)٣٣١ص، م٢٠٠٤، ترييس(احتكار بعض املتدربني املناقشات عىل حساب بقية املشاركني 
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  :أسلوب التعليم المبرمج •
ويتطلب إعداده القدرة عـىل حتليـل ، ويعد هذا النوع من التدريب طريقة للتعلم الذايت

 ترتب بطريقة منظمـة تنـدرج يف صـعوبتها بحيثاملادة التعليمية وجتزئتها إىل وحدات صغرية 
ضـوع ويتوقف نجاح هـذا األسـلوب عـىل تـرابط املو، حتى تصل إىل الوحدة األكثر صعوبة

ًوتسلسله تسلسال منطقيا وصياغة الوحدة بشكل مشوق ينتهي بتساؤالت تعزز عملية التعلم ، ً
 ودعـم الوحـدات بـأدوات .وحتفز املتدرب عىل القيام باخلطوات العالية للوحدة التي ينهيهـا

التعلم املختلفة واألمثلة والرباهني وربط مفهومها باحلياة االجتامعية ما أمكـن حتـى يـستطيع 
 .)٣٢ص، م١٩٩٦، الشاعر(تدرب فهم املوضوع وربطه بالواقع امل

ويتميـز هـذا األسـلوب بمراعاتــه للفـروق الفرديـة بــني األفـراد وتسلـسله املنطقــي 
للخطوات التي تشكل يف جمموعها اإلطار العام للربنـامج وفعاليـة املـشاركة وفوريـة إرجـاع 

 .)٢٤٠ص، م١٩٩٤، وفيقت(األثر للمتدرب وتشجيعه عىل االستمرار يف الربنامج 

  :أسلوب المحاكاة •
حيـث يـتم وضـع ، ًويعترب من أكثر األساليب تطـورا وفعاليـة إال أن تكاليفـه باهظـة

املتدربني يف بيئة تعكس الواقع احلقيقي لعملهم ويتوىل املدرب بعـد ذلـك تـدريبهم عـىل أداء 
ع السمة البارزة يف هذا حيث يعترب متثيل الواق، العمل املطلوب من خالل قيامهم بمهام العمل

 .)١٧٢ص، م١٩٩٧، بربر(األسلوب 

  :أسلوب الزيارات الميدانية •
ويعترب هذا األسلوب من األساليب التدريبية املخطـط هلـا ملكـان يقـع خـارج مكـان 

وذلك لربط النظرية بالتطبيق والتعرف عىل بعـض اإلجـراءات واملـشاكل ، التدريب األسايس
اجهة املسئولني واملتخصصني ومناقشتهم واالستفادة من خرباهتم عىل الطبيعة باإلضافة إىل مو

 .)١٣٨ص، م١٩٨١، عبد الوهاب(
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û ةالتدريبي  العمليةلــــــمراح:  
متر العملية التدريبية بمراحل مرتابطة ومتكاملة ومتتالية حيث يعتمد كل منها عـىل مـا 

حيـث حـددها ، احـلوقد اختلف علامء التـدريب يف التعبـري عـن هـذه املر. سبق من مراحل
واختيار وتصميم الربامج التدريبية ، حتديد االحتياجات التدريبية: بعضهم يف سبع مراحل هي
 واختيـار - واختيـار مكـان وزمـان التـدريب-واختيار املـدربني، املناسبة لتلك االحتياجات
 ].٣٤ص، م١٩٩٢، القبالن[وتقويمه ، وتنفيذ التدريب، الطرق املناسبة للتدريب

مجـع : من عرب عنها بإجراءات العملية التدريبية وحددها يف مخسة إجراءات هيوهناك 
، وتنفيـذها، وتـصميم الـربامج التدريبيـة، وحتديد االحتياجات التدريبيـة، وحتليل املعلومات

 ].١٦٢ص، ١٩٩٧، بربر[ وتقويمها
 حتديد: وهناك من عرب عنها بإجراءات العملية التدريبية وحددها يف سبع خطوات هي

ــة ــل، االحتياجــات التدريبي ــداف، والتحلي ــامج، وصــياغة األه ــصميم الربن ــيم ، وت والتنظ
 ].٧٣ص، م١٩٩٨، رضار[والتقييم والتغذية املرتدة ، وتقديم الربنامج، والتخطيط

أو بـاحثني يف تـسمية وحتديـد مراحـل ويتضح مما سبق أنه عىل الرغم مـن اخـتالف ال
يد االحتياجات التدريبية يأيت يف مقدمة هـذه اخلطـوات إال أن حتد،إجراءات العملية التدريبية
ا لنجـاح بـاقي ًنجاح  يف هذه املرحلة ليس كافيـالوعىل الرغم من أن ، أو املراحل لدى اجلميع

 وهـذه . فشل العملية التدريبيـة بكاملهـاإىل يؤدي ها ن الفشل فيمراحل العملية التدريبية إال أ
لدافعة للباحـث الختيـار هـذه املرحلـة مـن بـني مراحـل  ا القوية األمهية كانت من األسباب

 الثـاين مـن املبحـث األول اجلـزء ويركز .العملية التدريبية لتكون احد أبعاد الدراسة الرئيسية
 .رحلة االحتياجات التدريبيةاخللفية النظرية ملعىل 
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  : االحتياجات التدريبية:ًثانيا

û مفهوم االحتياجات التدريبية:  
معلومـات أو اجتاهـات أو مهـارات أو قـدرات بأهنـاً » ات التدريبيةاالحتياج«تعرف 

إمـا بـسبب تغيـريات تنظيميـة أو ، معينة ـ فنية أو سلوكية ـ يراد تغيريها أو تعديلها أو تنميتها
 وإما بسبب ترقيات أو تنقالت أو ملقابلة توسـعات ونـواحي تطويريـة .تكنولوجية أو إنسانية

فعليـة أو حمتملـة ـ ، ة أو نواحي ضعف أو نقص فنية أو إنسانيةأو حلل مشكالت متوقع، معينة
 .)٦٦ص، ١٩٩٧، عبد الوهاب( ًيف قدرات العاملني أو معلوماهتم أو اجتاهاهتم

ــشري إىل  ــة ي ــوم االحتياجــات التدريبي ــرى صــادق أن مفه ــريات "وي ــة التغ  جمموع
هم لرفع كفاءهتم وفقـا ًوالتطورات املطلوب إحداثها يف معلومات العاملني ومهاراهتم وسلوك

ملتطلبات الزمة حيتاجها العمل لتحقيق أهداف معينة والتغلب عىل املـشكالت التـي تعـرتض 
، صـادق("سري العمل يف املنظمة وتعوق تنفيذ السياسة العامة يف جماالت اإلنتاج واخلـدمات 

 .)٣١ص ،  م١٩٩٢
 بأهنـا حيث عرفها  تعريف صادق عن التعريف الذي أورده الصباب ًخيتلف كثريا وال

جمموع التغيريات والتطورات املطلوب إحداثها يف معلومات واجتاهـات وسـلوك العـاملني  "
  .)١٥٤ ص، هـ١٤٠٢، الصباب ("عىل املشاكل التي تعرتض سري العمل واإلنتاج

 اخلطوات املنظمة املنطقيـة التـي يتبعهـا "أما درة فيشري إىل االحتياجات التدريبية بأهنا 
 يف تنمية القوى البـرشية يف املنظمـة للكـشف عـن الـنقص أو التنـاقض أو املسئولأو املدرب 

وتشخيص ذلـك ، الفجوة بني وضع أو أداء قائم وبني وضع أو أداء مرغوب فيه أو مأمول فيه
واخلروج بنتائج معينة تتعلق بكيفية قدرة التـدريب عـىل تـاليف ذلـك الـنقص أو ، كله وحتليله

 ].١١٢ص، م١٩٩٥، درة [ " أو الفجوة ضالتناق
 االحتياجـات التدريبيـة مـن زاويـة البعـد الزمنـي فريبطهـا إىلوبعض الباحثني ينظر 
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وما جيب أن يكـون عليـه يف فـرتة زمنيـة . الوضع احلايل أخرى أو بعبارة ، باحلارض واملستقبل
 أو حيث يعرب الوضع احلـايل عـن نـواحي معرفيـة أو معلومـات، مقبلة عاجلة أو بعيدة املدى
أو عن ، أو عن ضعف يف األداء والعالقات يراد عالجه وتفاديه، اجتاهات ناقصة يراد تكملتها

مر أو املعرفـة وهذا ما يطلق عليه التدريب املست). تنظيمية أو إنسانية يراد حلها(مشكلة حمددة 
ستوى  الفرق بـني املـ"عىل هذا األساس تعرب االحتياجات التدريبية عن و، املستجدة وتغيريها

واملستوى الواجب توفره عنـد الفـرد ألداء هـذا ، املعريف أو املهاري املطلوب ألداء عمل معني
، هيجـان ("وحتمـل املـسؤولية، والقـدرات اإلبداعيـة، ًاعتامدا عىل االستعداد النفيس، العمل
 .)١٢ص، م١٩٩٧

ب تدريبهم تعبري عن األفراد املطلو " إنام هي  االحتياجات التدريبيةيرى أنوهناك من 
 ويمكن تركيز هـذه  ملواجهة أي من املواقف التي تشري املؤرشات التدريبية إىل احتامل حدوثها

 ):٣٦٥ص، م١٩٨٥، السلمي(املواقف يف مخسة أنواع هي 
املوقف الذي يتـضح فيـه إلدارة األفـراد أن األداء الفعـيل لـبعض األفـراد ال يرقـى إىل     أ ـ 

 .د إىل نقص يف مهاراهتم أو معلوماهتماملستوى املرغوب ألسباب تعو
 املوقـف الـذي تقـرر فيـه اإلدارة تغيــري وصـف الوظيفـة مـن حيـث املــسؤوليات أو   ب ـ

 .الواجبات أو الصالحيات
املوقف الذي تقرر فيه اإلدارة تغيري الظروف واإلمكانيات التي يتم فيها أداء العمـل أو    ج ـ

أو إحـالل ، كزية احلـسابات ونقلهـا إىل الفـروعمثل تنفيذ ال مر، يتم العمل بواسطتها
 .احلاسب اآليل حمل احلاسبات التقليدية يف إعداد كشوف حسابات العمالء

ًاملوقف الذي تقرر فيه اإلدارة إحداث وظائف جديدة متاما أو البدء يف أنشطة جديـدة مل    د ـ 
 .يسبق ألفراد املنشأة ممارستها من قبل

 فيه اإلدارة تعيني أفراد جدد ونقل وترقية أفراد حـاليني إىل وظـائف املوقف الذي تقرر  هـ ـ 
 .خمتلفة عن وظائفهم احلالية

حتليـل جمـاالت عـدم التـوازن بيـت األداء "ويقصد بتحديد االحتياجـات التدريبيـة 
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، خرباء بيمك("املستهدف واألداء احلايل من ناحية والفرص التدريبية املتاحة من ناحية أخرى 
 ).١٦ ص، م٢٠٠٦

 مجيـع التغـريات " وخيلص الباحث إىل أنه يمكن تعريف االحتياجات التدريبية بأهنـا 
 واملتعلقة بمعارفه ومهاراته واجتاهاتـه ومـستوى ،املطلوب إحداثها يف الفرد بواسطة التدريب

 ."أداءه والتي جتعله قادرا عىل أداء مهامه الوظيفية بأعىل درجات الكفاءة والفعالية
 النقص الذي يعـاين منـه الفـرد يف مهاراتـه أو معارفـه أو "ً أيضا بأهنا ًيفهايمكن تعرو

 فـام ال .ويمكن  معاجلته بالتدريب، أو وظيفة معينة،اجتاهاته أو مستوى أداءه ألداء عمل معني
 ."يمكن معاجلته بالتدريب ليس بحاجة تدريبية

û عناصر االحتياجات التدريبية:  
دريبية يتضح أهنـا تتمثـل يف ثالثـة عنـارص رئيـسية من خالل تعريف االحتياجات الت

ألن معرفة خـصائص مـا يـراد تغيـريه ، يل التدريب معرفة خصائص كل منهائويتعني عىل مس
ص ، م١٩٩٢، صـادق(ري وفيام ييل توضيح تلك العنارص يمثل نقطة البداية يف إحداث أي تغي

 :)١٣-١٢ص
 :املعلومات -١

ار جديدة مع فهمها واستيعاهبا إىل احلد الـذي واملقصود هبا احلصول عىل معارف وأفك
مثل معرفة اللوائح املنظمة ، ًيستطيع عنده الفرد أن يعرب عن هذه املعرفة واالستفادة منها عمليا

بحيث يؤدي تعلمها إىل حتسني ، استيعاب معلومات أو حقائق متعلقة بموضوع معني، للعمل
 .أداء الفرد

 : املهارات -٢
رة عىل استخدام وسائل جديدة بطريقة فعالة واسـتخدام نفـس أي اكتساب الفرد القد
ويلزم احلصول عليها توافر عاملني رئيسيني مها املامرسة والتفاعل ، الوسائل بطريقة أكثر كفاءة
 .الصحيح يف املوقف التدريبي
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 :السلوك -٣
ملواقـف بطريقـة رصف نحـو األشـياء أو األشـخاص أو ااملقصود اكتساب نزعات للت

وهـذا يتطلـب حمـو ، نى آخر تكوين مسلك ذهني أو عادة فكرية إجيابيـة جتاههـاجديدة وبمع
وهنـا ال تكفـي املعرفـة وحـدها بـل ، عادات واجتاهات قديمة قبل تثبيت االجتاهات اجلديدة

وكـل زيـادة يف ، للمشاركة بدرجة كبرية من املتـدربني دور كبـري يف ترسـيخ هـذه االجتاهـات
وبالتايل يكـون ، ًالجتاهات تعترب تغيريا توقف عند حد املعرفة فقط تغيري يف ايصحبهااملعرفة ال 

 .هناك انفصال بني ما يقوله الفرد وما يفعله

û أهمية تحديد االحتياجات التدريبية:  
هناك حقيقة ثابتة يسلم هبا معظم البـاحثني واملامرسـني يف جمـال التـدريب مفادهـا أن 

ً التدريبية يعتمد أساسا عىل فعالية عملية حتديـد فعالية ختطيط وتصميم وتنفيذ وتقييم الربامج
، حيث يرتتب عليها تقرير النوع املطلوب من التدريب ومن حيتاج إليه، االحتياجات التدريبية

ومستوى األداء املطلوب ملواجهة مشكالت عملية حمددة أو أهـداف دقيقـة لتطـوير أسـاليب 
 كـام يرتتـب عـىل حتديـد . العاملني يف املنظامتوحتسني األداء احلايل واملستقبيل لألفراد، العمل

ًاالحتياجات التدريبية أيضا تقرير أهداف الربامج التدريبية بدقة ومعرفة الكفايات واملهـارات 
 .)١ص، م١٩٨٨، ياغي(املطلوب اكتساهبا 

 تنبع أمهية حتديد االحتياجات التدريبية من كوهنا املصدر الرئييس ألهـداف الـربامج و
وبالتايل فإن أي قصور أو تساهل يف حتديد االحتياجات التدريبيـة بأسـلوب علمـي  ،التدريبية

ومن هنا تأيت أمهية التدقيق يف حتديـد االحتياجـات ، ًسوف ينعكس سلبيا عىل اجلهد التدريبي
 ).٢٤ص، م١٩٩٠، زاهر(.التدريبية ويف األسس واألساليب التي تعتمد عليها

التدريبية من كثـرة اهـتامم البـاحثني هبـذه املرحلـة كام تتضح أمهية حتديد االحتياجات 
ويرى كثري من العلـامء والبـاحثني أنـه مـن ،  بمراحل التدريب األخرىمبدرجة تفوق اهتاممه
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 عن التدريب أن تقوم بتصميم الـربامج املسئولةمة التي تقع فيها بعض اجلهات ياألخطاء اجلس
الحتياجات التدريبية وذلـك بـاالعتامد عـىل التدريبية وحتديد أهدافها ومضموهنا بمعزل عن ا
درويـش ( ًدون بناء عليهـا احتياجـات املنظمـةتصورات وانطباعات ومالحظات عارضة حيد

 .)٦٣٣ص، م١٩٩٥وتكال
ويشري بعض الباحثني إىل العالقة العضوية بني وظيفة التخطيط يف إدارة التدريب وبني 

يق التوازن احلركي بني أجزاء نظـام التـدريب أمهية حتديد االحتياجات التدريبية من خالل حتق
، ١٩٨٦، حـريب وآخـرون(وبني نظام التدريب والبيئة املحيطة مـن ناحيـة أخـرى ، من ناحية

 .)٧٤ص
ويرتبط نجاح الربنامج التدريبي بالتعرف عىل االحتياجات التدريبية وحتديـدها بدقـة 

لبـاحثني أمهيـة حتديـد االحتياجـات  ويلخص أحد ا.قبل البدء الفعيل يف تنفيذ اخلطة التدريبية
 ):٥٢ص، م١٩٩٢،العبد(التدريبية يف النقاط التالية 

أ ـ      تعترب االحتياجات التدريبية أساس التدريب ومنطلقـه الرئيـيس فمـن الـرضوري أن 
ًتضع كل منظمة نظاما سليام جلميع االحتياجات التدريبية وحرصها ً. 

، ية يعمل عىل مـسايرة التغيـريات املتوقعـة يف املنظمـةب ـ     إن حتديد االحتياجات التدريب
أو تغيـري ، سواء كانت تغريات يف األهداف والسياسات التي يعمل التنظيم من أجلهـا

 .أو تغيري يف نوعية األفراد العاملني، يف طبيعة العمل
ت ج ـ      إن البداية الفعليـة ألي برنـامج تـدريبي ال يمكـن تنفيـذها إال بوجـود احتياجـا

ويتقـرر عـىل ضـوئها حمتـوى األنـشطة ، تدريبية حمددة ترسم لنظام التـدريب أهدافـه
 .التدريبية ومستلزماهتا

إن االرتباط العضوي املتكامل بني املناهج التدريبية مـن ناحيـة وبـني جمـاالت تطـوير 
يـد املعارف واملهارات ذات العالقة بتطوير عمل املتدربني وأدائهم يف العمل جيعل عمليـة حتد

ًاالحتياجــات التدريبيــة عــامال حاســام يف فعاليــة العمليــة التدريبيــة ككــل ونقطــة البدايــة . ً
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خـــرباء .(واالنطالقـــة الرئيـــسية ألي جهـــد تـــدريبي كتـــب لـــه النجـــاح واالســـتمرار
 ).٦١ص،م٢٠٠٦،بيمك

ويذهب الباحث إىل أن االحتياجات التدريبيـة متثـل أهـداف العمليـة التدريبيـة التـي 
 إىل الـذين حيتـاجون األفـرادكام أن حتديد االحتياجات التدريبية يبني مـن هـم ، اينبغي حتقيقه

ب الوصـول وما مستوى األداء الذي جي، هو نوع التدريب املطلوب  وما،تدريب ويف أي قسم
والتخطـيط  عىل التدريب يف استرشاف املستقبل التدريبي للمنظمـة أهنا تفيد القائمنيكام ، إليه

 التدريبيـة املناسـبة جويف تصميم الربام، ديد التكاليف املالية للربامج التدريبيةويف  حت، اجليد له
  .التي تلبي االحتياج التدريبي

û أهداف تحديد االحتياجات التدريبية :  
ً حرص االحتياجات التدريبية احلالية واملستقبلية ألي منظمة يكاد يكون مستحيال مـن إن

ممـا يعنـي ، ًغيري يف أساليب ومعدات العمل تبعا للتطور العلميًنظرا لرسعة الت، الناحية الواقعية
يف ظل هذا القول وتـأثر االحتياجـات التدريبيـة بتنـوع املواقـف ، احتامل بروز حاجات جديدة

وكـذلك بتطـور الظـروف ، وكذلك بتغري املشكالت التي تواجهها املنظامت وتنوعها، وتغريها
ديد االحتياجات التدريبية يمكن أن تـصاغ بحيـث تـربز فإن أهداف عملية حت، املحيطة باملنظمة

 ):١٢ـ ١١ص، م١٩٨٨، ياغي(اجلدوى املنشودة من حتديدها بصورة عامة ومن ذلك 
توضيح من األفراد املطلوب تدريبهم ونوع التدريب املطلوب منهم والنتـائج املتوقعـة  -١

 .منهم

ــة يف املــساعدة يف األداء احلــسن وحتقيــق األهــداف األساســية مــن الع -٢ ــة التدريبي ملي
 .املنظامت

مساعدة القائمني عىل إدارات التدريب يف وضع اسرتاتيجيات وخطـط طويلـة املـدى  -٣
 .هليكل التدريب وتنظيمه وتوجيه سياساته وبراجمه وخدماته وممارسته
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مساعدة إدارات التدريب يف التخطيط اجليد للربامج التدريبية ويف تقدير االحتياجـات  -٤
 .دى القريب واملدى البعيدالتدريبية عىل امل

لتحديــد ) ٣١-٣٠ص، ٢٠٠٢، الطعــاين(ويالحــظ أن األهــداف التــي حــددها
ًاالحتياجات التدريبيـة ال ختتلـف كثـريا عـن األهـداف التـي حـددها يـاغي لعمليـة حتديـد 

 :االحتياجات التدريبية واملتمثلة فيام ييل
 .توضيح الفئة املستهدفة من التدريب -١

 . املناسبةحتديد معدالت األداء -٢

 .تساعد يف التخطيط اجليد للربامج التدريبية -٣

                                                              .تسهم يف تقدير االحتياجات املستقبلية -٤

 .ءهتم من خالل انتقال أثر التدريبإتاحة الفرص لتحسني أداء العاملني وزيادة كفا    -٥
 .ب تدريبهم وجماالت التدريب الالزم هلمكشف مستويات األفراد املطلو -٦

û أنواع االحتياجات التدريبية:  
ًتتنوع االحتياجات التدريبيـة وتتبـاين مـن منظمـة إىل أخـرى طبقـا لظـروف العمـل 

والبـاحثون املهتمـون بالتـدريب خيتلفـون يف حتديـد أنـواع االحتياجـات ، والعاملة بكل منها
وباختالف األطوار التي يعتمـدون ، نظرون من خالهلانظرا الختالف الزوايا التي ي، التدريبية

 .عليها يف حتديد أنواع االحتياجات التدريبية
احتياجات تدريبية (بعض الباحثني يصنف االحتياجات التدريبية يف ضوء اهلدف إىل ف 

واحتياجـات تطويريـة لزيـادة ، واحتياجات تشغيلية لرفع كفاءة العمـل، لتحسني أداء األفراد
أو يف ضوء ، )احتياجات فردية وأخرى مجاعية(أو يف ضوء كثافة التدريب إىل ، )ةملنظمفاعلية ا

 )أو احتياجات قريبة املدى أو احتياجات مستقبلية بعيدة املـدى، احتياجات عاجلة(الزمن إىل 
احتياجات  تدريبية تشبعها اخلربة الداخلية وأخرى تعتمد عىل (أو يف ضوء مكان التدريب إىل 
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احتياجـات تدريبيـة (أو يف ضـوء طريقـة التـدريب وأسـلوبه إىل )  يئـات التـدريبمراكز وه
 .)٧٧ص، م١٩٨٦، حريب وآخرون) (احتياجات تدريبية معرفية نظريةو، تطبيقية

ًأما أكثر التصنيفات شيوعا واستخداما ألنواع االحتياجات التدريبية فهـي تلـك التـي  ً
واحتياجـات ، ظيم اإلداري إىل احتياجات املنظمةتقسم االحتياجات التدريبية  وفق معيار التن

 توضـيح لكـل نـوع منهـا وفـيام يـيل، واحتياجـات الفـرد، واحتياجـات اجلامعـات، الوظيفة
 ):١٢٤-١٢٣ص ص، م١٩٩٢،اهلواري(

  : احتياجات المنظمة-
ويـتم ، وتـستمد مـن أهـداف املنظمـة، متثل احتياجات املنظمة احتياجات كلية شاملة

ويمكن استخدام نتائج حتديـد ، ياجات عن طريق بعض أشكال تطوير املنظمةتلبية هذه االحت
 :احتياجات املنظمة يف

 .أ ـ ربط االحتياجات التدريبية بأهداف املنظمة
 .ب ـ ربط احتياجات املنظمة باحتياجات التدريب لألفراد العاملني

 .»البيئة اخلارجية«ج ـ حتديد القوى اخلارجية التي تؤثر عىل املنظمة 
ت اخلاصة لتحديد األشـخاص رااد احتياجات املنظمة يؤثر عىل القرويالحظ أن حتدي

ويفيـد يف إلقـاء ، والوظائف التـي حتتـاج إىل تـدريب، املحتاجني إىل تدريب وتطوير لقدراهتم
 .الضوء عىل ما تبقى من عملية التدريب والتطوير

  :ـ احتياجات الوظيفة
ًا سهال أو أمرا بالغ الصعوبة حسب نوع الوظيفةهذا النوع من االحتياج قد يكون أمر ًً. 

 تكـون .ًفمثال الوظائف التشغيلية التي تعتمد عىل مهـارات حركيـة عقليـة يمكـن مـشاهدهتا
وحتديـد املعـارف واملهـارات ، العملية سهلة حيث يتم إجراء حتليل للمجال الوظيفي واملهـام

 ثم حتديد معايري األداء . ظروف وأداء املهمة وحتديد.الالزمة ألداء كل مهمة من املهام احليوية
 .النموذجي للعمل
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ًأما بالنسبة للوظائف اإلدارية فهي أكثر تعقيدا بسبب أن ما جيري أثناء تأديـة املوظـف 
 أو .لواجبات وظيفته ال يكون من السهل مالحظته حيـث أنـه يـشتمل عـىل عمليـات عقليـة

طلب الدقـة يف حتديـد االحتياجـات التدريبيـة وهذا النوع من الوظائف يت» السلوك«وجدانية 
 .اخلاصة به

  :ـ احتياجات الجماعة
 وينـتج عـن توريـد .ًوهو ما يكون مرتبطا بمستويات وظيفية أو فئة معينة من األفـراد

، احتياجات اجلامعات ظهور احلاجة إىل برامج التدريب التـي هتـدف إىل تكـوين روح الفريـق
،  وحل املشكالت بواسطة جمموعات صـغرية.ب عىل القيادة والتدري.ومتارين توضح األدوار

 .واجلامعات قد تكون متجانسة من حيث الواجبات الوظيفية وقد تكون غري متجانسة
إن حتديد االحتياجات التدريبية  للجامعات يوضح لنا أن كل هؤالء قـد حيتـاجون إىل 

سـواء كانـت ، العمـلكالتـدريب عـىل اكتـساب روح الفريـق يف ، النوع نفسه مـن التـدريب
 .املجموعة متجانسة أم غري متجانسة

  :ـ احتياجات الفرد
يعتــرب حتديــد احتياجــات األفــراد األكثــر ســهولة مــن كــل مــن احتياجــات املنظمــة 

ًفهذه االحتياجات تعترب أكثر حتديدا حيث يمكن التعرف عليها بتحليـل ، واحتياجات اجلامعة
تعلـيم والتـدريب واخلـربة واملهـارات واملعـارف ال، اخلصائص العقليـة واجلـسمية واخللقيـة

فاحتياجات الفرد عبارة عـن تلـك االحتياجـات ، واألداء السابق لألفراد العاملني، والدافعية
أو تكليفه بأعامل أكـرب ، ًأو بعد أن تلحق التطورات بالعمل مستقبال، التي تنبع من عمله احلايل

جات يمكن معرفتـه بتحديـد املهـارات واملعـارف وهذا النوع من االحتيا، ًبسبب الرتقية مثال
واالجتاهات التي جيب أن يعمل الفرد عىل تطويرها حتى يستطيع أن يـؤدي واجبـات وظيفتـه 

 .احلالية واملستقبلية يف املنظمة
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 ًمجلة وتفصيال) ١١٩ص، م٢٠٠٤، ترييس( عام أورده ً وهذا التصنيف ال خيتلف كثريا
  :حيث قسمها إىل التصنيف التايل

 .احتياجات املنظمة -١

 .احتياجات اجلامعة -٢

 .احتياجات الوظيفة -٣

 .احتياجات املوظف -٤
ويتفق الباحث  مع ترييس واهلواري يف هذا التصنيف ألنـواع االحتياجـات التدريبيـة  
ًوذلك ألهنا ترتبط ارتباطا وثيقا بأهم طرق حتديدها  والتي تـستند إىل حتليـل املنظمـة وحتليـل  ً

 .دالوظيفة وحتليل الفر

û طرق تحديد االحتياجات التدريبية:  
جيمع الكثري من الباحثني عىل وجود ثـالث طـرق رئيـسة يمكـن مـن خالهلـا حتديـد 

وحتليـل الوظيفـة ، حتليل التنظـيم:  التدريبية ألي منظمة إدارية بشكل عام وهي االحتياجات
لنظـام التـدريبي  وتتم هذه الطرق الثالث يف إطار التحليل الـشامل ل.وحتليل الفرد، )العمل(

 الـنقص أو أوجـههبدف التعرف عىل األوضاع التنظيمية واإلدارية للمنظمة وحماولة اكتشاف 
، يـاغي(القصور فيها متهيدا لتحديد املجاالت التي يمكن عالجها من خالل النشاط التدريبي 

  .)٨٠ص ، هـ١٤١٧
 :اإليضاح وسوف يتناول الباحث هذه الطرق الثالث بيشء من 

 .)Organization Analysis( لتنظيماحتليل  -١

 .Job Analysis )العمل(حتليل الوظيفة  -٢

 .)Individual Analysis(حتليل الفرد  -٣
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  :التنظيم تحليل -

يقصد هبا دراسة األوضاع واألنامط التنظيمية واإلدارية لتحديد املواقع داخل التنظـيم 
 حتديـد مـدى توافـق : هـووالغرض مـن حتليـل التنظـيم، ًوالتي يكون فيها التدريب رضوريا
وقياس مدى فاعليته من خالل تقويم النتائج واالنجازات ، التنظيم القائم مع متطلبات العمل

وحتديـد ، )٨٠ص،  هــ١٤١٧، يـاغي(ومقارنتاهـا بالنفقـات واملـوارد املـستخدمة، املحققة
ك بدراسة أي تشخيص الوضع التنظيمي الفعيل وذل، التعديالت الالزمة لزيادة فعالية التنظيم

 :)٩٤ص، م١٩٩٨، ساعايت( وحتليل العنارص التالية
خـصائص ، هيكلهـا الـوظيفي، سياستها ولوائحهـا، بناؤها التنظيمي، أهداف املنظمة
 )حتقيق النتائج املطلوبة(الفاعلية ، استغالل املوارد املتاحة، درجات الكفاءة، القوى العاملة هبا

 احلـوافز ـ األجـور ـ االتـصاالت ـ عالقـات :املناخ التنظيمي والـذي يتـضمن عوامـل مثـل
 .ثم نوع التغريات التي حدثت لكل من العنارص السابقة، الرؤساء والزمالء والثقة واملسؤولية

عند حتليل التنظيم هبدف حتديد االحتياجات التدريبية فـإن الرتكيـز ينـصب عـىل و
) وماهية هـذا التـدريب(ريب  تدالذي حيتاج إيل) إلدارة أو الفرعالقسم أو ا(معرفة املكان 

وعند حتليل التنظيم فإنه يلزم التفرقة بني جـانبني رئيـسيني . ملعاجلة املشاكل التي يعاين منها
وحتليـل املنـاخ التنظيمـي ، Organizational Structureحتليـل اهليكـل التنظيمـي : مهـا

Organizational Climate ،خـرباء  (وفـيام يـيل بعـض املـؤرشات التدريبيـة لكـل مـنهام
 :)٢٣- ٢٢ص ص،م٢٠٠٦،بميك

 : حتليل اهليكل التنظيمي-أ
 .استحداث وظائف جديدة •
 .إلغاء وظائف قائمة •
وبالتــايل وصــف هــذه الوظــائف ، تعــديل واجبــات ومــسئوليات بعــض الوظــائف •

 .ومواصفات شاغليها
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أو إدمـاج تقـسيامت ، استحداث تقسيامت تنظيمية جديـدة أو إلغـاء تقـسيامت قائمـة •
 . بعضها البعضتنظيمية يف

 .تغيري املوقع التنظيمي لبعض الوظائف •
 .تفويض صالحيات بعض الوظائف العليا إىل وظائف أدنى منها •
 .المركزيتهامن ًتركيز بعض الوظائف بدال  •
 .استحداث أنشطة جديدة أو توقف بعض األنشطة القائمة •
اد عـن اختالل اهليكـل الـوظيفي إمـا بزيـادة األفـراد عـن الوظـائف أو نقـص األفـر •

 .الوظائف
 .عدم فاعلية اللجان وطول الوقت املستغرق يف بحث املوضوعات •
 .استمرار شعور بعض الوظائف التخصصية •
 .إصدار قرارات دون وجود أساس من السلطة املفوضة •
 .قصور املعلومات املتبادلة بني التقسيامت اإلدارية •
 .نتائج ومعلومات ختطيط القوى العاملة •
 :نظيمي حتليل املناخ الت-ب
 ارتفاع شكاوى العاملني •
 .ارتفاع معدل دوران العاملني •
 .ارتفاع معدالت الغياب والتأخر عن مواعيد العمل •
 .ارتفاع معدل احلوادث وإصابات العمل •
 .ارتفاع معدل شكاوى العمالء •
 .انخفاض املعنويات كام تظهره استقصاءات اجتاهات العاملني •
  .ره استقصاءات اجتاهات العاملنيضعف االنتامء والوالء للمنظمة كام تظه •
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  ):العمل( تحليل الوظيفة -

يركز هذا األسلوب عىل دراسة وحتليل الوظيفة املؤداة من قبل الفرد من حيث واجباهتـا 
واملهارات واملعارف والسلوكيات ، وعالقتها بالوظائف األخرى، وظروف أدائها، ومسؤولياهتا
وذلك هبدف حتديد االحتياجـات ، وب حتقيقها من شاغلهاومعايري األداء املطل، الالزمة ألدائها

 .)٢٧٣ص، م٢٠٠١، أبو شيخة (.التدريبية  التي يتطلبها إشغال وظيفة حمددة
،  يقـوم هبـا أفـراد التنظـيمالتـي واألعـامل الوظائف دراسة إىلوهيدف حتليل الوظيفة 

لألدوار ذ الواجبات املحددة ويركز عىل معاجلة اإلجراءات التفصيلية لكيفية أداء املهام أو تنفي
 ا واملعـايري املقبولـة يف أدائهـا الوظيفية وللظروف املحيطة بأدائها واملـؤهالت املطلوبـة ألدائهـ

 :لذلك فإن حتليل العمل يعتمد عىل عدة عوامل يمكن استعراض أمهها يف التايل 
 .حتديد الواجبات عىل مستوى املهمة أو الدور الوظيفي:  العمل حتديد -١

 .حتديد كيفية وطرق أداء الواجبات والتقنيات املستخدمة:  األداءوصف -٢

 .حتديد البيئة املادية واالجتامعية املحيطة بإنجاز العمل: ظروف العمل  -٣

 ألداء العمل وكذلك ةحتديد املهارات واملعارف والقدرات الالزم:  املطلوبة تاملؤهال -٤
 .اجتاهات السلوك املطلوب لألداء

حتديد نوعية ناتج العمل وكميتـه لفـرتة زمنيـة معينـة وبـذلك يـساعد : معايري األداء   -٥
 عن جوانب القـصور يف انجـاز وشاملحتليل الوظيفة عىل الوصول إىل تصور متكامل 

مـستوى ( الوظيفية من خـالل املقارنـة بـني املعـايري املحـددة لـألداء األدواراملهام أو 
حتـى تكـشف املقارنـة أسـباب ، )جـاز الفعـيل احلقيقـياإلنجاز املعيـاري وبـني اإلن

ســد الــنقص يف ( معاجلتهــااالنحرافــات يف مــستوى اإلنجــاز وبالتــايل تقريــر ســبل 
حتسني ظروفه أو تغيـري العمـل وتغيـري معـايري األداء ، تغيري تقنيات األداء، املؤهالت
 التدريبيـة املطلوبـة لتحـسني كفـاءة لالحتياجـاتً وكل ذلك  يعني حتديدا دقيقا )ذاهتا
   .)٨٧ص، هـ١٤١٧، ياغي(اء األد
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ويمكن استخدام حتليل العمل لتحديد االحتياجات التدريبية عن طريق دراسة قـوائم 
توصيف الوظائف باملنظمة والتي تشمل مهام كل وظيفة من الوظـائف واملواصـفات الـالزم 
توافرها يف شاغيل هذه الوظائف وعن طريق هذه الدراسة فإنـه مـن املمكـن اخلـروج بـبعض 

 :ؤرشات التدريبية مثلامل
 .اختالف مهارات وقدرات العاملني عن متطلبات الوظائف -
عدم تناسب التأهيـل العلمـي أو اخلـربة العمليـة لـبعض األفـراد مـع متطلبـات أداء  -

 .وظائفهم
اختالف أنامط السلوك الفعيل لألفراد عن األنامط املرغـوب فيهـا كـام حتـددها قـوائم  -

 .توصيف الوظائف
ًفعيل للعاملني مقارنا بمعـايري األداء كـام تربزهـا إحـصاءات املنـشآت ضعف األداء ال -

 ).٢٤ص،م٢٠٠٦، خرباء بميك( .الدراسات العلميةواملامثلة 

   :تحليل الفرد -
يف ، يركز هذا األسلوب عىل مدى قيام املوظف بـأداء واجبـات ومـسؤوليات وظيفتـه

وبنـاء ، العمل الالزمة لتطوير أدائهحماولة لتحديد املعارف واملهارات واالجتاهات وسلوكيات 
 كـام أن التحليـل ال .فإن عملية التحليل هنا تنصب عىل املوظف نفـسه ال عـىل الوظيفـة، عليه

بل يمتـد للوظـائف األخـرى املـستقبلية املتوقـع أن ، ينصب عىل أداء املوظف لوظيفته احلالية
 .)٢٧٣ص، م٢٠٠١، أبو شيخة (.يشغلها الفرد

 أن االهتامم هنا منصب عـىل مـستوى أداء الفـرد الفعـيل ومـدى )بميكخرباء (ويرى 
ويمكن اللجوء إىل املـصادر التاليـة للخـروج ، إمكانية االرتقاء هبذا األداء من خالل التدريب

 :ببعض املؤرشات التدريبية
 ).تقييم رسمي(نتائج تقييم األداء والتي من املفروض أن تتم بشكل دوري باملنظمة  -
 ).تقييم غري رسمي( واملرشفني ألداء مرؤوسيهم مالحظة الرؤساء -
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 .نتائج االختبارات التي تتم باملنشأة من آن آلخر مثل اختبارات املهارة ومراكز التقييم -
نتائج استقصاءات الرأي والتي يمكن أجراؤها من آن آلخر هبدف معرفة رأي األفراد  -

 .يف أدائهم احلايل ومدى حاجتهم للتدريب
املسار املهني وما يرتبط به من فـتح آفـاق للرتقيـة أمـام األفـراد يعـد ًأيضا فإن ختطيط  -

ًمصدرا هاما لتحديد االحتياجات التدريبية  ).٢٤ص،م٢٠٠٦،خرباء بميك(.ً
 عن أيـن اإلجابةو يتضح من العرض السابق هلذه الطرق أن طريقة حتليل املنظمة حتدد 

نـوع (دد طريقـة حتليـل الوظيفـة يف حـني حتـ، ) قـسمأي أو يف إدارةيف أي (نحتاج التـدريب 
ْمن من األفراد حيتاج إىل تدريب(بينام حتدد طريقة حتليل الفرد ، )التدريب املطلوب َ(.  

مـن و  وهناك الكثري من طرق حتديد االحتياجـات التدريبيـة التـي أوردهـا البـاحثون
 ) :١٣٣-١٢١ص ص ، م٢٠٠٤، ترييس(أبرزها ما أورده 

 :اللجان االستشارية •
ً اللجان االستشارية مدخال شائعا مـن مـداخل حتديـد االحتياجـات التدريبيـةتعترب  ً .

املستوى اإلرشايف ومستوى اإلدارة الوسطى (وجتمع اللجان التي متثل كل املستويات اإلدارية 
العـامل والفنيـني (أو املستويات التنظيميـة ، أو التخصصات الوظيفية) ومستوى اإلدارة العليا
 اللجان تأخذوقد . لتحديد ومناقشة االحتياجات وترتيب أولويتها) شارينيواملرشفني واالست

ًشكال آخر حيث يمكن تشكيلها من جمموعة مـن اخلـرباء مـن خـارج املنظمـة لتقـوم باملهـام 
 تقـدم اللجـان )أي يف حالة تشكيل اللجان من الـداخل أو اخلـارج(ويف كلتا احلالتني . نفسها

 .توصيات وال تتخذ قرارات
 : ل اخلطط والتنبؤاتحتلي •

ولكي تسهم يف حتقيق أهداف خطـط ، ًلكي تكون أنشطة التدريب والتطوير فعالة متاما
وإذا مل يـتمخض هـذا . ًفإهنا جيب أن هتـتم أيـضا بـالتخطيط طويـل األجـل، وبرامج املنظمة

فـإن االحـتامل ، االهتامم عن خطط واقعية للتدريب والتطوير تدعم اخلطط الشاملة للمنظمـة
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ًكون كبريا يف أن تتعرض املنظمة لكل أنواع النقص يف املهارات؛ األمر الذي ينتج عنه األخـذ ي
ًوغالبا ما تزيد تكلفة هذه احللول إىل حد كبري عىل العائـد ، ًبحلول يكون التخطيط هلا مترسعا

 .املتوقع من ورائها
ويف ،  املـستقبلوهي حماولة لسرب غور، والتنبؤات عبارة عن توقعات ألشياء مستقبلية 

ويكـون املطلـوب عندئـذ هـو ، الواقع هي عبارة عن تقديرات ألحداث أو ظروف مـستقبلية
إجراء مسح شامل الحتياجات التـدريب والتطـوير يف املنظمـة عـىل ضـوء تنبـؤات وخطـط 

يرتتب عىل األخذ هبذا املدخل حتمل أعبـاء نفقـات حاليـة يف سـبيل ، وكام هو واضح. املنظمة
ولكن النتائج بالغة السوء املحتمـل حـدوثها ، ًاألجل سيتم احلصول عليه الحقامردود طويل 

 .ًنتيجة لعدم األخذ هبذا املدخل جتعل من عملية استبعاده بديال غري عميل
 :مراكز التقويم •

عىل الرغم من أن مراكز التقويم قد أنشئت يف البداية لتحسني موضوعية ودقة وثبـات  
فإهنـا أصـبحت تـستخدم لتـشخيص احتياجـات ، ديـد واجبـاهتمعملية اختيار العاملني وحت
املقومـون بتقـويم سـلوك وأداء املـشاركني / ويقـوم املالحظـون،األفراد للتدريب والتطـوير

وضم تقويامهتم يف ، ومناقشة وتقويم أداء األفراد، وتسجيل مالحظاهتم وانطباعاهتم عن ذلك
فـإن ، التي يمكن معاجلتهـا بالتـدريبوإىل جانب حتديد أوجه الضعف . تقرير رسمي موحد

ومدى املالئمـة ملناصـب معينـة ومـدى ، املقومني يعدون توصيات فيام يتعلق بالقابلية للرتقية
 .املالئمة للمزيد من التطوير ويتم اطالع املشاركني ومرشفيهم عىل النتائج

 :مسح االجتاهات •
، ة وحتـسني االتـصال الـرأيسباإلضافة إىل زيادة دافعية العاملني ورفع روحهم املعنوي 

يساعد مسح االجتاهات عـىل اكتـشاف ، وبيان اهتامم اإلدارة بآراء واهتاممات وأفكار العاملني
وعىل الرغم من ذلك فـإن مـسح االجتاهـات ال يعتـرب . جماالت رضا املوظفني وعدم رضاهم

ولكنه ، لتدريبيةًمفيدا يف حد ذاته للتوصل إىل استنتاجات مبارشة وصادقة حول االحتياجات ا
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 .يوفر فقط مؤرشات عن االحتياجات التدريبية
كـام جيـب أن تكـون ، ًولكي يكون املسح مفيدا جيب حتديد أهداف واضحة وحمددة له 

 . تدور حول قضايا هتمهمو، ويسهل اإلجابة عنها برسعة، أسئلة املسح مفهومة للعاملني
 :مسح مناخ املنظمة •

وفيه يتم حماولة قياس اجتاهات العاملني جتـاه ، اهات يتفرع مسح املناخ من مسح االجت
وتفيد هذه الطريقة يف حتديد نقاط الـضعف والقـوة ، .عوامل تعترب مهمة يف خلق مناخ املنظمة

وعندئذ يمكن استخدام ، واملديرين املشكلني، واألقسام املشكلة، والعوامل الشائعة يف املنظمة
وبالتايل حتسني تركيز التدريب وزيادة . تياجات املحددةالنتائج لتفصيل التدريب عىل قدر االح

 .مالءمته لالحتياجات التدريبية
 :مسح األحداث احلرجة •

 احلدث احلرج عبارة عن واقعة أو موقف يكون أو من املحتمل أن يكون له أثار مهمـة 
ثـة أو وتتطلب هذه الطريقة من املشاركني أن يـصفوا حاد. عىل عملية أو مهمة أو نتيجة أعامل

وحتديد ما إذا كان من املمكـن جتنـب ، وحتديد سبب أو أسباب ذلك، ًترصفا تم بشكل خاطئ
يــتم حتليــل ، وبعــد انتهــاء عمليــة املــسح. ًوكيفيــة جتنبــه إذا كــان ذلــك ممكنــا، هـذا املوقــف

كـام يـتم اسـتخدام االسـتجابات يف احللقـات ، االستجابات وتبويبهـا حـسب نـوع املـشكلة
َّايل متكــن املنظمــة مــن تــصميم التــدريب عــىل قــدر االحتياجــات اخلاصــة وبالتــ، التدريبيــة ُ
 .والظروف واملشكالت اخلاصة باملنظمة، باملشاركني

 :مناقشات اجلامعات •
ويتم يف هذه الطريقة عقد سلسلة من االجتامعات تضم العاملني يف جمال وظيفي معني  

 حتديد مشكالت معينة وحتليـل ويكون الغرض من االجتامعات، أو يف إحدى وظائف املنظمة
وحتديد املجاالت التي يمكن أن يكون التدريب فيهـا هـو حـل املـشكلة أو ، مسبباهتا املحتملة
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وعىل الرغم مـن أن هـذا املـدخل يتميـز بكـسب االلتـزام جتـاه أي نـوع مـن . جزء من احلل
د عليه بنفس درجـة فإنه ال يمكن االعتام، نيني املعًالتدريب؛ نظرا للمشاركة الفعالة للموظفني

وعليه فإن  أفضل تطبيقات هـذه الطريقـة يكـون بالنـسبة للتحليـل . االعتامد عىل بقية الطرق
 .أو عندما يكون استخدام املداخل األكثر دقة غري ممكن، املبدئي لالحتياجات التدريبية

 :مقابالت املوظفني •
ملبـارش للموظـف  عندما يقوم هبا شـخص آخـر غـري املـرشف ا-تعترب مقابلة املوظف 

 مفيـدة يف حتديـد االحتياجـات ولكنهـا –ًألغراض تقويم األداء أو اإلرشاد املهني أو مها معا 
 التدريب للحـصول عـىل أخصائيوتستخدم املقابلة عادة بواسطة . تستغرق الكثري من الوقت

وجهات نظر العاملني جتـاه مـشكالت العمـل ولتحديـد املجـاالت واملهـارات التـي يعتقـد 
ً التي غالبـا مـا تكـون –ويتم إدارة هذه املقابالت . املون أهنم حيتاجون إىل التدريب عليهاالع

املقابـل الـذي يقـوم بتـسجيل مـذكرات كتابيـة عـن /  بواسـطة أخـصائي التـدريب–مقننة 
 .استجابات املقابلني

 :حتليل وصف الوظائف ورشوط التعيني •
عارف والتدريب واخلربة املطلوبة حيدد وصف الوظائف ورشوط التعيني املهارات وامل 

 .للنجاح يف وظائف معينة يف املنظمة
نـامذج (وبتحليل الوثائق املستخدمة يف عملية فحـص واختيـار املرشـحني للوظـائف  

وتقــارير مقــابالت ، وبطاقـة املعلومــات الشخـصية، والتـاريخ الشخــيص، طلـب التوظيــف
ومقارنتها بمتطلبـات الوظيفـة كـام ، )اتونتائج االختبار، ونامذج تقويم املرشحني، التوظيف

واملعـارف ، يمكن حتديد الفجوات بني متطلبـات الوظيفـة، تظهرها سجالت شئون العاملني
 .واملهارات املتوافرة لدى شاغيل الوظيفة
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 :طلبات اإلدارة •
طلبات اإلدارة هي ببساطة املقرتحـات والتوصـيات لتنفيـذ بـرامج تـدريب وتطـوير  
ً املديرين التنفيذيني أو من املستويات األعـىل إمـا تطوعـا أو بعـد طلبهـا التي تصل من، معينة
ًوعىل الرغم من سـالمة القـصد وبعـد النظـر يف هـذه الطلبـات نظـرا للرؤيـة املتميـزة ، منهم

وقـد ال تعكـس متطلبـات ، فإهنا تكون عىل درجة كبـرية مـن عـدم املوضـوعية، للقائمني هبا
ًوال يتطلب وقتـا طـويال، ً يعترب مدخال غري مكلفحقيقة إن املدخل، تدريبية صادقة ولكنـه ، ً

يعاين عدم مشاركة العاملني؛ والقصور يف أخـذ العوامـل التـي تـؤثر يف املـشكلة يف االعتبـار 
وبناء عىل ما سـبق يمكـن القـول إنـه جيـب التحقـق مـن تلـك الطلبـات ، بشكل موضوعي

 .باستخدام طرق أخرى وذلك قبل اعتامدها

 :حتياجات التي تستخدم قوائم املهارات والقدراتاستبانات اال •
ًيتضمن مدخل اسـتبانة االحتياجـات إعـدادا وتطبيقـا وتبويبـا وحتلـيال ألداة تـصف   ً ً ً

، الكتبـة: عـىل سـبيل املثـال(املهارات والقدرات اخلاصة بمجموعة أو فئة معينة من العاملني 
وتتطلب من هـؤالء املـوظفني ) ديرينوامل، واملرشفني، ومربجمي احلاسب اآليل، والسكرتريين

ومن مرشفيهم املبارشين أن يقدروا بشكل مـستقل مـدى انطبـاق هـذه املهـارات والقـدرات 
ويسفر توزيع الـدرجات . ثم يتم تفريغ التقديرات بالنسبة لكل بند، عليهم أو عىل مرؤوسيهم

ًرارات اعتامدا عىل درجـة وعندئذ يمكن اختاذ الق.  عن نظام يعكس األمهية النسبية ملهارة معينة
بمعنى أنه يمكن ختطيط وتنفيذ التدريب بالنسبة لكل املهارات التي حتصل عـىل ، فاصلة معينة

 . درجات أعىل من الدرجة الفاصلة املختارة
 :أسلوب املجموعات االسمية •

ينطوي أسلوب املجموعات االسمية عىل اجتامع مقنن ملجموعة مـن إداراتـه بواسـطة  
ويكون الغرض من االجتامع إعداد قائمة باملشكالت التـي يمكـن التعامـل ، وعةقائد للمجم
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يـتم إعـداد سـؤال : ولقد وصف سكوت وديدرك هذه العملية كام ييل، معها بأساليب أخرى
وجيلـس ، ثم جتتمع جمموعة مكونة من مخسة إىل تسعة أفراد لفحصه، كمحور لعمل املجموعة

، ويكتب كل منهم مـا يـراه إجابـات ممكنـة هلـذا الـسؤالهؤالء األفراد حول مائدة مستديرة 
 بتقديم فكرة واحدة من قائمة األفكار التي -وعندئذ يقوم كل مشارك يف إطار املائدة املستديرة

ويقوم قائـد ، ويتم حتديد  رقم مسلسل لكل فكر فكرة، ًتوصل إليها سابقا كإجابة عن السؤال
وال يـسمح . ورة ذات األوراق التـي يمكـن قلبهـااملجموعة بكتابة بنـود األفكـار عـىل الـسب

وتـشجيع اقـرتاح أفكـار أو ، ولكن يسمح فقط بتوضـيح األفكـار املقدمـة، بمناقشة األفكار
ًعلام بأنه ال يـتم تـشجيع تقـويم األفكـار ، إجابات ذات عالقة باألفكار واإلجابات املطروحة

 .عىل اإلطالق
،  أو األفكـار التـي تـم تـسجيلها بالرتتيـبييل ذلك مناقشة منظمة لكل بند من البنود 

ويطلب من قائد املجموعة من املشاركني توضيح األفكار املطروحة والتعبري عـن تأييـدهم أو 
عندئـذ تقـوم املجموعـة . ويشجع األعضاء عىل املشاركة الكاملـة يف املناقـشة، معارضتهم هلا

رك باختيـار البنـود وعمـل أي أن يقوم كل مـشا، بعملية اقرتاع بشكل فردي ومستقل ورسي
ثـم يـتم جتميـع األصـوات الفرديـة ، ًأولويات هلا وذلك بإعطائها رتبا مسلـسلة أو بتقويمهـا

 .وفرزها وتبويبها ومتثل النتيجة األولويات أو القرارات التي توصلت إليها املجموعة
 قد يعترب أكثـر أسـاليب حتديـد "ويرى سكوت ديدرك أن أسلوب املجموعة االسمية  

 ."الحتياجات التدريبية فاعلية بالنسبة لكثري من احلاالتا
 :مالحظة السلوك •

وينطوي أسلوب مالحظة السلوك عـىل قيـام أخـصائي التـدريب أو املـدير املـسئول  
. أو من خالل متـرين حيـاكي الواقـع، باملالحظة املبارشة ألداء املوظف ملهام الوظيفة يف الواقع

 مواطن الضعف يف األداء والتي يمكن عالجها عن طريق ويكون الغرض من املالحظة حتديد
ويتفرع عن هذا األسلوب أسلوب يتضمن استخدام التمثيل املتخفي وعـىل سـبيل ، التدريب
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ًفإن شخـصا يقـوم بـشكل خفـي بـدور املتقـدم ، املثال فلتقويم مهارات املقابلة لدى املديرين
 .لة لدى مديري هذه األقساملوظيفة يف عدة أقسام ثم يقوم بتقويم مهارات املقاب

ويركز هذا األسلوب عادة عىل مهارات الوظيفـة ولـيس عـىل املعـارف واالجتاهـات  
وعىل الرغم من فائدة هذا األسلوب فإنه يـستغرق الكثـري مـن الوقـت ، اخلاصة هبذه الوظيفة

 ينـتج عـن كام أنه قـد، ًوالتكاليف كام أن دور العاملني ومرشفيهم يف مجع البيانات يكون سلبيا
ًهذا األسلوب تنمية مشاعر االستياء؛ نظرا للجو االختباري أو عمليـة اخلديعـة التـي ينطـوي 

 .عليها موقف التمثيل املتخفي
 :املسح اخلارجي •

يف بعض احلاالت يكون مـن املرغـوب فيـه احلـصول عـىل مرئيـات عـن احتياجـات  
حتديـد أوجـه القـصور يف أداء ًفمـثال يمكـن . التدريب والتطوير للعاملني من خارج املنظمـة

أو موظفي املشرتيات عن طريق اسـتبيانات ، أو أخصائيي عالقات العمالء، موظفي املبيعات
والـوكالء وذلـك للحـصول عـىل املعلومـات ، أو املقابالت مـع العمـالء واملـوردين، املسح
 .املطلوبة
ج إليها املـديرون ًويستخدم املسح اخلارجي أيضا لتحديد املهارات واملعارف التي حيتا 

 .بشكل كبري يف العديد من جماالت األعامل
 :تقويم األداء •

لقد قامت معظم املنظامت بإنشاء نظم لتقويم األداء وسيلة لضامن حتقيق احلـد األدنـى  
ويمكن أن توفر املعلومات . ًوأساسا ملكافأة األداء الذي يتعدى هذا احلد األدنى، ملعايري األداء

ًعليهـا مـن حتليـل تقـويم األداء أساسـا يمكـن االعـتامد عليـه يف حتليـل التي يـتم احلـصول 
االحتياجات حيث يتضمن أي تقويم لألداء ملحوظات تتعلق باحتياجات التدريب والتطوير 

وحتدد الـنظم . للعاملني باإلضافة إىل مالحظات أو تقويامت عن أداء واجبات ومهام الوظيفة
 . األداء احلايل ومستوى األداء املطلوب أو املرغوب فيهاجليدة الفجوات أو االنحرافات بني
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 :وثائق وسجالت األداء •
وسـجالت ووثـائق أخـرى ، يعترب مراجعة وحتليل املتوافر لـدى املنظمـة مـن تقـارير 

ًتكشف مستوى األداء للمهام احليوية أساسا مفيدا لتحليل االحتياجات التدريبية فـسجالت . ً
يـف للعـاملني اجلـدد وشـكاوى العمـالء وأخطـاء العـاملني الغياب واحلوادث وفـرتة التكل

واقرتاحات العاملني وشكاوى العاملني والنزاعات العاملية والوقـت الـضائع ووقـت تعطـل 
اآلالت وإتالف اآلالت وسوء تفـسري سياسـات املنظمـة ودراسـات احلالـة املعنويـة وعـدد 

وتكاليف التشغيل واختناقات اإلنتـاج العاملني القابلني للرتقية والتنبؤات بالوظائف الشاغرة 
والوحدات املرفوضة واملعاد تشغيلها والوقت اإلضايف واإلجازات املرضية والتأخري والوقت 
الالزم إلدخال منتج أو عمليـات جديـدة والعائـد عـىل اسـتثامر وضـبط اجلـودة وسـجالت 

عـد ولـوائح املبيعات وعمليات تـدقيق ومراجعـة التـدريب وتكلفـة الوحـدة وخمالفـات قوا
والتالف أو الضائع من املواد وحجم األعامل املرتاكمـة تعتـرب كلهـا مفيـدة يف حتديـد ، املنظمة

وعادة ما تكون بيانات هذه الوثائق كمية وال حيتاج جتميعها إىل ، احتياجات التدريب والتطوير
 .تكاليف إضافية ما دامت متوافرة بالفعل ألغراض أخرى

 :تقويم املنتج •
يم املنتج مع فحص وتقويم نواتج عمل املديرين أو املرشفني أو الفنيـني أو يتضمن تقو

وذلك باستخدام جمموعة من معايري اجلودة التي تم إعدادها لتلـك ، فئات أخرى من العاملني
عىل سبيل املثال لتقويم كفاءة املديرين يف كتابة التقارير فإنه يـتم احلـصول عـىل عينـة . النواتج

وتقويمها عىل ضـوء املعـايري التـي تـم إعـدادها لتقـارير ، من امللفات املوجودةممثلة للتقارير 
فإنه يمكن ، وباملثل لتقويم قدرة السكرترية عىل إعداد الردود عىل املراسالت الروتينية، املنظمة

 .أخذ نسخ من هذه املراسالت من امللفات وتقويمها
 :االستبانات •

كل العاملني أو عينات خمتارة مـنهم مـن الوسـائل يعترب إعداد اإلستبانة وتطبيقها عىل  
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وحتتـوي معظـم . الشائعة االستخدام يف مجـع البيانـات عـن احتياجـات التـدريب والتطـوير
وتطلـب االسـتبانة مـن ، االستبانات عىل عدد من املهارات أو أوجه السلوك اخلاصة بالعمـل

ويوجد نـامذج أخـرى مـن . اط نق١٠ أو ٥ أو ٣املستجيبني أن يقوموا أنفسهم عىل مقياس من 
كـام أنـه . االستبانات تسأل املوظف أن يقوم أمهية بنود السلوك ومدى كفاءته احلالية يف أدائها

 .يوجد نامذج أخرى يتم ملؤها بواسطة املرشفني بالنسبة لكل مرؤوس
 :اختبارات املهارات •

صة باحتياجـات يمكن إعداد وتطبيق اختبارات املهارات أو الكفاءة لتوفري بيانات خا 
وتكتـشف ، .التدريب والتطوير جلميع العاملني عىل اختالف مستوياهتم ولكل أنواع املناصب

هذه االختبارات عن نقص املهارات بام يف ذلـك املهـارات العقليـة العليـا مثـل مهـارة صـنع 
وتساعد اختبارات املهارات عىل . وذلك إىل جانب كشفها لنقص املعارف الوظيفية، القرارات

بمعنى التدريب عىل املهارات التي تـم تعلمهـا مـن (حذف أو جتنب التدريب غري الرضوري 
ًوعىل الرغم من أن هذه االختبارات مـن املمكـن أن تكـون دقيقـة جـدا باإلضـافة إىل ). قبل

توفريها ألساس قوي لصنع قرارات التدريب فإن تكاليف إعداد هذه االختبـارات قـد يمنـع 
 .من اللجوء إليها

û التدريبية االحتياجاتاختيار طريقة تحديديير معا :  
 من الصعوبة عىل مـسئول أصبح، مع توافر هذا العدد الكبري من طرق حتديد االحتياج

 . من هذه الطرق هي األنسب لالستخدام،أو أكثرأي طريقة التدريب حتديد 
ات هـو جمموعـة مـن  االحتياجـلتحديـدال شك يف أن أسلم أساس الختيار طريقة و 

ًونظـرا الخـتالف ،  من خالهلا معرفة األمهية النسبية لكـل طريقـة يمكنعايري االختيار التيم
التـدريب جيـب أن يقـوم بإعـداد معـايري مـسئول فإن ، أمهية بعض املعايري من منظمة ألخرى

 يمكـن االعـتامد  التي يرى تريـيس أنـه  االختياروفيام ييل جمموعة من معايري. خاصة بمنظمته
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 ) :١٣٥-١٣٤ص ص ، م٢٠٠٤، يستري(عليها 
 .أن تتطلب الطريقة مشاركة كل األعضاء: املشاركة  -١
أال تتطلب الطريقة استخدام أساليب مـسح أو أسـاليب وضـع درجـات : قلة التكلفة -٢

 .أو خدمات استشارية مكلفة) تصحيح(
وأال تتطلـب أكثـر ، إمكانية استخدام الطريقة يف أثناء وقت العمل يف املنظمة: الكفاءة -٣

 .من ساعتني إىل أربع ساعات من كل موظف
أن يكون تصميم اإلجراء الذي تستخدمه الطريقة بحيث جيعل املوظف يـشعر : امللكية -٤

 .بأن املشكالت التي تم حتديدها متثل إسهامه وحمور اهتاممه
أن يصمم اإلجراء املستخدم يف الطريقة بحيـث يكـون سـهل الفهـم : وضوح املفاهيم -٥

 . واملديرين وذلك لتحقيق الشعور باملشاركة احلقيقية لدهيمبواسطة كل العاملني
ويـصنفها إىل فئـات ، أن يفرق إجراء املستخدم بني املـشكالت: التفرقة بني املشكالت -٦

 .ً مصادرها وطبقا للحلول املتاحةحسب
 ملشاعر العاملني فأن يتمخض استخدام اإلجراء عن استشفا: االنطباعات الوجدانية  -٧

 .مشكالهتاجتاه املنظمة و
توجـد لـدى العـاملني حاجـة مـرشوعة ورغبـة يف معرفـة سـبب : مشاركة العـاملني -٨

 .اختيارهم للتدريب
إذا استبعد املرشفون يف عملية حتليل االحتياجات التدريبية فإنه يتوقع : مشاركة اإلدارة -٩

وتتمثل املساندة يف تشجيع حضور العاملني وإتاحة .  للربنامج التدريبيمعدم مساندهت
 .لفرصة هلم لتطبيق املعارف اجلديدةا
يعترب الوقت الكيل املخصص لعمليـة مجـع البيانـات وحتليلهـا قبـل : الوقت املطلوب -١٠

ــد  ــة لتحدي ــاد املهم ــن األبع ــة م ــة املرتفع ــر باالحتياجــات ذات األولوي إعــداد تقري
وتعترب نسبة الوقت الذي يمكن ختصيصه لتحديد االحتياجات التدريبية . االحتياجات
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وثمة عامل آخر وهو كمية الوقت املطلوبـة . ًيوم عمل أخصائي التدريب بعدا آخرمن 
وبناء عىل ما سبق فإن . من املتدربني الذين يصعب ابتعادهم عن أعامهلم لفرتات طويلة

عنرص الوقت جيب أن يشجع أخـصائي التـدريب عـىل تفـضيل اختيـار طـرق حتديـد 
ملطولة أو التي تستغرق كميـة كبـرية مـن االحتياجات املخترصة والعاجلة عىل الطرق ا

 .الوقت
بل جيـب فحـصه يف ، ال جيب النظر إىل عنرص التكاليف من منطلق تبسيطي: التكاليف -١١

ًويف الواقع فإنـه غالبـا مـا تـستبعد . ضوء التكلفة والعائد الناتج من استخدام الطريقة
ــدريب ببــساط" األفــضل "الطــرق  ــة للت ــد إعــداد املوازنــات التخطيطي ًة؛ نظــرا  عن

 . وبناء عليه فإنه يتم اختيار الطرق ذات التكلفة األقل، للمحدودية الكبرية للموارد
ُيعنـى املـسئولون يف املنظمـة بـالتربير املنطقـي لنفقـات :  وتوفري بيانات كميـةاملالئمة -١٢

حيث تفشل الطلبات العاطفية التي تعتمـد عـىل تقـديرات غـري موضـوعية ، التدريب
، بية يف إقنـاع املـديرين بوجـود احتياجـات تدريبيـة فعليـة مهمـةلالحتياجات التدري

) القانونيـة(واملنطقيـة ) املاليـة( والكميـة .)اهلندسية(باإلضافة إىل أن اخللفيات الفنية 
للكثري من املسئولني يف املنظمة تؤدي إىل توجههم إىل االعتامد عىل البيانات املوضـوعية 

   .يف صنع القرارات

û  تواجه عملية تحديد االحتياجات التدريبيةالمعوقات التي:  
عىل الرغم من أمهية حتديـد االحتياجـات التدريبيـة وفائـدهتا التـي تعـود عـىل الفـرد 

إال أن هناك بعض املعوقات التي حتول دون حتقيق الفائدة املرجوة من عملية حتديـد ، واملنظمة
 يف فعاليـة الربنـامج التـدريبي ًالب سـتـؤثرأو حتول دون دقتها وبالتايل ، االحتياجات التدريبية

 .وكفاءته
ويلخص ياغي أهم الصعوبات التي تعرتض عملية حتديد االحتياجات التدريبيـة فـيام 
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 :)١٧-١٦ص ص، م١٩٨٨، ياغي(ييل 
وربـام . للقـوى العاملـة وإمكاناهتـا التدريبيـة، عدم توافر البيانات اإلحصائية الدقيقة -١

ن توفري بيانات حمددة عن الوظائف والكفـاءات يعزى ذلك إىل عجز إدارة التدريب ع
 .املطلوبة لشغلها

قلة الدراسات العلمية التي تناولت حتديد االحتياجات التدريبية للعـاملني بـاألجهزة  -٢
ًممـا يـرتك املجـال مفتوحـا أمـام مراكـز ومؤسـسات التـدريب لالسـتعانة ، احلكومية

 .قرتاحات املتدربنيبمؤرشات للحاجات التدريبية عن طريق االعتامد عىل ا
غياب الوصف الوظيفي الدقيق الواضح املعد بأسلوب علمي ملختلف الوظائف التـي  -٣

ممـا يـؤدي إىل سـهولة حتديـد مـستوى . تتضمنها املنظامت اإلدارية أو األجهزة األمنية
وبالتـايل يمكـن حتديـد االحتياجـات التدريبيـة . التأهيل الالزم لتـشغيل كـل وظيفـة

 .وعيللمنظمة بشكل موض
. عدم وجود مقررات وظيفيـة لكـل وحـدة إداريـة معـدة بأسـلوب علمـي صـحيح -٤

واالعتامد عىل التقدير الشخيص للمقررات الوظيفية الذي يتعذر معـه إعـادة التحديـد 
 .الدقيق إلعداد املوظفني املطلوب تدريبهم يف املجاالت التخصصية املختلفة

امت اإلدارية أو األجهزة األمنية عـن ته باملنظاعجز مؤسسات ومراكز التدريب أو إدار -٥
ويمكـن إرجـاع . حتديد املشكالت اإلدارية الفعلية التي تعاين منها األجهزة احلكوميـة

وقلـة نـدوات اإلدارة العليـا . ذلك إىل قلة االستشارات والبحوث اإلدارية مـن جهـة
ات وبالتايل ضـياع الفرصـة أمـام مؤسـس. ومؤمترات القادة اإلداريني من جهة أخرى

التي يعاين منهـا ) الفعلية(ومراكز التدريب يف التعرف عىل املشكالت اإلدارية احلقيقية 
 .املسؤولون يف األجهزة احلكومية

قلة اخلربات والكفاءات لدى بعض العاملني يف جمال التـدريب أدت إىل ختلفهـم عـن  -٦
م اســتخدام أحــدث األســاليب العلميــة يف حتديــد االحتياجــات التدريبيــة واســتخدا
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وأدى بالتايل إىل التأثري السلبي يف تـصميم وتنفيـذ اخلطـوات . أساليب تقليدية يف ذلك
 .التدريبية

عدم تأمني اآلراء الفاعلة إلظهار مكامن الضعف والقوة يف الربامج التدريبيـة وطـرق  -٧
ًتنفيــذها بــام يــساعد عــىل تطويرهــا وتعــديلها وفقــا لالحتياجــات التدريبيــة الفعليــة 

 .للمتدربني
سبق  أمهية الدور الكبري الـذي تـشكله مرحلـة حتديـد   ماخاللستنتج الباحث من وي

وأن أي خلـل يف هـذه املرحلـة ، االحتياجات التدريبية  يف نجاح العمليـة التدريبيـة بكاملهـا
 تقديم برامج تدريبية متكـررة ونمطيـة  بعيـدة عـن االحتيـاج الفعـيل للمتـدربني إىلسيؤدي 
 . الوقت واجلهد واملال دون فائدةوبالتايل هدر، وللمنظمة
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 المبحث الثاني
 

û ادةــــــــوم القيــــــــمفه:  
 الزوايا التي الختالفتعددت تعريفات الباحثني واملفكرين ملفهوم القيادة وذلك عائد 

فيـاهتم  منطلقـاهتم الفكريـة أو خلالخـتالفأو عائـد  ظـاهرة القيـادة إىلينظر منها كل منهم 
وفـيام يـيل ،  القيادة مـن خالهلـا البيئات واملنظامت التي تم استنتاج مفهومالثقافية أو اختالف 

 :ألهم هذه التعريفات عرض الباحث ي
عمليــة التــأثري يف نــشاطات اجلامعــة لتحقيــق «:  بأهنــا)Stogdill(فيعرفهــا ســتوقدل 

  ).(Stogdill, 1974, p.4 »األهداف
النشاط الذي يامرسه شخص للتـأثري ( : بأهنا)Ordway Tead(أوردواي تيد  هاويعرف

 )يف اآلخرين وجعلهم يتعاونون لتحقيق هدف يرغبون يف حتقيقه
)Tead, 1963,p.20(. 

هي عالقة التأثري بـني القائـد واألتبـاع «:  بأهنا)Richard Daft(ّوعرفها ريتشارد دافت 
 .»ملشرتكوالذين يعتزمون إحداث تغيريات حقيقية حتقق هدفهم ا

 ]Richard L. Daft, 1999, p5[. 
املقدرة عىل التأثري يف جمموعة من األفراد مـن " أن  القيادة هي  Robbinsروبنز ويرى 

 ). Robbins,2000,p.p.131-132. ("أجل حتقيق األهداف
 »بأهنا كل حماولة للتأثري يف سلوك الفـرد أو املجموعـة«:  فيعرفهاHersey هرييس أما  

)Hersey، 1984, p. 16(. 
ً تعريفا خمترصا بأهنـا)وليم توماس و صامويل هيز(ّوعرفها   )فـن التـأثري يف األفـراد( :ً

  .)١٨ص، م١٩٨٩، العقيد صامويل هيز واملقدم وليم توماس(
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فـن التنـسيق بـني األفـراد واجلامعـات «: ٌيف حني يرى كل من ففنر وبرسـثوس  بأهنـا
 .)Pfiffner and Presthus, 1967,p.2 ( .»وشحذ مهمهم لبلوغ غاية منشودة

 كـان هـؤالء ًسـواء،  القدرة عـىل التـأثري يف اآلخـرين" أما ماهر فريى أن القيادة هي 
، مـاهر( "يغـري رسـم أو تنظـيم اآلخرون مرؤوسني يف العمل أو زمالء أو أعضاء يف مجاعـة

 ).٣٠٦ص ،  م٢٠٠٠
 .)٢٠ص، م١٩٨٤، بقريال( »توجيه سلوك اآلخرين«  :عرفها أمحد البقري بأهنايو
 تنظيم وتنسيق نشاط برشي مجـاعي لتحقيـق أهـداف "ريى أن القيادة هي ف كنعان أما

 ).١١٣ص، م١٩٩٢، كنعان ("معينة 
 القدرة  عىل التنسيق والتوجيه جلهود شخصني أو أكثـر "ويرى أبو سن أن القيادة هي 

، أبـو سـن( "د اجلامعـة أفـرااية واملـشاركة مـنهداف املنشودة بأعىل قدر من الكفلتحقيق األ
 ).١٠٥ص ، هـ١٤١٧

 تفاعل بني القائد واألتبـاع " أن القيادة هي stark وستارك grayيف حني  يرى  جراي 
 ).٨٧ص ، م١٩٩٢، كنعان("بغية إنجاز بعض األهداف التنظيمية املشرتكة 

القيـادة  ظاهرة نفسية اجتامعية تقوم عـىل عالقـة تبادليـة بـني "ويعرفها العبودي بأهنا 
ًتقوم من خالهلا القيادات الفعالة بالتأثري بأنشطة اجلامعة وصـوال ، وأفراد املجتمع الذي تقوده

 ).٣٥ص، م١٩٨٤، العبودي(  "  رغبات اجلامعة وإشباعإىل حتيق التوازن بني أهداف املنظمة 
 يف الـصياغة إال اختلفـتومن خالل العرض السابق لتعاريف القيادة يتضح أهنـا وإن 

 اجلوانب التي يرون أهم كل اجتاه الرتكيز عىل أصحابحاول ، اجتاهات ة ثالثانقسمت إىلهنا أ
 .اإلدارةأهنا متيز القيادة عن 

وركـز ،  اجلامعـةأفراد عىل جانب التأثري من قبل القائد يف األولفركز أصحاب االجتاه 
 . اجلامعةفرادأل االجتاه الثاين عىل جانب التوجيه والتنسيق من قبل القائد أصحاب

 وأفـراد االجتـاه الثالـث عـىل جانـب التفاعـل والتبـادل بـني القائـد أصـحابوركز 
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 .من خالل تأثري القائد يف اجلامعة وإشباع رغبات اجلامعة،اجلامعة
فالتوجيـه والتنـسيق وإن ، إليـه االجتاه الثاين فيام ذهبـوا أصحابوخيتلف الباحث مع 

فاملـدير يـامرس مهمـة التوجيـه ،  ال تكفي لتميزه عن املـديرًكان جزءا من مهام القائد إال أهنا
 .ً أيضاوالتنسيق ألفراد اجلامعة يف التنظيم

يف أن القدرة عىل التـأثري ، ويتفق الباحث إىل حد ما مع أصحاب االجتاه األول والثالث
 .يف اآلخرين هي من أهم مميزات القيادة

 حتـت  مغمـورتسعون باملائة منه، ج العائم ظاهرة القيادة أشبه بجبل الثله يرى أننإال أ
 اجلـزء الظـاهر مـن ذلـك عىل يف تعريفهم للقيادة  ركزواويبدو أن معظم الباحثني، سطح املاء

اجلـزء املغمـور وجتـاهلوا ، من تأثري أو توجيه أو تنسيق أو إشباع لرغبات أفراد اجلامعـةاجلبل 
أن يبنـى عـىل جممـوع املكونـات التـي جيـب فمفهوم القيادة ، مكونات القيادة األساسيةوهو 

  .الخ ..استطاع القائد من خالل امتالكها ممارسة التأثري والتوجيه والتنسيق والتخطيط
 جمموع السامت " فعرفها بأهنا، لقيادةلذا فإن الباحث أجتهد يف صياغة التعريف التايل ل

ويستطيع ، تلكها شخص ماالتي يم،  السلوكية واملخزون املعريف واملهاريواألنامطالشخصية  
 وتوجيههم،  التأثري يف اآلخرين وحتفيزهم للتعاون وبذل أقىص ما لدهيم من طاقاتمن خالهلا

 ." التي يرغبها بمفرده أو يرغبها كال الطرفني األهدافلتحقيق 

û ادةــــــر القيـــعناص :  
ثالثـة عنـارص  أن القيـادة تتكـون مـن نتبـنييمكننـا أن ، ومن املفاهيم السابقة للقيادة

 :أساسية هي
 .وجود جمموعة من األفراد يعملون يف تنظيم معني -١
 .قائد من أفراد اجلامعة قادر عىل التأثري يف سلوكهم وتوجيههم -٢
 .هدف مشرتك تسعى اجلامعة إىل حتقيقه -٣
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 :ـ وجود جمموعة من األفراد يعملون يف تنظيم معني١
وقـد ، صور وجود قائد بدون أتباعوال يت، ال يمكن أن تكون هناك قيادة بدون جمموعة

ًيكون احلد األدنى لعدد املجموعة هو ثالثة أفراد مصداقا لقول الرسول الكريم صىل اهللا عليـه 
 ولكـن مـع التطـور يف حجـم ودور »إذا خرج ثالثة يف سفر فليؤمروا عليهم أحدهم« :وسلم

ويـرتبط بوجـود ، املنظامت احلديثة أصبح احلـد األدنـى لعـدد املجموعـة يفـوق ذلـك بكثـري
 .املجموعة عنرص مهم هو اشرتاكهم يف عمل واحد وسعيهم هلدف مشرتك

 :ـ قائد من أفراد اجلامعة قادر عىل التأثري يف سلوكهم وتوجيههم٢
إن القيادة هي القدرة التي يتمتع هبا القائد يف التـأثري عـىل مجاعتـه وتـوجيههم بطريقـة 

 وخلـق التعـاون بيـنهم يف سـبيل حتقيـق هـدف يمكنه معها اكتساب طاعتهم وضامن والئهم
 .معني

 :ـ هدف مشرتك تسعى اجلامعة إىل حتقيقه٣
وأفـضل القـادة هـم ، ال بد من وجود هدف مشرتك يسعى القائد ومجاعتـه إىل حتقيقـه

، وبينام تعتمد القيـادة عـىل عمـق اإلقنـاع، الذين حيددون اهلدف املشرتك بوضوح أمام اجلامعة
ًن يكون اهلدف واضحا متميزافإنه من الرضوري أ وحينام يقبل العـاملون عـىل العمـل فـإنام ، ً

ومهمـة القائـد أن ، واإليامن باهلدف يبعث يف أفراد اجلامعة احلامس،  باهلدفاقتناعهميعود إىل 
  .)٣١٥ـ ٣١٤ص ص ، م٢٠٠٦، النمر وآخرون(يستثمر هذا احلامس لبلوغ اهلدف 

û واإلدارةة بين القيادة ـــــالعالق:  
يلتقي مفهوم القيادة مع مفهوم اإلدارة يف كثري من العنارص لعل أمههـا توجيـه اجلهـود 

 فاإلدارة نوع من التعاون والتنسيق بني اجلهود .البرشية وتنسيقها من أجل حتقيق أهداف معينة
 .)٥٧-٥٦ص ص ، م١٩٩٥، درويش وتكال(قيق هدف معني البرشية املختلفة من أجل حت
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فهناك مـن يعتقـد أن اإلدارة ، لامء اإلدارة إزاء عالقة القيادة باإلدارةوقد اختلفت آراء ع
وهناك مـن يـرى أن اإلدارة علـم ، وهناك من يعتقد أن القيادة جزء من اإلدارة، جزء من القيادة
والقـادة ، ً وينطلق الرأي األول من أن القيادة تكون دائـام يف قمـة اهلـرم اإلداري.بينام القيادة فن
هم لـدهيم تطلـع اسـرتاتيجي شـامل وواسـع وال ينغمـسون يف تفاصـيل األعـامل بحكم موقع
 .الروتينية

ًيف حني أن اإلدارة ترتبط ارتباطا وثيقا بالـسلطة فهـي ال تعمـل إال يف ظـل إجـراءات  ً
أمـا القيـادة ،  لذا فاإلدارة معنية باحلـارض واالسـتقرار.حمددة ولوائح واختصاصات واضحة

 من هنا تصبح القيادة هي الوعاء الـذي .ناء والتنظيم وسلوك أفراد اجلامعةفتهتم بالتغيري يف الب
 .)٣٠-٢٨ص ص، م١٩٩٧، كاللده(توي عىل عنارص العملية اإلدارية حي

ًأما الرأي الثاين الذي يرى القيادة جزءا من اإلدارة فيستند يف رأيـه إىل أن القيـادة هـي 
ًإن كثريا من علامء اإلدارة جعلوا القيادة جـزءا و، إحدى الوظائف واملسؤوليات املنوطة باملدير ً

ًلدرجة أن النظريات احلديثة يف اإلدارة جعلت هلا نموذجا قياديـا منـصهرا ، من ميادين اإلدارة ً ً
 .)٣٤-٣١ص ص، م١٩٩٧، كاللده(ًيف العملية اإلدارية وليس مهيمنا عليها 

لنابعـة مـن الوظيفـة ان انه يمكن للفرد الذي لديه الـسلطة ا) robbins( ويرى روبنز
ولـيس ، ولكن ليس كل القادة مديرون وكذلك ليس كـل املـديرون قـادة، يامرس دور قيادي

ًملجرد أن التنظيم يوفر للمديرين بعض احلقوق فإن ذلك ال يعطي تأكيدا بأهنم سيتمكنون مـن 
 نفس القـدر  إن القيادة التي تنتج خارج نطاق اهليكل الرسمي للسلطة هي عىل.القيادة بفاعلية

وهذا يعني أن القادة يمكن أن يبزغون ، من األمهية بل أكثر أمهية من اإلدارة باستخدام السلطة
ًيف إطــار املجموعــة باإلضـــافة إىل إمكانيــة حـــصوهلم عــىل املنـــصب والــسلطة أيـــضا 

)Robbins,2000,pp.131-132(  
 بعض أوجـه )١(قم يوضح ماهر يف الشكل ر) الرئاسة (واإلدارةوللتفرقة بني القيادة 

 .)٣٠٩ص، م٢٠٠٠، ماهر(املقارنة 
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  )١(شكل رقم 
  املقارنة بني القيادة واإلدارة

  )الرئاسة(اإلدارة   القيادة
 وعلى االجتماعيـ ترتكز على النفوذ والتأثري 

  .قبول األفراد هلذا النفوذ
  .ـ التنظيم الرمسي هو مصدر السلطة

لسلطة الرمسية وعلى إذعان وامتثال األفراد ـ تركز على ا  .ـ اجلماعة هي مصدر السلطة
  .هلذه السلطة

  .ـ السلطة رمسية ومقننة  .ـ السلطة غري رمسية
  .ـ مفهوم أمشل من القيادة  .ـ وظيفة من وظائف املدير

ـ الوصف التنظيمي للعالقات هو جوهر التصرفات   .ـ التفاعل بني األفراد هو جوهر القيادة
  .اإلدارية

 )٣٠٩ص، ٢٠٠٠، ماهر( :املصدر
أنه قد يكون بعض املديرين قـادة   )Daft & NOe(  دافت ونو  ويف هذا اإلطار يوضح

ً وقد تناول الكتاب حديثا يف كثري .ولكن ليس كل القادة اجليدين هم مديرون جيدون، جيدين ّ
ج  فـاإلدارة اجليـدة والقيـادة اجليـدة حتتـا.من كتاباهتم موضوع الفروق بـني اإلدارة والقيـادة

وأحد نقاط االختالف أو الفرق بني ، لكليهام التنظيامت وال يمكن ألحدها أن حيل حمل اآلخر
 فالـسلطة هـي نقطـة قـوة .اإلدارة والقيادة أن املديرين يستخدمون سلطاهتم إلنجاز األعـامل

وأما القيادة فإن قوهتم تأيت من مصادر شخصية مثل السامت واخلـصائص الشخـصية ، اإلدارة
 والقيادة تعمل عىل وجود الرؤية واإلبداع والتغيري ولـيس الثبـات وعـدم . والقيمواألهداف
 كام تركز عىل وجود القيم والرؤية املشرتكة واإلسرتاتيجية وتعمل عـىل حفـز ومتكـني، التغيري
 ويعمل القائـد عـىل الـرتويج . من أجل إنجاز األهداف التي تعمل من أجلها املنظمةالعاملني

وكذلك يعمل عىل توفري رؤية واضـحة لالجتـاه ، لتوجه نحو التطوير والتغيريوالتشجيع عىل ا
ُويفعل ويلهم العاملني ّ ً إن التمييز بني القيادة واإلدارة متثل جانبا ذو أمهية ألن كال منهام تؤدي .ُ ً
 فبالرغم من أنه توجد حاجة كبرية لإلدارة اجليدة للوفاء بااللتزامـات .إىل نتائج هامة للمنظمة

ًفإن القيادة اجليدة أيضا متثل متطلبا أساسيا للتخلص مـن أنـامط العمـل غـري املنتجـة ، حلاليةا ً ً
ومن جوانب التفرقة بـني القيـادة واإلدارة فكـرة أن القيـادة ال ، والتوجه باملنظمة إىل املستقبل
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 .(Daft & Noe, 2001, pp. 379- 381) اد يف وظائف معينة لتامرس تأثريهترتبط بأفرا
ًتناول ذلك أيضا النمر وآخـرون حيـث يـذكرون أن القيـادة ختتلـف عـن الرئاسـة وي

ًاختالفا جوهريا فالرئاسـة ، ويعود ذلك إىل توافر بعض العنـارص القياديـة يف حالـة الرئاسـة، ً
بيـنام تعتمـد القيـادة ، تعتمد يف ممارستها لوظائفها عىل ما متلكه من سلطة منحها إياها التنظـيم

فالقيادة ترتكز عىل قدرات واسـتعدادات طبيعيـة ، اد التنظيم بالقائد وثقتهم فيهعىل اقتناع أفر
ًفالقائد يكتسب سـلطته تلقائيـا مـن ، كامنة يف الفرد تؤهله إلحداث التأثريات يف أفراد اجلامعة

  .)٣١٩ ـ ٣١٨ص ص  ،م٢٠٠٦، النمر وآخرون(اقتناع أفراد اجلامعة به 
 :ة واإلدارة حيث قسم املقارنة إىل أربعة عنارص وهي بني القيادKotterوقد قارن كوتر 

والتنفيـذ واملخرجـات وذلـك كـام يوضـحه ، وتنمية الشبكة البـرشية الالزمـة، نقطة االهتامم
 :)٣٣ ـ ٣٢ص، م١٩٩٩، اهلواري() ٢(الشكل 

  )٢(شكل رقم 
  أوجه املقارنة بني القيادة واإلدارة

  القيادة  اإلدارة  أوجه االختالف

 مط االهتامانق

 :ـ التخطيط واملوازنات١
وضع اخلطوات التنفيذيـة والـربامج الزمنيـة 

وختـصيص املـوارد ، لتحقيق النتائج املطلوبة
 .الرضورية لتنفيذ ذلك

 :ـ حتديد االجتاه١
ًوغالبـا مـا يكـون يف ، تنمية رؤيـة مـستقبلية

ــد ووضــع االســرتاتيجيات ، املــستقبل البعي
 .املطلوبة إلنجاز تلك الرؤية

لشبكة تنمية ا
البرشية 
 .الالزمة

 :ـ تنظيم وهتيئة القوى البرشية٢
وضع هيكل تنظيمـي لتنفيـذ املهـام ووضـع 
األشخاص يف مناصبهم وحتديد املسؤوليات 
وتفويض السلطات من أجل تنفيـذ األعـامل 
املوجــودة يف اخلطــة مــع وضــع الــسياسات 
واإلجــراءات لتوجيــه األفــراد وبنــاء نظــام 

 .ملتابعة التنفيذ

 :يه البرشـ توج٢
االتــصال باألشــخاص مــن خــالل الكلمــة 
والفعل لكل أولئك املطلـوب تعـاوهنم مـن 
أجــل التــأثري عــىل خلــق روح الفريــق بــني 
املجموعات وبني أفراد أي جمموعة وحتقيـق 
التحالف بني تلك املجموعات لفهم الرؤيـة 

 .واالسرتاتيجيات وقبول أمهيتها
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  القيادة  اإلدارة  أوجه االختالف

 التنفيذ

 :ـ الرقابة وحل املشكالت٣
بعة تنفيذ النتائج بشكل تفـصييل وحتديـد متا

 .االنحرافات من أجل تصحيح األخطاء

 :ـ التحفيز واإلهلام٣
تزويد الناس بالقوة مـن أجـل التغلـب عـىل 
املعوقات الـسياسية والبريوقراطيـة واملـوارد 
املالية واملاديـة املتعلقـة بـالتغيري مـن خـالل 
إشباع حاجاهتم اإلنـسانية األساسـية والتـي 

  .ُ ما ال تكون مشبعةًغالبا

 املخرجات

وإمكانية التنبـؤ ، ًـ إنه حيقق قدرا من النظام٤
ــي  ــائج الت ــق النت ــساق الالزمــة لتحقي واالت

 .يتوقعها أصحاب األموال واملتعاملني

ًأحيانا تغيريات جوهريـة ، ـ حيقق تغيريات٤
ومفيدة مثل سلع أو خدمات جديدة يريـدها 

ــستهلك ــة مــع املتعــ، امل ــات طيب املني عالق
ــرشكة قــادرة بــشكل أكــرب عــىل  لتجعــل ال

 .املنافسة
 )٣٣-٣٢ص ص، م١٩٩٩، اهلواري( :املصدر

û ةــــــاإلداريادة ــــــالقي:   
سبق عرضه مـن الفـروق بـني القائـد واملـدير واالخـتالف يف  يتضح لنا من خالل ما

حتتـاج إىل   أن املـنظامت ال.الوظائف واملهارات عىل الرغم من وجود جوانـب مـشرتكة بينهـا
 الـذي جيمـع اإلداريولكنها حتتاج بشدة إىل القائد املدير أي القائد ، املدير فقط أو القائد فقط

 وهو أالساعد يف ظهور مصطلح جديد  وهذا ما، بني معارف ومهارات وقدرات البعدين معا
ف يـلفـوا يف تعرواختلفوا يف تعريفها كـام اخت،  وقد تناوهلا العلامء بالتعريف»القيادة اإلدارية«

وذلك عائد ربام لنفس األسـباب التـي أدت إىل اخـتالفهم يف تعريـف مفهـوم ، مفهوم القيادة
 :وفيام ييل يعرض الباحث ألهم هذه التعريفات، يادةالق
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إن مفهوم القيادة اإلدارية من املفاهيم املحورية التي تشري إىل جمموعة السلوكيات  التي 
ن أجل حث أفرادها عىل حتقيق األهداف املنشودة بـأكرب قـدر مـن يامرسها القائد مع اجلامعة م

حمصلة للتفاعل بني خصال شخصية «وتعد القيادة اإلدارية ، الفعالية وبأعىل درجة من الكفاءة
وسامت النسق التنظيمي والـسياق الثقـايف املحـيط ، وطبيعة املهمة، وخصائص األتباع، القائد
 .)٤١ص ، ١٩٩٢، شوقي(باملنظمة

ري تعريف آخر للقيادة اإلدارية إىل أن القيادة املعارصة هـي عمليـة حـشد األفـراد ويش
اجتاه أهداف مشرتكة ودعمهم ومتكيـنهم للقيـام بـاألعامل الالزمـة لتحقيـق تلـك األهـداف 

)Luthans,2005,p.547(. 
 بأهنا مقدرة املدير عىل حـث وإقنـاع Koonetz & O.Donnelويعرفها كونتز وأدونيل 

 .)(Koonetz & O.Donnel, 1964,p.520ني ليعملوا بثقة ومحاس املرؤوس
نوع من الروح املعنويـة واملـسؤولية التـي تتجـسد يف  «:بأهنا)ففنر وبرسثوس(ويعرفه 

والتـي تتجـاوز ، ق األهـداف املطلوبـةيـوالتي تعمل عىل توحيد جهود مرؤوسيه لتحق، املدير
 Pfiffner and Presthus, 1967,p.106)( »مصاحلهم اآلنية

القيادة اإلدارية هي عالقة التأثري بني القادة وتـابعيهم حيـث يتوجهـون إىل إحـداث "
 .)Daft & Noe, 2001 ،p. 379(" التغيريات التي تعكس أهدافهم املشرتكة

القدوة التي يستأثر هبا املدير عىل مرؤوسيه وتوجيههم بطريقة يتسنى هبا كسب (أو هي 
شحذ مهمهم وخلـق التعـاون بيـنهم يف سـبيل حتقيـق هـدف  ووالئهم وواحرتامهمطاعتهم 
 .)٣٨٦ص ، م١٩٩٥، درويش وتكال(.بذاته

 جممـوع الـسامت الشخـصية  واألنـامط "ويذهب الباحث إىل أن القيادة اإلدارية  هي 
ويـستطيع مـن خالهلـا التـأثري يف ، التي يمتلكهـا املـدير، السلوكية واملخزون املعريف واملهاري

وتوجيههم لتحقيـق األهـداف ، هم للتعاون وبذل أقىص ما لدهيم من طاقاتاآلخرين وحتفيز
 ."املشرتكة للتنظيم وللعاملني
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û ادةـــــــة القيــــــــأهمي: 

، الـروح املعنويـة، املخرجـات الوظيفيـة، وتأثريهـا عـىل األداء حيظى موضوع القيادة
حثني يف خمتلـف العلـوم شـغل العديـد مـن البـا، ومستوى االلتزام نحو العمل بـاهتامم كبـري

 .العلوم السياسية، االقتصاد، اإلدارة، اإلنسانية كعلم النفس
 مؤسسة وجد أن حوايل ١٧٦ ملدة عرشين عاما عىل Occnerويف دراسة طولية قام هبا 

ومن ثم فإن القيـادة ، من نسبة التغري يف الربح يرجع إىل تغريات يف مستوى القيادة العليا% ٣١
 .)٤٢ص،٢٠٠٤، رسمي(.التغري يف أرباح العينة التي قام بدراستها ٣/١ينسب إليها 

 لذا اهتمت الدول املتقدمة والنامية عىل السواء بتدريب قياداهتا اإلداريـة عـىل حـسن 
واهتم الباحثون بدراسة العوامل التي تـؤدي إىل ، إدارة املرشوعات والربامج التنموية املختلفة

وحتويـل ، وتوجيـه سـلوكهم، ثري يف أفكار األفراد ومـشاعرهمبروز القيادات القادرة عىل التأ
ًوذلك انطالقـا مـن أن القيـادة ، الطاقات الكامنة لدهيم إىل حقائق واقعية يستفيد منها التنظيم

 ) ٢٤٣ص ، م١٩٨٠، هاشم(قلب اإلدارة وجوهرها  

ًتعد القيادة اإلدارية باملنظامت عنرصا حيويـا يف حيـاة واسـتمرار وازدهـار نـو شاطاهتا ً
ًوال غرو عندئذ أن نرى اإلدارة العليا يف املنظامت تنفق أمواال باهظة بحثـا ، وعملياهتا املختلفة ً

 وال شك أن تعقد العمليات اإلدارية واالجتـاه .عن املواهب القيادية ومن ثم تدريبها وتنميتها
الظروف السياسية وتعدد العالقات الداخلية واخلارجية وكذلك تأثري ، إىل كرب حجم املنظامت

ة والتقنية عىل هذه املنظامت حيتم عليها مواصلة البحـث واالسـتمرار االجتامعيية واالقتصادو
 .يف التجديد واالبتكار والتطوير وهي أمور ال تتحقق إال يف ظل قيادة إدارية واعيـة ومتفهمـة

 هي حاجة تفوق املوجود ًومما ال يدع جماال للشك أن حاجة املنظامت إىل القيادة اإلدارية الفعالة
وال عجـب ، ّفالقيادة اإلدارية الفعالة تعد سلعة قيمة يف سوق يتميز بالندرة، من هذه القيادات
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عندئذ أن نرى جلـوء املـنظامت إىل اسـتخدام كافـة وسـائل اإلغـراء املاديـة واملعنويـة جلـذب 
دريب والتطـوير وإنفـاق األمـوال الكثـرية عـىل عمليـات التـ، الكفاءات اإلدارية اخلارجيـة

 .)٣٨١-٣٨٠ص، م١٩٩٦، عالقي(اإلداري 
مدير تنفيذي يعملون يف رشكات من بني أكرب ) ١٥٠(ويف بحث مسحي تم إجراؤه عىل 

أفاد ما يقرب من نصف املستجيبني إىل أن القدرة الفعالة عـىل القيـادة هـي ، ألف رشكة يف العامل
 .)Daft & Noe, 2001, pp. 378-388( رشينأكثر مهارات املديرين أمهية يف القرن احلادي والع

هي جوهرة العمليـة اإلداريـة وقلبهـا «ويرى كثري من رجال الفكر اإلداري أن القيادة 
 .)٤٢٩ص، م١٩٦٧، ديموك وزمالؤه( »وأهنا مفتاح اإلدارة، النابض

إن قيادة التنظيم هـي روحـه التـي تتوقـف عـىل فاعليتهـا «ويؤيد ذلك درويش بقوله 
 .)٢٢٠ص، م١٩٧٨، درويش (»تمرار وجودهحيويته واس

ت يف وقتنـا احلـارض ًوتأكيدا عىل أمهية القيادة يشري ياغي إىل أنه أصبحت إدارة املـنظام
ويرجـع الـسبب يف ذلـك إىل نمـو حجـم ،  مما كان عليه احلال يف أي وقـت مـىضًأكثر تعقيدا

، ؤثرات التـي حتـيط هبـاواملعوقـات واملـ، وصعوبة عملية اختاذ القـرارات، املنظامت املضطرد
كذلك  فإن حيوية املنظامت ومدى استعدادها إلنجاز املهام املوكولة إليها ترتبط إىل حـد بعيـد 
ّبطبيعة القيادة اإلدارية التي هتيمن عـىل مقـدراهتا البـرشية واملاديـة وتنـسيقها لـضامن حتقيـق 

إلداري هي التي تدفع الكثري  إن هذه املسؤوليات اخلطرية التي تقع عىل كاهل القائد ا.أهدافها
 األوىل اإلسـرتاتيجيةمن الباحثني والدارسني للنظر إىل القيادة اإلدارية عىل أهنا متثـل الوظيفـة 

 .)١٢١ص ، م١٩٨٧، ياغي(داخل اجلهاز اإلداري 
وتربز أمهية القيادة يف اجلانب التنظيمي لإلدارة من خالل الدور الذي يقـوم بـه املـدير 

يقترص عىل إصدار األوامر والتأكد من تنفيذ النشاطات اإلدارية داخل التنظـيم فهو ال ، القائد
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بكل ما حيفزهم ويبعث النـشاط يف «وإنام يتعدى ذلك إىل تزويد العاملني ، يف احلدود املرسومة
ملا يغرس يف نفوسهم من حـب العمـل املـشرتك ، وحيافظ عىل روحهم املعنوية عالية، نفوسهم

 .)١٠٦ص، ١٩٩٢، انكنع( »وروح التعاون
وتربز أمهية القيادة يف اجلانب اإلنساين لإلدارة بوضوح مـن خـالل تتبـع مـسؤوليات 
القائد اإلداري يف جمال العالقات اإلنسانية واملتمثلة يف تكـوين عالقـات إنـسانية قائمـة عـىل 

شؤوهنم  املرؤوسني يف مناقشة ما يمس وإرشاك، التفاهم املتبادل بينه وبني مرؤوسيه ورؤسائه
، وإشعار كل فرد بالتقدير املناسب له من جمهود يف نـشاط جمموعتـه، وتقبل اقرتاحاهتم القيمة

وإشـباع حاجـات ، وحفز العاملني عىل العمل بحامس ورضا لتقديم أقىص طاقاهتم يف العمل
 .)١٠٨ص، م١٩٩٢، كنعان(ومتطلبات املرؤوسني 

نظامت من خـالل قـدرهتا عـىل توجيـه  هبذه املاالجتامعيويربز دور القيادة يف اجلانب 
نشاطات أعضاء التنظيم الرياضية والثقافية والرتفيهيـة مـن أجـل تعزيـز التعـاون بـني أفـراد 

ً داخل التنظـيم متمـثال االجتامعيإال أن القيادة بدورها تتأثر بام يفرضه عليها اجلانب ، التنظيم
ًكام تتأثر أيضا بام تفرضه القـيم ، اهتميف عادات العاملني وقيمهم وتقاليدهم واجتاهاهتم وتطلع

 )٩ص، م١٩٧٢، إسامعيل(ة السائدة يف املجتمع االجتامعي
القيادة (ويف األجهزة احلكومية يف اململكة العربية السعودية تتعاظم أمهية دور املديرين 

 عمليـة  من الدور احليوي الذي تلعبه هذه األجهزة يفًانطالقا يف تسيري مهام إداراهتم )اإلدارية
ًالتنمية إمجاال حيث يشكل القطاع احلكـومي حاليـا املحـور األسـاس يف دفـع عجلـة التنميـة  ً

وإذا كان األمر كذلك فإن املديرين يمثلون حجـر األسـاس يف قـدرة هـذا ، والتطوير يف البالد
   .)٢٣٣ص، هـ١٤٢٤، عبد العزيز والعامري(القطاع عىل حتقيق أهدافه 
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û  اإلداريةنظريات وأنماط القيادة:   

  :Traits Theoryنظرية السمات 

تستند نظرية السامت إىل افرتاض وجود صـفات وسـامت معينـة تتميـز هبـا شخـصية 
وأن هذه الـسامت يمكـن اكتـساهبا وليـست بالـرضورة وراثيـة ، األفراد القادرين عىل القيادة

وأن القـادة ، كوتنطلق هذه النظرية من املسلمة القائلة بأن سـامت الشخـصية تـؤثر يف الـسلو
يترصفون بشكل خمتلف عن غريهم من األفراد بسبب ما لدهيم من صـفات شخـصية متيـزهم 

 .)٥٩ص، م١٩٩٢، شوقي(عن غريهم 
إىل أن أول مفاهيم القيادة كان يقوم عىل االعتقاد بأن القادة  )(Daft & Noeويشري كل من  

لبـاحثني ملحاولـة حتديـد تلـك وقد شجع هذا االعتقـاد ا، يولدون ولدهيم سامت شخصية معينة
   .)Daft & Noe, 2001, pp. 382-383 (السامت وبالتايل يمكن معرفة القادة ومن ثم تدريبهم

وقد استطاع العديد من العلامء خالل بحوثهم اكتشاف صفات يتسم هبـا القـادة ومـن   
 )٩٠( مـدير و٣٠٠ التـي متـت عـىل Ghiselliًأشهر هذه الدراسات شيوعا دراسـة جيـسييل 

ولقد استطاع أن يكتشف أن املـديرين النـاجحني يتمتعـون بـست صـفات ، منظمة يف أمريكا
  ):٣١٥-٣١٤ص، م٢٠٠٠، ماهر( :شخصية هي كاآليت

  .القدرة عىل اإلرشاف -١
  .الذكاء -٢

  .احلسم -٣

  .الثقة بالنفس -٤

  .دافع عايل لإلنجاز -٥

  .دافع عايل لتحقيق الذات -٦

ات التي تناولت الـسامت القياديـة خـالل  إىل أن معظم الدراسBassكام توصل باس 
  : اشتملت عىل الصفات القيادية التالية)١٩٤٧-١٩٠٤(النصف األول من القرن العرشين 
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  .) القدرة عىل التحدث– االستعداد - الذكاء :مثل(القدرة  -١
  .) املهارات– القدرات الرياضية – املعرفة – التقييم :مثل(اإلنجاز  -٢

  .) املثابرة– املبادأة –د عىل النفس  االعتام:مثل(املسؤولية  -٣

  .)التعاون– حسن العالقات – النشاط :مثل(املشاركة  -٤

ــل( االجتامعــياملركــز  -٥ ــ احلالــة :مث ، الكــاليب (.) الــشهرة–ية االقتــصادة واالجتامعي
 .)١٣ص، م٢٠٠٠

 ومنها عدم وجود أدلة مقنعة تؤكـد االنتقاداتوقد تعرضت نظرية السامت لكثري من 
قة بني السامت القيادية من ناحية والصفات والسلوكيات احلقيقية للقادة من ناحيـة وجود عال

 كام أنه ال توجد مؤرشات عىل توافر سـامت مـشرتكة بـني )١٦ص، م٢٠٠٠، الكاليب(أخرى 
ًفقد يكون شخص معني قائدا ناجحا بـسبب حـسن أخالقـه، القادة وشـخص آخـر بـسبب ، ً

، ب قوته التي تشعر العـاملني بـاألمن حتـت محايتهـاوشخص ثالث بسب، قدرته عىل املالحظة
وشخص رابع بسبب علمه وذكائه مما جيعل أتباعه يثقون يف حـسن تقـديره لألمـور وسـالمه 

 .)٢٣٤ص، م١٩٩٢، كنعان(أحكامه وقراراته 
هذا باإلضافة إىل صعوبة توافر الكم اهلائل من السامت القيادية بـشكل متكامـل لـدى   

ًوأن كثـريا ، ًا من القادة الناجحني ال تتوافر فيهم كل السامت القياديـةوأن كثري، شخص واحد
وأن الـسامت ، من القادة يتوافر لدهيم قدر كبري من السامت القيادية ولكنهم قادة غري نـاجحني

النمـر  () سـيايس– عـسكري – إداري –أمنـي ( جمـال القيـادة ذاتـه بـاختالفالقيادية تتغري 
وكـام ، ذه السامت ليست من العمومية يف كل زمـان ومكـان فه)٣١٩ص، م٢٠٠٦، وآخرون

صورها أنصار نظرية السامت ولكنها حمددة باملجال والزمان فنجاح قائد مـا يف وظيفـة قياديـة 
ً يف فرتة زمنيـة معينـة لـيس مـؤرشا ونجاحه، معينة ال يعني بالرضورة نجاحه يف وظيفة أخرى

إن ، .)٣٣٩ص، م١٩٩٢، كنعـان(مغـايرة لنجاحه يف فرتة أخرى تتطلب قـدرات ومهـارات 
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 يـشري إىل حتديدها للسامت القيادية الواجب توافرهـا يف القـادة النسبي للبحوث يف االختالف
 ال يمنـع مـن متتـع الفـرد الـسامت أو أكثر مـن هـذه لسمة الفرد افتقاد أن :حقيقة هامة وهي

ك فهم ال يتمتعون ببعض مـن وبالرغم من ذل، بمعنى آخر أننا قد نجد قادة ناجحني، بالقيادة
 ويذهب  الباحث إىل أن متتـع الفـرد بعـدد .التي توصل إليها الباحثون يف جمال القيادة السامت

يزيـد  التي تتوافق مع متطلبات التابعني واملنظمة والبيئة اخلارجيـة  الشخصية السامتكبري من 
ً وفرصة الفرد ألن يكون قائدا ناجحااحتاملمن  ً.  

  : Behavioral Theoryسلوكية في القيادة لنظريات الا

 حمـددات أخـرى استكـشاف التي تناولـت نظريـة الـسامت عـىل االنتقاداتساعدت   
 عـىل سـلوك القائـد مـن اهتاممهاوعىل ظهور النظرية السلوكية التي ركزت ، للفاعلية القيادية

ظهرهـا أثنـاء خالل تقييم مرؤوسيه لتحديد كيفية ترصف القائد وماهيـة الـسلوكيات التـي ي
  .)١٩ص، م٢٠٠٠، الكاليب(عملية القيادة 

ويف أوائل اخلمسينات مـن القـرن ، ويف األربعينات، وقد أجريت يف أواخر الثالثينات
أو ، ركـزت عـىل سـلوك القائـد، جمموعة من الدراسات الرائدة يف القيـادة، العرشين امليالدي

وقـد ، ت تتعلـق بالقيـادة الفاعلـة وكانـت هـذه الدراسـاIeadership-styleالنمط القيادي 
، أو أكثر فاعلية حتت أي الظروف، ًحاولت أن تكتشف أي األنامط القيادية أكثر تأثريا من غريه

وكـان هـذان ، ًوكانت السمة األساسية يف هذه الدراسات املقارنة بني نمطني أساسيني تقريبـا
والـنمط األوتـوقراطي ، الـديمقراطيومهـا الـنمط ، النمطان مضادان لبعضهام يف اخلصائص

 ).٣١٦-٣١٥ص،  م٢٠٠٠، ماهر(
  :وكانت أهم الدراسات كاآليت

 .Iowa Studiesدراسات أيوا  -١
 Ohio State Studiesدراسات أوهايو  -٢
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 Michigan Studiesدراسات ميتشجان  -٣

 X&Y The TheoryOfv ص،  سنظرية -٤

 Managerial Gridنظرية الشبكة اإلدارية  -٥

 Participative Ieadershipنظرية املشاركة  -٦

 الــسلوكي االجتــاهً تــصويرا للدراســات والنظريــات املتــضمنة يف )٤(ويقــدم شــكل 
 .للقيادة

  )٣(شكل رقم 
  دراسات ونظريات أمناط القيادة

 أنامط القيادة الدراسة أو النظرية
 أيوا

 أوهايو
 ميتشجان

 ماكجرجيور
 الشبكة اإلدارية

 املشاركة

 تسيبي.............تسلطي
 احلساسية لآلخرين......... .لعملتنظيم ا

 مهتم بالعاملني..............مهتم باإلنتاج
 ص..................س
١.٩..................١.٩ 

 مشارك................غري مشارك
 .)٣٣٢، م٢٠٠٠، ماهر(:املصدر
 :وفيام ييل يستعرض الباحث هذه الدراسات

 :Lippitt,Lewin,Whiteوايت ، دراسة ليبت لوين :يواأدراسة  -١

 والدراسات التجريبية عن األنامط بالدراسة الرائـدة التـي قـام هبـا ليبـت االهتاممبدأ   
Lippitt إىل التقسيم املعروف لألنامط القياديةوانتهت م ١٩٣٩ وآخرون عام :  

  :قيادة تسلطية  )أ 

  .اهلابطاالتصال ، التحديد الدقيق ألنشطة العمل، إمالء القرار،  السلطةباستئثارتتصف 
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  :قيادة ديمقراطية ) ب 

تقـديم العـون الفنـي ، تـشجيع العالقـات، موضـوعية النقـد، تتصف بتشجيع املـشاركة
  . باألفراداالهتامم، واملعنوي

 : قيادة ترسلية )ج 

، ال تتدخل يف شـئون العمـل، ينحرص دورها يف تقديم املعلومات، تتصف بسلبية التوجيه
 .انطوائية

ًوعة من العموميات الوصفية للسلوك القيادي طبقا للنتائج  وقد توصلت الدراسة إىل جمم
  :السالفة يمكن إجيازها كالتايل

،  يف كل من حجم وكفاءة العملانخفاض، ط التسلطي تنعدم روح اجلامعةميف ظل الن -١
، التـضحية بـأفراد اجلامعـة، امليـل إىل اإلتـالف، مزيد من العدوانية، خلق روح التربم
  . عامل الفرديةانتقاء، االعتامدي التوكييلشيوع األسلوب 

 مـستوى ارتفـاعط الـديمقراطي يرتفـع مـستوي كفـاءة وفاعليـة العمـل ميف ظل الن -٢
 مـستوى التفكـري اجلامعـي ارتفاع، بتكاريةاال،  مستوى دافعية اإلنجازارتفاع، االلتزام

 .)٤٦، ٤٥ص ص، م٢٠٠٤، رسمي (.واملشاركة،  مستوى التفاعلارتفاع، )نحن(

  :امعة ميتشجاندراسة ج -٢
 باسـتخدامكان اهلدف منها التعرف عىل األنامط القيادية وعالقتها بمستوى اإلنتاجيـة   

  .املنهج املقارن بني األقسام ذات اإلنتاجية املرتفعة وتلك ذات اإلنتاجية املنخفضة
 : من نتائج هذه الدراسة وجود نمطني مهاLikert ليكرت استخلصوقد 
  .نمط موجة نحو األفراد  )أ 

  .نمط موجة نحو العمل واإلنتاج  )ب 

 نتائج هذه الدراسة إىل وجود عالقة إجيابية بني النمط القيادي املوجه نحـو انتهتوقد   
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 دال بـني ارتباطعىل حني وجد ،  مستوى كل من اإلنتاجية والروح املعنويةارتفاعاألفراد وبني 
، رسـمي (. املعنويـة مـستوى اإلنتاجيـة والـروحانخفـاضالنمط املوجه نحـو العمـل وبـني 

 .)٤٦ص ، م٢٠٠٤

 :Ohioهايو دراسة جامعة أو  -٣
 . الدراسة عىل بتحديد العالقة بني السلوك القيادي وكل من أداء ورضا األفراداهتمت  

وقد ركزت الدراسة عىل حتديد أبعاد السلوك القيادي يف ضوء جمموعـة األدوار القياديـة التـي 
 .ها بتوقعات األفراد عن تلك األدواريتعني عىل القائد القيام هبا ومقابلت

، التمثيـل، االتـصال، العـضوية،  املبـادأة:وقد تم حتديد تلك األدوار يف األبعاد التالية
 .التقرير، اإلنتاج، السيطرة، التكامل
 بعـد معاجلـة البيانـات إىل حتديـد أربعـة أبعـاد للـسلوك Halpienقد توصل هالبن و
 :القيادي هي

  :االهتامم باألفراد  )أ 

  .والثقة املتبادلة، االحرتام، ويشري إىل سلوكيات تتصف بالود

  :االهتامم بالعمل )ب 

  .اختاذ القرار، حتديد العالقات، وتشري إىل القدرة عىل تنظيم العمل
 .وتشري إىل سلوكيات ترتبط بدافعية اإلنجاز :اهتامم باإلنتاج )ج 

الضغوط التي يتعرض هلا و، ةاالجتامعيتشري إىل الوعي بالعالقات  :االجتامعيالوعي   )د 
 .)٤٧ص ، م٢٠٠٤ ،رسمي( .األفراد

 :نظرية س ونظرية ص -٤
 »ص« ونظريـة »س« بتقـديم نظريـة Douglas McGregoerقام دوجالس ماكجرجير 
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X- Y Theory٥( ويقـدم شـكل . وذلك كبلورة عامـة وتلخـص البحـث يف أنـامط القيـادة (
  هوكامل، لنظريتني تأخذان طريف نقيض من اٌ وكل.ًتلخيصا ومقارنة بني نظرية س ونظرية ص

 فهناك نظريـة س التـي تقابـل أنـامط القيـادة التـسلطية .احلال يف معظم دراسات أنامط القيادة
كـام أن هنـاك نظريـة ص التـي ، واملهتمة باإلنتاج والتي ترتكز حول تصميم العمل وإجراءاته
التي ترتكز حول العاملني والعالقات تتشابه مع أنامط القيادة الديمقراطية واملهتمة باآلخرين و

 .اإلنسانية
أن القائـد النـاجح هـو الـذي هيـتم بالعالقـات اإلنـسانية ) ٤(كام يبـني الـشكل رقـم 

 وأن نمط القيادة الناجح هو الذي يعطـي فرصـة للعـاملني .واحتياجات العاملني ومشاعرهم
ومـن خـالل ، سهممن خالل إرشاكهم يف حل مشاكلهم وصناعة واختـاذ القـرارات التـي متـ

 .يستطيعوا أن يلبوا من خالهلا احتياجاهتم وأن يشبعوا هبا حاجاهتم، إعطائهم حوافز
  )٤(شكل رقم 

  نظرية س ونظرية ص

 )ص(نظرية  )X(نظرية س 
 .ويكره العمل، اإلنسان كسول بطبعه -١
 .اإلنسان غري راغب يف حتمل املسؤولية -٢
 .اإلنسان لديه الدافع إلنجاز يف العمل -٣
ان مدفوع فقـط بواسـطة احلاجـات اإلنس -٤

 .الفسيولوجية واألمان
إذن يمكن دفع الناس للعمـل مـن خـالل  -٥

ـــد ـــسلطة الرســـمية، التهدي ، واســـتخدام ال
 .واحلوافز األجرية

 .العمل وبذل املجهود أمر طبيعي لإلنسان -١
 .اإلنسان مستعد لتحمل املسؤولية -٢
اإلنسان لديه قدر من االنـضباط والـدافع  -٣

 .لإلنجاز
 لديه احتياجـات متعـددة يـود أن اإلنسان -٤

 .يشبعها
يمكن دفـع النـاس مـن خـالل املـشاركة  -٥

 . والعالقات اإلنسانية واالهتامم بالعاملني
 )م٢٠٠٠، ماهر(املصدر 



 اإلطار النظري والدراسات السابقة/ الفصــــــل الثاني
 

 

٩٥ 

، ص تتمثـل يف أهنـا بلـورة للنظريـات الـسابقة، إن املسامهة التي تقـدمها نظريتـي س
 .لنظريات الثالثة السابقةوبالتايل فهي تعاين من عدم الدقة التي تعاين منها ا

 :نظرية الشبكة اإلدارية -٥
 الـسلوك القيـادي يف )Blake and mouton(ويف هذه النظرية يصف بليك وموتـون 

مخس جمموعات أساسية تعكس درجة اهتامم القادة يف كل منها بدرجات خمتلفة من املحـورين 
 .املني وبالعالقات اإلنسانيةاملذكورين ومها درجة االهتامم باإلنتاج أو درجة االهتامم بالع
 )٥( الشكل رقـم كام هو موضح يف وتوضح هذه األنامط يف شبكة أو مصفوفة إدارية

 :) ٣٣٥ص ،م٢٠٠٦،وآخرونالنمر (
   )٥(الشكل رقم 

  شبكة أمناط السلوك القيادي
    عاٍل     
      ٩  

  ٩- ٩منط 
التركيز على اإلنتاج من خـالل   
إشباع حاجات العاملني وزيادة    

ــيم   ــائهم للتنظ ارة اإلد(انتم
  )اجلماعية

      

  ٩- ١منط 
يتركز اهتمام اإلدارة على تلبية     
حاجات العاملني ورغبام على    

اإلدارة (حساب أهداف التنظيم    
  )اجلماعية

٨  

           ٧  
            ٦  
      

  ٥- ٥منط 
إجياد نوع من التـوازن بـني       
حاجات التنظيم وحاجـات    
العاملني مما حيقق نوعـاً مـن       

  . ستقرار واإلنتاجيةاال

      ٥  

     ٤  
      

  ١- ٩منط 
التركيز على اإلنتاج فقط دون     
االهتمــام حباجــات العــاملني 

  )اإلدارة العلمية(ورغبام 
      

  ٢- ١منط 
بذل جهود متدنية سواء إلرضاء     
العاملني أو لتحقيـق أهـداف      

  )اإلدارة السلبية(التنظيم 

٣  
٢  
١  

لني
عام

 بال
مام

الهت
ى ا

مد
  

   متدٍن  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  ٦  ٧  ٨  ٩

 )٣٣٥ص ،م٢٠٠٦،وآخرونالنمر ( :املصدر 
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 : هذه النامذج كالتايل)إبراهيم(ويعرض 
وال ، وهو الذي يرتك العمل دون تدخل أو اهتامم باإلنتاج أو بالعاملني: القائد السلبي -١

ويبتعـد عــن املـشكالت ويكتفـي بنقـل األوامــر ، يـشارك يف أي تفـاعالت اجتامعيـة
 .يتأكد من عدم تعرضه للمسؤولية عن األخطاءو، للعاملني

ويـستخدم القـوة للـضغط عـىل املرؤوسـني ، وهو الذي هيتم باإلنتـاج: القائد العميل -٢
 من ًويقل اهتاممه باألفراد انطالقا من أن كفاءة التشغيل تنبع، للوفاء بمعدالت اإلنتاج

 .تنظيم العمل وإتباع األوامر

 باألفراد ويعمل عىل خلق جو عائيل وعالقات طيبة وهو الذي هيتم: االجتامعيالقائد  -٣
 .مع العاملني دون اهتامم بزيادة اإلنتاجية

وهو الذي هيتم بالتوازن بني إشباع حاجات العاملني وحتقيـق أهـداف : القائد املعتدل -٤
 .اإلنتاج

وحيرص عـىل تكـوين ، ًوهو الذي يركز اهتاممه عىل األفراد واإلنتاج معا: القائد املثايل -٥
مما يؤدي إىل ارتفاع معـدالت ، ق عمل مرتابطة ويدعم شعور االلتزام لدى العاملنيفر

 ]٣٦٥-٣٦٤ص ص، ١٩٩٧، إبراهيم[ كل من اإلنتاج والرضا الوظيفي 

 :القيادة باملشاركة -٦
ومـن هـذه ، يرتبط موضوع القيادة باملشاركة بموضوعات أخرى مشاهبة ومتداخلة معه

 وتقدم فكرة القيـادة .وتفويض السلطة، القات اإلنسانيةوالع، املوضوعات ديمقراطية العمل
وذلك حيث يمكننا أن نفرق بني عدة أنـامط ، باملشاركة إثراء لظاهرة األنامط والسلوك القيادي

وذلك من وجهة نظر القدر الذي يسمح به القائد للمرؤوسـني يف االشـرتاك ، سلوكية للقيادة
، م٢٠٠٠، مـاهر( ومعاجلة املوضوعات التي متـسهم يف صناعة واختاذ القرارات وإبداء اآلراء

  .)٣٢٨-٣٢٥ص
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ً نموذجا حتليليا ألنواع القيادة Tannenbaum and Sehmidt  ويقدم تانينبوم وشميت ً
  .)٦(هر هذا النموذج يف الشكل رقم  ويظ.باملشاركة

  )٦ ( رقمشكل
  أنواع القيادة باملشاركة  

 
 )٣٢٧ص، م٢٠٠٠، ماهر(: املصدر

ّيمكن أن نتبني األنامط السبعة للقيادة مـن أقـىص ) ٦(ر ما يوضحه الشكل رقم ويف إطا
 : اليمني إىل أقىص اليسار كام ييل

فهو يقوم بصناعة واختاذ القـرار ، ًويعرب هذا النمط عن قائد متسلط جدا: النمط األول
 مرؤوسـيه وهو يفرض رقابة لصيقة عـىل، بنفسه ثم يعلنه عىل املرؤوسني لكي يقوموا بالتنفيذ

 .وال يرتك هلم حرية الترصف يف الطريقة التي يؤدون هبا العمل، أثناء أدائهم للعمل
ولكنـه حيـاول ، يقوم بصناعة واختاذ قراراته بنفسه، يعرب عن قائد متسلط: النمط الثاين

وهو يفـرض رقابـة عـىل مرؤوسـيه أثنـاء أداءهـم ، إقناع املرؤوسني هبا لكي يقومون بالتنفيذ
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ًوال يرتك هلم إال قدرا ضئيال من احلريـة يف أسـلوب أداء ، ويقوم بتوجيههم باستمرار، للعمل ً
 .العمل

 مـع يناقـشهثـم ، ويف هذا النمط يقـوم القائـد بـصناعة واختـاذ القـرار: النمط الثالث
ًوهو يعترب قائدا متسلطا إىل حد مـا، ولكنه ال يكون عىل استعداد لتغيري هذا القرار، مرؤوسيه ً ،
ًوال يـرتك هلـم قـدرا مـن حريـة ، ًيضا يفرض رقابة عىل مرؤوسيه أثناء أدائهـم للعمـلوهو أ

 .الترصف يف أسلوب أداء العمل
ًنمطا وسطا بني الـنمط الـديمقراطي والـنمط ، يعترب هذا النمط القيادي :النمط الرابع ً

سـتعداد ويكـون عـىل ا، ثم يناقـشه مـع مرؤوسـيه، حيث يقوم القائد باقرتاح القرار، املتسلط
ً وهو يرتك ملرؤوسيه قـدرا معقـوال مـن حريـة التـرصف يف أداء .لتغيريه إذا تطلب األمر ذلك ً

 .ولكنه يقوم بإعطائهم بعض التوجيهات أثناء ممارستهم للعمل، عملهم
حيـث يقـوم القائـد ، يتضمن هذا النمط درجة أعىل من الديمقراطيـة: النمط اخلامس
رتاحات من املرؤوسني بخصوص مـا يمكـن اختـاذه مـن وتلقي االق، بعرض املشكلة للنقاش

وهو يرتك للمرؤوسني حرية أكـرب يف التـرصف أثنـاء أدائهـم ، ثم يقوم هو باختاذ القرار، قرار
 .مع إعطاء بعض التوجيهات والتدخل إذا لزم األمر، لعملهم

حيـث يقـوم القائـد ، يتضمن هذا النمط درجـة أعـىل مـن الديمقراطيـة: النمط السادس
ثم يفوضهم يف اختاذ القرار وهو ال يتدخل يف أسلوب ، ومناقشتها مع املرؤوسني، رض املشكلةبع

 .حيث يسمح هلم بحرية أكثر يف أداء العمل، أداء املرؤوسني لعملهم إال يف حاالت الرضورة
فهـو ديمقراطـي لدرجـة أنـه يـرتك ، يعرب هذا النمط عن قائد متـسيب: النمط السابع
وهـذا القائـد يفـوض سـلطاته ، ويتخذوا القرار بـشأهنا،  لكي يناقشوهااملشكلة للمرؤوسني

وهـو يـرتك ، لدرجة أن عملية صنع واختاذ القرار تكون مركزة يف يد املرؤوسـني، للمرؤوسني
ًوال يتدخل إال نادرا وربام يكون تدخله يف شـكل ، ملرؤوسيه حرية الترصف يف أدائهم لعملهم

 .أن يطلب العلم بام حدث
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  :Situational Theory  ة الموقفيةالنظري

ًلقد كان الفشل اجلزئي لنظريـة الـسلوك واألنـامط القياديـة يرجـع أساسـا إىل حماولـة 
،  عالقات واضحة ومبارشة بني هذه األنامط وبني سلوك املرؤوسنياكتشافالباحثني والعلامء 

 مواقف وظـروف  وقوهتا يفاجتاههاولقد أوضحت كثري من الدراسات أن هذه العالقة يتضح 
فاملرؤوسـني جيـب ،  فعىل سبيل املثال يمكن لنمط القيادة املشاركة أن تؤيت ثامرها.قيادية معينة

فـالنمط ،  والعكـس. يكونوا عىل قـدر معقـول مـن اخلـربة والقـدرة والرغبـة يف املـشاركةأن
خلربة وال التسلطي من القيادة قد يفيد يف ظروف مليئة بالضغوط أو املرؤوسني ليس لدهيم ال ا

 .)٣٣١م ص٢٠٠٠، ماهر(الرغبة يف املشاركة
 واإلدارة باملقارنـة االجـتامعًوتكتسب نظرية املوقف يف القيادة تأييدا بـني أكثـر علـامء 

 .)٣٨٧ص، م١٩٩٦، عالقي( .بنظرية السامت
وتقوم هذه النظرية عىل فلسفة مؤداها أن الظروف هي التي ختلق القادة وتـربزهم وأن 

فالقيـادة ال تـرتبط بـسامت ،  الظروف واملواقف التي يواجهوهناباختالف ختتلف نوعية القادة
بل هناك سامت وخصائص نسبية ترتبط بموقف أو ظرف قائد معـني ، شخصية يملكها القائد

، فتأثري القائد عىل اجلامعة يرتبط بموقف معني يؤثر فيـه ويتـأثر بـه ويتفاعـل فيـه مـع اجلامعـة
ًمع من املجتمعات ليس دليال عىل نجاحه يف كـل املـنظامت تا أو يف جمفنجاح القائد يف منظمة م
 وفلـسفة حياهتـا اجتاهاهتـا املـنظامت واملجتمعـات مـن حيـث فاختالف، ويف كل املجتمعات

 ،م٢٠٠٦، النمر وآخرون( خصائص القيادة فيام بينها اختالفومشكالهتا يؤدي يف النهاية إىل 
 .)٣٢٤-٣٢٣ص 

 وإنام حتـدد ظـروف املوقـف .ة عدم وجود أسلوب قيادي مثايلكام تفرتض هذه النظري
يوضـح العوامـل املوقفيـة املـؤثرة يف حتديـد ) ٧(والـشكل رقـم ، األسلوب املناسب للقيـادة
وحاجـات العـاملني ، ونـضج العـاملني، والصفات،  صعوبة املهمة:األسلوب القيادي وهي

إبــراهيم (ومــصادر قــوة القائــد ، اءوالعالقــة بــني القائــد واألعــض،  القــرار اجلامعــيواختــاذ
  .)٣٦٥ص ١٩٩٧
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  )٧(شكل رقم 
  العوامل املوقفية املؤثرة على فعالية القائد

 
 )٣٦٦ص ، م١٩٩٧، إبراهيم( :املصدر

ومـن ، لذا فإن تأثري القائد يف اجلامعة يرتبط بموقف معني يتفاعل فيه القائد مع اجلامعة  
وقف وظروفه والعوامل اخلارجية املحيطة به وزمانه وتعقيداته تنطلق القدرات صميم ذلك امل

  .)٤٤٤ص ، م١٩٩٥، درويش وتكال(القيادية وتوجه اجلامعة نحو حتقيق اهلدف املنشود 
ويالحظ أن نظرية املوقف مل تنكر دور السامت الشخصية يف حتديد خـصائص القيـادة   

لـذا ، فالظروف املختلفة هي التي تظهر القائـد، نة األوىلولكنها تضع املوقف اإلداري يف املكا
  .)١٦٦ص ، م١٩٩٧، كاللده(ينظر إىل القيادة عىل أهنا موقف يعقبه سلوك أو قرار 

ويــرى بعــض البــاحثني أن الــسامت واملهــارات املطلــوب توافرهــا يف القائــد ختتلــف 
حيـث ، املجتمعات والثقافات اختالف موقفية كثرية منها عىل سبيل املثال اعتبارات باختالف

 القـيم واللغـة والثقافـة اخـتالففـرغم ،  النظرة إىل متطلبات القيـادةاختالفيؤدي ذلك إىل 
 ًاختالفـاإال أن نظرهتام إىل خصائص القيـادة ختتلـف ، واملذاهب السياسية يف أمريكا وإنجلرتا

القيادة 
 الفعالة

نضج 
 املرؤوسني

العالقات 
بني القائد 
 واألعضاء 

مصادر 
 قوة القائد

اختاذ 
القرار 

صعوبة 
 املهام 

حاجات 
 العاملني

 الصفات
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الـسياسة يف املجتمـع ًكبريا حيث حتتل القيادات غـري املتخصـصة مكانـة مرموقـة يف اإلدارة و
يف حني تعد اخلربة املتخصصة من املتطلبات الرئيسة للقيادة يف املجتمع األمريكي ، اإلنجليزي

 )٣٤٦ص، م١٩٩٢، كنعان(
 التنظيامت اإلداريـة يف نـشاط واحـد يـؤدي اختالفوقد كشفت بعض الدراسات أن   

املستـشفيات احلكوميـة فعنـد مقارنـة سـامت كـل مـن قـادة ،  سامت القيادةاختالفًأيضا إىل 
واخلاصة توصلت الدراسة إىل أن نمط السلوك القيـادي املرغـوب يف املستـشفيات احلكوميـة 

يف حـني يتـسم ، واالبتكـاروالقدرة عـىل املبـادرة ، يتسم بالتشجيع والتقدير لعمل املرؤوسني
 االبتكـاروالسلوك القيادي املرغـوب يف املستـشفيات اخلاصـة بالقـدرة عـىل البنـاء واملبـادأة 

    .)٣٤٧ص، م١٩٩٢، كنعان(
 هذا ولقد ظهرت نظريتان تأخذان املوقف يف احلسبان عند دراسة تـأثري نمـط القيـادة 

أو كـام يطلـق (عىل فعالية سلوك املرؤوسني وأوىل النظريات هي النظريـة املوقفيـة يف القيـادة 
 ):٣٣١م ص٢٠٠٠، هرما( والثانية هي نظرية املسار واهلدف )عليها البعض نظرية الطوارئ

    :Fiedler Contingency)(  لفيدلرلنموذج املوقفيا
 الدراسة الرائدة يف تناوهلا للعوامل املوقفية وآثارهـا عـىل  Fiedlerيعترب نموذج فيدلر   

  .حتديد النمط القيادي
وتفرتض هذه النظرية أن كفاءة أداء اجلامعـة تعتمـد عـىل درجـة التفاعـل بـني الـنمط   

ً وطبقا للنظرية فقـد تـم قيـاس الـنمط القيـادي .ني كل من اجلامعة وطبيعة املوقفالقيادي وب
  .ً املرتبط بأقل زمالء العمل تفضيالاالحرتام مقياس أطلق عليه باستخدام

Esteem For The Preferred Coworker وطبقـا لنمـوذج فيـدلر ًFiedler  فـإن 
 Situational عليـه الـضبط املـوقفي فاعلية القائد تعتمد عىل متغري مـوقفي متـشابك أطلـق

Control وهو ما أشار إليه فيدلر Fiedler  مـدى الـسلطة التـي يتيحهـا املوقـف «  عىل كونـه
 .»للقائد هبدف التأثري عىل أداء اآلخرين
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  :وقد تم قياس هذا الدور يف ضوء ثالثة أبعاد هي  
  :األفراد/ عالقة القائد   )أ 

ئد واجلامعة وتم قياسها يف ضوء املـشاعر التـي يبـدهيا وتشري إىل نوعية العالقة بني القا
 .القائد نحو اجلامعة

   :الوظيفة )ب 

، اإلجراءات وتم قياسها يف ضوء وضوح اهلدف، األنشطة، تشري إىل مدى برجمة العمل
  .التغذية الرجعية، البدائل

 السلطة  )ج 

تـم قياسـها يف و، االمتثـالتشري إىل مدى السلطة التي يتمتع هبا القائد لتحقيـق عامـل 
  .ضوء سلطة اإلثابة والعقاب

 إىل وجـود وانتهـى،   النمط القيادي إىل طبيعة دافعية القائد Fiedlerوقد أرجع فيدلر  
 :نمطني مها

  .Task –Oriented Leaderقيادة موجهة نحو العامل   )أ 

  .Relation –Oriented Leaderقيادة موجهة نحو العمل  )ب 

ًئج دراسته حمددا أنه يرتبط أداء اجلامعة بكل مـن الـنمط   نتا Fiedlerوقد خلص فيدلر 
 فالقيـادة املوجهـة .القيادي والدرجة التي يتيحها املوقف للقائد من فـرص للتـأثري يف األفـراد

نحو العمل تؤدي بشكل فعال يف املواقف التي تتحكم فيها القيادة أو تلك التي تتصف بنسبية 
 التـي  املوجهة نحو األفـراد إىل األداء األفـضل يف املواقـف عىل حني متيل القيادة.التحكم فيها

 .)٤٨، ٤٧ص ص ،م٢٠٠٤، رسمي(  ً.يكون فيها تأثريها معتدال
 ):House   Theory    House Path-goal( وساهلاهلدف / نظرية املسار 

 للدافعية التي ترتكز عىل تكامل Vroomتستند هذه النظرية يف أصوهلا عىل نظرية فروم   
 وحيـث يقـوم instrumentalityوالوسيلة ، Valenceالتكافؤ، expectancyهيم التوقع مفا
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  :عمل القائد عىل
 .حتديد األنشطة الواجب القيام هبا  )أ 

  .إزالة املعوقات أمام حتقيق اهلدف )ب 

    .إتاحة املجال أمام األفراد نحو حتقيق الرضا )ج 

 كـل مـن طبيعـة األنـشطة ًوطبقا هلذه النظرية فإن أفضل نمط قيادي ينجم عن تكامل
 إليه النظرية يف توصـيف األنـامط القياديـة والتـي استندتوهو األمر الذي ، واألفراد

 :حددهتا يف اآليت
 :Supportive Leadershipقيادة معاونة   )أ 

  .إبداء مشاعر الود واحلب، خلق مناخ ودي،  باألفرادباالهتاممتشري إىل سلوكيات ترتبط 

 :Directive Leadershipقيادة توجيهية   )ب 

نمـط ، التنظـيم الـدقيق للعمـل،  بـاللوائح والقـواننيبااللتزامتشري إىل سلوكيات ترتبط 
  . توجيهي هابطاالتصال

 :Participative Leadershipقيادة مشاركة   )ج 

 واختـاذتتضمن سلوكيات تشري إىل أعامل مبدأ التشاور واملشاركة يف كل من تنظيم العمـل 
 .القرار

 Achievement – orientedنحو اإلنجاز  قيادة موجهة    )د 

وضـع معـايري ،  بمـستوى األداءاالرتفاعتتضمن سلوكيات تشري إىل السعي احلثيث نحو 
إبداء الثقة يف قدرة األفراد عىل أداء أنشطة تتصف بالتعقيد وتتطلب مستوى مهارة ، لألداء
 ) ٤٩ص،م٢٠٠٤، رسمي( .مرتفع

فـإذا كـان املوقـف ، املالئم يتوقف عىل املوقـفوهذه النظرية ترى أن أسلوب القيادة   
فإن أسلوب القيادة املوجه بالعمل يفرض نفـسه إذ يقـوم ، ًومن ثم حمبطا للمرؤوسني، ًغامضا

، القائد ببيان ما يتعني عىل املرؤوسني القيام به وأن يبني هلم الطريق الواضح لتحقيق األهـداف
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 يف عمليات خط اإلنتاج فإن املرؤوسني يفضلون أن أما يف حالة األعامل الروتينية كام هو احلال
ًإن املرؤوس يقبل سلوك القائد ويراه مرضـيا ، يتنحى القائد ألن الطريق نحو األهداف واضح

كام أن سلوك القائد يزيد من اجلهد الذي يبذله املـرؤوس ألن ، بقدر ما حيس أنه مصدر لرضاه
 وألن سلوك القائد جيعـل بيئـة العمـل أكثـر األخري حيس بأن الرضا يتوقف عىل األداء الفعيل

ـــه ـــدعم والتوجي ـــأة وال ـــة املكاف ـــته سياس ـــالل ممارس ـــن خ ـــة م ـــاد مالئم  واإلرش
)Koontz,1988m,p.454(. 

  : TheoryInteractional النظرية التفاعلية 

 هذه النظرية من املدخل التوفيقي الـذي حـاول اجلمـع بـني نظريـة الـسامت انبثقت  
وتعتقد أن فعاليـة ، اجتامعيتند هذه النظرية إىل أن القيادة عملية تفاعل وتس، ونظرية املوقف

وإنـام يلـزم ، التفاعل بني سامت القائد الشخصية ومتطلبـات املوقـف«القيادة ال تتوقف عىل 
، مليكـه( »ًأيضا التفاعل بني شخصية القائد ومجيع املتغريات املحيطة باملوقف القيادي الكيل

  .)٢٤ ص،م١٩٨٩
رهن بمـدى التكامـل والتفاعـل بـني « أنصار النظرية التفاعلية أن ظهور القيادة ويرى  

، وطبيعة اجلامعة وخصائصها، وأفراد اجلامعة،  شخصية القائد:عدد من املتغريات الرئيسة هي
 ) ٢٤ص، م١٩٩٦أبو الفضل ( »والعالقات بني أفرادها والعوامل املوقفية البيئية

 أمهية اإلسهامات التي قدمتها كل من نظرية السامت ونظريـة والنظرية التفاعلية ال تنكر  
ولكنها ترى عدم كفاية كل منها لتحديـد خـصائص ، املوقف لتحديد خصائص القيادة اإلدارية

، ويرى أنصارها أن القيادة الفعالة هي القيادة املتمركـزة حـول اجلامعـة، القيادة اإلدارية الفعالة
 نجاح القائد هي التي متكنه من التفاعل مع مرؤوسيه وهناك مـن وأن السامت القيادية التي حتدد

وتـأثري ، يرى أن القيادة الفعالة عملية تقـوم عـىل تـأثري القائـد يف املرؤوسـني يف موقـف معـني
 ويـرى آخـرون أن القيـادة ال تقتـرص عـىل عالقـة القائـد .املرؤوسني يف القائد يف هذا املوقـف
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  .)٣٦٨ ص،م١٩٩٢، كنعان(ته برؤسائه وعالقته مع زمالئه ًبمرؤوسيه وإنام تشمل أيضا عالق
وأهنـا ، وعىل الرغم من أن النظرية التفاعلية تبدو واقعية يف حتليلها خلـصائص القيـادة  

إال أن التطورات احلديثـة يف جمـال اإلدارة ، ًأسهمت إجيابيا يف حتديد خصائص القيادة اإلدارية
ظرية املوقف أو النظرية التفاعلية يف حتديد خصائص كشفت عن عدم كفاية نظرية السامت أو ن

  .)٣٧٢-٣٧١  ص ص،م١٩٩٢، كنعان(القيادة التي حتقق الفعالية اإلدارية 

û حددات فاعلية القيادةم:  
ًمل تستطع أي من نظريات القيادة أن تقدم تفسريا شـامال ومتكـامال لفاعليـة القياديـة   ً ً ،

  .مكن أن تزيد أو تعيق فاعلية وأداء القائدوذلك إلغفاهلا عدد من املتغريات التي ي
بأنه يوجد عوامـل ومتغـريات داخليـة ،  احلديث يف الفكر اإلدارياالجتاهويرى علامء   

فال يوجد نمـط قيـادي ،  املدير لنمط قيادي معنياختياروخارجية تتفاعل مع بعضها لتؤثر يف 
 فإنه قد ال يـصلح ملوقـف آخـر فام يصلح هلذا املوقف وهذه اجلامعة، يصلح لكل زمان ومكان

، سـالمة(فالنمط القيادي الفعال هو الذي يتناسب وطبيعة املوقـف واجلامعـة ، ومجاعة أخرى
 .)١٥ص، م١٩٩٧

 :)٢٨٩ص، م١٩٩٧، حريم (:ويمكن إبراز هذه املتغريات باآليت  
 وأهدافـه واجتاهاتـهفقـدرات القائـد ومعتقداتـه وقيمـه ، عوامل تتعلق بالقائد نفـسه -١

 فـإذا كـان حيـرتم مرؤوسـيه ويراعـي .اته تؤثر يف نمط سـلوكه مـع التـابعنيوطموح
  .الديمقراطيمشاعرهم ويثق هبم فإنه يسلك النمط 

 واجتاهــاتحيــث تتفــاوت قــدرات وخــربات وقــيم ، عوامــل خاصــة باملرؤوســني -٢
 لتحمـل املـسئولية وإيامهنـم واالستعداد لالستقالليةاملرؤوسني كام يتفاوتون يف حبهم 

كل ذلك يؤثر يف نمـط القيـادة وسـلوك ،  بأهداف املؤسسةوااللتزام، ل اجلامعيبالعم
 .القائد
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فإضـافة إىل العوامـل اخلاصـة بالقائـد واملرؤوسـني نجـد أن ، عوامل خاصة باملوقف -٣
، هلطبيعة املوقف أثر يف نمط القيـادة أسـاليبها واإلجـراءات وصـعوبة العمـل وتعقـد

وكـذلك طبيعـة ، رات واملهارات التـي حيتاجهـاونمط العمل وروتينيته ومستوى القد
  .املشاكل وأولوية حلها كل ذلك يؤثر يف أساليب القيادة الفعالة

فلكــل مؤســسة أهــدافها وثقافتهــا ومعايريهــا ومناخهــا ، عوامــل خاصــة باملؤســسة -٤
إضافة إىل حجمها وتوزيعها اجلغرايف وفروعها وهيكلها التنظيمي وطبيعـة ، التنظيمي

فالنمط القيـادي يف ، هذه املتغريات تؤثر يف أسلوب القيادة الفعال، طهاسياساهتا وخط
 ..املؤسسة الرتبوية خيتلف عن املؤسسة العسكرية أو الصناعية

حيث تلعب املتغريات اخلارجية اخلاصة بالبيئة املحيطـة كثقافـة املجتمـع ، عوامل بيئية -٥
ًضحا يف التأثري عـىل سـلوك ً دورا وا....واالجتامعية والسياسية االقتصاديةوالظروف 

  .القائد ونمط القيادة
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  المبحث الثالث
 

 
 باسـتخدام، هـدف اختـاذ أو، إجـراء تنفيـذ أو، عمـل أداء عـىل القدرة هي املهارة إن
، ملتاحـةا واإلمكانـات املوارد من النتائج أفضل وحتقق والتميز بالكفاءة تتسم وطرق أساليب
 وقـد، لغـريهم تتـوافر ال بقدرات األفراد لبعض تسمح التي الوراثة يكون قد املهارة ومصدر
 ًتـأثريا أقل الفطرية املهارات أن واملالحظ. وتدريب تعليم من توفره وما البيئة مصدرها يكون
 اراتمهـ التـأثري لـدى توافرهـا الواجـب القيادية املهارات معظم أن حيث اإلدارية القيادة يف

. وخـربة ًعلـام أكثـر قـادة إرشاف حتـت وممارسـتها، عليهـا والتـدريب تنميتهـا يـتم مكتسبة
 .)٢٤ص، م١٩٩٩ ،السلمي(

 حتديـد من متكنه التي وسيلته فهي، القيادية املهارات تلك حيتاج القائد أن فيه شك ال ومما
 تـوافر أن ًأيضا شك وال. جهودهم واستثارة العمل عىل وحتفيزهم، ومطالبهم مرؤوسيه اجتاهات
 ورفـع، تـابعيهم يف التـأثري من متكنهم القادة جانب من استخدامها وفعالية القيادية املهارات تلك

 ).١٦٠ص، م١٩٩٣، الشيخ (هبا يعملون التي املنظمة أهداف وحتقيق، أدائهم مستويات
واجـب  واملامرسون هلـا يف حتديـد و تـصنيف املهـارات القياديـة الاإلدارةوخيتلف علامء 

:   أن اإلدارة مهنة تتطلب  ثالث مهارات  هـي إىلحيث يشري  اهلواري ، اإلداريتوافرها يف القائد 
 املهارات القياديـة إبراهيموحيدد ، )م١٩٩٦، اهلواري(ومهارة إنسانية  ، ومهارة فكرية، مهارة فنية

، ورسعـة البدهيـة،  القدرة عـىل التفـاوض"الرئيسة يف مخس مهارات جيب تنميتها يف القادة وهي 
، إبـراهيم( "والقدرة عىل حتقيق التوافـق يف القـيم ، والقدرة عىل التخيل، والقدرة عىل فهم الذات

 .) م١٩٩٧
ومهـارات ، ومهارات فكرية، ومهارات إنسانية، مهارات ذاتية :  إىلصنفها فقد أما كنعان

 ). م١٩٩٢، كنعان ( إدارية
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النمـر (ومهـارات إدراكيـة ، مهـارات إنـسانيةو، مهـارات فنيـة : إىل صـنفهامنهم من و
 . وكل صنف من هذه األصناف يندرج حتته عدد من املهارات القيادية.)م٢٠٠٦، وآخرون

 من الـصعب احلديث فإنه اإلدارة علم إليهاونظرا لكثرة املهارات القيادية التي توصل 
مهها لـضباط قطـاع اجلـوازات تناول أالباحث  اجتهد يف  إال أن، ًمجيعا يف هذه الدراسة تناوهلا

 .كونه أحد ضباط هذا القطاع، اخلاصةمن وجهة نظره 
إال أن الـسبب يف ، ومع اعرتاف الباحث بكثرة املهارات التي تناوهلا يف هـذه الدراسـة

، والوسـطى، التنفيذيـة(ذلك عائد ألن الدراسة تناولـت مجيـع املـستويات القياديـة الـثالث 
 مـن املهـارات مـا يغطـي احتياجـه التـدريبي  قياديل كل مستوىفكان البد أن ينا، )والعليا

 .الرضوري
  :إىل املهارات القيادية الباحث صنف وقد

 .الفنية املهارات-١
 .اإلنسانية املهارات-٢
 .القيادية املهارات-٣

  :اإليضاح من ءبيش املهارات هذه الباحث يستعرض ييل وفيام

û ًالفنية المهارات :أوال:   
 جمـاالت مـن جمـال يف املتخصـصة باملعرفـة Technical Skills الفنية اتاملهار ترتبط

 حيقـق الـذي بالشكل العمل أداء يف استخدام أفضل املعرفة هذه استخدام يف وبالكفاءة، العلم
، املتاحـة العلمية الطرق استخدام يف وبراعته املتخصصة بمعرفته يتمتع الناجح فالقائد. اهلدف

 .)٣١٩ص، م١٩٩٢، كنعان. (وإتقان بمهارة العمل إلنجاز يةالرضور الفنية والوسائل
 األخـرى القياديـة املهـارات عـن متيزها التي السامت من بعدد الفنية املهارات وتتميز

  :ييل فيام تلخيصها يمكن
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 .القائد لدى توفرها مدى من التحقق ويسهل األخرى املهارات من ًحتديدا أكثر أهنا -١
 اسـتخدام يف اإلجـراءات وتبـسيط التحليـل عـىل واملقـدرة يـةالعال باملعرفة تتميز أهنا -٢

 .التخصص جمال يف والتقنيات األدوات
 .والتقني العلمي والتقدم التخصص ظل يف ومألوفة مطلوبة أهنا -٣
 .األخرى املهارات من والتنمية االكتساب سهلة أهنا -٤

 والكفـاءة ةالفنيـ القـدرة أن إىل اإلداري الـسلوك جمال يف كثرية دراسات أشارت وقد
 .)٣٥٧ص، م١٩٩٧،إبراهيم(.الناجحة للقيادة األساسية املتطلبات من اإلدارية

إن قدرة القائـد عـىل اسـتخدام معرفتـه املتخصـصة واسـتعامل الطـرق العلميـة املتاحـة 
ولعـل أفـضل مثـال عـىل ذلـك املهـارة يف ، والوسائل الفنية هلي متطلبات أساسية للمهارة الفنية

وتكتسب املهـارة الفنيـة عـن طريـق ، ر بالشكل الذي يمكنه من حتقيق أهدافهاستخدام الكمبيوت
 .)٣٣٢ص، م١٩٩٢، كنعان (.الدراسة واخلربة والتدريب

 لقيادة املتخصصني القادة اختيار اجتاه أن من بالرغم أنه ودراسات بحوث عدة وتؤكد
ــرشوعات ــع تنــسجم م ــوال يلقــي ختصــصاهتم م ــة املــنظامت يف ًواســعا ًوتطبيقــا قب  اإلداري
 أن أثبتـت قـد الـدول هـذه يف العملية التطبيقات أن إال، النامية الدول يف التنمية ومرشوعات

 ذات املرشوعات إدارة يف القيادات هذه نجاح بالرضورة يعني ال فني أساس عىل القادة اختيار
 لتمكينـه ةوحـد ًكافيـا ليس املتخصص القائد لدى الفنية املهارة توافر ألن ذلك. الفني الطابع
 يـسيطر مـا ًغالبا خصصتامل القائد وألن، التنظيم داخل تتم التي النشاطات بكل اإلحاطة من
 إىل يـؤدي قـد ممـا، املـرشوع لنجـاح الوحيد الضامن هو واإلنتاج العمل انتظام أن تفكريه عىل
، للقادة ةرضوري الفنية املهارة أن إىل يشري وهذا، اإلنتاجية عىل تؤثر مهمة أخرى عوامل إمهال
 . ]٦٦-٦٥ص ص، م١٩٧٥، وآخرون زهري[ فعالة قيادة إىل تؤدي ال بمفردها ولكنها

إن لتلـك ، ًإن توافر املهارة الفنية لدى القائد ليس كافيا إلملامه بكـل جوانـب املـشكالت
. ًاملشكالت جوانب إدارية وإنسانية مما يتطلب مهارات إدارية وإنـسانية أيـضا ملعاجلتهـا وحـدها
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 .)٣٣٢ص، م١٩٩٢، نكنعا(
 :ويذهب الباحث إىل أن متتع القادة باملهارات الفنية له فوائده العديدة واملتمثلة فيام ييل

يساعد القـادة يف املـستويات التنفيذيـة والوسـطى عـىل القيـام بمهـام اإلرشاف عـىل  -١
 .املرؤوسني والقدرة عىل توجيههم بشكل مبارش

ً باعتبار القائد مرجعا للمرؤوسـني يف األعـامل ًيعترب مصدرا من مصادر التأثري القيادي -٢
 .وبالتايل تنفيذها بكل اقتناع، مما يعطيهم الثقة يف صحة آراءه وتوجيهاته، الفنية

وخاصـة فـيام يتعلـق ، يسهل عىل القادة حل املشكالت واختاذ القرارات بـشكل أرسع -٣
 .باملشكالت الفنية التي تعرتض سري العمل اليومي

 املستويات التنفيذية والوسطى عىل تطوير آلية العمل أو التخلص من يساعد القيادة يف -٤
ًكام يعطي تصورا واضحا.بعض اإلجراءات الفنية الغري رضورية  للقيادة العليـا ً ودقيقاً

 .قبل البدء يف عمليات التطوير والتغيري للمنظمة
هام التـي يعطي القادة القدرة عىل توصيف الوظائف من خالل إملامهم بالواجبات وامل -٥

 :وهذه امليزة تساعدهم عىل .تتطلبها كل وظيفة
 .ًاختيار املوظفني بناء عىل املهارات املطلوبة لكل وظيفة -أ 

 .وضع معايري لألداء للوظائف املختلفة -ب 

 . القدرة عىل جتميع الوظائف املتشاهبة يف أقسام واحدة–ج 

û ًاإلنسانية المهارات: ثانيا:  
، وتنسيق جهودهم،  قدرة القائد عىل التعامل مع األفراد واجلامعاتاملهارة اإلنسانية تعني

، بعكس املهارة الفنية التي تعني القدرة يف التعامل مع األشـياء، وخلق روح العمل اجلامعي بينهم
 ومعرفتـه آلرائهـم وميـوهلم همرؤوسـيوتفرتض هذه املهارة وجود الفهم املتبادل بني القائد وبني 

ك أن التعامل مع األشخاص أكثر صعوبة من التعامل مـع األشـياء حيـث إن وال ش. واجتاهاهتم
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ًجمال العالقات اإلنسانية أكثر تعقيدا وتداخال وتغـريا وتنوعـا مـن املجـاالت الفنيـة ً ، دسـوقي(. ًً
 ).٣٣١-٣٣٠ص ص، م١٩٦٠

 ومـن آلخر فرد من ختتلف متعددة عوامل حتكمه العمل موقع يف اإلنساين السلوك إن
 جمموعـة إىل حيتاج عمله يف القائد ينجح ولكي. أخري مجاعة إىل عمل مجاعة ومن خرآل تنظيم
 يعملـون الذين املتعاونني األفراد مع التعامل عىل القدرة له حتقق اإلنسانية املهارات من خمتلفة
 هلـم يسبب ال الذي األداء من األدنى باحلد يلتزمون الذين املحايدون واألفراد، توجيهاته وفق
، العمل إفشال عىل ويعملون املشكالت يثريون الذين السلبيون واألفراد، القادة مع التمشك

 عـام النظر بغض اجلميع مع التعامل يف واحدة وأساليب مهارات يستخدم الذي القائد ويفشل
 .)٣٢-٣١ص ص، ١٩٩٩، السلمي (اختالفات من بينهم

 مـن اآلخـرين مع جيدة القاتع تكوين أجل من اإلنسانية املهارات إىل القائد وحيتاج
 األهـداف حتقيـق يف معه تعاوهنم من درجة أقىص عىل حيصل حتى ومرؤوسني وزمالء رؤساء
 خـالل مـن واملرؤوسـني القائـد بني اجليدة العالقات وتنمي، جهوده عرقلة وجتنب، املرغوبة
 رتحـاهتمومق آرائهـم إىل واالسـتامع العـاملني احتياجـات وتفهـم، اإلقنـاع عـىل القائد قدرة

 .الوجدانية ملشاركتهم واالستعداد
فقـد ، وقد أثبتت التطبيقات العلمية أن هذه املهارات تعترب من املهارات الرضورية واهلامة

نتيجة دراسة أجرهتا وشملت مـائيتي قائـد لتنظـيامت  : )جلمعية اإلدارة األمريكية(أوضح تقرير 
ملتهم الدراسة قد اتفقت آراؤهم عىل أن أهم سـمة أن أغلبية القادة الذين ش، إدارية أمريكية كبرية

للقادة الناجحني يف الوقت احلارض هي كفاءة القائد يف بناء عالقـات إنـسانية طيبـة مـع موظفيـه 
 ).٣٣٤-٣١٨ص ص ، م١٩٩٢، كنعان(

  :من أمهها فرعيةال هاراتامل عدد من اإلنسانية املهارات عن وتنبثق
 .العاملني حتفيز مهارة، العمل فرق بناء مهارة، ناآلخري مع والتفاعل االتصال مهارة

    : منها مهارة لكل موجز وصف ييل وفيام
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  :اآلخرين مع والتفاعل االتصال –١

 ولكـي، اآلخـرين خـالل من العاملني وأهداف، التنظيم وأهداف أهدافه حيقق القائد
 املعلومـات تبـادل خـالل مـن اآلخرين هؤالء مع التعامل من له بد ال أهدافه حتقيق يف ينجح
 وحفز، اجلهود تلك بني والتنسيق جهودهم واستثارة، سلوكهم يف التأثري وحماولة، وبينه بينهم

 واألتبـاع القائد بني االتصال تتطلب املهام هذه ومجيع، وإتقان بدقة أعامهلم إنجاز إىل العاملني
 من جمموعة « املاهر القائد ينظم لذا. أخرى ناحية من وزمالئه ورؤسائه القائد وبني، ناحية من

، املـستويات خمتلـف عىل املرؤوسني وبني بينه االتصاالت لتيسري واإلدارية التنظيمية األدوات
 مـن املعلومـات لووص سهولة إىل يطمئن كام، املرؤوسني إىل منه املعلومات تتدفق أن ويراعى
، م١٩٩٩، الـسلمي (» اجتاهـاهتم عـىل ويتعـرف نظـرهم وجهـات يتبني حتى إليه املرؤوسني

 .)٦٦ص
 أو الـيشء إىل الوصول يعني، املعاجم تشري كام، العربية اللغة يف »االتصال« ومصطلح

 الالتينـي األصـل مـن فمشتقة اإلنجليزية Communication كلمة أما. إليه واالنتهاء بلوغه
Commuins الةالرسـ، املرسـلة املعلومـة : الكلمـة وتعنـي. مألوف أو شائع أو عام ومعناها 

 واملعلومـات األفكـار تبـادل تعني كام، االتصاالت وشبكة الطرق شبكة، الكتابية أو الشفوية
 ملفهوم حرصها يمكن ال عديدة تعريفات ظهرت ولقد، الرموز أو الكتابة أو الكالم طريق عن

 معظمهـا يف عكـست، واالتـصال اإلعـالم علوم يف واملتخصصني الباحثني قبل من االتصال
 هـذه ومن  االتصال لعملية األساسية العنارص أو واملكونات، اإلنسانية احلياة يف هودور أمهيته

 ):٢٣٧ص، م٢٠٠٧، عليان(احلرص ال املثال سبيل عىل التعريفات
 باسـتخدام أو شفوي بشكل، والتجارب واملعرفة واملشاعر واحلاجات املعلومات نقل •

 .السلوك عىل التأثري أو اإلقناع بغرض أخرى وسائل

 بني واالجتاهات واملشاعر واألخبار واملعلومات األفكار وإرسال وختزين وتبادل اجإنت •
 فهـم خلـق أجل من وذلك شفوي غري أو شفوي بأسلوب األقل عىل شخصني أو طرفني
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 .بينهام للتعاون مشرتكة وقاعدة

 نقـل بواسـطتها يـتم التـي العمليـة تلـك أو، الـسلوك ذلـك : ًأيـضا االتصال ويعني •
 أكثـر أو آخـر شـخص إىل، )املرسـل (مـا شـخص مـن املشاعر أو األفكار أو املعلومات

 املـشاعر أو املعلومات هذه تصبح حتى وذلك، )قناة (معينة وسيلة خالل من، )املستقبل(
 .الطرفني بني مشرتكة

 الـرضورية واملعلومـات البيانـات جتميـع أو تـوفري أو إنتـاج بأنه بميك خرباء ويعرفه
 إحاطـة اجلامعـة أو للفـرد يمكـن بحيث إذاعتها أو وتبادهلا ونقلها داريةاإل العملية الستمرار
 يف التغيـري أو اجلامعـات أو الفرد سلوك يف التأثري أو جديدة معلومات أو أخبار أو بأمور الغري
   .)٩ص، م٢٠٠٤، خرباء بميك( معينة وجهة ههيهوتوج السلوك هذا

 االتـصال تعريـف أن القـول يمكـن، لاالتصا ملفهوم تعريفات من تقدم ما عىل وبناء
  :ييل ما عىل يشتمل أن جيب الشامل بمفهومه

 .الخ... .عنارص أو مكونات عملية االتصال كاملرسل والرسالة واملستقبل -١
 .ًألنه عملية هادفة دائام، هدف أو أهداف االتصال -٢
 .اجتاه أو خط أو مسار االتصال يسري عليه -٣
 .ر فيها ويعمل من خالهلاجمتمع االتصال واملجاالت التي يؤث -٤

 بـشكل االتـصاالت تعتـرب : الفاعوري يقول اإلدارة يف وأهدافه االتصال أمهية وحول
 أو املؤسـسة يف األمهيـة مـن عاليـة درجـة عىل) الرسمية وغري الرسمية (صورها بمختلف عام

 نمـ%) ٧٥ (مـن يقـرب ما متثل االتصاالت أن إىل واألبحاث الدراسات أشارت وقد. املنظمة
 وبـدوهنا، للمؤسسة احلياتية الرشايني عرب الدافق الدم بمثابة تعد فهي لذلك، املؤسسة نشاطات
 .)٢٣٧ص، م٢٠٠٧، عليان(. أنشطتها ومجيع للمؤسسة الدائبة احلركة تضمر أو متوت

 أنـه) م١٩٧٨ (كروكـر اكتـشف. ربحية وغري ربحية منشأة ٨٨ عىل أجريت دراسة ويف
 باعتبارهـا اإلصغاء فيها بام التفاعيل االتصال مهارات تصنيف تم، مهاتقيي تم مهارة ٣١ بني من
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 يمكـن « ببيـان االستقـصاءات نتـائج مـن جمموعة) م١٩٦٦ (ثورتون خلص كام . أمهية األكثر
).٣٩ص، م٢٠٠١، ويتـون(.»االتـصال: واحدة كلمة يف مدير ألي )١( رقم املشكلة تلخيص
  :ييل فيام ؤسساتامل إلدارة االتصال أمهية إجياز ويمكن  

 عـرب واملفـاهيم واإلحـصاءات والبيانـات املعلومـات نقـل االتـصال خـالل من يتم •
 نجـاح وحتقيـق اإلداريـة القـرارات اختاذ يف بآخر أو بشكل يسهم مما، املختلفة القنوات
 .وتطورها ونموها املؤسسة

 أعـضاء يامرسـها التـي األعـامل عـىل والـسيطرة املتابعة إحكام يف االتصاالت تساهم •
 املـستويات عرب األفراد بني باستمرار تنتقل التي والتقارير املقابالت خالل من املؤسسة
 بـأداء اخلاصـة الـضعف نقـاط عىل الوقوف من املدير يتمكن وبذلك. املختلفة اإلدارية
 .املنظمة أداء يف عالية كفاءة يضمن بشكل ملعاجلتها والسعي األفراد

، التعـاوين للنظـام ًأساسـا يعد اجلهود فتنسيق، لإلدارة املؤدي املفتاح هي االتصاالت •
 .فعال بشكل املنظمة أهداف حتقيق التنسيق هذا أساس عىل يتم حيث

 الفـردي الـسلوك وتغيـري توجيـه يف أساسـية رضورة األفراد بني االتصال عملية تعد •
 العاملني فراداأل اجتاهات يف املؤثرة العوامل أحد تعد كام، املنظمة يف للعاملني واجلامعي
 .داخلها

 يـستطيع كـام، همرؤوسـي نـشاط عـىل الرئيس إطالع، االتصال عملية خالل من يتمو
 فـإن، آخـر وبمعنـى. املنظمـة داخـل وأعاملـه وأفكاره آلرائه تقبلهم مدى عىل ًأيضا التعرف
 .املرؤوسـني فعاليـات توجيـه جمال يف املدير لنشاطات وإرشادية رقابية وسيلة يمثل االتصال

 )٢٤٠، ٢٤١  ص ص، م٢٠٠٧، عليان(

ــة ًونظــرا  وســائل بتهيئــة االهــتامم أصــبح فقــد، للقائــد بالنــسبة االتــصاالت ألمهي
 علامء به يعني ما أهم من) effective chanels of communications (الفعالة االتصاالت
 مـع اهيـجير التـي االتصاالت فاعلية عىل كبرية بدرجة تعتمد القائد فاعلية وأصبحت، اإلدارة
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 .)٣٣٢، م١٩٩٢، كنعان( موظفيه
 يقـيم الذي هو الفعال القائد وأن، حيققها التي النتائج بمدى تقاس االتصال فاعلية أن
، واجلهد الوقت من الكثري يضيع ال الذي بالشكل ملوظفيه إصغائه حسن أساس عىل اتصاالته
 إعطـاء مـع إجرائـه قبـل لاالتصا من اهلدف ومعرفة، التخاطب عند ألفكاره الوايف والرشح
 فاعليـة مـدى معرفـة مـن يـتمكن حتـى املبـادأة عىل وتشجيعهم لالستفسار ملوظفيه الفرصة
 الفعال القائد أن كام. .السلبية مظاهرها وتاليف االجيابية مظاهرها تدعيم عىل فيعمل، اتصاالته

 النفـسية العوائـق وخاصة، اتصاالته تعرتض قد التي العوائق تذليل عىل ًقادرا يكون الذي هو
 النفـسية املـسافات تقـرب جيـدة إنـسانية عالقـات بإقامـة تأثريهـا من التخفيف يمكنه التي

 .)٣٣٨ص، م١٩٩٢، كنعان(واالجتامعية

   :العمل فرق بناء -٢
مل يعد القادة اليوم هم الوحيدين الذين يملكون أعـىل املـؤهالت واخلـربات يف املـنظامت 

العاملني يف املنظامت من يملك مؤهالت وقدرات تساوي أو تفوق فقد أصبح هناك من ، اإلدارية
 .يف بعض األحيان ما يملكه القادة

أن هذا التغري يف مستوى التعليم والقدرات واملهـارات ) (Schermerhorn, 1996 ويرى
حيث فـرض هـذا التغـري بـدوره ، التي يتمتع هبا العاملون يف املنظامت أدى إيل تغري يف بيئة العمل

وهذا التغيري هو رضورة التعامل بروح الفريق ، ًيريا آخر يف أسلوب تعامل القادة مع مرؤوسيهمتغ
 وقد أثبت هذا األسلوب نجاحه يف تعامـل .وكذلك املنظمة، إلدارةاالواحد عىل مستوى القسم و

 مما جعله حيظى بأمهية عىل مستوى مجيـع األسـاليب اإلداريـة احلديثـة مثـل القادة مع مرؤوسيهم
 ،القحطـاين(.وأسـلوب إعـادة اخـرتاع نظـم العمليـات اإلداريـة، أسلوب إدارة اجلـودة الكليـة

 ).٩٦ - ٩٥ص ص ،هـ١٤٢٦
 العديد من الرشكات يف عملها عىل فرق العمل لـسنوات عديـدة مـضت اعتمدتولقد 

وثبت أهنا وسيلة فعالـة يف حـل مـشكالت العمـل وحتـسني األداء ومتهيـد الطريـق للتجديـد يف 
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 )ص أ، م٢٠٠٣، بيل( .ب إدارة العملأسالي
ًعبارة عن كيان اجتامعي يضم عددا مـن األفـراد ذوي "ويمكن تعريف فريق العمل بأنه 

. ًاألدوار الوظيفية املختلفة والذين يشاركون يف االلتزام نحو عمـل معـني ويـؤدون أدوارا معينـة
واعـد سـلوكية معينـة وتـسودهم قـيم وق، وتربطهم عالقات متعددة، وجتمعهم أهداف مشرتكة

، خـرباء بميـك (" ويتعاونون من أجل حتقيـق أهـدافهم.وتنترش بينهم مشاعر وأحاسيس متنوعة
 )٣٠ص، م٢٠٠٦

فمجموعات العمـل التقليديـة . وجتدر اإلشارة إىل أنه ليست كل املجموعات فرق عمل
عمل ما يريدونـه األعضاء يقومون بهلم بواسطة املرشف املسئول وتتكون من أفراد يتم توجيه أعام

 .ويتم حتديد مستواهم من خالل أداء كل منهم عىل حدة
ولكن يف الفريق نجد أن القائد يقود ويمنح التسهيالت لعمل األعضاء الـذين يـشاركون 

 .يف مسئولية تنفيذ املهمة املطلوبة
ًإن الفرق ختتلف أساسا عن جمموعات العمل يف أهنا تتطلب كـل مـن املـسئولية الفرديـة 

وبالتايل هذا جيعل مـستويات األداء املمكنـة أعـىل مـن التـي يمكـن . سئولية اجلامعية املشرتكةوامل
 ) ١٧ص، م٢٠٠٣، بيل( .لألفراد القيام هبا وحدهم حتى عندما يكون األداء عند أحسن مستوى

 :ويمكن تلخيص فوائد فرق العمل يف النقاط التالية 
 .خلق بيئة عالية التحفيز ومناخ مناسب للعمل •
 .اإلحساس املشرتك باملسئولية جتاه املهام املطلوب إنجازها •
 .استجابة أرسع للتغريات التكنولوجية •
 .تفويض فعال للمهام املطلوبة مع زيادة يف مرونة األداء •
 .التزام تام باألهداف مع املحافظة عىل القيم املساندة •
 .حتسني مستوى ونوعية القرارات •
 .عضاءزيادة فعالية االتصاالت بني األ •
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  ).٣٠-٣١ص ص ، م٢٠٠٦، خرباء بميك(.حتسني مستوى مهارات األعضاء •
 املقاومـة وتقلـيص، التكـاليف وختفـيض، واجلـودة اإلنتاجية حتسني العمل فرق وحتقق

 األهـداف حتقيـق يف التعـاون دون حتـول التـي واالنعزاليـة، االنفصالية وإلغاء، والتطوير للتغيري
 .)٣٨٠-٣٧٩ص ص، م١٩٩٣ ،العدييل(

أن ) ١٩٩٦ (Cohen & Ledfordولقد أكدت الكثري من الدراسـات مـن بينهـا دراسـة 
استخدام أسلوب فرق العمل يؤدي إىل حتقيق مستويات عالية من اإلنتاجيـة ورضـا العميـل مـع 

بل لقد نتج عن ذلك يف إحدى املنـشآت تقليـل ، مستويات أقل من تكلفة إنتاج السلع واخلدمات
وعـىل هـذا األسـاس تـدعو . ثانيـة) ١٣(دقيقـة إىل ) ٧.٥(العميـل مـن مدة االستجابة خلدمـة 

حيـث يتـضح ، الدراسات املختلفة ألن يكون لدى القائد االستعداد التام الستخدام فرق العمـل
 ذلـــك مـــن خـــالل عـــدد مـــن املـــؤرشات التـــي أكـــدت عليهـــا الدراســـات املختلفـــة

 .)٩٨ ص،هـ١٤٢٦،القحطاين(
 أنإال ،  فـرق العمـلألسـلوبرضورة استخدام القـادة ويتفق الباحث مع القحطاين يف 

ً لـيس كافيـا لنجاحهـا وجنـي الفوائـد الستخدامها واستعدادهماقتناع القادة بأمهية فرق العمل 
 .املتوقعة منها

وال شك أن بعض جهود فرق العمل بـاءت "بقوله  )٢٠٠٣بيل  (إليهيؤيد ذلك ما أشار 
 قد تكون الكيفية التي يتم هبا تنظـيم .ية جديدة يتم تطبيقهاكام هو احلال مع أية إسرتاتيج، بالفشل

 .)ص أ، م٢٠٠٣، بيل( "فرق العمل وإنشائها وإدارهتا هي العامل املحدد لنجاحها أو فشلها
 األوىل بالدرجـة إنـام تعـود ، فشل بعض فرق العمـل) بيل (إليهاإن األسباب التي ارجع 

وتنظـيم عملهـم ، تيار أعضاء الفريق بشكل متجانس عن اخاملسئولونفهم ، عىل قادة تلك الفرق
 إلدارهتـم األمثل األسلوبوكذلك استخدام ،  بينهم وفقا خلصائصهم وقدراهتماألدواروتوزيع 

 إىلًوصـوال هبـم ، قائد الفريـقالخ مما يتطلبه دور ...وحتفيزهم وحل الرصاع الذي قد ينشأ بينهم
 . الفريق بكفاءة وفعاليةأهدافحتقيق 
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 علمي يمكنهم من تفعيلهـا عـىل بأسلوب هذه املهارة اكتسابإنه البد للقادة من لذلك ف
حتويل جمموعات العمل التقليدية إىل فرق عمل فعالـة يف و، أرض الواقع لبناء فرق العمل اجلديدة

 .املنظمة

  :العاملين تحفيز -٣

 تغيري أو يقافهإ أو معني سلوك الختاذ الفرد دفع بأهنا التحفيز عملية النفس علامء يعرف
 .مساره

 الختـاذ الرغبـة فيه يولد الفرد لدى داخيل شعور بأنه التحفيز وستاير برلسون ويعرف
 .معينة أهداف حتقيق إىل الوصول منه هيدف معني سلوك أو نشاط

 حمققـة غـري متنيات أو احتياجات أو رغبات عن يعرب إنام »التحفيز« فإن أخرى وبعبارة
 ).١٣، ١٤ص ص، م١٩٨٠، اجلودة. (إشباعها عىل العمل الفرد حياول

 كـان أيـا العـاملني تدفع التي واملؤثرات العوامل جمموعة يف تتمثل أن يمكن فاحلوافز
 ًكـام العمـل مستوى لرفع وكفاءة بجد مهامهم تنفيذ عىل لإلقبال أكرب جهد بذل نحو موقعهم
 .ًونوعا

 ناحيـة مـن العمـل عىل احلافز وبني ناحية من العمل إىل الدافع بني السلمي فرق وقد 
 هـو أي، العمـل يف الرغبـة فيه ويثري الفرد نفس من ينبع يشء Motive الدافع أن ذلك.أخرى
 وبالتايل حمدد يشء عن للبحث وتدفعه اإلنسان نفس يف تعتمل داخلية قوة أو الداخل من دفعة
 احلاجـات هـي الـدوافع تلـك وأهـم. اهلـدف أو اليشء ذلك اجتاه يف وسلوكه ترصفاته توجه

 تلـك فتخلـق معـني يشء إىل باحلاجة اإلنسان شعور من تنبع التي أنواعها باختالف اإلنسانية
 .احلاجة تلك يشبع عام البحث إىل فيسعى اليشء ذلك عىل احلصول يف حمددة رغبة احلاجة

 بالـشخص املحيطـة البيئة أو املجتمع يف يوجد خارجي يشء فهو العمل عىل احلافز أما
 .هبا يشعر التي حاجاته إلشباع وسيلة باعتبارها ليهاإ جتذب
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 يف احلركيـة القـوة تلـك إثـارة عـىل تعمـل التـي العوامـل جمموعة هي احلوافز أن أي
 .وترصفاته سلوكه عىل تؤثر والتي اإلنسان

   :التايل الشكل يف افزواحل الدافع بني العالقة نلخص أن إذن ويمكن
  )٨ (رقم شكل

   واحلافزالعالقة بني الدافع
  

 الشخص نفس من نابعة حاجات       للحاجة إشباع     
 
 

  احلاجات تلك إشباع يف بالرغبة شعور           
 

  إشباع وسائل عن بحث عمليات    جتذب حوافز                 للحصول عمل                
 احلاجات                                        الفرد إليها        احلافز عىل                          

   )٣٠٠ص، م١٩٨٥ ،السلمي:(املصدر          
 العمـل بيئـة يف املوجـود العمـل إىل واحلـافز العمـل إىل الدافع بني التوافق كان وكلام

، م١٩٨٥ ،الـسلمي(. أكـرب املطلوبـة الـسلوك أنـواع إثارة يف احلافز فاعلية كانت كلام مكتمال
 ).٣٠٠-٢٩٩ص

 عالقتهـا عـىل بناء إال معنى ذات املحفزات تصبح ال" :بقوله سميث إليه يشري ما وهذا
 يمثـل أال املراحـل بعض يف املمكن من. املوظف قبل من إدراكه يمكن معني احتياج أمهية بدرجة
ــة أي املــادي اإلغــراء ــل أن يمكــن أخــرى مراحــل ويف، للموظــف أمهي ــة للموظــف يمث  أمهي
 ).١٧ص، م٢٠٠١ ،سميث(."قصوى

 تكمـن التي الدوافع عىل نتعرف أن جيب ومرؤوسني قادة ـ األفراد سلوك نفهم ولكي
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 هـذه عـن ينـتج وما الناس عالقات يف واملؤثرة للسلوك املحركة القوة أهنا إذ، ترصفاهتم وراء
 .سلبية أو إجيابية نتائج من العالقات

 مـن بمجموعـة تتـأثر احلاجـات هـذه أن االعتبـار يف نأخـذ أن جيب أخرى جهة ومن
 املـدارس من املختلفة املراحل يف الفرد يسلكه الذي والتعليم. العائلة يف التنشئة وهي، املؤثرات
 يعطيـه ومـا أعضائه عىل قيم من املجتمع يمليه وما الفرد فيه يعيش الذي واملجتمع. واجلامعات

 جتمعـاتامل يف احلـال هي كام، والنجاح والتحصيل اإلنجاز مثل ـ أخرى دون لدوافع أمهية من
 مـن الفـرد يـتعلم إذ، الدوافع عىل ًتأثريا، العمل مجاعة وهو ـ الصغري للمجتمع أن كام. املتقدمة
 .التفضيل سلم عىل متقدما ًترتيبا تأخذ أو حاجات عنده وتستجد جديدة دوافع وزمالئه أقرانه

 ومـا، للعـاملني توجيهاهتـا خـالل مـن وذلك، األفراد دوافع عىل اإلدارة تؤثر وكذلك
 األنـامط وكـذلك، واإلنجـاز األداء مـستويات مـن تـشرتطه وما، ومبادئ قيم من فيهم تزرعه
 )١٥٠ص، م١٩٨٢، الوهاب عبد(.مرؤوسيهم قيادة يف املديرون يتبعها التي القيادية

 إشـباع يف فاعليتهـا عـىل تؤثر التي للحوافز األساسية اخلواص بعض ندرك أن بد وال
 .األفراد حاجات

  :ثالث نواح يف ختتلف) السلمي(ذلك إىل يشري كام فاحلوافز
 .direction االجتاه •

 .intensity القوة •

 .duration االستمرار •

 فـإن ًوأخـريا. ًقويـا أو ًضـعيفا احلـافز يكون قد كام. ًسلبيا أو ًموجبا يكون قد فاحلافز
 .قصرية أو طويلة لفرتة يستغرق قد احلافز

 املطلوبـة الـسلوك أنـواع إثـارة عىل وقدرته افزاحل فاعلية إن إمجاال نقول أن ونستطيع
 )٣٠٢ ص، م١٩٨٥، السلمي(.ًمعا الثالث اخلواص تلك تفاعل عىل تتوقف

 املقررة املعدالت وحيققوا املطلوب اجلهد يبذلوا أن عامليها من تريد اإلدارة كانت وإذا
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 .لذلك ناسبةامل احلوافز هلم تقدم أن فعليها، املحددة األهداف إىل ويصلوا، لإلنتاجية
 إىل منهـا املستفيدين وحسب.ومعنوية مادية إىل نوعها حسب احلوافز تصنيف ويمكن

 حـسب ًوأخـريا. وسـلبية إجيابيـة إىل املقابـل أو اجلـزاء طبيعة حسب وكذلك. ومجاعية فردية
 .)١٥٤ص، ١٩٨٢، الوهاب عبد (وبديلة أساسية إىل احلوافز خطة يف املتاحة البدائل

 الداخليـة الطاقـة وإدراك متييـز يعنـي معهـم العاملني دافعية ببعد ارينياإلد اهتامم إن
 وشـيجة ارتباطيـه عالقة عىل وهو احلافز وهي املنشأ خارجية الطاقة من العاملني لدى الكامنة
 . ًإجيابا أو ًسلبا إما بالدافع

 فزاحلـوا فاسـتخدام لذلك، توقفه أو الدافع استمرار تشكل التي الدعامة هي فاحلوافز
 الـذي هـو احلـاذق فـاإلداري. ينفعها وال باملؤسسة سيرض مزاجية أحكام عىل وبناء بعشوائية
 نـوع حتديـد هبـدف دافعتـيهم وتفاوتـات معـه العاملني بني الفردية الفروق يدرك أن يستطيع
 والـبعض، غريهم من أكثر املادي باحلافز معنيون العاملني فبعض. منهم لكل املحركة احلوافز
 يتعرضـون التـي للحـوافز املعنويـة باألبعـاد معنيون ألهنم ذواهتم حتقيق عىل رصونحي اآلخر
 ).٣٠٦ص، م٢٠٠١، الطويل(.هلا

يتفـق  والباحـث ،احلافز ومفهوم الدافع مفهوم بني الفرق لنا يتبني سبق ما خالل ومن
، القـصوى مهيةاأل عىل يؤكد كام.بينهام املتبادلة العالقة وإيضاح، بينهام تفريقه يف) السلمي (مع
 بـشكل ذلـك وانعكاس، لدهيم املعنوية الروح رفع و  استثارة محاسهميف العاملني حتفيز ملهارة
 .الوظيفي والرضا األداء معدالت ارتفاع عىل كبري

 يمكن القـول بـأن مهـارة التحفيـز هـي رس القيـادة ومفتـاح النجـاح للقائـد  ًًوأخريا
ومـن ال ، تابعني نحـو حتقيـق األهـداف بكفـاءة عاليـةفبامتالكها يمكن التأثري يف ال، اإلداري

 .يملك مفاتيح هذه املهارة فإنه لن يمتلك زمام القيادة
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û ًالمهارات اإلدارية: ثالثا )Administrative skills(:  
وقدرتـه عـىل توزيـع العمـل ، وتتمثل املهارات اإلدارية يف قدرة القائد عىل فهم عمله

ًداخل التنظـيم توزيعـا عـادال وحتقيـق التنـسيق بـني ، وضـع معـدالت ومقـاييس لـألداءو، ً
وتبـسيط األسـاليب ، وإعداد وتطوير الكفاءات البرشية، النشاطات والوحدات املختلفة كافة

النمـر (. واإلجراءات والقيام بعملية الرقابة للتحقـق مـن إنجـاز األعـامل عـىل أفـضل وجـه
 ). ٣٢١ص، م٢٠٠٦، وآخرون
 :مـن أمههـا املهـارات التاليـة فرعيـةال هاراتامل  منيدعدال ةاإلداري املهارات عن وتنبثق 

حـل املـشكالت واختـاذ ، التغيـري، تقيـيم أداء املـوظفني، اختيـار املـوظفني، التنظـيم، التخطيط(
إدارة ، إدارة الـرصاع يف بيئـة العمـل، إدارة االجتامعات، إدارة الوقت، إدارة األزمات، القرارات

 .)االبتكار، التفاوض، تفويض السلطة، ركتابة التقاري، ضغوط العمل
  : بيشء من اإليضاح يعرض الباحث هلذه املهارات ييل وفيام

  : التخطيط-١ 

، يعد التخطيط الوظيفة اإلدارية األساسية التي تسبق أية عملية إدارية مهام بلغت أمهيتها
 عنـد املـسئولون ًحيث أنه يمثل العملية الفكرية التي ترسم مسبقا الطريق الذي سوف يسلكه

اختاذهم للقرارات املختلفة وتنفيذهم هلا بمـساعدة الوظـائف والعمليـات اإلداريـة األخـرى 
 ).الرقابة وغريها، التوجيه، التنظيم(

 (Fayol)َّفقد عرفـه هنـري فـايول . ولقد ظهرت تعريفات ال حرص هلا ملفهوم التخطيط
ا مـع االسـتعداد هلـذ، ن عليـه املـستقبلإن التخطيط يف الواقع يشمل التنبـؤ بـام سـيكو: ًقائال

 .)٥٩ص، م٢٠٠٠، اجليويس(.املستقبل
 : اهلمرشي عددا من تعريفات التخطيط ومنها أوردوقد 

أو هو وضع اخلطط املستندة عـىل أنـسب األسـاليب ،  التدبري املسبق لعمل مستقبيلهأن -
 التي يمكن لتحقيق هدف معني خالل فرتة زمنية معينة يف ضوء الظروف احلالية وتلك
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 .بأفضل صورة ممكنة، ًأن تسود مستقبال
كيـف وبواسـطة ، ومتى، وأين، ذلك النشاط الذي تقرر فيه اإلدارة ماذا تريد أن تعمل -

 .واملوارد املطلوبة لذلك، من
ًعملية ذهنية ختتص مقدما بتحديد اهلدف أو األهداف املنوي حتقيقها من قبـل فـرد أو  -

ــددة ــة حم ــرتة زمني ــالل ف ــة خ ــد  ،مجاع ــراءات وقواع ــسياسات وإج ــتعانة ب باالس
 .واسرتاتيجيات موضوعة من قبل اإلدارة العليا يف املؤسسة

ويتضح من التعريفات املختلفة للتخطيط أنه يقوم عـىل عنـرصين أساسـيني مهـا عـىل   
 :النحو التايل
ي حيث تعتمد اخلطط املختلفة عىل االفرتاضات والتقديرات الت: التنبؤ باملستقبل: ًأوال

مـع األخـذ ، ًاعتامدا عىل املعلومات الدقيقة واملوضوعية والـشاملة، يتوقع حتقيقها يف املستقبل
 .بعني االعتبار احتاملية اخلطأ واالستعداد لتقليل نسبة واحتاملية الوقوع فيه

وهـذا االسـتعداد يعتمـد عـىل مـدى تـوفر املعلومـات  :االسـتعداد للمـستقبل: ًثانيا
التـي تـساهم يف ، ت لإلمكانات البرشية واملاديـة واألجهـزة وغريهـاواإلحصاءات والتقديرا

.  حتـى حتقيـق األهـدافمواجهة الظروف املستقبلية واملحافظـة عـىل االسـتمرارية يف اخلطـة
               .)١٠٣ص،م٢٠٠١، مهرشي(

مـن ) ١٠٩، ١١١ص ص، م١٩٩٥، العـالق(وتأيت أمهية التخطيط مـن وجهـة نظـر  
 :النقاط التالية

 .طيط اجتاه املنشأة والوجهة التي تسعى إليها وغرضها الرئييسحيدد التخ -١
ًحيدد التخطيط إطارا موحدا للعمل -٢ ً. 

 .يساعد التخطيط عىل معرفة الفرص واملخاطر املستقبلية -٣

 .يسهل التخطيط عملية الرقابة -٤

 . يف القراراتالتجزئةيمنع التخطيط حدوث  -٥
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 .والتهديداتالتخطيط يسمح للمديرين بالتحديد املبكر للمشاكل  -٦

 .يساعد التخطيط يف الرشد والتحليل والنظام واملنطق يف نشاطات وعمليات املنظمة -٧

يعمل التخطيط عـىل االسـتغالل األمثـل لإلمكانيـات املتاحـة ممـا يـؤدي إىل خفـض  -٨
 .تكاليف املنشأة إىل أدنى حد ممكن

 .خيفض التخطيط العمل غري املنتج إىل أدنى حد -٩

شأة بوضوح حتى يـستطيع كـل أفـراد اجلامعـة العمـل عـىل يبني التخطيط أهداف املن -١٠
 .حتقيقها

 .جيرب التخطيط املدير عىل ختيل كل الصورة التشغيلية بوضوح وبالكامل -١١

االســرتاتيجيات تخطــيط اإلســرتاتيجي ؛فال، وينــدرج حتــت مهــارة التخطــيط
(Strategies)قتـصاديًوتستخدم حاليا يف املجال السيايس واال،  يف األصل مفهوم عسكري ،

عملية حتديد األهداف واألغراض والـسياسات : فاإلسرتاتيجية  تعني، أما يف املجال اإلداري
مصاغة بطريقة تعرف بنوع العمل الـذي تعمـل فيـه ، الرئيسية واخلطط لتحقيق هذه األهداف

: وتعرف اإلسرتاتيجية بأهنا. ونوع املنشأة احلالية أو الذي ستكون عليه، الرشكة أو ستعمل فيه
حتديد األهداف الرئيسية طويلة األجل للمنشأة وتبني طريق العمل وتوزيع املوارد الـرضورية 

 .لتنفيذ هذه األهداف
 :ومن أبرز فوائد ومزايا االسرتاتيجيات

 .توفر املعيار الذي يمكن استخدامه يف عملية اختاذ القرار الصائب -
 .القدرة عىل التجاوب مع الظروف البيئية املختلفة -
 .د يف وضع اخلطط اهلجومية ملواجهة املنافسنيتساع -
 .تساعد يف التفكري بعيد املدى -
 .االقتصاد يف استخدام املوارد -
 .األهداف تكون واضحة ودقيقة ومدروسة وهذا يساعد عىل توجيه اجلهود -
 .)١٢٤ص  ،م١٩٩٥، العالق(تقلل من حاالت املخاطرة وعدم التأكد  -
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ليه من بيان أمهية التخطيط ويرى أن متتع القادة هبذه ويتفق الباحث مع العالق فيام ذهب إ
 التخطيط اليـومي والتخطـيط قـصري املـدى عىل القادة يف املستوى التنفيذي يساعداملهارة سوف 

 يف معرفـة كيفيـة املـسامهة يف تنفيـذ خطـط املنظمـة يساعدهم كام أنه،  أعامهلم املوكلة إليهملتنفيذ
، كـذلك األمـر بالنـسبة للقـادة يف املـستويات الوسـطى، صيليةوالقدرة عىل جتزئتها إىل خطط تف

إضافة إىل أنه يعمل عىل هتيئتهم عند انتقاهلم للمستويات العليا للقيام بمهمة التخطيط بكل مهـارة 
   .واقتدار

ًوأخريا فإن متتـع القـادة يف املـستويات العليـا بمهـارة التخطـيط وخاصـة االسـرتاتيجي 
عيدة املدى للمنظامت واسترشاف املستقبل واالستعداد لـه والقـدرة يساعدهم عىل وضع اخلطط ب

وعىل العكس من ذلك فإن افتقادهم هلـذه املهـارة يـؤدي هبـم إىل التخـبط يف ، عىل القيام بالتغيري
 .وضع اخلطط والسري باملنظمة نحو املجهول يف عامل تشتد فيه املنافسة

  : التنظيم-٢

وهو الوظيفة الثانية بعد التخطيط وهو عكس ، دارةالتنظيم عنرص رئييس من عنارص اإل
ويقصد به تقسيم نواحي النشاط يف املنظمة من خالل الوحدات واألقـسام املختلفـة ، الفوىض

وبيـان حـدود الـسلطة واملـسؤولية ، والربط والتنسيق بينهام من خالل وسائل اتصال مناسـبة
  .يل عمليات الرقابة واإلرشافلألقسام والوحدات لتمكينها من ممارسة أعامهلا ولتسه

 :نذكر منها ما أورده اهلمرشي ، وهناك تعريفات متعددة ملصطلح التنظيم  
 .إنه الطريقة التي يتم بموجبها التعاون اإلنساين من أجل حتقيق أهداف مشرتكة •

وتوضـيح املـسؤوليات ، هو العمليـة التـي يـتم بموجبهـا حتديـد األعـامل وتقـسيمها •
ًشاء العالقات بني العاملني لكي متكنهم من العمل معـا بأقـىص وإن، وتفويض السلطة

 .كفاءة ممكنة لغرض إنجاز األهداف

والتقـسيامت اإلداريـة الالزمـة ، هو عمليـة حتديـد األعـامل التـي يـراد أداؤهـا وجتميعهـا •
وتفـويض الـسلطات ، وتوزيـع املـسؤوليات والواجبـات، والعالقات وأنـامط االتـصال
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 ،م٢٠٠١، مهــرشي( غــرض حتقيــق األهــدافب، ألداء األعــاملوالــصالحيات الالزمــة 
 .)١٣٥ص

 :ويقدم التنظيم للمنظمة فوائد كثرية أمهها
جيعل التنظيم كل موظف يف املنظمة يعرف األنشطة التـي جيـب أن يقـوم هبـا ويعـرف  -١

 .كذلك موقعه ومكانه يف التنظيم العام

رف كـل موظـف عالقاتـه حيدد التنظيم عالقات العمل داخل املنظمة ومن خالله يعـ -٢
 .برؤسائه ومرؤوسيه وزمالئه يف العمل

 .يوحد التنظيم اجلهود العاملة ويؤدي إىل عالقات سليمة ومرغوبة بني العاملني -٣

 .التنظيم اجليد يعطي كل موظف السلطة الرضورية للقيام بعمله -٤

 .فرةحيقق التنظيم اجليد أفضل استخدام للطاقات البرشية واإلمكانات املادية املتو -٥

 .يعالج التنظيم مشكلة االزدواجية يف العمل داخل املنظمة -٦

 .يساهم التنظيم يف زيادة خربات ومهارات العاملني -٧

 .يساعد التنظيم يف تيسري واجبات اإلدارة واملدراء ويسهل عملية اإلرشاف والرقابة -٨

، ليـانع( .التنظيم املرن يسهم يف إحداث تغيريات جديدة وإجيابية يف اهليكل التنظيمـي -٩
 )٩٥ص، م٢٠٠٧

وأن احلاجـة إىل هـذه الوظيفـة . يتضح مما سبق مدى أمهية الوظيفة التنظيمية ألية منشأة
 :تستند إىل احلقائق التالية

يرتتب عىل عدم وجود تنظيم إداري ألية منـشأة الفـوىض واالرتبـاك يف تـصنيف : ًأوال
 قد يؤدي إىل إعطاء أمهية نسبية أكـرب ويف توزيعه بني األفراد العاملني مما، العمل وحتديد أمهيته

 .لبعض النشاطات عىل حساب نشاطات أخرى قد تكون أكثر أمهية لتحقيق أهداف املنشأة
يؤدي عدم وجود تنظيم إداري إىل أن تبالغ كل وحـدة إداريـة يف املنـشأة يف أمهيـة : ًثانيا

اب الوحـدات اإلداريـة ونتيجة لذلك تبالغ يف تقدير احتياجاهتا عـىل حـس. الدور الذي تلعبه
 .األخرى
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يؤدي عدم وجود تنظيم إداري إىل سوء توزيـع يف القـوى العاملـة للمنـشأة فقـد : ًثالثـا
فـؤاد الـشيخ ( .توضع الكفاءات العليا يف أعامل أقل ممـا تتطلبـه هـذه األعـامل مـن كفـاءات

 .)١٣٣ص، م١٩٩٨، وآخرون
ويؤكـد ، ليه من بيان أمهيـة التنظـيمفيام ذهبا إ) فؤاد الشيخ(و) عليان(ويتفق الباحث مع 

 .عىل رضورة متتع القادة هبذه املهارة الرئيسية

  : اختيار الموظفين-٣

حيث ال بد لإلدارة من . عملية االختيار تعترب من العمليات اهلامة يف سياسات التوظيف
اإلعداد هلا بالشكل الذي ينتهي بتـصفية املرشـحني لوظيفـة واختيـار أصـلحهم هلـا ويمكـن 

قـسم املرشـحون إىل فـريقني يالعملية اإلدارية التي بمقتـضاها «: تعريف عملية االختيار بأهنا
واهلـدف األسـايس . »فريق تقبله املنظمة لتعيينه يف الوظائف الشاغرة وفريق ترفضه أو تؤجله

إذ أن اختيار غـري . من عملية االختيار هو التأكد من صالحية املرشح إلمالء الوظيفة الشاغرة
 عىل فاعلية وكفاءة القدرات اإلنـسانية يف ً مبارشاًلصاحلني من املتقدمني للعمل قد يؤثر تأثرياا

 .)٣٧ص ،م٢٠٠١، عليوه(.جمموعها نحو حتقيق أهداف املنظمة
ويرى ماهر أن االختيـار هـو تلـك العمليـات التـي تقـوم هبـا املنظمـة النتقـاء أفـضل 

فيه مقومات ومتطلبات شغل الوظيفة أكثر من وهو الشخص الذي تتوافر ، املرشحني للوظيفة
 .ًويتم هذا االختيار طبقا ملعايري االختيار التي تطبقها املنظمة، غريه

 .وينبغي عىل املنظمة أن يكون لدهيا حتديد واضح ملعايري االختيار
حيث تعرب معايري االختيار عن تلك اخلصائص واملواصفات التي جيب توافرها يف املرشح 

وهذه اخلصائص واملواصفات تكـون مـستمدة ، )أو بنسبة معينة(ظيفة بمستوى معني لشغل الو
وهـذه . من حتليل الوظائف بغرض احلصول عىل مستويات عالية من األداء يف تلـك الوظـائف

املعايري يتم جتميعها يف خصائص معينة مثـل التعلـيم واخلـربة والـصفات اجلـسامنية والـصفات 
 .)١٥٥ص ،م٢٠٠٦، ماهر. (بالشخص املرشح للوظيفةالشخصية واملعرفة السابقة 
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قد تكون إجراءات عمليـة االختيـار بـسيطة وقـد تكـون معقـدة ففـي املـرشوعات و  
، الصغرية حيال الفرد املتقدم للعمل عادة إىل رئيس العـامل أو املـرشف لكـي يقـرر صـالحيته

في القيام بمقابلة واحدة وقد يك. مته للعملءويكون لديه سلطة تعيني الفرد أو تقرير عدم مال
 .هلذا الغرض

أما يف املرشوعات الكبرية فإن عملية االختيار متر عادة بمراحـل متعـددة تكـون أكثـر   
ولـيس هنـاك خطـوات نمطيـة لعمليـة . ًتعقيدا كلام كانـت مواصـفات العمـل غـري حمـدودة

لمنظمـة الواحـدة كام مل تكن واحدة حتـى ل. إذ مل تكن العملية واحدة يف كل منظمة، االختيار
 ).٣٨، م٢٠٠١، عليوه(فقد تتعدد وفق طبيعة األعامل 

ويذهب الباحث إىل أن إملام القائد بالوصف الوظيفي ومهـام الوظيفـة وواجباهتـا يعتـرب 
ًعنرصا رئيسيا يف نجاح عملية االختيار فمن خالله يستطيع حتديد قدرات ومواصفات الـشخص  ً

 .الذي سوف يشغل هذه الوظيفة
 يـساعدهم يف عمليـة انتقـاء أفـضل العنـارص املتقدمـة بمهارة االختيار متتع القادة كام أن

ًويوفر عىل املنظمة كثريا من الوقت واجلهد واملال الذي كـان سـينفق يف ، لشغل الوظائف الشاغرة
ًيتـضح فـيام بعـد أهنـم أصـبحوا عبئـا عـىل ، عمليات اختيار أشخاص غري الئقني هلذه الوظائف

 .ب التخلص منهماملنظمة ويصع
ومن ناحية أخرى تفيد هـذه املهـارة القـادة يف عمليـة انتقـاء املـساعدين وإعـادة توزيـع 
ًاملوظفني يف املنظمة عىل الوظائف طبقا لقدراهتم ومدى توافقها مع الوظائف واملهام التـي سـوف 

 .يتولوهنا

  : تقييم األداء-٤

كام أهنا عملية مستمرة نامرسها  ،ال شك أن تقييم األشخاص عملية قديمة قدم التاريخ  
 .يف مواقف كثرية يف حياتنا اليومية

وتتبلور عملية التقييم يف منظامت األعامل فتصبح وظيفة متخصصة هلا قواعـد وأصـول 
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وتستعمل فيها مقاييس رسمية توضـع عـىل ، ويقوم هبا متخصصون وأفراد مدربني عىل أدائها
قون بمنظامت األعامل ليعملوا ويؤدوا وظـائف وملا كان الناس يلتح، أساس علمي موضوعي

فإن من األمهيـة بمكـان أن ، ًوملا كانوا أيضا يطمعون يف التقدم والرتقي وزيادة األجور، معينة
 :تقيم أعامهلم من هاتني الزاويتني

هم للمــستويات املطلوبــة يف ومــدى حتقــيق، وظــائف املــسندة إلــيهممــدى أدائهــم لل  - أ
 .إنتاجيتهم

 . التقدم واالستفادة من فرص الرتقي وزيادة األجورمدى قدرهتم عىل - ب
وحكـم عـىل قدرتـه ، لذلك فإن تقييم األداء هو قياس كفاية األداء الـوظيفي لفـرد مـا

 )٨٠ص، م٢٠٠٦، خرباء بميك. (واستعداده للتقدم
عملية دورية منتظمة يقوم بمامرستها املدير مـن خـالل : تقييم األداء بأنه)يورد(ويعرف 
مات عن اإلنجازات الفعلية للعاملني معه خالل مـدة معينـة ومقارنتهـا بمعـدالت مجع املعلو

وهي فعالية تتطلب استخدام مهارات خمتلفـة مـن املـدير لتطـوير ، ًاألداء القياسية املعدة سلفا
 )١٦٠ص، م٢٠٠٧، عليان. (أداء األفراد العاملني معه

. رى إلدارة األفراد يف املنظمةأن تقييم أداء العاملني وظيفة أساسية أخ)مهرشي(ويقول 
ويقصد به ببساطة عملية قياس منظمة لنقاط قوة الفرد وضعفه يف الوظيفـة أو العمـل يف فـرتة 

، عملية قياس موضوعية لكفاءة العـاملني: ًويعرف أيضا بأنه، زمنية معينة ووفق معايري حمددة
كهم وترصفاهتم يف العمـل يف واحلكم عىل سلو، ومدى مسامهتهم يف إنجاز األعامل املناطة هبم
 )٣٠٢ص، م٢٠٠١، مهرشي (.فرتة زمنية معينة ووفق معايري أداء حمددة

 بنظـرة تقليديـة ع تقييم األداء يف الدول النامية يـرتبطموضوإىل أن )يوسف محامي(يشري و
إضـافة إىل ممارسـتها بـشكل روتينـي ، خاطئة تتسم باألسلوب العقايب لطبيعة العمليـة ونتائجهـا

مما يتطلب بـذل ، مد إىل حد كبري عىل شخصية من يقوم بالتقييم وعالقته بمن يقوم بتقييم أدائهيعت
جهود كبرية لتغيري هذه النظرة واالجتاه بخطى حثيثة نحـو املفهـوم احلـديث لعمليـة تقيـيم األداء 

 .)٣ص، م٢٠٠٧، عليان(
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ف التي يـسعى تقيـيم  جمموعة من األهداقييم أداء العاملني يذكر مهرشيوإلبراز أمهية ت
 :وهي، األداء إىل حتقيقها

وذلـك مـن خـالل إمـدادهم باملعلومـات ، االرتقاء بأداء العاملني وتطـويره وتنميتـه -١
ممـا يـدفعهم إىل ، املتعلقة بحقيقة أدائهم بالعمل ونقاط قوهتم وضعفهم يف هذا املجـال

 .تاليف نقاط الضعف ومعاجلتها
فبناء عىل قياس األداء يمكن ترقية بعـض ، ف مناسبةترقية العاملني املتميزين إىل وظائ -٢

ويتم يف الوقت ذاته إعـداد ، العاملني املتميزين إىل وظائف مناسبة لقدراهتم ومهاراهتم
 .إسرتاتيجية عالجية لذوي األداء املنخفض

ففي ضوء املعلومات التي يتم احلـصول عليهـا ، إجراء تعديالت يف الرواتب واألجور -٣
ً أيضا اقرتاح نويمك، يمكن زيادة رواتب وأجور العاملني أو إنقاصهامن قياس األداء 

 .نظام حوافز معني هلم

حتسني عالقات العمل بني العاملني ورؤسائهم إذ يسود جو مـن التفـاهم والعالقـات  -٤
احلسنة بني العاملني ورؤسائهم عندما يشعر العاملون أن جهودهم وطاقـاهتم املبذولـة 

 .تقدير واهتامم رؤسائهميف أدائهم لعملهم مكان 

إذ يعمل قياس األداء عىل تنمية ملكة التقدير واحلكـم ، تنمية كفاءة املرشفني واملديرين -٥
وإكـساهبم مهـارات الرقابـة الفعالـة ، السليم عىل األمـور لـدى املـرشفني واملـديرين

 .والقيادة الصاحلة الرشيدة، املستمرة

 رسمي لقياس األداء قائم عىل أساس من إن وجود نظام، رفع الروح املعنوية للعاملني -٦
العدالة واملوضوعية يبعث الثقة يف نفوس العاملني بأن اإلدارة تعامـل كـل فـرد مـنهم 

 .مما يؤدي إىل زيادة رضاهم عن العمل واستقرارهم فيه، عىل أساس كفاءته وجهده

إذ يعد قياس األداء أداة مهمة للكشف عن احلاجـات ، الكشف عن حاجات التدريب -٧
، مهـرشي ( برامج التـدريب والتطـوير الالزمـةالتدريبية للعاملني وبالتايل حتديد أنواع

 .)٣٠٥ -٣٠٤ص ص، م٢٠٠١
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إن عملية التقييم تتطلب وجود معايري معينـة يمكـن اسـتخدامها يف قيـاس كفـاءة أداء 
ايري قيـاس وتنقسم مع. وبالتايل حتديد االنحرافات الناجتة عن هذه املعايري، العاملني يف املنظمة
ومعايري نوعيـة تتعلـق بنوعيـة ، معايري كمية تتعلق بكمية اإلنتاج: وهي، األداء إىل مخسة أنواع

ومعـايري ، ومعايري تكلفة تتعلق بالنفقات املرصوفة عىل إنجـاز أحـد األعـامل، األداء وجودته
بمجـاالت غـري ومعايري القيم املعنوية وتتعلق ، زمنية تتعلق بالوقت الالزم للقيام بعمل معني

. وغريها، وروحهم املعنوية، ملموسة مثل درجة إخالص العاملني ووالئهم للعمل يف املنظمة
 ).١٦٤ص، م٢٠٠٧، عليان(

باستخدام املعايري سوف تظهـر الفجـوات يف معرفـة :  أنه)فيلد ومولوين(ويرى كل من 
ك قـد يـشعر ومـع ذلـ. ًولكنهم أيضا سوف يتعرفون عـىل نـواحي القـوة، ومهارات األفراد

ولكـن .البعض بالتهديد ألهنم قد ال يسرتحيون عندما تسلط األضواء عـىل حـاالت ضـعفهم
. إذا عرفوا أن اهلدف من اكتشاف فجوات األداء هو مساعدهتم، سوف تكون حساسيتهم أقل

 مـن أداء نيجيب أن يطمئن األفـراد عـىل أن املهـارات اإلضـافية سـوف تعمـل عـىل التحـس
 )٥١ص، م٢٠٠٠، فيلد ومولوين. (يد من أمنهم الوظيفيوربام تز، هموظائف

 :وهناك بعض املشكالت يواجهها القادة واملديرون يف عملية التقييم ومن أمهها ما ييل
جتعله يعممها عىل ، وهو أن يتأثر بصفة وحيدة يف أداء املرؤوس. ميل املدير إىل التعميم -١

فيميل إىل تقيـيم كـل ، لكيل للمرؤوسأو أنه يتأثر باألداء العام وا. باقي صفات األداء
 .جوانب ومعايري األداء بنفس القيمة

 .والتعاون قد تكون غامضة يف معناها، فمعايري مثل املبادأة. عدم فهم معايري التقييم -٢

ًفإذا كان املقياس مقسام إىل ممتاز وجيد جـدا وجيـد ومقبـول . عدم فهم مقياس التقييم -٣ ً
رجة؟ وما هي حدودها؟ األمر قـد يكـون غـري فام هو معنى كل د، ومتوسط وضعيف

 .مفهوم أو أن فهمه خيتلف من مدير آلخر

أو ، يميل بعض املديرين إىل إعطـاء تقـديرات عاليـة. أو التوسط، أو التشدد، التساهل -٤
 .ًويعترب ذلك نوعا من عدم الدقة. أو تقديرات متوسطة، تقديرات منخفضة
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لتحيز إىل من يفضلوهنم من املرؤوسني وقد يميل بعض املديرين إىل ا. التحيز الشخيص -٥
أو امليل الشخـيص ، أو الصداقة، أو التشابه يف الصفات، أو اجلنس، يرجع ذلك للقرابة

 .)٢٨٦ص، م٢٠٠٦، ماهر. (للمرؤوسني

ويستنتج الباحث من هذه املشكالت رضورة تدريب القيادات اإلدارية عىل هـذه املهـارة 
ن وجـود معـايري قيـاس واقعيـة يـرى أو،  بشكل اجيايب منهاتفادةحتى يمكن االس،  اهلامةالقيادية

 ، وربطها بـاحلوافز، إرشاكهم يف وضعهاودقيقة وواضحة ومفهومة لكل من القائد واملوظفني مع
ٌ أمر مهم يف نجاح عملية ،ُاملوضوعية والعدالة والبعد عن التحيز الشخيص من قبل القادةب والتقيد

ًكام أن قدرة القائد عىل وضع معايري لـألداء تتطلـب منـه فهـام عميقـا ، التقييم وحتقيقها ألهدافها ً
 .لطبيعة املهام والواجبات لكل وظيفة

  :إدارة التغيير -٥

 .ومن أهداف القيـادة الفعالـة، التغيري ظاهرة حياتية من طبيعة الكون ومن نتائج الزمن
.  أهـداف املنظمـة واألفـرادفالقيادة تعنى بتغيري سلوك األفراد من أجـل الوصـول إىل حتقيـق

والقائد هـو ، ورجل اإلدارة يمثل االستقرار، أما القيادة فتعني التغيري، احلارضبدارة معنية اإلف
، كاللـده(داعية تغيري مطلوب منه أن حيدث تغيريات يف البناء والتنظـيم وسـلوكيات األفـراد 

  ).٢٩-٢٨ص ص ، م١٩٩٧
خاصة يف املستويات العليا ـ مرتبطة أكثـر فـأكثر أصبحت القيادة يف اإلدارة احلديثة ـ وو
 .بالتغيري

تعتمد بشكل أسايس عىل فاعليته ، ومن هنا أصبحت فاعلية القائد يف حتقيق مهام منصبه
   )٣٥٤، م١٩٩٢، كنعان(.يف إدارة التغيري

بأهنـا فلـسفة إلدارة املنظمـة تتـضمن التـدخل «ويمكن تعريف إدارة التغيري التنظيمـي 
 أحد أو بعض جوانب أو أوضاع املنظمة لتغيريهـا هبـدف زيـادة فعاليتهـا وحتقيـق املخطط يف

 ).٢٩٧ صم٢٠٠١، أبو بكر( »التوافق املرغوب مع مربرات هذا التغيري
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 : ويتضح من تعريف إدارة التغيري التنظيمي ما ييل  
ود إن إدارة التغيري هي أسلوب عمل أو فلسفة يف إدارة أعامل املنظمة وليست جمـرد رد -١

 .أفعال غري حمسوبة

يتضمن التغيري التنظيمي إحداث تعديالت خمططة خالل حياة املنظمة ملواجهة ظروف  -٢
وأن ، أو مواقف معينة أو نتيجة التوصيف السلبي جلوانب معينة يتطلب األمر تغيريهـا

هذا التغيري يتم وفق برنامج عمل متكامل يشتمل عىل تشخيص لوضع املنظمة وحتديد 
 .وإمتام عملية التغيري والتأكد من فعاليتها، ريهاجماالت تغي

يستهدف التغيري التنظيمي زيـادة فعاليـة املنظمـة وحتقيـق املواءمـة املرغوبـة مـع بيئـة  -٣
بام جيعل املنظمة قادرة عىل التعامل الفعال مع الفرص والقيود التـي تواجههـا ، املنظمة

 .ارجيةمع التغيريات املستمرة يف بيئة العمل الداخلية واخل

إن اإلدارة الفعالة للتغيري التنظيمي تستلزم وجود جهاز لرصد كافـة التغيـريات التـي  -٤
وحتديد البدائل املناسبة للتعامـل ، أو بيئتها الداخلية، حتدث يف البيئة اخلارجية للمنظمة

 .مع هذه التغريات

 تتصف عملية التغيـري التنظيمـي بالتكامـل وتعتمـد عـىل مـدخل الـنظم يف ختطيطهـا -٥
حيث ال تقترص عملية التغيري التنظيمي عىل جانب واحد أو جزئيـة حمـدودة ، وتنفيذها
وإنام متتد عادة إىل كافة عنارص املنظمة ككيان واحد متكامل يـصعب تغيـري ، يف املنظمة

 .جزء فيه بمعزل عن بقية األجزاء األخرى يف النظام ككل

وإنـام متتـد لتـشمل كافـة ، لعليا فقـطال تقترص مسئولية التغيري التنظيمي عىل اإلدارة ا -٦
ويتوقـف نجـاح عمليـة التغيـري . املستويات اإلدارية والوحـدات التنظيميـة باملنظمـة

التنظيمي عىل كفاءة توزيع املهام واملسئوليات عىل كل مـن اإلدارة العليـا مـن جانـب 
 )٢٩٨ص، م٢٠٠١، أبو بكر. (ومجيع العاملني باملنظمة من جانب آخر

 :إىل مسببات خارجية وأخرى داخلية أسباب التغيري ويمكن تقسيم 
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 : ـ الدوافع اخلارجية١
تواجه أية منظمة العديد من الظـروف البيئيـة ـ التـي تـستلزم االسـتجابة هلـا بـالتغيري  •

والتطوير هذا وعادة يستهدف التغيري أو التطوير الناشئ عن الدوافع اخلارجية جمرد حتقيق 
 .يئتها أو السيطرة عىل تلك البيئة أو جزء منها لصالح املنظمةالتوافق بني املنظمة وبني ب

 :ومن أهم التغريات التي قد حتدث يف البيئة وتؤثر عىل املنظمة ما ييل •

 .التغيري يف ظروف السوق أو العميل املستهدف -

 .التغيري يف التكنولوجيا املستخدمة -

 .التغيري يف البيئة السياسية والترشيعية -

 :خلية  ـ الدوافع الدا٢
تظهر احلاجة للتغيري أو التطوير التنظيمـي عنـد حـدوث مـستجدات جديـدة يف بيئـة   

العمل الداخلية وإمكانيات وقدرات املنظمة وأهدافها أو عندما تواجه مشكالت ذاتية داخـل 
املنظمة مما ينتج عنه عدم مالئمة التنظيم احلايل للتعامل مع التغيريات احلادثة يف البيئـة أو عـدم 

أبـو . (توافق بني عنارص التنظيم مما يتطلب رضورة إحداث تغيري وتطوير تنظيمي يف املنظمـةال
 )٣٠١، ٣٠٠ص ص، م٢٠٠١، بكر

 : وتستطيع اإلدارة أن تتبع  عدة مناهج للتغيري وهي
 .والذي يشمل األدوات واملعدات والطرق واألساليب: التغيري التكنولوجي -١

العالقـات الوظيفيـة والبنـاء اهلـيكيل للمنظمـة والذي ينصب عـىل : التغيري التنظيمي -٢
 .وإدارهتا وأقسامها ووحداهتا

وهـو الـذي يتعلـق بأفكـار النـاس واجتاهـاهتم وعـاداهتم وقـيمهم : التغيري اإلنساين -٣
 .ودوافعهم وطموحهم

إما من الناحيـة الكميـة أو مـن الناحيـة ، أو تغيري الواجبات الوظيفية: تغيري يف العمل -٤
 .امالنوعية أو كليه
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 منهـا ً واحداكل  وأن، وال بد أن نأخذ يف عني االعتبار أن هذه املناهج متداخلة مرتابطة
 .)١٧١، ١٧٢ص ص، م١٩٨٢، عبد الوهاب(.يؤثر يف املناهج األخرى ويتأثر هبا

قد تتطلب من القائـد إجـراء تغيـريات يف ، وإدارة التغيري كأداة لتحقيق الفعالية اإلدارية
أو تـصحيح ، كإعـادة حتديـد الواجبـات، رص املوقف اإلدارياثر من عنمتطلبات عنرص أو أك

وهـذا . .أو إعـادة بنـاء هيكـل التنظـيم، أو تغيري اختصاصات بعـض اإلدارات، طرق العمل
كـام . طلب أن يكون لدى القائد القدرة عىل وضع إسرتاتيجية للتغيري إذا أريد حتقيقه بكفـاءةتي

، ل عند املوظفني تتفاوت بني قبوهلم للتغيري ومعارضتهم لهأن إدارة التغيري قد حتدث ردود فع
وهذا يتطلب أن يكون القائد عىل درجة من املرونة متكنه من تيسري عملية التغيـري عـن طريـق 

وقد أثبتـت التجـارب أن فاعليـة ، حماولة حتقيق قبول املوظفني له أو التقليل من معارضتهم له
تعتمد عىل قدرته عـىل حتليـل ردود الفعـل لـدى ، وتنفيذها التغيري ةإسرتاتيجيالقائد يف وضع 

مرونته التي متكنه مـن التكيـف مـع املواقـف  عىل كام تعتمد. ومعرفة كيفية معاجلتها، موظفيه
ــات  ــع متطلب ــتالءم م ــذي ي ــادي ال ــنمط القي ــا واســتخدام ال ــي جيــد صــعوبة يف تغيريه الت

 .)٣٥٤، م١٩٩٢، كنعان(.التغيري
ووقت حدوثه ، رية للقائد يف كيفية السيطرة عىل اجتاه التغيري ومداهوتظهر املهارات اإلدا

وهذا يتطلب مهارة رصد التغريات يف بيئة العمل الداخليـة ، من خالل التخطيط اإلسرتاتيجي
والتفاعـل اإلجيـايب مـع العنـرص ، وإعادة النظر يف اهليكل التنظيمي بصفة دوريـة، واخلارجية

ووضع اخلطط ، ري الرسمي لتجنب ظهور الرصاعات الداخليةالبرشي يف التنظيم الرسمي وغ
ورسعـة التـدخل ، وتطوير العالقات مع اجلمهور، التدريبية والـتأهيلية لتنمية املوارد البرشية

، كاللـده(ومرونة القائد وتقبله للتغيـري عنـرص مهـم يف نجـاح إدارة التغيـري ، وإعادة التوجيه
 ).٢٨٩-٢٨٣ص ص ، م١٩٩٧

غيري املتالحق واملتسارع يف جمال األعامل واملـنظامت سـمة مـن سـامت هـذا لقد أصبح الت
 .العرص الذي تشتد فيه املنافسة وأصبح البقاء فيه لألفضل
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لذلك تعد مهارة إدارة التغيري مـن املهـارات اهلامـة للقـادة اإلداريـني يف مجيـع املـنظامت 
يـادات العليـا هبـذه املهـارة وإملـامهم حيث أن متتع الق، اإلدارية بصفة عامة واألمنية بصفة خاصة

بأسباب ودوافع التغيري الداخلية واخلارجية وبأساليبه العلمية يعطيهم القدرة واجلرأة ألخذ زمـام 
كام أن متتع القيـادات الوسـطى والتنفيذيـة هبـذه ، املبادرة وقيادة منظامهتم نحو التغيري بكل اقتدار

 احلاجة لعملية التغيري والقيام بالـدور املطلـوب مـنهم يف املهارة أو بجزء منها يساعدهم عىل تفهم
 .هذه العملية ومساعدة القيادات العليا عىل إنجاحها

  :حل المشكالت واتخاذ القرارات-٦

 هي عبارة عن وضـع صـعب يكتنفـه – أي مشكلة –يف البداية يمكن القول بأن املشكلة 
ًويف عامل اإلدارة متثل املشكلة معوقا أو . ٌوليس له حل واضح وبسيط، يشء من التعقيد والغموض

ويمكن النظر للمشكلة اإلداريـة عـىل . ًحاجزا حيول دون حتقيق األهداف املطلوبة بكفاية وفاعلية
أهنا فجوة بني مستوى اإلنجاز املتوقع واإلنجاز الفعيل أو عىل أهنـا انحـراف يف األداء عـن معيـار 

 ).٧ص، هـ١٤٠٦، احلسن. (ًحمدد مسبقا
 هو الوقوع يف مأزق ما دون أن يكـون " مشكلة "فريى أن املقصود بكلمة ) بوكراس(أما 

أو مواجهة موقف غري مرغـوب دون أن يكـون هنـاك ، هناك طريقة واضحة للخروج من املأزق
ـــف ـــت ، حـــل هلـــذا املوق ـــه وق ـــة عن ـــك عـــن اإلجاب أو مواجهـــة ســـؤال تعجـــز قرحيت

 ).٢٥ص ،هـ١٤٢٣،بوكراس.(طرحه
.  أن املشكالت اإلدارية ليست مقصورة عىل فئة من القادة دون غريهموجتدر اإلشارة إىل

التنظيامت اإلدارة املتعددة ويف جمـاالت العمـل املختلفـة يواجهـون وفجميع القادة يف املستويات 
العديد من املشكالت املتنوعة التي تتصف يف الغالب بالتعقيد ألن الظواهر اإلدارية نفسها معقـدة 

 .  للتقنني واحلل املوحد– يف معظمها – ختضع يف تركيبها وال
ومع تعدد املـشكالت اإلداريـة وتنوعهـا تتعـدد وتتنـوع األسـاليب واملـداخل التـي 

 –يستخدمها القادرة اإلداريون يف مواجهة تلك املشكالت وإجياد احللول املناسبة هلـا وتتبـاين 
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.  ومعاجلتهـا بطريقـة ناجحـة فعالية هؤالء القـادة يف التغلـب عـىل تلـك املـشكالت-بالتايل
 ).٨ – ٧ص ص ، هـ١٤٠٦، احلسن(

  وتساعد املهارات اإلدارية اخلاصة بتحليل املشكالت القـادة يف البحـث عـن حلـول 
والتقـدير ، واسـتثامر املعلومـات، وعدم الترسع يف اختاذ القرار. مناسبة واختيار أنسب البدائل

 .اك اآلخـرين يف عمليـة اختـاذ القـراراتوإرش، املقرتحـةالصحيح الحتامالت نجاح احللول 
 ).١٠٧ص، م١٩٩٩، السلمي(

إن أسلوب حل املشكالت البد أن ينتهي باختـاذ قـرار مـن قبـل القائـد اإلداري وذلـك 
باختيار أنسب احللول للمشكلة القائمة ومتابعة تنفيـذ هـذا القـرار وبـذلك يـصبح لـدينا مـنهج 

 .متكامل للعملية بكاملها
بـل أصـبحت تـستند ، ختاذ القرار تعتمد عىل التجربة واخلطأ أو التخمنيومل تعد عملية ا

، إىل مناهج وأساليب علمية هبدف الوصول إىل قرارات أكثر كفاءة ودقة وموضوعية ومنطقيـة
لتسهم يف حل املشكالت املختلفة التي تواجه اإلدارة باالعتامد عىل التحليل الكمـي للبيانـات 

وتزداد أمهيـة وخطـورة اختـاذ القـرارات كلـام . ول أكثر معقوليةالذي جعل احلل، واملعلومات
 .تضخم حجم التنظيم وتعددت جماالت النشاط واخلدمات التي يقدمها للجمهور

البـدائل املتاحـة أمـام املقـرر ، وليس أمثـل، ويعني القرار اإلداري عملية اختيار أنسب
َّكام يعرف. تنتظر احلل املناسبأو حل املشكلة التي ، إلنجاز اهلدف أو األهداف املرجوة َ :  بأنـهُ

، ياغي. (عملية اختيار واعية ألحد البدائل املتاحة لتحقيق هدف معني أو ملعاجلة مشكلة معينة
 .)٢ص، م٢٠٠٥

عمـل فكـري وموضـوعي يـسعى إىل اختيـار البـديل : ويعرف اهلمرشي اختاذ القرار بأنـه
وذلـك ، ن البدائل املتاحة أمام متخـذ القـراراألنسب حلل مشكلة معينة من بني جمموعة م) احلل(

وبام يتامشى مع الظروف الداخلية واخلارجية التي تواجـه ، باملفاضلة بينهام باستخدام معايري حمددة
أو هو احلل أو الترصف أو البديل األفضل الذي تم اختياره من بني عـدة حلـول أو . متخذ القرار
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 .)٢٥١ص، م٢٠٠١، مهرشي(ر حلل مشكلة معينة ترصفات أو بدائل متاحة أمام متخذ القرا
وهـي ، إن عملية اختاذ القرارات عملية أساسية وهامة يف حيـاة أي تنظـيم أو مؤسـسة

وهـي مثـل عمليـة . وحمور أسايس مـن حمـاور أنـشطتهم اإلداريـة، الشغل الشاغل للمديرين
نظمة واملدير يتخذ تتغلغل وتتداخل يف كل مظهر من مظاهر األعامل اإلدارية للم. االتصاالت

روتينية أو إسرتاتيجية تتعلق بوظائف التخطيط والتنظيم والتوظيف ، قرارات كبرية أو صغرية
 .)٢ص ،م٢٠٠٥ ،ياغي.(والقيادة والرقابة وغريها من العمليات اإلدارية

. وتعد عملية صنع القرار جـوهر العمليـة اإلداريـة وحمـور ارتكـاز املهـارات اإلداريـة
، القـرارات التخطيطيـة اخلاصـة بتحديـد األهـداف والـسياسات واإلجـراءاتفالقائد يتخذ 

، إبـراهيم. (والقرارات التنظيمية اخلاصة بالتوجيـه واحلفـز والرقابـة والتوظيـف والتـدريب
 .)٢٢٧ص، م١٩٩٧

 :ويتأثر القرار بالكثري من العوامل واملتغريات والتي من أمهها  

، خرباتـه، ذكـاءه، حتـصيله الـدرايس(قـرار عوامل تتعلق باألبعاد الشخصية ملتخـذ ال -
 ).الخ.. .عقالنيته، شجاعته، فلسفته، اجتاهاته

مناخهـا ، ظروفهـا، سياسـاهتا، تنظيمهـا، أهـدافها، طبيعتهـا(عوامل تتعلق بـاإلدارة  -
 ).الخ.... إمكاناهتا املادية والبرشية، التنظيمي

، خــرباهتم، طبيعــتهم(عــة عوامــل تتعلــق بــالكوادر البــرشية املتــوافرة للتنفيــذ واملتاب -
 ).الخ.. .انتامءاهتم والئهم للمؤسسة، اجتاهاهتم

 ).الخ... .واقعية، حمددة، واضحة(عوامل تتعلق باملشكلة  -

، ميزانيـة(واملـوارد الالزمـة للتنفيـذ ، عوامل تتعلق بدرجة توافر املعلومـات املطلوبـة -
 ).الخ... تكنولوجيا، أجهزة، أفراد

 .عة املوضوع الذي يتناولهنوع القرار وأمهيته وطبي -

 .الفرتة الزمنية املتاحة الختاذ القرار -
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ــة  - ــة واخلارجي ــة الداخلي ــروف البيئي ــة الظ ــدى مالئم ــسياسية (م ــصادية وال االقت
 .وما يرتتب عليها من ضغوط عىل املدير أو متخذ القرار) الخ.. .واالجتامعية

 .)٧٠ص، م٢٠٠٧، عليان. (درجة تكرار القرارات ودرجة تأثريها -

إن اختاذ القرارات السليمة ال تزال  متثـل إحـدى التحـديات الرئيـسة التـي تواجـه قـادة 
لذا تعد مهارة اختاذ القرار من أهم املهارات اإلداريـة التـي . املنظامت اإلدارية واألمنية عىل السواء

ختـاذ وعىل الرغم من أن املدخل املنهجي يف حل املشكالت هو املدخل األمثـل ال. يامرسها القائد
إال أن عملية اختاذ القـرارات يف ، قرارات سليمة قائمة عىل تدفق املعلومات واالختيار بني البدائل

وإدراكـه ،  عن اختـاذ القـرار وخربتـه الـسابقةاملسئولالنهاية عملية فردية تتأثر بخصائص القائد 
 .)٩٣ص، م١٩٩٩، السلمي( .ًلألمور بحيث تصبح يف النهاية خليطا من املوضوعية والشخصية

ويذهب الباحث إىل أنه يمكن تقسيم القرارات املتخذة إىل قسمني أحـدمها يتعلـق بحـل 
واآلخـر يتعلـق بـالتطوير والتغيـري وإحـداث نقلـة نوعيـة ، املشكالت اإلدارية احلالية واملتوقعـة

 . أو بجزء منها ككلللمنظمة اإلدارية
ً كبريا من وقـتهم يف حـل املـشكالت ًإن القادة يف مجيع املستويات التنظيمية يقضون جزءا
 وهـذه عـادة تنحـرص يف املـستويات -ًالتي تعرتض سري العمـل سـواء منهـا الروتينيـة املتكـررة

أو املعقدة والتي ال ختضع للقوانني واللوائح املعمول هبا داخل املنظمة وال يوجـد هلـا ، -التنفيذية
هارة التـصدي هلـذه املـشكالت واختـاذ حلول واضحة أو سابقة يمكن االستناد عليها؛ لذا فإن م

القرارات الفعالة ملعاجلتها بأسلوب علمي وكذلك القدرة عىل اختاذ القرارات املـصريية للمنظمـة 
بكل كفاءة ودقة وموضوعية أصبحت من املهارات األساسية التـي ال غنـى للقائـد اإلداري عـن 

 .اكتساهبا وممارستها بشكل يومي

   :ات إدارة األزم-٧

 يف هـذا العـرص ،ًاألمن هاجـسا للحكومـات واملجتمعـات والـشعوب واألفـرادأصبح 
خيرجون من أزمة أو جمموعة من األزمات ، والذي ال يكاد فيه العامل وال الدول وال األفراد، املتأزم
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ًفـضال عـن ، إال أدركتهم أزمة  أو طائفة أخرى مـن األزمـات الـسياسية واالقتـصادية واألمنيـة
وتأيت األزمات األمنية يف مقدمة هذه األزمات من حيـث أبعادهـا . ية والفرديةاألزمات االجتامع

بـل عـىل الـسلم ، بدرجـة أو بـأخرى، فهي تؤثر ليس فقـط عـىل الـرضورات اخلمـس، وآثارها
، الـشهراين( االجتامعي واالسـتقرار الـسيايس والتنميـة واألمـن النفـيس لألفـراد واملجتمعـات

 .)٨ص، هـ١٤٢٦
متوقعـة أو غـري ، موقف أو حدث أو جمموعـة أحـداث"زمة عىل أهنا ويمكن تعريف األ

ممـا جيعـل مـن الـصعوبة بمكـان الـسيطرة عـىل ، تتسم باخلطورة والعمق واتساع التأثري، متوقعة
بسبب تسارع األحـداث وحـدهتا وجمهوليـة ، بالطرق واألساليب واإلمكانات املعتادة، األوضاع

املاديـة واملعنويـة واألثـر الـسلبي عـىل املـصالح األساسـية التطورات واالرتباك وتزايد اخلسائر 
، النويـرص( "وربام عىل الكيان نفـسه واسـتمراريته وفعاليتـه، وتوازهنا يف الكيان الذي حدثت فيه

 ).٤٠ص ،هـ١٤٢٣
وتعنـي ، اليونانيـة» Krisis«يف اللغة اإلنجليزية مشتقة من كلمـة » Crisisأزمة «وكلمة "

د أو نقطـة حتـول أو حلظـة حاسـمة حرجـة تتعلـق بمـصري الكيـان نشوء موقف أو وضع جديـ
وحالة من عـدم التأكـد ومـن اخـتالط األسـباب ، وجتعل متخذ القرار يف حرية كبرية، التنظيمي

بالنتائج وانطوائها عىل جمهوالت كثرية ؛ مما يقتيض إعداد وتنفيذ خطة ختتلف عام كان جيري عليـه 
 .)٢٣٩ص ، م٢٠٠٥، اهللانرص( "احلال قبل نشوء هذه احلالة

بل املقصود هو وظيفة ،  كيان تنظيمي معني»أزمة« بكلمة »إدارة«ال يقصد باقرتان كلمة و      
، والرقابيـة، والتوجيهيـة، والتنظيمية، أخرى من وظائف املدير أضيفت إىل وظائفه التخطيطية

 .واإلبداعية، والتطويرية
جمموعة املامرسات التي تصاغ يف شـكل ، دير كوظيفة من وظائف امل»إدارة األزمة«وتعني 

ويمكـن تطبيـق هـذه اخلطـة عنـدما ينـشأ . خطة مبنية عىل حتليل دقيق ملكونات األزمة وآثارها
 .)٢٣٩ص ، م٢٠٠٥، اهللانرص(.ًذريا يف أوضاع مستقرة أو سائدةًموقف أو وضع يمثل تغريا ج
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تبة عىل األزمـة أو رتب اآلثار امل اجلهود الذهنية والعملية املبذولة لتجن" ًأيضاكام تعني 
، هــ١٤٢٠، الربيـدي( "تقليلها بتكلفة مقبولة ال تتضمن التضحية بقيمة أو مصلحة جوهرية

 .)٣٥ص
وجتدر اإلشارة هنا إىل أنه جيب التفريق بني مصطلحني متـشاهبني يف اللفـظ وخمتلفـني يف 

 باألزمـات كـام فـاإلدارة، )تاإلدارة باألزمـا( ومصطلح )إدارة األزمات(ومها مصطلح ، املعنى
ويـضيف ، "افتعال أزمة من أجل حتقيـق هـدف معـني "تعني ) هـ١٤٢٠،الربيدي( يوضح ذلك

يف األزمـات " ندرك أنه – التعريف السابق بجانب تعريف إدارة األزمات –ومن هذين التعريفني 
 إدارة "خر يلجـأ إىل  يف حني أن الطرف اآل" اإلدارة باألزمات " يستخدم مفتعل األزمة "املفتعلة 

 .)٤٢-٤١ ص ص، هـ١٤٢٠، الربيدي(.."األزمات 
تصنف األزمات عىل عدة أسس مـن أمههـا طبيعـة األزمـة ودائـرة تأثريهـا ما ًوعادة 

وحدهتا وعمقها وأسباهبا وإمكانية توقعها واكتشافها ومنعها من عدمه ومتطلبـات مواجهتهـا 
ًعمـدا أو (زمات التي هي مـن صـنع اإلنـسان فمن حيث املبدأ هناك األ. وغريها من األسس

وهناك األزمات التي تنـشأ مـن عوامـل طبيعيـة وهنـاك األزمـات الـسياسية ) ًخطأ أو إمهاال
وهناك األزمـات املتوقعـة واألزمـات التـي . واالقتصادية واإلسرتاتيجية والعسكرية واألمنية

زمـات عنيفـة وأزمـات يصعب توقعها وهناك أزمات متكررة وأزمات غري متكـررة وهنـاك أ
وغري ذلك من األزمات املختلفة ، وهناك أزمات وطنية وأزمات إقليمية وأزمات دولية، هادئة

وقد تأخذ األزمة صفة أو أكثر أو تقع حتت تصنيف أو أكثر من هـذه . حسب أساس التصنيف
حسب طبيعتها ومكان وزمان وأسـباب حـدوثها وأطرافهـا وآثارهـا الواقعـة أو ، التصنيفات

 ).٥٦-٥١ص ص، هـ١٤٢٣، النويرص، ٥٦ -٤٦ص ص ، هـ١٤٢٣، الشعالن(ملحتملة ا
فقد تكون بسبب زلزال أو ، إن األزمات التي تقع فيها املنظمة هلا أسباب وجماالت كثرية

وقد تكون يف ، وقد تكون يف اإلنتاج واألعطال. عدوى أو حريق أو دمار ملحفوظات احلاسب
عىل أنه جيـب أن ال يغيـب  .يف التسويق والتعامل مع املستهلكنيوقد تكون ، العالقات العاملية
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عن البال أن أي سوء يف التنظيم أو يف إجراءات وأساليب العمل أو أي واحد من العـاملني يف 
ومهام كان سبب األزمة فإهنا حتتمل يف ثناياها . املنظمة يمكنه أن يغرق املنظمة بأكملها يف أزمة

 .لومات وضغط الوقت وتصاعد األحداثعنرص املفاجأة ونقص املع
وبالتـايل فـإن إدارة ، إن أزمات العمل تضع سمعة املنظمة وبقاءهـا موضـع االختبـار  

وهـي جهـد مـستمر يفـرض وجـود خطـط فعالـة ملواجهـة ، األزمة هي إدارة لسمعة املنظمة
 .)٢٥٠ص، م٢٠٠٥، اهللانرص(.األزمة

و أزمـات وبالتـايل البـد مـن أن لقد أصبحنا يف عرص يندر فيه عدم حدوث مـشكالت أ
تتعامل املنشأة مع هذه األزمات بل من الرضوري عدم االكتفاء باالنتظار حتـى حتـدث أزمـة ثـم 

ًالبد أن يكون لدينا جهة ختتص بإدارة األزمات سـواء كانـت ، هلذا الغرض، ُهتب املنشأة ملعاجلتها
قبـل ، اهنا ومـسئولياهتا يف الكيـان اإلداريًهذه اجلهة مركزا أو إدارة أو وحدة إدارية مستقلة هلا كي

 ). ١١٣ص، م٢٠٠١،عليوه( ٍوأثناء وبعد حدوث األزمات
  إال أناألزمـاتيف أمهية وجود جهـة مـسئولة عـن إدارة ) عليوه( الباحث مع اتفاقومع 

 قبـل حـدوثها هـا تدريب القادة عىل مهـارة إدارة األزمـات والقـدرة عـىل توقعذلك ال يغني عن
، ٌ أمر بالغ األمهية ألي منظمـةفهذا، ط الالزمة ملواجهتها والتعامل معها عند وقوعهاووضع اخلط

، تهمهيً إنشاء مركز إلدارة األزمات يف املنظمة نتيجة إلدراك القيادات العليا بأ؛من نتائجه املتوقعة و
ملنظامت خـسائر سبق أن متتع القادة هبذه املهارة قد جينب ا  ماإىليضاف  .إليهحيتاج  ودعمه بكل ما

 قبـل وقوعهـا أو بحـسن التعامـل معهـا األزمـاتإمـا بتجنـب ،  واملمتلكاتاألرواحفادحة يف 
وعىل سبيل املثال فإن التعامـل الـذي تـم يف الواليـات املتحـدة ، والتقليل من آثارها بعد حدوثها

الت الدولية حني تم اختاذ قرار بتحويل مجيع الرح، األمريكية يف أحداث احلادي عرش من سبتمرب
ًالقادمة للواليات املتحدة إىل الدول األخرى وإلغاء مجيع الرحالت اجلويـة يف الـبالد كـان قـرارا 

 جنبها الكثري من اخلسائر التي كانت ستحدث يف حالة قدوم طائرات أخرى لرضب املزيـد ًصائبا
 إدارة األزمات التـي متتـع ًوما كان هذا القرار ليأيت اعتباطا وإنام كان ملهارة، من األهداف اجلديدة

 .هبا متخذو القرار الدور البارز يف الوصول إىل مثل هذا القرار الصائب
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  :إدارة الوقت  ـ   ٨

حيث يقول بيـرت دركـر ، يعد الوقت من أهم عنارص اإلدارة وهو أساس لنجاح أي مدير
Drucker "ستطيع أن يـدير أي ومن ال يستطيع إدارة وقته ال يـ،  إن الوقت هو أثمن موارد املدير
 ).٤٧ص، م١٩٩١، درة( "يشء آخر 

وهو كغريه مـن مـوارد أخـرى يتميـز ،  ويعترب الوقت أحد املوارد الثمينة للقائد اإلداري
وقد يواجه بعض القادة هذه الندرة بمـضاعفة الوقـت الـذي ، بالندرة وحيتاج إىل حسن استغالل

ويف األغلب األعم جيد هؤالء القـادة أن ،  باملنزلأو إمتام بعض األعامل املتأخرة، ينفقونه يف العمل
. ًوخييل إليهم أهنم يريدون أياما أو أسابيع إضافية إلنجاز األعـامل املتـأخرة، هذا مل حيل مشكلتهم

، عبـدالوهاب( .هذا إىل جانب ما يسببه العمل املضاعف من إرهـاق وتـأثري عـىل صـحة القـادة
 .)١١٣، ١١٢ص ص ، م١٩٨٢

 أو املدير عىل التحكم يف توزيـع وقـت العمـل عـىل املسئول قدرة "لوقت ويقصد بإدارة ا
تعترب تلك القدرة من بني العنارص األساسية الواجب توافرهـا ، املهام التي يامرسها حسب أمهيتها

، م٢٠٠٧، عليـان(. "ًيف املدير نظرا ألن وقته يعد أثمـن رأسـامل يف املؤسـسة التـي ينتمـي إليهـا 
 ).٣١٤ص

استثامر الوقـت بـشكل فعـال لتحقيـق األهـداف " أن إدارة الوقت تعني )مةسال(ويرى 
 ).١٧ص، م١٩٨٨، سالمة( "املحددة يف الفرتة الزمنية املعينة لذلك 

وعـىل الـرغم مـن كثـرة . تعد إدارة الوقت من أهم املهـارات اإلداريـة الالزمـة للقـادةو
احلقيقة يوجد جزء كبري من الوقت هيدر شكاوى القادة واملديرين من عدم كفاية الوقت إال أنه يف 

أو يف جوانب تنظيمية تعـزى إىل ، يف جوانب شخصية نابعة من ترصفات القائد وعاداته يف العمل
أو يف جوانب فنية بسبب تقـادم التكنولوجيـا وعـدم حتـديث ، تعقيدات النظم وإجراءات العمل

 .)١١٠ص، م١٩٩٩، السلمي(أساليب العمل 
الوقت مشكلة العرص الذي نعيشه سواء يف حياتنـا العائليـة أو حياتنـا ومتثل مشكلة إدارة 

إال أن كيفيـة ، وعىل الرغم من أن الناس يملكـون نفـس القـدر مـن الوقـت كـل يـوم، الوظيفية
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، الربادعي(. استخدامه يمثل واحد من أهم مصادر كسب املزايا التنافسية لدى األفراد والرشكات
 ).٢٥، ٢٤، ص ص، م٢٠٠٤

والقليــل مــنهم ، فــإن الكثــري مــن املــديرين ال حيرصــون عــىل الوقــت، سوء احلــظ   ولــ
ًيستخدمونه استخداما فعاال بـأهنم يبـذلون ، "Pareto بـاريتو "وبذلك يقرتبون ممن وصـفهم ...ً

 .أربعة أمخاس وقتهم يف القيام بواجبات ومسؤوليات تتصل بخمس ما حيققونه من نتائج
فـذهبت إحـدى ، ت عليـهن دراسـات عديـدة أكـد إبـل، افـرتاء     وليس هـذا حمـض 

إىل ، التي أجريت يف أمريكا عىل ألف من املديرين يف مستويات وظيفية خمتلفة، الدراسات املسحية
وحينئـذ تـربز .ًأن واحدا من كل مئة مدير منهم لديه وقت كاف لعمل كل ما يتوقع منه يف وظيفته

كيـف ،  إهنا وبكلامت قليلـة.بأجىل صورها، ً فعاالً استخدامامشكلة كيفية استخدام الوقت املتاح
 ).٢٢ص ،م١٩٩١،شيخةأبو (  يمكن أن جتعل الوقت يعمل لصاحلك ال ضدك ؟

بـالرغم ، ويعد سوء إدارة الوقت من أهم املظاهر السلوكية التي تؤدي إىل ضغوط العمل
عـىل الفـرد ذاتـه يف بيئـة ًمن أن هذا السبب كثريا ما يربط بأعباء العمل إال  أنه يف األسـاس يعـود 

لذا فإن سوء إدارة الوقت قـد ، العمل من حيث عدم قدرته عىل تنظيم وقته  يف غياب أعباء العمل
وإنام تعود إىل الشخص ذاته نتيجة لعدم قدرتـه عـىل تنظـيم ، ال ترتبط بزيادة أو نقصان هذه املهام

 ).١٢٩ص، هـ١٤١٩، هيجان(وقته أثناء العمل 
إال أنه إذا تـم اسـتخدام . ًقت الضائع للقادة إىل ضياع وقت العاملني أيضاويؤدي الو       

ففي دراسـة تـم إجراؤهـا ، سوف يقل الوقت الضائع للعاملني إىل حد كبري، وقت القادة بفاعلية
يتم إهدارها يف أنشطة ال جتلب أي ، ًتبني أن متوسط الوقت الضائع للقادة هو ثالث ساعات يوميا

وحجز مرؤوسيهم ، واالجتامعات غري املفيدة،  اإلسهاب يف املكاملات التليفونيةعائد للرشكة مثل
يهم فهـم بـذلك يـضيعون وقـت مرؤوسـ. لفرتات طويلة يف مكاتبهم دون حاجة حقيقية لـذلك

 ).٢٨ص ، م٢٠٠٤، الربادعي(
ل وإن األمر يف حاجة إىل تعام،    إن قضية التنمية يف املقام األول قضية وقت وقضية إنتاج
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أبـو ( لتحقيـق النتـائج املطلوبـة لرفاهيـة شـعوبنا اسـتثامرهمع الوقت عىل أنـه مـورد ال بـد مـن 
 ).٢٢،م١٩٩١،شيخة

إن تنظيم وقت املدير وإدارته هو عـصب العمليـة اإلداريـة فلـيس املهـم مـا يقـوم بـه     
. وقـاتاملديرون من أعامل خالل أوقاهتم بل املهم ما حيصلون عليـه مـن نتـائج خـالل هـذه األ

 ).   ٢٨ص  ، م٢٠٠٤، الربادعي(
وهنا ، وعليه جيب عىل اإلدارة واملديرين أن يتعلموا كيفية إدارة عملية استخدامهم لوقتهم

 كيف "أن إحدى العادات اخلمس املشرتكة بني كل املديرين الفعالني هي معرفة ) بيرت دركر(يذكر 
 .)٣٠ص، م١٩٩٨، هالل( "يذهب وقتهم وكيف جيب أن يذهب ؟ 

  :إدارة االجتماعات-٩

ً يف األجهزة واهليئات احلكومية وقتا طويال يف عقد اجتامعات داخـل القادةيميض معظم  ً
وقد أبرزت البحوث التي أجريت يف . أو خارج املؤسسة من أجل الوصول إىل قرارات رشيدة

لتـي تـستغرق أن االجتامعات تأيت يف مقدمـة األعـامل اإلداريـة ا، الواليات املتحدة األمريكية
  .وتستنفد وقت املدير

وقد تكون من اثنـني ، هي جمموعة من األشخاص«: ويمكن تعريف االجتامعات بأهنا
وتربطهم عالقة مشرتكة وهدف واحد ويناقشون ، وقد تصل إىل مائة مع وجود قائد، أو أكثر

ًموضوعا مهام هلم من أجل الوصول إىل قرارات أو مقرتحات معينة حوله ، ت.د، املهوس( »ً
 .)٢٢_٢١ص ص 
واللـذين ، هـو مجـع األعـضاء الـرضوريني فقـط"ه فيعرف االجتامع بقولـ)مارتن (أما

وإجيـاد ، يستطيع كل عضو منهم تقديم اقرتاحات متعلقـة باملـشكلة التـي تلمـس اهتاممـاهتم
ًاحللول املمكنة تبعا هلدف االجتامع املحدد سلفا  .)١٢ص، م٢٠٠٢، مارتن.("ً

. ثني إىل أمهية اللجان واالجتامعات وأمهيتها بالنسبة للقائد وللتنظيموختتلف رؤية الباح
حيث يرى البعض أن اللجان تعد من الوسائل التي يستعني هبا القادة يف أداء مهـامهم والقيـام 
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، أبـو اخلـري(ًبدورهم يف التأثري يف اآلخرين باعتبارها نوعـا مـن التنظـيم االستـشاري املمتـاز 
 )٤٦٤ص، م١٩٨٩
 يرى البعض اآلخر أن اللجـان واالجتامعـات تتـسبب يف تـضيع وقـت القائـد وتعطيـل بينام

وذلـك إمـا ، فضال عن أهنا خانقة لالبتكار وغري مـشجعة عـىل الـشعور باملـسؤولية، األعامل
أو لظـروف االجـتامع ، أو عدم جتانس أعضاء االجـتامع، بسبب عدم كفاءة إدارة االجتامعات

 .)١١٣-١١٢ص ص، م١٩٩٩ ،السلمي. (والبيئة املحيطة
ويشكو العديد من األشخاص الذين يشاركون بانتظام يف اجتامعات من عدم فاعلية هـذه 

% ٧٥ًشخـصا أن ٦٣٥أظهر أحد االستطالعات التـي شـملت : عىل سبيل املثال . االجتامعات
 )١٩ص، هـ١٤٢٢، هاينز(. منهم مستاءون من عدم فاعلية االجتامعات العادية التي حيرضوهنا

ًأنه قبل أن تتخذ قرارا بعقد اجتامع جيـب أن تطـرح عـىل ) م٢٠٠٢،مارتن(  لذلك يرى 
ً واطرحـه عـىل نفـسك دوريـا ولـيس قبـل »ًهل هذا االجتامع رضوري فعال«: ًنفسك سؤاال 

 .االجتامع األول فقط
 .جيب أن نعرض رضورة عقد االجتامع للشك قبل البدء بتنسيقه: بمعنى آخر

 . البديلة واألكثر فعالية لتحقيق نفس النتيجة قبل عقد االجتامعوجيب أن ندرس الطرق
 :ًواملؤسف أن االجتامعات كثريا ما تعقد كالتايل ) مارتن(ويضيف 

بل فقط ألنه أصبح عقد االجتامع عادة أو أبسط طريقة الختاذ ، بدون أي هدف واقعي  -أ 
 .القرار

 .ًألسباب خاطئة تولد آليا قرارات خاطئة  -ب 
 .ملسؤولية من عاتق شخص واحد وإلقائها عىل عاتق اجلامعةكطريقة لنقل ا  -ج 
ًنجاح املرشوع يتطلب قرارا رسيعاكان فإذا ، لتأجيللكإسرتاتيجية   -د  فإن تأجيـل عقـد ، ً

 .االجتامع سيدمر املرشوع أو يوحي للجميع بأن النجاح مستحيل
افة إىل القـرارات  التـي تقـود إىل اختـاذ القـرار باإلضـ»قائمة األعامل اخلفية«من أجل    -هـ
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 ).١٠-٨ص ص ،م٢٠٠٢، مارتن(.األخرى املعروفة واملفهومة عند أكثرية الناس
حمافظـة عـىل ، إن االجتامعات الفعالة هي تلك التـي حتقـق أهـدافها بطريقـة جيـدة      

أهداف االجتامع والتحضري له وتوليد أفضل األفكار والوصول إىل أفضل القرارات مع تـوافر 
ملية واإلنسانية البناءة بني العـاملني وشـيوع روح الفريـق واحـرتام التخـصص العالقات الع

االجتامعـات غـري . .وعىل العكس من ذلـك. وحتقيق الرضا الوظيفي، واخلربة وضبط الوقت
وبعـدم وضـوح الرؤيـة يف األفكـار ، الفعالة هي التـي تتـسم بعـدم التحـضري وباملـشاحنات

 .)٧ص، ١٤٢٢، هاينز(.واخلروج عن املوضوعوهبدر األوقات ، والقرارات واألهداف
ًخيلص الباحث إىل أن االجتامعات أصبحت تشغل حيزا ال يستهان به مـن وقـت القائـد 
ًاإلداري سواء كانت عىل مستوى ضيق كاللجان أو مستوى متسع مـع أفـراد التنظـيم أو أي إدارة 

ولكي يستطيع القائـد اسـتثامر هـذه  ،من إداراته أو خارج املنظمة كام هو احلال يف املنظامت األمنية
االجتامعات لصاحله واستخدامها كوسيلة من وسائل التأثري يف اآلخرين والبعد هبا عـن النمطيـة 

ًفإنه البد له من اكتساب املهارة عىل إدارهتا  وفقا لألساليب العلميـة وصـوال إىل ، والروتني اململ ً
 . ومتابعة هلذه القراراتًقرارات فعالة ومثمرة عن هذا االجتامع وتنفيذا

  :إدارة الصراع-١٠

فـال توجـد . حل أو إدارة الرصاعات بنجـاح مـن املهـارات اهلامـة للقيـادي النـاجح  
الـخ متوافقـة . .جمموعة عمل أو أي من املجموعات األخرى اجتامعية أو اقتـصادية أو مهنيـة

 .)٥٣٩ص ، هـ١٤٢٧، مالئكة( .بالكامل
، د تعارض بني اهتاممـات الفـرد واهتاممـات اآلخـرينوالرصاع يبدأ داخل الفرد لوجو

فإنه يعتقد أن ترصفات اآلخرين سوف تعرتض حتقيق اهتامماتـه ، وعندما يشعر هبذا التعارض
، وبالفعل يقوم اآلخرين ببعض الترصفات التي تعـرتض حتقيـق اهتامماتـه ورغباتـه، ورغباته

 .خرينوالتي يكون نتيجتها حدوث الرصاع بني الفرد وبني اآل
فإدراك أطراف النزاع أو الرصاع لوجود هذا . وعندما ينشأ الرصاع فإنه يمر ببعض املراحل
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جتعلهـم يفكـرون يف إتبـاع ، يولد حالة من التفكري واالنفعاالت لدى أطـراف الـرصاع، الرصاع
ويؤدي هذا إىل سلوك فعيل من أحد اجلوانب واألطـراف . طريقة وأسلوب معني لكسب املوقف

، وهذا السلوك الفعيل يقابله رد فعل من اجلانب أو الطـرف اآلخـر للـرصاع، ة يف الرصاعاملشرتك
 .)١٢، ١١صص ، م٢٠٠٦، ماهر (. وتتكرر نفس مرحلة الرصاع بنفس الطريقة

 :ويمكن تعريف النزاع أو الرصاع بأنه  
 خالل العمليات أو يف موقف ما خالل النشاطات يـشعر فيهـا فـرد أو  ماهو يف مرحلة«

كثر بأن هناك من ينتقد أساليبهم أو يتدخل يف أعامهلـم أو حيـاول الـتحكم يف آرائهـم بطريقـة أ
ًستؤثر عىل أهدافهم تأثريا سلبيا وبالتايل يتم لدهيم رد فعل ملقاومة هذا التدخل رد الفعل هذا . ً

وإذا مل حتـل بـصورة سـليمة وإجيابيـة ، وقد تـؤدي إىل مـا يـسمى بـالنزاع، ينشأ عنه خالفات
  .)٥٤١ص، هـ١٤٢٧، مالئكة( »فستؤدي إىل الرصاع

 املختـصون يف جمـال إليـهوالرصاع ليس سلبيا يف كل جوانبه فهناك جانـب اجيـايب تنبـه 
 .اإلدارة

 يرون أن الرصاع هو قوام احلياة للمنـشآت النابـضة باحليـاة والتقدميـة فبعض الباحثني
 . حسني الشخيصفهو ينشط اإلبداع وحيث االبتكار ويشجع الت. والنشاط

إال أن هناك من يلفت االنتباه إىل أن ارتفاع مستوى الرصاع التفـاعيل بـني األفـراد يـوهن 
، بغض النظر عـن تكـرار حـدوثها، كام أن بعض أنواع الرصاع. طاقتهم وخيفض روحهم املعنوية

 وهذه تتضمن الرصاعات الشخـصية التافهـة واملجـادالت. تنتج بصفة عامة خمرجات ال وظيفية
وهذه هي احلالة بصفة خاصة عندما يثار الرصاع ألغـراض خدمـة . بشأن أمور ال يمكن تغيريها

 .)٣٤٠ص، م٢٠٠١ ،دافيد و كامريون، ويتون( الذات
 :سلبيات الرصاع عىل املنظمة يف اآليت)مالئكة (وحيدد

 .يوجه الطاقات إىل جهة خمتلفة عن األهداف الرئيسية للتنظيم -١
 .ر مما يؤدي إىل مزيد من النفوريرض باألحاسيس واملشاع -٢
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 .يؤدي إىل خلق عصابات وجمموعات عمل متضاربة -٣

 .يعمق اخلالفات مما يزيد يف الرصاعات -٤

 . التعاون مما يؤدي إىل تعقيد خطوات العملمهيد -٥

 .يؤدي إىل وجود ترصفات غري مسئولة -٦

 .خيلق الشك والريبة بني العاملني والقيادات -٧

 .لكفاءة واجلودة النوعيةًيؤثر سلبيا يف اإلنتاجية وا -٨

أن برامج تنمية القياديني واملديرين اليوم تكاد ال ختلو من التدريب يف إدارة  ولذلك يرى
 )٥٤٦ص  .،هـ١٤٢٧، مالئكة (.الرصاع

 تفـسريات للـرصاع بـني األفـراد يف أربـع )م٢٠٠١،دافيد و كامريون، ويتون(ويقرتح 
 .واإلجهاد البيئي، تنافر األدوار، اتنقص املعلوم،  وهي الفروق الفردية)٣ (اجلدول

   )٣(جدول 
  مصادر الصراع

 بؤرة تركيز الرصاع مصادر الرصاع
 الفروق الفردية
 نقص املعلومات

 تنافر األدوار
 اإلجهاد البيئي

 اإلدراكات والتوقعات
 تقديم معلومات خاطئة وتشويه احلقائق

 األهداف واملسئوليات
 ندرة املوارد وعدم التأكد

 .)٣٤٤ص ص ، م٢٠٠١، دافيد و كامريون، ويتون( املصدر
لقـد تـشكلت قـيمهم . جيلب األفراد إىل أدوارهم يف املنـشآت خلفيـات خمتلفـة: ًأوال

مـستوى ،  تقاليدهم الثقافيـة واألرسيـةحسب، وحاجاهتم بعمليات خمتلفة للتهيئة االجتامعية
جة كبرية تفسرياهتم لألحـداث تتباين بدر، وكنتيجة هلذا. وهلم جرا، اتساع خربهتم، تعليمهم

الـرصاعات النابعـة مـن تنـافر القـيم . وتوقعاهتم بـشأن العالقـات مـع اآلخـرين يف املنـشأة
 ًوغالبـا مـا تـصبح . واحلاجات الشخصية هي بعض الرصاعات التـي يـصعب للغايـة حلهـا
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ًاقعيـا ًفاخلالف بشأن من يكون صـائبا و. عاطفية بدرجة مرتفعة وتتخذ معاين أخالقية إضافية
ًيسهل حتوله إىل جدال مرير بشأن من يكون صائبا أخالقيا ً. 

 . من أوجه القصور يف نظام معلومات املنشأةًأيضاتنتج الرصاعات : ًثانيا
أو ربـام يتوصـل ، ربام يساء تفـسري تعلـيامت الـرئيس، ربام ال يتم استقبال رسالة هامة

 .اعد بيانات خمتلفةمتخذو القرار الستنتاجات خمتلفة بسبب استخدامهم قو
 عىل تقديم معلومات خاطئة أو سـوء الفهـم تتجـه ألن تكـون تقوموالرصاعات التي 

ًواقعية بمعنى أن توضيح الرسائل السابقة أو احلصول عـىل معلومـات إضـافية عمومـا حيـل 
 .النزاع

ً من الرصاع شائعا جدا يف املنشآتالنوعيكون هذا  م ألنـه ال يـت. ًلكنه أيضا يسهل حله، ً
تتجه هذه املواجهات ألن تكون أقل عاطفية بمجرد إصالح العطل يف نظـام ، حتدي نظم القيم

 .ًيستطيع املتنازعون عموما حل خالفهم بأدنى استياء، املعلومات
ًيتجه التعقد املتأصل يف معظم املنشآت ألن ينـتج رصاعـا بـني األعـضاء الـذين : ًثالثا

وجد تنافر بني أدوارهم؛ يتمثل هذا النوع مـن الـرصاع يوجد اعتامد متبادل بني مهامهم لكن ي
بني التسويق ، برصاعات األهداف التقليدية بني األخصائيني واإلداريني بني اإلنتاج واملبيعات

تـضع كـل وحـدة ، لكل وحدة مسئوليات خمتلفة يف املنشأة وكنتيجة هلذا. والبحوث والتطوير
 .أولويات خمتلفة عىل أهداف املنشأة

تظل الفروق الفردية التي .  هذا النوع من الرصاع بطريقة جوهرية مع أول نوعنييتفاعل
ًجيلبها األعضاء للمنشأة عموما ساكنة إىل أن يثريها حافز تنظيمي مثل مسئوليات مهام يوجـد 

ًكام أن أحد األسباب التي جتعـل األعـضاء غالبـا مـا يـدركون أن األدوار . بينها اعتامد متبادل
يتصلون بمجموعات خمتلفة .  متنافرة هي أهنم يعملون من قواعد معلومات خمتلفةاملكلفني هبا
 .يرتبطون بنظم خمتلفة إلعداد التقارير ويتلقون تعليامت من رؤساء خمتلفني، من األفراد

فالرصاعات النابعة من الفـروق . ًمصدر رئييس رابع للرصاع هو اإلجهاد املستحث بيئيا
 .تفاقم لدرجة كبرية بواسطة البيئة املليئة باإلجهادالفردية وتنافر األدوار ت
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عندما جيـد األفـراد صـعوبة يف التنبـؤ بـام . ظرف بيئي ثان يعزز الرصاع هو عدم التأكد
ًغالبا ما ينبع هـذا النـوع . ًيصبحون قلقني جدا ويميلون للرصاع، سيحدث هلم من شهر لشهر

 . من التغيري الرسيع املتكرر»رصاع اإلحباط«من 
ًبصفة عامة يكون هذا النوع من الرصاع مكثفا جـداو لكنـه ينقـشع بـرسعة بمجـرد أن ، ً

، م٢٠٠١، كـامريوندافيـد و، ويتـون(. ًيصبح التغيري روتينيا وتنخفض مستويات إجهاد األفراد
 .)٣٤٧-٣٤٤ص ص 

) أي البنـاءة(وللرصاع صورتان أحدامها بناءة واألخرى هدامة فالصورة احلسنة والطيبـة 
إذا «وأن املناظرات تولد أفكار جديـدة ولكـن .  االختالف واالحتكاك يولد طاقة أنعىلتعتمد 

ً وبات الرصاع مؤملـا ومفـسدا ومؤديـا للخـسارة »زاد اليشء عن حده انقلب إىل ضده ً أي أنـه (ً
، م٢٠٠٦، مـاهر(. ويقدم الـشكل التـايل مقارنـة بـني الـرصاع البنـاء والـرصاع اهلـدام) هدام
 :)١٥ص

  )٩(شكل رقم 
  مقارنة بني الصراع البناء والصراع اهلدام

 الصراع اهلدام الصراع البناء

 يؤدي إىل احلقد والضغينة -١ .يولد أفكار جديدة -١

 يفسد العالقات الشخصية -٢ يوضح وجهات النظر املختلفة -٢

 يبعد العاملني ويشتتهم عن األداء -٣ هو بداية للتغيري والتطوير -٣

  استرتاف هود العاملنيهو -٤ هو وسيلة للتعلم والنضج -٤

 -٥ .)كامللح على الطعام(يقضي على الرقابة وامللل  -٥
يدفع العاملني لالهتمام مبصاحلهم الشخصية وليس      

 مبصلحة املنظمة

 يؤدي إىل التوتر وضغوط العمل -٦ يساعد على معرفة وتقييم البدائل أمام متخذ القرار -٦

٧- 
عـدة  ما حمبـة إال ب    (يوطد أواصر الصداقة وأحياناً     

 )عداوة
٧- 

وخسائر (يؤدي إىل االنتقام من اآلخرين ومن العمل 
 )مادية فادحة

 يؤدي الفشل يف حتقيق األهداف -٨  

 )١٥ص، م٢٠٠٦، ماهر: (املصدر
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ًويعرتف عموما أن الرصاع يمثل االختبـار األكثـر حـدة للمهـارات التفاعليـة  ، للقائـدُ
مـع احلفـاظ عـىل ،  مستوى أمثـل للـرصاعّ الفعال هي احلفاظ عىلالقائدوبالتايل تكون مهمة 

 .تركيز الرصاعات عىل أغراض إنتاجية
 :ويتطلب هذا األمر جمموعتني من املهارات

 التشخيص الدقيق ألسباب الرصاع واختيار اإلسـرتاتيجية القادةجيب أن يستطيع : ًأوال
 .املالئمة إلدارة الرصاع

عالـة للنزاعـات التفاعليـة بـني األفـراد  املهـرة التـسوية الفالقادةجيب أن يستطيع : ًثانيا
دافيـد ، ويتـون( .بطريقة حتل املشكالت األساسية وال ترض العالقة التفاعليـة بـني املتنـازعني

 .)٣٤٣، ٣٤٢صص ،  م٢٠٠١،كامريونو
ويـشري إىل ،  ألسباب الـرصاعا تفسريمهيف) دافيد و كامريون، ويتون(ويتفق الباحث مع 
ل اإلنـسانية املتمثلـة يف الفـروق الفرديـة نـسبة الربـع مـن أسـباب أن هذا التفسري أعطى للعوام

الرصاع؛ أما باقي األسباب فإهنا تنظيمية متثلت يف نقص املعلومات يف املنشأة وتنـافر األدوار بـني 
ًاألقسام وأخريا عوامل الضغط واإلجهاد يف بيئة املنظمـة وهـذا مـا دفـع الباحـث إىل أن يـصنف 

 .ارات اإلدارية ومل يدرجها ضمن املهارات اإلنسانيةمهارة الرصاع ضمن امله
ًوأخريا نخلص إىل أن مهارة إدارة الرصاع من املهارات اهلامة التي جيب أن يتدرب عليهـا  
القادة ليتمكنوا من القدرة عىل معرفة أنواع الرصاع وحتليل مـصادره ومعرفـة اجلوانـب اإلجيابيـة 

واسـتثامر اجلوانـب ، لسلوكية والتنظيمية الفعالة إلدارتهوالسلبية له واستخدام أفضل األساليب ا
 .اإلجيابية للرصاع يف رفع مستوى األداء واإلنتاجية

  : إدارة ضغوط العمل-١١

 أحد االهتاممات املـشرتكة بـني األطبـاء وعلـامء الـنفس »ضغط العمل«يمثل موضوع 
فهو املثري أو املنبـه البيئـي ، مًمما أوجد عددا من املفاهي، واالجتامع واإلدارة ووظائف األعضاء

ًوهـو أيـضا تعبـري عـن ، وهو تفاعل بني املثري واالسـتجابة، وهو استجابة الفرد للمثري، للفرد
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حالـــة عـــدم التـــوازن بـــني متطلبـــات البيئيـــة وقـــدرة الفـــرد عـــىل االســـتجابة هلـــذه 
 .)٢٢٥ص، م٢٠٠٥،نرصاهللا(.املتطلبات

ى الفـرد حتـدث نتيجـة لعوامـل يف الفـرد جتربة ذاتية لد":وعرفت ضغوط العمل بأهنا 
ه العوامل حدوث آثـار حيث يرتتب عىل هذ، نفسه أو البيئة التي يعمل فيها بام يف ذلك املنظمة

ممـا يـستلزم ، ة أو نفسية أو سلوكية عىل الفرد تؤثر بدورها عـىل أدائـه للعمـليمأو نتائج جس
 ).٢٣ص ،  هـ١٤١٩، هيجان ("معاجلة هذه اآلثار وإدارهتا بطريقة سليمة 

عملية تعارض تفسد عـىل الفـرد سـعادته وصـحته  الضغوط بالنسبة لألفراد هي أي إن
وتبـدو خطـورة . وحتدث عندما يطالب الفرد بأداء يفـوق إمكاناتـه العاديـة، النفسية والبدنية

سواء عىل الفرد أو املجتمع أو املنظامت التي قد تعـاين مـن ، الضغوط من خالل آثارها املدمرة
 )٦ ص، م٢٠٠١، مكتبة لبنان( .الضغوط التنظيمية

ن الضغط يمثل حالة من عدم التوازن النفـيس أو اجلـسمي داخـل أ )نرصاهللا(بينام يرى 
، أو عن املنظمة التي يعمل هبا أو بسبب الفرد نفسه، الفرد تنجم عن عوامل من البيئة اخلارجية

ات البيئة وقدرة الفرد عىل االستجابة هلذه أو أنه حالة من عدم التوازن بني متطلبات أو احتياج
 .)٢٢٥ص، م٢٠٠٥،نرصاهللا. (املتطلبات

 د  لقد أصبح موضـوع ضـغوط العمـل حمـل اهـتامم الكثـري مـن  املجتمعـات واألفـرا
: ومـرد هـذا اإلهـتامم يمكـن رده إىل عـاملني رئيـسيني مهـا ، واملؤسسات التي يعملـون هبـا

           ).٢٥ص ،م٢٠٠٤، يوسف(والتكاليف النامجة عنها ، األمراض املرتتبة عىل هذه الضغوط
ط يف صـورة ردود فعـل فـسيولوجية وتظهـر أعـراض الـضغعىل املـستوى الفـردي ف

كـام تظهـر يف صـورة ردود فعـل . واألزمة القلبيـة، واهلزال، والصداع، كارتفاع ضغط الدم
وعـدم الثقـة ، تئـابواالك، وتنـاول الـشاي والقهـوة واملنبهـات، خارجية ككثرة التـدخني

 ).٨٥ص، م١٩٩٢، حممد(اآلخرين 
وهي ، أما عىل مستوى املجتمع فهناك تكاليف مرتفعة يتحملها املجتمع من جراء الضغوط
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الرعايـة الـصحية التـي تقـدم : مثـل، فاملجتمع يتحمل تكلفة اخلـدمات العامـة. يف تزايد مستمر
 تقـدم يف حالـة التقاعـد املبكـر ملـن واملعاشـات التـي، ألولئك الذين أصابتهم الضغوط باملرض

وكذا إعانات العجز التي تقدم ملن أصيبوا يف حوادث العمل بسبب ، أصيبوا بسبب تلك الضغوط
ورسيعـي الغـضب؛ ، ًباإلضافة إىل ذلك؛ فإن الضغوط غالبا ما جتعل األفراد متـوترين.الضغوط

 ).٧ ص، م٢٠٠١، بة لبنانمكت( .وهو ما يؤثر بدوره عىل االستقرار العام يف حياة كل فرد
وارتفـاع ، تأيت نتائج الضغط يف صـورة عـدم رىض عـن العمـل، وعىل مستوى املنظمة

وضـعف القـدرة عـىل الرتكيـز يف ، واختاذ قـرارات متنوعـة، معدالت دوران العمل والغياب
 ).           ٨٦ص، م١٩٩٢، حممد(. وعالقات وظيفية غري صحية، العمل
أن  تكلفة الضغوط يف القطاع الصناعي بالواليات املتحـدة  اإلحصائياتأظهرت لقد و

غيـاب : بليـون دوالر يف العـام وتتمثـل هـذه التكلفـة يف١٥٠األمريكية وحـدها يزيـد عـىل 
ًومعدالت األداء املنخفض من جانب أولئك احلارضين جسديا دون أن يكـون هلـم ، العاملني

مـن حـاالت الغيـاب سـببتها الـضغوط % ٦٠ويف اململكة املتحدة ما يزيد عىل . حضور ذهني
د من اآلثار حلوال شك أن أي يشء يمكن القيام به يف سبيل ا. وعدم النظام، املرتبطة بالفوىض

، مكتبة لبنان. (وجيعل الرشكات أكثر ربحية، املدمرة للضغوط سوف يزيد من سعادة العاملني
 .)٧ ص، م٢٠٠١
 :ت الضغوطبعض تأثرياً أيضا توضح اإلحصاءات التاليةكام  

تــسبب يف نــصف حــوادث الوفــاة التــي تقــع يف تإن املــشكالت املرتبطــة بالــضغوط  •
 .الواليات املتحدة األمريكية

ًماليني شخص يف الدول األوروبيـة يعـانون سـنويا مـن أمـراض ذات عالقـة ١٠إن  •
 .بالعمل

مــن النــاتج القــومي %١٠إن تكــاليف األمــراض املرتبطــة بالعمــل يف النــرويج تبلــغ  •
 .ايلاإلمج
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ًمليون يوم عمل سنويا يف اململكة ١٨٠إن الفاقد بسبب الضغوط يف أماكن العمل يبلغ  •
 ).١٤ص ، م٢٠٠١، مكتبة لبنان(املتحدة 

يعـد مـن ، )كـاروش( يوجد يف اليابان مـرض اسـمه "يف هذا الشأن ) يوسف( ويضيف
وسبب هـذا ، اجللطةاألمراض القاتلة حيث يعاين املصاب به من التوتر واالرتفاع يف ضغط الدم و

ويقدر ضـحايا هـذا املـرض بعـرشات اآلالف وهـم مـن ، املرض الرئييس هو اإلفراط يف العمل
وقد أصدرت وزارة الـصحة اليابانيـة ، املدرين واملرشفني يف األربعينيات واخلمسينيات من العمر
عامل اليابـانيني للوفاة بعد الرسطان بني التقريرا يقول إن مرض كاروش هو ثاين االمراض املسببة 

 "الف ضحية سـنوية هلـذا املـرض وأن العـدد يف تزايـد مـستمر ٣٠٠وتفيد الدراسات أن هناك 
           ).٢٦ص ،م٢٠٠٤، يوسف((

َ القراراويمتد تأثري الضغوط ليشمل قـد ، فإن املعاناة من أي مستوى مـن الـضغوط، تَ
، ا تبدأ ثقـتهم بأنفـسهم يف االهنيـارالسيام عندم، تفقد األفراد قدراهتم عىل صنع قرارات فعالة

وعمله عىل السواء مادام ال يمكن حجب تـأثري الـضغوط ، وعائلته، وهذا يؤثر يف صحة الفرد
مـن الـضغوط ُوالشخص الذي يعاين .االت األخرىيف أحد جماالت احلياة من غريها من املج

ويف  . اآلثار اجلانبيـة للـضغوطوينسبها إىل، ُربام ال ينتبه إىل اإلشارات اجلسدية التي يعاين منها
 تكـون –فإن ما يتخذه الفرد مـن قـرارات سـواء يف جمـال العمـل أو املنـزل ، ظل هذا الوضع
بـل ، واخلـسائر املاليـة، واحلوادث، ومن ثم  فهي تؤدي إىل مزيد من اخلالفات، قرارات معيبة

 )٩ ص، م٢٠٠١، مكتبة لبنان(. ربام تفقد الشخص وظيفته
ًإال أن هنـاك عـددا مـن ، نظمة من املنظامت مسببات ضغط خاصـة هبـا ومع أن لكل م

واتساع الفجـوة بـني ، املسببات توجد يف غالبية املنظامت تتمثل يف تعارض األهداف التنظيمية
ونطـاق ، وتقـسيم العمـل، واإلفـراط يف التخـصص، واملركزيـة الـشديدة، اإلدارة والعاملني

وزيـادة أو انخفـاض أعبـاء ،  ومـسؤوليات الوظيفـةوطبيعة واجبـات، اإلرشاف غري املالئم
، وجمموعة التوقعات السلوكية التي يتوقعها اآلخرون من الشخص القائم بدور معـني، العمل
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والبيئة اخلارجيـة بأبعادهـا االقتـصادية واالجتامعيـة ، وظروف وأحوال العمل داخل املنظمة
نجم عنه من رصاعات بـسبب تبـاين وما ي، وتفاعل األفراد داخل مجاعات العمل، والسياسية

 .)٢٣٧ ص، م٢٠٠٥، اهللانرص( .ًاملصالح أو تباين القيم أو كالمها معا
يعـيش حتـت ضـغط متعـدد املـصادر وخمتلـف  يف أية منظمة  املدير أن) اهللانرص(ويرى  

وعليه يف ظل هذا أن يتخذ القـرار املناسـب يف الوقـت املناسـب وبالتكلفـة ، اجلوانب واألبعاد
 .سبةاملنا

، وزيـادة الفاقـد، لقد أدت الـضغوط اإلداريـة إىل انخفـاض مـستوى األداء، ويضيف
وشيوع مناخ تنظيمي غري صحي؛ األمر الذي فرض عىل متخذ القرار أن حييط بعملية الضغط 

 )٢٣٦  ص، م٢٠٠٥، اهللانرص(.اإلداري بمختلف أبعادها وجوانبها للتعامل معها
رضـون للـضغوط نتيجـة لكـرب مـسئولياهتم وتـشعب إن القادة بال شك هم أكثر من يتع

، عالقاهتم مع املرؤوسني ومع الرؤسـاء والـزمالء يف األقـسام اإلداريـة األخـرى ومـع العمـالء
وألهنم حياولون إرضاء اجلميع عىل حساب أنفسهم؛ فهم مطالبون مـن قبـل الرؤسـاء باإلنجـاز 

ومطالبون من ، إن كانت ال تكفي لذلكمن إمكانيات مادية وبرشية حتى ويمتلكونه بام ، والتفوق
قبل املرؤوسني بعدم الضغط عليهم وحتميلهم فوق طاقاهتم يف العمل وبتوفري احتياجاهتم وبزيادة 
 أجورهم والعمل عىل ترقيتهم وبتوفري احلوافز املادية واملعنوية هلم وحتمل أخطـاءهم وتقـصريهم

 هذا مـن جانـب؛ .م خارج نطاق العمل مشاكله حل ومشاركتهم يف بعض األحيان يف،يف العمل
ومن جانب آخر فهم مضطرين يف بعض األحيـان للـدخول يف رصاعـات مـع رؤسـاء األقـسام 
األخرى للدفاع عن أقسامهم إما بسبب تداخل االختصاصات أو التهرب مـن حتمـل املـسؤولية 

 إرضـائهم  ورضورة يضاف إىل ذلك كله ضـغوط العمـالء،عند التقصري يف العمل املشرتك بينهم
 .وتقديم اخلدمات هلم يف أوقات حمددة وبكفاءة وجودة عالية

إن كل هذه الضغوط التي يتعرض هلا القائد اإلداري حتتم أن يتمتـع القـادة بمهـارة إدارة 
 .الضغوط والقدرة عىل التعامل معها بشكل إجيايب وبناء
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  : كتابة التقارير-١٢

 أن التقريـر عبـارة عـن (the Oxford English Dictionary) أكسفوردورد يف معجم 
يقـوم بـه ، ًعرض منهجي لنتائج استقصاء أو بحث للحصول عـىل معلومـات حمـددة سـلفا«

كام يمكن تعريف التقرير . »شخص معني أو جمموعة أشخاص يتم تكليفهم للقيام هبذه املهمة
، ائج مدونةمنذ كان فكرة حتى صار نت، بحث تفصييل ملوضوع معني يشمل مجيع مراحله«بأنه 
 )٧ص، م١٩٨٦، العالق( .»مؤيدة باحلجج واألسانيد، مرتبة

ازداد االهتامم بفن كتابة التقـارير إلدراك املـنظامت أمهيـة ورضورة ، ةويف اآلونة األخري
، االعتامد عىل احلقائق والوقائع واالستنتاجات والتوصيات املبنية عـىل أسـاس علمـي رصـني

 .وهو ما يوفره التقرير الناجح
 عمليـات املنـشآت تنوعـت إىل التوسـع يف الالمركزيـة كـام أن ًو تتجه املـنظامت حاليـا

ــت صــارت األجهــزة احلكوميــة املختلفــة  والعالقــات تــشابكت وتعقــدت ويف نفــس الوق
. والتنظيامت غري الرسمية تتطلب تقديم بيانات معينة بصفة دورية وهنـا تـربز أمهيـة التقـارير

 .)١٢١ص، م٢٠٠١، عليوه(
أو يف تقديم عرض بياين مثـري ، ً يكون املرء بارعا يف التحدث واالستامع إىل اآلخرينوربام

فـإذا كانـت  الوثيقـة . غري أن توفر املهارة يف الكتابة والتدوين ال يقـل عـام سـبق يف األمهيـة، هلم
ُا كتـب أمـا إذا كـان مـ، ُفقد ينظر إىل كاتبها النظرة ذاهتـا. ًاملكتوبة مشوشة أو حتمل أفكارا ضحلة

ُبسالسة وسهل الفهم فإهنا تعني متلقيها وقارئها عىل امليض يف تفهم وتنفيذ وتفعيل مـا جـاء هبـا ُ .
 )٣ص، م٢٠٠٣،  واملعمراملنيف(

 مـن (Report Writing Process) عملية كتابة التقـارير أن) م١٩٨٦، العالق (ويرى
د جيـب أن يتـضمن بعـض ذلك أن التقريـر اجليـ، أصعب العمليات وأدقها للكثري من الناس

والتي بـدوهنا ال حيقـق التقريـر األهـداف ، ًاألسس والفقرات واملفاهيم املتعارف عليها دوليا
بدأ االهتامم املتزايد من قبـل رجـال اإلدارة واألعـامل ، وعىل هذا األساس. املرجوة من كتابته



 اإلطار النظري والدراسات السابقة/ الفصــــــل الثاني
 

 

١٥٨ 

 وسـائل واستحدثت لذلك عـدة مـدارس متخصـصة مهمتهـا البحـث يف، بفن كتابة التقارير
وجعلها أكثر قدرة عىل التأثري يف الناس عن طريق الـصياغة ، وحتديد أهدافها، صياغة التقارير

واالقرتاحات البناءة ، والتفصيل املريح، واألسلوب العلمي الصحيح، والدقة املتناهية، اجليدة
 . والواقعية
 الـورق ال خيفى عىل أحد أن عملية وضع الكلامت واألفكار ورسـمها عـىلو، يضيفو

بينام قد ال ، فالكثري من الناس يواجهون صعوبة بالغة يف التعبري التحديدي، ليس باألمر اليسري
وسبب ذلك يعود إىل اعتبارات كثرية منها تنظيميـة ومنهـا . ًيواجهون مثل هذه املشكلة شفويا

ًفالتقرير اجليد مثال جيب أن يكون مؤثرا كام أنه جيب أن يكون. سيكولوجية رصفة  .ً مقنعاً
هبـدف ، من هذا يتضح أن أمهية التقرير اجليد تنطلق مـن قدرتـه عـىل اإلقنـاع والتـأثري

إحداث تغيريات يف أفكار من يقرأ التقرير أو يف سياسة وأسلوب عمـل املؤسـسة التـي كتـب 
ولعل هذه احلقيقة تفرس األسباب التي تكمن وراء عـدم قـدرة الكثـري مـن . التقرير من أجلها

 .)١٤_٩ ص ص، م١٩٨٦، العالق. ( كتابة التقرير اجليدالناس عىل
ُوأخريا يمكن القول إن القدرة عىل التدوين والكتابة الناجحـة تعتـرب مـن أهـم املهـارات  ً

أي إهنا بمثابة حجر الزاوية لتحقيق الفعالية من ، واملتطلبات الالزمة لنجاح القائد يف تأدية وظائفه
 .)٣ص، م٢٠٠٣،  واملعمراملنيف. (وراء االتصاالت

 يف أمهيـة كتابـة التقـارير للقـادة )العـالق( مـع و) واملعمـراملنيـف(ويتفق الباحـث مـع 
 .يبهم عىل إتقاهناويؤكد عىل رضورة تدر، اإلداريني

  : تفويض السلطة - ١٣

لقد أصبح توافر القدرة عىل التفويض لدى املديرين أحد أهم املفاتيح األساسية لإلدارة 
امت األعامل أصبحت إحدى املهارات اإلداريـة احلديثـة األساسـية أن يـتم ويف منظ، الناجحة

توجيه وتدريب القيادات الناشئة عىل عملية التفويض حتى تتكون لـدهيم القـيم واالجتاهـات 
 )٢١، م١٩٩٩، هالل. (اإلجيابية املناسبة نحوها
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اء سـلطة فمن قائل بأن التفـويض هـو إعطـ، وتتعدد تعريفات التفويض بتعدد املؤلفني
أو نقل حق الترصف واختاذ القـرارات إىل ، اختاذ القرار إىل املستوى اإلداري األدنى يف التنظيم

ومن قائل بأن التفويض هـو أن يعهـد الـرئيس بـبعض مهامـه إىل أحـد معاونيـه . املرؤوسني
، أبـو شـيخة(.ويعطيه سلطة اختاذ القرارات الالزمة للنهوض هبـذه املهـام عـىل وجـه مـرض

 )٢٤١ص، م١٩٩١
فهناك عـدد مـن . ويتمتع أسلوب اإلدارة عن طريق تفويض املهام بعدد هائل من املزايا

وكـذلك ، وهناك املزايا اخلاصة باملوظفني الذين يتم تفويـضهم، للقائداملزايا الواضحة بالنسبة 
ص ص ،م٢٠٠٦، آن أمـوس( ويوضح.احلال بالنسبة للمنظمة التي تتم فيها عملية التفويض

 :هذه املزايا كالتايل )١٦-١٥
 :بالقائداملزايا اخلاصة  -١
 . املزيد من الوقتهسيتوفر لدي •

 حرية الرتكيز عىل أشياء أخرى ـ مثل التخطـيط ألعـامل أخـرى وتنظـيم هستكون لدي •
باإلضـافة إىل ، سري العمل بوجه عام وحتفيز املوظفني لتنفيذ املزيد من املهام واملرشوعات

 .هأداء العمل اخلاص ب

 أقـل مـن ذي هلكثري من الضغط والشد العـصبي عليـكون احتامالت وجود اسوف ت •
 .قبل

 لـسبب طـارئ ألي مـدة مـن  عىل أكمل وجه إذا تغيبهسيتم القيام بالعمل اخلاص ب •
 .الوقت

 .عمل معهيب احرتام أعضاء فريق العمل الذي  اكتساهكنسيم •

 . املهام الروتينية وتلك غري املهمةهُسوف تزال من عىل عاتق •

يصبح من اليسري تسليم األعامل يف املواعيـد املحـددة هلـا والتفـرغ ألداء املزيـد مـن س •
  .املهام
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 .ه تطور أداء املوظفني العاملني معشعر بالرضا عندما تشاهديس •

 .سوف يتم تكوين فريق عمل متكامل •

 :املزايا اخلاصة باملوظفني الذين تفوضهم لتنفيذ املهام  -٢
م لالسـتفادة هيفيستخدمون املهـارات الكامنـة لـد: ني سوف يتطور أداء هؤالء املوظف •

 .ًة أيضايددكام أهنم سيتعلمون مهارات ج، ادةمنها أقىص استف

 .ًسيصبحون أسعد حاال يف عملهم، ُومن ثم، سوف يشعر املوظفون باالنتامء •

 .سيوفرون الوقت ـ فسيمكنهم العمل دون احلاجة إىل انتظار القرار الذي تصدره •

 .املزيد من املسئولياتسيكون لدهيم  •

ًسيتمثل أسلوب اإلدارة عن طريق تفويض املهام حتديا جديدا وجيدا بالنسبة هلم • ً ً. 

سوف تتحسن ثقتهم بأنفسهم وتقديرهم إياها ـ مما يزيد من دافعهـم للعمـل وتطـوير  •
 .األداء

 :املزايا اخلاصة باملؤسسة  -٣
 .يتم رفع الروح املعنوية بشكل عام •

حيث إنه تـم اختاذهـا مـن قبـل مـوظفني عـىل درايـة ، رارات أفضلًغالبا ما تكون الق •
 .ومقربة من واقع العمل

 .الخ.. .ًستتم مواصلة العمل دون أدنى تعطيل سواء كان املسئول يف إجازة أو مريض •

 .سوف يتحسن أداء فريق العمل •

 .سيتم تنفيذ املزيد من املهام واملرشوعات •

 .ي املتوايلسيتم التجهيز والتحضري للتخطيط والرتق •

 .سوف يكون هناك املزيد من الثقة واملسئولية والتطوير •

سيتم توفري األموال عن طريق إنجاز املهـام بالـشكل واملـستوى الـصحيحني ـ حيـث  •
 ..تتزايد اإلنتاجية والكفاءة
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وعىل الرغم من املزايا التي يمكن أن حتقق من خالل عملية تفويض السلطة فإن بعـض 
ليس أقلها اخلوف بسبب األخطاء املحتملة أو ضعف الثقـة ، ألسباب كثريةاملديرين يقاوموهنا 

ألن التفـويض مهـارة ال يمتلكـون ، إن الكثري من الرؤساء ال يعرفون كيف يفوضون.بالنفس
 .)٢٢١ص، م١٩٩١، أبو شيخة.(ناصيتها

بـو أ(يف املزايا الكبرية التي حيققها التفويض كام يتفـق مـع ) آن أموس(ويتفق الباحث مع 
لـذا فإنـه مـن الـرضوري تـدريب القيـادات ، يف أن التفويض مهارة ال يمتلكها كل قائـد) شيخه

ًعىل تعلم هذه املهارة واكتساهبا وفقا لألساليب العلمية التـي توصـل إليهـا علـم اإلدارة اإلدارية 
 .احلديث

  :التفاوض -١٤

وض بصورة تلقائيـة حيث يامرس اإلنسان عملية التفا، يرتبط التفاوض بالفطرة البرشية
 .منذ مولده حتى مماته وإن اختلفت األهداف واألساليب واألدوات

أي حيـثام تواجـدت ، ًتنشأ احلاجة للتفاوض يف كل جماالت النـشاط اإلنـساين تقريبـاو
مصلحة مشرتكة مع خالف حول أمر ما ويرغـب األطـراف يف حـسمه بطريقـة وديـة فتنـشأ 

 .)٢٥ص ،م٢٠٠٠ ،و أبوبكر ،عفيفي (.احلاجة للتفاوض
وتبقـى هـذه احلاجـة . بل إن حياة اإلنسان هي سلسلة من احلاالت التفاوضية املتالحقـة

 .)٢٤ص، هـ١٤٢٦ ، واهلزايمة،عيل.(ًدائمة وتتجدد تلقائيا عند ممارسة أية عملية تفاوضية
فالتفاوض ال يعني فقط تلك العملية الرسمية التي من خالهلا جيلس املتفاوضـون حـول 

بـل هـو نـشاط يـومي غـري ، ملفاوضات للحوار واملناقشة ملوضوع أو قضية متنـازع عليهـامائدة ا
ويف نفـس . رسمي يقوم به كل فرد منا وذلك كلام حاولنا احلصول عىل احتياجاتنـا مـن اآلخـرين

وبـني ، وبني املنظامت واألفـراد، الوقت فإن التفاوض هو عملية منظمة ورسمية تتم بني املنظامت
، إدريـس(وحتكمها مبـادئ حمـددة ، ومن ثم فإهنا تنفرد بخصائص معينة، بني الدولو، اإلدارات
 .)٢٤ص ،م٢٠٠١
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عملية يتفاعل من خالهلـا طرفـان أو أكثـر لـدهيم اعتقـاد «ويمكن تعريف التفاوض بأنه 
وأن حتقيـق أهـدافهم وحـصوهلم عـىل نتـائج ، بوجود مصالح واهتاممات مـشرتكة ومتداخلـة

 فيام بينهم كوسيلة أكثر مالئمة لتـضييق مـساحة االخـتالف وتوسـيع مرغوبة تتطلب االتصال
منطقة االشرتاك بينهم من خالل املناقشة والتضحية واحلجة واإلقناع واالعرتاض للتوصـل إىل 

ــاوض ــضايا التف ــشأن موضــوعات أو ق ــراف ب ــول لألط ــاق مقب ــي(. »اتف ــوبكر ،عفيف ، و أب
 .)٢٦-٢٥ص ص ،م٢٠٠٠

 أنه تلك العملية اخلاصة بحل النزاع "ئه التفاوض عىل وزمال Kennedyويعرف كنيدي 
بتعديل طلباهتم وذلك ) أو مجيع األطراف(والذي من خالهلا يقوم الطرفني ، بني طرفني أو أكثر

 ).٢٥ص،م٢٠٠١، إدريس. ( لكل منهاماملصلحةبغرض التوصل إىل تسوية مقبولة حتقق 
ها مهارات التفاوض وقدرات التأثري  التفاوض عملية اجتامعية تفاعلية تستخدم فيويعد
حيث ال تتوقف عملية التفاوض عىل جمرد احلقائق واحلسابات املنطقية وإنام تـشمل ، واإلقناع

العديد من جوانب الرغبـات والـدوافع واحلاجـات واالجتاهـات والعواطـف واالنفعـاالت 
 .)٢٦ص،٢٠٠٠، و أبوبكر ،عفيفي( وغريها من السلوكيات اإلنسانية

حيث إنه يمثل أحد ، ملستوى اإلداري والتجاري فإن التفاوض حيظى بأمهية خاصةوعىل ا
فاملدير الفعال هو مفاوض ناجح سواء داخل أو خارج . األساسية للمدير املعارصRolesاألدوار 

كام أن التفاوض التجاري يف جماالت البيع والرشاء هو أحد األركان األساسـية . منظمته أو إدارته
وكذلك للوضـع التنافـيس والتمييـز خاصـة بالنـسبة ملـنظامت ، ويق والبيع والرشاءألنشطة التس

 .)١٣ص،م٢٠٠١، إدريس(األعامل 
 يتوقف نجاح التفاوض بدرجة كبرية عىل أسلوب توظيف املهـارات والقـدرات لـدى و

أفراد وفرق التفاوض يف مراحل التحـضري والتنفيـذ للتفـاوض وصـياغة االتفـاق بـني أطـراف 
 .)٢٦-٢٥ص ص ،م٢٠٠٠، و أبوبكر ،عفيفي (.التفاوض
ًيمكن أن تكون مفاوضا جيدا إذاأنه  )باترسون(يرى ، لذا ً: 
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 .وما يمكنك االستغناء عنه. أدركت ما تريده -

 .وما يمكنه التخيل عنه. أدركت ما يريده الطرف اآلخر -

ل مـن ًوأنت تعلم جيدا الطريقة التي يمكن هبـا أن يفـوز كـ، أتيت إىل مائدة املفاوضات -
 .الطرفني بام يريد

ويف . وإدارة الـرصاع. واالسـتامع. أي حـل املـشكلة: ًكنت ماهرا يف مبـادئ التفـاوض -
 .)٢ص،م٢٠٠٢، باترسون( استخدام الطرق واالسرتاتيجيات املختلفة يف املفاوضات

  إن التفاوض مل يعد جمـرد نـوع مـن اخلـربة واملامرسـة املعتمـدة عـىل املهـارات الفرديـة 
بل أصبح علم له أصـوله ومبادئـه واسـرتاتيجياته وتكتيكاتـه التـي جيـب معرفتهـا ، للمفاوضني

أي أن التفاوض أصبح يعتمد عىل كل مـن املعرفـة واملهـارات . واستخدامها لدعم اخلربة العملية
 .)١٣ص،م٢٠٠١، إدريس. (واخلربة الناجتة عن املامرسة يف التطبيق العميل
سـيام ، فهذا ال يعني استحالة تشخيص املهـارات، قدوعندما يقال بأن املفاوضات فن مع

إذ يمكـن حتديـد هـذه ، والسلوكيات التي هتيئ جمتمعة األداء التفـاويض املتفـوق، األساسية منها
ــة ــدريب واملامرس ــتعلم والت ــالل ال ــن خ ــا م ــا وإتقاهن ــارات وفهمه ــة(. امله ــيل واهلزايم ، ع

 .)٢٤ص،هـ١٤٢٦
فسجلت الـدورات التدريبيـة ، ًلقى اهتامما كبريافلقد أصبح التدريب يف جمال التفاوض ي

ًاملتخصصة بموضوع املفاوضات إقباال كبريا يف العامل الغريب مـن قبـل الفئـات التـي تـستهدف  ً
 .والتعامل مع اخلالفات بأسلوب بناء لتحقيق املـصالح املـشرتكة، إحالل التعاون حملّ  اخلصام

 ).١٠ص ،م١٩٩٧، شيخة أبو(
واعتباره مفتاح األبـواب املوصـدة ، ب إيالء التفاوض أمهية كربىإن ما سبق يؤكد وجو
والـسبيل ، وهـو الطريـق املـؤدي إىل األلفـة، واألزمات اخلانقـة، التي من خلفها املشاكل املعقدة

والقارب الذي حيمل الرىض نتيجة الوصـول إىل ، وإشارة املرور هلروب اخلصام، إلحالل الوفاق
 ).٢٥ص ،هـ١٤٢٦ ،عيل واهلزايمة(ملية تفاوضية التوازن يف املطلب بعد كل ع
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إن القائد اإلداري يف املجال األمني يامرس التفاوض بشكل يومي وعىل عـدة مـستويات 
فهناك تفاوض عىل مستوى القسم مع التابعني وآخر يف نفس املـستوى التنظيمـي مـع الـزمالء يف 

رج املنظمة عىل مستوى إمـارات  وهناك تفاوض خا.أو مع الرؤساء،األقسام واإلدارات األخرى
وحيث أن التفاوض علم وفن لذا فإنـه ، أو مع الوزارات ذات العالقة، أو وزارة الداخلية، املناطق

   .من الرضورة تدريب القادة عىل هذه املهارة القيادية

  :االبتكار-١٥

ارة هو جوهر اإلدلقد كانت رشكات األعامل منذ بداية هذا القرن حتى فرتة قريبة ترى أن 
أو ، الرشد املطلق من خالل األساليب الكمية وبحـوث العمليـات:  األساسينيالرتشيد يف بعديه

 .والوصفية) Heuristics(ّالرشد املقيد من خالل األساليب التجريبية 
ًوكان االبتكار يف هذه الرشكات نشاطا استثنائيا غري مطلوب يف أكثر األحيان من األقسام  ً

ًونشاطا ضيقا حمـصورا يف بعـض األحيـان، )جاوز النظام إىل فوىضألنه يت(والوظائف   يف قـسم ً
كام كـان .  عال باإلخفاقتتسم نتائجه باملجهول وعدم التأكد مع احتامل) R&D(البحث والتطوير

االبتكار يف حاالت كثرية عبارة عن نشاط ذايت لبعض األفراد املتميزين كومـضة ذكـاء خاصـة أو 
وكـل هـذا كـان لـه تـأثري . تدريب عليهاالمكن السيطرة عليها أو تنظيمها أو حالة من اإلهلام ال ي

 .)٥ص، م٢٠٠٣، نجم. (سلبي يف إضعاف دور وأمهية االبتكار يف هذه الرشكات
 املنافـسة وتنـوع األسـواق واحلاجـات وازديـاد) IT(ولكن مع تقنية املعلومـات   
ّئا أمهية االبتكار ودوره كنـشاط مـنظم ًأخذت هذه الرشكات تدرك شيئا فشي، والرسعة يف تغريها ً

،  يف التوصـل إىل منتجـات)وإن كان ال خيلـو مـن آلياتـه اخلاصـة يف ومـضة االبتكـار(ومنهجي 
وأساليب جديدة حتقق للرشكة ميزة تنافسية ال تقل قيمة وكفاءة عـن أي ، عمليات، تقنية، أسواق

سـواء كانـت (كات األعامل املتقدمـة ليصبح االبتكار هو النشاط األكثر أمهية يف رش. مصدر آخر
وهو النشاط الوحيد الذي ينتمـي ، وهو األكثر أمهية يف البقاء والنمو) كبرية أو متوسطة أو صغرية

ولتتحـول . لـرشكة احلاليـة تنتمـي إىل املـايضلإىل املستقبل عندما تكون كل األنشطة واملنتجات 
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ات إىل نمط جديد يمكن وصفه بالـرشكات الرشكات بشكل متزايد يف ظل ما يشبه ثورة االبتكار
 .)٦-٥ ص ص، م٢٠٠٣، نجم. (القائمة عىل االبتكار

وقد تعددت التعاريف التي استخدمت لتحديد املقصود بمفهوم االبتكـار ويظهـر مـن 
خـرباء ( الفحص الدقيق ملعظم هذه التعريفات أنه يمكن تصنيفها إىل ثـالث جمموعـات هـي

 ):٢٣، ٢٢ص ص، م٢٠٠٤، بميك
 :بتكار كأسلوب من أساليب احلياةاال -١

والتـي . العملية التي يمر هبـا الفـرد يف أثنـاء خرباتـه «بأنه Andrewsأندروز  حيث يرى 
 .»كام أهنا تعرب عن فرديته وتفرده. تؤدي إىل حتسني وتطوير ذاته

وهـي تعتمـد عـىل : ابتكـار املوهبـة) أ. ( بني نوعني من االبتكارMaslowويفرق ماسلو 
الـذي : ابتكـار حتقيـق الـذات) ب(و. اصة تظهر ثمراهتا عىل شكل إنتاج أعامل عظيمةقدرات خ

. يعرب عن القدرة عىل التعبري عن األفكار دون خـوف مـن سـخرية اآلخـرين وبـصورة مـستمرة
أو كام يذكر ماسلو أنه . ًويكاد يكون هذا النوع األخري من االبتكار مرادفا للصحة النفسية السليمة

 .إلنسان املتكاملصفة مميزة ل
 :االبتكار كناتج جديد -٢

هي التي ينشأ عنها نـاتج جديـد نتيجـة ملـا « أن العملية االبتكارية Rogersيرى روجرز 
 . »حيدث من تفاعل بني الفرد بأسلوبه املتميز يف التفاعل وما يواجهه يف بيئته

 :االبتكار كعملية عقلية -٣

ــورانس أمــا ــ فيعــرف االبتكــار Torrance ت ــضمن اإلحــساس  ال"هبأن ــة التــي تت عملي
ثم حتديد بعض األفكـار ووضـع الفـروض التـي تعـالج هـذه . باملشكالت والثغرات يف جمال ما

 ."وتوصيل النتائج إىل اآلخرين.املشكالت واختبار مدى صحة أو خطأ هذه الفروض
تنظـيم لعـدد مـن « وهو رائد هذه املجموعة أن االبتكـار هـو Guilfordويرى جيلفورد 

وتتمثل هـذه القـدرات » والتي ختتلف فيام بينها باختالف جمال االبتكار. ت العقلية البسيطةالقدرا
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 .التلقائية واألصالة. املرونة. الطالقة. اإلحساس باملشكالت: يف
ونخلص مما سبق إىل أن املجموعة األوىل من التعريفات تتحدث عن االبتكار كنوع مـن 

ريه مـن بقيـة املخلوقـات وتـرى أن االبتكـار كنـشاط أنواع النشاط الذي يميز اإلنسان عن غ
يرتبط بالصحة النفسية للفرد وبحياته كام ينبغي أن يعيش أما املجموعة الثانية مـن التعريفـات 
ًفرتى أن االبتكار هو ما ينشأ عنه إنتاجا ابتكاريا جديداً بالنسبة ملن حييطون بـالفرد أو بالنـسبة  ً

ًوهناك أيضا جمموعة ثالثة من التعريفات تـرى .  وزمان معنيإىل ما يعرفه الناس يف مكان معني
أن العملية االبتكارية ال ختتلف عن عملية حل املشكالت وأن الذي يميزها هو نـوع املـشكلة 

 .أو أن العملية االبتكارية ال ختتلف كل االختالف عن نموذج حل املشكالت
وهـذا االسـتعداد .  كـامن يف داخلـه.ن كل فرد منا لديه االستعداد لالبتكار واإلبداع  إ

إذا . أو علمي أو يف شكل اخرتاع مل يسبق إليه أحد. يمكن أن ينمو ويزدهر يف صورة إنتاج فني
. ًأتيحت لنا الفرص املناسبة ألننا مجيعا نملك هذه القـدرة اخلالقـة ولكـن بـدرجات متفاوتـة

 .)٢٣ص ، م٢٠٠٤، خرباء بميك(
االبتكار من أجـل حتقيـق طموحاتـه بالرتقيـة والـدخل  إن أي إضعاف لقدرة الفرد عىل 

وخـسارة الـوطن أي ، املرتفع هو يف النهاية إضعاف لقدرة الرشكة أو اهليئة واملصنع عىل املنافـسة
 .)٥ص، م٢٠٠٤، واملعمر، املنيف(. إضافة للقيمة والناتج القومي اإلمجايل

 إىل االبتكار وذلـك لذلك نجد أن الرشكات بدأت هتتم بشكل منظم ومكثف باحلاجة
مـن كـل %) ٢٥(ففي مسح حـديث وجـد أن . بإعطاء األولوية لربامج التدريب عىل االبتكار

ًعـامال تقـدم تـدريبا يف جمـ) ١٠٠(الرشكات األمريكية التي تستخدم أكثر من  ار ـال االبتكــً
يـك وحسب جملة البـزنس و. يف السنوات األربع%) ٥٤٠(وهذا يمثل زيادة بمقدار . لعامليها

(Business Week) فإن أكثر من نصف رشكات  (Fortune -500) ترسل مديرهيا التنفيذيني 
ًوبقية العاملني يف املستويات املختلفة إىل برامج التدريب يف جمال االبتكار مما بات يعكس أيضا 

، نجـم(.أن االبتكار يمكن أن يتعلم وإن القدرة عـىل االبتكـار ليـست مقيـدة باختيـار القلـة
 ).١٥ص ، م٢٠٠٣
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ًفاالبتكار اإلداري سيظل مصدرا ألفكار جديدة من أجـل تعظـيم قـدرة الـرشكة عـىل 
ًومـصدرا ملفـاهيم ) كفـاءة داخليـة(ة بـشكل أفـضل ياستغالل مواردها البرشية واملادية واملعرف

ومصدر لتطبيقـات ، )كفاءة خارجية(جديدة تساهم يف خلق ميزة تنافسية للرشكة عىل منافسيها 
كفـاءة (ات جديدة جتعل الرشكة أكثر قدرة عىل خلق القيمة من أجل زبائنهـا باسـتمرار وممارس
 ).٣٥٢ص ، م٢٠٠٣، نجم(..لتظل الرشكة يف السوق قادرة عىل البقاء والنمو) مستدامة

وال مفـر مـن افرتاضـه ، إن مهمة املدير يف اإلتيان باإلبداع واالبتكار أمر ال جدال فيه
أي ، ألمر مرتبط دونام أدنى شك بمعرفتـه ومهاراتـه وسـلوكه القـويموهذا ا، للقائد اإلداري

، بقدرته عىل التفكري املنطقي القادر عىل تقييم الوضع الداخيل للرشكة يف مجيع جوانبه وأبعـاده
كـذلك بـدوره التخطيطـي والتنظيمـي ، ويف القيام بمهامـه القياديـة واالتـصالية والقراراتيـة

إال أن مـا ، وهذا السلوك القيادي ال نقـاش حولـه، يق األهدافوالتوجيهي والرقايب نحو حتق
ًيدفع للمدير من أجر عايل مقارنة بغريه من شاغيل املستويات الوظيفية األدنى مـرتبط أساسـا  ُ

، املنيـف(. وجتـذير النزعـة االبتكاريـة يف سـلوكه وأدائـه، بتحقيق التفكري اإلبداعي اخلـالق
 .)١٥ص، م٢٠٠٤، واملعمر

در أن ينسب نقص االبتكار إىل مـستويات إداريـة عليـا تتميـز بقـرص النظـر من الناو 
والتبلد الذهني فاالبتكار اإلداري ال يتحقق ألن املديرين يف معظم األحوال ال يعرفون حقيقة 

 )٢١ص، م٢٠٠٤، خرباء بميك(. االبتكار اإلداري وجيهلون الطريقة التي يبتكرون هبا
هـذه الرسـالة العلميـة إىل التأكيـد عـىل أن مهـارة وهذا ما يدعو الباحث مـن خـالل 

فلم تعد األفكـار التقليديـة يف حـل ، االبتكار تعترب من أهم املهارات اإلدارية  يف عرص العوملة
املشكالت وتطوير العمل قادرة عىل املنافسة يف عرص يشهد اآلالف مـن األفكـار والنظريـات 

 .واملكتشفات املبتكرة كل يوم
،  إنتاج األفكار اإلبتكارية وتنفيذها فقطمنفسهأ ب ال ينحرص يف أن يتولواالقادةإن دور 

 االبتكـار تفجـري طاقـات واوهو أن يستطيع–من وجهة نظر الباحث –بل يمتد إىل ما هو أهم 
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، فهناك الكثري ممن لـدهيم طاقـات إبتكاريـة كامنـة حتتـاج إىل مـن يـستخرجها، لدى التابعني
 .جيايب لصالح املنظمةويستثمرها بشكل إ، ويطورها

إن هذه املهارة بالذات هي التي يتحقق من ورائها القفزات اهلائلة للمنظمة نحو التقدم 
، ًوقد تـوفر مـن نفقاهتـا املاليـني أيـضا،ًفقد جتني املنظمة أرباحا بماليني  الرياالت، واملنافسة

 .نتيجة لبعض األفكار املبتكرة التي يتم دعمها واستثامرها
إال أهنا حتتاج إىل صقلها ، ن الباحث أن االبتكار موهبة فطرية يف املقام األولورغم إيام

 .بالعلم واملعرفة ليتمكن القائد من استخدامها بالشكل الفعال الذي خيدم املنظمة ويطورها

  

 
 
 

  
 



 اإلطار النظري والدراسات السابقة/ الفصــــــل الثاني
 

 

١٦٩ 

  المبحث الرابع
 

û توازاـــــاع الجـــــور قطـــــأة وتطـــــنش :  
منذ توحيد اململكة العربية السعودية عىل يد املغفور له امللك عبد العزيز ومن ثم بروزها 
عىل الصعيد الدويل تطلب ذلك إقامـة العالقـات الـسياسية واالقتـصادية وممارسـة األنـشطة 
التجارية واالجتامعية وخالفها مع دول وشعوب العامل عىل مـستوى القطـاع العـام واخلـاص 

دوم أعداد كبرية يف كل سنه من خمتلف أنحاء العام ألداء احلج والعمرة كـل ذلـك ًفضال عن ق
أدى إىل رضورة إجياد اجلهاز املختص بشئون اجلوازات والسفر واإلقامة لتنظيم سـفر وقـدوم 
املواطنني واألجانب كـام أدى يف الوقـت نفـسه إىل إجيـاد األنظمـة والتعلـيامت املنظمـة هلـذه 

حكام الرشيعة اإلسالمية ومبادئ القانون الدويل وألمهية مثل هذا أسندت العمليات يف إطار أ
هــ والتـي تتـوىل مجيـع ١٣٤٣أعامل اجلوازات إىل املديرية العامة للرشطة عنـد إنـشائها عـام 

مسئوليات األمن العام بام يف ذلك أعامل اجلوازات واإلقامة وكـان مقرهـا العاصـمة املقدسـة 
 .  امللك يف احلجازمكة املكرمة وترتبط بنائب

وتـاريخ ٣٤٤هـ صدر نظام جوازات السفر بقرار جملس الشورى رقم ١٣٤٨ويف عام  •
هـ وقد تـضمن هـذا النظـام أحكـام الـدخول واخلـروج للمـواطنني ١٧/١١/١٣٤٨

وبتـاريخ ٠وكيفية إصدار اجلوازات هلم وكذلك أحكـام دخـول األجانـب ومغـادرهتم
 .بشأن نظام اهلوية١٧٨قمهـ صدر قرار جملس الشورى ر٢٠/١٠/١٣٥٣

ي رقــم هـــ بــاألمر الــسام١٣٥٦صــدر بعــد ذلــك نظــام لإلقامــة وكــان ذلــك عــام 
 .هـ١٢/٨/١٣٥٦وتاريخ ٥٧/٣/١٢

هـــ صــدر نظــام اجلــوازات الــسفرية بــاألمر الــسامي الكــريم رقــم ١٣٥٨ويف عــام  •
هـ وأصبحت وثـائق الـسفر الـسعودية حمكومـة يف ١٩/١/١٣٥٨وتاريخ١٧/٣/١٢
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ها وإلغائها وفقدها وكل ما يتعلق هبـا بموجـب هـذا النظـام والـذي إصدارها وجتديد
 . الزال معمول به مع إدخال بعض التعديالت عىل بعض أحكامه وإلغاء بعضها

هذا وقد ظلت أعامل اجلوازات متارس ضمن جهاز الرشطة حتى صدور األمر الـسامي 
األمـن العـام الـذي هـ باملصادقة عىل نظام مديريـة ٢٩/٣/١٣٩٦بتاريخ٣٥٩٤الكريم رقم

اشتمل عىل تشكيل مديرية األمن العام فارتبطـت أعـامل اجلـوازات واجلنـسية بـاألمن العـام 
هــ ٥/١١/١٣٨٠يف٥٧١واستمر احلال عىل هذا النحو حتى صدر قرار جملس الوزراء رقـم 

املديرية العامة (الذي تم بموجبة فصل أعامل اجلوازات واجلنسية عن األمن العام حتت مسمى 
 هــ صـدر نظـام جديـد لإلقامـة١٣٧١وسبق هـذا القـرار انـه يف عـام )لجوازات واجلنسيةل
ــا( ــه حالي ــول ب ــم )ًاملعم ــايل رق ــي الع ــصديق امللك ــب الت ــاريخ١٧/٢/١٣٣٧بموج   وت
ــام ١١/٩/١٣٧١ ـــ ويف ع ــم ١٣٩١ه ــوزاري رق ــرار ال ـــ صــدر الق ــاريخ /٩٠ه ص وت
ًرشوع عسكرة اجلـوازات اعتبـارا هـ القايض بالبدء يف تنفيذ املرحلة األوىل مل٢٤/١٠/١٣٩١
 . هـ١٣٩٢/١٣٩٣بداية السنة املالية من 

-٩وتـاريخ١٠٠١ًصدر أيـضا قـرار جملـس الـوزراء رقـم )هـ١٣٩٣(يف العام نفسه  •
 .لداخلية لشئون اجلوازات واجلنسيةهـ بتعيني وكيل مساعد لوزارة ا١٠/١١/١٣٩١

هــ ١٠/٥/١٣٩٣وتـاريخ ١١٩٥هــ صـدر القـرار الـوزاري رقـم ١٣٩٣ويف عام 
القايض بتنظيم أعامل معهد اجلوازات وإجراءات سـري العمـل فيـه وتركيـز مهمتـه يف إعـداد 
ًوتدريب القوى البرشية وتأهيلها عسكريا ومسلكيا وفنيا للقيام بأعامل اجلوازات املختلفة ً ً . 

هــ ٢٧/٧/١٣٩٥وتـاريخ ٨٩٤هـ صـدر قـرار جملـس الـوزراء رقـم ١٣٩٥يف عام  •
 لوزارة الداخلية للجوازات واألحوال املدنية وعلية فقـد صـدرت القايض بتعيني وكيل
هــ القـايض بتحويـل املديريـة ٩/١٠/١٣٩٥ت وتاريخ /١٠٣٩القرار الوزاري رقم 

العامة للجوازات واجلنسية إىل وكالة باسم وكالة وزارة الداخلية للجوازات واألحـوال 
امـه وذلـك بموجـب القـرار املدنية وقد فوض وكيلها الصالحيات الالزمة للقيـام بمه
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 . هـ١٢/١٢/١٣٩٥ز وتاريخ/٣٦٠ري رقم الوزا
ًونظرا ألن طبيعة أعامل اجلوازات ختتلف عن طبيعة إعامل األحوال املدنيـة فـاألحوال 
املدنية أعامهلا تتعلق باملواطنني السعوديني فقط وذلك فيام خيص بتـسجيل رعـويتهم ومـنحهم 

ية وكـذلك تـسجيل الوقـائع املدنيـة للمـواطنني حفائظ النفوس إلثبـات جنـسيتهم الـسعود
 . وغريها، وإضافة، وغريهم من والدة ووفاة

أما املهام التي تقوم هبا اجلوازات فإهنا ختتص بتنظـيم وضـبط شـئون الـسفر اخلاصـة 
باملواطنني واألجانب فتمنح وثائق السفر الالزمة لتأمني تنقالهتم مـن واىل اململكـة وإقـامتهم 

أما ما خيص األجانب فأهنا تقـوم ... دول األجنبية وتسجيل مغادرهتم وقدومهمبموجبها يف ال
بتنظيم وضبط شئوهنم من دخول واستقبال وتنظيم حركة إقـامتهم الوقتيـة يف اململكـة سـواء 
كانت هذه اإلقامة للعمل أو للزيارة أو ألداء مناسك احلج والعمرة ومراقبة وضعهم النظـامي 

ات السفر الالزمة وتسجيل قدومهم ومغـادرهتم وهـذه املهـام ذات يف اململكة ومنحهم تأشري
 .لعالقتها الكبرية باألمن الداخيلطبيعة خاصة 

هــ باملوافقـة ١٥/٩/١٤٠٢وتاريخ٢١٦٣٣لذا فقد صدر األمر السامي الكريم رقم 
هـ القايض بفصل قطاع ١٥/٧/١٤٠٢يف٣/٤عىل قرار اللجنة العليا لإلصالح اإلداري رقم 

ً عن وكالة وزارة الداخليـة لألحـوال املدنيـة واسـتقالله يف قطـاع مـستقل اعتبـارا اجلوازات
هـ حتت مسمى املديرية العامة للجوازات تـرتبط مبـارشة بـصاحب الـسمو ١/٧/١٤٠٣من

امللكي وزير الداخلية وصاحب السمو امللكي نائب وزير الداخلية عـن طريـق مـديرها العـام 
د يف /٢٠٤٢يام بمهامه بموجـب القـرار الـوزاري رقـمالذي فوض الصالحيات الالزمة للق

ًهـ وما تاله من قرارات يف هذا الشأن واعتبارا من ذلـك أعيـد تـشكيل قطـاع ١٣/٧/١٤٠٣
ًاجلوازات وتنظيمه إداريا وجغرافيا ونوعيا كام تم إعـداد اهليكـل التنظيمـي جلهـاز اجلـوازات  ً ً

 http://www.gdp.gov.sa/Ar/AboutGDP/History/Pages/default.aspx .ًوفقا لذلك

http://www.gdp.gov.sa/Ar/AboutGDP/History/Pages/default.aspx
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û مهام وواجبات قطاع الجوازات :  
تقوم املديرية العامة للجوازات بالعديد من املهام والواجبات خلدمة املـواطن واملقـيم 

  -:ًعىل ارض اململكة العربية السعودية وفقا لقواعد ثابتة وحمدده ومن هذه املهام 
بــاألمر الــسامي الكــريم رقــم تطبيــق نظــام اجلــوازات الــسفرية الــسعودي الــصادر  -١

هـ والتعلـيامت امللحقـة بـه وهـذا النظـام يتـضمن ١٩/١/١٣٨٥وتاريخ  ١٧/٣/٢
تعريفا لوثائق السفر السعودية وهي جوازات السفر العاديـة وتـذاكر املـرور وطريقـة 
احلصول عليها وأصحاب احلق يف محلها واجلهات املخولة بإصدارها ومدد صالحيتها 

لغائها والرسوم املقررة عىل إصدارها والعقوبات املقررة عىل خمالفة وطريقة جتديدها وإ
القواعد واألسـس املوضـوعة للحـصول عليهـا أو محلهـا أو اسـتعامهلا أو حتريفهـا أو 

 . فقدها
وتـاريخ ١٧/٢/٢٥/١٣٣٧تطبيق نظام اإلقامة الصادر باألمر السامي الكـريم رقـم  -٢

نظام ينظم كيفيـة قـدوم األجانـب إىل هـ والتعليامت امللحقة به وهذا ال١١/٩/١٣٣٧
اململكة والوثائق الالزمة لدخوهلم والتأشريات التي ينبغي احلصول عليها وتسمح هلم 
بالدخول واإلقامة والواجبات امللقـاة عـىل عـاتق قـادة الـسفن والطـائرات وسـائقي 

صة بامللكـة السيارات القادمني إىل اململكة والبيانات املطلوب تقديمها إىل املراكز املختـ
العربية السعودية وما جيب عىل القادمني األجانب من مـسؤولية التـسجيل واحلـصول 
عىل اإلقامة النظامية ومدد صالحيتها وطريقة جتديدها وإلغائها والرسوم املقـررة عـىل 
إصدارها وتأشريات السفر الالزمة ملغادرهتم والعقوبات املقررة عىل خمالفـة األحكـام 

 . فيهةلواردا
بات القادمني إىل اململكة واملغادرين منها والعابرين عـن طريقهـا وتـدقيق مـدونات إث -٣

وثائقهم ومراقبة سالمة األختام والتأشريات والتوقيعات أملثبته هبا وحتريـر البطاقـات 
الكفيلة بإحكام واستمرار الرقابـة علـيهم وترحيـل املخـالفني مـنهم لألنظمـة وغـري 
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جمهويل اهلوية وضبط املتسللني واهلاربني من احلدود  واملرغوب فيهم وترحيل املتخلفني
ومراقبة الرشكات واملؤسسات العاملة يف اململكة للتأكد من سالمة أوضـاع العـاملني 

ة وتوقيـع العقوبـات لدهيا من األجانب من الناحية النظامية وضبط املخالفات املرتكبـ
 . بحق املخالفني

افـدة يف اململكـة وذلـك فـيام يتعلـق بتنظـيم بحث مشاكل انتقال األيـدي العاملـة الو -٤
إقامتهم وإعارهتم من جهة إىل أخرى وإحكام الرقابة عليهم ملنع قيامهم بالعمـل لـدى 
 غري كفالئهم أو حلساهبم اخلاص وتوقيع العقوبات النظامية بحـق املخـالفني مـنهم أو

 . من يتسرت عليهم بأي شكل من أشكال التسرت
اصة باملمنوعني من السفر من سـعوديني والوافـدين وإعـداد إعداد وتنظيم القوائم اخل -٥

القوائم اخلاصة باملمنوعني من دخول اململكة أو ترقب وصوهلم وتعميمهـا عـىل كافـة 
إدارات اجلوازات يف مـدن اململكـة ومنافـذها الربيـة والبحريـة واجلويـة وعـىل كافـة 

 . ملكةسفارات خادم احلرمني يف اخلارج واجلهات األمنية داخل امل
اإلقامـة وغريهـا التـي يقتـضيها ناسبة لتأشريات السفر والتـسجيل وإعداد األختام امل -٦

النظام سـواء بالنـسبة للمـواطنني والوافـدين وكـذلك إعـداد الـنامذج واالسـتامرات 
ا لتؤدى الغـرض الـذي والبطاقات والسجالت الالزمة يف هذا الشأن ومتابعة تطويره

 .أعدت من أجله
رشات اإلحصائية السنوية اخلاصة بالقادمني إىل اململكة بقـصد الزيـارة إعداد وطبع الن -٧

والعمرة أو اخلاصة بالقـادمني لغـرض أداء فريـضة احلـج والقـادمني بقـصد اإلقامـة 
 . للعمل

إحداث اإلدارات واألقسام الالزمة يف املديرية وكذلك إنشاء فروع جديـدة للمديريـة  -٨
ا كافة أرجاء اململكة وأيضا جتهيز العديد من كلام دعت احلاجة إىل ذلك لتغطي خدماهت

املراكز اإلضافية الستقبال األعداد الكبرية من املسلمني الذين يصل عددهم إىل مليون 
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حاج والذين يفدون إىل اململكة يف كل عـام ألداء فريـضة احلـج يف فـرتة زمنيـة حمـدده 
 .حددة لذلكوتأمني دخوهلم بأرسع وقت ممكن وتأمني سفرهم يف املواعيد امل

االحتياطيات الالزمة وعىل مدار السنة وذلك لضامن منع الوافـدين اختاذ اإلجراءات و -٩
القادمني للحج أو العمرة أو الزيارة من الترسب إىل خـارج منـاطق األمـاكن املقدسـة 

 . ين عىل أراضيها بطريقة غري رشعيةوكذلك العمل عىل تعقب مجيع األجانب املتواجد
 خادم احلرمني عن طريق وزارة اخلارجية لتزويد املواطنني املقيمـني االتصال بسفارات -١٠

 . باخلارج بجوازات سفر أو تذاكر مرور سعودية عند الرضورة
االتصال باألجهزة األخرى املعنية بالدولة بـشأن تطبيـق بعـض األحكـام الـواردة يف  -١١

 األحكام الـواردة األنظمة املرعية وأجراء التنسيق الالزم معها بغية الوصول إىل تطبيق
 .هبا عىل الوجه األكمل

 . سلطة التحقيق والتوقيف والرتحيل يف نطاق األنظمة املوكل إليها تنفيذها -١٢
ممارسة التوعية الالزمة عىل املواطنني واملقيمني من األجانب عن طريق إعداد نـرشات  -١٣

وجـوب تعـاوهنم مـع دوريه تتضمن بيان حقوقهم ووجباهتم واملحظـورات علـيهم و
 . ارات اجلوازاتإد
متابعة إصدار التعليامت والتوجيهات الالزمة لرشح اإلجراءات التي يتطلبها التطبيـق  -١٤

السليم لألنظمة التي تقوم بتطبيقها وإعداد مشاريع األنظمة ولوائحها التنفيذية أو أيـة 
 .تعديالت يقتضيها تطوير هذه األنظمة

 .اإعداد اللوائح الداخلية ألقسام املديرية وفروعه -١٥
ًمـسلكيا وفنيـا للقيـام بـأعامل عنارص البـرشية وتأهيلهـا عـسكريا وإعداد وتدريب ال -١٦

اجلوازات املختلفة عن طريق معهد اجلوازات العسكري أو غريه من املعاهـد املختـصة 
سواء يف داخل اململكة أو خارجها لتمكينهم من القيام بأداء الواجبات الوظيفية املناطة 

 . هبم عىل الوجه األكمل
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 هبا وتزويـدها بـالتجهيزات ةرية وفروعها ألداء املهام املنوطإنشاء املباين الالزمة للمدي -١٧
 .الرضورية الالزمة حلسن سري أدائها

ممارسة الصالحيات املالية والوظيفية واإلدارية بحكم أن للمديرية العامـة للجـوازات  -١٨
 اخلدمـة املدنيـة ميزانيه مـستقلة وذلـك يف حـدود األنظمـة واللـوائح املاليـة وأنظمـة
 .ولوائحها واألنظمة العسكرية ولوائحها ملنسوبيها من مدنيني وعسكريني

http://www.gdp.gov.sa/Ar/AboutGDP/Mission/Pages/default.aspx. 

û د الجوازاتــــمعه:   
أنشئ معهد اجلوازات منذ وقت مبكر حيـنام كانـت اجلـوازات مرتبطـة بوكالـة وزارة 

نسية وكان يتوىل مهام تدريب العاملني عىل أعـامل اجلـوازات املختلفـة الداخلية لألحوال واجل
 .وكان ذا طابع مدين
هـ جـاءت فكـرة إنـشائه ليكـون أحـد املعاهـد العـسكرية ٥/١٠/١٣٩٢ويف تاريخ 

خـادم احلـرمني الـرشيفني  فكرة إنشائه بكل اهتامم ومتابعـة معهد اجلوازات وقد تبنى/ باسم
هــ ١٠/٥/١٣٩٣ً عندما كان وزيرا للداخلية ويف تـاريخ )رمحه اهللا(امللك فهد بن عبدالعزيز 

 والقايض بتنظيم أعامل اجلـوازات وسـري العمـل فيـه وفـق ١١٩٥صدر القرار الوزاري رقم 
 .اللوائح املحددة لذلك

وزير –نايف بن عبدالعزيز / وال يزال املعهد حيظى برعاية صاحب السمو امللكي األمري
وصاحب ،  نائب وزير الداخلية–أمحد بن عبدالعزيز / و امللكي األمريوصاحب السم، الداخلية

 )حفظهـم اهللا( مساعد وزير الداخلية للـشؤون األمنيـة –حممد بن نايف / السمو امللكي األمري
حيث يقدمون للمعهد كل عام دعم ومؤازرة إىل أن وصل إىل ما وصل إليه من مـستوى يمكنـه 

ر السعودية املؤهلـة القـادرة عـىل القيـام باملهـام املوكلـة هلـذا من إمداد قطاع اجلوازات بالكواد
 .واملسامهة يف تقديم اخلدمات ألبناء هذا الوطن الغايل وجلميع الوافدين، القطاع اهلام

http://www.gdp.gov.sa/Ar/AboutGDP/Mission/Pages/default.aspx
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ًهـ احتفل املعهد بمناسبة مرور أربعـة وثالثـني عامـا عـىل ١٤٢٥ويف شهر شوال عام 
 .)١٤ص، هـ١٤٢٦، دليل معهد اجلوازات( إنشائه

  :مهام معهد الجوازات

 :ًحتقيقا للغرض الذي أنشئ معهد اجلوازات من أجله أنيطت به املهام التالية
ًإعداد وتدريب الكوادر البرشية وتأهيلها عـسكريا وأكاديميـا عـىل أعـامل اجلـوازات  )١ ً

 .املختلفة
 .ًعقد الدورات التأهيلية والتخصصية للضباط املعينني حديثا بقطاع اجلوازات )٢
صقل الكوادر القيادية واإلدارية والفنية مـن خـالل عقـد الـدورات للـضباط تنمية و )٣

واألفــراد يف جمــال مكافحــة التزويــر واحلاســب اآليل واللغــة اإلنجليزيــة واألســلحة 
 .ودورات الدفاع عن النفس ودورات التحرير

 .عقد دورات تدريب الفرد األسايس )٤
 . اجلوازاتعقد الدورات احلتمية واإلنعاشية لرفع مستوى أفراد )٥
 .إجراء اختبارات الرتقية لألفراد )٦
 .عقد برامج التقويم )٧
 .إعداد مشاريع الرماية ملنسويب القطاع يف الضباط واألفراد والطلبة )٨
 .املشاركة يف احلمالت التوعوية )٩
دليـل معهـد ( .املشاركة يف املناسبات الرياضية وإبراز اسم القطـاع يف مجيـع األلعـاب )١٠

 ).١٥ص، هـ١٤٢٦، اجلوازات
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  الدراسات السابقة: ًثانيا

û المقــــــــدمة:  
ًتشكل الدراسات السابقة مصدرا غنيا ومهام للباحث ً  إذا ، والدارسني عىل حـد سـواءنيً

د من اإلطالع كام يستفا، وضوع دراستهم وأبحاثهمتساعدهم يف تكوين خلفيات علمية عن م
 أو  نـدرة هناكأو أن ، حثني من قبل دراسات الباعليها يف معرفة املجاالت التي مل تتطرق إليها

قـد و، انـب وحتتاج إىل إضافة تثـري ذلـك اجلًنقصا يف الدراسات التي تناولت تلك املواضيع
د رجوعـه إىل مكتبـة بعـ، لعالقة بموضوع الدراسة احلاليةطلع الباحث عىل الدراسات ذات اا

ومكتبة معهـد اإلدارة العامـة ، ومكتبة امللك فهد الوطنية، ربية للعلوم األمنيةجامعة نايف الع
 هذه الدراسات حتـت جمـالني وقام بتصنيف، ومكتبة جامعة امللك عبد العزيز بجده، بالرياض
 : وقسم كل جمال إىل قسمني كالتايل، رئيسني

 :جمال التدريب: ًأوال
 .الدراسات التي تناولت أثر التدريب  - أ
 .الدراسات التي تناولت االحتياجات التدريبية - ب

 :ال القيادةجم: ًثانيا
 .تالدراسات التي تناولت تدريب وتنمية القيادا  - أ
 .الدراسات التي تناولت املهارات القيادية - ب

 :كام قام بتصنيف هذه الدراسات إىل ثالثة أقسام وهي
 .الدراسات املحلية -١
 .الدراسات العربية -٢
 .الدراسات األجنبية -٣

 .ًوذلك وفقا لتوفر هذه األصناف يف كل جمال
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 : كام ييل ذه الدراسات وفق تاريخ نرشها من األقدم إىل األحدثويعرض الباحث ه

û ًالدراسات التي تناولت مجال التدريب: أوال:  

  : الدراسات التي تناولت أثر التدريب-أ

أثر التـدريب اإلداري عـىل أداء املتـدربني يف «: بعنوان) م١٩٩٦(دراسة آل نمشة عام  -١
 .»س احلدود بالرياضدراسة تطبيقية يف معهد حر: املعاهد األمنية

 :وقد تركزت أهداف هذه الدراسة عىل
 .الكشف عن أثر الربامج التدريبية يف رفع مستوى أداء املتدربني يف املعاهد األمنية -
معرفة مدى االعتامد عىل األساليب العلمية يف حتديد االحتياجات التدريبيـة لألجهـزة  -

 .األمنية

، يف دراسة الربامج التدريبيـة) املحتوى (واعتمدت الدراسة عىل منهج حتليل املضمون
كام اعتمدت عـىل مـنهج املـسح االجتامعـي عـن طريـق العينـة املـستخدمة يف اسـتطالع آراء 

 .حول أثر الربامج التدريبية عىل أداء املتدربني، املتدربني واملدربني ورؤساء املتدربني
 : إىل عدة نتائج من أمههاوتوصل الباحث

 . للتدريب عىل أداء املتدربنيايبتأكيد األثر اإلجي -
وأهنا ال تعتمـد عـىل ، إن هناك تقصريا يف طرق وأساليب حتديد االحتياجات التدريبية -

 .األساليب العلمية
» أثـر الـربامج التدريبيـة عـىل أداء املتـدربني«بعنـوان ) م١٩٩٦(دراسة الشمالين عام  -٢

 .سعودية بالرياضدراسة ميدانية عىل مركز التدريب اإلداري يف االتصاالت ال

 :وقد تركزت أهداف هذه الدراسة عىل

 احلاليـة التـي يقـدمها مركـز التـدريب اإلداري اإلداريةالتعرف عىل الربامج التدريبية  -
 .باالتصاالت السعودية واجلهود املبذولة لتنمية العاملني
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ية بمركـز  اإلدارةالتعرف عىل آراء واجتاهات املتدربني الذين التحقوا بالربامج التدريبي -
 .التدريب اإلداري يف االتصاالت السعودية

التعرف عىل مدى إعداد وتنفيذ الربامج التدريبية عىل أسس سليمة يف مراحل العمليـة  -
 .التدريبية كافة

اكتشاف نواحي الضعف يف إعداد وتنفيذ الربامج التدريبية اإلداريـة بمركـز التـدريب  -
 .اإلداري يف االتصاالت السعودية

 :لدراسة إىل عدد من النتائج أمههاوتوصلت ا
 :توجد جوانب قصور واضحة يف عنارص الربامج التدريبية منها -

وان ، حققت الربامج التدريبية أهدافها يف تغيـري اجتاهـات وتعـديل سـلوك املتـدربني -
كانت مل حتقق أهدافها يف إحداث تغيري اجيـايب يف تنميـة قـدرات املتـدربني ومهـاراهتم 

 .ومعلوماهتم
إمـا بـسبب عـدم رغبـة ،  تطبيق املتدربني ملا تعلمـوه مـن التـدريب يف وظـائفهمعدم -

 .وأما بسبب عدم وجود حوافز لدى املتدربني أنفسهم، الرؤساء املبارشين للمتدربني
قدم املتـدربون عـدة اقرتاحـات لزيـادة اآلثـار االجيابيـة للتـدريب اإلداري يف مركـز  -

 :االتصاالت السعودية ومن أمهها

 .توى الربامج التدريبية بالواقع التطبيقي يف العملربط حم  -أ 

 .استخدام أساليب تدريبية حديثة  -ب 

 .إتاحة الفرصة للمتدربني يف اختيار الربامج التدريبية التي تتناسب مع احتياجاهتم  -ج 

إتاحة الفرصة أمامهم لتطبيق ما اكتسبوه من معارف ومهارات واجتاهات يف وظائفهم   -د 
 .تدريبيةبعد عودهتم من الربامج ال

اتفق املتدربون ورؤساؤهم عىل أن الـربامج التدريبيـة ال حتقـق آثارهـا املرجـوة منهـا  -
 :بسبب
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 .القصور يف حتديد االحتياجات التدريبية  -أ 

 .بعد الربامج التدريبية عن الواقع الفعيل -ب 

 .عدم استخدام التقنيات احلديثة يف التدريب -ج 

 ."امج التدريبية األمنيةتقويم الرب"حتت عنوان ) م٢٠٠٢(دراسة املنيع عام  -٣

واستهدفت الدراسة حتليل وتقويم الربامج التدريبية التي قدمها املعهد العايل للدراسـات   
هـ للوقوف عىل مدى تلبية هـذه الـربامج للمتطلبـات ١٤٢١األمنية بكلية امللك فهد األمنية عام 

ربني يف الـربامج التدريبيـة التـي والتعرف عىل آراء املتـد، الوظيفية للمتدربني امللتحقني بالربنامج
، ألمنية ومدى تلبية هذه الربامج للمتطلبات الوظيفيـة للمتـدربنيايقدمه املعهد العايل للدراسات 

 .والوقوف عىل مقرتحات املتدربني لزيادة كفاءة وفاعلية الربامج التدريبية احلالية
 االجتامعـي واستخدم الباحث يف هذه الدراسـة املـنهج الوصـفي مـن خـالل املـسح

 .الشامل جلميع مفردات جمتمع الدراسة
 :وتوصلت الدراسة إىل عدد من النتائج أبرزها

 انخفاض نسبة تلبية بعض الربامج التدريبية للمتطلبات الوظيفية للمتدرب وهي بـرامج -١
 .واألدلة اجلنائية، املرور، برامج مكافحة املخدرات، ِالقيادة اإلدارية

وتـأيت جمموعـة ، تطلبات الوظيفية للمتدربني من برنـامج آلخـراختالف نسبة تلبية امل -٢
 يف – دورة الرقابة عـىل الـسجون - دورة التحقيق يف القضايا اجلنائية–الربامج اخلاصة 

 .  ًمقدمة الربامج التي حتقق نسبة عالية جدا من املتطلبات الوظيفية للمتدرب

  : الدراسات التي تناولت االحتياجات التدريبية-ب

 :الدراسات املحلية: ًوالأ
االحتياجـات التدريبيـة للعـاملني يف جمـال «بعنـوان ) م١٩٩١(دراسة أبـو رمحـة عـام  -١

 »التفتيش األمني لركاب الطائرات املدنية
 :استهدفت الدراسة
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معرفة األساليب احلالية يف حتديد االحتياجـات التدريبيـة اخلاصـة بالعـاملني يف جمـال  -
 .دويةتفتيش الركاب واألمتعة الي

 .حرص االحتياجات التدريبية الفعلية هلذه الفئة من واقع عملهم امليداين -

 .حتديد األسلوب املالئم لتحديد االحتياجات التدريبية هلذه الفئة -
واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي من خالل استبانة وزعت  عىل مجيـع العـاملني يف 

ا دورات تدريبية يف هذا املجـال يف املعهـد جمال تفتيش املسافرين وأمتعتهم الشخصية ممن تلقو
، واملكلفـني بالعمـل يف مطـار امللـك خالـد الـدويل بالريـاض، الثقايف التابع لوزارة الداخليـة

 .باإلضافة إىل إجراء مقابلة مع كبار املسؤولني عن التفتيش األمني لركاب الطائرات املدنية
 :وتوصلت الدراسة إىل عدد من النتائج أمهها

ديد االحتياجات التدريبية للعاملني يف جمال التفتيش األمنـي لركـاب الطـائرات إن حت -
املدنية يتطلب املشاركة الفعالة بني العـاملني واملـسؤولني عـن األجهـزة القائمـة عـىل 

 .التدريب
والواجبـات املنوطـة ، إن حتديد االحتياجات التدريبية تتطلـب معرفـة طبيعـة العمـل -

 .واملهارات واملعرفة الرضورية ألداء العمل، ة بأعامهلموالظروف املحيط، باألفراد

 :إن حتديد االحتياجات التدريبية يمكن أن تتم من خالل وسائل كثرية منها -

املتـوفرة عـن ، ومراجعة البيانات، والتقارير اليومية، واالستقصاء، واملقابلة، املالحظة
 حـب العمـل –هـات  االجتا– القدرات – الطموح –اخلصائص الشخصية (العاملني 

 .) درجة التعاون مع اآلخرين-والرغبة يف إتقانه

حتديد احتياجـات التـدريب اإلداري بالقطـاع «بعنوان )  م١٩٩٣(دراسة الدغيثر عام  -٢
 »العام باململكة العربية السعودية

وهدفت الدراسة إىل فحص مـدى فعاليـة حتديـد احتياجـات التـدريب اإلداري أثنـاء 
 .اخلدمة يف اململكة
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واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحلييل يف دراسته وقـام بتطبيـق دراسـة عـىل عينـة 
عشوائية طبقية تم سحبها من مسؤويل اإلدارات يف وزارة الصحة ومن املدربني واملتدربني من 

  .ومن املدربني يف معهد اإلدارة، الوزارة نفسها
 :وتوصلت الدراسة إىل عدد من النتائج أمهها

ريقة منظمة لتحديد االحتياجات التدريبية أثناء اخلدمة يف لقطـاع العـام عدم وجود ط -
ــسعودية ــة ال ــة العربي ــك ، باململك ــد تل ــص يف املواصــفات لتحدي باإلضــافة إىل نق

 .االحتياجات داخل اإلدارات احلكومية
إن سياسة التدريب احلالية غري واضـحة فهـي ال حتـدد بـصورة واضـحة دور أولئـك  -

دريب والــذين ينفــذون الــربامج التدريبيــة فــيام يتعلــق بتحديــد املــستفيدين مــن التــ
 .االحتياجات التدريبية

إن خطط التدريب السنوية احلالية التي تقوم بإعدادها كل إدارة حكومية وجـدت أهنـا  -
ًأعدت لتكملة برامج التدريب املوجودة بدال مـن أن تؤسـس عـىل البحـث احلقيقـي 

 .كوميةلالحتياجات التدريبية لإلدارات احل

إن اإلدارات احلكومية تعاين من النقص يف هيئة التدريب املؤهلـة القـادرة عـىل القيـام  -
 .بمسئوليات التدريب بفاعلية

حول اسـتخدام مـدخل الـنظم يف حتديـد االحتياجـات ) م١٩٩٣(دراسة العتيبي عام  -٣
 .التدريبية ألفراد قوات األمن اخلاصة بمدينة الرياض

 :واستهدفت الدراسة
 عىل واقع وأساليب حتديد االحتياجات التدريبية ألفراد قوات األمـن اخلاصـة التعرف -

 .وانسجامها مع مدخل النظم، وعالقتها بتحقيق أهداف املنظمة

حتياجـات التدريبيـة التعرف عىل اجتاهات األفراد نحو الطريقة التي يتم هبا حتديـد اال -
 .ومدى أمهيتها
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االحتياجـات التدريبيـة ذات العالقـة اخلروج بتصور هيـتم بـشكل متـوازن بتحديـد  -
بمشكالت األداء احلالية واالحتياجات التدريبية الناجتة عن التغريات املـستقبلية وفـق 

 .مدخل النظم
واستخدمت الدراسة منهج حتليل النظم من خالل دراسة نظـام تـدريب األفـراد بكـل 

، ته وعملياته وخمرجاتـهويف ضوء أهدافه ملعرفة مدخال، عنارصه يف إطار قوات األمن اخلاصة
ثـم ، من أجل حتديد أوجه القصور يف النظام واقرتاح البدائل التي يمكن أن تساهم يف ختطيهـا

احلكم عىل النظام يف صورته اجلديدة لكشف مدى حتسن مستوى األداء وارتفاع كفاءة النظـام 
ًفـردا مـن ) ٢٣٠(ًضـابطا و) ٩٠( وطبقت استبانة عىل عينة عشوائية طبقية قوامها .من عدمه

 .قوات األمن اخلاصة بمدينة الرياض جلمع البيانات الالزمة لتحقيق أهداف الدراسة
 :وتوصلت الدراسة إىل عدد من النتائج من أبرزها

أن الطريقة احلالية لتحديد االحتياجات التدريبيـة لألفـراد املتـدربني يف قـوات األمـن  -
 .ياج سليم للتدريباخلاصة تتم بأساليب اجتهادية ال تعرب عن احت

 :إن أبرز معوقات تنفيذ الربامج التدريبية تتمثل يف -

 .عدم وجود ختطيط سليم للتدريب  -أ 
 .عدم وجود االعتامدات املالية الكافية  -ب 
 .عدم وجود الربامج التدريبية املتاحة  -ج 

يرى الضباط واألفراد أن اجلهات األقدر عىل حتديد االحتياجـات التدريبيـة يف قـوات  -
ة هي اإلدارات والوحدات بالتشاور مع اإلدارة العامة لشؤون العمليات األمن اخلاص

 .باعتبارها اجلهات املسؤولة عن التدريب

، وجتديـد نـشاطه ومعلوماتـه، رفـع أداء املتـدرب: إن أبرز فوائد التـدريب تتمثـل يف -
واالنـضباط ، وإتاحة الفرصة للرتقية، وحتسني العالقة بني املتدرب ورؤسائه وزمالءه

 .وغرس الوالء واالنتامء للعمل وللمنظمة،  العمليف
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لية حتديد االحتياجات يساعد اإلدارة يف التغلب عـىل مإن استخدام مدخل النظم يف ع -
 .أوجه القصور يف الطرق احلالية املستخدمة يف حتديد االحتياجات التدريبية

 :الدراسات العربية: ًثانيا
ديـد االحتياجـات التدريبيـة يف فعاليـة أمهيـة حت«بعنـوان ) م١٩٨٨(دراسة ياغي عـام  -١

 .»الربامج التدريبية
هدفت الدراسة إىل استقصاء بعض الطرق والوسائل العلميـة والـنامذج املنهجيـة التـي 

 .تساعد يف حتديد االحتياجات التدريبية
وتعد الدراسة من النوع الوثائقي وناقشت مخس قضايا رئيسة تربز العالقـة بـني أمهيـة 

مفهـوم حتديـد االحتياجـات : ياجات التدريبية وفعالية الـربامج التدريبيـة وهـيحتديد االحت
وطـرق ووسـائل حتديـد تلـك ، وأساليب حتديد االحتياجـات التدريبيـة، وأمهيتها، التدريبية

وتوصلت الدراسة  .واملشكالت التي تواجه عملية حتديد االحتياجات التدريبية، االحتياجات
 :هاإىل عدد من النتائج من أمه

فعاليـة عـىل ًإن فعالية ختطيط وتصميم وتنفيذ وتقويم الربامج التدريبية تعتمد أساسـا  -
 .عملية حتديد االحتياجات التدريبية

إن حتديد االحتياجات التدريبيـة بطريقـة علميـة سـليمة متثـل نقطـة البدايـة لسلـسلة  -
 .احللقات املرتابطة التي تكون يف جمموعها العملية التدريبية

ة حتديد االحتياجات التدريبية يـساعد عـىل حتـسني األداء وحتقيـق األهـداف إن عملي -
 .الرئيسة للعملية التدريبية

إن عملية حتديد االحتياجات التدريبية تساعد إدارات التدريب عـىل التخطـيط اجليـد  -
 .عىل املدى القريب واملدى البعيد

د االحتياجــات إن أهـم الطـرق والوسـائل التـي يمكــن اسـتخدامها يف عمليـة حتديـ -
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وحتليـل الفـرد مـن حيـث ، وحتليل املهام التنظيميـة، التدريبية تتمثل يف حتليل التنظيم
ًقدراته ومهاراته واجتاهاته مقارنة بام تتطلبه الوظيفة التي يشغلها حاليا أو مستقبال ً. 

إن أهم املشكالت التي تعرتض عمليـة حتديـد االحتياجـات التدريبيـة تتمثـل يف قلـة  -
وعدم تشخيص نواحي الـضعف والقـوة يف ، وقلة الكفاءات واخلربات، اتاإلحصاء

 .الربامج التدريبية

االحتياجـات التدريبيـة بـني النظريـة والتطبيـق  «بعنوان ) م١٩٩١(دراسة الوزان عام  -٢
 .»بجهاز الرشطة

 :وتركزت أهداف الدراسة عىل 

 .حتديد مفهوم االحتياجات التدريبية -

 .ذه االحتياجاتالتعرف عىل كيفية حتديد ه -

معرفة املصادر املختلفة التي يمكن أن تستقي منها االحتياجـات التدريبيـة يف املنظمـة  -
 .اإلدارية بصفة عامة ويف أجهزة الرشطة بصفة خاصة

والدراسة من النوع الوثائقي وانقسمت إىل ثالثة أجزاء أحدها مبحـث متهيـدي تنـاول 
واألخـر تنـاول التعريـف باالحتياجـات ، دريبيـةماهية التدريب وأمهيته ومراحل العملية الت

والقـسم الثالـث خـصص ملـصادر ، التدريبية واهلدف منها وأمهية حتديـد هـذه االحتياجـات
  .االحتياجات التدريبية

 :وتوصلت الدراسة إىل عدد من النتائج أمهها
 .يرتتب عىل التحديد الدقيق لالحتياجات التدريبية جدية مراحل التدريب املختلفة -
حتديـد الربنـامج : اختيار املتدربني وتصنيفهم وفق مستويات متجانسة حيقق أمرين مها -

 .وسهولة متابعة وتقويم العملية التدريبية، التدريبي املالئم ألهداف التدريب

إن االحتياجات التدريبيـة بـأجهزة الـرشطة توضـع مـن قبـل اإلدارة العامـة لـشئون  -
 .الضباط
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بية مـن واقـع مـستوى أداء العنـرص البـرشي بمواقـع عدم دراسة االحتياجات التدري -
 .العمل

ًعدم إيامن بعض القيادات بجدوى التدريب مما ينعكس سـلبا عـىل موضـوعية حتديـد  -
 .االحتياجات التدريبية بأجهزة الرشطة

تتعدد مصادر حتديد االحتياجات التدريبية التي يمكـن أليـة منظمـة إداريـة أو أمنيـة  -
:  االحتياجـات بأسـلوب علمـي ومـن تلـك املـصادرتطبيقها من أجل حـرص تلـك

، شـكاوي اجلمهـور، معدالت األداء، حتليل الفرد، حتليل التنظيم، توصيف الوظائف
حتديد األهـداف املطلـوب حتقيقهـا مـن ، آراء  املتدربني، آراء الرؤساء، تقارير الكفاية
 .التدريب

ــوان ) م١٩٩٥(دراســة  درة عــام  -٣ ــد االحتياجــات التدر«بعن ــة يف املؤســسات حتدي يبي
 »املفاهيم واملداخل:الرشطية

 :وهدفت الدراسة إىل
إلقاء الضوء عىل عدة جوانب أساسية يف عملية حتديـد االحتياجـات التدريبيـة وبـصفة 

ومـستويات ، وأمهيـة حتديـد االحتياجـات التدريبيـة، خاصة مفهوم االحتياجـات التدريبيـة
ومــدخل حتديــد االحتياجــات ، لتدريبيــةوتــصنيف االحتياجــات ا، االحتياجــات التدريبيــة

التدريبية مـع الرتكيـز عـىل املـدخل املتكامـل يف حتليـل مـشكالت الـنقص يف األداء وحتديـد 
 .االحتياجات التدريبية وغري التدريبية لتحسني مستويات األداء

والدراسة من النوع الوثائقي التـي تناولـت بالتحليـل مـن خـالل أدبيـات التـدريب 
 . اإلداري املوضوعات الرئيسية التي استهدفت الدراسة إلقاء الضوء عليهاوأدبيات الفكر

 :وتوصلت الدراسة إىل عدد من النتائج أمهها 
وأحـد األدوار ، إن حتديد االحتياجات التدريبية تعد أساس عنارص العمليـة التدريبيـة -

 .الرئيسة التي تقوم هبا إدارات التدريب
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، والتنظـيم، واجلامعـات، يبية عىل مستوى األفـرادتتبلور مستويات االحتياجات التدر -
 .واملستوى الدويل، واإلقليم، والدولة، والقطاع

واملدى ، والرتكيز، يمكن التمييز بني أصناف االحتياجات التدريبية من خالل الشمول -
 .ومدى التكميم، الزمني

ل يف حتديد يقوم املدخل املتكامل لتحديد االحتياجات التدريبية عىل عدة خطوات تتمث -
، وتنفيـذ احلـل، واختيار وتصميم احلل ملواجهـة الـنقص يف األداء، وحتليلها، املشكلة

 .والتقييم واملتابعة

وقام عيل عبدالوهاب بإجراء دراسته امليدانية حول طرق حتديد االحتياجات التدريبيـة  -٤
 .)م١٩٩٧(عام 

والتعـرف ، عـامل واستهدفت الدراسة معرفة أهداف التدريب اإلداري يف منظامت األ
عىل األساليب التي تتبعها تلك املنظامت يف حتديد االحتياجات التدريبية التي تضعها يف خطط 

باإلضافة إىل معرفة أنواع هذه االحتياجات التي هتتم املستويات التنظيميـة املختلفـة ، التدريب
 .بإشباعها

 الوصـفي الستقـصاء واستخدمت الدراسة مدخل املسح االجتامعي بالعينة من املنهج  
آراء عينة الدراسة حول األهداف التي تضعها منظامت األعامل لتـدريب املـستويات املختلفـة 

واألسلوب ، ومدى اخلطة التدريبية التي تضعها املنظمة واملسؤولني عن وضعها، من املوظفني
ت التـي تركـز واالحتياجـا، املتبع يف حتديد االحتياجات التدريبية جلميع املستويات التنظيمية

 . عليها هذه املنظامت لكل مستوى من مستويات العاملني
 :وتوصلت الدراسة إىل عدد من النتائج من أبرزها

إن اهلدف الرئييس للتدريب اإلداري يف الرشكات الصناعية هو تنمية القدرات القيادية  -١
 أمــا يف الــرشكات التجاريــة فينحــرص اهلــدف األول، جلميــع املــستويات التنظيميــة
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ويأيت رفـع مـستوى ، للتدريب يف تنمية املعلومات لدى أفراد اإلدارة العليا اإلرشافية
 .األداء يف مقدمة أهداف التدريب بالنسبة لبقية العاملني يف النوعني من الرشكات

توجد قناعة لدى الرشكات الصناعية والتجارية بأمهية الدور الذي يؤديـه التـدريب يف  -٢
 .املنظمة

كات خطة سنوية للتدريب من خالل إدارة التدريب بالتنسيق مع بقية تضع غالبية الرش -٣
 .اإلدارات

تتبــع الــرشكات املــنهج املوضــوعي العلمــي يف حتديــد احتياجاهتــا التدريبيــة جلميــع  -٤
 .املستويات التنظيمية

û ًلدراسات التي تناولت مجال القيادةا: ثانيا:  

  : دراسات اهتمت بتدريب وتنمية القيادات اإلدارية-أ

 : الدراسات املحليةً-أوال
أساليب تنميـة القيـادات الوسـطى « بعنوان )م١٩٩٣(يف عام ) العامين(دراسة أجراها  -١

 .»بقوات األمن اخلاصة وتقويمها
 :    استهدفت الدراسة

 حتديد املهارات القيادية واإلرشافية الالزمة للقيادات الوسطى للعمل عىل تنميتها من  -
  .خالل الربامج التدريبية

 كشف الفروق واالختالفات اجلوهرية بـني القيـادات الوسـطى إزاء أمهيـة املهـارات  -
 .اإلدارية والفكرية والسلوكية باختالف خصائصهم الديموجرافية

واستخدمت الدراسة مدخلني مـن مـداخل املـنهج الوصـفي مهـا املـدخل الوثـائقي   
الت شخـصية مقننـة مـع من خـالل إجـراء مقـاب، واملدخل املسحي لتحقيق أهداف الدراسة
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وتطبيـق قائمـة ، بعض أفـراد القيـادات الوسـطى بقـوات األمـن اخلاصـة بمنطقـة الريـاض
  .االستقصاء جلمع املعلومات من أفراد عينة الدراسة

 :وجاءت أهم النتائج الدراسة كالتايل
هناك اتفاق عام يف وجهة نظـر الفئـات املختلفـة للقيـادات الوسـطى بقـوات األمـن  -

نطقة الرياض حول مدى أمهية وأوليات املهارات القيادية الالزمة للقيادات اخلاصة بم
 . الوسطى

عدم وجود اختالفات جوهرية بني القيادات الوسطى فيام خيص أمهية معظم املهـارات  -
 اإلدارية املتضمنة يف املهارات التخطيطية والتنظيمية والرقابية واإلرشافية 

املهـارات قيادات الوسطى حول أمهية وأولويات عدم وجود اختالفات جوهرية بني ال -
 .الفكرية

ً وجود اختالفات طفيفة غري دالة إحصائيا بني القيادات الوسطى حول أمهية وأوليات  -
 .معظم املهارات السلوكية

أثر الربامج التدريبية عىل اكتساب «بعنوان ، )هـ١٤١٩(عام ) العمري(دراسة أجراها  -٢
دراسـة تطبيقيـة عـىل (»  ظر العاملني يف األجهـزة األمنيـةاملهارات القيادية من وجهة ن

 ).الدفاع املدين السعودي
 :هدفت الدراسة إىل

 .التعرف عىل أثر الربامج التدريبية يف الدفاع املدين عىل اكتساب املهارات القيادية -
التعرف عىل العالقة بني الرتبة العسكرية للقيادات واكتساب املهـارات القياديـة لـدى  -

 .ملني من خالل الربامج التدريبيةالعا
هل توجد مؤرشات توضح أثر الربامج التدريبية للعاملني بأجهزة الـدفاع املـدين عـىل  -

 .اكتساب املهارات القيادية
 .التعرف عىل الفروق بني املهارات القيادية املكتسبة من الربامج التدريبية -
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 .ح االجتامعي بطريقة العينةواستخدم الباحث املنهج الوصفي التحلييل باستخدام املس
 :وتوصلت الدراسة إىل عدد من النتائج  أمهها

ًتؤثر الربامج التدريبية تأثريا واضحا يف اكتساب املهارات اإلنسانية لدى العاملني - ً. 

ًتؤثر الربامج التدريبية تأثريا واضحا يف اكتساب مهارات االتصال للعاملني يف الـدفاع  - ً
بنـسبة ) ٤(املهارات التنظيمية والفنية بمتوسطات تفوق ل وكذلك يف اكتساب ، املدين
٨٥,٥ .% 

مدى تلبية الـربامج التدريبيـة بمعهـد الـدفاع "حول ) م١٩٩٨(دراسة الصهدي عام  -٣
 ."املدين يف اململكة العربية السعودية لالحتياجات التدريبية للعاملني 
لتـي تقـدمها بـرامج وهدف الدراسة هو التعرف عىل مدى تلبية املعارف واملهـارات ا

واقرتاح نموذج لتحديد االحتياجات وتصميم الربامج التدريبية ، معهد الدفاع املدين للعاملني
باإلضافة إىل حتديد املعايري التي جيب توافرها يف عمليات حتديـد االحتياجـات ، بالدفاع املدين

لـراهن لعمليـة حتديـد وتقـويم الوضـع ا، التدريبية وتصميم الربامج التدريبية بالدفاع املـدين
 .االحتياجات وتصميم الربامج يف ضوء املعايري التي تم حتديدها
 :واستخدم الباحث املنهج الوصفي من خالل ثالثة أساليب هي

   األسلوب املكتبـي للتوصـل إىل النمـوذج املقـرتح لتحديـد االحتياجـات وتـصميم
ملعـايري الواجـب توافرهـا يف باإلضافة إىل صياغة ا، الربامج التدريبية يف الدفاع املدين

 .عمليات حتديد االحتياجات وتصميم الربامج التدريبية يف ضوء النموذج املقرتح
   أســلوب دراســة احلالــة عــن طريــق فحــص وتقيــيم عمليــات وإجــراءات حتديــد 

 . االحتياجات وتصميم الربامج التدريبية يف الدفاع املدين باستخدام املعايري املقرتحة
  جتامعي عن طريق تطبيق استبانة عىل عينة من املتدربني يف الـربامج أسلوب املسح اال

 . هـ١٤١٨/ ١٤١٧املختلفة بمعهد الدفاع املدين يف خطة التدريب للعام 
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 :وتوصلت الدراسة إىل عدد من النتائج أمهها
إن املعارف واملهارات التي تقدمها الـربامج التدريبيـة بمعهـد الـدفاع املـدين ال تلبـي  -١

 .ات التدريبية للعاملني باملستوى املطلوباالحتياج
 .إن الرتشيح للدورات التدريبية ال يتم بناء عىل حتديد االحتياجات التدريبية للعاملني -٢
  .إن العالقة بني الربامج التدريبية والعمل الذي يقوم به املفحوصون عالقة ضعيفة -٣

 : الدراسات العربية-ًثانيا
لقيادات اإلدارية من منظور اإلطار العام لتنمية ا«ن  بعنوا)م١٩٩٠، حعبد الفتا(دراسة  -١

 .»علمي
 :استهدفت الدراسة ما ييل

 .التأكيد عىل أمهية القيادات اإلدارية ووسائل تنميتها -

 .التعرف عىل كيفية تنفيذ برامج تنمية القيادات -

وقد تناولـت الدراسـة القـوى العاملـة يف ظـل مفهـوم ، والدراسة من النوع الوثائقي
، وكيفية تنفيذ برامج تنمية القيـادات اإلداريـة، واهم املهارات الالزمة للقادة اإلداريني، النظم

ودور معهـد اإلدارة ، ومعوقـات تنميـة القـادة اإلداريـني، ووسائل تدريب القـادة اإلداريـني
 .بسلطنة عامن يف تنمية القيادات اإلدارية

 :وقد توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج أمهها
 .هارات الالزمة للقادة اإلداريني ختتلف باختالف مستوياهتم اإلداريةإن امل -

إن أهم املهارات والقدرات التي يمكن تنميتها يف القادة احلاليني أو املرتقبني ترتكـز يف  -
وجمال القـدرة عـىل ، وجمال حل املشكالت واختاذ القرارات، جمال العالقات اإلنسانية

 .اإلبداع واالبتكار

ليب تدريب وتنمية القادة اإلداريني ارتباطا وثيقا بطبيعة املهـارات القياديـة ترتبط  أسا -
 :التي حيتاجوهنا ومنها
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 .القدرة عىل التعامل مع اجلامعات والتأثري فيهم -

 .مهارة إدارة االجتامعات واملؤمترات واللجان -

 .ممارسة نشاط العالقات العامة واإلنسانية بشكل متميز -

 .واختاذ القراراتمهارة حتليل املشكالت  -

 .مهارة إجراء مقابالت االختيار والتعيني -

 .مهارات سلوكية متنوعة حسب املوقف -

كل مرحلة من مراحل دريب القيادات اإلدارية يف رضورة استخدام املنهج العلمي يف ت -
 .تنمية القادة اإلداريني

ات والقـيم تستهدف تنمية القيادات اإلدارية إكساهبم املعلومات واملهارات واالجتاهـ -
 .التي متكنهم من النجاح يف حتقيق القيادة الفعالة

رة تطوير نظام تـدريب القيـادات الرتبويـة يف وزا: ((بعنوان) م١٩٩٠، صادق(دراسة  -٢
 .))الرتبية والتعليم بدولة قطر

 :هدفت هذه الدراسة إىل  
 .تقويم النظام احلايل لتدريب القيادات الرتبوية احلديثة -

 .هذا النظام يف ضوء مفاهيم وتقنيات اإلدارة الرتبوية املعارصةطرح بدائل لتطوير  -
 .اختيار البديل األفضل إلحالل نظام جديد لتدريب القيادات الرتبوية يف قطر -

ًواختذت الباحثة مـن أسـلوب حتليـل الـنظم منهجـا أساسـيا لدراسـة نظـام تـدريب  ً
 االســتبيان واملقــابالت القيــادات الرتبويــة وهبــدف مجــع املعلومــات اعتمــدت الباحثــة عــىل

 .الشخصية كأدوات للبحث
 :وتوصلت الدراسة إىل عدد من النتائج أمهها 

 .أن النظام احلايل ليس له أهداف أو أمهية واضحة -
 .ال توجد دورات تدريبية للقادة اجلدد -
ال تعقد دورات تدريبية بشكل منتظم كام أن الـدورات التـي عقـدت كانـت ملواجهـة  -
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 . ليميةبعض املشكالت التع
 .عدم وجود خطط طويلة املدى للتدريب وال حتى قصرية املدى -
حتديد االحتياجات التدريبية للدورات  يـتم مـن قبـل القيـادات العليـا  دون اشـرتاك  -

 .املتدربني

 .معظم الدورات تكسب املتدرب معلومات نظرية كام أن أساليب التقويم ضعيفة -

 : ـ  الدراسات األجنبيةًثالثا
إىل فحـص ) ،Daresh, 1983(ل تقويم برامج املـديرين هـدفت دراسـة دارش ويف جما  -١

والتعـرف عـىل إجيابيـات وسـلبيات مخـسة بـرامج ، املعلومات يف تطوير كفاية املديرين
تدريبية مقدمة ملديري املدارس أثناء اخلدمة وكانت من أهم النتـائج اخلاصـة بالربنـامج 

وأن يف ، ة حقيقة باحلاجات املهنية للدارسـنيالتقليدي أن تصميم الربنامج تم دون معرف
 أمـا بخـصوص .برنامج املعاهد عدم التعمق يف املوضوعات املطروحة بسبب قرص املدة

برنامج التدريب عىل رفع الكفاية للمديرين فأنه يقـدم مهـارات معينـة الزمـة لفاعليـة 
 .اإلدارة املدرسية وأن الربنامج يمكن املديرين من تطوير أنفسهم

بدراسة لقياس مستوى التحـسن املـستمر يف اإلدارة ) ،Tesoro. 1991(كام قام تسورو   -٢
 لتقيــيم برنــامج تــدريبي )kirk Patric(وذلــك باســتخدام نمــوذج ، نتيجــة التــدريب

 .رشكة من أكرب الرشكات بالواليـات املتحـدة األمريكيـة) ٥٠٠(للقيادات اإلدارية يف 
 :وأوضحت النتائج

 .يض بالنسبة للمتدربنيأن التدريب كان مر -
 . أن هناك فرق بني معارف املتدربني قبل وبعد حضور الربنامج -
 . أن هناك حتسن يف مهارات القيادات اإلدارية بعد التدريب -
تبني من الدراسة أن نموذج قياس التحسن املستمر يف تقييم برامج التـدريب كـان أداة  -

 .فعالة وسهلة للتطبيق يف تقييم التدريب
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  :اسات التي تناولت المهارات القيادية الدر-ب

 يف مؤسـسات الرعايـة اإلداريـةفاعليـة املهـارات « بعنوان )م١٩٩٤، املغلوث(دراسة  -١
اإلحساء «دراسة ميدانية عىل مؤسسات الرعاية االجتامعية باملنطقة الرشقية » االجتامعية
 .»والدمام

 :هدفت الدراسة إىل
ودورهـا يف ،داخل مؤسسات الرعاية االجتامعيةالتعرف عىل فاعلية املهارات اإلدارية  -

 .تطوير وتنمية موظفي تلك املؤسسات

التوصل إىل ابرز املشكالت اإلدارية فيام بني املوظفني من جهة وبني املوظفني والنـزالء  -
 .من جهة أخرى

 التي تساعد عىل تنمية املهارات اإلدارية وتوفري الوسائل تـساعد لالتعرف عىل العوام -
 عىل مؤسسات الرعاية االجتامعيـة لإلسـهام يف تنميـة تلـك املهـارات لـدى القائمني
 .العاملني

 :واستخدم الباحث التقويم الكمي والكيفي الختبار صحة ثالث فروض هي

أن انخفاض املؤهالت العلمية ملوظفي دور املالحظة ومكتب مكافحة التسول يـؤدي  -
 .إىل تدين العملية اإلدارية لتلك املؤسسات

تساب املهارات اإلدارية عن طريق التأهيل والتدريب اإلداري املتخصص يـؤدي إن اك -
 .إىل رفع مستوى كفاءة املوظفني بتلك املؤسسات

إن االقرتاحات التي تتوصل إليها الدراسة تؤدي إىل زيـادة فاعليـة املهـارات اإلداريـة  -
 .لدى املسؤولني بمؤسسات الرعاية االجتامعية

 : من النتائج أمههاوتوصلت الدراسة إىل عدد
وعدم مناقـشتها مـع املرؤوسـني ممـا أسـهم يف ، عدم وضوح أهداف تلك املؤسسات -

وبالتايل عدم حتقيق تلك املؤسسات عىل الرغم من دورهـا احليـوي يف ، نقص كفاءهتم
 .املجتمع
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% ٥,٣٧(انخفاض املستوى العلمي ملوظفي دور املالحظة ومكتب مكافحـة التـسول  -
يف غيـاب ) من املرؤوسني حاصلون عـىل مؤهـل جـامعي%٨,٢٠من الرؤساء مقابل 
قد ساعد إىل ، واالفتقار إىل  برامج التنمية اإلدارية، وحداثة اخلربة، توصيف الوظائف

، وبالتايل انخفاض الكفاءة اإلنتاجية لتلك املؤسسات، تدين ممارسات العملية اإلدارية
 .وبذلك يقبل الفرض من الدراسة

أهيل والتدريب املتخصـصني يف تنميـة املهـارات اإلداريـة أدى إىل أن قصور برامج الت -
تدين مستوى كفاءة املوظفني وتدين مستوى مهاراهتم وفاعليتهم يف تلك املؤسسات مما 

 .يؤدي إىل رفض الفرض الثاين للدراسة

أن االلتحاق بالدورات التدريبية املتخصصة يف تنمية املهارات اإلداريـة سـوف يـؤدي  -
 .مما يؤدي إىل قبول الفرض الثالث،  فاعلية املوظفني يف تلك املؤسساتإىل زيادة

املهارات القيادية لدى ضباط الـرشطة «بعنوان ، )هـ١٤٢٢، الرشودي(دراسة أجراها  -٢
 .والدمام، دراسة مقارنة بني ضباط مدينتي الرياض» وعالقتها بفعالية أدائهم الوظيفي

 :هدفت الدراسة إىل
ملهارات القيادية الذاتيـة والفنيـة واإلنـسانية واإلداريـة الواجـب معرفة أمهية كل من ا -

 .توافرها لدى ضباط الرشطة
حتديد أهم األساليب التي يمكن استخدامها يف تنمية املهـارات القياديـة لـدى ضـباط  -

 .الرشطة
 . حتديد مستوى فعالية األداء الوظيفي لدى ضباط الرشطة -
ة بـني املهـارات القياديـة لـدى ضـباط الـرشطة وفعاليـة أدائهـم كشف طبيعة العالقـ -

 .الوظيفي
معرفة مدى اختالف رؤية ضباط الرشطة ألمهيـة املهـارات القياديـة ألسـاليب تنميـة  -

 .وفعالية أدائهم الوظيفي باختالف خصائصهم الديموجرافية
سح واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحلييل من خـالل مـرحلتني مهـا مـدخل املـ
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  .االجتامعي والدراسات االرتباطية
 :أهم نتائج الدراسة

ًتعد املهارات القيادية الفنية مهمة جدا بينام تعد املهارات الذاتية واإلنـسانية واإلداريـة  -
 .مهارات متوسطة األمهية

 .ًتعد القدرات العقلية واملبادأة واالبتكار مهارات قيادية ذاتية مهمة جدا -

 .ًرين وبناء فرق العمل مهارات إنسانية مهمة جداتعد مهارة تقدير اآلخ -

 .ًتعد القدرة عىل اختاذ القرارات األمنية مهارات قيادية إدارية مهمة جدا -

أكثر أساليب تنمية املهارات القيادية لدى ضباط الرشطة هي برامج التدريب التأهيلية  -
 .والتخصصية واملامرسة العملية وبرامج التعليم الذايت

û ى الدراسات السابقةالتعليق عل:  
دراسة سابقة أجريت خالل الفرتة مابني عـام ) ١٩(استعرض الباحث يف هذا الفصل 

وقــد تطرقــت هــذه الدراســات إىل جوانــب خمتلفــة يف جمــايل ) م٢٠٠٢(إىل عــام ) م١٩٨٣(
الشمالين ، م١٩٩٦آل نمشه (ففي جمال التدريب تناول بعضها أثر التدريب، التدريب والقيادة

، م١٩٩١أبو رمحة (وتناول بعضها اآلخر االحتياجات التدريبية ) هـ١٤١٩لعمري ا، م١٩٩٦
عىل حممـد ، م١٩٩٥درة ، م١٩٩١الوزان ، م١٩٨٨ياغي ، م١٩٩٣العتيبي ، م١٩٩٣الدغيثر 
  .)م١٩٩٨الصهدي ، م٢٠٠٢املنيع (وركز بعضها عىل تقويم الربامج التدريبية ، )م١٩٩٧

اسـات يف جمـال القيـادة فقـد تنـاول بعـضها تنميـة القيـادات أما اجلوانب  التي تناولتها الدر
كـام تنـاول ) م١٩٩٠صـادق ، م١٩٩٠نبيـل ، هـ١٤١٩العمري ، م١٩٩٣العامين (وتدريبهم 

وتناولـت ، )م١٩٩١تـسورو ، م١٩٨٣دارش (البعض اآلخر تقويم برامج تدريب القيادات 
 .)م١٩٩٤املغلوث ، هـ١٤٢٢الرشودي (بقية الدراسات املهارات القيادية و اإلدارية 

 دراسـات ]٨ [حيـث أجريـت ، وقد أجريت مجيع  هذه الدراسات يف منظامت وبيئات خمتلفة
) م١٩٩١أبو رمحـة (موظفي التفتيش يف مطار امللك خالد : منها يف القطاعات  األمنية املختلفة
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نمــشه آل (ويف املعاهــد األمنيــة  ) م١٩٩٣العتيبــي ، م١٩٩٣العــامين (ويف القــوات اخلاصــة 
الرشـودي (ويف الـرشطة ) هـ١٤١٩العمري ، م١٩٩٨الصهدي (ويف الدفاع املدين ) م١٩٩٦
وبعـض هـذه الدراسـات ، )م٢٠٠٢املنيـع (ويف املعهد العـايل للدراسـات األمنيـة ) م٢٠٠٢

، م١٩٩٧عبـدالوهاب ، م١٩٩٦الشمالين (أجريت يف الرشكات ومؤسسات القطاع اخلاص 
الـدغيثر (جريـت يف الـوزارات واملؤسـسات احلكوميـة والبعض اآلخـر أ، )م١٩٩١تسورو 
 فقـد طبقـت يف )م١٩٨٣دارش ، م١٩٩٠صـادق (أما دراسـة ، )م١٩٩٤املغلوث ، م١٩٩٣

، م١٩٩١ان الـوز، م١٩٨٨ياغي (وباقي الدراسات من النوع الوثائقي ، جمال الرتبية والتعليم
 ).م١٩٩٥درة 

فقد ) م١٩٩٠صادق (اعدا دراسة ومعظم هذه الدراسات امليدانية طبقت يف اململكة م -
فقـد ) م١٩٩١ودراسة تـسورو ، م١٩٨٣دراش (طبقت يف دولة قطر وكذلك دراسة 
 .طبقت يف الواليات املتحدة األمريكية

ورغـم أن غالبيـة الدراسـات ، استخدمت الدراسات السابقة منـاهج بحثيـة خمتلفـةقد و
دراش (الشامل أو بالعينـة استخدمت املنهج الوصفي إال أن بعضها طبق املدخل املسحي 

آل ، م١٩٩٣العتيبــي ، م١٩٩٣الــدغيثر ، م١٩٩٠صــادق ، م١٩٩١أبــو رمحــة ، م١٩٨٣
ــشه  ــشمالين ، م١٩٩٦نم ــصهدي ، م١٩٩٦ال ــد ، م١٩٩٨ال ــىل حمم ــع ، م١٩٩٧ع املني
وكـام أن الـبعض أضـاف إىل مـنهج ، )هــ١٤٢٢الرشودي ، هـ١٤١٩العمري ، م٢٠٠٢

صــادق (و اســتخدم ، طريقــة املقابلــة) م١٩٩٣ العــامين(املــسح منهجــا آخــر فإســتخدم 
، الدراسـة املقارنـة) هــ١٤٢٢الرشـودي (و اسـتخدم ، حتليل الـنظم واملقابلـة) م١٩٩٠

الـــصهدي (وأضـــاف ،  التقـــويم الكمـــي والكيفـــي)م١٩٩٤املغلـــوث (واســـتخدم 
تـسورو (وإنفـرد ، منهج حتليل النظم)م١٩٩٣العتيبي (واستخدم ، دراسة احلالة)م١٩٩٨
، م١٩٩٨يـاغي (واسـتخدم كـل مـن ، إستخدام نموذج كرك باتريك للتقـويمب)م١٩٩١
 .املنهج الوثائقي) م١٩٩٥درة ، م١٩٩١الوزان 
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واعتمدت معظم هذه الدراسات عىل اإلستبانة كأداة رئيسية يف مجع املعلومـات مـن عينـة 
 .والبعض اآلخر اعتمد األسلوب املكتبي.الدراسة

 الدراسة احلالية يف املجال العام للدراسـة وهـو وتتشابه بعض الدراسات السابقة مع
 يف املجال اخلـاص بالدراسـة احلاليـة  معهاإال أن البعض منها تتشابه، جمايل التدريب و القيادة

، وهو االحتياجات التدريبية واملهارات القيادية وكذلك هناك تشابه يف أسلوب البحث وأداتـه
 احلالية ختتلـف عـن معاجلـة الدراسـات الـسابقة وعىل الرغم من ذلك إال أن معاجلة الدراسة

 : ملوضوعي االحتياجات  التدريبية  واملهارات القيادية من عدة أوجه وهي كالتايل 
أمـا الدراسـات الـسابقة ، تفردت الدراسة احلاليـة يف تناوهلـا للمجـالني يف آن واحـد -١

 .ها عىل تناول أحد هذين املجالنيعفاقترصت مجي

الية بكشف االحتياج التدريبي يف املهارات القياديـة مبـارشة  عـن انفردت الدراسة احل -٢
طريق معرفة  درجة مستوى متتع القادة هبذه املهارات وبالتايل معرفة االحتيـاج الفعـيل 

أو ، أما الدراسات السابقة فقـد تناولـت أسـاليب حتديـد االحتياجـات التدريبيـة، هلم
ون الدخول يف الكـشف املبـارش عـن حتديد االحتياجات من وجهة نظر عينة البحث د

 .درجة مستوى املهارات القيادية لدهيم

 ٢٣ شملت الدراسة احلالية أكرب عدد من املهارات القياديـة حيـث بلغـت يف جمملهـا  -٣
 .مهارة

مـن املهـارات القياديـة التـي مل يـرد ذكرهـا يف مجيـع  ً تضمنت الدراسة احلاليـة عـددا -٤
اختيار ، حتفيز العاملني، تقييم األداء، ابة التقاريركت، التفاوض(الدراسات السابقة مثل 

 .)إدارة الرصاع، إدارة ضغوط العمل،  التغيريإدارة، املوظفني

الدراسة احلالية هي األوىل من نوعها عىل حد علـم الباحـث التـي تناولـت االحتيـاج  -٥
 .التدريبي لدى ضباط اجلوازات

 املنظمة حمل الدراسة حيث طبقت عـىل ختتلف الدراسة احلالية يف عينة أفراد بحثها ويف -٦
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 .ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة

، تنفيذيـة(انفردت الدراسة احلالية بأهنا طبقت عىل مجيع املستويات القياديـة للـضباط  -٧
 .)عليا، وسطى

ت وجهة نظر كل مستوى قيادي يف االحتياج التدريبي رزانفردت هذه الدراسة بأهنا أب -٨
 أي اهنا تضمنت رأي الرئيس يف احتيـاج مرؤوسـه وكـذلك له وللمستويات األخرى

 .رأي املرؤوس يف احتياج رئيسه

ًتناولت هذه الدراسة املهارات الفنية بشكل واضح جدا يتميز به  قطاع اجلوازات عـن  -٩
 .غريه من القطاعات األمنية

ًتصنيف املهارات اإلنسانية واإلدارية كان خمتلفا يف عـدد مـن املهـارات عـن تـصنيف  -١٠
 .الدراسات السابقة

 
 
   



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الثالثالفصل 
 

  إجــــــــراءات الدراســــــــة
  

û  
 

û  
 

û  
 

û  
 

û   
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  الفصل الثالث
  إجــــــراءات الدراســـة

û مقــــــدمة:  
يتناول هذا الفصل اإلجراءات املنهجية للدراسـة، مـن حيـث مـنهج الدراسـة الـذي 
استخدمه الباحث، واألساليب اإلحصائية التي استخدمت يف معاجلة بياناته، وحتديـد جمتمعـه 

، وأدواته من حيث بنائها، واإلجراءات املتبعة يف التأكد من صدقها وثباهتا، وهـي عـىل وعينته
 :النحو التايل

û ًمنهــج الدراسة ومتغيراتها: أوال:  
منهج الدراسة، ومتغـريات الدراسـة، : ويشتمل هذا اجلزء عىل جانبني أساسيني، ومها

 :وفيام ييل توضيح لكل منهام

  : منهج الدراسة.١

بعـض علـامء  هباحث يف الدراسة احلالية املنهج الوصفي املسحي، حيـث عرفـاستخدم ال
ذلك النوع من البحوث الذي يتم بواسـطة اسـتجواب مجيـع أفـراد جمتمـع "املنهجية البحثية بأنه 

وذلك هبدف وصف الظاهرة املدروسة مـن حيـث طبيعتهـا ودرجـة ، البحث أو عينة كبرية منهم
 ،العـساف ("ًسـتنتاج األسـباب مـثال  إىل دراسة العالقة أو ادون أن يتجاوز ذلك، وجودها فقط

 ).١٩١ص  ،م٢٠٠٣
ّويف هذا املنهج تـم اسـتخدام اإلحـصاء الوصـفي املتمثـل يف اسـتخراج املتوسـطات 
احلسابية، واالنحرافات املعيارية ملعرفة درجة توافر املهارات القيادية لـدى ضـباط اجلـوازات 

عرف عـىل درجـة أمهيـة االحتيـاج التـدريبي عـىل املهـارات بمنطقة مكة املكرمة، وكذلك الت
القيادية لكل مستوى من املستويات القيادة، وذلك من خالل االستجابات التـي تـم تفريغهـا 

 .من أداة الدراسة
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كام تم استخدام املنهج التحلييل، وذلك من خالل استخدام اإلحصاء التحلييل املتمثل 
ً بالفروق بني متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة وفقا يف التوصل إىل النتائج املتعلقة

الرتبة العسكرية، اإلدارة التابع هلا الضابط، املؤهل العلمي، عدد سنوات (ملتغريات الدراسة 
  .)اخلربة، عدد الدورات التدريبية يف جمال القيادة

  : متغيرات الدراسة.٢

 :اعتمدت الدراسة عىل املتغريات اآلتية
 الرتبــة -: تتمثــل املتغــريات املــستقلة يف هــذه الدراســة بــام يــيل: ت املــستقلةاملتغــريا

 عـدد - عـدد سـنوات اخلـربة - املؤهـل العلمـي - اإلدارة التـابع هلـا الـضابط -العسكرية 
 .الدورات التدريبية يف جمال القيادة

وتتمثـل .  وهو املتغري الذي يقاس أثـر تطبيـق املتغـري املـستقل عليـه:املتغريات التابعة
 :املتغريات التابعة يف هذه الدراسة

لـدى ضـباط اجلـوازات بمنطقـة مكـة ) الفنية، اإلنسانية، اإلدارية(املهارات القيادية 
 .املكرمة

û ًراسة والعينة: ثانياع الدجتمم:  
َتكون جمتمع الدراسة من مجيع العاملني يف إدارات اجلـوازات يف املحافظـات الرئيـسة  ُ َ َّ

ًقائـدا يعملـون يف ) ٢٧٢(، والبـالغ عـددهم )الطائف ،مكة، جدة( مكة املكرمة التابعة ملنطقة
هــ، وفـق ١٤٢٨/١٤٢٩سبع إدارات تابعة إلدارة اجلـوازات بمنطقـة مكـة املكرمـة للعـام 

، )٧(اإلحصاءات الرسمية لإلدارة العامة للجوازات بمنطقة مكة املكرمة انظـر ملحـق رقـم 
 :دراسة عىل اإلدارات التابع هلايبني توزيع جمتمع ال) ٤(واجلدول 
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٢٠٣ 

  )٤(جدول رقم 
  يبني توزيع جمتمع الدراسة قبل التطبيق

  النسبة  العدد  املتغري
  %٢٩,٠  ٧٩  إدارات اجلوازات باحملافظات

  %١٩,٩  ٥٤  إدارة جوازات مطار امللك عبد العزيز
  %٤,٠  ١١  إدارة جوازات ميناء جدة اإلسالمي

  %٢٧,٢  ٧٤  إدارات الوافدين باحملافظات
  %١٢,٩  ٣٥  إدارات قيادة الدوريات باحملافظات
  %٥,٥  ١٥  إدارات مكافحة التزوير باحملافظات

  %١,٥  ٤  إدارات مكاتب اجلوازات بالسجن العام باحملافظات
  %١٠٠  ٢٧٢  اموع

وقام الباحث بتوزيع أداة الدراسة عىل مجيع جمتمع الدراسة، وقد فقدت عدد من 
ً كام استبعد الباحث عدد من االستبانات نظرا لنقص البيانات فيها، االستبانات املوزعة،

واجلدول التايل يوضح العدد املوزع، والعدد املفقود، والعدد املستبعد، والعدد النهائي الذي 
 :يبني ذلك) ٥(متت عليه عملية التحليل، واجلدول 

  )٥(جدول 
   بعد التطبيقتبقي منهااملوزعة واملفقودة واملستبعدة واملاتمع يبني أعداد 

الدراسة   العدد املستبعد العدد املفقود العدد املوزع  املتغري
  العدد املتبقي  االستطالعية

  ٦٤  ١٠  ٢  ٣  ٧٩  إدارات اجلوازات باحملافظات
  ٤٦  ٥  -  ٣  ٥٤  إدارة جوازات مطار امللك عبد العزيز
  ١١  -  -  -  ١١  إدارة جوازات ميناء جدة اإلسالمي

  ٦٢  ١٠  -  ٢  ٧٤  ن باحملافظاتإدارات الوافدي
  ٢٨  ٥  -  ٢  ٣٥  إدارات قيادة الدوريات باحملافظات
  ١٥  -  -  -  ١٥  إدارات مكافحة التزوير باحملافظات

إدارة مكاتب اجلوازات بالسجن العام  
  ٤  -  -  -  ٤  باحملافظات

  ٢٣٠  ٣٠  ٢  ١٠  ٢٧٢  اموع
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٢٠٤ 

القيـادة : يات هـيوضباط اجلوازات يف اإلدارات السابقة موزعني عـىل ثـالث مـستو
 .التنفيذية والقيادة الوسطى والقيادة العليا، واجلدول التايل يوضح ذلك

  )٦(جدول 
  يوضح أعداد الضباط حسب املستويات القيادية

 النسبة  العدد الرتبة العسكرية

  القيادة التنفيذية
  )من مالزم إىل نقيب(

٦٩,١٧  ١٥٩%   

  القيادة الوسطى
 )من رائد إىل عقيد(

٢٩,١٣ ٦٧%   

  القيادة العليا
 )عميد(

١,٧ ٤%  

  %١٠٠ ٢٣٠ اموع

  
  )١٠(شكل رقم 

  يبني الرسم البياين للمستويات القيادية
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

159

67

4
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٢٠٥ 

 :الرتبة العسكرية متغري-١

 النسبة  العدد الرتبة العسكرية

  %٠,٩  ٢ مالزم ثاين

  %٢٦,١ ٦٠ مالزم أول

  %٤٢,٢ ٩٧  نقيب

  %١٣,٩ ٣٢ رائد

  %١٠,٤ ٢٤ مقدم

  %٤,٨ ١١ دعقي

  %١,٧ ٤  عميد

  %١٠٠ ٢٣٠ اموع

  
  )١١(شكل رقم 

  يبني الرسم البياين ملتغري الرتبة العسكرية

2
60

97

32

24
11 4

مالزم ثاني
مالزم أول
نقیب
رائد
مقدم
عقید
عمید
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٢٠٦ 
 

 :متغري اإلدارة التابع هلا الضابط-٢

 النسبة  العدد اإلدارة التابع هلا الضابط

%٢٧,٨ ٦٤  باحملافظاتوازات إدارات اجل  

%٢٠,٠ ٤٦  طار امللك عبد العزيزمجوازات   

%٤,٨ ١١  ت ميناء جدة اإلسالميجوازا  

%٢٧,٠ ٦٢  باحملافظات الوافدين اتإدار  

%١٢,٢ ٢٨  باحملافظات  قيادة الدورياتاتإدار  

%٦,٥ ١٥  باحملافظاتة التزوير ح مكافاتإدار  

%١,٧ ٤  باحملافظاتاجلوازات بالسجن العام إدارات   

  %١٠٠ ٢٣٠ اموع

  
  )١٢(شكل رقم 

   اإلدارة التابع هلا الضابطيبني الرسم البياين ملتغري

64

46
11

62

28
15 4

جوازات بمنطقة مكة المكرمة
جوازات المطار الملك عبد العزیز
جوازات میناء جدة اإلسالمي
إدارة الوافدین 
إدارة قیادة الدوریات
إدارة مكافحة التزویر
الجوازات بالسجن العام
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٢٠٧ 
 

 :متغري املؤهل العلمي -٣

 النسبة  العدد املؤهل العلمي

  %٩٣,٠ ٢١٤ بكالوريوس

  %٣,٥  ٨ دبلوم عايل

  %٣,٥ ٨ دراسات عليا

  %١٠٠ ٢٣٠ اموع

  
  
  )١٣(شكل رقم 

  يبني الرسم البياين ملتغري املؤهل العلمي

214

8 8

بكالوریوس
دبلوم عالي
دراسات علیا 
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٢٠٨ 
 

 :متغري عدد سنوات اخلربة-٤

 النسبة  العدد ربةعدد سنوات اخل

  %٢٧,٠ ٦٢  سنوات٦أقل من 

  %٤٢,٢ ٩٧  سنة١٢أقل من - ٦

  %١٧,٨ ٤١  سنة١٨أقل من -١٢

  %١١,٣ ٢٦  سنة٢٤أقل من -١٨

  %١,٧ ٤  سنة فأكثر٢٤

  %١٠٠ ٢٣٠ اموع

  
  
  )١٤(شكل رقم 

  يبني الرسم البياين ملتغري عدد سنوات اخلربة

62

97

41

26 4

أقل من ٦ سنوات
أقل من ١٢ سنة-6
أقل من ١٨ سنة-12
أقل من ٢٤ سنة-18
سنة فأكثر 24
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٢٠٩ 
 

 :ال القيادةمتغري عدد الدورات التدريبية يف جم-٥

 النسبة  العدد الدورات التدريبية

  %٨٩,٦ ٢٠٦ ال يوجد

  %٨,٢ ١٩ دورة واحدة

  %٢,٢ ٥ دورتني فأكثر

  %١٠٠ ٢٣٠ اموع

  
  )١٥(شكل رقم 

  يبني الرسم البياين ملتغري الدورات التدريبية

206

19 5

ال یوجد
دورة واحدة
دورتین فأكثر

 
 

û ًخطوات بناء أداة الدراسة: ثالثا:  
ملتمثلة يف قيـاس درجـة تـوافر املهـارات ويشمل ذلك عىل خطوات بناء أداة الدراسة ا

القيادية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة، وقياس درجة أمهيـة االحتيـاج التـدريبي 
عىل املهارات القيادية لكل مستوى من مستويات القيادة لدى ضباط اجلـوازات بمنطقـة مكـة 

 :ًاملكرمة، وتم إعداد أداة الدراسة وفقا للخطوات التالية
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٢١٠ 

  :تحديد الهدف من أداة الدراسة: طوة األولىالخ

 :متثل اهلدف من أداة الدراسة بام ييل
التعرف عىل درجة توافر املهارات الفنية واإلنسانية واإلداريـة القياديـة لـدى ضـباط   -أ 

 .اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة

ن التعرف عىل درجة أمهية االحتياج التدريبي عىل املهارات القيادية لكـل مـستوى مـ -ب 
 .مستويات القيادة لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة

التعرف عىل الفـروق بـني متوسـطات اسـتجابات أفـراد جمتمـع الدراسـة يف ضـوء   -ج 
الرتبة العسكرية، اإلدارة التابع هلا الضابط، املؤهل العلمي، عـدد (متغريات الدراسة 

 .)سنوات اخلربة، عدد الدورات التدريبية يف جمال القيادة

  :تحديد مجاالت القياس ألداة الدراسة: الخطوة الثانية

 :متثلت جماالت القياس يف أداة الدراسة بام ييل
درجة توافر املهارات الفنية القيادية لدى ضباط اجلوازات بمنطقـة مكـة املكرمـة مـن  -١

كشف التزوير، التحقيق، اسـتخدام احلاسـب : (خالل قياس مخسة أبعاد رئيسة، وهي
 .)ل امليدانية، اإلملام باألنظمة واللوائحاآليل، األعام

درجة توافر املهارات اإلنسانية القيادية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة من  -٢
االتصال والتفاعل مع اآلخرين، بناء فرق : (خالل قياس ثالثة أبعاد رئيسة، وهي

 .)العمل، حتفيز العاملني

دى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة مـن درجة توافر املهارات اإلدارية القيادية ل -٣
ًخالل قياس أربعة عرش بعدا رئيسا، وهي التخطيط، التنظيم، اختيار املوظفني، تقييم : (ً

أداء املوظفني، إدارة التغيري، حل املشكالت واختـاذ القـرارات، إدارة األزمـات، إدارة 
رة ضـغوط العمـل، كتابـة الوقت، إدارة االجتامعات، إدارة الرصاع يف بيئة العمل، إدا

 .)التقارير، تفويض السلطة، التفاوض
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٢١١ 

درجة أمهية االحتياج التدريبي عىل املهـارات القياديـة لكـل مـستوى مـن مـستويات  -٤
القيادة لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكـة املكرمـة، مـن خـالل املـستويات القياديـة 

 .)التنفيذية، الوسطى، العليا(الثالثة 

 :غة فقرات أداة الدراسةصيا: الخطوة الثالثة

 :لصياغة فقرات أداة الدراسة تم عمل اإلجراءات التالية
مراجعة األدب النظري املرتبط بكل مهـارة مـن املهـارات القياديـة الفنيـة واإلنـسانية  -١

 .واإلدارية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة
ملهـارات القياديـة مراجعة مقاييس الدراسات السابقة التي استخدمت للتعـرف عـىل ا -٢

الفنية واإلنسانية واإلدارية لـدى ضـباط اجلـوازات بمنطقـة مكـة املكرمـة، وكـذلك 
املقاييس التي أعدت للتعرف عىل أمهية االحتياجات التدريبية عـىل املهـارات القياديـة 

 .)التنفيذية، الوسطى، العليا(لكل مستوى من املستويات القيادية 

وضوعات املشتملة عليها، من أجل حتديد عبارات كل بعد مراجعة املصادر السابقة، وامل -٣
من أبعاد املهارات القيادية الفنية واإلنسانية واإلدارية وصياغة فقراهتـا، وكـذلك حتديـد 
 .األبعاد لالحتياجات التدريبية للمهارات القيادية لكل مستوى من مستويات القيادة

 :وقد تم صياغة فقرات أداة الدراسة حسب ما ييل
راعاة أن ختدم هذه الفقرات األهـداف املطلـوب حتقيقهـا والتـي تعمـل عـىل حتقيـق م -١

 .أهداف الدراسة
 .تم صياغة فقرات أداة الدراسة بحيث تكون واضحة ومفهومة -٢

ًعاليـة جـدا، عاليـة، متوسـطة، (تم صياغة فقرات أداة الدراسة وفق التدرج اخلـاميس  -٣
 .)ًقليلة، قليلة جدا

 حيث اشتمل مقياس املهـارات الفنيـة عـىل . يف صورهتا األولية تم إعداد أداة الدراسة -٤
فقرة ) ٣٧(فقرة موزعة عىل مخسة أبعاد، واشتمل مقياس املهارات اإلنسانية عىل ) ٢٨(

فقـرة موزعـة ) ١٠٤(موزعة عىل ثالثة أبعاد، واشتمل مقياس املهارات اإلدارية عـىل 
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٢١٢ 

حتياجات التدريبية للمـستويات ًعىل مخسة عرش بعدا، واشتمل مقياس درجة أمهية اال
 .ًبعدا) ٢٣(القيادية عىل 

َّروعي يف اختيار فقرات أداة الدراسة التنوع، وأن يكون لكل عبارة هدف حمدد يقيس  -٥ ُ ّ ُّ
ًهدفا حمددا يف كل جمال من جماالت أداة الدراسة ً. 

  :صياغة تعليمات أداة الدراسة: الخطوة الرابعة

بغرض تعريف أفراد جمتمع الدراسة عىل اهلدف من تم صياغة تعليامت أداة الدراسة 
أداة الدراسة، وروعي يف ذلك أن تكون الفقرات واضحة ومفهومة ومالئمة ملستواهم، كام 

 .تضمنت تعليامت أداة الدراسة التأكيد عىل كتابة البيانات اخلاصة بمتغريات الدراسة
صود من كل فقرة مع وكذلك طلب من املستجيبني قراءة الفقرات بدقة ومعرفة املق
 .تدوين االستجابة يف املكان املخصص، وعدم ترك فقرة دون إجابة

  : صدق أداة الدراسة

 :تم قياس صدق أداة الدراسة من خالل
 : صدق املحتوى أو الصدق الظاهري )أ

َّللتحقق من صدق حمتوى أداة الدراسة، والتأكد من أهنا ختـدم أهـداف الدراسـة، تـم  َّ ُّ ّ
موعة من املحكمني يف جمال ختصص اإلدارة والتخطيط الرتبـوي، مـن أسـاتذة عرضها عىل جم

َجامعة أم القرى وكلية املعلمني بمكة املكرمة، وطلب إليهم دراسة األداة، وإبداء رأهيـم فيهـا  ِ ُ
َمدى مناسبة الفقرة للمحتوى، وطلب إليهم النّظر يف مدى كفاية أداة الدراسة مـن : من حيث ِ ُ

ّ، وشــموليتها، وتنــوع حمتواهــا، وتقــويم مــستوى الــصياغة اللغويــة، حيــث عــدد الفقــرات ّ ُّ ّ
ّواإلخراج، أو أية مالحظات يروهنا مناسبة فيام يتعلق بالتعديل، أو التغيري، أو احلذف وفق مـا  ّ ِ ُ َ َ َ َّ

  .ًيراه املحكم الزما
ّوقام الباحث بدراسة مالحظـات املحكمـني، واقرتاحـاهتم، وأجـرى التعـديالت يف  ِّ ُ

تعديل حمتـوى بعـض الفقـرات، وتعـديل بعـض : ّء توصيات، وآراء هيئة التحكيم، مثلضو
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٢١٣ 

ّالفقرات؛ لتصبح أكثر مالءمة، وحذف بعض الفقـرات، وتـصحيح بعـض أخطـاء الـصياغة  ِ ُ
 .ّاللغوية، وعالمات الّرتقيم

ّوقد اعترب الباحث األخذ بمالحظـات املحكمـني، وإجـراء التعـديالت املـشار إليهـا  ِّ ُ
َّبمثابة الصدق الظاهري، وصـدق املحتـوى لـألداة، واعتـرب الباحـث أن األداة صـاحلة أعاله  ّ ّ

  .لقياس ما وضعت له

 :الصورة النهائية ألداة الدراسة
أصبحت أداة الدراسة جاهزة يف صورهتا النهائية لقياس ما وضعت له بعد التعـديل، 

 :ىل النحو التايلعبارة وهي ع) ١٨٨(وتكونت أداة الدراسة من جزئني، متثلت يف 
 وتكون هـذا اجلـزء مـن .  اجلزء األول اخلاص بالتعرف عىل درجة توافر املهارات القيادية   .أ

املهارات : فقرة لضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة، موزعة عىل ثالثة مهارات) ١٦٥(
لـت يف عبارة موزعة عىل مخـسة أبعـاد، واملهـارات اإلنـسانية ومتث) ٢٨(الفنية ومتثلت يف 

عبارة موزعـة ) ١٠٢(عبارة موزعة عىل ثالثة أبعاد، واملهارات اإلدارية ومتثلت يف ) ٣٥(
 .يبني توزيع فقرات أداة الدراسة عىل أبعادها) ٧(ًعىل مخسة عرش بعدا، واجلدول 

  )٧(جدول 
  اجلزء األول ألداة الدراسة يف صورا النهائية

  لعباراتعدد ا اجلزء األول ألداة الدراسة وأبعادها

 ٣ كشف التزوير
 ٥ التحقيق

  ٧  استخدام احلاسب اآليل
  ٧  األعمال امليدانية

  ٦  اإلملام باألنظمة واللوائح

 املهارات الفنية

  ٢٨  للمهارات الفنيةالعدد الكلي 
  ١٤  االتصال والتفاعل مع اآلخرين

  ٩  بناء فرق العمل
  ١٢  حتفيز العاملني

 املهارات اإلنسانية

  ٣٥  للمهارات اإلنسانيةدد الكلي الع
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٢١٤ 

  لعباراتعدد ا اجلزء األول ألداة الدراسة وأبعادها
  ٨  التخطيط
  ٦  التنظيم 

  ٥  اختيار املوظفني
  ٦  تقييم أداء املوظفني

  ٨  إدارة التغيري
  ٧  حل املشكالت واختاذ القرارات

  ٨  إدارة األزمات
  ٦  إدارة الوقت

  ٨  إدارة االجتماعات
  ٥   يف بيئة العملالصراعإدارة 

  ٣  دارة ضغوط العملإ
  ٧  كتابة التقارير

  ٨  تفويض السلطة
  ٧  التفاوض
  ١٠  االبتكار

 املهارات اإلدارية

  ١٠٢  للمهارات اإلداريةالعدد الكلي 

  ١٦٥ العدد الكلي لعبارات اجلزء األول

اجلزء الثاين اخلاص بالتعرف عىل درجة أمهيـة االحتياجـات التدريبيـة، وتكـون هـذا . ب
 .دول التايل يبني ذلكعبارة، واجل) ٢٣(اجلزء من 

  )٨(جدول 
  اجلزء الثاين أداة الدراسة يف صورا النهائية

  عدد العبارات اجلزء الثاين ألداة الدراسة وأبعادها

  ٥  للمهارات الفنيةدرجة أمهية االحتياجات التدريبية  ١

  ٣  للمهارات اإلنسانيةدرجة أمهية االحتياجات التدريبية  ٢

  ١٥  للمهارات اإلداريةت التدريبية درجة أمهية االحتياجا ٣

  ٢٣ العدد الكلي لعبارات اجلزء الثاين
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٢١٥ 

َّتم طباعة أداة الدراسة، وإخراجها بصورة تالئم مستوى أفراد جمتمع الدراسـة مرفقـة 
ّبتعليامت وأمثلة توضيحية حول كيفيـة الـسري يف االسـتجابة، ومـا يتعلـق بعمليـات الكتابـة 

ِاملصاحبة، ملحق رقم  ُ)٢(. 

 :الدراسة االستطالعية
بعد أن أصبحت أداة الدراسة يف صـورهتا النهائيـة قـام الباحـث بتطبيقهـا عـىل عينـة 

ًضـابطا مـن ضـباط اجلـوازات بمنطقـة مكـة املكرمـة يف كافـة ) ٣٠(استطالعية تكونت من 
اإلدارات، وذلك للتحقق من معامالت الصدق والثبات ألداة الدراسـة قبـل البـدء بـالتطبيق 

 :ي هلا، وكانت النتائج التي توصلت إليها الدراسة االستطالعية عىل النحو التايلالنهائ
 :حساب معامل ثبات أداة الدراسة

َّتم استخراج معامل ثبـات أداة الدراسـة جلميـع املهـارات القياديـة بطريقـة التجزئـة 
) ٠,٩٤٣( النصفية وبطريقة كرونباخ ألفا، وقد بلغ الثبـات الكـيل ألداة الدراسـة بـالطريقتني

ــالطريقتني ) ٠,٩٢٣(و ــة ب ــارات الفني ــيل للمه ــات الك ــغ الثب ــوايل، وبل ــىل الت ) ٠,٨٤٢(ع
، وبلغ )٠,٨٨٦(و) ٠,٨٩٢(، وبلغ الثبات الكيل للمهارات اإلنسانية بالطريقتني )٠,٨١٣(و

، وتعتـرب مجيـع معـامالت )٠,٩٠٨(و) ٠,٩٥٣(الثبات الكيل للمهارات اإلدارية بالطريقتني 
ابقة مرتفعة، ومناسبة ألغراض هذه الدراسة، وكذلك تم حساب معامل ثبات كل الثبات الس

  .)٩(جمال من جماالهتا، ويوضحها اجلدول رقم 
  )٩(جدول 

  معامالت الثبات ألداة الدراسة وأبعادها
  معامل الثبات الفا  الثبات بطريقة التجزئة النصفية الثبات ألداة الدراسة وجماالا

 ٠,٨٥٠ ٠,٩٥٢ شف التزويرك

 ٠,٩٣٧ ٠,٩٧٣ التحقيق
  ٠,٧٧٢  ٠,٨١٦  استخدام احلاسب اآليل

  ٠,٧٦٢  ٠,٧٢٨  األعمال امليدانية
  ٠,٧٥٥  ٠,٧٦٤  اإلملام باألنظمة واللوائح

 املهارات الفنية

  ٠,٨١٣  ٠,٨٤٢   للمهارات الفنيةالثبات الكلي
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٢١٦ 

  معامل الثبات الفا  الثبات بطريقة التجزئة النصفية الثبات ألداة الدراسة وجماالا
  ٠,٧٤٤  ٠,٨٥٨  االتصال والتفاعل مع اآلخرين

  ٠,٩٢٠  ٠,٩٢٣  بناء فرق العمل
  ٠,٨٥٤  ٠,٨٩٩  حتفيز العاملني

املهارات 
 اإلنسانية

  ٠,٨٨٦  ٠,٨٩٢  للمهارات اإلنسانية الثبات الكلي
  ٠,٨٦٩  ٠,٨٩٧  التخطيط

  ٠,٨٣٦  ٠,٨٧٠  التنظيم
  ٠,٨١٦  ٠,٨٦٢  اختيار املوظفني

  ٠,٨٢٣  ٠,٨٦٦  تقييم أداء املوظفني
  ٠,٩١٥  ٠,٩٤٥  إدارة التغيري

  ٠,٩٠٢  ٠,٩١٣  حل املشكالت واختاذ القرارات
  ٠,٨٠٩  ٠,٨٤٤  إدارة األزمات
  ٠,٧٩٧  ٠,٨٨٨  إدارة الوقت

  ٠,٩١٣  ٠,٩٦٩  إدارة االجتماعات
  ٠,٩١٦  ٠,٩٣٢   يف بيئة العملالصراعإدارة 

  ٠,٩٠٨  ٠,٩٣٦  إدارة ضغوط العمل
  ٠,٩٢٦  ٠,٩٦٠  كتابة التقارير

  ٠,٨٠٦  ٠,٨٧٩  تفويض السلطة
  ٠,٧٠٨  ٠,٧٣٦  التفاوض
  ٠,٨٩٣  ٠,٩٠٢  االبتكار

 املهارات اإلدارية

  ٠,٩٠٨  ٠,٩٥٣   للمهارات اإلداريةالثبات الكلي
  ٠,٩٢٣  ٠,٩٤٣ الثبات الكلي ألداة الدراسة

عودة، ) (٠,٧٠(وجتدر اإلشارة أن معامالت ثبات املقاييس املقننة جيب أن ال تقل عن 
 .)٣٦٧: م، ص٢٠٠٢

 :ختبارصدق االتساق الداخيل لفقرات اال. ب
تساق الداخيل ألداة الدراسة املتعلقة بكل مهارة من املهارات االتم التحقق من صدق 
لتأكد ا املكونة هلا بعضها مع بعض، وبعاد، ومدى ارتباط هذه األالقيادية وكل بعد من أبعادها

 باستخدام معامل حتقق الباحث من ذلك بإجياد معامالت االرتباطومن عدم التداخل بينها، 
 .يوضح ذلك) ١٠(رتباط سبريمان، واجلدول اال
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٢١٧ 

  )١٠(جدول 
  جدول االتساق الداخلي ألداة الدراسة وأبعادها

  معامل االرتباط االتساق الداخلي ألداة الدراسة وأبعادها

  **٠,٩٠٩ كشف التزوير

  **٠,٩١١ التحقيق
   **٠,٦٦٣  استخدام احلاسب اآليل

   **٠,٧٧٢  األعمال امليدانية
   **٠,٧٣٢  اإلملام باألنظمة واللوائح

 املهارات الفنية

   **٠,٧٩٠  للمهارات الفنيةاالتساق الكلي 
   **٠,٧٥٢  االتصال والتفاعل مع اآلخرين

   **٠,٨٥٨  بناء فرق العمل
   **٠,٨١٧  حتفيز العاملني

 املهارات اإلنسانية

  ** ٠,٨٠٥  للمهارات اإلنسانيةاالتساق الكلي 
  ** ٠,٨١٣  التخطيط
  ** ٠,٧٧٠  التنظيم 

   ** ٠,٧٥٧  اختيار املوظفني
  ** ٠,٧٦٤  تقييم أداء املوظفني

  ** ٠,٨٩٥  إدارة التغيري
  ** ٠,٨٤٠  حل املشكالت واختاذ القرارات

  ** ٠,٧٦٤  إدارة األزمات
  ** ٠,٧٩٨  إدارة الوقت

  ** ٠,٩٣٩  إدارة االجتماعات
  ** ٠,٨٧٢   بيئة العمل يفالصراعإدارة 

  ** ٠,٨٨٠  إدارة ضغوط العمل
  ** ٠,٩٢٤  كتابة التقارير

  ** ٠,٧٨٤  تفويض السلطة
  ** ٠,٦٨٢  التفاوض
  ** ٠,٨٢١  االبتكار

 يةاملهارات اإلدار

  ** ٠,٩١١  للمهارات اإلداريةاالتساق الكلي 
   **٠,٨٩٢ االتساق الكلي ألداة الدراسة

  ).٠,٠١( توجد داللة إحصائية عند مستوى **
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٢١٨ 

ذلك  ُّويدل، مرتفعةألداة الدراسة جاءت يتضح من اجلدول أن معامالت االرتباط 
 .فقرات أداة الدراسة مجيعها، وكذلك يف كل بعد من أبعادهاقوة التامسك الداخيل لعىل 

  :إجراءات التطبيق التجريبي ألداة الدراسة

َبعد أن وضعت أداة الدراسة يف صورهتا النّهائية، وأصبحت جاهز ة للتطبيق، اسـتأذن ِ
الباحث اإلدارة العامة للجوازات بمنطقة مكة املكرمة للقيام بعملية التطبيق، وتم توزيـع أداة 
الدراسة من قبل اإلدارة العامة للجوازات بمنطقة مكة املكرمـة عـىل أفـراد جمتمـع الدراسـة، 

َومتت عملية التطبيق يف جدول زمني، حيـث خـصص  ِّ دث ذلـك أسـابيع للتطبيـق، وحـ) ٣(ُ
 .)٨(هـ، ملحق رقم ١٤٢٨/١٤٢٩خالل شهر ربيع ثاين من العام 

 : تطبيق أداة الدراسة.أ
 :قام الباحث بإتباع اإلجراءات التالية يف عملية التطبيق

قام الباحث بتطبيق أداة الدراسة عىل جمتمع الدراسة الضباط العاملني بإدارة اجلوازات  -١
 .بمنطقة مكة املكرمة

َّداة الدراسة، وبيان أمهيتها، والفائدة املرجوة منها، كام تم توضيح تم توضيح أهداف أ -٢
 .طريقة االستجابة من خالل التعليامت املضمنة يف أداة الدراسة

 :طريقة تفريغ بيانات أداة الدراسة

 :حتديد درجة القطع. أ
إن درجة القطع هي النقطة التي إذا وصل إليها املفحوص فإنـه جيتـاز املقيـاس الـذي 

 .)١٩٦: منيس، دون تاريخ، ص(تجاب عليه اس
حيث يعترب حتديد هذه الدرجة من األمور األساسية يف بناء املقاييس الرتبوية، وقد قام الباحث 

 :ًبتحديد درجة القطع استنادا إىل الدراسات السابقة، وهي عىل النحو التايل
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٢١٩ 

  )١١(جدول 
  يبني درجة القطع لكل مستوى من مستويات االستجابة

  تقدير الدرجة   النسبة  ملتوسطا  م
   جداًعاليةدرجة    %١٠٠ - ٨٤  )٥ – ٤,٢٠(   ١
  عاليةدرجة   %٨٣,٩ -  ٦٨,٠  )٤,١٩- ٣,٤٠(   ٢
  درجة متوسطة  %٦٧,٩ -٥٢   )٣,٣٩ - ٢,٦٠(   ٣
  قليلةدرجة   %٥١,٩ -٣٦   )٢,٥٩ – ١,٨٠(   ٤
   جداًقليلةدرجة   %٣٥,٩ -٢٠  )١,٧٩ – ١(  ٥

ات يف اجلدول السابق ونسبها هي احلد الفاصل بني مـستوى واعترب الباحث أن املتوسط
 .االستجابات يف أداة الدراسة، وذلك ملتوسط االستجابة للفقرة أو البعد أو الدرجة الكلية

 :طريقة تفريغ االستجابات يف أداة الدراسة. ب
َتم تفريغ االستجابات وفق معايري الفقرات املعتمدة واملحكمة، حيث قام الباحث َ َُّ 

  .بعملية التفريغ، مع استبعاد االستبانات التي ال تشتمل عىل مجيع االستجابات
ّوقد اتبع الباحث اإلجراءات التالية يف عملية التفريغ َّ : 

ّقام الباحث بتصنيف االستبانات حسب متغري الدراسة الرئيس وهو اإلدارة التابع هلـا  -١
 .الضابط الفرد املستجيب

ّمتت عملية التفريغ وف -٢ ْ ق املعايري املحددة يف أداة الدراسة، حيـث أعطـي لكـل فقـرة يف َّ
ًعالية جدا، عاليـة، متوسـطة، قليلـة، قليلـة جـدا(التدرج اخلاميس للمقياس   درجـة .)ً

 .)١، ٢، ٣، ٤، ٥(تقابلها 

ًقليلـة جـدا، قليلـة، (تم إدخال البيانات املتعلقة بالعبـارات الـسالبة بـصورة عكـسية  -٣
  .)١٤٩، ٣٤(، وهي العبارات رقم )٥، ٤، ٣، ٢، ١)  (ًجدامتوسطة، عالية، عالية 

ّتم تفريغ البيانات املتحصلة عىل أداة الدراسـة، واملتعلقـة بكـل متغـري مـن متغـريات  -٤ ُ ّ ُ َّّ ُ ُِّ
 .الدراسة

 .)spss(َّتم إجراء التحليالت اإلحصائية باستخدام النظم اإلحصائية  -٥
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٢٢٠ 

û ًجمع البيانات والمعالجات اإلحصائية: رابعا:  
 :، ومتثلت فيام ييل)Spss(تم استخدام النظم اإلحصائية 

ّومتثل يف استخراج املتوسطات احلـسابية، واالنحرافـات املعياريـة : اإلحصاء الوصفي  -أ 
والنسب املئوية ملعرفة درجة توافر املهارات القيادية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة 

نحرافـات املعياريـة والنـسب ّ وكذلك اسـتخراج املتوسـطات احلـسابية، واال.املكرمة
املئوية للتعرف عىل درجة أمهية االحتياج التدريبي عىل املهارات القيادية لكل مـستوى 

 .من مستويات القيادة لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة
ّملعرفة داللة ) ANOVA(ومتثل يف استخدام حتليل التباين األحادي : اإلحصاء التحلييل  -ب 

ّوسطات احلسابية حول درجة توافر املهارات القيادية لدى ضباط الفروق بني املت
الرتبة العسكرية، اإلدارة التابع (ًاجلوازات بمنطقة مكة املكرمة وفقا ملتغريات الدراسة 

هلا الضابط، املؤهل العلمي، عدد سنوات اخلربة، عدد الدورات التدريبية يف جمال 
 .)القيادة



 

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الرابعالفصل 
 

نتائج الدارسة ومناقشتها 
  وتفسريها 

  

û  
 
û   

  
 



 نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها/ الرابعالفصــــــل 
 

 

٢٢٢ 

  رابعالفصل ال
   ومناقشتها وتفسريهانتائج الدراسة

  
بعد أن عرض الباحث يف الفصل السابق إلجراءات الدراسة امليدانية من خـالل بيـان 

مـن حيـث ) االسـتبانة( الدراسة، وأداة الدراسة جمتمعاهلدف من الدراسة ومنهجها، وحتديد 
ة يف التحليـل الكمـي بنائها وتقنينها، وحساب صدقها وثباهتا، وحتديد األسـاليب اإلحـصائي

 . الدراسةجمتمعالستجابات أفراد 
يتناول هذا الفصل حتليل نتائج الدراسة امليدانية، وذلك من خالل عرض اسـتجابات 

 باسـتخدام مفـاهيم ًالدراسة امليدانية، ومعاجلتها إحصائيا  الدراسة عىل تساؤالتجمتمعأفراد 
وحتليلها وتفسريها يف ضوء األطر النتائج ًاإلحصاء الوصفي وأساليبه اإلحصائية، وصوال إىل 

 والدراسات السابقة املتعلقة بدرجة توافر املهـارات القياديـة لـدى ضـباط اجلـوازات النظرية
  .ودرجة أمهية االحتياج التدريبي عىل املهارات القيادية لكل مستوى من مستويات القيادة

û عـــرض نتائـــج حتليل بيانات الدراســـة: ًأوال:  

  : سؤال األولنتائج ال  .١
ما درجة توافر املهارات القيادية الفنية لدى ضباط اجلوازات  :ينص السؤال األول عىل

 بمنطقة مكة املكرمة؟
َّتم استخراج املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية ل الإلجابة عىل هذا السؤو
نطقة مكة املكرمة من وجهة  عبارات املهارات القيادية الفنية لدى ضباط اجلوازات بمعجلمي

  .نظر أفراد جمتمع الدراسة، وفيام ييل توضيح ذلك
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٢٢٣ 

  :كشف التزوير: البعد األول )١(
  )١٢(جدول 

لبعد كشف التزوير من أبعاد املهارات القيادية الفنية لدى ضباط املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية 
  اجلوازات مبنطقة مكة املكرمة

  الترتيب
  

يف العبارة 
  املقياس

  ترتيب العبارة 
 تنازلياً حسب املتوسطات

  املتوسط
  احلسايب

النسبة 
  املئوية

االحنراف 
  املعياري

درجة 
  توفرها

١  ١  
كشف التزوير يف الوثائق الرمسية والتأشـريات       

 متوسطة ٠,٥٥٦ ٥٨,٠ ٢,٩٠  .باخلربة واحلدس الشخصي

 ليلةق ٠,٩٤٦ ٤٧,٢ ٢,٣٦  .كشف التزوير باألساليب العلمية  ٢  ٢

٣  ٣  
القدرة على استخدام  األجهـزة احلديثـة يف         

 قليلة ٠,٩٥٠ ٤٦,٦ ٢,٣٣  .الكشف عن التزوير

  قليلة ٠,٨١٧ ٥٠,٦ ٢,٥٣  املتوسط العام    

القياديـة مـن أبعـاد املهـارات يظهر اجلدول أن متوسطات عبارات بعد كشف التزوير 
بنسبة مئويـة ) ٢,٣٣ – ٢,٩٠ ( تراوحت بني لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمةالفنية

 حيـث بلـغ .وفق مقياس التدرج اخلاميس الـذي حـدده الباحـث%) ٤٦,٦ –% ٥٨,٠(بلغت 
، وبانحراف معياري %)٥٠,٦(، بنسبة مئوية بلغت )٢,٥٣(املتوسط العام لعبارات هذا البعد 

 عىل هذا ، وتقع بقية العبارات)٠,٥٧(، وكان املدى بني أعىل عبارة وأقل عبارة هو )٠,٨١٧(
ً فروقا بني العبارات، ووفقا للمحك فإن درجـة تـوفر بعـد كـشف لاملدى، حيث أظهر اجلدو ً

 كانـت  لدى ضباط اجلـوازات بمنطقـة مكـة املكرمـةالقيادية الفنية من أبعاد املهارات التزوير
بدرجة قليلة، ويالحظ تفاوت استجابات أفراد جمتمع الدراسة عىل عبارات هـذا البعـد وفـق 

 .ك الذي وضعه الباحثاملح

، بمتوسـط بلـغ )١(وكانت أعىل عبارة السـتجابات أفـراد جمتمـع الدراسـة العبـارة 
كشف التزوير يف الوثائق الرسمية والتأشريات باخلربة واحلـدس «: ، والتي تنص عىل)٢,٩٠(

 .»الشخيص
، بمتوسـط بلـغ )٣(أما أدنى عبارة الستجابات أفراد جمتمع الدراسـة كانـت العبـارة 

 .»القدرة عىل استخدام  األجهزة احلديثة يف الكشف عن التزوير«، والتي تنص عىل )٢,٣٣(
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٢٢٤ 

  :التحقيق: البعد الثاني )٢(
  )١٣(جدول 

لبعد التحقيق من أبعاد املهارات القيادية الفنية لدى ضباط املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية 
  اجلوازات مبنطقة مكة املكرمة

  الترتيب
 العبارة يف
  املقياس

  ترتيب العبارة 
 تنازلياً حسب املتوسطات

  املتوسط
  احلسايب

النسبة 
  املئوية

االحنراف 
  املعياري

درجة 
  توفرها

 متوسطة ٠,٧٠٧ ٦١,٦ ٣,٠٨  .معرفة األسئلة الواجب طرحها أثناء التحقيق  ٤  ١

٨  ٢  
إبداء املرئيات يف ختام التحقيق حيال العقوبـة        

 متوسطة ٠,٧٥٠ ٥٩,٢ ٢,٩٦  .اليت تنطبق حبق املخالف

 متوسطة ٠,٧٩٤ ٥٨,٢ ٢,٩١  .تسلسل األسئلة وترابطها بشكل منطقي  ٥  ٣

٧  ٤  
القدرة على فذلكة التحقيق بأسـلوب خمتـصر        

 متوسطة ٠,٨٠٦ ٥٥,٤ ٢,٧٧  .ومفهوم

 متوسطة ٠,٧٨٦ ٥٣,٢ ٢,٦٦  .القدرة على حتليل شخصية احملقق معه  ٦  ٥

  طةمتوس ٠,٧٦٩ ٥٧,٦ ٢,٨٨  املتوسط العام    

 القيادية الفنية من أبعاد املهارات يظهر اجلدول أن متوسطات عبارات بعد التحقيق
بنسبة مئوية بلغت ) ٢,٦٦ – ٣,٠٨( تراوحت بني لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة

 حيث بلغ املتوسط .وفق مقياس التدرج اخلاميس الذي حدده الباحث%) ٥٣,٢ –% ٦١,٦(
، وبانحراف معياري %)٥٧,٦(، بنسبة مئوية بلغت )٢,٨٨(د العام لعبارات هذا البع

، وتقع بقية العبارات عىل هذا )٠,٤٢(، وكان املدى بني أعىل عبارة وأقل عبارة هو )٠,٧٦٩(
ً فروقا بني العبارات، ووفقا للمحك فإن درجة توفر بعد التحقيقلاملدى، حيث أظهر اجلدو ً 

 كانت بدرجة  ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة لدىالقيادية الفنيةمن أبعاد املهارات 
متوسطة، ويالحظ توسط استجابات أفراد جمتمع الدراسة عىل عبارات هذا البعد وفق املحك 

 .الذي وضعه الباحث

 :وكانت أعىل عبارتني استجابات أفراد جمتمع الدراسة عىل النحو التايل
معرفـة «: ، والتي تـنص عـىل)٣,٠٨(، بمتوسط بلغ )٤(احتلت املرتبة األوىل العبارة 
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٢٢٥ 

بمتوسـط بلـغ ) ٨(، واحتلـت املرتبـة الثانيـة العبـارة »األسئلة الواجب طرحها أثناء التحقيق
إبداء املرئيات يف ختام التحقيـق حيـال العقوبـة التـي تنطبـق بحـق «التي تنص عىل ) ٢,٩٦(

 .»املخالف
 :  النحو التايلأما أدنى عبارتني الستجابات أفراد جمتمع الدراسة كانت عىل

القدرة عـىل «، والتي تنص عىل )٢,٧٧(، بمتوسط بلغ )٧(العبارة ) ٤(احتلت املرتبة 
، بمتوسـط بلـغ )٦(العبـارة ) ٥(، واحتلت املرتبـة »فذلكة التحقيق بأسلوب خمترص ومفهوم

 .»القدرة عىل حتليل شخصية املحقق معه«، والتي تنص عىل )٢,٦٦(

  :سب اآللياستخدام الحا: البعد الثالث )٣(
  )١٤(جدول 

 من أبعاد املهارات القيادية الفنية استخدام احلاسب اآليلاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لبعد 
 لدى ضباط اجلوازات مبنطقة مكة املكرمة

  الترتيب
العبارة يف 

  املقياس
  ترتيب العبارة 

 تنازلياً حسب املتوسطات
  املتوسط
  احلسايب

النسبة 
  املئوية

الحنراف ا
  املعياري

درجة 
  توفرها

 متوسطة ٠,٨٦٣ ٥٣,٤ ٢,٦٧  .معرفة مجيع إجراءات اجلوازات باحلاسب اآليل  ٩  ١

١٥  ٢  
استخدام احلاسـب اآليل يف نظـام البـصمة         

 قليلة ٠,٩٦٦ ٤٤,٤ ٢,٢٢  .االلكترونية

 قليلة ١,٠٠٧ ٣٦,٤ ١,٨٢  .استخدام احلاسب اآليل يف جمال التخصص  ١٠  ٣

١٣  ٤  
احلاسـب اآليل يف متابعـة وحفـظ        استخدام  

  جداًقليلة ٠,٢٥٣ ٢٠,٨ ١,٠٤  .التعاميم والتعليمات

١٢  ٥  
استخدام احلاسـب اآليل يف جمـال األرشـفة         

  جداًقليلة ٠,١٦٠ ٢٠,٦ ١,٠٣  .اإللكترونية

  جداًقليلة ٠,١٣١ ٢٠,٤ ١,٠٢  استخدام احلاسب اآليل يف متابعة أداء املرؤوسني  ١١  ٦

١٤  ٧  
سب اآليل يف متابعة سري املعامالت      استخدام احلا 

  جداًقليلة ٠,٢٣٧ ٢٠,٤ ١,٠٢  .وحتديد أماكن تعثرها

   جداًقليلة ٠,٥١٧  ٣١,٠ ١,٥٥  املتوسط العام    
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٢٢٦ 

 من أبعاد املهـارات يظهر اجلدول أن متوسطات عبارات بعد استخدام احلاسب اآليل
) ١,٠٢ – ٢,٦٧(حـت بـني  تراو لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكـة املكرمـةالقيادية الفنية

 .وفق مقياس التدرج اخلاميس الذي حدده الباحـث%) ٢٠,٤ –% ٥٣,٤(بنسبة مئوية بلغت 
، %)٣١,٠(، بنـسبة مئويـة بلغـت )١,٥٥(حيث بلغ املتوسـط العـام لعبـارات هـذا البعـد 

، وتقـع )١,٥٥(، وكان املدى بني أعىل عبارة وأقل عبارة هـو )٠,٥١٧(وبانحراف معياري 
ً فروقا بني العبارات، ووفقا للمحـك فـإن لعبارات عىل هذا املدى، حيث أظهر اجلدوبقية ال ً

 لـدى ضـباط القياديـة الفنيـة مـن أبعـاد املهـارات درجة توفر بعد استخدام احلاسـب اآليل
ً كانت بدرجة قليلة جدا، ويالحظ تفـاوت اسـتجابات أفـراد اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة
 .ت هذا البعد وفق املحك الذي وضعه الباحثجمتمع الدراسة عىل عبارا

 :وكانت أعىل عبارتني استجابات أفراد جمتمع الدراسة عىل النحو التايل
معرفة «: ، والتي تنص عىل)٢,٦٧(، بمتوسط بلغ )٩(احتلت املرتبة األوىل العبارة 

متوسط بلغ ب) ١٥(، واحتلت املرتبة الثانية العبارة »مجيع إجراءات اجلوازات باحلاسب اآليل
 .»استخدام احلاسب اآليل يف نظام البصمة االلكرتونية«التي تنص عىل ) ٢,٢٢(

 : أما أدنى عبارتني الستجابات أفراد جمتمع الدراسة كانت عىل النحو التايل
استخدام «، والتي تنص عىل )١,٠٢(، بمتوسط بلغ )١١(العبارة ) ٦(احتلت املرتبة 

، بمتوسط بلغ )١٤(العبارة ) ٧(، واحتلت املرتبة »رؤوسنياحلاسب اآليل يف متابعة أداء امل
استخدام احلاسب اآليل يف متابعة سري املعامالت وحتديد أماكن «، والتي تنص عىل )١,٠٢(

 .»تعثرها
 
 
 



 نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها/ الرابعالفصــــــل 
 

 

٢٢٧ 

  :األعمال الميدانية: البعد الرابع )٤(
  )١٥(جدول 

ن أبعاد املهارات القيادية الفنية لدى  ماألعمال امليدانيةاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لبعد 
 ضباط اجلوازات مبنطقة مكة املكرمة

  الترتيب
العبارة يف 

  املقياس
  ترتيب العبارة 

 تنازلياً حسب املتوسطات
  املتوسط
  احلسايب

النسبة 
  املئوية

االحنراف 
  املعياري

درجة 
  توفرها

٢١  ١  
القدرة على اسـتخدام أجهـزة االتـصال        

 متوسطة ٠,٨٤٧ ٦٤,٦ ٣,٢٣  .الالسلكي مبهارة

 متوسطة ٠,٧١٩ ٦٣,٢ ٣,١٦  .املعرفة التامة خبرائط املدينة اليت تعمل ا  ١٧  ٢

٢٢  ٣  
استخدام الـشفرة الـسرية أثنـاء تـداول         

 متوسطة ٠,٨٥٩ ٦٠,٠  ٣,٠٠  .املعلومات عرب أجهزة االتصال املختلفة

١٦  ٤  
اإلملام بأساليب البحث والتحري عن املزورين       

 قليلة ٠,٦٦٢ ٤٨,٦ ٢,٤٣  .اإلقامةوخمالفي نظام 

١٩  ٥  
إتباع أفضل الطرق يف مطـاردة املخـالفني        

 قليلة ٠,٧٣٠ ٤٧,٦ ٢,٣٨  .والقبض عليهم

٢٠  ٦  
إتباع أفضل الطرق أثناء اقتحام  أماكن جتمع        

 قليلة ٠,٦٩٩ ٤٦,٤ ٢,٣٢  .عصابات التزوير وخمالفي نظام اإلقامة

١٨  ٧  
نـاطق  إتباع األساليب العلمية يف مـسح امل      

 قليلة ٠,٥٦٠ ٤٥,٤ ٢,٢٧  .السكانية وحتديد مناطق املخالفني واملزورين

  متوسطة ٠,٧٢٥ ٥٣,٦ ٢,٦٨  املتوسط العام    

 القيادية الفنية من أبعاد املهارات يظهر اجلدول أن متوسطات عبارات بعد األعامل امليدانية
بنسبة مئوية بلغت ) ٢,٢٧ – ٣,٢٣( تراوحت بني لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة

 حيث بلغ املتوسط العام لعبارات هذا البعد .وفق مقياس التدرج اخلاميس%) ٤٥,٤ –% ٦٤,٦(
، وكان املدى بني أعىل )٠,٧٢٥(، وبانحراف معياري %)٥٣,٦(، بنسبة مئوية بلغت )٢,٦٨(

ً فروقا بني لو، وتقع بقية العبارات عىل هذا املدى، حيث أظهر اجلد)٠,٩٦(عبارة وأقل عبارة هو 
 القيادية الفنية من أبعاد املهارات ًالعبارات، ووفقا للمحك فإن درجة توفر بعد األعامل امليدانية

 كانت بدرجة متوسطة، ويالحظ تفاوت استجابات لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة
 .أفراد جمتمع الدراسة عىل عبارات هذا البعد وفق املحك الذي وضعه الباحث
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٢٢٨ 

 :انت أعىل عبارتني استجابات أفراد جمتمع الدراسة عىل النحو التايلوك
القدرة «: ، والتي تنص عىل)٣,٢٣(، بمتوسط بلغ )٢١(احتلت املرتبة األوىل العبارة 

) ١٧(، واحتلت املرتبة الثانية العبارة »عىل استخدام أجهزة االتصال الالسلكي بمهارة
 .»عرفة التامة بخرائط املدينة التي تعمل هباامل«التي تنص عىل ) ٣,١٦(بمتوسط بلغ 

 : أما أدنى عبارتني الستجابات أفراد جمتمع الدراسة كانت عىل النحو التايل
إتباع «، والتي تنص عىل )٢,٣٢(، بمتوسط بلغ )٢٠(العبارة ) ٦(احتلت املرتبة 

، واحتلت »ةأفضل الطرق أثناء اقتحام  أماكن جتمع عصابات التزوير وخمالفي نظام اإلقام
إتباع األساليب العلمية يف «، والتي تنص عىل )٢,٢٧(، بمتوسط بلغ )١٨(العبارة ) ٧(املرتبة 

 .»مسح املناطق السكانية وحتديد مناطق املخالفني واملزورين

  :اإللمام باألنظمة واللوائح: البعد الخامس )٥(
  )١٦(جدول 

 من أبعاد املهارات القيادية الفنية ام باألنظمة واللوائحاإلملاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لبعد 
 لدى ضباط اجلوازات مبنطقة مكة املكرمة

العبارة يف   الترتيب
  املقياس

  ترتيب العبارة 
 تنازلياً حسب املتوسطات

  املتوسط
  احلسايب

النسبة 
  املئوية

االحنراف 
  املعياري

درجة 
  توفرها

 متوسطة ٠,٦٥٦ ٦٥,٦ ٣,٢٨  .عمرة والزيارة القادمني للحج والبأنظمةاإلملام   ٢٤  ١

اإلملام بالعقوبات املترتبة على خمالفـة أنظمـة          ٢٥  ٢
 متوسطة ٠,٧٧٩ ٦٥,٠ ٣,٢٥  .اجلوازات

اإلملام بتعليمـات نظـام اإلقامـة واجلـواز           ٢٣  ٣
 متوسطة ٠,٨٦٢ ٥٧,٤ ٢,٨٧  .السعودي

اإلملام بنظام اإلجراءات اجلزائية فيمـا خيـص          ٢٦  ٤
 متوسطة ١,٠٢٠ ٥٥,٤ ٢,٧٧  .اجلوازات

اإلملام بأنظمة اخلدمـة العـسكرية للـضباط          ٢٧  ٥
 قليلة ٠,٦٣٤ ٤٨,٤ ٢,٤٢  واألفراد

اإلملام بكيفية إجـراء احملاكمـات العـسكرية          ٢٨  ٦
 ٠,٧٩٢ ٣٤,٢ ١,٧١  .ولوائحها

 قليلة
 جداً

  متوسطة ٠,٧٩١ ٥٤,٤ ٢,٧٢  املتوسط العام    
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٢٢٩ 

 من أبعاد املهارات إلملام باألنظمة واللوائحيظهر اجلدول أن متوسطات عبارات بعد ا
) ١,٧١ – ٣,٢٨( تراوحت بني  لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمةالقيادية الفنية

 .وفق مقياس التدرج اخلاميس الذي حدده الباحث%) ٣٤,٢ –% ٦٥,٦(بنسبة مئوية بلغت 
، %)٥٤,٤( بلغت ، بنسبة مئوية)٢,٧٢(حيث بلغ املتوسط العام لعبارات هذا البعد 

، وتقع )١,٥٧(، وكان املدى بني أعىل عبارة وأقل عبارة هو )٠,٧٩١(وبانحراف معياري 
ً فروقا بني العبارات، ووفقا للمحك فإن لبقية العبارات عىل هذا املدى، حيث أظهر اجلدو ً

اط  لدى ضبالقيادية الفنية من أبعاد املهارات درجة توفر بعد اإلملام باألنظمة واللوائح
 كانت بدرجة متوسطة، ويالحظ تفاوت استجابات أفراد اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة

 .جمتمع الدراسة عىل عبارات هذا البعد وفق املحك الذي وضعه الباحث

 :وكانت أعىل عبارتني استجابات أفراد جمتمع الدراسة عىل النحو التايل
اإلملام «: ، والتي تنص عىل)٣,٢٨(، بمتوسط بلغ )٢٤(احتلت املرتبة األوىل العبارة 

بمتوسط بلغ ) ٢٥(، واحتلت املرتبة الثانية العبارة » القادمني للحج والعمرة والزيارةبأنظمة
 .»اإلملام بالعقوبات املرتتبة عىل خمالفة أنظمة اجلوازات«التي تنص عىل ) ٣,٢٥(

 : تايلأما أدنى عبارتني الستجابات أفراد جمتمع الدراسة كانت عىل النحو ال
اإلملام «، والتي تنص عىل )٢,٤٢(، بمتوسط بلغ )٢٧(العبارة ) ٥(احتلت املرتبة 

، بمتوسط بلغ )٢٨(العبارة ) ٦(، واحتلت املرتبة »بأنظمة اخلدمة العسكرية للضباط واألفراد
 .»اإلملام بكيفية إجراء املحاكامت العسكرية ولوائحها«، والتي تنص عىل )١,٧١(

أبعاد املهارات القيادية الفنية لدى حث ملتوسطات عبارات مجيع وبعد أن عرض البا
 تم حساب املتوسطات احلسابية اإلمجالية جلميع أبعاد ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة

 .املهارات الفنية، واجلدول التايل يوضح ذلك
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٢٣٠ 

  )١٧(جدول 
هارات القيادية الفنية لدى ضباط بعاد املألاملتوسطات احلسابية اإلمجالية واالحنرافات املعيارية 

 اجلوازات مبنطقة مكة املكرمة

  األبعادترتيب   م
  تنازلياً حسب املتوسطات

النسبة   املتوسط
  املئوية

االحنراف 
  املعياري

درجة 
  توفرها

  متوسطة ٠,٧٦٩ ٥٧,٦ ٢,٨٨  التحقيق  ١
  متوسطة ٠,٧٩١ ٥٤,٤ ٢,٧٢  اإلملام باألنظمة واللوائح  ٢
  متوسطة ٠,٧٢٥ ٥٣,٦ ٢,٦٨  ةاألعمال امليداني  ٣
  قليلة ٠,٨١٧ ٥٠,٦ ٢,٥٣  كشف التزوير  ٤
   جداًقليلة ٠,٥١٧  ٣١,٠ ١,٥٥  استخدام احلاسب اآليل  ٥

  قليلة ٠,٧٢٣ ٤٩,٤ ٢,٤٧  املتوسط اإلمجايل للمهارات الفنية  

 لدى يتبني من اجلدول السابق أن املتوسط احلسايب اإلمجايل للمهارات القيادية الفنية
وبدرجة توافر قليلة، وكان أعىل مهارتني ) ٢,٤٧( بلغ اجلوازات بمنطقة مكة املكرمةضباط 

، ومهارة اإلملام باألنظمة واللوائح )٢,٨٨(مهارة التحقيق بمتوسط بلغ : متوافرتني مها
ً، بينام كانت أقل مهارتني توفرا مهارة كشف التزوير بمتوسط بلغ )٢,٧٢(بمتوسط بلغ 

 ).١,٥٥(ام احلاسب اآليل بمتوسط بلغ ، ومهارة استخد)٢,٥٣(
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٢٣١ 

  : سؤال الثاني نتائج ال .٢

ما درجة توافر املهـارات القياديـة اإلنـسانية لـدى ضـباط اجلـوازات : ينص السؤال الثاين عىل
 بمنطقة مكة املكرمة؟

َّتم اسـتخراج املتوسـطات احلـسابية واالنحرافـات املعياريـة ل الإلجابة عىل هذا السؤو
املهارات القيادية اإلنسانية لدى ضباط اجلـوازات بمنطقـة مكـة املكرمـة مـن  عبارات عجلمي

 .وجهة نظر أفراد جمتمع الدراسة، وفيام ييل توضيح ذلك

  :مهارة االتصال والتفاعل مع اآلخرين: البعد األول )١(
  )١٨(جدول 

 من أبعاد املهارات نمهارة االتصال والتفاعل مع اآلخرياملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لبعد 
 القيادية اإلنسانية لدى ضباط اجلوازات مبنطقة مكة املكرمة

العبارة   الترتيب
  يف املقياس

  ترتيب العبارة 
  تنازلياً حسب املتوسطات

  املتوسط
  احلسايب

النسبة 
  املئوية

االحنراف 
  املعياري

درجة 
  توفرها

إيصال توجيهات الرؤسـاء إىل املرؤوسـني بكـل           ٣٦  ١
  .بوضوح

 عالية ٠,٤٦٢ ٨٢,٦ ٤,١٣

 عالية ٠,٤٦٤ ٧٧,٤ ٣,٨٧  .معاملة اآلخرين كما أحب أن يعاملوين  ٤١  ٢
 عالية ٠,٥٦٤ ٧٥,٤ ٣,٧٧  نقل األفكار واملعلومات إىل اآلخرين بكل وضوح   ٣٠  ٣
 عالية ٠,٤٧٦ ٧٤,٨ ٣,٧٤  .التمتع بعالقات طيبة مع اآلخرين يف حميط العمل  ٣٥  ٤
 عالية ٠,٤٩٢ ٧٣,٨ ٣,٦٩  . احلديثالتمتع بالطالقة يف  ٣٢  ٥
 عالية ٠,٥١٧ ٧٠,٦ ٣,٥٣  .اإلنصات إىل اآلخرين بكل اهتمام ودون مقاطعة  ٢٩  ٦

إتاحة اال للمرؤوسني واملراجعني إلبداء شكواهم        ٣١  ٧
  .واقتراحام

 متوسطة ٠,٥٩١  ٦٦,٠ ٣,٣٠

استخدام وسيلة االتصال املناسبة لنقـل األفكـار          ٣٧  ٨
  . اآلخرينواملعلومات إىل

 متوسطة ٠,٤٩٧ ٦٥,٦ ٣,٢٨

 متوسطة ٠,٥٤٩ ٦٤,٤ ٣,٢٢  .إدراك ردود فعل اآلخرين جتاه رساليت إليهم  ٣٣  ٩

االحتفاظ باآلراء عند خمالفتـها لآلخـرين جتنبـا           ٣٤  ١٠
  .لالنتقاد

 متوسطة ٠,٧١١  ٦٣,٤ ٣,١٧
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٢٣٢ 

العبارة   الترتيب
  يف املقياس

  ترتيب العبارة 
  تنازلياً حسب املتوسطات

  املتوسط
  احلسايب

النسبة 
  املئوية

االحنراف 
  املعياري

درجة 
  توفرها

التحكم يف االنفعـاالت أثنـاء عمليـة االتـصال            ٣٨  ١١
  .باآلخرين

 متوسطة ٠,٦٦٢ ٦١,٢ ٣,٠٦

 متوسطة ٠,٥٩٨ ٥٩,٤ ٢,٩٧  .القدرة على فهم السلوك اإلنساين  ٣٩  ١٢

استخدام تعبريات الوجه وحركات اجلسم بطريقـة         ٤٠  ١٣
  .تعزز تأثري الرسالة على اآلخرين

 قليلة ٠,٦٢٥ ٤٨,٠ ٢,٤٠

 قليلة ٠,٦٧٥ ٣٨,٨ ١,٩٤  .التعامل مع وسائل اإلعالم مبهارة  ٤٢  ١٤
  متوسطة ٠,٥٦٣ ٦٥,٨ ٣,٢٩  ماملتوسط العا    

يظهر اجلدول أن متوسطات عبارات بعد مهارة االتصال والتفاعل مـع اآلخـرين مـن 
أبعاد املهارات القيادية اإلنسانية لدى ضباط اجلوازات بمنطقـة مكـة املكرمـة تراوحـت بـني 

وفق مقياس التدرج اخلاميس الذي %) ٣٨,٨ –% ٨٢,٦(بنسبة مئوية بلغت ) ١,٩٤ – ٤,١٣(
، بنـسبة مئويـة بلغـت )٣,٢٩(حيث بلغ املتوسط العام لعبـارات هـذا البعـد . حدده الباحث

، وكـان املـدى بـني أعـىل عبـارة وأقـل عبـارة هـو )٠,٥٦٣(، وبانحراف معياري %)٦٥,٨(
ً، وتقع بقية العبارات عىل هذا املدى، حيث أظهر اجلدول فروقا بني العبارات، ووفقا )٢,١٩( ً

ر بعد مهارة االتصال والتفاعل مع اآلخرين من أبعاد املهارات القيادية للمحك فإن درجة توف
اإلنسانية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة كانت بدرجة متوسطة، ويالحظ تفـاوت 

 .استجابات أفراد جمتمع الدراسة عىل عبارات هذا البعد وفق املحك الذي وضعه الباحث
 :أفراد جمتمع الدراسة عىل النحو التايلوكانت أعىل ثالث عبارات استجابات 

إيصال «: ، والتي تنص عىل)٤,١٣(، بمتوسط بلغ )٣٦(احتلت املرتبة األوىل العبارة 
) ٤١(، واحتلت املرتبة الثانية العبارة »توجيهات الرؤساء إىل املرؤوسني بكل بوضوح

، واحتلت »ينمعاملة اآلخرين كام أحب أن يعاملو«التي تنص عىل ) ٣,٨٧(بمتوسط بلغ 
نقل األفكار واملعلومات إىل «التي تنص عىل ) ٣,٧٧(بمتوسط بلغ ) ٣٠(املرتبة الثالثة العبارة 
 .»اآلخرين بكل وضوح
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٢٣٣ 

 : أما أدنى ثالث عبارات الستجابات أفراد جمتمع الدراسة كانت عىل النحو التايل
القـدرة «عـىل ، والتي تنص )٢,٩٧(، بمتوسط بلغ )٣٩(العبارة ) ١٢(احتلت املرتبة 

، )٢,٤٠(، بمتوسـط بلـغ )٤٠(العبـارة ) ١٣(، واحتلـت املرتبـة »عىل فهم السلوك اإلنساين
استخدام تعبريات الوجه وحركات اجلسم بطريقة تعزز تـأثري الرسـالة عـىل «والتي تنص عىل 

، والتـي تـنص عـىل )١,٩٤(، بمتوسـط بلـغ )٤٢(العبارة ) ١٤(، واحتلت املرتبة »اآلخرين
 .» مع وسائل اإلعالم بمهارةالتعامل«

  :بناء فرق العمل: البعد الثاني )٢(
  )١٩(جدول 

 من أبعاد املهارات القيادية اإلنسانية لدى بناء فرق العملاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لبعد 
 ضباط اجلوازات مبنطقة مكة املكرمة

  الترتيب
العبارة يف 

  املقياس
  ترتيب العبارة 

 ب املتوسطاتتنازلياً حس

  املتوسط
  احلسايب

النسبة 
  املئوية

االحنراف 
  املعياري

درجة 
  توفرها

٤٩  ١  
حل اخلالفات اليت تنشأ بني أعضاء الفريق بالعدل        

 متوسطة ٠,٦٨٠ ٦٤,٨ ٣,٢٤  .واملوضوعية

٤٣  ٢  
اختيار أعضاء لديهم القدرة واملهـارات الالزمـة        

  .إلجناز مهمة فريق العمل
 متوسطة ٠,٦٧١ ٦٢,٢ ٣,١١

 متوسطة ٠,٧١٠  ٥٨,٠ ٢,٩٠  .إشراك األعضاء يف اإلعداد لتنفيذ مهمة الفريق  ٤٤  ٣

 متوسطة ٠,٦٥٤ ٥٧,٦ ٢,٨٨  .حتفيز أعضاء الفريق فرديا ومجاعيا  ٥١  ٤

٤٦  ٥  
تشجيع أعضاء الفريـق علـى طـرح األفكـار          

  .واملقترحات دون تردد
 متوسطة ٠,٧٣٢ ٥٧,٤ ٢,٨٧

 متوسطة ٠,٦٦٢ ٥٥,٤ ٢,٧٧  .لتحقيق األهدافبث احلماس بني أعضاء الفريق   ٤٨  ٦

 متوسطة ٠,٦٥٦ ٥٣,٤ ٢,٦٧  .زرع روح الفريق بني أعضاءه  ٤٥  ٧

٤٧  ٨  
القدرة على حتليل األمناط الـسلوكية ألعـضاء        

  .الفريق والتعامل معها
 قليلة ٠,٦٩١ ٥٠,٤ ٢,٥٢

 قليلة ٠,٦٥٢ ٥٠,٢ ٢,٥١  .تطوير أعضاء الفريق بكل السبل ألداء مهامهم  ٥٠  ٩

  متوسطة ٠,٦٧٩ ٥٦,٦ ٢,٨٣  املتوسط العام    
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٢٣٤ 

 من أبعاد املهارات القيادية يظهر اجلدول أن متوسطات عبارات بعد بناء فرق العمل
بنسبة ) ٢,٥١ – ٣,٢٤( تراوحت بني اإلنسانية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة

 حيث .ه الباحثوفق مقياس التدرج اخلاميس الذي حدد%) ٥٠,٢ –% ٦٤,٨(مئوية بلغت 
، وبانحراف %)٥٦,٦(، بنسبة مئوية بلغت )٢,٨٣(بلغ املتوسط العام لعبارات هذا البعد 

، وتقع بقية العبارات )٠,٧٣(، وكان املدى بني أعىل عبارة وأقل عبارة هو )٠,٦٧٩(معياري 
ً فروقا بني العبارات، ووفقا للمحك فإن درجة توفر بلعىل هذا املدى، حيث أظهر اجلدو عد ً

 من أبعاد املهارات القيادية اإلنسانية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة بناء فرق العمل
 كانت بدرجة متوسطة، ويالحظ تفاوت استجابات أفراد جمتمع الدراسة عىل عبارات املكرمة

 .هذا البعد وفق املحك الذي وضعه الباحث

 : النحو التايلوكانت أعىل ثالث عبارات استجابات أفراد جمتمع الدراسة عىل
حل «: ، والتي تنص عىل)٣,٢٤(، بمتوسط بلغ )٤٩(احتلت املرتبة األوىل العبارة 

، واحتلت املرتبة الثانية العبارة »اخلالفات التي تنشأ بني أعضاء الفريق بالعدل واملوضوعية
 اختيار أعضاء لدهيم القدرة واملهارات الالزمة«التي تنص عىل ) ٣,١١(بمتوسط بلغ ) ٤٣(

التي ) ٢,٩٠(بمتوسط بلغ ) ٤٤(، واحتلت املرتبة الثالثة العبارة »إلنجاز مهمة فريق العمل
 .»إرشاك األعضاء يف اإلعداد لتنفيذ مهمة الفريق«تنص عىل 

 : أما أدنى ثالث عبارات الستجابات أفراد جمتمع الدراسة كانت عىل النحو التايل
زرع روح «، والتي تنص عىل )٢,٦٧(غ ، بمتوسط بل)٤٥(العبارة ) ٧(احتلت املرتبة 
، والتي تنص )٢,٥٢(، بمتوسط بلغ )٤٧(العبارة ) ٨(، واحتلت املرتبة »الفريق بني أعضاءه

) ٩(، واحتلت املرتبة »القدرة عىل حتليل األنامط السلوكية ألعضاء الفريق والتعامل معها«عىل 
 أعضاء الفريق بكل السبل تطوير«، والتي تنص عىل )٢,٥١(، بمتوسط بلغ )٥٠(العبارة 

 .»ألداء مهامهم
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٢٣٥ 

  :مهارة تحفيز العاملين: البعد الثالث )٣(
  )٢٠(جدول 

 من أبعاد املهارات القيادية اإلنسانية مهارة حتفيز العاملنياملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لبعد 
 لدى ضباط اجلوازات مبنطقة مكة املكرمة

  الترتيب
العبارة يف 

  املقياس
  رتيب العبارة ت

 تنازلياً حسب املتوسطات
  املتوسط
  احلسايب

النسبة 
  املئوية

االحنراف 
  املعياري

درجة 
  توفرها

 متوسطة ٠,٥٩٩ ٦٦,٠ ٣,٣٠  .ربط احلوافز باألداء  ٦١  ١

٥٢  ٢  
 للموظفني ومعاملتـهم    والتقديرإظهار االهتمام   
 متوسطة ٠,٦٠٤ ٦٥,٨ ٣,٢٩  .بالعدل واملساواة

 متوسطة ٠,٦٥٩ ٦١,٦ ٣,٠٨  .ات االجتماعية للموظفنيحضور املناسب  ٥٩  ٣

٥٨  ٤  
إشراك املوظفني يف اختـاذ القـرارات وحتديـد        

 متوسطة ٢,٨٨٩ ٥٨,٤ ٢,٩٢  .أهداف العمل وطرق التنفيذ املناسبة لتحقيقها

٥٧  ٥  
عالنية وباالنتقاد  )املادية واملعنوية (القيام باملكافأة 
  .والتأنيب سرا

 متوسطة ٠,٦١٢ ٥٦,٤ ٢,٨٢

 متوسطة ٠,٦٠٦ ٥٣,٦ ٢,٦٨  .منح املزيد من الثقة والصالحيات للموظفني  ٥٣  ٦

٥٦  ٧  
اختيار األلوان املناسبة جلدران (حتسني بيئة العمل 

التكييـف  _ األثاث املكتيب اجليـد      -املكاتب  
  ).اخل..اإلضاءة املناسبة_اجليد

 قليلة ٠,٦٣٩ ٥٠,٠ ٢,٥٠

 قليلة ٠,٦٤٥ ٤٨,٠ ٢,٤٠  .العملإدراك دوافع املوظفني لالجتهاد يف   ٦٢  ٨
 قليلة ٠,٥٢٠ ٤٦,٨ ٢,٣٤  .تدريب العاملني وتطوير مهارام  ٥٥  ٩

٥٤  ١٠  
حتديد عوامل اإلحباط للموظفني والعمل علـى       

  حلها 
 قليلة ٠,٦٠٠ ٤٤,٨ ٢,٢٤

٦٣  ١١  
إشباع حاجات ودوافع املوظفني مبا يناسبها من       

 ةقليل ٠,٥٠٩ ٤٤,٦ ٢,٢٣  ).مادية ومعنوية(حوافز

 قليلة ٠,٥٢٤ ٤٢,٦ ٢,١٣  .إشراك املوظفني يف حتديد معايري األداء ألعماهلم  ٦٠  ١٢

  متوسطة ٠,٧٨٤ ٥٣,٢ ٢,٦٦  املتوسط العام    

 من أبعاد املهارات يظهر اجلدول أن متوسطات عبارات بعد مهارة حتفيز العاملني
) ٢,١٣ – ٣,٣٠(بني  تراوحت القيادية اإلنسانية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة

 .وفق مقياس التدرج اخلاميس الذي حدده الباحث%) ٤٢,٦ –% ٦٦,٠(بنسبة مئوية بلغت 
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٢٣٦ 

، %)٥٣,٢(، بنسبة مئوية بلغت )٢,٦٦(حيث بلغ املتوسط العام لعبارات هذا البعد 
، وتقع )١,١٧(، وكان املدى بني أعىل عبارة وأقل عبارة هو )٠,٧٨٤(وبانحراف معياري 

ً فروقا بني العبارات، ووفقا للمحك فإن لرات عىل هذا املدى، حيث أظهر اجلدوبقية العبا ً
 من أبعاد املهارات القيادية اإلنسانية لدى ضباط درجة توفر بعد مهارة حتفيز العاملني

 كانت بدرجة متوسطة، ويالحظ تفاوت استجابات أفراد اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة
 .ا البعد وفق املحك الذي وضعه الباحثجمتمع الدراسة عىل عبارات هذ

 :وكانت أعىل ثالث عبارات استجابات أفراد جمتمع الدراسة عىل النحو التايل
ربط «: ، والتي تنص عىل)٣,٣٠(، بمتوسط بلغ )٦١(احتلت املرتبة األوىل العبارة 

 تنص عىل التي) ٣,٢٩(بمتوسط بلغ ) ٥٢(، واحتلت املرتبة الثانية العبارة »احلوافز باألداء
، واحتلت املرتبة الثالثة » للموظفني ومعاملتهم بالعدل واملساواةوالتقديرإظهار االهتامم «

حضور املناسبات االجتامعية «التي تنص عىل ) ٣,٠٨(بمتوسط بلغ ) ٥٩(العبارة 
 .»للموظفني

 : أما أدنى ثالث عبارات الستجابات أفراد جمتمع الدراسة كانت عىل النحو التايل
حتديد «، والتي تنص عىل )٢,٢٤(، بمتوسط بلغ )٥٤(العبارة ) ١٠(ت املرتبة احتل

، )٦٣(العبارة ) ١١(، واحتلت املرتبة »عوامل اإلحباط للموظفني والعمل عىل حلها
إشباع حاجات ودوافع املوظفني بام يناسبها من «، والتي تنص عىل )٢,٢٣(بمتوسط بلغ 

، والتي )٢,١٣(، بمتوسط بلغ )٦٠(العبارة ) ١٢(بة ، واحتلت املرت»)مادية ومعنوية(حوافز
 .»إرشاك املوظفني يف حتديد معايري األداء ألعامهلم«تنص عىل 

وبعد أن عرض الباحث ملتوسطات عبارات مجيع أبعاد املهارات القيادية اإلنسانية لدى 
يع أبعاد ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة تم حساب املتوسطات احلسابية اإلمجالية جلم

 .املهارات اإلنسانية، واجلدول التايل يوضح ذلك
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٢٣٧ 

  )٢١(جدول 
بعاد املهارات القيادية اإلنسانية لدى ألاملتوسطات احلسابية اإلمجالية واالحنرافات املعيارية 

  ضباط اجلوازات مبنطقة مكة املكرمة

  األبعادترتيب   م
  تنازلياً حسب املتوسطات

النسبة   املتوسط
  املئوية

اف االحنر
  املعياري

درجة 
  توفرها

  متوسطة ٠,٥٦٣ ٦٥,٨  ٣,٢٩  االتصال والتفاعل مع اآلخرين  ١
  متوسطة ٠,٦٧٩ ٥٦,٦ ٢,٨٣  بناء فرق العمل  ٢
  متوسطة ٠,٧٨٤ ٥٣,٢ ٢,٦٦  حتفيز العاملني  ٣

  متوسطة ٠,٦٧٥ ٥٨,٦  ٢,٩٣  املتوسط اإلمجايل للمهارات اإلنسانية  

احلسايب اإلمجايل للمهارات اإلنسانية القيادية لدى يتبني من اجلدول السابق أن املتوسط 
ًوبدرجة توافر متوسطة، وكان أعىل توافرا ) ٢,٩٣(ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة بلغ 

ً، بينام كانت أقل مهارة توافرا )٣,٢٩(مهارة االتصال والتفاعل مع اآلخرين بمتوسط بلغ 
 ).٢,٦٦(مهارة حتفيز العاملني بمتوسط بلغ 
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٢٣٨ 

  : سؤال الثالث نتائج ال .٣

ما درجة توافر املهـارات القياديـة اإلداريـة لـدى ضـباط اجلـوازات : ينص السؤال الثالث عىل
 بمنطقة مكة املكرمة ؟

َّتم اسـتخراج املتوسـطات احلـسابية واالنحرافـات املعياريـة ل الإلجابة عىل هذا السؤو
جلوازات بمنطقة مكة املكرمة من وجهة  عبارات املهارات القيادية اإلدارية لدى ضباط اعجلمي

 .نظر أفراد جمتمع الدراسة، وفيام ييل توضيح ذلك

  :مهارة التخطيط: البعد األول )١(
  )٢٢(جدول 

 من أبعاد املهارات القيادية اإلدارية لدى مهارة التخطيطاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لبعد 
 ضباط اجلوازات مبنطقة مكة املكرمة

  رتيبالت
العبارة يف 

  املقياس
  ترتيب العبارة 

 تنازلياً حسب املتوسطات
  املتوسط
  احلسايب

النسبة 
  املئوية

االحنراف 
  املعياري

درجة 
  توفرها

٦٤  ١  
حتديد أهداف العمل بـشكل واضـح وقابـل         

 متوسطة ٠,٥٩٣ ٥٨,٤ ٢,٩٢  .للتطبيق

 متوسطة ٠,٦٤٧ ٥٦,٦ ٢,٨٣  .متابعة تنفيذ اخلطط وتقييم النتائج املتحققة  ٧٠  ٢
 متوسطة ٠,٥٩١ ٥٣,٢ ٢,٦٦  .حتديد املدى الزمين لتحقيق األهداف  ٦٥  ٣

٦٦  ٤  
حتديد املوارد املادية والبشرية الالزمة لتحقيـق       

 قليلة ٠,٦٧٢ ٥٠,٤ ٢,٥٢  .أهداف العمل

 قليلة ٠,٥٨١ ٤٩,٤ ٢,٤٧  .وضع خطط مرنة قابلة للتعديل  ٦٩  ٥

٦٨  ٦  
 خطط تفصيلية   ترمجة اخلطة الرئيسية للقطاع إىل    

 قليلة ٠,٥٥٤ ٤٧,٠ ٢,٣٥  .وبرامج عمل تنفيذية

٦٧  ٧  
حتليل وتقييم الظـروف اخلارجيـة والداخليـة        

  .لإلدارة
 قليلة ٠,٥٥٧ ٤٣,٤ ٢,١٧

 ٠,٥٨٤ ٢٦,٤ ١,٣٢  القدرة على وضع اخلطط اإلستراتيجية للعمل  ٧١  ٨
 قليلة
 جداً

  قليلة ٠,٥٩٧ ٤٨,٢ ٢,٤١  املتوسط العام    
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٢٣٩ 

 من أبعاد املهارات القيادية أن متوسطات عبارات بعد مهارة التخطيطيظهر اجلدول 
بنسبة ) ١,٣٢ – ٢,٩٢( تراوحت بني اإلدارية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة

 حيث .وفق مقياس التدرج اخلاميس الذي حدده الباحث%) ٢٦,٤ –% ٥٨,٤(مئوية بلغت 
، وبانحراف %)٤٨,٢(، بنسبة مئوية بلغت )٢,٤١(بلغ املتوسط العام لعبارات هذا البعد 

، وتقع بقية العبارات )١,٦٠(، وكان املدى بني أعىل عبارة وأقل عبارة هو )٠,٥٩٧(معياري 
ً فروقا بني العبارات، ووفقا للمحك فإن درجة توفر بعد لعىل هذا املدى، حيث أظهر اجلدو ً

  ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة من أبعاد املهارات القيادية اإلدارية لدىمهارة التخطيط
كانت بدرجة قليلة، ويالحظ تفاوت استجابات أفراد جمتمع الدراسة عىل عبارات هذا البعد 

 .وفق املحك الذي وضعه الباحث

 :وكانت أعىل ثالث عبارات استجابات أفراد جمتمع الدراسة عىل النحو التايل
حتديد «: ، والتي تنص عىل)٢,٩٢(لغ ، بمتوسط ب)٦٤(احتلت املرتبة األوىل العبارة 

بمتوسط ) ٧٠(، واحتلت املرتبة الثانية العبارة »أهداف العمل بشكل واضح وقابل للتطبيق
، واحتلت املرتبة »متابعة تنفيذ اخلطط وتقييم النتائج املتحققة«التي تنص عىل ) ٢,٨٣(بلغ 

د املدى الزمني لتحقيق حتدي«التي تنص عىل ) ٢,٦٦(بمتوسط بلغ ) ٦٥(الثالثة العبارة 
 .»األهداف

 : أما أدنى ثالث عبارات الستجابات أفراد جمتمع الدراسة كانت عىل النحو التايل
ترمجة «، والتي تنص عىل )٢,٣٥(، بمتوسط بلغ )٦٨(العبارة ) ٦(احتلت املرتبة 

 العبارة )٧(، واحتلت املرتبة »اخلطة الرئيسية للقطاع إىل خطط تفصيلية وبرامج عمل تنفيذية
حتليل وتقييم الظروف اخلارجية والداخلية «، والتي تنص عىل )٢,١٧(، بمتوسط بلغ )٦٧(

القدرة «، والتي تنص عىل )١,٣٢(، بمتوسط بلغ )٧١(العبارة ) ٨(، واحتلت املرتبة »لإلدارة
 .»عىل وضع اخلطط اإلسرتاتيجية للعمل
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٢٤٠ 

  :مهارة التنظيم: البعد الثاني )٢(
  )٢٣(جدول 

 من أبعاد املهارات القيادية اإلدارية لدى مهارة التنظيم احلسابية واالحنرافات املعيارية لبعد املتوسطات
 ضباط اجلوازات مبنطقة مكة املكرمة

  الترتيب
العبارة يف 

  املقياس
  ترتيب العبارة 

 تنازلياً حسب املتوسطات
  املتوسط
  احلسايب

النسبة 
  املئوية

االحنراف 
  املعياري

درجة 
  توفرها

٧٦  ١  
القدرة على حتديد املهارات والقـدرات الالزمـة        

 متوسطة ٠,٦٥٣ ٥٦,٦ ٢,٨٣  .لشغل كل وظيفة

٧٧  ٢  
القدرة على التنـسيق بـني اإلدارات واألقـسام         

  املختلفة وجتنب تداخل االختصاص
 متوسطة ٠,٦٧٦ ٥٥,٤ ٢,٧٧

٧٢  ٣  
القدرة على حتديد املهام  الواجب تنفيذها لقطاع        

 قليلة ٠,٦٥٤ ٥١,٦ ٢,٥٨  .اجلوازات

٧٤  ٤  
القدرة على جتميع الوظائف يف إدارات وأقـسام        

  .متخصصة
 قليلة ٠,٥٨٠ ٤٩,٠ ٢,٤٥

 قليلة ٠,٥٣١ ٤٧,٨ ٢,٣٩  القدرة على جتميع أو جتزئة مهام العمل إىل وظائف   ٧٣  ٥

٧٥  ٦  
القدرة على حتديد هيكل الـسلطة واملـسؤولية        

 قليلة ٠,٥٦٨ ٤٦,٠ ٢,٣٠  .للوظائف

  قليلة ٠,٦١٠ ٥١,٠ ٢,٥٥  املتوسط العام    

يظهر اجلدول أن متوسطات عبارات بعد مهارة التنظيم من أبعاد املهارات القيادية 
بنسبة ) ٢,٣٠ – ٢,٨٣(اإلدارية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة تراوحت بني 

حيث . وفق مقياس التدرج اخلاميس الذي حدده الباحث%) ٤٦,٠ –% ٥٦,٦(مئوية بلغت 
، وبانحراف %)٥١,٠(، بنسبة مئوية بلغت )٢,٥٥(توسط العام لعبارات هذا البعد بلغ امل

، وتقع بقية العبارات )٠,٥٣(، وكان املدى بني أعىل عبارة وأقل عبارة هو )٠,٦١٠(معياري 
ًعىل هذا املدى، حيث أظهر اجلدول فروقا بني العبارات، ووفقا للمحك فإن درجة توفر بعد  ً

أبعاد املهارات القيادية اإلدارية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة مهارة التنظيم من 
كانت بدرجة قليلة، ويالحظ تفاوت استجابات أفراد جمتمع الدراسة عىل عبارات هذا البعد 

 .وفق املحك
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٢٤١ 

 :وكانت أعىل عبارتني استجابات أفراد جمتمع الدراسة عىل النحو التايل
القدرة «: ، والتي تنص عىل)٢,٨٣(، بمتوسط بلغ )٧٦ (احتلت املرتبة األوىل العبارة

، واحتلت املرتبة الثانية العبارة »عىل حتديد املهارات والقدرات الالزمة لشغل كل وظيفة
القدرة عىل التنسيق بني اإلدارات واألقسام «التي تنص عىل ) ٢,٧٧(بمتوسط بلغ ) ٧٧(

  .»املختلفة وجتنب تداخل االختصاص
 : تني الستجابات أفراد جمتمع الدراسة كانت عىل النحو التايلأما أدنى عبار

القدرة «، والتي تنص عىل )٢,٣٩(، بمتوسط بلغ )٧٣(العبارة ) ٥(احتلت املرتبة 
، بمتوسط بلغ )٧٥(العبارة ) ٦(، واحتلت املرتبة »عىل جتميع أو جتزئة مهام العمل إىل وظائف

 .» هيكل السلطة واملسؤولية للوظائفالقدرة عىل حتديد«، والتي تنص عىل )٢,٣٠(

  :اختيار الموظفين: البعد الثالث )٣(
  )٢٤(جدول 

 من أبعاد املهارات القيادية اإلدارية لدى اختيار املوظفنياملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لبعد 
 ضباط اجلوازات مبنطقة مكة املكرمة

  الترتيب
العبارة يف 

  املقياس
  ترتيب العبارة 

 زلياً حسب املتوسطاتتنا
  املتوسط
  احلسايب

النسبة 
  املئوية

االحنراف 
  املعياري

درجة 
  توفرها

 متوسطة ٠,٦٥٢ ٦٦,٦ ٣,٣٣  .اختيار املوظفني طبقا الحتياجات القسم  ٧٨  ١

٨٢  ٢  
املوضوعية والبعد عن التحيز الشخصي عنـد       

  .اختيار املوظفني
 متوسطة ٠,٦١٧ ٦١,٨ ٣,٠٩

٨٠  ٣  
 عند  - قدر اإلمكان  -فني  مراعاة رغبات املوظ  

  .توزيعهم على الوظائف
 متوسطة ٠,٦٦٧ ٥٤,٦ ٢,٧٣

 متوسطة ٠,٦٦٢ ٥٤,٠ ٢,٧٠  .توزيع املهام على املوظفني طبقا لقدرام  ٧٩  ٤

٨١  ٥  
التأكد من وجود الرغبة والدافع لدى املوظـف     

  .عند اختياره لشغل الوظيفة
 قليلة ٠,٦٠٣ ٤٦,٦ ٢,٣٣

  متوسطة ٠,٦٤٠ ٥٦,٨ ٢,٨٤  املتوسط العام    
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٢٤٢ 

 من أبعاد املهارات القيادية يظهر اجلدول أن متوسطات عبارات بعد اختيار املوظفني
بنسبة ) ٢,٣٣ – ٣,٣٣( تراوحت بني اإلدارية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة

 حيث .وفق مقياس التدرج اخلاميس الذي حدده الباحث%) ٤٦,٦ –% ٦٦,٦(مئوية بلغت 
، وبانحراف %)٥٦,٨(، بنسبة مئوية بلغت )٢,٨٤( العام لعبارات هذا البعد بلغ املتوسط

، وتقع بقية العبارات )١,٠(، وكان املدى بني أعىل عبارة وأقل عبارة هو )٠,٦٤٠(معياري 
ً فروقا بني العبارات، ووفقا للمحك فإن درجة توفر بعد لعىل هذا املدى، حيث أظهر اجلدو ً

 د املهارات القيادية اإلدارية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة من أبعااختيار املوظفني
كانت بدرجة متوسطة، ويالحظ تفاوت استجابات أفراد جمتمع الدراسة عىل عبارات هذا 

 .البعد وفق املحك الذي وضعه الباحث

 :وكانت أعىل عبارتني استجابات أفراد جمتمع الدراسة عىل النحو التايل
اختيار «: ، والتي تنص عىل)٣,٣٣(، بمتوسط بلغ )٧٨(األوىل العبارة احتلت املرتبة 

بمتوسط بلغ ) ٨٢(، واحتلت املرتبة الثانية العبارة »املوظفني طبقا الحتياجات القسم
 .»املوضوعية والبعد عن التحيز الشخيص عند اختيار املوظفني«التي تنص عىل ) ٣,٠٩(

 : ع الدراسة كانت عىل النحو التايلأما أدنى عبارتني الستجابات أفراد جمتم
توزيع «، والتي تنص عىل )٢,٧٠(، بمتوسط بلغ )٧٩(العبارة ) ٤(احتلت املرتبة 

، بمتوسط بلغ )٨١(العبارة ) ٥(، واحتلت املرتبة »املهام عىل املوظفني طبقا لقدراهتم
تياره لشغل التأكد من وجود الرغبة والدافع لدى املوظف عند اخ«، والتي تنص عىل )٢,٣٣(

 .»الوظيفة
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٢٤٣ 

  :تقييم األداء: البعد الرابع )٤(
  )٢٥(جدول 

 من أبعاد املهارات القيادية اإلدارية لدى ضباط تقييم األداءاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لبعد 
 اجلوازات مبنطقة مكة املكرمة

  الترتيب
العبارة يف 

  املقياس
  ترتيب العبارة 

 اتتنازلياً حسب املتوسط
  املتوسط
  احلسايب

النسبة 
  املئوية

االحنراف 
  املعياري

درجة 
  توفرها

٨٨  ١  
تصحيح األداء غري املقبول وتـشجيع األداء       

 متوسطة ٠,٥٩٨ ٦٦,٤ ٣,٣٢  .اجليد

٨٣  ٢  
حتديـد املهـام    (القدرة على حتليل الوظائف     

  ).والواجبات واملسؤوليات
 متوسطة ٠,٧٤٣ ٥٨,٨ ٢,٩٤

٨٥  ٣  
ـ    ي بـاألداء املـستهدف     مقارنة األداء الفعل

 قليلة ٠,٦٥٠ ٣٦,٠ ١,٨٠  .من املوظفني) املطلوب(

 ٠,٥٤٧ ٣٣,٤ ١,٦٧  .اطالع املوظفني بشكل دوري عن أدائهم  ٨٧  ٤
 قليلة
 جداً

٨٦  ٥  
وضع معايري لألداء املتميز وكذلك الغري مقبول      

 ٠,٥٨٩ ٣٢,٠ ١,٦٠  .وإبالغه للموظفني
 قليلة
 جداً

 ٠,٥٤٠ ٢٩,٠ ١,٤٥  .ألداء الوظيفياستخدام مناذج لتقييم ا  ٨٤  ٦
 قليلة
 جداً

  قليلة ٠,٦١١ ٤٢,٦ ٢,١٣  املتوسط العام    

 من أبعاد املهارات القيادية يظهر اجلدول أن متوسطات عبارات بعد تقييم األداء
بنسبة مئوية ) ١,٤٥ – ٣,٣٢( تراوحت بني اإلدارية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة

 حيث بلغ .وفق مقياس التدرج اخلاميس الذي حدده الباحث%) ٢٩,٠ –% ٦٦,٤(بلغت 
، وبانحراف معياري %)٤٢,٦(، بنسبة مئوية بلغت )٢,١٣(املتوسط العام لعبارات هذا البعد 

، وتقع بقية العبارات عىل هذا )١,٨٧(، وكان املدى بني أعىل عبارة وأقل عبارة هو )٠,٦١١(
 ًلعبارات، ووفقا للمحك فإن درجة توفر بعد تقييم األداءً فروقا بني الاملدى، حيث أظهر اجلدو

 كانت بدرجة من أبعاد املهارات القيادية اإلدارية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة
 .قليلة، ويالحظ تفاوت استجابات أفراد جمتمع الدراسة عىل عبارات هذا البعد وفق املحك
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٢٤٤ 

 :ع الدراسة عىل النحو التايلوكانت أعىل عبارتني استجابات أفراد جمتم
: ، والتي تنص عىل)٣,٣٢(، بمتوسط بلغ )٨٨(احتلت املرتبة األوىل العبارة 

) ٨٣(، واحتلت املرتبة الثانية العبارة »تصحيح األداء غري املقبول وتشجيع األداء اجليد«
اجبات حتديد املهام والو(القدرة عىل حتليل الوظائف «التي تنص عىل ) ٢,٩٤(بمتوسط بلغ 
 .»)واملسؤوليات

 : أما أدنى عبارتني الستجابات أفراد جمتمع الدراسة كانت عىل النحو التايل
وضع «، والتي تنص عىل )١,٦٠(، بمتوسط بلغ )٨٦(العبارة ) ٥(احتلت املرتبة 

العبارة ) ٦(، واحتلت املرتبة »معايري لألداء املتميز وكذلك الغري مقبول وإبالغه للموظفني
 .»استخدام نامذج لتقييم األداء الوظيفي«، والتي تنص عىل )١,٤٥(توسط بلغ ، بم)٨٤(

  :إدارة التغيير: البعد الخامس )٥(
  )٢٦(جدول 

 من أبعاد املهارات القيادية اإلدارية لدى ضباط إدارة التغيرياملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لبعد 
 اجلوازات مبنطقة مكة املكرمة

رة يف العبا  الترتيب
  املقياس

  ترتيب العبارة 
 تنازلياً حسب املتوسطات

  املتوسط
  احلسايب

النسبة 
  املئوية

االحنراف 
  املعياري

درجة 
  توفرها

 قليلة ٠,٧٨٧ ٣٩,٨ ١,٩٩  .حل املشكالت اليت تواجه التغيري أوال بأول  ٩٦  ١

٨٩  ٢  
يئة اإلدارة والعـاملني للتغـيري وتزويـدهم        

  .باملعلومات الصحيحة عنه
  جداًقليلة ٠,٥٤٣ ٢٦,٢ ١,٣١

٩٠  ٣  
إشراك العاملني يف التخطيط للتغـيري وطـرق        

  جداًقليلة ٠,٥٢٥ ٢٥,٨ ١,٢٩  تنفيذه 

  جداًقليلة ٠,٥١٧ ٢٥,٤ ١,٢٧  التدرج يف تطبيق التغيري وتنفيذه على مراحل  ٩١  ٤
  جداًقليلة ٠,٤٩٨ ٢٥,٤ ١,٢٧  .اختيار الوقت املالئم للبدء يف التغيري  ٩٢  ٥

٩٣  ٦  
استخدام احلوافز املادية واملعنوية الفعالة لدفع      

  جداًقليلة ٠,٤٩٨ ٢٥,٤ ١,٢٧  .العاملني على قبول التغيري

٩٤  ٧  
تزويد الرؤساء والعاملني بالتـدريب الـالزم       

  .ملواكبة التغيري
  جداًقليلة ٠,٤٨٥ ٢٥,٢ ١,٢٦

  جداًقليلة ٠,٤٨١ ٢٥,٠ ١,٢٥  .قياس اجتاهات العاملني واملراجعني حنو التغيري  ٩٥  ٨

   جداًقليلة ٠,٥٤٢ ٢٧,٢ ١,٣٦  املتوسط العام    
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٢٤٥ 

 مـن أبعـاد املهـارات القياديـة يظهر اجلدول أن متوسطات عبارات بعـد إدارة التغيـري
بنـسبة ) ١,٢٥ – ١,٩٩( تراوحـت بـني اإلدارية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكـة املكرمـة

 حيـث . اخلاميس الذي حـدده الباحـثوفق مقياس التدرج%) ٢٥,٠ –% ٣٩,٨(مئوية بلغت 
، وبـانحراف %)٢٧,٢(، بنـسبة مئويـة بلغـت )١,٣٦(بلغ املتوسط العام لعبارات هذا البعـد 

، وتقع بقية العبـارات )٠,٧٤(، وكان املدى بني أعىل عبارة وأقل عبارة هو )٠,٥٤٢(معياري 
ً فروقا بني العبارات، ووفقا للمحلعىل هذا املدى، حيث أظهر اجلدو ك فإن درجة تـوفر بعـد ً

  من أبعاد املهارات القيادية اإلدارية لدى ضباط اجلـوازات بمنطقـة مكـة املكرمـةإدارة التغيري
ًكانت بدرجة قليلة جدا، ويالحظ انخفاض استجابات أفراد جمتمع الدراسة عىل عبارات هذا 

 .البعد وفق املحك الذي وضعه الباحث

 :راد جمتمع الدراسة عىل النحو التايلوكانت أعىل ثالث عبارات استجابات أف
حل «: ، والتي تنص عىل)١,٩٩(، بمتوسط بلغ )٩٦(احتلت املرتبة األوىل العبارة 

بمتوسط بلغ ) ٨٩(، واحتلت املرتبة الثانية العبارة »املشكالت التي تواجه التغيري أوال بأول
م باملعلومات الصحيحة هتيئة اإلدارة والعاملني للتغيري وتزويده«التي تنص عىل ) ١,٣١(
إرشاك «التي تنص عىل ) ١,٢٩(بمتوسط بلغ ) ٩٠(، واحتلت املرتبة الثالثة العبارة »عنه

 .»العاملني يف التخطيط للتغيري وطرق تنفيذه
 : أما أدنى ثالث عبارات الستجابات أفراد جمتمع الدراسة كانت عىل النحو التايل

استخدام «، والتي تنص عىل )١,٢٧( بلغ ، بمتوسط)٩٣(العبارة ) ٦(احتلت املرتبة 
العبارة ) ٧(، واحتلت املرتبة »احلوافز املادية واملعنوية الفعالة لدفع العاملني عىل قبول التغيري

تزويد الرؤساء والعاملني بالتدريب الالزم «، والتي تنص عىل )١,٢٦(، بمتوسط بلغ )٩٤(
، والتي تنص عىل )١,٢٥(، بمتوسط بلغ )٩٥(العبارة ) ٨(، واحتلت املرتبة »ملواكبة التغيري

 .»قياس اجتاهات العاملني واملراجعني نحو التغيري«
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٢٤٦ 

  :حل المشكالت واتخاذ القرارات: البعد السادس )٦(
  )٢٧(جدول 

 من أبعاد املهارات القيادية حل املشكالت واختاذ القراراتاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لبعد 
 اط اجلوازات مبنطقة مكة املكرمةاإلدارية لدى ضب

  الترتيب
العبارة يف 

  املقياس
  ترتيب العبارة 

 تنازلياً حسب املتوسطات
  املتوسط
  احلسايب

النسبة 
  املئوية

االحنراف 
  املعياري

درجة 
  توفرها

١٠١  ١  
تشجيع  أآلخرين على مشاركيت يف إجياد احللول        

 متوسطة ٠,٦١٩ ٥٩,٤ ٢,٩٧  .ملشكالت العمل
 متوسطة ٠,٦٨٢ ٥٩,٢ ٢,٩٦  .ذ القرار ومتابعة تنفيذهاختا  ١٠٣  ٢
 متوسطة ٠,٦٩٢ ٥٨,٦ ٢,٩٣  .حتديد أبعاد مشكالت العمل بدقة  ٩٧  ٣
 متوسطة ٠,٧٣٨ ٥٤,٦ ٢,٧٣  .تقصي أسباب مشكالت العمل  ٩٨  ٤
١٠٢  ٥  

وضع قائمة باحللول املمكنة وتقييمها واختيـار       
 متوسطة ٠,٦٣٩ ٥٣,٢ ٢,٦٦  .أفضلها

٩٩  ٦  
البيانات واملعلومـات املمكنـة عـن       مجع كل   

  .مشكالت العمل
 متوسطة ٠,٧٠٤ ٥٢,٠ ٢,٦٠

 قليلة ٠,٧١٦  ٥٠,٤ ٢,٥٢  .حتليل البيانات واملعلومات من مجيع اجلوانب  ١٠٠  ٧
  متوسطة ٠,٦٨٤ ٥٥,٤ ٢,٧٧  املتوسط العام    

يظهر اجلدول أن متوسطات عبارات بعد حل املشكالت واختاذ القـرارات مـن أبعـاد 
 – ٢,٩٧(ارات القيادية اإلدارية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة تراوحـت بـني امله

وفق مقياس التـدرج اخلـاميس الـذي حـدده %) ٥٠,٤ –% ٥٩,٤(بنسبة مئوية بلغت ) ٢,٥٢
، %)٥٥,٤(، بنسبة مئوية بلغت )٢,٧٧( حيث بلغ املتوسط العام لعبارات هذا البعد .الباحث

، وتقـع )٠,٤٥(، وكان املدى بني أعىل عبارة وأقـل عبـارة هـو )٠,٦٨٤(وبانحراف معياري 
ًبقية العبارات عىل هذا املدى، حيث أظهر اجلدول فروقا بني العبارات، ووفقـا للمحـك فـإن  ً
درجة توفر بعد حل املشكالت واختاذ القرارات مـن أبعـاد املهـارات القياديـة اإلداريـة لـدى 

انـت بدرجـة متوسـطة، ويالحـظ توسـط أغلـب ضباط اجلـوازات بمنطقـة مكـة املكرمـة ك
 .استجابات أفراد جمتمع الدراسة عىل عبارات هذا البعد وفق املحك
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٢٤٧ 

 :وكانت أعىل عبارتني استجابات أفراد جمتمع الدراسة عىل النحو التايل
: ، والتي تنص عىل)٢,٩٧(، بمتوسط بلغ )١٠١(احتلت املرتبة األوىل العبارة 

، واحتلت املرتبة الثانية »كتي يف إجياد احللول ملشكالت العملتشجيع  أآلخرين عىل مشار«
 .»اختاذ القرار ومتابعة تنفيذه«التي تنص عىل ) ٢,٩٦(بمتوسط بلغ ) ١٠٣(العبارة 

 : أما أدنى عبارتني الستجابات أفراد جمتمع الدراسة كانت عىل النحو التايل
مجع كل « والتي تنص عىل ،)٢,٦٠(، بمتوسط بلغ )٩٩(العبارة ) ٦(احتلت املرتبة 

، )١٠٠(العبارة ) ٧(، واحتلت املرتبة »البيانات واملعلومات املمكنة عن مشكالت العمل
 .»حتليل البيانات واملعلومات من مجيع اجلوانب«، والتي تنص عىل )٢,٥٢(بمتوسط بلغ 

  :إدارة األزمات: البعد السابع )٧(
  )٢٨(جدول 

 من أبعاد املهارات القيادية اإلدارية لدى إدارة األزماتيارية لبعد املتوسطات احلسابية واالحنرافات املع
 ضباط اجلوازات مبنطقة مكة املكرمة

العبارة يف   الترتيب
  املقياس

  ترتيب العبارة 
 تنازلياً حسب املتوسطات

  املتوسط
  احلسايب

النسبة 
  املئوية

االحنراف 
  املعياري

درجة 
  توفرها

  جداًقليلة ٠,٥٠٥ ٢٣,٤ ١,١٧  .مات املتوقعةإعداد اخلطط الوقائية لألز  ١٠٤  ١

١٠٥  ٢ 
التدريب على تنفيذ اخلطط الوقائية والتطبيـق       

  جداًقليلة ٠,٤٢٧ ٢٣,٠ ١,١٥  .العملي هلا

١٠٦  ٣ 
تشكيل فريق إلدارة األزمات وتوزيع األدوار      

  جداًقليلة ٠,٣٨٣ ٢٢,٨ ١,١٤  .واملهام بينهم

١١١  ٤ 
 والفحـص  وضع نظام فعال للتفتيش والصيانة    

  جداًقليلة ٠,٣٥١ ٢٢,٨ ١,١٤  الوقائي 

  جداًقليلة ٠,٣٣٣ ٢٢,٦ ١,١٣  إعداد ميزانية للتجهيزات املطلوبة أثناء األزمة  ١٠٧  ٥
  جداًقليلة ٠,٣٧٩ ٢٢,٦ ١,١٣  .إعداد غرفة عمليات إلدارة األزمة ١٠٨  ٦

١٠٩  ٧ 
تسجيل وحتليل األزمات السابقة لالسـتفادة      

  جداًقليلة ٠,٣٦٢ ٢٢,٦ ١,١٣  منها 

١١٠ ٨ 
التنسيق مع جهات خارجيـة يف جمـال إدارة         

  جداًقليلة ٠,٣٣١ ٢٢,٢ ١,١١  )اخل.الدفاع املدين ـاهلالل األمحر(األزمات 

   جداًقليلة ٠,٣٨٤ ٢٢,٨ ١,١٤  املتوسط العام    
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٢٤٨ 

 من أبعاد املهارات القيادية يظهر اجلدول أن متوسطات عبارات بعد إدارة األزمات
بنسبة ) ١,١١ – ١,١٧( تراوحت بني ة لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمةاإلداري

 حيث .وفق مقياس التدرج اخلاميس الذي حدده الباحث%) ٢٢,٢ –% ٢٣,٤(مئوية بلغت 
، وبانحراف %)٢٢,٨(، بنسبة مئوية بلغت )١,١٤(بلغ املتوسط العام لعبارات هذا البعد 

، وتقع بقية العبارات )٠,٠٦(ىل عبارة وأقل عبارة هو ، وكان املدى بني أع)٠,٣٨٤(معياري 
ً فروقا بني العبارات، ووفقا للمحك فإن درجة توفر بعد لعىل هذا املدى، حيث أظهر اجلدو ً

  من أبعاد املهارات القيادية اإلدارية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمةإدارة األزمات
 استجابات أفراد جمتمع الدراسة عىل عبارات هذا ًكانت بدرجة قليلة جدا، ويالحظ انخفاض
 .البعد وفق املحك الذي وضعه الباحث

 :وكانت أعىل ثالث عبارات استجابات أفراد جمتمع الدراسة عىل النحو التايل
إعداد «: ، والتي تنص عىل)١,١٧(، بمتوسط بلغ )١٠٤(احتلت املرتبة األوىل العبارة 
بمتوسط بلغ ) ١٠٥(، واحتلت املرتبة الثانية العبارة »ةاخلطط الوقائية لألزمات املتوقع

، واحتلت »التدريب عىل تنفيذ اخلطط الوقائية والتطبيق العميل هلا«التي تنص عىل ) ١,١٥(
تشكيل فريق إلدارة «التي تنص عىل ) ١,١٤(بمتوسط بلغ ) ١٠٦(املرتبة الثالثة العبارة 

  .»األزمات وتوزيع األدوار واملهام بينهم
 : ما أدنى ثالث عبارات الستجابات أفراد جمتمع الدراسة كانت عىل النحو التايلأ

إعداد «، والتي تنص عىل )١,١٣(، بمتوسط بلغ )١٠٨(العبارة ) ٦(احتلت املرتبة 
، )١,١٣(، بمتوسط بلغ )١٠٩(العبارة ) ٧(، واحتلت املرتبة »غرفة عمليات إلدارة األزمة

) ٨(، واحتلت املرتبة »األزمات السابقة لالستفادة منهاتسجيل وحتليل «والتي تنص عىل 
التنسيق مع جهات خارجية يف جمال «، والتي تنص عىل )١,١١(، بمتوسط بلغ )١١٠(العبارة 

 .»)الخ.الدفاع املدين ـاهلالل األمحر(إدارة األزمات 
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٢٤٩ 

  :إدارة الوقت: البعد الثامن )٨(
  )٢٩(جدول 

 من أبعاد املهارات القيادية اإلدارية لدى ضباط إدارة الوقتيارية لبعد املتوسطات احلسابية واالحنرافات املع
 اجلوازات مبنطقة مكة املكرمة

  الترتيب
العبارة يف 

  املقياس
  ترتيب العبارة 

 تنازلياً حسب املتوسطات
  املتوسط
  احلسايب

النسبة 
  املئوية

االحنراف 
  املعياري

درجة 
  توفرها

١١٥  ١ 
ات إىل  تفويض كل ما ميكـن مـن الـصالحي        

 قليلة ٠,٦٥٧ ٤٧,٨ ٢,٣٩  .اآلخرين

 قليلة ٠,٦٤٣ ٤٧,٢ ٢,٣٦  .ترتيب األعمال اليومية حسب أمهيتها ١١٣  ٢

١١٤  ٣ 
االحتفاظ بوقت احتياطي ملواجهة املواقف غـري       

 قليلة ٠,٥٤٠ ٤٠,٦ ٢,٠٣  .املتوقعة

١١٢  ٤ 
إعداد قائمة باألعمال اليومية وجـدول زمـين        

 قليلة ٠,٦١٦ ٣٩,٨ ١,٩٩  .الجنازها

١١٦  ٥ 
الـزوار  (التحكم يف عوامل هدر الوقت مثـل      

واملكاملات اهلاتفية واالجتماعات الغـري حمـددة       
  ).اخل...مسبقا

 قليلة ٠,٦٢٩ ٣٨,٤ ١,٩٢

١١٧  ٦ 
ختصيص  أوقـات حمـددة ملقابلـة العـاملني          

  .واملراجعني
 قليلة ٠,٥٩٦ ٣٦,٠ ١,٨٠

  قليلة ٠,٦١٤ ٤١,٦ ٢,٠٨  املتوسط العام    

 من أبعاد املهارات القيادية اإلدارية ول أن متوسطات عبارات بعد إدارة الوقتيظهر اجلد
بنسبة مئوية بلغت ) ١,٨٠ – ٢,٣٩( تراوحت بني لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة

 حيث بلغ املتوسط العام .وفق مقياس التدرج اخلاميس الذي حدده الباحث%) ٣٦,٠ –% ٤٧,٩(
، وكان )٠,٦١٤(، وبانحراف معياري %)٤١,٦(، بنسبة مئوية بلغت )٢,٠٨(لعبارات هذا البعد 

، وتقع بقية العبارات عىل هذا املدى، حيث أظهر )٠,٥٩(املدى بني أعىل عبارة وأقل عبارة هو 
ً فروقا بني العبارات، ووفقا للمحك فإن درجة توفر بعد إدارة الوقتلاجلدو  من أبعاد املهارات ً

 كانت بدرجة قليلة، ويالحظ ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمةالقيادية اإلدارية لدى 
 .البعد وفق املحكانخفاض استجابات أفراد جمتمع الدراسة عىل عبارات هذا 
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٢٥٠ 

 :وكانت أعىل عبارتني استجابات أفراد جمتمع الدراسة عىل النحو التايل
:  عىل، والتي تنص)٢,٣٩(، بمتوسط بلغ )١١٥(احتلت املرتبة األوىل العبارة 

) ١١٣(، واحتلت املرتبة الثانية العبارة »تفويض كل ما يمكن من الصالحيات إىل اآلخرين«
 .»ترتيب األعامل اليومية حسب أمهيتها«التي تنص عىل ) ٢,٣٦(بمتوسط بلغ 

 : أما أدنى عبارتني الستجابات أفراد جمتمع الدراسة كانت عىل النحو التايل
التحكم «، والتي تنص عىل )١,٩٢(، بمتوسط بلغ )١١٦(العبارة ) ٥(احتلت املرتبة 

الزوار واملكاملات اهلاتفية واالجتامعات الغري حمددة (يف عوامل هدر الوقت مثل
، والتي تنص عىل )١,٨٠(، بمتوسط بلغ )١١٧(العبارة ) ٦(، واحتلت املرتبة »)الخ...مسبقا

 .»ختصيص  أوقات حمددة ملقابلة العاملني واملراجعني«

  :إدارة االجتماعات بفاعلية:  التاسعالبعد )٩(
  )٣٠(جدول 

 من أبعاد املهارات القيادية إدارة االجتماعات بفاعليةاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لبعد 
 اإلدارية لدى ضباط اجلوازات مبنطقة مكة املكرمة

العبارة يف   الترتيب
  املقياس

  ترتيب العبارة 
 تنازلياً حسب املتوسطات

  ملتوسطا
  احلسايب

النسبة 
  املئوية

االحنراف 
  املعياري

درجة 
  توفرها

 متوسطة ٠,٧٠٢ ٥٦,٢ ٢,٨١  .متابعة تنفيذ نتائج االجتماع ١٢٥  ١

١١٨  ٢ 
موعده (اإلعداد لالجتماع قبل عقده بتحديد      

حمـاور  _املوضـوع   _املـشاركني   _مدته  _  
  )اخل..االجتماع

 متوسطة ٠,٧٦٠ ٥٤,٨ ٢,٧٤

١٢٤  ٣ 
ت النظر والقـرارات يف آخـر       تلخيص وجها 

 متوسطة ٠,٦٧٠ ٥٣,٤ ٢,٦٧  .االجتماع

١٢١  ٤ 
حتفيز املشاركني يف االجتماع إلبـداء أرائهـم      

 متوسطة ٠,٦٩٤ ٥٣,٠ ٢,٦٥  .بكل حرية واحترامها

 متوسطة ٠,٧٢٧ ٥٢,٨ ٢,٦٤  .التقدمي لالجتماع بطريقة تربز أمهية عقده ١٢٠  ٥

١١٩  ٦ 
الزمـة عـن    مجع املعلومات واإلحصائيات ال   

 متوسطة ٠,٧٦١ ٥٢,٢ ٢,٦١  .موضوع االجتماع

 قليلة ٠,٥٧٤ ٥٠,٤ ٢,٥٢  .املهارة يف إدارة وقت االجتماع  ١٢٢  ٧

١٢٣ ٨ 
القدرة على التعامل مع أمناط السلوك املختلفة       

 قليلة ٠,٦٠٣ ٤٤,٤ ٢,٢٢  .للمشاركني يف االجتماع

  متوسطة ٠,٦٨٦ ٥٢,٢ ٢,٦١  املتوسط العام    
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٢٥١ 

 من أبعاد املهارات  أن متوسطات عبارات بعد إدارة االجتامعات بفاعليةيظهر اجلدول
) ٢,٢٢ – ٢,٨١( تراوحـت بـني القيادية اإلدارية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمـة

 .وفق مقياس التدرج اخلاميس الـذي حـدده الباحـث%) ٤٤,٤ –% ٥٦,٢(بنسبة مئوية بلغت 
، %)٥٢,٢(، بنــسبة مئويــة بلغــت )٢,٦١(البعــد حيـث بلــغ املتوســط العــام لعبــارات هـذا 

، وتقـع )٠,٥٩(، وكان املدى بني أعىل عبارة وأقـل عبـارة هـو )٠,٦٨٦(وبانحراف معياري 
ً فروقا بني العبارات، ووفقـا للمحـك فـإن لبقية العبارات عىل هذا املدى، حيث أظهر اجلدو ً

ت القياديـة اإلداريـة لـدى ضـباط  من أبعاد املهـارادرجة توفر بعد إدارة االجتامعات بفاعلية
 كانت بدرجـة متوسـطة، ويالحـظ تفـاوت اسـتجابات أفـراد اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة

 .جمتمع الدراسة عىل عبارات هذا البعد وفق املحك الذي وضعه الباحث

 :وكانت أعىل ثالث عبارات استجابات أفراد جمتمع الدراسة عىل النحو التايل
متابعة «: ، والتي تنص عىل)٢,٨١(، بمتوسط بلغ )١٢٥( العبارة احتلت املرتبة األوىل

التي تنص ) ٢,٧٤(بمتوسط بلغ ) ١١٨(، واحتلت املرتبة الثانية العبارة »تنفيذ نتائج االجتامع
حماور _املوضوع _املشاركني _  مدته _موعده (اإلعداد لالجتامع قبل عقده بتحديد «عىل 

التي تنص عىل ) ٢,٦٧(بمتوسط بلغ ) ١٢٤(ة الثالثة العبارة ، واحتلت املرتب»)الخ..االجتامع
 .»تلخيص وجهات النظر والقرارات يف آخر االجتامع«

 : أما أدنى ثالث عبارات الستجابات أفراد جمتمع الدراسة كانت عىل النحو التايل
مجع «، والتي تنص عىل )٢,٦١(، بمتوسط بلغ )١١٩(العبارة ) ٦(احتلت املرتبة 

العبارة ) ٧(، واحتلت املرتبة »ت واإلحصائيات الالزمة عن موضوع االجتامعاملعلوما
، واحتلت »املهارة يف إدارة وقت االجتامع«، والتي تنص عىل )٢,٥٢(، بمتوسط بلغ )١٢٢(

القدرة عىل التعامل مع «، والتي تنص عىل )٢,٢٢(، بمتوسط بلغ )١٢٣(العبارة ) ٨(املرتبة 
 .»مشاركني يف االجتامعأنامط السلوك املختلفة لل



 نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها/ الرابعالفصــــــل 
 

 

٢٥٢ 

  :إدارة الصراع: البعد العاشر )١٠(
  )٣١(جدول 

 من أبعاد املهارات القيادية إدارة الصراع يف بيئة العملاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لبعد 
 اإلدارية لدى ضباط اجلوازات مبنطقة مكة املكرمة

  الترتيب
العبارة يف 

  املقياس
  ترتيب العبارة 

  حسب املتوسطاتتنازلياً
  املتوسط
  احلسايب

النسبة 
  املئوية

االحنراف 
  املعياري

درجة 
  توفرها

  جداًقليلة ٠,٦٤٠ ٣١,٨ ١,٥٩  . يف بيئة العملالصراعحتليل أنواع  ١٢٧  ١
  جداًقليلة ٠,٥٦٢ ٣١,٤ ١,٥٧  . للصراعمعرفة اجلوانب االجيابية والسلبية ١٢٦  ٢
  جداًقليلة ٠,٦٤٢ ٣١,٤ ١,٥٧  .عمل يف بيئة ال الصراعحتليل مصادر ١٢٨  ٣

١٢٩  ٤ 
استخدام األساليب السلوكية والتنظيميـة     

  جداًقليلة ٠,٥٨٢ ٣٠,٠ ١,٥٠  . الصراعالفعالة يف إدارة

١٣٠  ٥ 
استثمار اجلوانب االجيابية للصراع يف رفـع       

  جداًقليلة ٠,٥٨٠ ٢٩,٢ ١,٤٦  .مستوى األداء

  جداً قليلة ٠,٦٠١ ٣٠,٧٦ ١,٥٤  املتوسط العام    

 مـن أبعـاد يظهر اجلدول أن متوسـطات عبـارات بعـد إدارة الـرصاع يف بيئـة العمـل
 – ١,٥٩( تراوحـت بـني املهارات القيادية اإلدارية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة

وفق مقياس التـدرج اخلـاميس الـذي حـدده %) ٢٩,٢ –% ٣١,٨(بنسبة مئوية بلغت ) ١,٤٦
، %)٣٠,٨(، بنسبة مئوية بلغت )١,٥٤( العام لعبارات هذا البعد  حيث بلغ املتوسط.الباحث

، وتقـع )٠,١٣(، وكان املدى بني أعىل عبارة وأقـل عبـارة هـو )٠,٦٠١(وبانحراف معياري 
ً فروقا بني العبارات، ووفقـا للمحـك فـإن لبقية العبارات عىل هذا املدى، حيث أظهر اجلدو ً

 من أبعاد املهارات القياديـة اإلداريـة لـدى ضـباط لعملدرجة توفر بعد إدارة الرصاع يف بيئة ا
ً كانت بدرجة قليلة جدا، ويالحظ انخفاض اسـتجابات أفـراد اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة

 .جمتمع الدراسة عىل عبارات هذا البعد وفق املحك الذي وضعه الباحث

 :وكانت أعىل عبارتني استجابات أفراد جمتمع الدراسة عىل النحو التايل
حتليل «: ، والتي تنص عىل)١,٥٩(، بمتوسط بلغ )١٢٧(احتلت املرتبة األوىل العبارة 
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) ١,٥٧(بمتوسط بلغ ) ١٢٦(، واحتلت املرتبة الثانية العبارة »أنواع الرصاع يف بيئة العمل
 .»للرصاع معرفة اجلوانب االجيابية والسلبية «التي تنص عىل 

 : تمع الدراسة كانت عىل النحو التايلأما أدنى عبارتني الستجابات أفراد جم
، والتي تنص عىل )١,٥٠(، بمتوسط بلغ )١٢٩(العبارة ) ٤(احتلت املرتبة 

) ٥(، واحتلت املرتبة »استخدام األساليب السلوكية والتنظيمية الفعالة يف إدارة الرصاع«
  بية للرصاعاستثامر اجلوانب االجيا«، والتي تنص عىل )١,٤٦(، بمتوسط بلغ )١٣٠(العبارة 

 .»يف رفع مستوى األداء

  :إدارة ضغوط العمل: البعد الحادي عشر )١١(
  )٣٢(جدول 

 من أبعاد املهارات القيادية اإلدارية إدارة ضغوط العملاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لبعد 
 لدى ضباط اجلوازات مبنطقة مكة املكرمة

  الترتيب
العبارة يف 

  املقياس
  ة ترتيب العبار

 تنازلياً حسب املتوسطات
  املتوسط
  احلسايب

النسبة 
  املئوية

االحنراف 
  املعياري

درجة 
  توفرها

١٣١  ١ 
حتديد املصادر التنظيمية  والذاتية املؤدية إىل       

 قليلة ٠,٧٩٦ ٣٦,٨ ١,٨٤  .ضغوط العمل

١٣٢  ٢ 
استخدام األساليب الفعالـة للتقليـل مـن     

  جداًقليلة ٠,٦٢٧ ٣١,٦  ١,٥٨  .األعباء املسببة لضغوط العمل

١٣٣  ٣ 
استخدام األساليب السلوكية الفعالة للتعامل     

  جداًقليلة ٠,٦٦١ ٣١,٦ ١,٥٨  .مع ضغوط العمل

   جداًقليلة ٠,٦٩٥ ٣٣,٤ ١,٦٧  املتوسط العام    

 من أبعاد املهارات يظهر اجلدول أن متوسطات عبارات بعد إدارة ضغوط العمل
) ١,٥٨ –١,٨٤( تراوحت بني ت بمنطقة مكة املكرمةالقيادية اإلدارية لدى ضباط اجلوازا

 .وفق مقياس التدرج اخلاميس الذي حدده الباحث%) ٣٣,٦ –%٣٦,٨(بنسبة مئوية بلغت 
، %)٣٣,٤(، بنسبة مئوية بلغت )١,٦٧(حيث بلغ املتوسط العام لعبارات هذا البعد 

، وتقع )٠,٢٦(هو ، وكان املدى بني أعىل عبارة وأقل عبارة )٠,٦٩٥(وبانحراف معياري 
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ً فروقا بني العبارات، ووفقا للمحك فإن لبقية العبارات عىل هذا املدى، حيث أظهر اجلدو ً
 من أبعاد املهارات القيادية اإلدارية لدى ضباط اجلوازات درجة توفر بعد إدارة ضغوط العمل

تمع ً كانت بدرجة قليلة جدا، ويالحظ انخفاض استجابات أفراد جمبمنطقة مكة املكرمة
 .الدراسة عىل عبارات هذا البعد وفق املحك

، بمتوسـط بلـغ )١٣١(وكانت أعىل عبارة استجابات أفراد جمتمـع الدراسـة العبـارة 
 .»حتديد املصادر التنظيمية  والذاتية املؤدية إىل ضغوط العمل«: ، والتي تنص عىل)١,٨٤(

، بمتوسـط بلـغ )١٣٣(ة أما أدنى عبارة الستجابات أفراد جمتمع الدراسـة كانـت العبـار
 .»استخدام األساليب السلوكية الفعالة للتعامل مع ضغوط العمل«، والتي تنص عىل )١,٥٨(

  :كتابة التقارير: البعد الثاني عشر )١٢(
  )٣٣(جدول 

 من أبعاد املهارات القيادية اإلدارية لدى كتابة التقاريراملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لبعد 
 ازات مبنطقة مكة املكرمةضباط اجلو

العبارة يف   الترتيب
  املقياس

  ترتيب العبارة 
 تنازلياً حسب املتوسطات

  املتوسط
  احلسايب

النسبة 
  املئوية

االحنراف 
  املعياري

درجة 
  توفرها

١٣٥  ١ 
حتديد اهلدف من التقرير بكل دقة  قبل البدء يف          

 متوسطة ٠,٧٨٧ ٥٨,٦ ٢,٩٣  .كتابته

١٣٩  ٢ 
ملنطقي وترابط األفكار بـني     مراعاة التسلسل ا  

 متوسطة ٠,٧٩٩ ٥٦,٤ ٢,٨٢  .أجزاء التقرير

 متوسطة ٠,٨٠١ ٥٦,٢ ٢,٨١  .اختتام التقرير بالتوصيات املالئمة ملوضوعه  ١٤٠  ٣
 متوسطة ٠,٧٧٣ ٥٦,٠ ٢,٨٠  .االستناد على احلقائق لدعم التقرير ١٣٧  ٤

١٣٤  ٥ 
كتابة تقارير مقنعة  ذات تأثري يف عملية اختـاذ          

 متوسطة ٠,٨١٢ ٥٥,٠ ٢,٧٥  .قرارال

١٣٨  ٦ 
اإلجياز واملوضـوعية  والوضـوح يف كتابـة         

 متوسطة ٠,٧٦٩ ٥٤,٦ ٢,٧٣  .التقارير

١٣٦  ٧ 
مراعاة الفروق الفردية بني أألشخاص املوجه هلم       
التقرير مـن حيـث الـسمات الشخـصية         

  اخل..والصالحيات واملستوى الوظيفي والعلمي
 قليلة ٠,٨٢٠ ٤٨,٤ ٢,٤٢

  متوسطة ٠,٧٩٤ ٥٥,٠ ٢,٧٥  توسط العامامل    
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 مـن أبعـاد املهـارات القياديـة يظهر اجلدول أن متوسطات عبارات بعد كتابة التقارير
بنـسبة ) ٢,٤٢ – ٢,٩٣( تراوحـت بـني اإلدارية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكـة املكرمـة

 حيـث .ثوفق مقياس التدرج اخلاميس الذي حـدده الباحـ%) ٤٨,٤ –% ٥٨,٦(مئوية بلغت 
، وبـانحراف %)٥٥,٠(، بنـسبة مئويـة بلغـت )٢,٧٥(بلغ املتوسط العام لعبارات هذا البعـد 

، وتقع بقية العبـارات )٠,٥١(، وكان املدى بني أعىل عبارة وأقل عبارة هو )٠,٧٩٤(معياري 
ً فروقا بني العبارات، ووفقا للمحك فإن درجة تـوفر بعـد لعىل هذا املدى، حيث أظهر اجلدو ً

  من أبعاد املهارات القيادية اإلدارية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكـة املكرمـةة التقاريركتاب
كانت بدرجة متوسطة، ويالحظ تفاوت استجابات أفراد جمتمع الدراسـة عـىل عبـارات هـذا 

 .البعد وفق املحك الذي وضعه الباحث

 :يلوكانت أعىل عبارتني استجابات أفراد جمتمع الدراسة عىل النحو التا
حتديد «: ، والتي تنص عىل)٢,٩٣(، بمتوسط بلغ )١٣٥(احتلت املرتبة األوىل العبارة 

) ١٣٩(، واحتلت املرتبة الثانية العبارة »اهلدف من التقرير بكل دقة  قبل البدء يف كتابته
مراعاة التسلسل املنطقي وترابط األفكار بني أجزاء «التي تنص عىل ) ٢,٨٢(بمتوسط بلغ 

 .»التقرير
 : أما أدنى عبارتني الستجابات أفراد جمتمع الدراسة كانت عىل النحو التايل

اإلجياز «، والتي تنص عىل )٢,٧٣(، بمتوسط بلغ )١٣٨(العبارة ) ٦(احتلت املرتبة 
، بمتوسط بلغ )١٣٦(العبارة ) ٧(، واحتلت املرتبة »واملوضوعية  والوضوح يف كتابة التقارير

اعاة الفروق الفردية بني أألشخاص املوجه هلم التقرير من مر«، والتي تنص عىل )٢,٤٢(
  .»الخ..حيث السامت الشخصية والصالحيات واملستوى الوظيفي والعلمي
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  :تفويض السلطة: البعد الثالث عشر )١٣(
  )٣٤(جدول 

لدى  من أبعاد املهارات القيادية اإلدارية تفويض السلطةاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لبعد 
 ضباط اجلوازات مبنطقة مكة املكرمة

  الترتيب
العبارة يف 

  املقياس
  ترتيب العبارة 

 تنازلياً حسب املتوسطات
  املتوسط
  احلسايب

النسبة 
  املئوية

االحنراف 
  املعياري

درجة 
  توفرها

 عالية ٠,٥٧٩ ٧١,٠ ٣,٥٥  .إشعار من يلزم بعملية التفويض ١٤٤  ١

١٤١  ٢ 
 املفوضة لكـل    حتديد الصالحيات واملسؤوليات  

 متوسطة ٠,٥٣٤ ٦١,٠ ٣,٠٥  .مرؤوس بكل وضوح

١٤٧  ٣ 
تقدمي الدعم واملساندة للمفوض وخـصوصا يف       

 متوسطة ٠,٧٧٨ ٥٨,٠ ٢,٩٠  .احلاالت الطارئة

١٤٥  ٤ 
االحتفاظ بالصالحيات املهمة وتفويض البـاقي      

 متوسطة ٠,٦٥٦ ٥٣,٤ ٢,٦٧  .للمرؤوسني

١٤٦  ٥ 
للمفوض ملمارسة  توفري مجيع املعلومات الالزمة     

 قليلة ٠,٥٩٢ ٥١,٤ ٢,٥٧  .مهمته

 قليلة ٠,٥٣٣ ٥٠,٨ ٢,٥٤  .حتديد األهداف للمفوض وإعطاءه حرية التنفيذ ١٤٣  ٦

١٤٨  ٧ 
استخدام وسائل املتابعة واملراقبة املناسبة علـى       

  .املهام املفوضة
 قليلة ٠,٦٤٢ ٤٨,٦ ٢,٤٣

١٤٢ ٨ 
وض املوازنة بني الصالحيات املمنوحة وخربة املف     

 قليلة ٠,٦٥١ ٤٣,٤ ٢,١٧  .له وقدراته وحاجة العمل

  متوسطة ٠,٦٢١ ٥٤,٨ ٢,٧٤  املتوسط العام    

 من أبعاد املهـارات القياديـة يظهر اجلدول أن متوسطات عبارات بعد تفويض السلطة
بنـسبة ) ٢,١٧ – ٣,٥٥( تراوحـت بـني اإلدارية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكـة املكرمـة

 حيـث .وفق مقياس التدرج اخلاميس الذي حـدده الباحـث%) ٤٣,٤ –% ٧١,٠(مئوية بلغت 
، وبـانحراف %)٥٤,٨(، بنـسبة مئويـة بلغـت )٢,٧٤(بلغ املتوسط العام لعبارات هذا البعـد 

، وتقع بقية العبـارات )١,٣٨(، وكان املدى بني أعىل عبارة وأقل عبارة هو )٠,٦٢١(معياري 
ًا بني العبارات، ووفقا للمحك فإن درجة تـوفر بعـد  فروقلعىل هذا املدى، حيث أظهر اجلدو ً

  من أبعاد املهارات القيادية اإلدارية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمةتفويض السلطة
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كانت بدرجة متوسطة، ويالحظ تفاوت استجابات أفراد جمتمع الدراسـة عـىل عبـارات هـذا 
 .البعد وفق املحك الذي وضعه الباحث

 :الث عبارات استجابات أفراد جمتمع الدراسة عىل النحو التايلوكانت أعىل ث
إشعار «: ، والتي تنص عىل)٣,٥٥(، بمتوسط بلغ )١٤٤(احتلت املرتبة األوىل العبارة 

التي ) ٣,٠٥(بمتوسط بلغ ) ١٤١(، واحتلت املرتبة الثانية العبارة »من يلزم بعملية التفويض
، واحتلت » املفوضة لكل مرؤوس بكل وضوححتديد الصالحيات واملسؤوليات«تنص عىل 

تقديم الدعم واملساندة «التي تنص عىل ) ٢,٩٠(بمتوسط بلغ ) ١٤٧(املرتبة الثالثة العبارة 
 .»للمفوض وخصوصا يف احلاالت الطارئة

 : أما أدنى ثالث عبارات الستجابات أفراد جمتمع الدراسة كانت عىل النحو التايل
حتديد «، والتي تنص عىل )٢,٥٤(، بمتوسط بلغ )١٤٣ (العبارة) ٦(احتلت املرتبة 

، بمتوسط )١٤٨(العبارة ) ٧(، واحتلت املرتبة »األهداف للمفوض وإعطاءه حرية التنفيذ
، »استخدام وسائل املتابعة واملراقبة املناسبة عىل املهام املفوضة«، والتي تنص عىل )٢,٤٣(بلغ 

املوازنة بني «، والتي تنص عىل )٢,١٧(ط بلغ ، بمتوس)١٤٢(العبارة ) ٨(واحتلت املرتبة 
 .»الصالحيات املمنوحة وخربة املفوض له وقدراته وحاجة العمل

  :مهارة التفاوض: البعد الرابع عشر )١٤(
  )٣٥(جدول 

 من أبعاد املهارات القيادية اإلدارية لدى مهارة التفاوضاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لبعد 
  مبنطقة مكة املكرمةضباط اجلوازات

  الترتيب
العبارة يف 

  املقياس
  ترتيب العبارة 

  تنازلياً حسب املتوسطات
  املتوسط
  احلسايب

النسبة 
  املئوية

االحنراف 
  املعياري

درجة 
  توفرها

 متوسطة ٠,٦٨١ ٥٧,٢ ٢,٨٦  إعداد األسئلة اليت جيب توجيهها أثناء جلسة التفاوض   ٠ذ١٥  ٢

وضات دون مساومة على حتديد هدف ائي للمفا  ١٤٩  1
  .أهداف أخرى

 متوسطة ٠,٧٣١  ٥٦,٨ ٢,٨٤

 قليلة ٠,٥٨٦ ٥١,٤ ٢,٥٧  مجع املعلومات واحلقائق اليت تساند املوقف التفاوضي   ١٥٢  ٣
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  الترتيب
العبارة يف 

  املقياس
  ترتيب العبارة 

  تنازلياً حسب املتوسطات
  املتوسط
  احلسايب

النسبة 
  املئوية

االحنراف 
  املعياري

درجة 
  توفرها

 قليلة ٠,٥٨٥ ٤٧,٠ ٢,٣٥  .توقع األسئلة اليت سيوجهها الطرف األخر  ١٥١  ٤

أخذ  احتياجات الطرف اآلخر بعني االعتبار عند   ١٥٤  ٥
  .تفاوض معهال

 قليلة ٠,٥٤٩ ٤٥,٨ ٢,٢٩

توزيع األدوار املناسبة علي الفريق التفاوضي الذي   ١٥٣  ٦
  .تقوده  قبل عملية التفاوض

 قليلة ٠,٥٦١ ٣٦,٠ ١,٨٠

  جداًقليلة ٠,٥٨٥ ٣٢,٤ ١,٦٢  .تغيري النمط التفاوضي حسب املواقف املختلفة  ١٥٥  ٧

  قليلة ٠,٦١١ ٤٦,٦ ٢,٣٣  املتوسط العام    

ر اجلدول أن متوسطات عبارات بعد مهارة التفاوض من أبعاد املهـارات القياديـة يظه
بنـسبة ) ١,٦٢ – ٣,١٦(اإلدارية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكـة املكرمـة تراوحـت بـني 

 حيـث .وفق مقياس التدرج اخلاميس الذي حـدده الباحـث%) ٣٢,٤ –% ٦٣,٢(مئوية بلغت 
، وبـانحراف %)٤٦,٦(، بنـسبة مئويـة بلغـت )٢,٣٣(عـد بلغ املتوسط العام لعبارات هذا الب

، وتقع بقية العبـارات )١,٢٤(، وكان املدى بني أعىل عبارة وأقل عبارة هو )٠,٦١١(معياري 
ًعىل هذا املدى، حيث أظهر اجلدول فروقا بني العبارات، ووفقا للمحك فإن درجة تـوفر بعـد  ً

دارية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة مهارة التفاوض من أبعاد املهارات القيادية اإل
كانت بدرجة قليلة، ويالحظ تفاوت استجابات أفراد جمتمع الدراسة عىل عبارات هـذا البعـد 

 .وفق املحك الذي وضعه الباحث
 :وكانت أعىل عبارتني استجابات أفراد جمتمع الدراسة عىل النحو التايل

إعداد «التي تنص عىل ) ٢,٨٦(وسط بلغ بمت) ١٥٠(احتلت املرتبة األوىل العبارة 
، )١٤٩(، واحتلت املرتبة األوىل العبارة »األسئلة التي جيب توجيهها أثناء جلسة التفاوض

حتديد هدف هنائي للمفاوضات دون مساومة عىل «: ، والتي تنص عىل)٢,٨٤(بمتوسط بلغ 
 .»أهداف أخرى

 : نت عىل النحو التايلأما أدنى عبارتني الستجابات أفراد جمتمع الدراسة كا
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توزيع «، والتي تنص عىل )١,٨٠(، بمتوسط بلغ )١٥٣(العبارة ) ٦(احتلت املرتبة 
) ٧(، واحتلت املرتبة »األدوار املناسبة عيل الفريق التفاويض الذي تقوده  قبل عملية التفاوض

 تغيري النمط التفاويض حسب«، والتي تنص عىل )١,٦٢(، بمتوسط بلغ )١٥٥(العبارة 
 .»املواقف املختلفة

  :االبتكار: البعد الخامس عشر )١٥(
  )٣٦(جدول 

 من أبعاد املهارات القيادية اإلدارية لدى ضباط االبتكاراملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لبعد 
 اجلوازات مبنطقة مكة املكرمة

  الترتيب
العبارة يف 

  املقياس
  ترتيب العبارة 

 تنازلياً حسب املتوسطات
  وسطاملت

  احلسايب
النسبة 
  املئوية

االحنراف 
  املعياري

درجة 
  توفرها

 متوسطة ٠,٦٤٢ ٥٨,٢ ٢,٩١  .التمتع بالصرب واملثابرة لبلوغ األهداف  ١٥٦  ١
 قليلة ٠,٧١٨ ٥١,٦ ٢,٥٨  .املبادرة حنو التجديد والتطوير يف العمل  ١٥٨  ٢

١٥٩  ٣  
القدرة على إقناع الرؤساء واملرؤوسني باألفكـار       

 قليلة ٠,٦٩٩ ٥١,٦ ٢,٥٨  اجلديدة 

 قليلة ٠,٦٤٨ ٥١,٤ ٢,٥٧  .ابتكار أساليب جديدة حلل املشكالت  ١٥٧  ٤

١٦٥  ٥  
  مـع املواقـف      ليتالءماملرونة وتعديل األسلوب    

 قليلة ٠,٥٤٩ ٤٩,٢ ٢,٤٦  .والظروف املختلفة

١٦٠  ٦  
تشجيع العاملني على طرح األفكار اجلديدة لتطوير       

  العمل 
 قليلة ٠,٥٩٣ ٤٧,٨ ٢,٣٩

 قليلة ٠,٦٤٩ ٤٧,٨ ٢,٣٩  اقتراح األفكار اجلريئة املبتكرة يف جمال العمل  ١٦٤  ٧
 قليلة ٠,٥٥٤ ٤٤,٦ ٢,٢٣  .جتريب اجلديد من األساليب ألداء العمل  ١٦١  ٨
 قليلة ٠,٥٦٤ ٤٢,٦ ٢,١٣  استشراف املستقبل واالستعداد له  ١٦٣  ٩

١٦٢  ١٠  
االستفادة من  الدراسات والبحوث وخربات ذوي       

  جداًقليلة ٠,٥٤٨ ٢٧,٨ ١,٣٩  .ختصاصاال

  قليلة ٠,٦١٦ ٤٧,٢ ٢,٣٦  املتوسط العام    

 من أبعاد املهارات القيادية اإلداريـة يظهر اجلدول أن متوسطات عبارات بعد االبتكار
بنسبة مئوية بلغـت ) ١,٣٩ – ٢,٩١( تراوحت بني لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة
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 حيـث بلـغ املتوسـط .س التدرج اخلاميس الذي حدده الباحثوفق مقيا%) ٢٧,٨ –% ٥٨,٢(
، وبــانحراف معيــاري %)٤٧,٢(، بنــسبة مئويــة بلغــت )٢,٣٦(العــام لعبــارات هــذا البعــد 

، وتقع بقية العبارات عىل هذا )١,٥٢(، وكان املدى بني أعىل عبارة وأقل عبارة هو )٠,٦١٦(
 ًقا للمحك فإن درجة توفر بعـد االبتكـارً فروقا بني العبارات، ووفلاملدى، حيث أظهر اجلدو

 كانـت بدرجـة من أبعاد املهارات القيادية اإلدارية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة
قليلة، ويالحظ تفاوت استجابات أفراد جمتمع الدراسة عىل عبارات هذا البعـد وفـق املحـك 

 .الذي وضعه الباحث

 : جمتمع الدراسة عىل النحو التايلوكانت أعىل ثالث عبارات استجابات أفراد
التمتع «: ، والتي تنص عىل)٢,٩١(، بمتوسط بلغ )١٥٦(احتلت املرتبة األوىل العبارة 
) ٢,٥٨(بمتوسط بلغ ) ١٥٨(، واحتلت املرتبة الثانية العبارة »بالصرب واملثابرة لبلوغ األهداف

حتلت املرتبة الثالثة العبارة ، وا»املبادرة نحو التجديد والتطوير يف العمل«التي تنص عىل 
القدرة عىل إقناع الرؤساء واملرؤوسني «التي تنص عىل ) ٢,٥٨(بمتوسط بلغ ) ١٥٩(

 .»باألفكار اجلديدة
 : أما أدنى ثالث عبارات الستجابات أفراد جمتمع الدراسة كانت عىل النحو التايل

جتريب «نص عىل ، والتي ت)٢,٢٣(، بمتوسط بلغ )١٦١(العبارة ) ٨(احتلت املرتبة 
، بمتوسط بلغ )١٦٣(العبارة ) ٩(، واحتلت املرتبة »اجلديد من األساليب ألداء العمل

العبارة ) ١٠(، واحتلت املرتبة »استرشاف املستقبل واالستعداد له«، والتي تنص عىل )٢,١٣(
االستفادة من الدراسات والبحوث «، والتي تنص عىل )١,٣٩(، بمتوسط بلغ )١٦٢(

 .»ي االختصاصوخربات ذو
وبعد أن عرض الباحث ملتوسطات عبارات مجيع أبعاد املهارات القيادية اإلدارية لدى 
ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة تم حساب املتوسطات احلسابية اإلمجالية جلميع أبعاد 

 .املهارات اإلدارية، واجلدول التايل يوضح ذلك
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  )٣٧(جدول 
 لدى القيادية اإلداريةبعاد املهارات ألواالحنرافات املعيارية املتوسطات احلسابية اإلمجالية 

  ضباط اجلوازات مبنطقة مكة املكرمة

  األبعادترتيب   م
  تنازلياً حسب املتوسطات

النسبة   املتوسط
  املئوية

االحنراف 
  املعياري

درجة 
  توفرها

  متوسطة ٠,٦٤٠ ٥٦,٨ ٢,٨٤  اختيار املوظفني  ١
  متوسطة ٠,٦٨٤ ٥٥,٤ ٢,٧٧  تحل املشكالت واختاذ القرارا  ٢
  متوسطة ٠,٧٩٤ ٥٥,٠ ٢,٧٥  كتابة التقارير  ٣
  متوسطة ٠,٦٢١ ٥٤,٨ ٢,٧٤  تفويض السلطة  ٤
  متوسطة ٠,٦٨٦ ٥٢,٢ ٢,٦١  إدارة االجتماعات  ٥
  قليلة ٠,٦١٠ ٥١,٠ ٢,٥٥  التنظيم  ٦
  قليلة ٠,٥٩٧ ٤٨,٢ ٢,٤١  التخطيط  ٧
  قليلة ٠,٦١٦ ٤٧,٢ ٢,٣٦  االبتكار  ٨
  قليلة ٠,٦١١ ٤٦,٦ ٢,٣٣  وضالتفا  ٩

  قليلة  ٠,٦١١ ٤٢,٦ ٢,١٣  تقييم أداء املوظفني  ١٠
  قليلة ٠,٦١٤ ٤١,٦ ٢,٠٨  إدارة الوقت  ١١
   جداًقليلة ٠,٦٩٥ ٣٣,٤ ١,٦٧  إدارة ضغوط العمل  ١٢
   جداًقليلة ٠,٦٠١ ٣٠,٧٦ ١,٥٤   يف بيئة العملالصراعإدارة   ١٣
  جداً قليلة ٠,٥٤٢ ٢٧,٢ ١,٣٦  إدارة التغيري  ١٤
   جداًقليلة ٠,٣٨٤ ٢٢,٨ ١,١٤  إدارة األزمات  ١٥
  قليلة ٠,٦٢٠ ٤٤,٤ ٢,٢٢  املتوسط اإلمجايل للمهارات اإلدارية  

يتبني من اجلدول السابق أن املتوسط احلسايب اإلمجايل للمهارات القيادية اإلدارية لدى 
وكان أعىل ثالث وبدرجة توافر قليلة، ) ٢,٢٢(ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة بلغ 

، ومهارة حل املشكالت )٢,٨٤(مهارة اختيار املوظفني بمتوسط بلغ : ًمهارات توافرا هي
، بينام )٢,٧٥(، ومهارة كتابة التقارير بمتوسط بلغ )٢,٧٧(واختاذ القرارات بمتوسط بلغ 

 ،)١,٥٤(ًكانت أقل ثالث مهارات توافرا مهارة إدارة الرصاع يف بيئة العمل بمتوسط بلغ 
 ).١,١٤(، ومهارة إدارة األزمات بمتوسط بلغ )١,٣٦(ومهارة إدارة التغيري بمتوسط بلغ 
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  : سؤال الرابع نتائج ال .٤

( ما درجة أمهية االحتيـاج التـدريبي عـىل املهـارات القياديـة : ينص السؤال الرابع عىل
وازات بمنطقة مكـة لكل مستوى من املستويات القيادية لضباط اجل)  اإلدارية،اإلنسانية، الفنية

 املكرمة من وجهة نظر ضباط القيادة التنفيذية ؟
 عَّتم استخراج املتوسـطات احلـسابية والنـسب املئويـة جلميـل الإلجابة عىل هذا السؤو

لتـدريبي عـىل املهـارات القياديـة درجة أمهية االحتياج ا استجابات أفراد جمتمع الدراسة حول
ل مستوى من املستويات القياديـة لـضباط اجلـوازات بمنطقـة لك) اإلدارية ،اإلنسانية، الفنية(

 .مكة املكرمة من وجهة نظر ضباط القيادة التنفيذية، وفيام ييل توضيح ذلك
  )٣٨(جدول 

والنسب املئوية الستجابات أفراد جمتمع الدراسة حول  درجة أمهية االحتياج التدرييب املتوسطات احلسابية 
لكل مستوى من املستويات القيادية لضباط اجلوازات ) اإلدارية  ،اإلنسانية، فنيةال( على املهارات القيادية 

 مبنطقة مكة املكرمة من وجهة نظر ضباط القيادة التنفيذية

  درجة أمهية احلاجة التدريبية للمستوى القيادي من وجهة نظر القيادة التنفيذية
 املهارة  احملور  قيادة العلياال  القيادة الوسطى  القيادة التنفيذية

 التقدير النسبة املتوسط التقدير النسبة  املتوسط التقدير النسبة املتوسط
 قليلة جداً ٢٨,٦ ١,٤٣ عالية ٧٧,٨ ٣,٨٩ عالية جداً ٩٩,٨ ٤,٩٩  .كشـف التزوير

 قليلة جداً ٢٩,٤ ١,٤٧ عالية ٧٥,٤ ٣,٧٧ عالية جداً ٩٩,٨ ٤,٩٩  .التحقيـق
حلاسـب  استخدام ا 

 عالية ٧٣,٦ ٣,٦٨ عالية جداً ٨٨,٦ ٤,٤٣ عالية جداً ٩٩,٨ ٤,٩٩  .اآليل

 قليلة ٤٨,٠ ٢,٤٠ عالية ٧٩,٢ ٣,٩٦ عالية جداً ٩٨,٦ ٤,٩٣  .األعمال امليدانية
ــة  ــام باألنظم اإلمل

 عالية جداً ٩٩,٢ ٤,٩٦ عالية جداً ٩٩,٤ ٤,٩٧ عالية جداً ٩٨,٨ ٤,٩٤  .واللوائح

فنية
ت ال

هارا
امل

  

  متوسطة ٥٥,٨ ٢,٧٩  عالية جداً ٨٤,٠ ٤,٢٠  عالية جداً ٩٩,٤ ٤,٩٧  اإلمجايل
االتصال والتفاعـل   

  مع اآلخرين 
 عالية جداً ٩٦,٢ ٤,٨١ عالية جداً ٩٨,٤ ٤,٩٢ عالية جداً ٩٥,٨ ٤,٧٩

 عالية ٨٢,٨ ٤,١٤ عالية جداً ٩٤,٨ ٤,٧٤ عالية جداً ٩١,٠ ٤,٥٥  بناء فرق العمــل
انية عالية جداً ٩٨,٠ ٤,٩٠ عالية جداً ٩٨,٤ ٤,٩٢ عالية جداً ٩٥,٢ ٤,٧٦  لنيحتفيز العـــام

إلنس
ت ا

هارا
امل

  عالية جداً ٩٢,٤ ٤,٦٢  عالية جداً ٩٧,٢ ٤,٨٦  عالية جداً ٩٤,٠ ٤,٧٠  اإلمجايل  
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  درجة أمهية احلاجة التدريبية للمستوى القيادي من وجهة نظر القيادة التنفيذية
 املهارة  احملور  قيادة العلياال  القيادة الوسطى  القيادة التنفيذية

 التقدير النسبة املتوسط التقدير النسبة  املتوسط التقدير النسبة املتوسط
 عالية جداً ٩٩,٢ ٤,٩٦ عالية جداً ٩٣,٠ ٤,٦٥ متوسطة ٦١,٨ ٣,٠٩  .التخطيـط

 عالية جداً ٩٨,٠ ٤,٩٠ عالية جداً ٩٦,٢ ٤,٨١  ةمتوسط ٦٦,٦ ٣,٣٣  .التنظيـم
 عالية جداً ٩٦,٨ ٤,٨٤  عالية جداً ٩٩,٠ ٤,٩٥ عالية ٧٦,٢ ٣,٨١  .اختيار املوظفيـن

 عالية جداً ٩٨,٢ ٤,٩١ عالية جداً ٩٩,٢ ٤,٩٦ عالية جداً ٩٥,٤ ٤,٧٧  .تقييم أداء املوظفني
 عالية جداً ٩٩,٦ ٤,٩٨  جداًعالية ٩٤,٠ ٤,٧  قليلة ٤٩,٤ ٢,٤٧  .التغييـرإدارة 

ــشكالت  ــل امل ح
 عالية جداً ٩٩,٨ ٤,٩٩ عالية جداً ٩٨,٨ ٤,٩٤ عالية ٧١,٠ ٣,٥٥  واختاذ القرارات

 عالية جداً ٩٩,٤ ٤,٩٧ عالية جداً ٩٦,٤ ٤,٨٢ متوسطة ٥٢,٠ ٢,٦٠  .إدارة األزمـات
 الية جداًع ٩٩,٤ ٤,٩٧ عالية جداً ٩٨,٨ ٤,٩٤ عالية ٧١,٤ ٣,٥٧  .إدارة الوقـت

إدارة 
 عالية جداً ٩٩,٤ ٤,٩٧ عالية جداً ٩٨,٦ ٤,٩٣ متوسطة ٦٧,٤ ٣,٣٧  .االجتماعـات

 يف بيئة الصراعإدارة 
 عالية جداً ٩٩,٢ ٤,٩٦ عالية جداً ٩٩,٠ ٤,٩٥ عالية ٧٠,٦ ٣,٥٣  العمل 

 عالية جداً ٩٩,٢ ٤,٩٦ عالية جداً ٩٨,٦ ٤,٩٣ متوسطة ٥٥,٢ ٢,٧٦  .إدارة ضغوط العمل
 قليلة ٤٠,٢ ٢,٠١ عالية جداً ٩٢,٠ ٤,٦٠ عالية جداً ٩٨,٨ ٤,٩٤  .كتابة التقـارير

 عالية جداً ٩٩,٢ ٤,٩٦ عالية جداً ٩٥,٤ ٤,٧٧  متوسطة ٥٤,٦ ٢,٧٣  تفويض السلطـة 
 عالية جداً ٩٩,٤ ٤,٩٧ عالية جداً ٩٣,٨ ٤,٦٩ قليلة ٤٢,٤ ٢,١٢  .التفـاوض

 عالية ٧٢,٤ ٣,٦٢ عالية جداً ٨٧,٠ ٤,٣٥ عالية جداً ٩٧,٨ ٤,٨٩  االبتكار
رية

إلدا
ت ا

هارا
امل

  

 عالية جداً ٩٢,٨ ٤,٦٤  عالية جداً ٩٦,٠ ٤,٨٠  عايل ٦٨,٨ ٣,٤٤  اإلمجايل

درجة أمهية االحتياج التدريبي عىل املهارات حول وبالنظر إىل املتوسطات اإلمجالية 
لضباط اجلوازات لكل مستوى من املستويات القيادية ) اإلدارية ،اإلنسانية، الفنية( القيادية 

نجد املتوسط اإلمجايل هلا من ، بمنطقة مكة املكرمة من وجهة نظر ضباط القيادة التنفيذية
بنسبة مئوية ) ٤,٩٧(وجهة نظر القيادة التنفيذية حول أمهية حاجتها التدريبية ألنفسهم بلغ 

يبية ًوبدرجة عالية جدا، وبلغ املتوسط اإلمجايل لدرجة أمهية احلاجة التدر%) ٩٩,٤(
بنسبة مئوية بلغت ) ٤,٢٠(للقيادة الوسطى من وجهة نظر القيادة التنفيذية ، للمهارات الفنية
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٢٦٤ 

ًوبدرجة عالية جدا، وبلغ املتوسط اإلمجايل لدرجة أمهية احلاجة التدريبية %) ٨٤,٠(
بنسبة مئوية بلغت ) ٢,٧٩(للقيادة العليا من وجهة نظر القيادة التنفيذية ، للمهارات الفنية

 .وبدرجة متوسطة%) ٥٥,٨(
حول درجة أمهية احلاجات التدريبية ألبعاد كام أنه بالنظر إىل املتوسطات اإلمجالية 

املهارات القيادية اإلنسانية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة لكل مستوى من 
وجهة نظر  نجد املتوسط اإلمجايل هلا من املستويات القيادية من وجهة نظر القيادة التنفيذية

%) ٩٤,٠(بنسبة مئوية ) ٤,٧٠(القيادة التنفيذية حول أمهية حاجتها التدريبية ألنفسهم بلغ 
ًوبدرجة عالية جدا، وبلغ املتوسط اإلمجايل لدرجة أمهية احلاجة التدريبية للمهارات اإلنسانية 

%) ٩٧,٢(بنسبة مئوية بلغت ) ٤,٨٦(للقيادة الوسطى من وجهة نظر القيادة التنفيذية 
ًوبدرجة عالية جدا، وبلغ املتوسط اإلمجايل لدرجة أمهية احلاجة التدريبية للمهارات اإلنسانية 

وبدرجة %) ٩٢,٤(بنسبة مئوية بلغت ) ٤,٦٢(للقيادة العليا من وجهة نظر القيادة التنفيذية 
 .ًعالية جدا

بية ألبعاد حول درجة أمهية احلاجات التدريكام أنه بالنظر إىل املتوسطات اإلمجالية 
 لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة لكل مستوى من القيادية اإلداريةاملهارات 

 نجد املتوسط اإلمجايل هلا من وجهة نظر املستويات القيادية من وجهة نظر القيادة التنفيذية
) %٦٨,٨(بنسبة مئوية ) ٣,٤٤(القيادة التنفيذية حول أمهية حاجتها التدريبية ألنفسهم بلغ 

وبدرجة عالية، وبلغ املتوسط اإلمجايل لدرجة أمهية احلاجة التدريبية للمهارات اإلدارية 
%) ٩٦,٠(بنسبة مئوية بلغت ) ٤,٨٠(للقيادة الوسطى من وجهة نظر القيادة التنفيذية 

ًوبدرجة عالية جدا، وبلغ املتوسط اإلمجايل لدرجة أمهية احلاجة التدريبية للمهارات اإلدارية 
وبدرجة %) ٩٢,٨(بنسبة مئوية بلغت ) ٤,٦٤(ة العليا من وجهة نظر القيادة التنفيذية للقياد

 .ًعالية جدا
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٢٦٥ 

  : سؤال الخامس نتائج ال .٥

، الفنية( ما درجة أمهية االحتياج التدريبي عىل املهارات القيادية  :ينص السؤال اخلامس عىل
 لضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة لكل مستوى من املستويات القيادية) اإلدارية ،اإلنسانية

 من وجهة نظر ضباط القيادة الوسطى ؟
 عَّتم استخراج املتوسـطات احلـسابية والنـسب املئويـة جلميـل الإلجابة عىل هذا السؤو

لتـدريبي عـىل املهـارات القياديـة استجابات أفراد جمتمع الدراسة حول درجة أمهية االحتياج ا
لكل مستوى من املستويات القيادية لـضباط اجلـوازات بمنطقـة ) ية اإلدار ،اإلنسانية، الفنية(

 .مكة املكرمة من وجهة نظر ضباط القيادة الوسطى، وفيام ييل توضيح ذلك
  )٣٩(جدول 

والنسب املئوية الستجابات أفراد جمتمع الدراسة حول درجة أمهية احلاجات التدريبية املتوسطات احلسابية 
ارات القيادية لدى ضباط اجلوازات مبنطقة مكة املكرمة لكل مستوى من ألبعاد كل مهارة من امله

  املستويات القيادية من وجهة نظر القيادة الوسطى
  درجة أمهية احلاجة التدريبية للمستوى القيادي من وجهة نظر القيادة الوسطى

 املهارة  احملور  القيادة العليا  القيادة الوسطى  القيادة التنفيذية

طاملتوس  التقدير النسبة املتوسط التقدير النسبة  املتوسط التقدير النسبة  

 قليلة جداً ٢٣,٦ ١,١٨ عالية ٧٧,٤ ٣,٨٧ عالية جداً ٩٩,٢ ٤,٩٦  .كشـف التزوير

 قليلة جداً ٢٥,٠ ١,٢٥ عالية ٧٥,٦ ٣,٧٨ عالية جداً ٩٨,٨ ٤,٩٤  .التحقيـق

 عالية ٧٣,٨ ٣,٦٩ عالية جداً ٨٩,٢ ٤,٤٦ عالية جداً ٩٩,٤ ٤,٩٧  .استخدام احلاسب اآليل

فنية قليلة ٤٨,٦ ٢,٤٣ عالية ٧٧,٠ ٣,٨٥ عالية جداً ٩٨,٢ ٤,٩١  .األعمال امليدانية
ت ال

هارا
امل

  

 عالية جداً ٩٨,٢ ٤,٩١ عالية جداً ٩٩,٤ ٤,٩٧ عالية جداً ٩٨,٨ ٤,٩٤  .اإلملام باألنظمة واللوائح

  متوسطة ٥٣,٨ ٢,٦٩  عالية ٨٣,٨ ٤,١٩  عالية جداً ٩٨,٨ ٤,٩٤  اإلمجايل  

االتصال والتفاعل مـع    
  اآلخرين 

 عالية جداً ٩٤,٦ ٤,٧٣ عالية جداً ٩٨,٨ ٤,٩٤ عالية جداً ٩٣,٨ ٤,٦٩

 عالية ٨٣,٦ ٤,١٨ عالية جداً ٩٦,٤ ٤,٨٢ عالية جداً ٩٠,٨ ٤,٥٤  .بناء فرق العمــل

انية
إلنس

ت ا
هارا

امل
 عالية جداً ٩٨,٢ ٤,٩١ عالية جداً ٩٨,٢ ٤,٩١ عالية جداً ٩٤,٦ ٤,٧٣  .حتفيز العـــاملني  

  عالية جداً ٩٢,٢ ٤,٦١  عالية جداً ٩٧,٨ ٤,٨٩  عالية جداً ٩٣,٠ ٤,٦٥  اإلمجايل  
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  درجة أمهية احلاجة التدريبية للمستوى القيادي من وجهة نظر القيادة الوسطى
 املهارة  احملور  القيادة العليا  القيادة الوسطى  القيادة التنفيذية

طاملتوس  التقدير النسبة املتوسط التقدير النسبة  املتوسط التقدير النسبة  
 عالية جداً ٩٨,٨ ٤,٩٤ عالية جداً ٩١,٦ ٤,٥٨ متوسطة ٥٨,٢ ٢,٩١  .التخطيـط

 عالية جداً ٩٧,٦ ٤,٨٨ عالية جداً ٩٥,٠ ٤,٧٥ متوسطة ٦٢,٦ ٣,١٣  .التنظيـم
 عالية جداً ٩٥,٢ ٤,٧٦ عالية جداً ٩٩,٢ ٤,٩٦ عالية ٧١,٦ ٣,٥٨  .اختيار املوظفيـن

 عالية جداً ٩٨,٦ ٤,٩٣ عالية جداً ٩٨,٨ ٤,٩٤ عالية جداً ٩٣,٤ ٤,٦٧  .تقييم أداء املوظفني
 داًعالية ج ٩٨,٦ ٤,٩٣ عالية جداً ٩١,٤ ٤,٥٧ قليلة ٤١,٢ ٢,٠٦  .التغييـرإدارة 

حل املشكالت واختـاذ    
  القرارات

 عالية جداً ٩٩,٤ ٤,٩٧ عالية جداً ٩٨,٢ ٤,٩١ عالية ٧٠,٤ ٣,٥٢

 عالية جداً ٩٩,٤ ٤,٩٧ عالية جداً ٩٤,٦ ٤,٧٣ قليلة ٤٤,٤ ٢,٢٢  .إدارة األزمـات
 عالية جداً ٩٩,٤ ٤,٩٧ عالية جداً ٩٩,٤ ٤,٩٧ عالية ٧١,٠ ٣,٥٥  .إدارة الوقـت

 عالية جداً ٩٩,٤ ٤,٩٧ عالية جداً ٩٧,٤ ٤,٨٧ متوسطة ٦٢,٤ ٣,١٢  .اعـاتإدارة االجتم
 يف بيئــة الــصراعإدارة 
 عالية جداً ٩٩,٤ ٤,٩٧ عالية جداً ٩٨,٨ ٤,٩٤ متوسطة ٦٧,٢ ٣,٣٦  العمل

 عالية جداً ٩٩,٤ ٤,٩٧ عالية جداً ٩٨,٨ ٤,٩٤ متوسطة ٥٣,٤ ٢,٦٧  .إدارة ضغوط العمل
 قليلة ٤٠,٦ ٢,٠٣ عالية جداً ٩٠,٢ ٤,٥١ عالية جداً ٩٨,٢ ٤,٩١  .كتابة التقـارير

 عالية جداً ٩٩,٤ ٤,٩٧ عالية جداً ٩٤,٤ ٤,٧٢ قليلة ٤٦,٨ ٢,٣٤  تفويض السلطـة 
 عالية جداً ٩٩,٢ ٤,٩٦ عالية جداً ٩٠,٢ ٤,٥١ قليلة ٣٧,٤ ١,٨٧  .التفـاوض

رية
إلدا

ت ا
هارا

امل
  

 عالية ٧٢,٢ ٣,٦١ عالية جداً ٨٦,٨ ٤,٣٤ عالية جداً ٩٩,٤ ٤,٩٧  االبتكار
 عالية جداً ٩٣,٢ ٤,٦٦  عالية جداً ٩٥,٠ ٤,٧٥  متوسطة ٦٥,٢ ٣,٢٦  اإلمجايل  

حول درجة أمهية احلاجات التدريبية ألبعاد املهارات وبالنظر إىل املتوسطات اإلمجالية 
 لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة لكل مستوى من املستويات القيادية القيادية الفنية
وسطى نجد املتوسط اإلمجايل هلا من وجهة نظر القيادة الوسطى حول  نظر القيادة المن وجهة

وبدرجة عالية %) ٩٨,٨(بنسبة مئوية ) ٤,٩٤(أمهية حاجتها التدريبية للقيادة التنفيذية بلغ 
ًجدا، وبلغ املتوسط اإلمجايل لدرجة أمهية احلاجة التدريبية للمهارات الفنية للقيادة الوسطى 

وبدرجة عالية، وبلغ املتوسط اإلمجايل %) ٨٣,٨(بنسبة مئوية بلغت ) ٤,١٩( ألنفسهم بالنسبة
لدرجة أمهية احلاجة التدريبية للمهارات الفنية للقيادة العليا من وجهة نظر القيادة الوسطى 

 .وبدرجة متوسطة%) ٥٣,٨(بنسبة مئوية بلغت ) ٢,٦٩(
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جـة أمهيـة احلاجـات التدريبيـة ألبعـاد حول دركام أنه بالنظر إىل املتوسطات اإلمجالية 
املهارات القيادية اإلنسانية لدى ضباط اجلـوازات بمنطقـة مكـة املكرمـة لكـل مـستوى مـن 

وسطى نجد املتوسط اإلمجايل هلـا مـن وجهـة نظـر املستويات القيادية من وجهة نظر القيادة ال
بنـسبة مئويـة ) ٤,٦٥(لـغ القيادة الوسطى حول أمهية حاجتهـا التدريبيـة للقيـادة التنفيذيـة ب

ًوبدرجــة عاليــة جــدا، وبلــغ املتوســط اإلمجــايل لدرجــة أمهيــة احلاجــة التدريبيــة %) ٩٣,٠(
%) ٩٧,٨(بنسبة مئوية بلغـت ) ٤,٨٩(للمهارات اإلنسانية للقيادة الوسطى بالنسبة ألنفسهم 

ارات اإلنـسانية ًوبدرجة عالية جدا، وبلغ املتوسط اإلمجايل لدرجة أمهية احلاجة التدريبية للمه
وبدرجـة %) ٩٢,٢(بنسبة مئوية بلغـت ) ٤,٦١(للقيادة العليا من وجهة نظر القيادة الوسطى 

 .ًعالية جدا
حول درجـة أمهيـة احلاجـات التدريبيـة ألبعـاد كام أنه بالنظر إىل املتوسطات اإلمجالية 

وى من املستويات  لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة لكل مستالقيادية الفنيةاملهارات 
وسطى نجـد املتوسـط اإلمجـايل هلـا مـن وجهـة نظـر القيـادة القيادية من وجهة نظر القيادة ال

%) ٦٥,٢(بنـسبة مئويـة ) ٣,٢٦(الوسطى حول أمهية حاجتها التدريبية للقيادة التنفيذية بلـغ 
لفنيـة وبدرجة متوسطة، وبلغ املتوسط اإلمجايل لدرجـة أمهيـة احلاجـة التدريبيـة للمهـارات ا

ًوبدرجة عالية جـدا، %) ٩٥,٠(بنسبة مئوية بلغت ) ٤,٧٥(للقيادة الوسطى بالنسبة ألنفسهم 
وبلغ املتوسط اإلمجايل لدرجة أمهية احلاجة التدريبية للمهارات الفنية للقيادة العليا من وجهـة 

 .ًوبدرجة عالية جدا%) ٩٣,٢(بنسبة مئوية بلغت ) ٤,٦٦(نظر القيادة الوسطى 
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 : ئج السؤال السادسنتا.  ٦

، الفنية(لتدريبي عىل املهارات القيادية ما درجة أمهية االحتياج ا: ينص السؤال السادس عىل
لكل مستوى من املستويات القيادية لضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة ) اإلدارية  ،اإلنسانية

 من وجهة نظر ضباط القيادة العليا ؟
استخراج املتوسطات احلسابية والنسب املئوية جلميع َّولإلجابة عىل هذا السؤال تم 

 استجابات أفراد جمتمع الدراسة حول درجة أمهية االحتياج التدريبي عىل املهارات القيادية
لكل مستوى من املستويات القيادية لضباط اجلوازات بمنطقة )  اإلدارية،اإلنسانية، الفنية(

 .ليا، وفيام ييل توضيح ذلكمكة املكرمة من وجهة نظر ضباط القيادة الع
  )٤٠(جدول 

املتوسطات احلسابية والنسب املئوية الستجابات أفراد جمتمع الدراسة حول درجة أمهية احلاجات التدريبية 
ألبعاد كل مهارة من املهارات القيادية لدى ضباط اجلوازات مبنطقة مكة املكرمة لكل مستوى من 

  ادة التنفيذيةاملستويات القيادية من وجهة نظر القي
  درجة أمهية احلاجة التدريبية للمستوى القيادي من وجهة نظر القيادة التنفيذية

 املهارة  احملور  القيادة العليا  القيادة الوسطى  القيادة التنفيذية

 التقدير النسبة  املتوسط التقدير النسبة املتوسط التقدير النسبة  املتوسط

 متوسطة ٥٠,٠ ٢,٥٠ عالية ٧٥,٠ ٣,٧٥ عالية جداً ٨٥,٠ ٤,٢٥  ركشـف التزوي
 متوسطة ٥٠,٠ ٢,٥٠ عالية ٨٠,٠ ٤,٠٠ عالية جداً ٨٥,٠ ٤,٢٥  التحقيـق 

 عالية ٨٠,٠ ٤,٠٠ عالية جداً ٨٥,٠ ٤,٢٥ عالية جداً ٨٥,٠ ٤,٢٥  استخدام احلاسب اآليل
اليةع ٨٠,٠ ٤,٠٠ عالية جداً ٨٥,٠ ٤,٢٥  األعمال امليدانية   متوسطة ٦٥,٠ ٣,٢٥ 

اإلملــام باألنظمــة  
  واللوائح

 عالية جداً ٩٠,٠ ٤,٥٠ عالية جداً ٩٠,٠ ٤,٥٠ عالية جداً ٩٠,٠ ٤,٥٠

فنية
ت ال

هارا
امل

  

 متوسطة ٦٧,٠ ٣,٣٥ عالية ٨٢,٠ ٤,١٠ عالية جداً ٨٦,٠ ٤,٣٠  اإلمجايل

االتصال والتفاعل مـع    
  اآلخرين 

 عالية جداً ٩٠,٠ ٤,٥٠ عالية جداً ٩٠,٠ ٤,٥٠ عالية جداً ٩٠,٠ ٤,٥٠

 عالية جداً ٩٥,٠ ٤,٧٥ عالية جداً ٨٥,٠ ٤,٢٥ عالية جداً ٨٥,٠ ٤,٢٥  بناء فرق العمــل 
انية عالية جداً ٩٠,٠ ٤,٥٠ عالية جداً ٨٥,٠ ٤,٢٥ عالية ٨٠,٠ ٤,٠٠  حتفيز العـــاملني 

إلنس
ت ا

هارا
امل

  

 عالية جداً ٩١,٦ ٤,٥٨ عالية جداً ٨٦,٦ ٤,٣٣ عالية جداً ٨٥,٠ ٤,٢٥  اإلمجايل



 نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها/ الرابعالفصــــــل 
 

 

٢٦٩ 

  درجة أمهية احلاجة التدريبية للمستوى القيادي من وجهة نظر القيادة التنفيذية
 املهارة  احملور  القيادة العليا  القيادة الوسطى  القيادة التنفيذية

 التقدير النسبة  املتوسط التقدير النسبة املتوسط التقدير النسبة  املتوسط
 عالية جداً ٨٥,٠ ٤,٢٥ عالية جداً ٩٠,٠ ٤,٥٠ متوسطة ٥٠,٠ ٢,٥٠  التخطيـط 

 عالية جداً ٩٠,٠ ٤,٥٠ عالية جداً ١٠٠,٠ ٥,٠٠ متوسطة ٥٠,٠ ٢,٥٠  التنظيـم 
 عالية جداً ٩٠,٠ ٤,٥٠ عالية جداً ٩٥,٠ ٤,٧٥ عالية ٧٠,٠ ٣,٥٠  اختيار املوظفيـن 

 عالية جداً ٩٠,٠ ٤,٥٠ عالية جداً ٩٥,٠ ٤,٧٥ عالية جداً ٩٠,٠ ٤,٥٠  ييم أداء املوظفني تق
 عالية جداً ٩٠,٠ ٤,٥٠ عالية جداً ٩٠,٠ ٤,٥٠ قليلة جداً ٣٠,٠ ١,٥٠  التغييـرإدارة 

حل املشكالت واختـاذ   
  القرارات

 عالية جداً ٩٥,٠ ٤,٧٥ عالية جداً ٩٥,٠ ٤,٧٥ متوسطة ٦٠,٠ ٣,٠٠

 عالية جداً ١٠٠,٠ ٥,٠٠ عالية جداً ١٠٠,٠ ٥,٠٠ قليلة ٤٠,٠ ٢,٠٠  رة األزمـات إدا
 عالية جداً ١٠٠,٠ ٥,٠٠ عالية جداً ١٠٠,٠ ٥,٠٠ متوسطة ٦٠,٠ ٣,٠٠  إدارة الوقـت 

 عالية جداً ٩٥,٠ ٤,٧٥ عالية جداً ٩٥,٠ ٤,٧٥ متوسطة ٦٠,٠ ٣,٠٠  إدارة االجتماعـات
 يف بيئـة    الصراعإدارة  

 عالية جداً ١٠٠,٠ ٥,٠٠ عالية جداً ١٠٠,٠ ٥,٠٠ عالية ٨٠,٠ ٤,٠٠  لالعم

 عالية جداً ١٠٠,٠ ٥,٠٠ عالية جداً ١٠٠,٠ ٥,٠٠ قليلة ٤٠,٠ ٢,٠٠  إدارة ضغوط العمل
 قليلة ٤٠,٠ ٢,٠٠ عالية جداً ١٠٠,٠ ٥,٠٠ عالية جداً ١٠٠,٠ ٥,٠٠  كتابة التقـارير

 عالية جداً ٩٥,٠ ٤,٧٥ عالية جداً ٩٠,٠ ٤,٥٠ قليلة جداً ٣٠,٠ ١,٥٠  تفويض السلطـة 
 عالية جداً ٩٠,٠ ٤,٥٠ عالية جداً ٩٠,٠ ٤,٥٠ قليلة جداً ٣٠,٠ ١,٥٠  التفـاوض

 عالية جداً ٩٠,٠ ٤,٥٠ عالية جداً ٩٠,٠ ٤,٥٠ عالية جداً ٩٥,٠ ٤,٧٥  االبتكار

رية
إلدا

ت ا
هارا

امل
  

جداًعالية  ٩٠,٠ ٤,٥٠ عالية جداً ٩٥,٤ ٤,٧٧ متوسطة ٥٩,٠ ٢,٩٥  اإلمجايل  

حول درجة أمهية احلاجات التدريبية ألبعاد املهارات وبالنظر إىل املتوسطات اإلمجالية 
 لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة لكل مستوى من املستويات القيادية القيادية الفنية

مهية عليا نجد املتوسط اإلمجايل هلا من وجهة نظر القيادة العليا حول أمن وجهة نظر القيادة ال
ًوبدرجة عالية جدا، %) ٨٦,٠(بنسبة مئوية ) ٤,٣٠(حاجتها التدريبية للقيادة التنفيذية بلغ 

وبلغ املتوسط اإلمجايل لدرجة أمهية احلاجة التدريبية للمهارات الفنية للقيادة الوسطى من 
ط وبدرجة عالية، وبلغ املتوس%) ٨٢,٠(بنسبة مئوية بلغت ) ٤,١٠(وجهة نظر القيادة العليا 

بنسبة مئوية ) ٣,٣٥(اإلمجايل لدرجة أمهية احلاجة التدريبية للمهارات الفنية بالنسبة ألنفسهم 
 .وبدرجة متوسطة%) ٦٧,٠(بلغت 
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حول درجة أمهية احلاجات التدريبية ألبعاد كام أنه بالنظر إىل املتوسطات اإلمجالية 
ملكرمة لكل مستوى من املهارات القيادية اإلنسانية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة ا

عليا نجد املتوسط اإلمجايل هلا من وجهة نظر القيادة املستويات القيادية من وجهة نظر القيادة ال
%) ٨٥,٠(بنسبة مئوية ) ٤,٢٥(العليا حول أمهية حاجتها التدريبية للقيادة التنفيذية بلغ 

تدريبية للمهارات اإلنسانية ًوبدرجة عالية جدا، وبلغ املتوسط اإلمجايل لدرجة أمهية احلاجة ال
وبدرجة %) ٨٦,٦(بنسبة مئوية بلغت ) ٤,٣٣(للقيادة الوسطى من وجهة نظر القيادة العليا 

ًعالية جدا، وبلغ املتوسط اإلمجايل لدرجة أمهية احلاجة التدريبية للمهارات اإلنسانية بالنسبة 
 .ًوبدرجة عالية جدا%) ٩١,٦(بنسبة مئوية بلغت ) ٤,٥٨(ألنفسهم 

حول درجة أمهية احلاجات التدريبية ألبعاد كام أنه بالنظر إىل املتوسطات اإلمجالية 
 لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة لكل مستوى من القيادية اإلداريةاملهارات 

عليا نجد املتوسط اإلمجايل هلا من وجهة نظر القيادة املستويات القيادية من وجهة نظر القيادة ال
%) ٥٩,٠(بنسبة مئوية ) ٢,٩٥(ول أمهية حاجتها التدريبية للقيادة التنفيذية بلغ العليا ح

وبدرجة متوسطة، وبلغ املتوسط اإلمجايل لدرجة أمهية احلاجة التدريبية للمهارات اإلدارية 
وبدرجة %) ٩٥,٤(بنسبة مئوية بلغت ) ٤,٧٧(للقيادة الوسطى من وجهة نظر القيادة العليا 

 املتوسط اإلمجايل لدرجة أمهية احلاجة التدريبية للمهارات اإلدارية بالنسبة ًعالية جدا، وبلغ
 .ًوبدرجة عالية جدا%) ٩٠,٠(بنسبة مئوية بلغت ) ٤,٥٠(ألنفسهم 

وبعد أن عرض الباحـث لدرجـة أمهيـة احلاجـات التدريبيـة ألبعـاد كـل مهـارة مـن 
جلميـع اسـتجابات أفـراد جمتمـع املهارات القيادية، تم حساب املتوسطات احلسابية اإلمجاليـة 

الدراسة حول درجة أمهية احلاجات التدريبية لكل مهارة من املهـارات القياديـة لـدى ضـباط 
اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة لكل مستوى من املستويات القيادية من وجهة نظر كل مستوى 

 .قيادي
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  )٤١(جدول 
ات التدريبية لكل مهارة من املهارات القيادية املتوسطات احلسابية اإلمجالية حول درجة أمهية احلاج

  ةلدى ضباط اجلوازات مبنطقة مكة املكرمة لكل مستوى من املستويات القيادي
درجة أمهية احلاجة التدريبية   م  القيادة العليا  القيادة الوسطى  القيادة التنفيذية

  للمستويات القيادية 
  املهارات

 التقدير املتوسط التقدير املتوسط التقدير املتوسط

  متوسطة ٢,٧٩  عالية جداً ٤,٢٠  عالية جداً ٤,٩٧ املهارات الفنية
  القيادة التنفيذية  ١  عالية جداً ٤,٦٢  عالية جداً ٤,٨٦  عالية جداً ٤,٧٠ املهارات اإلنسانية
 عالية جداً ٤,٦٤  عالية جداً ٤,٨٠  عايل ٣,٤٤ املهارات اإلدارية

  متوسطة ٢,٦٩  عالية ٤,١٩  عالية جداً ٤,٩٤  الفنيةاملهارات
  القيادة الوسطى  ٢  عالية جداً ٤,٦١  عالية جداً ٤,٨٩  عالية جداً ٤,٦٥ املهارات اإلنسانية

 عالية جداً ٤,٦٦  عالية جداً ٤,٧٥  متوسطة ٣,٢٦ املهارات اإلدارية

 متوسطة ٣,٣٥ عالية ٤,١٠ عالية جداً ٤,٣٠ املهارات الفنية
  القيادة العليا  ٣ عالية جداً ٤,٥٨ عالية جداً ٤,٣٣ عالية جداً ٤,٢٥ املهارات اإلنسانية

 عالية جداً ٤,٥٠ عالية جداً ٤,٧٧ متوسطة ٢,٩٥ املهارات اإلدارية

 متوسطة ٢,٩٤ عالية ٤,١٦ عالية جداً ٤,٧٤ املهارات الفنية

  املتوسط اإلمجايل   عالية جداً ٤,٦٠  جداًعالية ٤,٦٩ عالية جداً ٤,٥٣ املهارات اإلنسانية

 عالية جداً ٤,٥٩ عالية جداً ٤,٧٧ متوسطة ٣,٢٢ املهارات اإلدارية

للقيادة التنفيذية حول درجة أمهية احلاجات التدريبية وبالنظر إىل املتوسطات اإلمجالية 
جة نجد املتوسط اإلمجايل لدراملستويات القيادية من وجهة نظر مجيع  القيادية الفنيةلمهارات ل

ًوبدرجة عالية جدا، وبلغ املتوسط ) ٤,٧٤(أمهية احلاجة التدريبية للقيادة التنفيذية بلغ 
اإلمجايل لدرجة أمهية احلاجة التدريبية للمهارات الفنية للقيادة الوسطى من وجهة نظر مجيع 

وبدرجة عالية، وبلغ املتوسط اإلمجايل لدرجة أمهية احلاجة ) ٤,١٦(املستويات القيادية 
) ٢,٩٤(تدريبية للمهارات الفنية للقيادة العليا من وجهة نظر مجيع املستويات القيادية ال

 .وبدرجة متوسطة
للقيادة التنفيذية حول درجة أمهية احلاجات التدريبية وبالنظر إىل املتوسطات اإلمجالية 
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٢٧٢ 

اإلمجايل نجد املتوسط املستويات القيادية من وجهة نظر مجيع القيادية اإلنسانية لمهارات ل
ًوبدرجة عالية جدا، وبلغ املتوسط ) ٤,٥٣(لدرجة أمهية احلاجة التدريبية للقيادة التنفيذية بلغ 

اإلمجايل لدرجة أمهية احلاجة التدريبية للمهارات اإلنسانية للقيادة الوسطى من وجهة نظر 
درجة أمهية ًوبدرجة عالية جدا، وبلغ املتوسط اإلمجايل ل) ٤,٦٩(مجيع املستويات القيادية 

احلاجة التدريبية للمهارات الفنية للقيادة العليا من وجهة نظر مجيع املستويات القيادية 
 .ًوبدرجة عالية جدا) ٤,٦٠(

للقيادة حول درجة أمهية احلاجات التدريبية كام أنه بالنظر إىل املتوسطات اإلمجالية 
نجد املتوسط ملستويات القيادية امن وجهة نظر مجيع  القيادية اإلداريةلمهارات التنفيذية ل

وبدرجة متوسطة، وبلغ ) ٣,٢٢(اإلمجايل لدرجة أمهية احلاجة التدريبية للقيادة التنفيذية بلغ 
املتوسط اإلمجايل لدرجة أمهية احلاجة التدريبية للمهارات اإلدارية للقيادة الوسطى من وجهة 

، وبلغ املتوسط اإلمجايل لدرجة أمهية ًوبدرجة عالية جدا) ٤,٧٧(نظر مجيع املستويات القيادية 
احلاجة التدريبية للمهارات اإلدارية للقيادة العليا من وجهة نظر مجيع املستويات القيادية 

 .ًوبدرجة عالية جدا) ٤,٥٩(
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٢٧٣ 

  : نتائج السؤال السابع. ٧

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى الداللـة : ينص السؤال السابع عىل
)α = حول املهارات القيادية الفنية لدى ضباط اجلوازات بمنطقـة مكـة املكرمـة وفقـا )٠,٠٥ ً

 عـدد – املؤهـل العلمـي – اإلدارة التـابع هلـا الـضابط–الرتبة العـسكرية ( ملتغريات الدراسة 
 ؟)  عدد الدورات التدريبية يف جمال القيادة –سنوات اخلربة 
ّاإلحصائية للفروق بني متوسـطات ، وللكشف عن الداللة سؤالن هذا الع جابةولإل

استجابات أفراد جمتمع الدراسة حول املهارات القيادية الفنية لدى ضـباط اجلـوازات بمنطقـة 
َّمكة املكرمة وفقا ملتغريات الدراسة، تم استخدام حتليل التباين األحـادي  ً)ANOVA ( جلميـع

ؤهل العلمي، عدد سـنوات اخلـربة، الرتبة العسكرية، اإلدارة التابع هلا الضابط، امل(املتغريات 
 .، وفيام ييل نتائج هذا السؤال)عدد الدورات التدريبية يف جمال القيادة

  :متغير الرتبة العسكرية. أ
  )٤٢(جدول 

 الدراسة أفراد جمتمعللفروق بني متوسطات استجابات ) ANOVA(ملخص نتائج حتليل التباين األحادي 
  دى ضباط اجلوازات مبنطقة مكة املكرمة وفقاً ملتغري الرتبة العسكريةحول املهارات القيادية الفنية ل

 مستوى الداللة )ف(قيمة  متوسط املربعات درجة احلرية جمموع املربعات مصدر التباين

 ٢٠٦٤,١٠٧ ٦ ١٢٣٨٤,٦٤٢ بني اموعات

 ٤٩,٦٧٥ ٢٢٣ ١١٠٧٧,٤٤٥ داخل اموعات

  ٢٢٩ ٢٣٤٦٢,٠٨٧ اموع الكلّي

٠,٠٠٠ ٤١,٥٥٣*   

 .)٠,٠٥ = α(دالة عند مستوى * 
ّيتبني من اجلدول    أنه توجد فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة) ٤٢(َّ

)α = ّبني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة حول املهارات القياديـة الفنيـة لـدى ) ٠,٠٥
) ف( حيـث بلغـت قيمـة ًضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة وفقا ملتغري الرتبـة العـسكرية،

 .)٤١,٥٥٣(املحسوبة 
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٢٧٤ 

متوسطات استجابات عينة الدراسة حول املهـارات القياديـة وملعرفة اجتاه الفروق بني 
ّ، ولـصالح أي ًالفنية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة وفقا ملتغـري الرتبـة العـسكرية

ّتم إجراء املقارنات البعديةمستوى من املستويات السبعة،  َ، حيث تم اسـتخدم اختبـار َّ ْ َِّ ْ ُ  شـيفيهُ
)scheffe ( ّللمقارنات البعدية، كام هو مبني يف اجلدول رقم َّ ُ ّ)٤٣(.  

  )٤٣(جدول 
املهارات القيادية الفنية لدى ضباط اجلوازات نتائج املقارنات البعدية الستجابات عينة الدراسة حول 

  مبنطقة مكة املكرمة وفقاً ملتغري الرتبة العسكرية
 عميد  عقيد  مقدم  رائد  نقيب  مالزم أول  مالزم ثاين  الرتبة العسكرية

  ٣٣,٠  -  ٢٥,٩٠  -  ٢١,٠٤ -  -  -  -  -  مالزم ثاين

  ٣٠,٧٣ -  ٢٣,٦٤ -  ١٨,٧٧ -  ١٣,٩٢ -  ٩,٦٣ -  -  -  مالزم أول

  نقيب
-  ٩,١٤-  -  -   *٩,٦٣  

- 
٢١,١٠ -  ١٤,٠١٢  

  ١٦,٨١ -  ٩,٧٢ -  -  -  -   *١٣,٩٢ -  رائد

  -  -  -  -   *٩,١٤   *١٨,٧٧   *٢١,٠٤  مقدم

  -  -  -   *٩,٧٢    *١٤,٠١   *٢٣,٦٤   *٢٥,٩٠  عقيد

  -  -  -   *١٦,٨١   *٢١,١٠   *٣٠,٧٣   *٣٣,٠  عميد

 .)٠,٠٥ = α(دالة عند مستوى   *   
ملتوسطات استجابات عينة الدراسة حول املهارات ّوبالنّظر إىل نتائج املقارنات البعدية 

َيالحـظ ًات بمنطقة مكة املكرمة وفقا ملتغري الرتبة العسكرية، القيادية الفنية لدى ضباط اجلواز ُ
، لـصالح الـذين رتبـتهم )٠,٠٥ = α(ّوجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

عميد وعقيد عىل الذين رتبتهم مالزم ثاين والذين رتبتهم مالزم أول، والذين رتبـتهم نقيـب، 
 .والذين رتبتهم رائد

َيالحظ وجكام  ، )٠,٠٥ = α(ّود فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة ُ
لصالح الذين رتبتهم مقدم عىل الذين رتبتهم مالزم ثاين والذين رتبتهم مـالزم أول، والـذين 
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٢٧٥ 

 .رتبتهم نقيب
ّيالحظ وجود فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة كام  َ ُ)α = ٠,٠٥( ،

 .ىل الذين رتبتهم مالزم أوللصالح الذين رتبتهم رائد ونقيب ع
 بـني )٠,٠٥ = α( عنـد مـستوى الداللـةبينام مل تظهر أي فروق ذات داللة إحـصائية 

ًمتوسطات استجابات عينة الدراسة وفقا ملتغري الرتبة العسكرية لصالح الذين رتبـتهم مـالزم 
  .ثاين والذين رتبتهم مالزم أول

  :متغير اإلدارة التابع لها الضابط. ب
  )٤٤(جدول 

 الدراسة أفراد جمتمعللفروق بني متوسطات استجابات ) ANOVA(ملخص نتائج حتليل التباين األحادي 
  حول املهارات القيادية الفنية لدى ضباط اجلوازات مبنطقة مكة املكرمة وفقاً ملتغري اإلدارة التابع هلا الضابط

 مستوى الداللة )ف(قيمة  متوسط املربعات درجة احلرية جمموع املربعات مصدر التباين

 ٢٨٣,٤٨١ ٦ ١٧٠٠,٨٨٩ بني اموعات

 ٩٧,٥٨٤ ٢٢٣ ٢١٧٦١,١٩٨ داخل اموعات

  ٢٢٩ ٢٣٤٦٢,٠٨٧ اموع الكلّي

٠,٠١٠ ٢,٩٠٥*  

 .)٠,٠٥ = α(دالة عند مستوى * 
ّيتبني من اجلدول   α(أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ) ٤٤(َّ

ّبني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة حول املهارات القيادية الفنية لدى ضباط ) ٠,٠٥= 
) ف(ًاجلوازات بمنطقة مكة املكرمة وفقا ملتغري اإلدارة التابع هلا الضابط، حيـث بلغـت قيمـة 

 .)٢,٩٠٥(املحسوبة 
 متوسطات استجابات عينة الدراسة حول املهارات القياديةوملعرفة اجتاه الفروق بني 

، ًالفنية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة وفقا ملتغري اإلدارة التابع هلا الضابط
َتم إجراء املقارنات البعدية، حيث تم استخدم مستوى من املستويات السبعة، ّولصالح أي  ْ َّ َِّ ْ ُ ُ ّ

ّللمقارنات البعدية، كام هو مبني يف اجلدول رقم ) scheffe (شيفيهاختبار  َّ ُ ّ)٤٥(.  
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٢٧٦ 

  )٤٥(جدول 
املهارات القيادية الفنية لدى ضباط اجلوازات نتائج املقارنات البعدية الستجابات عينة الدراسة حول 

  مبنطقة مكة املكرمة وفقاً ملتغري اإلدارة التابع هلا الضابط

 السجن العام  تزوير  دوريات  وافدين  ميناء/ج  مطار/ج  مكة/ج  اإلدارة التابع هلا الضابط

  -  -  -  -  -  -  -  احملافظاتات بوازإدارات اجل

طار امللـك   املجوازات  إدارة  
  -  ١١,٦٨ -  -  -  -  -  -  عبد العزيز

جوازات ميناء جـدة    إدارة  
  -  ١٠,٨٧ -  -  -  -  -  -  اإلسالمي

  -  -  -  -  -  -  -   الوافدين اتإدار

  -  -  -  -  -  -  -   قيادة الدورياتاتإدار

  -  -  -  -  *١٠,٨٧   *١١,٦٨  -  ة التزويرح مكافاتإدار

اجلوازات بالـسجن   إدارات  
  العام

-  -  -  -  -  -  -  

 .)٠,٠٥ = α(دالة عند مستوى   *   
ملتوسطات استجابات عينة الدراسة حول املهارات ّوبالنّظر إىل نتائج املقارنات البعدية 

ًالقيادية الفنية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة وفقا ملتغري اإلدارة التابع هلا الضابط، 
ّحظ وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ُيال َ)α = لصالح الذين )٠,٠٥ ،

 عىل الذين يعملون يف إدارة جوازات مطار امللك عبد ة التزويرح مكافاتإداريعملون يف 
 .العزيز، وإدارة جوازات ميناء جدة اإلسالمي

 بـني )٠,٠٥ = α( عنـد مـستوى الداللـةبينام مل تظهر أي فروق ذات داللة إحـصائية 
ًمتوسطات استجابات عينة الدراسة وفقا ملتغري اإلدارة التابع هلا الضابط لصالح أي فئة أخرى 

 .من فئات املتغري
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٢٧٧ 

  :متغير المؤهل العلمي. ج
  )٤٦(جدول 

 الدراسة أفراد جمتمعللفروق بني متوسطات استجابات ) ANOVA(ملخص نتائج حتليل التباين األحادي 
  ات القيادية الفنية لدى ضباط اجلوازات مبنطقة مكة املكرمة وفقاً ملتغري املؤهل العلميحول املهار

 مستوى الداللة )ف(قيمة  متوسط املربعات درجة احلرية جمموع املربعات مصدر التباين

 ١٢٦٣,٣٥٨ ٢ ٢٥٢٦,٧١٧ بني اموعات

 ٩٢,٢٢٦ ٢٢٧ ٢٠٩٣٥,٣٧٠ داخل اموعات

  ٢٢٩ ٢٣٤٦٢,٠٨٧ وع الكلّيام

٠,٠٠٠ ١٣,٦٩٨*   

 .)٠,٠٥ = α(دالة عند مستوى * 
ّيتبني من اجلدول    داللـة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـةأنه توجد فروق ذات ) ٤٦(َّ

)α = ّبني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة حول املهارات القياديـة الفنيـة لـدى ) ٠,٠٥
) ف( املؤهـل العلمـي، حيـث بلغـت قيمـة ًضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة وفقا ملتغـري

 .)١٣,٦٩٨(املحسوبة 
متوسطات استجابات عينة الدراسة حول املهـارات القياديـة وملعرفة اجتاه الفروق بني 

ّ، ولـصالح أي ًالفنية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة وفقـا ملتغـري املؤهـل العلمـي
َارنات البعدية، حيث تم اسـتخدم اختبـار َّتم إجراء املقمستوى من املستويات الثالثة،  ْ َِّ ْ ُ ُ  شـيفيهّ

)scheffe ( ّللمقارنات البعدية، كام هو مبني يف اجلدول رقم َّ ُ ّ)٤٧(.  
  )٤٧(جدول 

املهارات القيادية الفنية لدى ضباط اجلوازات نتائج املقارنات البعدية الستجابات عينة الدراسة حول 
  ملؤهل العلميمبنطقة مكة املكرمة وفقاً ملتغري ا

 دراسات عليا  دبلوم عايل  بكالوريوس  املؤهل العلمي

  ٩,٢٥ -  ١٥,٨٧ -  -  بكالوريوس
  -  -   *١٥,٨٧  دبلوم عايل

  -  -   *٩,٢٥   دراسات عليا

 .)٠,٠٥ = α(دالة عند مستوى  *    
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٢٧٨ 

ملتوسطات استجابات عينة الدراسة حول املهارات ّوبالنّظر إىل نتائج املقارنات البعدية 
َيالحـظ ًيادية الفنية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة وفقا ملتغري املؤهل العلمـي، الق ُ

، لصالح الذين مـؤهلهم )٠,٠٥ = α(ّوجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
 .دراسات عليا، والذين مؤهلهم دبلوم عايل عىل الذين مؤهلهم بكالوريوس

 بـني )٠,٠٥ = α( عنـد مـستوى الداللـةداللة إحـصائية بينام مل تظهر أي فروق ذات 
ًمتوسطات استجابات عينـة الدراسـة وفقـا ملتغـري املؤهـل العلمـي لـصالح الـذين مـؤهلهم 

 .بكالوريوس

  :متغير عدد سنوات الخبرة. د
  )٤٨(جدول 

لدراسة  اأفراد جمتمعللفروق بني متوسطات استجابات ) ANOVA(ملخص نتائج حتليل التباين األحادي 
  حول املهارات القيادية الفنية لدى ضباط اجلوازات مبنطقة مكة املكرمة وفقاً ملتغري عدد سنوات اخلربة

 مستوى الداللة )ف(قيمة  متوسط املربعات درجة احلرية جمموع املربعات مصدر التباين

 ٣١١٤,١٥٧ ٤ ١٢٤٥٦,٦٣٠ بني اموعات
 ٤٨,٩١٣ ٢٢٥ ١١٠٠٥,٤٥٧ داخل اموعات
  ٢٢٩ ٢٣٤٦٢,٠٨٧ اموع الكلّي

٠,٠٠٠  ٦٣,٦٦٧*   

 .)٠,٠٥ = α(دالة عند مستوى * 
ّيتبني من اجلدول   α(أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ) ٤٨(َّ

ّبني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة حول املهارات القيادية الفنية لدى ضباط ) ٠,٠٥= 
) ف(ًكة املكرمة وفقـا ملتغـري عـدد سـنوات اخلـربة، حيـث بلغـت قيمـة اجلوازات بمنطقة م

 .)٦٣,٦٦٧(املحسوبة 
متوسطات استجابات عينة الدراسة حول املهـارات القياديـة وملعرفة اجتاه الفروق بني 

ّ، ولـصالح أي ًالفنية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة وفقا ملتغري عدد سنوات اخلربة
َتم إجراء املقارنات البعدية، حيث تم استخدم اختبـار ويات اخلمسة، مستوى من املست ْ َّ َِّ ْ ُ ُ  شـيفيهّ

)scheffe ( ّللمقارنات البعدية، كام هو مبني يف اجلدول رقم َّ ُ ّ)٤٩(.  
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٢٧٩ 

  )٤٩(جدول 
املهارات القيادية الفنية لدى ضباط اجلوازات نتائج املقارنات البعدية الستجابات عينة الدراسة حول 

  ة مكة املكرمة وفقاً ملتغري عدد سنوات اخلربةمبنطق
  سنة فأكثر٢٤  ٢٤أقل من -١٨  ١٨أقل من -١٢  ١٢أقل من - ٦  ٦أقل من   عدد سنوات اخلربة

 ٣٠,٨٠ - ٢٢,٠٣ - ١٤,٣٤ - ٩,٧٠ - -   سنوات٦أقل من 
  ٢١,١٠ -  ١٢,٣٣ -  ٤,٦٣ -  -   *٩,٧٠   سنة١٢أقل من - ٦

 ١٦,٤٦ - ٧,٦٩ -    *٤,٦٣  *١٤,٣٤   سنة١٨أقل من -١٢
  -  -   *٧,٦٩   *١٢,٣٣   *٢٢,٠٣   سنة٢٤أقل من -١٨

  - -  *١٦,٤٦   *٢١,١٠   *٣٠,٨٠   سنة فأكثر٢٤

 .)٠,٠٥ = α(دالة عند مستوى   *   
ملتوسطات استجابات عينة الدراسة حول املهارات ّوبالنّظر إىل نتائج املقارنات البعدية 

ًمكة املكرمـة وفقـا ملتغـري عـدد سـنوات اخلـربة، القيادية الفنية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة 
ّيالحظ وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة  َ ُ)α = لـصالح الـذين )٠,٠٥ ،

 ٦ سنة عىل الـذين خـربهتم أقـل مـن ٢٤أقل من -١٨ سنة فأكثر والذين خربهتم ٢٤خربهتم 
 . سنة١٨ل من أق-١٢ سنة، والذين خربهتم ١٢أقل من -٦سنوات، والذين خربهتم 

ّيالحظ وجود فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة كام  َ ُ)α = ٠,٠٥( ،
 سـنوات، والـذين ٦ سنة عىل الذين خربهتم أقـل مـن ١٨أقل من -١٢لصالح الذين خربهتم 

 . سنة١٢أقل من -٦خربهتم 
ّيالحظ وجود فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة كام  َ ُ)α = ٠,٠٥( ،

 . سنوات٦ سنة عىل الذين خربهتم أقل من ١٢أقل من -٦صالح الذين خربهتم ل
 بـني )٠,٠٥ = α( عنـد مـستوى الداللـةبينام مل تظهر أي فروق ذات داللة إحـصائية 

ًمتوسطات استجابات عينة الدراسة وفقا ملتغري عدد سنوات اخلربة لصالح الذين خربهتم أقـل 
 . سنوات٦من 
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٢٨٠ 

  : التدريبية في مجال القيادةمتغير عدد الدورات. هـ
  )٥٠(جدول 

 الدراسة أفراد جمتمعللفروق بني متوسطات استجابات ) ANOVA(ملخص نتائج حتليل التباين األحادي 
حول املهارات القيادية الفنية لدى ضباط اجلوازات مبنطقة مكة املكرمة وفقاً ملتغري عدد الدورات التدريبية 

  يف جمال القيادة
 مستوى الداللة )ف(قيمة  متوسط املربعات درجة احلرية جمموع املربعات اينمصدر التب

 ٣٠٢٣,٦٣٢ ٢ ٦٠٤٧,٢٦٤ بني اموعات
 ٧٦,٧١٧ ٢٢٧ ١٧٤١٤,٨٢٢ داخل اموعات
  ٢٢٩ ٢٣٤٦٢,٠٨٧ اموع الكلّي

٠,٠٠٠ ٣٩,٤١٣*   

 .)٠,٠٥ = α(دالة عند مستوى * 
ّيتبني من اجلدول   α(وق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  أنه توجد فر) ٥٠(َّ

ّبني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة حول املهارات القيادية الفنية لدى ضباط ) ٠,٠٥= 
ًاجلوازات بمنطقة مكة املكرمة وفقا ملتغري عدد الدورات التدريبية يف جمال القيادة، حيث بلغت 

 .)٣٩,٤١٣(املحسوبة ) ف(قيمة 
متوسطات استجابات عينة الدراسة حول املهـارات القياديـة الفروق بني وملعرفة اجتاه 

ّ، ولـصالح أي ًالفنية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة وفقا ملتغري الدورات التدريبية
َتم إجراء املقارنات البعدية، حيث تم اسـتخدم اختبـار مستوى من املستويات الثالثة،  ْ َّ َِّ ْ ُ ُ  شـيفيهّ

)scheffe (ّمقارنات البعدية، كام هو مبني يف اجلدول رقم لل َّ ُ ّ)٥١(.  
  )٥١(جدول 

املهارات القيادية الفنية لدى ضباط اجلوازات نتائج املقارنات البعدية الستجابات عينة الدراسة حول 
  مبنطقة مكة املكرمة وفقاً ملتغري الدورات التدريبية

 كثردورتني فأ  دورة واحدة  ال يوجد  الدورات التدريبية

  ٢٥,٠ -  ١٣,٧٠ -  -  ال يوجد
  ١١,٣٠ -  -   *١٣,٧٠  دورة واحدة
  -   *١١,٣٠   *٢٥,٠  دورتني فأكثر

 .)٠,٠٥ = α(دالة عند مستوى   *   
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٢٨١ 

ملتوسطات استجابات عينة الدراسة حول املهارات ّوبالنّظر إىل نتائج املقارنات البعدية 
ًرمـة وفقـا ملتغـري الـدورات التدريبيـة، القيادية الفنية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكـة املك

ّيالحــظ وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائية عنــد مــستوى الداللــة  َ ُ)α = لــصالح )٠,٠٥ ،
 .احلاصلني عىل دورتني فأكثر يف جمال القيادة عىل باقي مستويات التدريب

ّيالحظ وجود فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة كام  َ ُ)α = ٠,٠٥( ،
 .ًاصلني عىل دورة واحدة يف جمال القيادة عىل الذين مل يتلقوا تدريبا يف جمال القيادةلصالح احل

 بـني )٠,٠٥ = α( عنـد مـستوى الداللـةبينام مل تظهر أي فروق ذات داللة إحـصائية 
ًمتوسطات استجابات عينة الدراسة وفقا ملتغري الـدورات التدريبيـة لـصالح الـذين مل يتلقـوا 

 .لقيادةًتدريبا يف جمال ا
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  : نتائج السؤال الثامن. ٨

 = α(هل توجد فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة : ينص السؤال الثامن عىل
ً حول املهارات القيادية اإلنسانية لدى ضـباط اجلـوازات بمنطقـة مكـة املكرمـة وفقـا )٠,٠٥

 عـدد –املؤهـل العلمـي  – اإلدارة التـابع هلـا الـضابط –الرتبة العـسكرية ( ملتغريات الدراسة
 ؟)   عدد الدورات التدريبية يف جمال القيادة –سنوات اخلربة 
ّ، وللكشف عن الداللة اإلحصائية للفروق بني متوسـطات سؤالن هذا الع جابةولإل

استجابات أفراد جمتمع الدراسة حـول املهـارات القياديـة اإلنـسانية لـدى ضـباط اجلـوازات 
) ANOVA(َّتغريات الدراسة، تم استخدام حتليل التباين األحـادي ًبمنطقة مكة املكرمة وفقا مل

الرتبة العسكرية، اإلدارة التابع هلا الضابط، املؤهل العلمـي، عـدد سـنوات (جلميع املتغريات 
 .، وفيام ييل نتائج هذا السؤال)اخلربة، عدد الدورات التدريبية يف جمال القيادة

  :متغير الرتبة العسكرية. أ
  )٥٢(جدول 

 الدراسة أفراد جمتمعللفروق بني متوسطات استجابات ) ANOVA(ملخص نتائج حتليل التباين األحادي 
  حول املهارات القيادية اإلنسانية لدى ضباط اجلوازات مبنطقة مكة املكرمة وفقاً ملتغري الرتبة العسكرية

 ستوى الداللةم )ف(قيمة  متوسط املربعات درجة احلرية جمموع املربعات مصدر التباين

 ٣٣١٨,٠٥١ ٦ ١٩٩٠٨,٣٠٧ بني اموعات

 ١١١,٢٩٢ ٢٢٣ ٢٤٨١٨,٠٢٤ داخل اموعات

  ٢٢٩ ٤٤٧٢٦,٣٣٠ اموع الكلّي

٠,٠٠٠ ٢٩,٨١٤ *  

 .)٠,٠٥ = α(دالة عند مستوى * 
ّيتبني من اجلدول   α(أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ) ٥٢(َّ

ّ متوسطات استجابات جمتمع الدراسة حول املهـارات القياديـة اإلنـسانية لـدى بني) ٠,٠٥= 
) ف(ًضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة وفقا ملتغري الرتبـة العـسكرية، حيـث بلغـت قيمـة 
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 .)٢٩,٨١٤(املحسوبة 
متوسطات استجابات عينة الدراسة حول املهارات القيادية وملعرفة اجتاه الفروق بني 

ّ، ولصالح أي ًلدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة وفقا ملتغري الرتبة العسكريةاإلنسانية 
َتم إجراء املقارنات البعدية، حيث تم استخدم اختبار مستوى من املستويات السبعة،  ْ َّ َِّ ْ ُ ُ  شيفيهّ

)scheffe ( ّللمقارنات البعدية، كام هو مبني يف اجلدول رقم َّ ُ ّ)٥٣(.  
  )٥٣(جدول 

املهارات القيادية اإلنسانية لدى ضباط اجلوازات قارنات البعدية الستجابات عينة الدراسة حول نتائج امل
  مبنطقة مكة املكرمة وفقاً ملتغري الرتبة العسكرية

 عميد  عقيد  مقدم  رائد  نقيب  مالزم أول  مالزم ثاين  الرتبة العسكرية

  ٣٨,٠ -  ٢٩,١٨ - ٣٣,٤٥ - ٢٨,٧١ -  -  - -  مالزم ثاين

  ٣٠,٩٣ -  ٢٢,١١ - ٢٦,٣٩ - ٢١,٦٥ -  ١١,٤١ -  - -  أولمالزم 

  ١٩,٥١ -  - - -  -   *١١,٤١ -  نقيب

  -  - - -     *٢١,٦٥  *٢٨,٧١  رائد

  -  - - -     *٢٦,٣٩  *٣٣,٤٥  مقدم

  -  - - -  -   *٢٢,١١   *٢٩,١٨  عقيد

  -  - - -  *١٩,٥١   *٣٠,٩٣   *٣٨,٠  عميد

 .)٠,٠٥ = α(دالة عند مستوى   *   
ملتوسطات استجابات عينة الدراسة حول املهارات ّ نتائج املقارنات البعدية وبالنّظر إىل

ًالقيادية اإلنسانية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة وفقا ملتغري الرتبة العسكرية، 
ّيالحظ وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  َ ُ)α = لصالح الذين )٠,٠٥ ،

 .ن رتبتهم مالزم ثاين والذين رتبتهم مالزم أول، والذين رتبتهم نقيبرتبتهم عميد عىل الذي
ّيالحظ وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة كام  َ ُ)α = ٠,٠٥( ،

لصالح الذين رتبتهم عقيد ومقدم ورائد عىل الذين رتبتهم مالزم ثاين والذين رتبتهم مالزم 
 .أول
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٢٨٤ 

ّيالحظ وجود فروق ذات داللة إ  َ ، لصالح )٠,٠٥ = α(حصائية عند مستوى الداللة ُ
 .الذين رتبتهم نقيب عىل الذين رتبتهم مالزم أول

 بني )٠,٠٥ = α( عند مستوى الداللةبينام مل تظهر أي فروق ذات داللة إحصائية 
ًمتوسطات استجابات عينة الدراسة وفقا ملتغري الرتبة العسكرية لصالح الذين رتبتهم مالزم 

 .ن رتبتهم مالزم أولثاين والذي

  :متغير اإلدارة التابع لها الضابط. ب
  )٥٤(جدول 

 الدراسة أفراد جمتمعللفروق بني متوسطات استجابات ) ANOVA(ملخص نتائج حتليل التباين األحادي 
ا حول املهارات القيادية اإلنسانية لدى ضباط اجلوازات مبنطقة مكة املكرمة وفقاً ملتغري اإلدارة التابع هل

  الضابط
 مستوى الداللة )ف(قيمة  متوسط املربعات درجة احلرية جمموع املربعات مصدر التباين

 ٥٥٥,١٢٧ ٦ ٣٣٣٠,٧٦٤ بني اموعات

 ١٨٥,٦٣٠ ٢٢٣ ٤١٣٩٥,٥٦٦ داخل اموعات

  ٢٢٩ ٤٤٧٢٦,٣٣٠ اموع الكلّي

٠,٠٠٨ ٢,٩٩٠ *  

 .)٠,٠٥ = α(دالة عند مستوى * 
ّيتبني من اجلدو  α(أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ) ٥٤(ل َّ

ّبني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة حول املهـارات القياديـة اإلنـسانية لـدى ) ٠,٠٥= 
ًضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة وفقا ملتغري اإلدارة التابع هلا الضابط، حيث بلغـت قيمـة 

 .)٢,٩٩٠(املحسوبة ) ف(
متوسطات استجابات عينة الدراسة حول املهارات القيادية ة اجتاه الفروق بني وملعرف

، ًاإلنسانية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة وفقا ملتغري اإلدارة التابع هلا الضابط
َتم إجراء املقارنات البعدية، حيث تم استخدم مستوى من املستويات السبعة، ّولصالح أي  ْ َّ َِّ ْ ُ ُ ّ

ّللمقارنات البعدية، كام هو مبني يف اجلدول رقم ) scheffe (شيفيهاختبار  َّ ُ ّ )٥٥(.  
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٢٨٥ 

  )٥٥(جدول 
املهارات القيادية اإلنسانية لدى ضباط اجلوازات نتائج املقارنات البعدية الستجابات عينة الدراسة حول 

  مبنطقة مكة املكرمة وفقاً ملتغري اإلدارة التابع هلا الضابط
 السجن العام  تزوير  دوريات  وافدين  ميناء/ج  مطار/ج  مكة/ج  ا الضابطاإلدارة التابع هل

   *١٢,٨٩  -   *٧,٢٨  -  -  -  -  إدارات جوازات احملافظات
إدارة جوازات مطار امللك عبد 

   *٨,٢٢  -   *٧،٠٢  -  -  -  -  العزيز

إدارة جوازات ميناء جدة 
   *١٥,٢٥  -  *٩,٦٤  -  -  -  -  اإلسالمي

   *٦,٣١  -  -  -  -  -  -  إدارات الوافدين 
  -  -  -  -  ٩,٦٤ -  ٧،٠٢ -  ٧,٢٨ -  إدارات قيادة الدوريات

  -  -  -  -  -  -  -  إدارات مكافحة التزوير 
  -  -  -  ٦,٣١ -  ١٥,٢٥ -  ٨,٢٢ -  ١٢,٨٩ -  اجلوازات بالسجن العامإدارات 

 .)٠,٠٥ = α(دالة عند مستوى   *   
 عينة الدراسة حول املهارات ملتوسطات استجاباتّوبالنّظر إىل نتائج املقارنات البعدية 

ًالقيادية اإلنسانية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة وفقا ملتغري اإلدارة التابع هلا 
ّيالحظ وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة الضابط،  َ ُ)α = ٠,٠٥( ،

امللك عبد لصالح الذين يعملون يف إدارات جوازات املحافظات، وإدارة جوازات مطار 
العزيز، وإدارة جوازات ميناء جدة اإلسالمي وإدارات الوافدين عىل الذين يعملون يف 

 . اجلوازات بالسجن العامإدارات مكاتب
ّيالحظ وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  َ ُ)α = لصالح )٠,٠٥ ،

 امللك عبد العزيز، الذين يعملون يف إدارات جوازات املحافظات، وإدارة جوازات مطار
قيادة الدوريات ومكاتب  وإدارة جوازات ميناء جدة اإلسالمي عىل الذين يعملون يف إدارات

 .اجلوازات بالسجن العام
 بني )٠,٠٥ = α( عند مستوى الداللةبينام مل تظهر أي فروق ذات داللة إحصائية 

ا الضابط لصالح الذين ًمتوسطات استجابات عينة الدراسة وفقا ملتغري اإلدارة التابع هل
 . اجلوازات بالسجن العام، وإدارةة التزويرحإدارة مكاف، وإدارة قيادة الدورياتيعملون يف و
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٢٨٦ 

  :متغير المؤهل العلمي. ج
  )٥٦(جدول 

 الدراسة أفراد جمتمعللفروق بني متوسطات استجابات ) ANOVA(ملخص نتائج حتليل التباين األحادي 
  اإلنسانية لدى ضباط اجلوازات مبنطقة مكة املكرمة وفقاً ملتغري املؤهل العلميحول املهارات القيادية 

 مستوى الداللة )ف(قيمة  متوسط املربعات درجة احلرية جمموع املربعات مصدر التباين

 ٢٢٩٤,٨٧٤ ٢ ٤٥٨٩,٧٤٩ بني اموعات
 ١٧٦,٨١٣ ٢٢٧ ٤٠١٣٦,٥٨٢ داخل اموعات
  ٢٢٩ ٤٤٧٢٦,٣٣٠ ياموع الكلّ

٠,٠٠٠ ١٢,٩٧٩*   

 .)٠,٠٥ = α(دالة عند مستوى * 
ّيتبني من اجلدول    أنه توجد فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة) ٥٦(َّ

)α = ّبني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة حول املهارات القيادية اإلنسانية لدى ) ٠,٠٥
) ف(هـل العلمـي، حيـث بلغـت قيمـة ًضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة وفقا ملتغـري املؤ

 .)١٢,٩٧٩(املحسوبة 
متوسطات استجابات عينة الدراسة حول املهارات القيادية وملعرفة اجتاه الفروق بني 

ّ، ولصالح أي ًاإلنسانية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة وفقا ملتغري املؤهل العلمي
َنات البعدية، حيث تم استخدم اختبار َّتم إجراء املقارمستوى من املستويات الثالثة،  ْ َِّ ْ ُ ُ  شيفيهّ

)scheffe (ّللمقارنات البعدية، كام هو مبني يف اجلدول رقم َّ ُ ّ )٥٧(.  
  )٥٧(جدول 

املهارات القيادية اإلنسانية لدى ضباط اجلوازات نتائج املقارنات البعدية الستجابات عينة الدراسة حول 
  املؤهل العلميمبنطقة مكة املكرمة وفقاً ملتغري 

 دراسات عليا  دبلوم عايل  بكالوريوس  املؤهل العلمي

  ١٥,١٥ -  ١٩,٦٥ -  -  بكالوريوس

  -  -   *١٩,٦٥  دبلوم عايل

  -  -   *١٥,١٥  دراسات عليا

 .)٠,٠٥ = α(دالة عند مستوى   *   
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٢٨٧ 

ملتوسطات استجابات عينة الدراسة حول املهارات ّوبالنّظر إىل نتائج املقارنات البعدية 
ًلقيادية اإلنسانية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة وفقا ملتغري املؤهل العلمي، ا

ّيالحظ وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  َ ُ)α = لصالح الذين )٠,٠٥ ،
 .مؤهلهم دراسات عليا، والذين مؤهلهم دبلوم عايل عىل الذين مؤهلهم بكالوريوس

 بني )٠,٠٥ = α( عند مستوى الداللة ذات داللة إحصائية بينام مل تظهر أي فروق
ًمتوسطات استجابات عينة الدراسة وفقا ملتغري املؤهل العلمي لصالح الذين مؤهلهم 

 .بكالوريوس والذين مؤهلهم دبلوم

  :متغير عدد سنوات الخبرة. د
  )٥٨(جدول 

 الدراسة أفراد جمتمعات استجابات للفروق بني متوسط) ANOVA(ملخص نتائج حتليل التباين األحادي 
  حول املهارات القيادية اإلنسانية لدى ضباط اجلوازات مبنطقة مكة املكرمة وفقاً ملتغري عدد سنوات اخلربة

 مستوى الداللة )ف(قيمة  متوسط املربعات درجة احلرية جمموع املربعات مصدر التباين

 ٤٨٧٧,٩٨٢ ٤ ١٩٥١١,٩٢٩ بني اموعات
 ١١٢,٠٦٤ ٢٢٥ ٢٥٢١٤,٤٠١ داخل اموعات
  ٢٢٩ ٤٤٧٢٦,٣٣٠ اموع الكلّي

٠,٠٠٠  ٤٣,٥٢٩*   

 .)٠,٠٥ = α(دالة عند مستوى * 
ّيتبني من اجلدول    أنه توجد فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة) ٥٨(َّ

)α = انية لدى ّبني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة حول املهارات القيادية اإلنس) ٠,٠٥
) ف(ًضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة وفقا ملتغري عدد سنوات اخلربة، حيث بلغت قيمـة 

 .)٤٣,٥٢٩(املحسوبة 
متوسطات استجابات عينة الدراسة حول املهارات القيادية وملعرفة اجتاه الفروق بني 

، ولصالح  اخلربةًاإلنسانية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة وفقا ملتغري عدد سنوات
َتم إجراء املقارنات البعدية، حيث تم استخدم اختبار مستوى من املستويات اخلمسة، ّأي  ْ َّ َِّ ْ ُ ُ ّ
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٢٨٨ 

ّللمقارنات البعدية، كام هو مبني يف اجلدول رقم ) scheffe (شيفيه َّ ُ ّ)٥٩(.  
  )٥٩(جدول 

دية اإلنسانية لدى ضباط اجلوازات املهارات القيانتائج املقارنات البعدية الستجابات عينة الدراسة حول 
  مبنطقة مكة املكرمة وفقاً ملتغري عدد سنوات اخلربة

  سنة فأكثر٢٤  ٢٤أقل من -١٨  ١٨أقل من -١٢  ١٢أقل من - ٦  ٦أقل من   عدد سنوات اخلربة

  ٣١,١٦ -  ٢٤,٥٠ -  ٢٣,١١ -  ١١,٦٤ -  -   سنوات٦أقل من 

  ١٩,٥١ -  ١٢,٨٦ -  ١١,٤٦ -  -   *١١,٦٤   سنة١٢أقل من - ٦

  -  -  -   *١١,٤٦   *٢٣,١١   سنة١٨أقل من -١٢

  -  -  -   *١٢,٨٦   *٢٤,٥٠   سنة٢٤أقل من -١٨

  -  -  -   *١٩,٥١   *٣١,١٦   سنة فأكثر٢٤

 .)٠,٠٥ = α(دالة عند مستوى   *   
ملتوسطات استجابات عينة الدراسة حول املهارات ّوبالنّظر إىل نتائج املقارنات البعدية 

ًى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة وفقا ملتغري عدد سنوات اخلربة، القيادية اإلنسانية لد
ّيالحظ وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  َ ُ)α = لصالح الذين )٠,٠٥ ،

أقل من -١٢ سنة، والذين خربهتم ٢٤أقل من -١٨ سنة فأكثر، والذين خربهتم ٢٤خربهتم 
 . سنة١٢أقل من -٦نوات، والذين خربهتم  س٦ سنة عىل الذين خربهتم أقل من ١٨

ّيالحظ وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  َ ُ)α = لصالح )٠,٠٥ ،
 . سنوات٦ سنة عىل الذين خربهتم أقل من ١٢أقل من -٦الذين خربهتم 

 بني )٠,٠٥ = α( عند مستوى الداللةبينام مل تظهر أي فروق ذات داللة إحصائية 
ًجابات عينة الدراسة وفقا ملتغري عدد سنوات اخلربة لصالح الذين خربهتم أقل متوسطات است

 . سنوات٦من 
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٢٨٩ 

  :متغير عدد الدورات التدريبية في مجال القيادة. هـ
  )٦٠(جدول 

 الدراسة أفراد جمتمعللفروق بني متوسطات استجابات ) ANOVA(ملخص نتائج حتليل التباين األحادي 
 اإلنسانية لدى ضباط اجلوازات مبنطقة مكة املكرمة وفقاً ملتغري عدد الدورات حول املهارات القيادية

  التدريبية يف جمال القيادة
 مستوى الداللة )ف(قيمة  متوسط املربعات درجة احلرية جمموع املربعات مصدر التباين

 ٣٢١٢,٦٢٢ ٢ ٦٤٢٥,٢٤٣ بني اموعات
 ١٦٨,٧٢٧ ٢٢٧ ٣٨٣٠١,٠٨٧ داخل اموعات
  ٢٢٩ ٤٤٧٢٦,٣٣٠ اموع الكلّي

٠,٠٠٠ ١٩,٠٤٠ *   

 .)٠,٠٥ = α(دالة عند مستوى * 
ّيتبني من اجلدول    داللـة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـةأنه توجد فروق ذات ) ٦٠(َّ

)α = ّبني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة حول املهارات القيادية اإلنسانية لدى ) ٠,٠٥
ً املكرمة وفقا ملتغـري عـدد الـدورات التدريبيـة يف جمـال القيـادة، ضباط اجلوازات بمنطقة مكة

 .)١٩,٠٤٠(املحسوبة ) ف(حيث بلغت قيمة 
متوسطات استجابات عينة الدراسة حول املهارات القيادية وملعرفة اجتاه الفروق بني 

صالح ، ولًاإلنسانية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة وفقا ملتغري الدورات التدريبية
َتم إجراء املقارنات البعدية، حيث تم استخدم اختبار مستوى من املستويات الثالثة، ّأي  ْ َّ َِّ ْ ُ ُ ّ
ّللمقارنات البعدية، كام هو مبني يف اجلدول رقم ) scheffe (شيفيه َّ ُ ّ )٦١(.  

  )٦١(جدول 
انية لدى ضباط اجلوازات املهارات القيادية اإلنسنتائج املقارنات البعدية الستجابات عينة الدراسة حول 

  مبنطقة مكة املكرمة وفقاً ملتغري الدورات التدريبية
 دورتني فأكثر  دورة واحدة  ال يوجد  الدورات التدريبية

  ٢١,٢٠ -  ١٦,٠٨ -  -  ال يوجد
  -  -   *١٦,٠٨  دورة واحدة
  -  -   *٢١,٢٠  دورتني فأكثر

 .)٠,٠٥ = α(دالة عند مستوى   *   
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٢٩٠ 

ملتوسطات استجابات عينة الدراسة حول املهارات ّقارنات البعدية وبالنّظر إىل نتائج امل
ًالقيادية اإلنسانية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة وفقا ملتغـري الـدورات التدريبيـة، 

ّيالحــظ وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائية عنــد مــستوى الداللــة  َ ُ)α = لــصالح )٠,٠٥ ،
 عىل دورة واحدة يف جمال القيادة عىل الـذين مل يتلقـوا احلاصلني عىل دورتني فأكثر واحلاصلني

 .ًتدريبا يف جمال القيادة
 بـني )٠,٠٥ = α( عنـد مـستوى الداللـةبينام مل تظهر أي فروق ذات داللة إحـصائية 

ًمتوسطات استجابات عينة الدراسة وفقا ملتغري الـدورات التدريبيـة لـصالح الـذين مل يتلقـوا 
 .ًتدريبا يف جمال القيادة
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  : نتائج السؤال التاسع. ٩

 = α(هل توجد فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة : ينص السؤال التاسع عىل
ً حول املهارات القيادية اإلدارية لـدى ضـباط اجلـوازات بمنطقـة مكـة املكرمـة وفقـا )٠,٠٥

 عـدد –العلمـي  املؤهـل – اإلدارة التـابع هلـا الـضابط –الرتبة العـسكرية ( ملتغريات الدراسة
 ؟)   عدد الدورات التدريبية يف جمال القيادة –سنوات اخلربة 
ّ، وللكشف عن الداللة اإلحصائية للفروق بني متوسـطات سؤالن هذا الع جابةولإل

استجابات أفراد جمتمع الدراسة حول املهارات القيادية اإلدارية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة 
جلميـع ) ANOVA(َّلدراسة، تم استخدام حتليل التباين األحـادي ًمكة املكرمة وفقا ملتغريات ا

الرتبة العسكرية، اإلدارة التابع هلا الضابط، املؤهل العلمي، عدد سـنوات اخلـربة، (املتغريات 
 .، وفيام ييل نتائج هذا السؤال)عدد الدورات التدريبية يف جمال القيادة

  :متغير الرتبة العسكرية. أ
  )٦٢(جدول 

 الدراسة أفراد جمتمعللفروق بني متوسطات استجابات ) ANOVA( نتائج حتليل التباين األحادي ملخص
  حول املهارات القيادية اإلدارية لدى ضباط اجلوازات مبنطقة مكة املكرمة وفقاً ملتغري الرتبة العسكرية

 لةمستوى الدال )ف(قيمة  متوسط املربعات درجة احلرية جمموع املربعات مصدر التباين

 ٤٣٣٤٠,٥٣٩ ٦ ٢٦٠٠٤٣,٢٣١ بني اموعات
 ٨٦١,٩٥٠ ٢٢٣ ١٩٢٢١٤,٩٤٣ داخل اموعات
  ٢٢٩ ٤٥٢٢٥٨,١٧٤ اموع الكلّي

٠,٠٠٠ ٥٠,٢٨٢*   

 .)٠,٠٥ = α(دالة عند مستوى * 
ّيتبني من اجلدول    أنه توجد فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة) ٦٢(َّ

)α = طات استجابات جمتمع الدراسة حول املهارات القيادية اإلدارية لـدى ّبني متوس) ٠,٠٥
) ف(ًضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة وفقا ملتغري الرتبـة العـسكرية، حيـث بلغـت قيمـة 

 .)٥٠,٢٨٢(املحسوبة 
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٢٩٢ 

متوسطات استجابات عينة الدراسة حول املهارات القيادية وملعرفة اجتاه الفروق بني 
ّ، ولصالح أي ً اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة وفقا ملتغري الرتبة العسكريةاإلدارية لدى ضباط

َتم إجراء املقارنات البعدية، حيث تم استخدم اختبار مستوى من املستويات السبعة،  ْ َّ َِّ ْ ُ ُ  شيفيهّ
)scheffe (ّللمقارنات البعدية، كام هو مبني يف اجلدول رقم َّ ُ ّ )٦٣(.  

  )٦٣(جدول 
املهارات القيادية اإلدارية لدى ضباط اجلوازات البعدية الستجابات عينة الدراسة حول نتائج املقارنات 

  مبنطقة مكة املكرمة وفقاً ملتغري الرتبة العسكرية
 عميد  عقيد  مقدم  رائد  نقيب  مالزم أول  مالزم ثاين  الرتبة العسكرية

  ١٣٦,٠ -  ١٠٢,٨ -  ١٠٠,٣ -  -  -  -  -  مالزم ثاين
 -  -  -  مالزم أول

٢٩,٣٢  
- 

٦٤,٠٦  
-  

٩٢,٦٥  
- ١٢٨,٣ -  ٩٥,١٣  

 -  -   *٢٩,٣٢  -  نقيب
٣٤,٧٣  

- ٩٨,٩٩ -  ٦٥,٨٠ -  ٦٣,٣٢  

  ٦٤,٢٥ -  -  ٢٨,٥٨ -  -  *٣٤,٧٣  *٦٤,٠٦ -  رائد
  -  -  -   *٢٨,٥٨   *٦٣,٣٢   *٩٢,٦٥   *١٠٠,٣  مقدم
  -  -  -  -   *٦٥,٨٠   *٩٥,١٣   *١٠٢,٨  عقيد
  -  -  -   *٦٤,٢٥  *٩٨,٩٩   *١٢٨,٣   *١٣٦,٠  عميد

 .)٠,٠٥ = α(دالة عند مستوى   *   
ملتوسطات استجابات عينة الدراسة حول املهارات ّوبالنّظر إىل نتائج املقارنات البعدية 

ًالقيادية اإلدارية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكـة املكرمـة وفقـا ملتغـري الرتبـة العـسكرية، 
ّيالحظ وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة  َ ُ)α = لـصالح الـذين )٠,٠٥ ،

رتبتهم عميد ومقدم عىل الذين رتبتهم مالزم ثاين والذين رتبتهم مالزم أول، والـذين رتبـتهم 
 .نقيب، والذين رتبتهم رائد

ّيالحظ وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  َ ُ)α = لـصالح )٠,٠٥ ،
ذين رتبتهم مـالزم أول، والـذين رتبـتهم الذين رتبتهم عقيد عىل الذين رتبتهم مالزم ثاين وال

 .نقيب
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ّيالحظ وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  َ ُ)α = لـصالح )٠,٠٥ ،
 .الذين رتبتهم رائد عىل الذين رتبتهم مالزم أول، والذين رتبتهم نقيب

ّيالحظ وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  َ ُ)α = لـصالح )٠,٠٥ ،
 .ذين رتبتهم نقيب عىل الذين رتبتهم مالزم أولال

 بـني )٠,٠٥ = α( عنـد مـستوى الداللـةبينام مل تظهر أي فروق ذات داللة إحـصائية 
ًمتوسطات استجابات عينة الدراسة وفقا ملتغري الرتبة العسكرية لصالح الذين رتبـتهم مـالزم 

 .ثاين والذين رتبتهم مالزم أول

  :ها الضابطمتغير اإلدارة التابع ل. ب
  )٦٤(جدول 

 الدراسة أفراد جمتمعللفروق بني متوسطات استجابات ) ANOVA(ملخص نتائج حتليل التباين األحادي 
حول املهارات القيادية اإلدارية لدى ضباط اجلوازات مبنطقة مكة املكرمة وفقاً ملتغري اإلدارة التابع هلا 

  الضابط
 مستوى الداللة )ف(قيمة  متوسط املربعات ريةدرجة احل جمموع املربعات مصدر التباين

 ٤٦٠٤,٢٨٨ ٦ ٢٧٦٢٥,٧٢٨ بني اموعات
 ١٩٠٤,١٨١ ٢٢٣ ٤٢٤٦٣٢,٤٤٦ داخل اموعات
  ٢٢٩ ٤٥٢٢٥٨,١٧٤ اموع الكلّي

٠,٠٢٨ ٢,٤١٨*   

 .)٠,٠٥ = α(دالة عند مستوى * 
ّيتبني من اجلدول  د مـستوى الداللـة  أنه توجد فروق ذات داللـة إحـصائية عنـ) ٦٤(َّ

)α =ّبني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة حول املهارات القيادية اإلدارية لـدى ) ٠,٠٥
ًضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة وفقا ملتغري اإلدارة التابع هلا الضابط، حيث بلغـت قيمـة 

 .)٢,٤١٨(املحسوبة ) ف(
دراسة حول املهـارات القياديـة متوسطات استجابات عينة الوملعرفة اجتاه الفروق بني 

، ًاإلدارية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمـة وفقـا ملتغـري اإلدارة التـابع هلـا الـضابط
َتم إجراء املقارنات البعدية، حيـث تـم اسـتخدم مستوى من املستويات السبعة، ّولصالح أي  ْ َّ َِّ ْ ُ ُ ّ

ُللمقارنات البعدية، كام هو م) scheffe (شيفيهاختبار  ّبني يف اجلدول رقم ّ َّ)٦٥(.  
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٢٩٤ 

  )٦٥(جدول 
املهارات القيادية اإلدارية لدى ضباط اجلوازات نتائج املقارنات البعدية الستجابات عينة الدراسة حول 

  مبنطقة مكة املكرمة وفقاً ملتغري اإلدارة التابع هلا الضابط
اإلدارة التابع هلا 

  الضابط
 السجن العام  زويرت  دوريات  وافدين  ميناء/ج  مطار/ج  مكة/ج

إدارات جوازات 
  احملافظات

-  -  -  -  ١٩,٨٣  *١٧,٤١  *١٥,٥٩*  

إدارة جوازات مطار 
  - -  -  -  -  - -  امللك عبد العزيز

إدارة جوازات ميناء 
   *٢٨,٣٠  -  -  -  جدة اإلسالمي

٤٥,٣٥ 
*  ٣١,٣٨   *٤٧,٧٦*   

  -  -  إدارات الوافدين 
- 

١٧,٠٥  -  ٢٨,٣٠*  -  ١٩,٤٧*   

  لدورياتإدارات قيادة ا
- 

١٥,٥٩  
-  

- 
٤٥,٣٥  

- 
١٧,٠٥  

-  -  -  

إدارات مكافحة 
  التزوير 

- 
١٧,٤١  -  

- 
٤٧,٧٦  -  -  -  -  

إدارات مكاتب 
  جلوازات بالسجن العام

- 
١٩,٨٣  

-  
- 

٣١,٣٨  
- 

١٩,٤٧  
-  -  -  

 .)٠,٠٥ = α(دالة عند مستوى   *   
اسة حول املهارات ملتوسطات استجابات عينة الدرّوبالنّظر إىل نتائج املقارنات البعدية 

ًالقيادية اإلدارية لدى ضباط اجلوازات بمنطقـة مكـة املكرمـة وفقـا ملتغـري اإلدارة التـابع هلـا 
ّيالحظ وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة الضابط،  َ ُ)α = ٠,٠٥( ،

ة  قيـاداتإدارلصالح الذين يعملون يف إدارات جوازات املحافظات عـىل الـذين يعملـون يف 
 .مكاتب اجلوازات بالسجن العام ، وإدارةة التزويرح مكافاتإدار، والدوريات

ّيالحظ وجود فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة كام  َ ُ)α = ٠,٠٥( ،
لصالح الذين يعملون يف إدارة جوازات ميناء جدة اإلسالمي عـىل الـذين يعملـون يف إدارات 

، وإدارة مكاتـب اجلـوازات ة التزويـرحـ مكافاتإدار، و قيادة الـدورياتاتإدارالوافدين، و



 نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها/ الرابعالفصــــــل 
 

 

٢٩٥ 

 .بالسجن العام
ّيالحظ وجود فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة كام  َ ُ)α = ٠,٠٥( ،

،  قيـادة الـدورياتاتدارلصالح الذين يعملون يف إدارات الوافدين عىل الـذين يعملـون يف إ
 .وإدارة مكتب اجلوازات بالسجن العام

 بـني )٠,٠٥ = α( عنـد مـستوى الداللـة تظهر أي فروق ذات داللة إحـصائية بينام مل
ًمتوسطات استجابات عينة الدراسـة وفقـا ملتغـري اإلدارة التـابع هلـا الـضابط لـصالح الـذين 

، وإدارة مكتـب اجلـوازات ة التزويـرحـ مكافاتإدار، و قيـادة الـدورياتاتإداريعملون يف 
 .بالسجن العام

  :لعلميمتغير المؤهل ا. ج
  )٦٦(جدول 

 الدراسة أفراد جمتمعللفروق بني متوسطات استجابات ) ANOVA(ملخص نتائج حتليل التباين األحادي 
  حول املهارات القيادية اإلدارية لدى ضباط اجلوازات مبنطقة مكة املكرمة وفقاً ملتغري املؤهل العلمي

 مستوى الداللة )ف(قيمة  اتمتوسط املربع درجة احلرية جمموع املربعات مصدر التباين

 ٢٩٩٧٥,٩٥٨ ٢ ٥٩٩٥١,٩١٦ بني اموعات
 ١٧٢٨,٢٢١ ٢٢٧ ٣٩٢٣٠٦,٢٥٨ داخل اموعات
  ٢٢٩ ٤٥٢٢٥٨,١٧٤ اموع الكلّي

٠,٠٠٠ ١٧,٣٤٥*   

 .)٠,٠٥ = α(دالة عند مستوى * 
ّيتبني من اجلدول    ةأنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالل) ٦٦(َّ

)α = ّبني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة حول املهارات القيادية اإلدارية لدى ) ٠,٠٥
) ف(ًضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة وفقا ملتغري املؤهل العلمي، حيث بلغت قيمة 

 .)١٧,٣٤٥(املحسوبة 
ية متوسطات استجابات عينة الدراسة حول املهارات القيادوملعرفة اجتاه الفروق بني 

ّ، ولصالح أي ًاإلدارية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة وفقا ملتغري املؤهل العلمي
َتم إجراء املقارنات البعدية، حيث تم استخدم اختبار مستوى من املستويات الثالثة،  ْ َّ َِّ ْ ُ ُ  شيفيهّ
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)scheffe (ّللمقارنات البعدية، كام هو مبني يف اجلدول رقم َّ ُ ّ )٦٧(.  
  )٦٧(جدول 

املهارات القيادية اإلدارية لدى ضباط اجلوازات نتائج املقارنات البعدية الستجابات عينة الدراسة حول 
  مبنطقة مكة املكرمة وفقاً ملتغري املؤهل العلمي

 دراسات عليا  دبلوم عايل  بكالوريوس  املؤهل العلمي

  ٥٤,٢٧ -  ٧١,٣٩ -  -  بكالوريوس
  -  -   *٧١,٣٩  دبلوم عايل
  -  -   *٥٤,٢٧  يادراسات عل

 .)٠,٠٥ = α(دالة عند مستوى   *   
ملتوسطات استجابات عينة الدراسة حول املهارات ّوبالنّظر إىل نتائج املقارنات البعدية 

َيالحظ ًالقيادية اإلدارية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة وفقا ملتغري املؤهل العلمي،  ُ
، لصالح الذين مـؤهلهم )٠,٠٥ = α(ستوى الداللة ّوجود فروق ذات داللة إحصائية عند م

 .دراسات عليا، والذين مؤهلهم دبلوم عايل عىل الذين مؤهلهم بكالوريوس
 بـني )٠,٠٥ = α( عنـد مـستوى الداللـةبينام مل تظهر أي فروق ذات داللة إحـصائية 

هم ًمتوسطات استجابات عينـة الدراسـة وفقـا ملتغـري املؤهـل العلمـي لـصالح الـذين مـؤهل
 .بكالوريوس

  :متغير عدد سنوات الخبرة. د
  )٦٨(جدول 

 الدراسة أفراد جمتمعللفروق بني متوسطات استجابات ) ANOVA(ملخص نتائج حتليل التباين األحادي 
  حول املهارات القيادية اإلدارية لدى ضباط اجلوازات مبنطقة مكة املكرمة وفقاً ملتغري عدد سنوات اخلربة

 مستوى الداللة )ف(قيمة  متوسط املربعات درجة احلرية موع املربعاتجم مصدر التباين

 ٦٣٣٩٩,٨٠٥ ٤ ٢٥٣٥٩٩,٢١٨ بني اموعات
 ٨٨٢,٩٢٩ ٢٢٥ ١٩٨٦٥٨,٩٥٦ داخل اموعات
  ٢٢٩ ٤٥٢٢٥٨,١٧٤ اموع الكلّي

٠,٠٠٠ ٧١,٨٠٦*   

 .)٠,٠٥ = α(دالة عند مستوى * 
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ّيتبني من اجلدول    داللـة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـةوق ذات أنه توجد فر) ٦٨(َّ
)α = ّبني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة حول املهارات القيادية اإلدارية لـدى ) ٠,٠٥

) ف(ًضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة وفقا ملتغري عدد سنوات اخلربة، حيث بلغت قيمـة 
 .)٧١,٨٠٦(املحسوبة 

ستجابات عينة الدراسة حول املهارات القيادية متوسطات اوملعرفة اجتاه الفروق بني 
، ولصالح ًاإلدارية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة وفقا ملتغري عدد سنوات اخلربة

َتم إجراء املقارنات البعدية، حيث تم استخدم اختبار مستوى من املستويات اخلمسة، ّأي  ْ َّ َِّ ْ ُ ُ ّ
ّ هو مبني يف اجلدول رقم ّللمقارنات البعدية، كام) scheffe (شيفيه َّ ُ)٦٩(.  

  )٦٩(جدول 
املهارات القيادية اإلدارية لدى ضباط اجلوازات نتائج املقارنات البعدية الستجابات عينة الدراسة حول 

  مبنطقة مكة املكرمة وفقاً ملتغري عدد سنوات اخلربة
  سنة فأكثر٢٤  ٢٤أقل من -١٨  ١٨أقل من -١٢  ١٢أقل من - ٦  ٦أقل من   عدد سنوات اخلربة

٧٠,٨٨-  ٢٩,٥٧ - -   سنوات٦أقل من   - ١٢٨,٥٦-  ٩٣,٤٨  
*٢٩,٥٧   سنة١٢أقل من - ٦  -  -٤١,٣٠  - ٩٨,٩٩-  ٦٣,٩١  

*٧٠,٨٨   سنة١٨أقل من -١٢  ٥٧,٦٨-  - -   *٤١,٣٠  
 -  - -   *٦٣,٩١   *٩٣,٤٨   سنة٢٤أقل من -١٨

 ١٢٨,٥٦   سنة فأكثر٢٤
*  ٥٧,٦٨   *٩٨,٩٩*  - -  

 .)٠,٠٥ = α(ى دالة عند مستو  *   
ملتوسطات استجابات عينة الدراسة حول املهارات ّوبالنّظر إىل نتائج املقارنات البعدية 

ًالقيادية اإلدارية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة وفقا ملتغري عـدد سـنوات اخلـربة، 
ّيالحظ وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة  َ ُ)α = لـذين ، لـصالح ا)٠,٠٥

 ١٢ أقل مـن -٦ سنوات، والذين خربهتم ٦ سنة فأكثر عىل الذين خربهتم أقل من ٢٤خربهتم 
 . سنة١٨أقل من -١٢سنة، والذين خربهتم 

ّيالحظ وجود فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة كام  َ ُ)α = ٠,٠٥( ،
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 سـنة عـىل ١٨ أقـل مـن -١٢ سنة، والذين خـربهتم ٢٤ أقل من -١٨لصالح الذين خربهتم 
 . سنة١٢ أقل من -٦ سنوات، والذين خربهتم ٦الذين خربهتم أقل من 

ّيالحظ وجود فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة كام  َ ُ)α = ٠,٠٥( ،
 . سنوات٦ سنة عىل الذين خربهتم أقل من ١٢أقل من -٦لصالح الذين خربهتم 

 بـني )٠,٠٥ = α( ستوى الداللـةعنـد مـبينام مل تظهر أي فروق ذات داللة إحـصائية 
ًمتوسطات استجابات عينة الدراسة وفقا ملتغري عدد سنوات اخلربة لصالح الذين خربهتم أقـل 

 . سنوات٦من 

  :متغير عدد الدورات التدريبية في مجال القيادة. هـ
  )٧٠(جدول 

 الدراسة راد جمتمعأفللفروق بني متوسطات استجابات ) ANOVA(ملخص نتائج حتليل التباين األحادي 
حول املهارات القيادية اإلدارية لدى ضباط اجلوازات مبنطقة مكة املكرمة وفقاً ملتغري عدد الدورات 

  التدريبية يف جمال القيادة
 مستوى الداللة )ف(قيمة  متوسط املربعات درجة احلرية جمموع املربعات مصدر التباين

 ٥٥٧٤٦,٧٣٤ ٢ ١١١٤٩٣,٤٦٨ بني اموعات
 ١٥٠١,١٦٦ ٢٢٧ ٣٤٠٧٦٤,٧٠٦ داخل اموعات
  ٢٢٩ ٤٥٢٢٥٨,١٧٤ اموع الكلّي

٠,٠٠٠  ٣٧,١٣٦ *  

 .)٠,٠٥ = α(دالة عند مستوى * 
ّيتبني من اجلدول  أنه توجد فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة  ) ٧٠(َّ

)α =يادية اإلدارية لـدى ّبني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة حول املهارات الق) ٠,٠٥
ًضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة وفقا ملتغـري عـدد الـدورات التدريبيـة يف جمـال القيـادة، 

 .)٣٧,١٣٦(املحسوبة ) ف(حيث بلغت قيمة 
متوسطات استجابات عينة الدراسة حول املهارات القيادية وملعرفة اجتاه الفروق بني 

، ولصالح ًاملكرمة وفقا ملتغري الدورات التدريبيةاإلدارية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة 
َتم إجراء املقارنات البعدية، حيث تم استخدم اختبار مستوى من املستويات الثالثة، ّأي  ْ َّ َِّ ْ ُ ُ ّ
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ّللمقارنات البعدية، كام هو مبني يف اجلدول رقم) scheffe (شيفيه َّ ُ ّ )٧١(.  
  )٧١(جدول 

املهارات القيادية اإلدارية لدى ضباط اجلوازات  عينة الدراسة حول نتائج املقارنات البعدية الستجابات
  مبنطقة مكة املكرمة وفقاً ملتغري الدورات التدريبية

 دورتني فأكثر  دورة واحدة  ال يوجد  الدورات التدريبية

  ٩٣,٠٦ -  ٦٥,٢٢ -  -  ال يوجد
  -  -   *٦٥,٢٢  دورة واحدة
  -  -   *٩٣,٠٦  دورتني فأكثر

 .)٠,٠٥ = α(مستوى دالة عند   *   
ملتوسطات استجابات عينة الدراسة حول املهارات ّوبالنّظر إىل نتائج املقارنات البعدية 

ًالقيادية اإلدارية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة وفقـا ملتغـري الـدورات التدريبيـة، 
ّيالحــظ وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائية عنــد مــستوى الداللــة  َ ُ)α = الح ، لــص)٠,٠٥

احلاصلني عىل دورتني فأكثر واحلاصلني عىل دورة واحدة يف جمال القيادة عىل الـذين مل يتلقـوا 
 .ًتدريبا يف جمال القيادة

 بـني )٠,٠٥ = α( عنـد مـستوى الداللـةبينام مل تظهر أي فروق ذات داللة إحـصائية 
الـذين مل يتلقـوا ًمتوسطات استجابات عينة الدراسة وفقا ملتغري الـدورات التدريبيـة لـصالح 

 .ًتدريبا يف جمال القيادة
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û نتائج الدراسةمناقشة وتفسري :ًثانيا:  

بعد أن عرض الباحث لنتائج الدراسة امليدانية من خالل عرض نتائج الدراسة، 
 .ًوحتليلها باستخدام اإلحصاء الوصفي والتحلييل وفقا الستجابات أفراد جمتمع الدراسة

نتائج الدراسة امليدانية يف ضوء األطر النظرية للدراسة تناول الباحث مناقشة وتفسري 
امليدانية، واجتاهات الفكر املعارص املتعلقة بدرجة توافر املهارات القيادية لدى ضباط 
اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة ومدى االحتياج التدريبي هلا، وكذلك ربطها بنتائج الدراسات 

 .السابقة

  : ل األولسؤا نتائج ال مناقشة وتفسير.١
ما درجة توافر املهارات القيادية الفنية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة : نص السؤال األول عىل

 مكة املكرمة؟

  :كشف التزوير: البعد األول )١(

القيادية من أبعاد املهارات أظهرت النتائج أن متوسطات عبارات بعد كشف التزوير 
بنسبة مئوية ) ٢,٣٣ – ٢,٩٠(وحت بني  ترا لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمةالفنية

 حيث بلغ .وفق مقياس التدرج اخلاميس الذي حدده الباحث%) ٤٦,٦ –% ٥٨,٠(بلغت 
ً، ووفقا للمحك فإن %)٥٠,٦(، بنسبة مئوية بلغت )٢,٥٣(املتوسط العام لعبارات هذا البعد 
اط اجلوازات بمنطقة  لدى ضبالقيادية الفنية من أبعاد املهارات درجة توافر بعد كشف التزوير

 . كانت بدرجة قليلةمكة املكرمة

وربام يعود السبب يف ذلك إىل أن مهارة التزوير ال يمكن اكتساهبا بالتخمني الشخيص 
فقط دون االعتامد عىل اخلربة واملامرسة املستندة إىل األساليب العلمية واالستعانة باألجهزة 

كام يتفاوت  ،خلربة احلديثة واملامرسة القليلةااحلديثة بكشف التزوير خاصة عند الضباط ذوي 
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استخدامه بني اإلدارات فقد تستخدمه بعض اإلدارات أكثر من إدارات أخرى، ألن اخلربة 
وحدها ال تكفي لكشف التزوير بل تلعب املامرسة اليومية هلا الدور األكرب يف ذلك، ويؤكد 

 »والتأشريات باخلربة واحلدس الشخيصكشف التزوير يف الوثائق الرسمية «هذا جميء العبارة 
القدرة عىل استخدام  األجهزة احلديثة يف الكشف عن « وجميء العبارة .بدرجة متوسطة

 .يف املرتبة األخرية من عبارات هذا البعد وبدرجة قليلة» التزوير

  :التحقيق: البعد الثاني )٢(

 القياديـة الفنيـةت  من أبعاد املهاراأظهرت النتائج أن متوسطات عبارات بعد التحقيق
بنسبة مئوية بلغـت ) ٢,٦٦ – ٣,٠٨( تراوحت بني لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة

 حيـث بلـغ املتوسـط .وفق مقياس التدرج اخلاميس الذي حدده الباحث%) ٥٣,٢ –% ٦١,٦(
ً، ووفقا للمحـك فـإن درجـة %)٥٧,٦(، بنسبة مئوية بلغت )٢,٨٨(العام لعبارات هذا البعد 

  لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمةالقيادية الفنية من أبعاد املهارات ر بعد التحقيقتواف
 .كانت بدرجة متوسطة

ــارة  ــون مه ــوازات يامرس ــم ضــباط اجل ــك إىل أن معظ ــسبب يف ذل ــود ال ــام يع ورب
بحكم الشق األمني من طبيعة عملهم، ولذلك كان من الطبيعي معـرفتهم بتسلـسل ،التحقيق

زم طرحها، والتوصل من خالهلا إىل استجابات ذات جدوى يف عمليـة التحقيـق، األسئلة الال
كام أهنم مطالبون بالتعليق اخلتامي وإبداء مرئياهتم حول القـضية التـي حيققـون فيهـا ولـذلك 
جيب أن يذيل حمرض التحقيق بمرئيات يتم من خالهلا حتديد العقوبة املناسبة، ويؤكد هذا جميء 

إبداء املرئيات يف ختام التحقيـق «، و»ألسئلة الواجب طرحها أثناء التحقيقمعرفة ا«العبارات 
 .يف املراتب األوىل من عبارات هذا البعد» حيال العقوبة التي تنطبق بحق املخالف

إال أن مهارة الضباط ختتلف من ضابط آلخر ومن إدارة ألخرى فيام يتعلق بمهارة 
 ختتلف قدرهتم عىل فهم السلوك اإلنساين اختصار التحقيق وتقديمه بأسلوب موجز، كام

وسرب أغوار النفس البرشية ومعرفة كوامن الشخصية املحقق معها، فبعض املحققني لدهيم 
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القدرة عىل الكشف عن مداخل الشخصية املحقق معه، أما غالبية الضباط فال يمتلكون هذه 
، » بأسلوب خمترص ومفهومالقدرة عىل فذلكة التحقيق«املهارة، ويؤكد هذا جميء العبارات 

 .يف املراتب األخرية من عبارات هذا البعد» القدرة عىل حتليل شخصية املحقق معه«و

  :استخدام الحاسب اآللي: البعد الثالث )٣(

 من أبعاد املهارات أظهرت النتائج أن متوسطات عبارات بعد استخدام احلاسب اآليل
) ١,٠٢ – ٢,٦٧( تراوحـت بـني املكرمـة لدى ضباط اجلوازات بمنطقـة مكـة القيادية الفنية

 .وفق مقياس التدرج اخلاميس الـذي حـدده الباحـث%) ٢٠,٤ –% ٥٣,٤(بنسبة مئوية بلغت 
ً، ووفقـا %)٣١,٠(، بنسبة مئويـة بلغـت )١,٥٥(حيث بلغ املتوسط العام لعبارات هذا البعد 

 لـدى قياديـة الفنيـةال من أبعاد املهارات للمحك فإن درجة توافر بعد استخدام احلاسب اآليل
 .ً كانت بدرجة قليلة جداضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة

وربام يعود السبب يف ذلـك إىل أن هنـاك ضـعف يف االسـتفادة مـن مهـارة اسـتخدام 
ًاحلاسب اآليل يف جمال األعامل اإلدارية يف متابعة حفظ املعلومات وأرشفتها وفقا لطبيعة عمل 

إىل قلة الربامج احلاسوبية املصممة والالزمـة لتلـك األعـامل مـن كل ضابط، وربام يعود ذلك 
اسـتخدام «قبل إدارة احلاسب اآليل باملديرية العامة للجوازات، ويؤكد هـذا جمـيء العبـارات 

استخدام احلاسب اآليل يف متابعة سري املعـامالت «، و»احلاسب اآليل يف متابعة أداء املرؤوسني
 .راتب األخرية من عبارات هذا البعد يف امل»وحتديد أماكن تعثرها

إال أن معظم ضباط اجلوازات جييدون استخدام إجراءات العمل عىل نظام اجلـوازات 
باستخدام احلاسب اآليل والتعامل مع نظام البصمة االلكرتونية، وربام يعـود هـذا إىل تلقـيهم 

م تعيينهم فيها، وهـذا قـد التدريب املناسب بعد تعيينهم يف القطاع عىل أعامل اإلدارات التي يت
يؤدي إىل وجود تفاوت يف مدى معـرفتهم ببـاقي إجـراءات نظـام اجلـوازات باحلاسـب اآليل 
واملتعلقة بباقي إجراءات اإلدارات اخلارجة عن اختـصاصهم، ويؤكـد هـذا جمـيء العبـارات 

لبـصمة استخدام احلاسب اآليل يف نظام ا«، و»معرفة مجيع إجراءات اجلوازات باحلاسب اآليل«
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 . يف املراتب األوىل من عبارات هذا البعد»االلكرتونية

  :األعمال الميدانية: البعد الرابع )٤(

القيادية  من أبعاد املهارات أظهرت النتائج أن متوسطات عبارات بعد األعامل امليدانية
بنسبة مئويـة ) ٢,٢٧ – ٣,٢٣( تراوحت بني  لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمةالفنية
 حيث بلغ املتوسط العـام لعبـارات .وفق مقياس التدرج اخلاميس%) ٤٥,٤ –% ٦٤,٦(ت بلغ

ً، ووفقـا للمحـك فـإن درجـة تـوافر بعـد %)٥٣,٦(، بنسبة مئوية بلغـت )٢,٦٨(هذا البعد 
  لدى ضباط اجلوازات بمنطقـة مكـة املكرمـةالقيادية الفنية من أبعاد املهارات األعامل امليدانية

 .كانت بدرجة متوسطة

وربام يعود السبب يف ذلك إىل أن معظم ضـباط اجلـوازات يتقنـون اسـتخدام أجهـزة 
ًاالتصال الالسلكي حيث يامرسون هذه املهارة كثريا يف العمل امليـداين أثنـاء احلمـالت التـي 
يقوم هبا قطاع اجلوازات للقبض عىل املخالفني ألنظمتـه، ويرتتـب عـىل هـذا تطـور مـستوى 

شفرة الرسية أثناء تداول املعلومات، كام أنه من الطبيعي أن يكون لـدى الضباط يف استخدام ال
الفرد إملام نسبي بتوزيع األحياء واألماكن العامة داخل املدينة التي يعمل هبا، يضاف إىل ذلـك 
املعرفة التي يكتسبها من خالل املامرسة اليومية يف البحث عن املخالفني وأماكن تواجدهم، مما 

القـدرة عـىل «ة كبرية باخلرائط التفصيلية للمدينة، ويؤكد هذا جميء العبـارات يؤدي إىل معرف
 .»املعرفة التامة بخرائط املدينة التي تعمل هبا«، و»استخدام أجهزة االتصال الالسلكي بمهارة

يف حني نجد أن هناك ضعف يف مستوى بعـض الـضباط فـيام يتعلـق بوضـع اخلطـط 
املطاردة واالقتحام، وفق األسس واألسـاليب العلميـة التـي وإتباع األساليب الالزمة لعملية 

توصل إليها الفكر اجلنائي احلديث، بحيث ال يكون هناك إمكانيـة للهـروب أو إحلـاق األذى 
بأشخاص آخرين واحلفاظ عىل سالمة األفراد الذين حتـت قيـادهتم أثنـاء عمليـات االقتحـام 

لتي تتجاوز فيها املخالفات ما خيـص قطـاع واملطاردة، وإدراك مستوى خطورة بعض املواقع ا
اجلوازات إىل ما هو أبعد من ذلك ومثاله أوكار مروجي املخدرات ومـا شـاهبها، فقـد تواجـه 



 نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها/ الرابعالفصــــــل 
 

 

٣٠٤ 

فرقة االقتحام مفاجآت أكرب من التخطيط الذي تم اإلعداد له، ويؤكد هذا انخفاض مـستوى 
ت التزويـر وخمـالفي نظـام إتباع أفضل الطرق أثناء اقتحـام  أمـاكن جتمـع عـصابا«العبارات 
إتباع األساليب العلميـة يف مـسح املنـاطق الـسكانية وحتديـد منـاطق املخـالفني «، و»اإلقامة

 . التي جاءت يف املراتب األخرية من عبارات هذا البعد»واملزورين

  :اإللمام باألنظمة واللوائح: البعد الخامس )٥(

 مـن أبعـاد ظمـة واللـوائحأظهرت النتائج أن متوسـطات عبـارات بعـد االملـام باألن
 – ٣,٢٨( تراوحـت بـني  لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكـة املكرمـةالقيادية الفنيةاملهارات 
وفق مقياس التـدرج اخلـاميس الـذي حـدده %) ٣٤,٢ –% ٦٥,٦(بنسبة مئوية بلغت ) ١,٧١
، )%٥٤,٤(، بنسبة مئوية بلغت )٢,٧٢( حيث بلغ املتوسط العام لعبارات هذا البعد .الباحث

 القيادية الفنية من أبعاد املهارات ًووفقا للمحك فإن درجة توافر بعد اإلملام باألنظمة واللوائح
 . كانت بدرجة متوسطةلدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة

وربام يعود السبب يف ذلك أن الضباط التـابعني جلـوازات منطقـة مكـة املكرمـة عـىل 
لهم هبذه املنطقة فإهنم عـىل احتكـاك دائـم بالقـادمني اختالف إداراهتم بحكم تواجدهم وعم

للحج والعمرة والزيارة طوال العام، مما ساعد عىل انتشار ثقافة املعلومة فيام بينهم، واإلحاطـة 
بالتعليامت اخلاصة بأنظمة احلج والعمرة والزيارة، كام أن تعاملهم مع املخالفني لنظام اإلقامـة 

 منطقة مكـة املكرمـة اكـسبهم مـستوى مـن املعرفـة بالعقوبـات  الظاهرة يفهوكثرة انتشار هذ
املرتتبة عىل خمالفة األنظمة، يضاف إىل ذلك استقاء هذه املعلومـات مـن الـزمالء ذوي اخلـربة 

اإلملـام بتعلـيامت القـادمني للحـج والعمـرة «الطويلة يف العمل، ويؤكد هذا جميء العبـارات 
يف املراتـب األوىل مـن » تبة عـىل خمالفـة أنظمـة اجلـوازاتاإلملام بالعقوبات املرت«، و»والزيارة

 .عبارات هذا البعد
إال أن معظم الضباط يف إدارات اجلوازات ال يامرسـون التحقيـق يف خمالفـات العمـل 
ًاإلدارية ويكون دورهم حمصورا يف رفع املخالفة للشئون العسكرية وهي صاحبة الصالحية يف 
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س التـأديبي العـسكري وهـو يـامرس صـالحية املحـاكامت التحقيق واقرتاح العقوبة للمجلـ
وإصدار العقوبات العسكرية، وربام يعود انخفاض مستوى معرفـة الـضباط يف هـذا اجلانـب 
ًنظرا لقلة املامرسة أو عدم وجود دليل إرشادي ينص عىل أنواع املخالفات ومـا يرتتـب عليهـا 

، »ة اخلدمة العسكرية للضباط واألفراداإلملام بأنظم«من عقوبات، ويؤكد هذا جميء العبارات 
يف املراتب األخرية مـن عبـارات هـذا » اإلملام بكيفية إجراء املحاكامت العسكرية ولوائحها«و

 .البعد
ويستثنى من ذلك معرفة بعض الضباط بأنواع العقوبات املرتتبة عىل املخالفات نتيجـة 

ي إىل املحاكمـه العـسكرية ممـا ينـتج ارتكاهبم  أو أحد مرؤوسيهم أو أحد زمالئهم خمالفة تؤد
 .عنه معرفته بالعقوبة املرتتبة عىل تلك املخالفة

وتتفــق هــذه النتيجــة بــشكل عــام مــع النتــائج التــي توصــلت إليهــا دراســة دارش 
، ودراسـة الـدغيثر )م١٩٩١(، ودراسـة أبـو رمحـة )م١٩٩٤(، ودراسة املغلـوث )م١٩٨٣(
، ودراســة الــوزان )م١٩٩٨(ســة الــصهدي ، ودرا)م١٩٩٣(، ودراســة العتيبــي )م١٩٩٣(
 .التي أشارت إىل تدين مستوى املهارات الفنية وأمهية االحتياج التدريبي هلا) م١٩٩١(

وختتلف هذه النتيجة بشكل عام مع النتـائج التـي توصـلت إليهـا دراسـة الرشـودي 
 .التي أشارت إىل ارتفاع مستوى املهارات الفنية) هـ١٤٢٢(
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  : سؤال الثانينتائج المناقشة وتفسير   .٢

ما درجة توافر املهارات القيادية اإلنسانية لدى ضباط اجلوازات : نص السؤال الثاين عىل
 بمنطقة مكة املكرمة؟

  :مهارة االتصال والتفاعل مع اآلخرين: البعد األول )١(

 من أظهرت النتائج أن متوسطات عبارات بعد مهارة االتصال والتفاعل مع اآلخرين
 تراوحت بني رات القيادية اإلنسانية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمةأبعاد املها

وفق مقياس التدرج اخلاميس الذي %) ٣٨,٨ –% ٨٢,٦(بنسبة مئوية بلغت ) ١,٩٤ – ٤,١٣(
، بنسبة مئوية بلغت )٣,٢٩( حيث بلغ املتوسط العام لعبارات هذا البعد .حدده الباحث

 من  توافر بعد مهارة االتصال والتفاعل مع اآلخرينً، ووفقا للمحك فإن درجة%)٦٥,٨(
 كانت بدرجة أبعاد املهارات القيادية اإلنسانية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة

 .متوسطة

وربام يعود السبب يف ذلك إىل ارتفاع مهارة الضباط يف إتقان عملية االتـصال الـرأيس 
تنظيمـي داخـل التنظـيامت العـسكرية بـصفة ًواألفقي نظرا لدقة ووضوح خطوط االتصال ال

عامة، ومنها إدارات اجلوازات، ويمثـل الـضباط فيهـا حلقـة اتـصال ناجحـة بـني الرؤسـاء 
والزمالء واملرؤوسني، أما فيام يتعلـق باجلانـب اآلخـر لعمليـة االتـصال وهـي التفاعـل مـع 

 أهنـا تقـع يف املربـع اآلخرين فربام يعود ذلك إىل املهارة الذاتيـة لـدى الـضباط والتـي يتـضح
اإلجيايب من شباك جوهاري حيث إن الـضابط يـستطيع فهـم اآلخـرين واسـتقبال رسـائلهم 
وإيصال معلوماته وأفكاره إليهم بكل وضوح، كام يفهم نفـسه والرسـالة التـي يريـد إيـصاهلا 
بدرجة عالية، يضاف إىل ذلـك ارتفـاع االلتـزام بالتعـاليم اإلسـالمية التـي تـدعو إىل أسـمى 
األخالق ومنها تبادل األفراد فيام بينهم للمعاملة احلسنة بأخوة وحمبة وإيثار، ويؤكد هذا جميء 

معاملـة اآلخـرين كـام «، و»إيصال توجيهات الرؤساء إىل املرؤوسني بكل بوضوح«العبارات 
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 يف املراتـب األوىل »نقل األفكار واملعلومات إىل اآلخرين بكل وضوح«، و»أحب أن يعاملوين
 .بارات هذا البعدمن ع

إال أن بعض ضباط اجلوازات تنقصهم املهارة يف التعامل مع وسـائل اإلعـالم بـشكل 
عام، ومعرفة الترصحيات املخصصة ضمن نطاق سلطتهم وربام يعـود ذلـك إىل عـدم تلقـيهم 

، ويؤكد هذا خلـو دليـل التـدريب ملعهـد دورات ختصصية ملهارة التعامل مع وسائل اإلعالم
، كام )٦(ىل هذه املهارة، انظر ملحق رقم هـ من وجود دورات تدريبية ع١٤٢٧ام اجلوازات لع

أن بعضهم ال يتقن مهارة استخدام التعبريات احلركية التي تؤدي إىل إيصال املعلومات بشكل 
فعال من خالل إدراك أثر إيامءات التعبـري واملـصطلحات املـشفرة لتبـادل املعلومـات بـشكل 

استخدام تعبـريات «، و»القدرة عىل فهم السلوك اإلنساين«العبارات خاص، ويؤكد هذا جميء 
التعامـل مـع وسـائل «، و»الوجه وحركات اجلسم بطريقة تعزز تأثري الرسـالة عـىل اآلخـرين

 . يف املراتب األخرية من عبارات هذا البعد»اإلعالم بمهارة

  :بناء فرق العمل: البعد الثاني ) ٢(

 من أبعاد املهارات القيادية  بعد بناء فرق العملأظهرت النتائج أن متوسطات عبارات
بنـسبة ) ٢,٥١ – ٣,٢٤( تراوحـت بـني اإلنسانية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمـة

 حيـث .وفق مقياس التدرج اخلاميس الذي حـدده الباحـث%) ٥٠,٢ –% ٦٤,٨(مئوية بلغت 
ً، ووفقا للمحك %)٥٦,٦(لغت ، بنسبة مئوية ب)٢,٨٣(بلغ املتوسط العام لعبارات هذا البعد 
 مـن أبعـاد املهـارات القياديـة اإلنـسانية لـدى ضـباط فإن درجة توافر بعد بناء فـرق العمـل

 . كانت بدرجة متوسطةاجلوازات بمنطقة مكة املكرمة

وربام يعود السبب يف ذلك إىل قدرة الضباط عىل إقناع أعضاء فرق العمل التابعـة هلـم 
بيعي أو ظاهرة صحية تساعد عىل توليد األفكار وإثـراء املواضـيع بأن اخلالف يف العمل أمر ط

حمل النقاش نتيجة تناوهلا من زوايا متعددة، وكذلك قدرة معظمهـم عـىل احتـواء اخلـالف يف 
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ًنطاقه الطبيعي وعدم تعديه إىل اخلالف الشخيص الـذي قـد يـؤثر سـلبا يف فاعليـة أداء فريـق 
ة هلم يف حتقيق ذلـك االلتـزام بالعـدل واملوضـوعية يف العمل، ويبدو أن من األسباب املساعد

حل اخلالف من جانب وقوة الصالحيات التي يتمتعون هبا بحكم طبيعة العمل العسكري من 
جانب آخر، يضاف إىل ذلك ارتفاع مستوى املهارة لدى معظم الضباط يف القدرة عـىل اختيـار 

هـامت املطلـوب إنجازهـا مـن أعـضاء من يمتلكون القدرة واملهارة الالزمة لإلنجازحسب امل
الفريق، وربام يعود إىل املهـارة الذاتيـة لـدى بعـض الـضباط يف القـدرة عـىل حتليـل قـدرات 
األشخاص، أو تراكم اخلربات املستمدة من القيادات العليا والتجارب الشخصية مـن خـالل 

اك أعـضاء الفريـق اشرتاكهم كأعضاء أو رؤساء يف فرق العمل، كام أهنم ربام يـدركون أن إرش
يف حتديد األهداف واألساليب املناسـبة لتحقيقهـا وتوزيـع املهـام واملـسئوليات عـىل أعـضاء 
الفريق بام يتناسب مع قدراهتم واختصاصاهتم يؤدي إىل تبني أعـضاء الفريـق ألفكـار العمـل 

 حـل اخلالفـات التـي تنـشأ بـني أعـضاء«واالجتهاد يف إنجازها، ويؤكد هذا جميء العبارات 
اختيار أعضاء لدهيم القدرة واملهارات الالزمة إلنجاز مهمـة «، و»الفريق بالعدل واملوضوعية

يف املراتـب األوىل مـن » إرشاك األعـضاء يف اإلعـداد لتنفيـذ مهمـة الفريـق«، و»فريق العمل
 .عبارات هذا البعد

إال أن معظم الضباط تنخفض لدهيم مهارة الفراسـة الشخـصية، والقـدرة عـىل فهـم 
لسلوك اإلنساين، وقد يكون ذلك بسبب ضعف املستوى املعريف لدهيم يف جمـال علـم الـنفس ا

ويؤكـد هـذا خلـو دليـل والسلوك اإلنساين أو عدم تلقيهم دورات تدريبيـة يف هـذا املجـال، 
هـ من وجود دورات تدريبيـة عـىل هـذه املهـارة، انظـر ١٤٢٧التدريب ملعهد اجلوازات لعام 

القـدرة عـىل «، و»زرع روح الفريق بني أعضاءه«هذا جميء العبارات ويؤكد ، )٦(ملحق رقم 
تطوير أعضاء الفريق بكل الـسبل «، و»حتليل األنامط السلوكية ألعضاء الفريق والتعامل معها

 . يف املراتب األخرية من عبارات هذا البعد»ألداء مهامهم
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  :مهارة تحفيز العاملين: البعد الثالث )٣(

 من أبعاد املهارات ات عبارات بعد مهارة حتفيز العاملنيأظهرت النتائج أن متوسط
) ٢,١٣ – ٣,٣٠( تراوحت بني القيادية اإلنسانية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة

 .وفق مقياس التدرج اخلاميس الذي حدده الباحث%) ٤٢,٦ –% ٦٦,٠(بنسبة مئوية بلغت 
ً، ووفقا %)٥٣,٢(، بنسبة مئوية بلغت )٢,٦٦(حيث بلغ املتوسط العام لعبارات هذا البعد 

 من أبعاد املهارات القيادية اإلنسانية لدى للمحك فإن درجة توافر بعد مهارة حتفيز العاملني
 . كانت بدرجة متوسطةضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة

وربام يعود السبب يف ذلـك إىل إدراك الـضباط ألمهيـة حتقيـق العـدل واملـساواة بـني 
ً وتأثري ذلك عىل دافعيتهم وإنجازهم للمهام املنوطة هبم انطالقا من التزامهم بتعـاليم العاملني

اإلسالم التي حتث عىل العدل واحرتام اآلخرين وتقديرهم، يضاف إىل ذلك ارتفـاع مـستوى 
اجلانب اإلنساين يف عالقات الرؤساء باملرؤوسني ربام إلدراك الرؤساء بأن مشاركة العاملني يف 

م االجتامعية يؤدي إىل رفع الروح املعنوية لدهيم، وزيادة الـوالء واالنـتامء للمنظمـة، مناسباهت
كام أن طبيعة التنشئة العسكرية توجد لدى الضباط التزام بمبدأ الثواب والعقـاب مـن خـالل 
مكافأة املتميزين يف األداء وباملثل معاقبة املقرصين بام يتناسب مع حجم اإلنجـاز أو التقـصري، 

إظهـار االهـتامم ودرجـة توافرهـا «، و»ربـط احلـوافز بـاألداء«كد هـذا جمـيء العبـارات ويؤ
يف » حـضور املناسـبات االجتامعيـة للمـوظفني«، و»للموظفني ومعاملتهم بالعدل واملـساواة
 .املراتب األوىل من عبارات هذا البعد

ي تسبب إال أنه يظهر أن هناك ضعف لدى الضباط يف مهارة البحث عن املشكالت الت
اإلحباط للموظفني، وربام يكون ذلك نـاتج عـن قناعـة الـضباط بعـدم التـدخل يف الـشئون 
الشخصية للموظفني، أو قد تكون احللول خارجه عن صالحية الضابط يف حال كون أسـباب 
اإلحباط تنظيمية، أو قد يكون النمط القيادي الذي يتبعه الضابط هو السبب احلقيقي، أو ربـام 

متالك صالحية املكافأة املالية لدى الضباط قد يـؤدي إىل االنخفـاض يف القـدرة أن انخفاض ا
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عىل إشباع حاجات األفراد املادية، أو قد يكون ذلك بسبب االنخفـاض النـسبي لـدى بعـض 
الضباط بمعرفة النواحي الـسلوكية والـدوافع اإلنـسانية احلقيقيـة التـي تكمـن وراء اجتهـاد 

 باحلوافز املناسبة، وكـذلك مـدى أمهيـة إرشاك املـوظفني وأثـره املوظفني للعمل عىل إشباعها
حتديد «الكبري يف االرتقاء بمستوى اإلنجاز وحتقيق أهداف العمل، ويؤكد هذا جميء العبارات 

إشـباع حاجـات ودوافـع املـوظفني بـام «، و»عوامل اإلحباط للموظفني والعمل عـىل حلهـا
 يف »اك املوظفني يف حتديد معـايري األداء ألعامهلـمإرش«، و»)مادية ومعنوية(يناسبها من حوافز

 .املراتب األخرية من عبارات هذا البعد
وتتفق هذه النتيجة بشكل عـام مـع النتـائج التـي توصـلت إليهـا دراسـة عبـد الفتـاح 

ــع )م١٩٩٠( ــة املني ــدغيثر )م٢٠٠٢(، ودراس ــة ال ــي )م١٩٩٣(، ودراس ــة العتيب ، ودراس
التـي أشـارت إىل تـدين ) م١٩٩١(، ودراسة الوزان )م١٩٩٨(، ودراسة الصهدي )م١٩٩٣(

 .مستوى املهارات اإلنسانية وأمهية االحتياج التدريبي هلا
وختتلف هذه النتيجة بشكل عام مع النتـائج التـي توصـلت إليهـا دراسـة الرشـودي 

 .التي أشارت إىل ارتفاع مستوى املهارات اإلنسانية) هـ١٤٢٢(
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  : ال الثالثسؤ نتائج ال مناقشة وتفسير.٣

ما درجة توافر املهارات القيادية اإلدارية لدى ضباط اجلوازات : نص السؤال الثالث عىل
 بمنطقة مكة املكرمة؟

  :مهارة التخطيط: البعد األول )١(

 من أبعاد املهارات القيادية أظهرت النتائج أن متوسطات عبارات بعد مهارة التخطيط
بنـسبة ) ١,٣٢ – ٢,٩٢( تراوحـت بـني املكرمـةاإلدارية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكـة 

 حيـث .وفق مقياس التدرج اخلاميس الذي حـدده الباحـث%) ٢٦,٤ –% ٥٨,٤(مئوية بلغت 
ً، ووفقا للمحك %)٤٨,٢(، بنسبة مئوية بلغت )٢,٤١(بلغ املتوسط العام لعبارات هذا البعد 
اإلدارية لدى ضباط اجلوازات  من أبعاد املهارات القيادية فإن درجة توافر بعد مهارة التخطيط

 . كانت بدرجة قليلةبمنطقة مكة املكرمة

وربام يعود السبب يف ذلك إىل أن خطة عمل القطاع واإلدارات التابعة له يتم إعـدادها 
ًيف املديرية العامة للجوازات دون اشرتاك الضباط وخصوصا القيادات الوسطى والتنفيذية يف 

حة الفرصة لقيام كل إدارة من إدارات قطاع اجلوازات بوضـع وضع أهدافها، أو ربام لعدم إتا
ًخطط عمل مناسبة هلا وفقا لألهداف العامة، أو قد يكون بـسبب انعـدام الـدورات التدريبيـة 

هــ مـن ١٤٢٧عىل مهارة التخطيط، ويؤكد هذا خلو دليل التـدريب ملعهـد اجلـوازات لعـام 
، حيـث أنـه إذا مل يمتلـك الفـرد )٦(ق رقم وجود دورات تدريبية عىل هذه املهارة، انظر ملح

مهارة التخطيط فإنه بالتايل لن يستطيع وضع اخلطط االسرتاتيجية، ولذلك فإهنـا سـتؤدي إىل 
ضعف يف مهارة التحليل والتقييم للظروف الداخلية واخلارجيـة للعمـل، ويؤكـد هـذا جمـيء 

حتليـل «، و»امج عمـل تنفيذيـةترمجة اخلطة الرئيسية للقطاع إىل خطط تفصيلية وبر«العبارات 
القـدرة عـىل وضـع اخلطـط اإلسـرتاتيجية «، و»وتقييم الظروف اخلارجية والداخلية لـإلدارة

 .يف املراتب األخرية من عبارات هذا البعد» للعمل



 نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها/ الرابعالفصــــــل 
 

 

٣١٢ 

إال أن بعض ضباط اجلوازات لدهيم القدرة عىل حتديد أهداف العمـل بـصورة ممكنـة 
ت املحدد لتنفيذ كل جزء من أجزاء اخلطة وتقييم نتائجها التحقيق ومتابعة تنفيذها ضمن الوق

ًأوال بأول وربام يعود السبب يف ذلك إىل امتالك هؤالء الضباط املهارة الذاتية واخلربة املكتسبة 
من حميط العمل يف حتديد األهداف وكثرة تطبيقهم للـشق التنفيـذي مـن اخلطـط املوضـوعة، 

متابعـة «، و»داف العمل بشكل واضـح وقابـل للتطبيـقحتديد أه«ويؤكد هذا جميء العبارات 
 يف املراتـب »حتديد املدى الزمني لتحقيـق األهـداف«، و»تنفيذ اخلطط وتقييم النتائج املتحققة

 .األوىل من عبارات هذا البعد

  :مهارة التنظيم: البعد الثاني )٢(

القياديـة  من أبعاد املهـارات  أن متوسطات عبارات بعد مهارة التنظيمأظهرت النتائج
بنـسبة ) ٢,٣٠ – ٢,٨٣( تراوحـت بـني اإلدارية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكـة املكرمـة

 حيـث .وفق مقياس التدرج اخلاميس الذي حـدده الباحـث%) ٤٦,٠ –% ٥٦,٦(مئوية بلغت 
ً، ووفقا للمحك %)٥١,٠(، بنسبة مئوية بلغت )٢,٥٥(بلغ املتوسط العام لعبارات هذا البعد 

 من أبعاد املهارات القيادية اإلدارية لدى ضـباط اجلـوازات ر بعد مهارة التنظيمفإن درجة تواف
 . كانت بدرجة قليلةبمنطقة مكة املكرمة

وربام يعود السبب يف ذلك إىل أن التقسيم التنظيمي إلدارات وشـعب اجلـوازات يـتم 
إرشاك الـضباط يف توزيعه من قبل إدارة التطوير اإلداري باملديرية العامة للجوازات، وال يـتم 

هذه املهمة، وهذا يؤدي إىل انخفاض مستوى اخلربة يف جزء كبري من هذا املجـال النـاتج عـن 
عدم املامرسة العملية هلذه املهارة، يضاف إىل ذلك عدم تلقيهم ألي دورات تدريبيـة يف مهـارة 

ورات هــ مـن وجـود د١٤٢٧ ويؤكد هذا خلو دليل التدريب ملعهد اجلوازات لعـام التنظيم،
القـدرة عـىل « كام يؤكد هـذا جمـيء العبـارات ، )٦(تدريبية عىل هذه املهارة، انظر ملحق رقم 
القـدرة عـىل حتديـد هيكـل الـسلطة واملـسؤولية «، و»جتميع أو جتزئة مهام العمل إىل وظائف

 . يف املراتب األخرية من عبارات هذا البعد»للوظائف
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عىل حتديـد املهـارات التـي حتتاجهـا كـل إال أن بعض ضباط اجلوازات لدهيم القدرة 
وظيفة، وهذا ناتج عن إملامهم بالواجبات واملسئوليات اخلاصة بتلك الوظـائف، وقـد يكـون 
السبب وراء ذلك تراكم اخلربات لدهيم، إضافة إىل املهارة الذاتية لدى الضباط نتيجـة التنميـة 

يعة التنظيم العسكري تؤدي إىل عدم الذاتية واكتساب املعارف واملعلومات اإلدارية، كام أن طب
التداخل يف االختصاصات وحتديد العالقة بني اإلدارات بشكل واضـح، ويؤكـد هـذا جمـيء 

القـدرة عـىل «، و»القدرة عىل حتديد املهارات والقدرات الالزمة لشغل كل وظيفـة«العبارات 
ملراتـب األوىل مـن يف ا» التنسيق بني اإلدارات واألقسام املختلفة وجتنب تداخل االختـصاص

 .عبارات هذا البعد

  :اختيار الموظفين: البعد الثالث )٣(

 من أبعاد املهارات القيادية أظهرت النتائج أن متوسطات عبارات بعد اختيار املوظفني
بنسبة ) ٢,٣٣ – ٣,٣٣( تراوحت بني اإلدارية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة

 حيث .اس التدرج اخلاميس الذي حدده الباحثوفق مقي%) ٤٦,٦ –% ٦٦,٦(مئوية بلغت 
ً، ووفقا للمحك %)٥٦,٨(، بنسبة مئوية بلغت )٢,٨٤(بلغ املتوسط العام لعبارات هذا البعد 
 من أبعاد املهارات القيادية اإلدارية لدى ضباط اجلوازات فإن درجة توافر بعد اختيار املوظفني

 . كانت بدرجة متوسطةبمنطقة مكة املكرمة

يعود السبب يف ذلك إىل أن اختيار املوظفني لشغل الوظائف هو أمر طبيعي يـتم وربام 
ًوفقا للحاجة العددية ومدى تطابق التخصص مع طبيعة عمل القسم، وبالتـايل يـتم االختيـار 
وفق أسس ومعـايري ومـؤهالت ينبغـي أن تتـوافر يف الفـرد املتقـدم لـشغل الوظيفـة بـصورة 

 الضباط أن من مصلحة القسم الذي يرأسه أن يكون شـاغل موضوعية، وهذا يعود إىل إدراك
ًالوظيفة قادرا عىل أدائها بصورة جيـدة بعيـدا عـن املجاملـة الشخـصية، ويؤكـد هـذا جمـيء  ً

املوضـوعية والبعـد عـن التحيـز «، و»اختيار املـوظفني طبقـا الحتياجـات القـسم«العبارات 
 . عبارات هذا البعد يف املراتب األوىل من»الشخيص عند اختيار املوظفني
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إال أنه يظهر أن معظم ضباط اجلوازات لـدهيم ضـعف يف مهـارة التحليـل الـسلوكي 
الالزمة ملعرفة مستوى الدوافع والرغبات وكذلك معرفة مـدى توافـق قـدرات املوظـف مـع 
مهام وظيفته ألن التمتع الظاهري باملؤهالت مع انعدام الـدافع أو العكـس ال يكفـي لنجـاح 

توزيع املهام عىل «يام بمهام الوظيفة عىل الوجه املطلوب، ويؤكد هذا جميء العبارات الفرد بالق
التأكد من وجود الرغبة والدافع لدى املوظف عند اختياره لشغل «، و»املوظفني طبقا لقدراهتم

 . يف املراتب األخرية من عبارات هذا البعد»الوظيفة

  :تقييم األداء: البعد الرابع )٤(

 مـن أبعـاد املهـارات القياديـة ن متوسطات عبارات بعد تقييم األداءأظهرت النتائج أ
بنـسبة ) ١,٤٥ – ٣,٣٢( تراوحـت بـني اإلدارية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكـة املكرمـة

 حيـث .وفق مقياس التدرج اخلاميس الذي حـدده الباحـث%) ٢٩,٠ –% ٦٦,٤(مئوية بلغت 
ً، ووفقا للمحك %)٤٢,٦(بنسبة مئوية بلغت ، )٢,١٣(بلغ املتوسط العام لعبارات هذا البعد 

 من أبعاد املهارات القيادية اإلداريـة لـدى ضـباط اجلـوازات فإن درجة توافر بعد تقييم األداء
 . كانت بدرجة قليلةبمنطقة مكة املكرمة

وربام يعود السبب يف ذلك إىل القصور يف استخدام معايري حمددة لألداء بـشقيه املتـدين 
أن هناك قصور يف نامذج تقييم األداء الوظيفي للموظفني لبعدها عن تقيـيم األداء واملتميز، كام 

الفعيل للموظف، باإلضافة إىل كون التقييم يتم مرة واحدة يف السنة للضباط فقط دون األفراد 
ًبشكل روتيني ورسي بعيدا عن الشفافية يف اطالع الضباط عـىل نتـائج تقيـيمهم، وبالتـايل ال 

 عىل األداء، وقد يكـون هـذا نـاتج عـن االنخفـاض النـسبي يف مـستوى إدراك يكون له تأثري
القيادات العليا ألمهية التقييم وحتديد معايريه ودوره يف التمييز بـني املجتهـدين واملقـرصين يف 

وضع معـايري لـألداء املتميـز وكـذلك الغـري مقبـول «أداء العمل، ويؤكد هذا جميء العبارات 
 يف املراتـب األخـرية مـن »اسـتخدام نـامذج لتقيـيم األداء الـوظيفي«و، »وإبالغه للمـوظفني
 .عبارات هذا البعد
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إال أن بعض ضباط اجلوازات تتوافر لدهيم القدرة عىل تصحيح األداء املتدين وتشجيع 
األفراد عىل أدائهم اجليد، وذلك ناتج عن قدرهتم عىل حتديد املهـام والواجبـات واملـسئوليات 

ا، وهو أمر طبيعي ألي رئيس بـأن يقـوم بتـصحيح األداء غـري املقبـول مـن بصورة ال بأس هب
، »تـصحيح األداء غـري املقبـول وتـشجيع األداء اجليـد«املوظفني، ويؤكد هذا جميء العبارات 

يف املراتب األوىل مـن » )حتديد املهام والواجبات واملسؤوليات(القدرة عىل حتليل الوظائف «و
 .عبارات هذا البعد

  :إدارة التغيير: الخامسالبعد  )٥(

 مـن أبعـاد املهـارات القياديـة أظهرت النتائج أن متوسطات عبارات بعد إدارة التغيري
بنـسبة ) ١,٢٥ – ١,٩٩( تراوحـت بـني اإلدارية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكـة املكرمـة

 حيـث .وفق مقياس التدرج اخلاميس الذي حـدده الباحـث%) ٢٥,٠ –% ٣٩,٨(مئوية بلغت 
ً، ووفقا للمحك %)٢٧,٢(، بنسبة مئوية بلغت )١,٣٦(ملتوسط العام لعبارات هذا البعد بلغ ا

 من أبعاد املهارات القيادية اإلدارية لـدى ضـباط اجلـوازات فإن درجة توافر بعد إدارة التغيري
 .ً كانت بدرجة قليلة جدابمنطقة مكة املكرمة

حيـث إن التغيـري ال يـصدر إال وربام يعود السبب يف ذلك إىل طبيعة النظام العسكري 
وعىل اجلهات التنفيذية التقيد هبذا التغيري دون االشرتاك يف إعـداده، ، من القيادات العليا فقط

كام أنه ربام يكون هناك قصور يف إدراك القيادات ملدى أمهية قيـاس آراء املـوظفني واجتاهـاهتم 
 العمل عىل إزالة أسباهبا، أو قد يكـون نحو التغيري ملعرفة مقدار وحجم مقاومته لدهيم وبالتايل

ذلك بسبب قلة الوعي بأمهية التدريب والتحفيز املادي واملعنوي وأثره يف هتيئة العاملني لقبول 
ومواكبة التغيري، وهذا ناتج عن عدم تلقي الضباط لدورات تدريبية عىل مهـارة ادارة التغيـري، 

هـ من وجود دورات تدريبية عـىل ١٤٢٧ام ويؤكد هذا خلو دليل التدريب ملعهد اجلوازات لع
اسـتخدام احلـوافز املاديـة «كام يؤكد هذا جمـيء العبـارات ، )٦(هذه املهارة، انظر ملحق رقم 

تزويـد الرؤسـاء والعـاملني بالتـدريب «، و»واملعنوية الفعالة لدفع العاملني عىل قبول التغيـري
يف املراتب األخرية » املراجعني نحو التغيريقياس اجتاهات العاملني و«، و»الالزم ملواكبة التغيري
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 .من عبارات هذا البعد
إال أن بعض ضباط اجلوازات أثناء القيام بدورهم كجهة تنفيذية للتغيـري جيتهـدون يف 
حل املشكالت التي تعرتض سري العمل بصورة ال بأس هبا، وهذا يعود إىل املهـارة الشخـصية 

حل املشكالت التي تواجه التغيـري أوال «ء العبارات يف حل مشكالت التغيري، ويؤكد هذا جمي
، يف املراتـب »هتيئة اإلدارة والعاملني للتغيري وتزويدهم باملعلومات الصحيحة عنـه«، و»بأول

 .األوىل من عبارات هذا البعد

  :حل المشكالت واتخاذ القرارات: البعد السادس )٦(

 من أبعـاد اذ القرارات أن متوسطات عبارات بعد حل املشكالت واختأظهرت النتائج
 – ٢,٩٧( تراوحـت بـني املهارات القيادية اإلدارية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة

وفق مقياس التـدرج اخلـاميس الـذي حـدده %) ٥٠,٤ –% ٥٩,٤(بنسبة مئوية بلغت ) ٢,٥٢
، %)٥٥,٤(، بنسبة مئوية بلغت )٢,٧٧( حيث بلغ املتوسط العام لعبارات هذا البعد .الباحث

ً فروقا بني العبارات، ووفقا للمحك فإن درجة توافر بعد حل املـشكالت لحيث أظهر اجلدو ً
 من أبعاد املهارات القياديـة اإلداريـة لـدى ضـباط اجلـوازات بمنطقـة مكـة واختاذ القرارات

 . كانت بدرجة متوسطةاملكرمة

ورى يف حـل وربام يعود السبب يف ذلـك إىل إيـامن الـضباط بأمهيـة تطبيـق مبـدأ الـش
املشكالت، وكذلك االستفادة من أفكار اآلخرين من ذوي اخلـربة واالختـصاص السـتنباط 
أكرب قدر ممكن من احللول للوصول إىل احلل األفـضل مـن بينهـا، وهـذا نـاتج عـن قنـاعتهم 
بذلك، ورغم أن اختاذ القرار أمر طبيعي بعد اختيار احلل األمثل للمشكلة إال أن متابعة تنفيذه 

آلخـرين عـىل اتـشجيع  «تتم إال من قبـل بعـض الـضباط، ويؤكـد هـذا جمـيء العبـارات ال 
 يف املراتـب األوىل »اختاذ القرار ومتابعة تنفيذه«، و»مشاركتي يف إجياد احللول ملشكالت العمل

 .من عبارات هذا البعد
إال أن بعــض ضــباط اجلــوازات ال تتــوافر لــدهيم املهــارة يف مجــع وحتليــل البيانــات 

علومات املتعلقة بمشكالت العمل وربام يكون هذا نـاتج عـن القـصور يف وضـع قواعـد وامل
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بيانات الستقاء املعلومات منها، باإلضافة إىل عـدم التـدريب وقلـة املامرسـة ألسـلوب حـل 
مجع كل البيانات واملعلومات املمكنة عـن مـشكالت «املشكالت، ويؤكد هذا جميء العبارات 

يف املراتب األخرية من عبارات هذا » ات واملعلومات من مجيع اجلوانبحتليل البيان«، و»العمل
 .البعد

  :إدارة األزمات: البعد السابع )٧(

 من أبعاد املهارات القيادية أظهرت النتائج أن متوسطات عبارات بعد إدارة األزمات
بنسبة ) ١,١١ – ١,١٧( تراوحت بني اإلدارية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة

 حيث .وفق مقياس التدرج اخلاميس الذي حدده الباحث%) ٢٢,٢ –% ٢٣,٤(وية بلغت مئ
ً، ووفقا للمحك %)٢٢,٨(، بنسبة مئوية بلغت )١,١٤(بلغ املتوسط العام لعبارات هذا البعد 
 من أبعاد املهارات القيادية اإلدارية لدى ضباط اجلوازات فإن درجة توافر بعد إدارة األزمات

 .ً كانت بدرجة قليلة جداكرمةبمنطقة مكة امل

وربام يعود السبب يف ذلك إىل ضـعف يف إدراك مفهـوم األزمـات لـدى القيـادات يف 
قطاع اجلوازات، وقد يكون ذلـك بـسبب قلـة التعـرض ألزمـات سـابقة، أو ربـام أن اهنـامك 
الضباط بواجبات العمـل اليـومي أدى إىل انـشغاهلم عـن التفكـري والتنبـؤ بوقـوع األزمـات 

ستقبلية، يضاف إىل ذلك الضعف يف مهـارة التخطـيط ملواجهـة األزمـات قبـل وقوعهـا أو امل
احتوائها بعد وقوعها، وكذلك انعدام قواعد البيانات وعدم االستفادة من األزمـات الـسابقة 
أو التي تعرضت هلا جهات أخرى سواء عىل املستوى املحيل أو العاملي، أو إىل انعدام التدريب 

هـ من وجود ١٤٢٧ويؤكد هذا خلو دليل التدريب ملعهد اجلوازات لعام زمات، عىل إدارة األ
كـام يمكـن أن يعـود ذلـك إىل عـدم ، )٦(دورات تدريبية عىل هذه املهارة، انظر ملحـق رقـم 

االستفادة من خربات اجلهات املتخصصة يف جمال األزمات، ويؤكد هذا االنخفـاض الـشديد 
 .جلميع عبارات هذا البعد
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  :إدارة الوقت: الثامنالبعد  )٨(

 من أبعاد املهارات القيادية أظهرت النتائج أن متوسطات عبارات بعد إدارة الوقت
بنسبة ) ١,٨٠ – ٢,٣٩( تراوحت بني اإلدارية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة

 حيث .وفق مقياس التدرج اخلاميس الذي حدده الباحث%) ٣٦,٠ –% ٤٧,٩(مئوية بلغت 
ً، ووفقا للمحك %)٤١,٦(، بنسبة مئوية بلغت )٢,٠٨(سط العام لعبارات هذا البعد بلغ املتو

 من أبعاد املهارات القيادية اإلدارية لدى ضباط اجلوازات فإن درجة توافر بعد إدارة الوقت
 . كانت بدرجة قليلةبمنطقة مكة املكرمة

تـستوجب اسـتقبال وربام يعود السبب يف ذلك إىل أن طبيعة العمل يف قطاع اجلوازات 
العاملني واملراجعني طوال فرتة الدوام الرسمي وخاصة لدى القيـادات التنفيذيـة، أو ربـام أن 
عادات وأعراف املجتمع جتعل من الصعوبة بمكان أن يقوم الضباط بعدم استقبال الزائرين أو 

ًاملكاملات اخلاصة التي تستهلك جزءا كبريا من وقت العمل، وتنحـرص قـدرة حتديـد  مواعيـد ً
ًاستقبال العاملني واملراجعني لـدى مـدراء اإلدارات وعـددهم قليـل نـسبيا قياسـا إىل العـدد  ً
اإلمجايل، يضاف إىل ذلك عـدم تلقـيهم دورات تدريبيـة متخصـصة يف مهـارة إدارة الوقـت، 

هـ من وجود دورات تدريبية عـىل ١٤٢٧ويؤكد هذا خلو دليل التدريب ملعهد اجلوازات لعام 
الـتحكم يف عوامـل هـدر «كام يؤكد هذا جمـيء العبـارات ، )٦(ارة، انظر ملحق رقم هذه امله

 ختصيص«، و»)الخ ...الزوار واملكاملات اهلاتفية واالجتامعات الغري حمددة مسبقا (الوقت مثل
 .يف املراتب األخرية من عبارات هذا البعد» أوقات حمددة ملقابلة العاملني واملراجعني

باط لعملية التفويض وترتيب األعامل حسب أولوياهتا قد يعـود إىل إال أن ممارسة الض
تفـويض كـل مـا «امتالك مهارات ذاتية لدى الفرد يف إدارة وقته، ويؤكد هذا جميء العبـارات 

يف املراتـب » ترتيب األعامل اليوميـة حـسب أمهيتهـا«، و»يمكن من الصالحيات إىل اآلخرين
 .األوىل من عبارات هذا البعد
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  :إدارة االجتماعات بفاعلية: التاسعالبعد  )٩(

 مـن أبعـاد أظهرت النتـائج أن متوسـطات عبـارات بعـد إدارة االجتامعـات بفاعليـة
 – ٢,٨١( تراوحـت بـني املهارات القيادية اإلدارية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة

حـدده وفق مقياس التـدرج اخلـاميس الـذي %) ٤٤,٤ –% ٥٦,٢(بنسبة مئوية بلغت ) ٢,٢٢
، %)٥٢,٢(، بنسبة مئوية بلغت )٢,٦١( حيث بلغ املتوسط العام لعبارات هذا البعد .الباحث

 مـن أبعـاد املهـارات القياديـة ًووفقا للمحك فإن درجة توافر بعد إدارة االجتامعات بفاعليـة
 . كانت بدرجة متوسطةاإلدارية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة

ذلــك إىل انخفــاض مــستوى إدراك أغلــب الــضباط ألمهيــة وربــام يعــود الــسبب يف 
املعلومات وكذلك القصور يف امتالك اإلدارات لقواعد البيانات والتي تشكل األساس الـذي 
يربز أمهية موضوع االجـتامع ويعطـي صـورة واضـحة عـن أبعـاده ويـساعد يف التوصـل إىل 

ارة الوقـت بـصفة عامـة كـام قرارات ذات فعالية عالية، يضاف إىل ذلك الضعف يف مهـارة إد
أظهرت النتائج املتعلقة بمهارة إدارة الوقت، وهذا ينعكس عىل إدارة وقـت االجـتامع بـشكل 
سلبي من ناحية توزيع الوقت عىل حماور االجتامع وعىل املشاركني بام يتناسـب مـع أمهيـة كـل 

ًتـائج سـابقا حمور وكل مشاركة، وكذلك انخفاض مستوى املهارات السلوكية كام أظهـرت الن
التي تساعدهم يف التفاعل بصورة مناسبة مع أنامط السلوك املختلفة للمشاركني يف االجـتامع، 

لالجـتامع قبـل عقـده اإلعـداد «، و»متابعة تنفيذ نتـائج االجـتامع«ويؤكد هذا جميء العبارات 
تلخـيص «، و»)الـخ.. حمـاور االجـتامع -املوضـوع  - املـشاركني- مدتـه-موعـده(بتحديد 
 . يف املراتب األوىل من عبارات هذا البعد»هات النظر والقرارات يف آخر االجتامعوج

إال أن بعض ضباط اجلوازات يتوافر لـدهيم املهـارة يف اإلعـداد لوقـت االجـتامع مـن 
حيث حتديد موعد االجتامع والفئة املشاركة وحماور موضوع االجتامع والقيـام بمتابعـة نتـائج 

 إىل تراكم اخلربات املكتسبة لكثرة املشاركة يف االجتامعات، باإلضـافة االجتامع، وقد يعود هذا
إىل متابعة اجلهات العليا عن مدى تنفيذ توصيات االجتامعات، كام أن تلخيص وجهات النظر 
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وذلك ألهنا أصبحت عـادة أو عـرف  ،ًوالقرارات يف آخر االجتامع عائد للخربة املكتسبة أيضا
ي وهذا ما أدى إىل قرب النتائج عىل العبارات التي جاءت بدرجة وظيفي ينقصه اجلانب العلم

ــارات  ــذا جمــيء العب ــد ه ــة،  ويؤك ــة القليل ــدود الدرج ــطة إىل ح ــات «متوس مجــع املعلوم
القـدرة «، و»املهارة يف إدارة وقت االجـتامع«، و»واإلحصائيات الالزمة عن موضوع االجتامع

يف املراتـب األخـرية مـن » ركني يف االجـتامععىل التعامل مع أنامط الـسلوك املختلفـة للمـشا
 .عبارات هذا البعد وبدرجة متوسطة

  :إدارة الصراع في بيئة العمل: البعد العاشر )١٠(

 مـن أبعـاد أظهرت النتائج أن متوسطات عبارات بعـد إدارة الـرصاع يف بيئـة العمـل
 – ١,٥٩( بـني  تراوحـتاملهارات القيادية اإلدارية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة

وفق مقياس التـدرج اخلـاميس الـذي حـدده %) ٢٩,٢ –% ٣١,٨(بنسبة مئوية بلغت ) ١,٤٦
، %)٣٠,٨(، بنسبة مئوية بلغت )١,٥٤( حيث بلغ املتوسط العام لعبارات هذا البعد .الباحث

 مـن أبعـاد املهـارات القياديـة ًووفقا للمحك فإن درجة توافر بعد إدارة الرصاع يف بيئة العمل
 .ً كانت بدرجة قليلة جداإلدارية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمةا

وربام يعود السبب يف ذلك إىل انخفاض معرفة الضباط بحجم اآلثـار الـسلبية املرتتبـة 
عىل وجود الرصاع داخل التنظيم من ناحية، أو قد يكون بسبب ضعف املهارة السلوكية لدهيم 

 العاملني أو ضعف املهارة التنظيمية كـام أتثبتـت النتـائج التـي يف القدرة عىل إدارة الرصاع بني
ــداخل  ــسام واإلدارات وجتنــب ت ــصادم بــني األق ــل الت ــزع فتي ظهــرت يف بعــد التنظــيم، لن
االختصاصات، ويرتتب عىل ذلك انعدام القدرة عىل استثامر اجلوانب اإلجيابية للرصاع يف رفع 

استخدام األساليب السلوكية والتنظيميـة الفعالـة «مستوى األداء، ويؤكد هذا جميء العبارات 
 يف املراتـب » يف رفـع مـستوى األداءرصاعاستثامر اجلوانب االجيابيـة للـ«، و»الرصاعيف إدارة 

 .األخرية من عبارات هذا البعد
أو ربام أن الضعف العام يف إدارة الرصاع يعود إىل انعدام الدورات التدريبية يف املجال 
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 ويؤكد هذا خلو دليل التدريب ملعهد اجلوازات ،ظيمي اخلاصة بإدارة الرصاعالسلوكي والتن
 .)٦(هـ من وجود دورات تدريبية عىل هذه املهارة، انظر ملحق رقم ١٤٢٧لعام 

  :إدارة ضغوط العمل: البعد الحادي عشر )١١(

 من أبعاد املهارات أظهرت النتائج أن متوسطات عبارات بعد إدارة ضغوط العمل
) ١,٥٨ –١,٨٤( تراوحت بني إلدارية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمةالقيادية ا

 .وفق مقياس التدرج اخلاميس الذي حدده الباحث%) ٣٣,٦ –%٣٦,٨(بنسبة مئوية بلغت 
ً، ووفقا %)٣٣,٤(، بنسبة مئوية بلغت )١,٦٧(حيث بلغ املتوسط العام لعبارات هذا البعد 

 من أبعاد املهارات القيادية اإلدارية لدى ضغوط العملللمحك فإن درجة توافر بعد إدارة 
 .ً كانت بدرجة قليلة جداضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة

وربام يعود السبب يف ذلك إىل االنخفاض النسبي لدى أغلب الضباط يف معرفـة مفهـوم إدارة 
اق بالـدورات ضغوط العمل أو قلة التنمية الذاتية يف املجـال اإلداري وكـذلك عـدم االلتحـ

هــ مـن ١٤٢٧ ويؤكد هذا خلو دليل التدريب ملعهد اجلوازات لعـام التدريبية يف هذا املجال،
، يـضاف إىل ذلـك أن ضـغط )٦(وجود دورات تدريبية عىل هذه املهارة، انظـر ملحـق رقـم 

العمل قد ينتج عن زيادة حجم العمل أو قلة عدد املوظفني وهذا يعود إىل طبيعة اإلدارة التـي 
ًعمل هبا املوظف، خصوصا أن قطاع اجلوازات ذات طابع خدمي يقدم اخلدمة جلميـع أفـراد ي

املجتمع من مواطنني ومقيمني ويطالب بإنجازه يف أوقات قياسية وهذا يؤدي إىل كثافة العمـل 
وزيادة حجمه، كام أنه قد يعزى ذلك إىل نقص يف مهارات العاملني التـي تـساعد عـىل رسعـة 

ة حجمه، وهو بذلك ال يستطيع التقليـل مـن هـذه األعبـاء خلروجهـا عـن اإلنجاز ومضاعف
إرادته، وكذلك قد تكون األسباب افتقاد بعضهم إىل القدرة عىل الفـصل بـني جانـب العمـل 

 .واجلوانب الشخصية املسببة للضغوط، ويؤكد هذا انخفاض مجيع عبارات هذا البعد
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  :كتابة التقارير: البعد الثاني عشر )١٢(

 من أبعاد املهارات القيادية تائج أن متوسطات عبارات بعد كتابة التقاريرأظهرت الن
بنسبة ) ٢,٤٢ – ٢,٩٣( تراوحت بني اإلدارية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة

 حيث .وفق مقياس التدرج اخلاميس الذي حدده الباحث%) ٤٨,٤ –% ٥٨,٦(مئوية بلغت 
ً، ووفقا للمحك %)٥٥,٠(، بنسبة مئوية بلغت )٢,٧٥(بلغ املتوسط العام لعبارات هذا البعد 
 من أبعاد املهارات القيادية اإلدارية لدى ضباط اجلوازات فإن درجة توافر بعد كتابة التقارير

 . كانت بدرجة متوسطةبمنطقة مكة املكرمة

وربام يعود السبب يف ذلك إىل أن طبيعة العمل األمني يستلزم كتابة التقارير بشكل 
ونتيجة تراكم اخلربات املكتسبة من األقدم إىل األحدث واملهارة الشخصية أدت إىل كبري، 

قدرهتم عىل حتديد األهداف للتقرير املطلوب كتابته ومعرفة عنارص التقرير وترابط أفكار 
وأجزاء التقرير بشكل منطقي إضافة إىل أهنم مطالبون بوضع التوصيات يف ختام كل تقرير، 

مراعاة «، و»حتديد اهلدف من التقرير بكل دقة  قبل البدء يف كتابته«عبارات ويؤكد هذا جميء ال
 . يف املراتب األوىل من عبارات هذا البعد»التسلسل املنطقي وترابط األفكار بني أجزاء التقرير

إال أن القصور يف اختصار التقارير ومراعاة الفروق الفردية لألشخاص املوجهـة هلـم 
القصور يف امـتالك املهـارة العلميـة والـسلوكية أو عـدم تلقـي الـدورات ًربام يكون ناجتا عن 

هــ ١٤٢٧ ويؤكد هذا خلو دليل التدريب ملعهد اجلـوازات لعـام التدريبية عىل هذه املهارات،
، ويؤكد هذا جميء العبـارات )٦(من وجود دورات تدريبية عىل هذه املهارة، انظر ملحق رقم 

مراعاة الفروق الفردية بني أألشـخاص «، و»يف كتابة التقاريراإلجياز واملوضوعية  والوضوح «
املوجه هلم التقرير من حيث السامت الشخصية والصالحيات واملـستوى الـوظيفي والعلمـي 

 .يف املراتب األخرية من عبارات هذا البعد» الخ..
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  :تفويض السلطة: البعد الثالث عشر )١٣(

 من أبعاد املهارات القيادية سلطةأظهرت النتائج أن متوسطات عبارات بعد تفويض ال
بنسبة ) ٢,١٧ – ٣,٥٥( تراوحت بني اإلدارية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة

 حيث .وفق مقياس التدرج اخلاميس الذي حدده الباحث%) ٤٣,٤ –% ٧١,٠(مئوية بلغت 
ًقا للمحك ، ووف%)٥٤,٨(، بنسبة مئوية بلغت )٢,٧٤(بلغ املتوسط العام لعبارات هذا البعد 
 من أبعاد املهارات القيادية اإلدارية لدى ضباط فإن درجة توافر بعد تفويض السلطة

 . كانت بدرجة متوسطةاجلوازات بمنطقة مكة املكرمة

وربام يعود السبب يف ذلك إىل آلية وطريقة التفويض املتبعة يف قطاع اجلوازات حيث 
حيات املفوضة، واقتضاء العرف اإلداري تتم بشكل كتايب وهذا ينتج عنه حتديد واضح للصال

املتبع إشعار اجلهات ذات العالقة، كام أن املسئولية النظامية يف قطاع اجلوازات يتحملها 
صاحب الصالحية بالدرجة األوىل مما يقتيض تقديمه الدعم واملساندة لتاليف األخطاء 

حتديد «، و»تفويضإشعار من يلزم بعملية ال«واملساءلة، ويؤكد هذا جميء العبارات 
تقديم الدعم واملساندة «، و»الصالحيات واملسؤوليات املفوضة لكل مرؤوس بكل وضوح

 . يف املراتب األوىل من عبارات هذا البعد»للمفوض وخصوصا يف احلاالت الطارئة
إال أن معظم الضباط تنخفض لدهيم مهارة املوازنة بني الـصالحيات املمنوحـة وبـني 

يف املهام املفوض هبا، وقد يكون ذلـك نـاتج عـن افتقـادهم للتـدريب قدرة الشخص وخربته 
هــ ١٤٢٧ ويؤكد هذا خلو دليل التدريب ملعهد اجلوازات لعام واستخدام األساليب العلمية،

 يضاف إىل ذلك قلة متـتعهم ،)٦(من وجود دورات تدريبية عىل هذه املهارة، انظر ملحق رقم 
درات األشخاص والفروق الفردية بينهم اوعدم القدرة عىل بمهارة الفراسة الذاتية يف معرفة ق

اإلحاطة بجميع مهام العمل التي تستلزم التفويض، يضاف إىل األسباب السابقة االنخفـاض 
النسبي يف معرفة األساليب املناسـبة يف متابعـة ممارسـات املفـوض إليـه، كـام أن عـدم إعطـاء 

ساءلة عن األخطاء التي قد يقع فيهـا املفـوض املفوض له حرية التنفيذ ناتج عن اخلوف من امل
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حتديـد «إليه حيث إن املسئولية تقع عىل املفوض بالدرجة األوىل، ويؤكد هذا جمـيء العبـارات 
استخدام وسائل املتابعة واملراقبة املناسـبة عـىل «، و»األهداف للمفوض وإعطاءه حرية التنفيذ

منوحـة وخـربة املفـوض لـه وقدراتـه وحاجـة املوازنة بني الصالحيات امل«، و»املهام املفوضة
 . يف املراتب األخرية من عبارات هذا البعد»العمل

  :مهارة التفاوض: البعد الرابع عشر )١٤(

 من أبعاد املهارات القيادية أظهرت النتائج أن متوسطات عبارات بعد مهارة التفاوض
بنـسبة ) ١,٦٢ – ٣,١٦( تراوحـت بـني اإلدارية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكـة املكرمـة

 حيـث .وفق مقياس التدرج اخلاميس الذي حـدده الباحـث%) ٣٢,٤ –% ٦٣,٢(مئوية بلغت 
ً، ووفقا للمحك %)٤٦,٦(، بنسبة مئوية بلغت )٢,٣٣(بلغ املتوسط العام لعبارات هذا البعد 
 مـن أبعـاد املهـارات القياديـة اإلداريـة لـدى ضـباط فإن درجة توافر بعـد مهـارة التفـاوض

 . كانت بدرجة قليلةات بمنطقة مكة املكرمةاجلواز

وربام يعود السبب يف ذلك إىل ضعف الثقافة اإلدارية وانخفـاض التنميـة الذاتيـة مـن 
ويؤكـد هـذا جهة، أو إىل انعدام الدورات التدريبية عىل مهارات التفاوض من جهـة أخـرى، 

يبية عىل هذه املهارة، هـ من وجود دورات تدر١٤٢٧خلو دليل التدريب ملعهد اجلوازات لعام 
وهذا أدى إىل قلة املعرفـة بـأن توزيـع األدوار عـىل الفريـق التفـاويض ، )٦(انظر ملحق رقم 

وكذلك تغيري النمط التفاويض يساعد عىل املناورة وحتقيق أكرب قدر من املكاسب املمكنـة مـن 
يل الفريـق التفـاويض توزيع األدوار املناسبة ع«العملية التفاوضية، ويؤكد هذا جميء العبارات 

 يف »تغيري الـنمط التفـاويض حـسب املواقـف املختلفـة«، و»الذي تقوده  قبل عملية التفاوض
 .املراتب األخرية من عبارات هذا البعد

ًإال أن بعض الضباط يويل اهتامما لعملية حتديد األسـئلة التـي جيـب أن يوجههـا عـىل 
ن هدف للمساومة عليها، وهذا قـد يكـون الطرف اآلخر أثناء عملية التفاوض، ويضع أكثر م

ناتج عن مهاراهتم الذاتية أو تعرضهم للفـشل يف بعـض املواقـف التفاوضـية الـسابقة نتيجـة 
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التمسك هبدف هنائي وحيد دون املساومة عىل أهداف أخـرى، ويؤكـد هـذا جمـيء العبـارات 
هنائي للمفاوضات حتديد هدف «، و»إعداد األسئلة التي جيب توجيهها أثناء جلسة التفاوض«

 . يف املراتب األوىل من عبارات هذا البعد»دون مساومة عىل أهداف أخرى

  :االبتكار : البعد الخامس عشر )١٥(

 مـن أبعـاد املهـارات القياديـة أظهرت النتائج أن متوسـطات عبـارات بعـد االبتكـار
سبة بنـ) ١,٣٩ – ٢,٩١( تراوحـت بـني اإلدارية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكـة املكرمـة

 حيـث .وفق مقياس التدرج اخلاميس الذي حـدده الباحـث%) ٢٧,٨ –% ٥٨,٢(مئوية بلغت 
ً، ووفقا للمحك %)٤٧,٢(، بنسبة مئوية بلغت )٢,٣٦(بلغ املتوسط العام لعبارات هذا البعد 

 من أبعـاد املهـارات القياديـة اإلداريـة لـدى ضـباط اجلـوازات فإن درجة توافر بعد االبتكار
 . كانت بدرجة قليلةكرمةبمنطقة مكة امل

وربام يعود السبب يف ذلك إىل أن العمل احلكـومي بـشكل عـام والتنـشئة العـسكرية 
بصفة خاصة ال تشجع عىل بروز مهارة االبتكار، وجتعـل الفـرد متقيـد باألنظمـة والتعلـيامت 

طبيـق والتسلسل التنظيمي بحكم األقدمية العسكرية  أو ربام يعود ذلك إىل عدم القدرة عـىل ت
أي أسلوب جديد إال بعد الرجوع للجهات األعىل وإقناعهم هبذه األساليب، كام أن جوازات 
املنطقة تعترب جهة تنفيذية ال تشرتك بدرجة كبرية يف عملية التخطيط السترشاف املستقبل، ألن 
مهمة التخطيط تعود إىل اإلدارات املتخصصة يف املديرية العامة للجـوازات بالريـاض، وهـذا 

ؤدي إىل عدم نمو هذه املوهبة لدى الضباط وبقاؤها يف الظل، أو قد يعزى ذلك إىل أن بعـض ي
َالضباط قد يكون قدم أفكارا جديدة يف جمال العمل ومل يلق التشجيع الكايف الذي يـدفعهم إىل  ً
تقديم املزيد لتطوير العمل، أو قد يكون ذلك بسبب قلة االستفادة من البحـوث والدراسـات 

 ذوي االختصاص، وهذا ربام يكون منشأه قلة املعرفة بقيمة الفوائـد التـي يمكـن أن وخربات
جتنــى نتيجــة االســتفادة مــن آراء وخــربات ذوي االختــصاص ســواء يف املجــال اإلداري أو 
التنظيمي أو السلوكي، أو من البحوث والدراسات التي هلا عالقة بمجال العمل، ويؤكد هـذا 
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ــارات  ــلجتريــب اجل«جمــيء العب ــن األســاليب ألداء العم ــد م ــستقبل «، و»دي ــرشاف امل است
 يف »االسـتفادة مـن الدراسـات والبحـوث وخـربات ذوي االختـصاص«، و»واالستعداد له

 .املراتب األخرية من عبارات هذا البعد
ويستثنى من ذلك متتعهم بالصرب واملثابرة وذلك ناتج عن طبيعة التنشئة العسكرية 

التمتع بالصرب واملثابرة «حتمل املشاق، ويؤكد هذا جميء العبارة     التي تعود منسوبيها عىل 
 . يف املرتبة األوىل من عبارات هذا البعد»لبلوغ األهداف

، )م١٩٩٣(وتتفق هذه النتيجة بشكل عام مع النتائج التي توصلت إليها دراسة العامين 
، )م١٩٩٦(ل نمشة ، ودراسة آ)م١٩٩٤(، ودراسة املغلوث )م١٩٩٠(ودراسة عبد الفتاح 
، )م١٩٩١(، ودراسة أبو رمحة )م٢٠٠٢(، ودراسة املنيع )م١٩٩٦(ودراسة الشمالين 

، )م١٩٩٨(، ودراسة الصهدي )،)م١٩٩٣(، ودراسة العتيبي )م١٩٩٣(ودراسة الدغيثر 
التي أشارت إىل تدين مستوى املهارات اإلدارية وأمهية االحتياج ) م١٩٩١(ودراسة الوزان 
 .التدريبي هلا

وختتلف هذه النتيجة بشكل عام مع النتائج التي توصلت إليها دراسة الرشودي 
 .التي أشارت إىل ارتفاع مستوى املهارات اإلدارية) هـ١٤٢٢(
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  : سؤال الرابعنتائج المناقشة وتفسير   .٤

، الفنية(لتدريبي عىل املهارات القيادية ما درجة أمهية االحتياج ا: نص السؤال الرابع عىل
لكل مستوى من املستويات القيادية لضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة ) اإلدارية ،نسانيةاإل

 من وجهة نظر ضباط القيادة التنفيذية ؟
حول درجة أمهية االحتياج التدريبي ألبعاد أظهرت نتائج املتوسطات اإلمجالية 

لكل مستوى من املستويات  لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة القيادية الفنيةاملهارات 
) ٤,٩٧( أن درجة أمهية االحتياج التدريبي هلم بلغ القيادية من وجهة نظر القيادة التنفيذية

ًوبدرجة عالية جدا، وأن املتوسط اإلمجايل لدرجة أمهية االحتياج %) ٩٩,٤(بنسبة مئوية 
%) ٨٤,٠(نسبة مئوية ب) ٤,٢٠(التدريبي للقيادة الوسطى من وجهة نظر القيادة التنفيذية بلغ 

ًوبدرجة عالية جدا، وأن املتوسط اإلمجايل لدرجة أمهية االحتياج التدريبي للقيادة العليا من 
 .وبدرجة متوسطة%) ٥٥,٨(بنسبة مئوية  ) ٢,٧٩(وجهة نظر القيادة التنفيذية بلغ 

 الذي وربام يعود السبب يف ذلك إىل إدراك العاملني يف مستوى القيادة التنفيذية للضعف
 .يعانون منه يف هذه املهارة من جهة وحلاجتهم اليومية ملامرستها من جهة أخرى

أما فيام يتعلق بوجهة نظر القيادة التنفيذية يف أمهية املهارات  الفنية للقيادة الوسطى فقد 
 يعود السبب يف ذلك إىل إدراكهم بأمهية إملام القيادة الوسطى هبذه املهارة لكوهنا تقوم بالدور

ٍاإلرشايف عىل القيادات التنفيذية فيجب أن يكون لدهيم إملام عال هبذه املهارة إلعطاء 
 .التوجيهات املناسبة حلل املشكالت التي قد تعرتضهم يف هذا اجلزء من املهارات

أما فيام يتعلق بوجهة نظر القيادة التنفيذية يف أمهية املهارات الفنية للقيـادات العليـا فقـد 
راكهم أن ممارسة التحقيق وكـشف التزويـر واألعـامل امليدانيـة ليـست مـن مهـام يعود إىل إد

القيادات العليا، كام أن معظم هذه املهـارات تـم اكتـساهبا مـن خـالل اخلـربة الطويلـة لـدى 
، %)٩٩,٢(القيادات العليا، ويستثنى من املهـارات الفنيـة مهـارة االملـام باألنظمـة واللـوائح 

، وقد يكـون ذلـك ملـدى أمهيتهـا للقيـادات %)٧٣,٦( اآليل بنسبة ومهارة استخدام احلاسب
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العليا، حيث إن االملام باألنظمة واللوائح يؤدي إىل صدور توجيهات صائبة وحلول سـليمة، 
أما فيام يتعلق بمهارة احلاسب اآليل ألهنا تعطي تـصور للقيـادة العليـا بالفوائـد الكبـرية التـي 

 .لعرصية وبالتايل تشجيعها والتوسع يف تطويرها واستخدامهايمكن أن جتنى من هذه التقنية ا
حول درجـة أمهيـة االحتيـاج التـدريبي ألبعـاد كام أظهرت نتائج املتوسطات اإلمجالية 

 لدى ضباط اجلـوازات بمنطقـة مكـة املكرمـة لكـل مـستوى مـن القيادية اإلنسانيةاملهارات 
 أن درجـة االحتيـاج التـدريبي هلـم بلـغ ةاملستويات القيادية من وجهة نظـر القيـادة التنفيذيـ

ًوبدرجـة عاليـة جـدا، وأن املتوسـط اإلمجـايل لدرجـة أمهيـة %) ٩٤,٠(بنسبة مئوية ) ٤,٧٠(
بنـسبة مئويـة ) ٤,٨٦(االحتياج التدريبي للقيادة الوسطى من وجهة نظر القيادة التنفيذية بلغ 

مهية االحتياج التـدريبي للقيـادة ًوبدرجة عالية جدا، وأن املتوسط اإلمجايل لدرجة أ%) ٩٧,٢(
 .ًوبدرجة عالية جدا%) ٩٢,٤(بنسبة مئوية ) ٤,٦٢(العليا من وجهة نظر القيادة التنفيذية بلغ 

وربام يعود السبب يف ذلك إىل وعي القيادة التنفيذية بأمهية االحتياج التدريبي عىل 
آلثار النفسية التي يرتكها التعامل املهارات اإلنسانية يف مجيع املستويات القيادية، وهذا نتيجة ل

اإلنساين مع العاملني من الدافعية والتأثري عىل اإلنجاز واإلنتاجية، وملا هلا من أثر يف رفع 
مستوى الروح املعنوية لدى العاملني، وبالتايل فإن مستوى االحتياج التدريبي جلميع 

    .رتفعةاملستويات القيادية من وجهة نظر القيادة التنفيذية جاءت م
حول درجـة أمهيـة االحتيـاج التـدريبي ألبعـاد كام أظهرت نتائج املتوسطات اإلمجالية 

 لدى ضـباط اجلـوازات بمنطقـة مكـة املكرمـة لكـل مـستوى مـن القيادية اإلداريةاملهارات 
 أن درجة أمهية االحتياج التـدريبي هلـم بلـغ املستويات القيادية من وجهة نظر القيادة التنفيذية

وبدرجة عالية، وأن املتوسط اإلمجايل لدرجة أمهيـة االحتيـاج %) ٦٨,٨(بنسبة مئوية ) ٣,٤٤(
%) ٩٦,٠(بنسبة مئويـة ) ٤,٨٠(التدريبي للقيادة الوسطى من وجهة نظر القيادة التنفيذية بلغ 

ًوبدرجة عالية جدا، وأن املتوسط اإلمجايل لدرجة أمهية االحتياج التدريبي للقيـادة العليـا مـن 
 .ًوبدرجة عالية جدا%) ٩٢,٨(بنسبة مئوية ) ٤,٦٤( نظر القيادة التنفيذية بلغ وجهة
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وربام يعود السبب يف نظرة القيادة التنفيذية ألنفسهم وللقيادة الوسطى والقيادة العليا 
حول درجة أمهية االحتياج التدريبي عىل املهارات اإلدارية إىل انخفاض يف مستوى املهارات 

يادات بجميع مستوياهتا، وكذلك أمهيتها من الناحية التطبيقية حيث أهنا اإلدارية لدى الق
تدخل بدرجة عالية يف املامرسات اليومية للقيادات بجميع مستوياهتا، ويستثنى من ذلك 

ألهنا ليست من ضمن املهام ) ٢,١٢(، وإدارة التفاوض )٢,٤٧(إدارة التغيري : مهارات
، وإدارة )٣,٣٣(، والتنظيم )٣,٠٩(ذلك مهارات التخطيط املكلفة هبا القيادة التنفيذية، وك

، وتفويض )٢,٧٦(، وإدارة ضغوط العمل )٣,٣٧(، وإدارة االجتامعات )٢,٦٠(األزمات 
  .ًوذلك ألهنا تدخل يف مهامهم بشكل نسبي قياسا إىل القيادات األخرى) ٢,٧٣(السلطة 

للقيادة ) ٢,٠١(ة كتابة التقارير كام أن القيادة التنفيذية من وجهة نظرهم استثنوا مهار
العليا، وقد يكون ذلك بسبب معرفتهم بأهنا ليست من مهام القيادة العليا، وأن دور القيادة 

 .العليا مقترص عىل إصدار التوجيهات املبنية عىل تلك التقارير
وتتفــق هــذه النتيجــة بــشكل عــام مــع النتــائج التــي توصــلت إليهــا دراســة العمــري 

ـــ١٤١٩( ــة صــادق ، ود)ه ــة دارش )م١٩٩٠(راس ــسورو )م١٩٨٣(، ودراس ــة ت ، ودراس
، ودراســة درة )م١٩٩٤(، ودراســة املغلــوث )هـــ١٤٢٢(، ودراســة الرشــودي )م١٩٩١(
التي أشـارت إىل أمهيـة االحتياجـات التدريبيـة ) م١٩٩٧(، ودراسة عبد الوهاب )م١٩٩٥(

 .لدى مجيع املستويات اإلدارية
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  : ؤال الخامسسنتائج المناقشة وتفسير   .٥

، الفنية(ما درجة أمهية االحتياج التدريبي عىل املهارات القيادية : نص السؤال اخلامس عىل
لكل مستوى من املستويات القيادية لضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة ) اإلدارية ،اإلنسانية

 من وجهة نظر ضباط القيادة الوسطى ؟
رجة أمهية االحتياج التدريبي ألبعاد حول دأظهرت نتائج املتوسطات اإلمجالية 

 لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة لكل مستوى من املستويات القيادية الفنيةاملهارات 
وسطى أن درجة أمهية االحتياج التدريبي للقيادة التنفيذية بلغ القيادية من وجهة نظر القيادة ال

وأن املتوسط اإلمجايل لدرجة أمهية ًوبدرجة عالية جدا، %) ٩٨,٨(بنسبة مئوية ) ٤,٩٤(
وبدرجة عالية، وأن %) ٨٣,٨(بنسبة مئوية ) ٤,١٩(االحتياج التدريبي بالنسبة هلم بلغ 

املتوسط اإلمجايل لدرجة أمهية االحتياج التدريبي للقيادة العليا من وجهة نظر القيادة الوسطى 
 .وبدرجة متوسطة%) ٥٣,٨(بنسبة مئوية ) ٢,٦٩(بلغ 

ارب وجهة نظر القيادة الوسطى حول درجة أمهية االحتياج التدريبي عىل ويالحظ تق
املهارات الفنية ألنفسهم وللقيادة التنفيذية وقد يكون ذلك عائد إلنخفاض مستوى املهارة 

 .وأمهيتها من الناحية التطبيقية هلذين املستويني
اج التدريبي عىل أما فيام يتعلق بوجهة نظر القيادة الوسطى حول درجة أمهية االحتي

املهارات الفنية للقيادة العليا فقد يكون السبب ملعرفتهم بأن كشف التزوير والتحقيق 
واألعامل امليدانية ليست من اختصاص القيادة العليا، إضافة إىل أنه تم اكتساب جزء كبري من 

 .هذه املهارات من  خالل اخلربة الطويلة هلم
 االحتيـاج التـدريبي يف مهـارة اإلملـام باألنظمـة ويستثنى من ذلك ارتفاع درجـة أمهيـة

، وذلـك ألن مهـارة اإلملـام %)٧٣,٨(، ومهارة اسـتخدام احلاسـب اآليل %)٩٨,٢(واللوائح 
باألنظمة واللوائح هـي األسـاس الـذي يبنـى عليـه التوجيهـات الـصائبة، وبالنـسبة ملهـارة 

ع هلـذه التقنيـة حيـث استخدام احلاسب اآليل فقد يكـون ذلـك بـسبب احتيـاج عمـل القطـا
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أصبحت رضورة عرصية، وكذلك ألهنا تعد عصب العمل اإلداري احلارض لقطاع اجلوازات، 
ومن األمهية بمكان تزويد القيادات العليا بـدورات تدريبيـة عليهـا ممـا يتحقـق معـه الفائـدة 
 الشخصية يف جمال عملهم اليومي والوقوف عىل الفوائد الكبـرية التـي سـوف جينيهـا العمـل

  .والعاملني من جراء تطبيق هذه التقنية
حول درجـة أمهيـة االحتيـاج التـدريبي ألبعـاد كام أظهرت نتائج املتوسطات اإلمجالية 

 لدى ضباط اجلـوازات بمنطقـة مكـة املكرمـة لكـل مـستوى مـن القيادية اإلنسانيةاملهارات 
حتيـاج التـدريبي للقيـادة وسطى أن درجة أمهية االاملستويات القيادية من وجهة نظر القيادة ال

ًوبدرجـة عاليـة جـدا، وأن املتوسـط اإلمجـايل %) ٩٣,٠(بنـسبة مئويـة ) ٤,٦٥(التنفيذية بلغ 
وبدرجة عالية %) ٩٧,٨(بنسبة مئوية ) ٤,٨٩(لدرجة أمهية االحتياج التدريبي بالنسبة هلم بلغ 

لعليـا مـن وجهـة نظـر ًجدا، وأن املتوسط اإلمجايل لدرجة أمهية االحتياج التـدريبي للقيـادة ا
 .ًوبدرجة عالية جدا%) ٩٢,٢(بنسبة مئوية  ) ٤,٦١(القيادة الوسطى بلغ 

وربام يعود السبب يف ذلك إىل شعور الضباط يف القيادة الوسطى بأمهية االحتياج 
التدريبي عىل املهارات اإلنسانية يف مجيع املستويات القيادية، وإدراكهم للقصور احلاصل فيها، 

م يدركون أثر العالقات اإلنسانية بني العاملني عىل رفع مستوى األداء يف العمل وذلك ألهن
وزيادة فاعليته، وبالتايل فإن االحتياج التدريبي عىل املهارات اإلنسانية جلميع املستويات 

 .القيادية من وجهة نظر القيادة الوسطى جاءت مرتفعة
مهيـة االحتيـاج التـدريبي ألبعـاد حول درجـة أكام أظهرت نتائج املتوسطات اإلمجالية 

 لدى ضـباط اجلـوازات بمنطقـة مكـة املكرمـة لكـل مـستوى مـن القيادية اإلداريةاملهارات 
وسطى أن درجة أمهية االحتيـاج التـدريبي للقيـادة املستويات القيادية من وجهة نظر القيادة ال

توسط اإلمجايل لدرجـة وبدرجة متوسطة، وأن امل%) ٦٥,٢(بنسبة مئوية ) ٣,٢٦(التنفيذية بلغ 
ًوبدرجة عالية جـدا، %) ٩٥,٠(بنسبة مئوية ) ٤,٧٥(أمهية االحتياج التدريبي بالنسبة هلم بلغ 

وأن املتوسط اإلمجايل لدرجة أمهية االحتياج التدريبي للقيادة العليـا مـن وجهـة نظـر القيـادة 
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 .ًوبدرجة عالية جدا%) ٩٣,٢(بنسبة مئوية  ) ٤,٦٦(الوسطى بلغ 
يعود السبب يف ارتفاع نتيجة وجهة نظر القيادة الوسطى عىل درجة أمهية االحتياج وربام 

التدريبي عىل املهارات اإلدارية للقيادة التنفيذية إىل القصور املالحظ يف مستوى هذه املهـارات 
، وإدارة األزمـات )٢,٠٦(إدارة التغيـري : لدى القيادة التنفيذية، ويستثنى من ذلـك مهـارات

وربـام يعـود الـسبب يف انخفـاض هـذه ) ١,٨٧(، والتفـاوض )٢,٣٤(والتفويض ، )٢,٠٦(
: املهارات ألهنا ال تدخل مـن ضـمن واجبـات القيـادة التنفيذيـة، أمـا فـيام يتعلـق بمهـارات

ـــيط  ـــيم )٢,٩١(التخط ـــات )٣,١٣(، والتنظ ـــرصاع )٣,١٢(، وإدارة االجتامع ، وإدارة ال
 يعـود جميئهـا بدرجـة متوسـطة ألن القيـادة ، فـربام)٢,٦٧(، وإدارة ضغوط العمـل )٣,٣٦(

 .التنفيذية حتتاجها بدرجة نسبية
أما فيام يتعلق بوجهة نظر القيادة الوسطى حول درجـة أمهيـة االحتيـاج التـدريبي عـىل 
املهارات اإلدارية ألنفسهم وللقيادة العليا، فربام يعود السبب يف ذلك إىل القصور املالحـظ يف 

ومـن جهـة أخـرى دخوهلـا ضـمن واجبـات واختـصاصات هـذين هذه املهارات من جهة، 
لـدى القيـادة العليـا ) ٢,٠٣(املستويني بدرجة عالية، ويستثنى من ذلك مهارة كتابة التقـارير 

  .ُألهنا ال تدخل من ضمن مهامهم بل عىل العكس فهم يمثلون اجلهة التي ترفع إليها التقارير
، )م١٩٩٣(لتي توصلت إليها دراسة العـامين وتتفق هذه بشكل عام النتيجة مع النتائج ا

، )م١٩٨٣(، ودراســة دارش )م١٩٩٠(، ودراســة صــادق )هـــ١٤١٩(ودراســة العمــري 
، )م١٩٩٤(، ودراسـة املغلـوث )هــ١٤٢٢(، ودراسة الرشـودي )م١٩٩١(ودراسة تسورو 

التي أشارت إىل أمهية االحتياجـات ) م١٩٩٧(، ودراسة عبد الوهاب )م١٩٩٥(ودراسة درة 
 .تدريبية لدى مجيع املستويات اإلداريةال
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 :   مناقشة وتفسير نتائج السؤال السادس.٦

، الفنية(ما درجة أمهية االحتياج التدريبي عىل املهارات القيادية : نص السؤال السادس عىل
لكل مستوى من املستويات القيادية لضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة )  اإلدارية،اإلنسانية
 ة نظر ضباط القيادة العليا ؟من وجه

حول درجة أمهية االحتياج التدريبي ألبعاد أظهرت نتائج املتوسطات اإلمجالية 
 لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة لكل مستوى من املستويات القيادية الفنيةاملهارات 

يادة التنفيذية بلغ عليا أن درجة أمهية االحتياج التدريبي للقالقيادية من وجهة نظر القيادة ال
ًوبدرجة عالية جدا، وأن املتوسط اإلمجايل لدرجة أمهية %) ٨٦,٠(بنسبة مئوية ) ٤,٣٠(

بنسبة مئوية ) ٤,١٠(االحتياج التدريبي للقيادة الوسطى من وجهة نظر القيادة العليا بلغ 
لنسبة هلم وبدرجة عالية، وأن املتوسط اإلمجايل لدرجة أمهية االحتياج التدريبي با%) ٨٢,٠(

 .وبدرجة متوسطة%) ٦٧,٠(بنسبة مئوية ) ٣,٣٥(بلغ 
وربام يعود السبب يف ذلك إىل إملام القيادة العليا بدرجة أمهية االحتياج التدريبي عىل 
املهارات الفنية للقيادات التنفيذية والوسطى بحكم دخوهلا ضمن اختصاصاهتم وواجباهتم 

اك قصور مالحظ عىل القيادات التنفيذية والوسطى اليومية، ويضاف إىل ذلك أنه قد يكون هن
 .يف هذه املهارات

أما فيام يتعلق بوجهة نظرهم حول درجة أمهية االحتياج التدريبي عىل املهارات الفنية 
ألنفسهم عىل مهارة التزوير والتحقيق واألعامل امليدانية فربام يعود السبب يف انخفاضها إىل 

ئفهم، باإلضافة إىل أهنم اكتسبوا جزء كبري منها نتيجة خلربهتم أهنا خارجة عن نطاق مهام وظا
، ومهارة %)٩٩,٢(الطويلة يف جمال العمل، ويستثنى من ذلك مهارة اإلملام باألنظمة واللوائح 

، فقد يعزى ارتفاع مهارة اإلملام باألنظمة واللوائح إىل أن %)٧٣,٦(استخدام احلاسب اآليل 
قيام بالتوجيه املبني عىل اإلملام الكامل بالتعليامت، أما مهارة من صلب مهامهم الوظيفية ال

استخدام احلاسب اآليل فربام يعود السبب إىل إدراكهم بمدى أمهية االستفادة الشخصية يف 
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 .جمال العمل من هذه التقنية احلديثة
حول درجـة أمهيـة االحتيـاج التـدريبي ألبعـاد كام أظهرت نتائج املتوسطات اإلمجالية 

 لدى ضباط اجلـوازات بمنطقـة مكـة املكرمـة لكـل مـستوى مـن القيادية اإلنسانيةملهارات ا
عليـا أن درجـة أمهيـة االحتيـاج التـدريبي للقيـادة املستويات القيادية من وجهة نظر القيادة ال

ًوبدرجـة عاليـة جـدا، وأن املتوسـط اإلمجـايل %) ٨٥,٠(بنـسبة مئويـة ) ٤,٢٥(التنفيذية بلغ 
) ٤,٣٣(االحتياج التدريبي للقيادة الوسطى من وجهة نظـر القيـادة العليـا بلـغ لدرجة أمهية 
ًوبدرجة عالية جـدا، وأن املتوسـط اإلمجـايل لدرجـة أمهيـة االحتيـاج %) ٨٦,٦(بنسبة مئوية 

 .ًوبدرجة عالية جدا%) ٩١,٦(بنسبة مئوية ) ٤,٥٨(التدريبي هلم بلغ 
رات اإلنسانية مـن حتفيـز واتـصال وتفاعـل وربام يعود السبب يف ذلك إىل أن جمال املها

ًوبناء فرق العمل أصبح علام له قواعده وأصوله يعتمد عىل اإلملام بمجال العلوم السلوكية وال 
يكتفى فيه باخلربة واملهارة الذاتية فقط، كام أنه قد يكون ناتج عن مالحظاهتم لقصور مـستوى 

 .ةاملهارات اإلنسانية لدى مجيع املستويات القيادي
حول درجـة أمهيـة االحتيـاج التـدريبي ألبعـاد كام أظهرت نتائج املتوسطات اإلمجالية 

 لدى ضـباط اجلـوازات بمنطقـة مكـة املكرمـة لكـل مـستوى مـن القيادية اإلداريةاملهارات 
عليـا أن درجـة أمهيـة االحتيـاج التـدريبي للقيـادة املستويات القيادية من وجهة نظر القيادة ال

وبدرجة متوسطة، وأن املتوسط اإلمجايل لدرجـة %) ٥٩,٠(بنسبة مئوية ) ٢,٩٥(التنفيذية بلغ 
بنسبة مئوية ) ٤,٧٧(أمهية االحتياج التدريبي للقيادة الوسطى من وجهة نظر القيادة العليا بلغ 

ًوبدرجة عالية جدا، وأن املتوسط اإلمجايل لدرجة أمهية االحتياج التدريبي هلم بلـغ %) ٩٥,٤(
 .ًوبدرجة عالية جدا%) ٩٠,٠( مئوية بنسبة) ٤,٥٠(

وربام يعود السبب يف وجهة نظر القيادة العليا حول درجة أمهية االحتياج التدريبي عـىل 
املهارات اإلدارية للقيـادة التنفيذيـة إىل القـصور احلاصـل يف هـذه املهـارات لـدى القيـادات 

زء رئيس من مهام القيادة التنفيذية التنفيذية أو إلدراك القيادة العليا بأن هذه املهارات تكون ج
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، وإدارة )١,٥٠(إدارة التغيـري : ولذلك ينبغي تدريبهم عليهـا، ويـستثنى مـن ذلـك مهـارات
، وإدارة التفـويض )١,٥٠(، وإدارة التفاوض )٢,٠(، وإدارة ضغوط العمل )٢,٠(األزمات 

ن هذه املهارات ليست من فربام يعود السبب يف انخفاضها إىل أن قناعة القيادة العليا أ) ١,٥٠(
، )٢,٥(التخطـيط :  أما فيام يتعلـق بمهـارات.ضمن اختصاصات وواجبات القيادة التنفيذية

) ٣,٠(، وإدارة االجتامعـات )٣,٠(، وإدارة الوقت )٣,٠(، وحل املشكالت )٢,٥(والتنظيم 
 . مراتب األمهيةفقد تعزى نتائجها إىل أن احتياج القيادة التنفيذية هلا يف املرتبة الثانية من

أما فيام يتعلق بوجهة نظر القيـادة العليـا حـول درجـة أمهيـة االحتيـاج التـدريبي عـىل 
املهارات اإلدارية ألنفسهم وللقيادة الوسطى فقد يعود السبب يف ذلك إىل القصور احلاصل يف 
ة هذه املهارات من جهة، أو ألهنا من ضمن مهامهم الرئيسة، ويستثنى مـن ذلـك مهـارة كتابـ

للقيادة العليا، وربام يعـود الـسبب يف انخفـاض درجـة االحتيـاج التـدريبي ) ٢,٠١(التقارير 
يـضاف إىل ذلـك أن توجيـه .عليها إىل معرفتهم بأن هذه املهارة ليست من ضمن اختصاصهم

العمل اإلداري وتنظيمه يكون أكثر لدى القيادة العليا والوسطى منـه لـدى القيـادة التنفيذيـة 
 منفذه للقرارات اإلدارية، ولذلك كانت االحتياج التدريبي للقيادة العليا والوسطى التي تعترب

ًمن وجهة نظر القيادة العليا أعىل منها يف القيادة التنفيذية نظرا ألن القيادتني العليـا والوسـطى 
 .ًأكثر استخداما للمهارات اإلدارية ولذلك جيب أن يتوافر هلم التدريب الكايف عليها

، ودراسـة )هـ١٤١٩(هذه النتيجة مع النتائج التي توصلت إليها دراسة العمري وتتفق 
، ودراســـة )م١٩٩١(، ودراســـة تـــسورو )م١٩٨٣(، ودراســـة دارش )م١٩٩٠(صـــادق 

، ودراسـة عبـد )م١٩٩٥(، ودراسـة درة )م١٩٩٤(، ودراسة املغلوث )هـ١٤٢٢(الرشودي 
تدريبيـة لـدى مجيـع املـستويات التـي أشـارت إىل أمهيـة االحتياجـات ال) م١٩٩٧(الوهاب 
 .اإلدارية
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  : نتائج السؤال السابعمناقشة وتفسير  .٧

 = α(هل توجد فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة : نص السؤال السابع عىل
ً حول املهارات القيادية الفنية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة وفقا ملتغريات )٠,٠٥

 عدد سنوات اخلـربة – املؤهل العلمي – اإلدارة التابع هلا الضابط– العسكرية الرتبة( الدراسة 
 ؟)  عدد الدورات التدريبية يف جمال القيادة –

  : متغير الرتبة العسكرية.أ

ــة   ــستوى الدالل ــد م ــة إحــصائية عن ــروق ذات دالل ــه توجــد ف ــائج أن أظهــرت النت
)α=املهـارات القياديـة الفنيـة لـدى ّبني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة حـول ) ٠,٠٥

) ف(ًضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة وفقا ملتغري الرتبـة العـسكرية، حيـث بلغـت قيمـة 
 .)41.553(املحسوبة 

وربام يعود السبب يف ذلك إىل أن للرتبـة العـسكرية أثـر يف مـستوى املعرفـة والـوعي 
 عىل املهارات الفنيـة، حيـث كلـام كانـت باملهارات القيادية الفنية وهذا ناتج عن كثرة املامرسة

الرتبة العسكرية أعىل كلام كان  مستوى ممارسة املهارات الفنية أكثر، ويؤكـد هـذا مـا أظهرتـه 
ملتوسطات استجابات عينة الدراسة حول املهارات القيادية الفنية لدى ّنتائج املقارنات البعدية 

ّ وجود فروق ذات داللـة  الرتبة العسكرية منًضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة وفقا ملتغري
، لصالح الذين رتبتهم عميـد وعقيـد عـىل الـذين )٠,٠٥ = α(إحصائية عند مستوى الداللة 

 .رتبتهم مالزم ثاين والذين رتبتهم مالزم أول، والذين رتبـتهم نقيـب، والـذين رتبـتهم رائـد
عىل الذين رتبتهم مـالزم ثـاين لصالح الذين رتبتهم مقدم ّوجود فروق ذات داللة إحصائية و

لـصالح ّوجود فروق ذات داللة إحصائية  و.والذين رتبتهم مالزم أول، والذين رتبتهم نقيب
 بيـنام مل تظهـر أي فـروق ذات داللـة .الذين رتبتهم رائد ونقيب عىل الذين رتبتهم مالزم أول

 .إحصائية لصالح الذين رتبتهم مالزم ثاين والذين رتبتهم مالزم أول
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 .تفردت الدراسة هبذه النتيجة حيث مل تتناول الدراسات السابقة هذا املتغري بالتحليل

  :متغير اإلدارة التابع لها الضابط. ب

ــة   ــستوى الدالل ــد م ــة إحــصائية عن ــروق ذات دالل ــه توجــد ف ــائج أن أظهــرت النت
)α=دى ّبني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة حـول املهـارات القياديـة الفنيـة لـ) ٠,٠٥

ًضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة وفقا ملتغري اإلدارة التابع هلا الضابط، حيث بلغـت قيمـة 
 .)2.905(املحسوبة ) ف(

ًوربام يعود السبب يف ذلك إىل اختالف التخصص الوظيفي تبعا لنوع اإلدارة التابع هلا 
ً غريها وذلك طبقا الضابط الضابط، حيث متارس املهارات الفنية يف بعض اإلدارات أكثر من

ّنتائج املقارنات البعدية للمهامت والواجبات املكلفة هبا كل إدارة، ويؤكد هذا ما أظهرته 
ملتوسطات استجابات عينة الدراسة حول املهارات القيادية الفنية لدى ضباط اجلوازات 

َ يالحظ وجود فروًبمنطقة مكة املكرمة وفقا ملتغري اإلدارة التابع هلا الضابط، ّق ذات داللة ُ
 عىل الذين يعملون يف إدارة جوازات ة التزويرحإدارة مكافلصالح الذين يعملون يف إحصائية 

 بينام مل تظهر أي فروق ذات .مطار امللك عبد العزيز، وإدارة جوازات ميناء جدة اإلسالمي
 .داللة إحصائية لصالح أي فئة أخرى من فئات املتغري

، )م١٩٩٠(ج التي توصلت إليها دراسة عبد الفتاح وتتفق هذه النتيجة مع النتائ
 .)م٢٠٠٢(ودراسة املنيع 

  : متغير المؤهل العلمي.ج
  

ــة   ــستوى الدالل ــد م ــة إحــصائية عن ــروق ذات دالل ــه توجــد ف ــائج أن أظهــرت النت
)α=ّبني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة حـول املهـارات القياديـة الفنيـة لـدى ) ٠,٠٥

) ف(ًة مكة املكرمة وفقا ملتغـري املؤهـل العلمـي، حيـث بلغـت قيمـة ضباط اجلوازات بمنطق
 ).١٣,٦٩٨ (املحسوبة
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وربام يعود السبب يف ذلك إىل متتع ذوي املؤهل املرتفع بمستوى أعىل يف جمال املهارات 
الفنية وذلك لكون مؤهلهم الذي حصلوا عليه يتعلق بالدراسة يف جمال عملهـم، أو قـد يعـود 

مستوى التنمية الذاتية لدهيم الناجتة من ارتفاع مستواهم العلمي، حيـث كلـام ذلك إىل ارتفاع 
ّنتـائج املقارنـات البعديـة زاد املؤهل العلمي زاد مستوى املعرفة باملهارات، ويؤكد ما أظهرته 

ملتوسطات استجابات عينة الدراسة حول املهـارات القياديـة الفنيـة لـدى ضـباط اجلـوازات 
لـصالح ّوجود فروق ذات داللة إحصائية من  ًوفقا ملتغري املؤهل العلمي،بمنطقة مكة املكرمة 

 .الذين مؤهلهم دراسات عليا، والذين مؤهلهم دبلوم عايل عىل الذين مـؤهلهم بكـالوريوس
 .بينام مل تظهر أي فروق ذات داللة إحصائية لصالح الذين مؤهلهم بكالوريوس

 .الدراسات السابقة هذا املتغري بالتحليلتفردت الدراسة هبذه النتيجة حيث مل تتناول 

  : متغير عدد سنوات الخبرة.د

ــة ــستوى الدالل ــد م ــة إحــصائية عن ــروق ذات دالل ــه توجــد ف ــائج أن   أظهــرت النت
)α = ّبني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة حول املهارات القياديـة الفنيـة لـدى ) ٠,٠٥

) ف(عدد سنوات اخلربة، حيث بلغت قيمـة ًضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة وفقا ملتغري 
 ).٦٣,٦٦٧ (املحسوبة

وربام يعود السبب يف ذلك إىل أن ضباط اجلوازات ذوي اخلربة األقدم هم أكثـر درايـة 
وممارسة للمهارات القيادية الفنية من ذوي اخلربة األحدث، حيث كلام زاد مستوى اخلـربة زاد 

ية الفنية، وجتدر اإلشارة إىل االرتباط الطـردي بـني مستوى التطبيق واملامرسة للمهارات القياد
ًهذا املتغري ومتغري الرتبة العسكرية حيث كلام زادت سنوات اخلربة زادت الرتبة العسكرية تبعا 

ملتوسـطات اسـتجابات عينـة الدراسـة ّنتائج املقارنات البعديـة لذلك، ويؤكد هذا ما أظهرته 
ًط اجلوازات بمنطقـة مكـة املكرمـة وفقـا ملتغـري عـدد حول املهارات القيادية الفنية لدى ضبا

، )٠,٠٥ = α(ّ وجود فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة سنوات اخلربة من
 ٢٤أقـل مـن -١٨ سنة ٢٤أقل من -١٨ سنة فأكثر والذين خربهتم ٢٤لصالح الذين خربهتم 
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 سـنة، والـذين ١٢ن أقـل مـ-٦ سنوات، والـذين خـربهتم ٦سنة عىل الذين خربهتم أقل من 
-١٢لصالح الذين خربهتم ّوجود فروق ذات داللة إحصائية  و. سنة١٨أقل من -١٢خربهتم 
 . سـنة١٢أقل مـن -٦ سنوات، والذين خربهتم ٦ سنة عىل الذين خربهتم أقل من ١٨أقل من 

 سـنة عـىل الـذين ١٢أقـل مـن -٦ لصالح الذين خـربهتم ّوجود فروق ذات داللة إحصائيةو
 بينام مل تظهر أي فروق ذات داللة إحصائية لصالح الذين خـربهتم . سنوات٦ل من خربهتم أق

 . سنوات٦أقل من 
 .تفردت الدراسة هبذه النتيجة حيث مل تتناول الدراسات السابقة هذا املتغري بالتحليل

  : متغير عدد الدورات التدريبية في مجال القيادة.هـ

ــة  ــروق ذات دالل ــه توجــد ف ــائج أن ــةأظهــرت النت ــستوى الدالل ــد م   إحــصائية عن
)α = ّبني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة حول املهارات القياديـة الفنيـة لـدى ) ٠,٠٥

ًضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة وفقا ملتغـري عـدد الـدورات التدريبيـة يف جمـال القيـادة، 
 ).٣٩,٤١٣ (املحسوبة) ف(حيث بلغت قيمة 

أن للتـدريب أثـر كبـري يف اكتـساب املهـارات القياديـة وربام يعود السبب يف ذلك إىل 
الفنية، حيث كلام زاد مستوى التدريب كلام زاد مستوى تطبيق املهارات، ويؤكد هذا ما أظهرته 

ملتوسطات استجابات عينة الدراسة حول املهارات القيادية الفنية لدى ّنتائج املقارنات البعدية 
 وجـود فـروق ذات ًوفقا ملتغري الدورات التدريبيـة مـنضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة 

لصالح احلاصلني عـىل دورتـني فـأكثر يف جمـال القيـادة عـىل بـاقي مـستويات ّداللة إحصائية 
لـصالح احلاصـلني عـىل دورة واحـدة يف جمـال ّوجود فروق ذات داللة إحصائية  و.التدريب

 بينام مل تظهر أي فـروق ذات داللـة إحـصائية .ًالقيادة عىل الذين مل يتلقوا تدريبا يف جمال القيادة
 .ًلصالح الذين مل يتلقوا تدريبا يف جمال القيادة

 .تفردت الدراسة هبذه النتيجة حيث مل تتناول الدراسات السابقة هذا املتغري بالتحليل
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٣٤٠ 

  : نتائج السؤال الثامنمناقشة وتفسير  .٨

حصائية عنـد مـستوى الداللـة هل توجد فروق ذات داللة إ: ينص السؤال الثامن عىل
)α = حول املهارات القيادية اإلنسانية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة وفقا )٠,٠٥ ً

 عـدد – املؤهـل العلمـي – اإلدارة التـابع هلـا الـضابط –الرتبة العـسكرية ( ملتغريات الدراسة
 ؟)   عدد الدورات التدريبية يف جمال القيادة –سنوات اخلربة 

  :متغير الرتبة العسكرية .أ

ــة   ــستوى الدالل ــد م ــة إحــصائية عن ــروق ذات دالل ــه توجــد ف ــائج أن أظهــرت النت
)α=ّبني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة حول املهارات القيادية اإلنسانية لـدى ) ٠,٠٥

) ف(ًضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة وفقا ملتغري الرتبـة العـسكرية، حيـث بلغـت قيمـة 
 .)29.814(بة املحسو

وربام يعود السبب يف ذلك إىل أن ممارسة املهارات اإلنسانية يف العمل تؤدي إىل حتفيز 
العاملني، وبالتايل فإن الرتبة العسكرية األعىل تدرك أمهية ممارسة العالقات اإلنسانية يف العمل 

ملتوسطات ّية نتائج املقارنات البعدوأثرها عىل إنتاجية العاملني، ويؤكد هذا ما أظهرته 
استجابات عينة الدراسة حول املهارات القيادية اإلنسانية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة 

لصالح الذين رتبتهم ّ وجود فروق ذات داللة إحصائية ًاملكرمة وفقا ملتغري الرتبة العسكرية من
وجود  و.نقيبعميد عىل الذين رتبتهم مالزم ثاين والذين رتبتهم مالزم أول، والذين رتبتهم 

لصالح الذين رتبتهم عقيد ومقدم ورائد عىل الذين رتبتهم مالزم ّفروق ذات داللة إحصائية 
 لصالح الذين رتبتهم ّوجود فروق ذات داللة إحصائية و.ثاين والذين رتبتهم مالزم أول

ين  بينام مل تظهر أي فروق ذات داللة إحصائية لصالح الذ.نقيب عىل الذين رتبتهم مالزم أول
 .رتبتهم مالزم ثاين والذين رتبتهم مالزم أول

 .تفردت الدراسة هبذه النتيجة حيث مل تتناول الدراسات السابقة هذا املتغري بالتحليل
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٣٤١ 

  : متغير اإلدارة التابع لها الضابط.ب

 = α(أظهرت النتائج أنه توجد فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة  
بات جمتمع الدراسـة حـول املهـارات القياديـة اإلنـسانية لـدى ّبني متوسطات استجا) ٠,٠٥

ًضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة وفقا ملتغري اإلدارة التابع هلا الضابط، حيث بلغـت قيمـة 
 .)2.990(املحسوبة ) ف(

وربام يعود السبب يف ذلك إىل طبيعة عمل كل إدارة من اإلدارات العامة للجوازات، 
ً عليه التعامل الرسمي بني الرؤساء واملرءوسني نظرا حلساسية نوع حيث إن بعضها يطغى

عمل اإلدارة، بينام يتوافر لدى بعض اإلدارات التعامل بعالقات إنسانية يف عملها، ويؤكد هذا 
ملتوسطات استجابات عينة الدراسة حول املهارات القيادية ّنتائج املقارنات البعدية ما أظهرته 

ًاجلوازات بمنطقة مكة املكرمة وفقا ملتغري اإلدارة التابع هلا الضابط من اإلنسانية لدى ضباط 
لصالح الذين يعملون يف إدارات جوازات املحافظات، ّوجود فروق ذات داللة إحصائية 

وإدارة جوازات مطار امللك عبد العزيز، وإدارة جوازات ميناء جدة اإلسالمي وإدارات 
ّوجود فروق ذات داللة  و. اجلوازات بالسجن العامرةالوافدين عىل الذين يعملون يف إدا

لصالح الذين يعملون يف إدارات جوازات املحافظات، وإدارة جوازات مطار امللك إحصائية 
قيادة  عبد العزيز، وإدارة جوازات ميناء جدة اإلسالمي عىل الذين يعملون يف إدارات

إدارة قيادة لصالح الذين يعملون يف و بينام مل تظهر أي فروق ذات داللة إحصائية .الدوريات
 . اجلوازات بالسجن العام، وإدارةة التزويرحإدارة مكاف، والدوريات

، )م١٩٩٠(وتتفق هذه النتيجة مع النتائج التي توصلت إليها دراسة عبد الفتاح 
 .)م٢٠٠٢(ودراسة املنيع 

  : متغير المؤهل العلمي.ج

) ٠,٠٥ = α(حصائية عند مستوى الداللة  أظهرت النتائج أنه توجد فروق ذات داللة إ
ّبني متوسطات استجابات جمتمع الدراسـة حـول املهـارات القياديـة اإلنـسانية لـدى ضـباط 
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٣٤٢ 

املحـسوبة ) ف(ًاجلوازات بمنطقة مكة املكرمة وفقا ملتغري املؤهل العلمي، حيث بلغـت قيمـة 
)١٢,٩٧٩.( 

أكثــر معرفــة ودرايــة بأمهيــة وربـام يعــود الــسبب يف ذلــك إىل أن ذوي املؤهــل األعــىل 
العالقات اإلنسانية يف العمل وأثرها يف زيادة مستوى الدافعية نحو العمـل مـن ذوي املؤهـل 
األقل، حيث كلام زاد املؤهل العلمي لـدى العـاملني زاد مـستوى إدراكهـم ألمهيـة املهـارات 

 نتائج كد هذا ما أظهرتهاإلنسانية أو قد يعزى ذلك إىل زيادة مستوى التنمية الذاتية لدهيم، ويؤ
ملتوسطات استجابات عينة الدراسة حول املهارات القيادية اإلنـسانية لـدى ّاملقارنات البعدية 

ّوجود فـروق ذات داللـة ًضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة وفقا ملتغري املؤهل العلمي من 
عـايل والـذين لصالح الذين مؤهلهم دراسـات عليـا، عـىل الـذين مـؤهلهم دبلـوم إحصائية 

 بينام مل تظهر أي فـروق ذات داللـة إحـصائية لـصالح الـذين مـؤهلهم .مؤهلهم بكالوريوس
 .بكالوريوس والذين مؤهلهم دبلوم

 .تفردت الدراسة هبذه النتيجة حيث مل تتناول الدراسات السابقة هذا املتغري بالتحليل

  : متغير عدد سنوات الخبرة.د

ــروق ذ ــه توجــد ف ــائج أن ــةأظهــرت النت ــستوى الدالل ــد م ــة إحــصائية عن   ات دالل
)α = ّبني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة حول املهارات القيادية اإلنسانية لدى ) ٠,٠٥

) ف(ًضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة وفقا ملتغري عدد سنوات اخلربة، حيث بلغت قيمـة 
 ).٤٣,٥٢٩ (املحسوبة

 دور يف ممارسة املهارات اإلنـسانية يف العمـل وربام يعود السبب يف ذلك إىل أن للخربة
فكلام زاد مستوى اخلربة لدى ضباط اجلوازات زاد مستوى تطبيق املهارات اإلنـسانية، حيـث 
يدرك ذوي اخلربة األعىل أن حتقيق املهارات اإلنسانية يف العمـل ذات أثـر اجيـايب عـىل حتـسني 

نتـائج وية عالية، ويؤكد هـذا مـا أظهرتـه مستوى أداء العاملني وإقباهلم عىل العمل بروح معن
ملتوسطات استجابات عينة الدراسة حول املهارات القيادية اإلنـسانية لـدى ّاملقارنات البعدية 
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٣٤٣ 

 وجـود فـروق ذات ًضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة وفقا ملتغري عدد سنوات اخلـربة مـن
 سـنة، ٢٤أقل مـن -١٨ن خربهتم  سنة فأكثر، والذي٢٤لصالح الذين خربهتم ّداللة إحصائية 
 سنوات، والـذين خـربهتم ٦ سنة عىل الذين خربهتم أقل من ١٨أقل من -١٢والذين خربهتم 

 ١٢أقل من -٦ لصالح الذين خربهتم ّوجود فروق ذات داللة إحصائية و. سنة١٢أقل من -٦
ئية لـصالح  بينام مل تظهر أي فروق ذات داللة إحصا. سنوات٦سنة عىل الذين خربهتم أقل من 

 . سنوات٦الذين خربهتم أقل من 
 .تفردت الدراسة هبذه النتيجة حيث مل تتناول الدراسات السابقة هذا املتغري بالتحليل

  : متغير عدد الدورات التدريبية في مجال القيادة.هـ

ــة ــستوى الدالل ــد م ــة إحــصائية عن ــروق ذات دالل ــه توجــد ف ــائج أن   أظهــرت النت
)α = استجابات جمتمع الدراسة حول املهارات القيادية اإلنسانية لدى ّبني متوسطات ) ٠,٠٥

ًضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة وفقا ملتغـري عـدد الـدورات التدريبيـة يف جمـال القيـادة، 
 .)١٩,٠٤٠(املحسوبة ) ف(حيث بلغت قيمة 

وربام يعود السبب يف ذلك إىل أن ضباط اجلوازات احلاصلني عىل دورات تدريبية هم 
ًأكثر إدراكا ألمهية وجود املهارات اإلنسانية يف العمل وتأثريها عىل إنتاجية العاملني، خاصة 
إذا كانت الدورات التدريبية التي حصلوا عليها يف جمال تنمية العالقات اإلنسانية يف العمل، 

ملتوسطات استجابات عينة الدراسة حول ّ نتائج املقارنات البعدية ويؤكد هذا ما أظهرته
ًاملهارات القيادية اإلنسانية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة وفقا ملتغري الدورات 

لصالح احلاصلني عىل دورتني فأكثر ّ وجود فروق ذات داللة إحصائية التدريبية من
 بينام مل .ًواحلاصلني عىل دورة واحدة يف جمال القيادة عىل الذين مل يتلقوا تدريبا يف جمال القيادة

 .ًظهر أي فروق ذات داللة إحصائية لصالح الذين مل يتلقوا تدريبا يف جمال القيادةت
 .تفردت الدراسة هبذه النتيجة حيث مل تتناول الدراسات السابقة هذا املتغري بالتحليل
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٣٤٤ 

  : نتائج السؤال التاسعمناقشة وتفسير  .٩

ستوى الداللـة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مـ: ينص السؤال التاسع عىل
)α = حول املهارات القيادية اإلدارية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة وفقـا )٠,٠٥ ً

 عـدد – املؤهـل العلمـي – اإلدارة التـابع هلـا الـضابط –الرتبة العـسكرية ( ملتغريات الدراسة
 ؟)   عدد الدورات التدريبية يف جمال القيادة –سنوات اخلربة 

  :العسكرية متغير الرتبة .أ

ــة ــستوى الدالل ــد م ــة إحــصائية عن ــروق ذات دالل ــه توجــد ف ــائج أن   أظهــرت النت
)α = ّبني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة حول املهارات القيادية اإلدارية لـدى ) ٠,٠٥

) ف(ًضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة وفقا ملتغري الرتبـة العـسكرية، حيـث بلغـت قيمـة 
 ).٥٠,٢٨٢ (املحسوبة

وربام يعود السبب يف ذلك إىل أن ذوي الرتبة العسكرية األعىل قد تولوا مناصب أكثـر 
وأعىل وبالتايل كان استخدامهم للمهارات اإلدارية بدرجة أعـىل مـن ذوي الرتـب العـسكرية 
األقل، فكلام ارتفع مستوى الرتبة العسكرية كلام كانـت ممارسـة املهـارات اإلداريـة بمـستوى 

ملتوسطات استجابات عينة الدراسة حول ّنتائج املقارنات البعدية  ما أظهرته أعىل، ويؤكد هذا
ًاملهارات القيادية اإلدارية لدى ضـباط اجلـوازات بمنطقـة مكـة املكرمـة وفقـا ملتغـري الرتبـة 

لصالح الذين رتبتهم عميد ومقدم عىل الـذين ّوجود فروق ذات داللة إحصائية العسكرية من 
 .لذين رتبتهم مالزم أول، والذين رتبـتهم نقيـب، والـذين رتبـتهم رائـدرتبتهم مالزم ثاين وا

ية لصالح الذين رتبتهم عقيد عىل الذين رتبـتهم مـالزم ثـاين ّوجود فروق ذات داللة إحصائو
لـصالح ّوجود فروق ذات داللة إحصائية  و.والذين رتبتهم مالزم أول، والذين رتبتهم نقيب

وجـود فـروق ذات  و.بتهم مالزم أول، والذين رتبتهم نقيـبالذين رتبتهم رائد عىل الذين رت
 . لصالح الذين رتبتهم نقيب عىل الذين رتبتهم مالزم أولّداللة إحصائية

 بـني )٠,٠٥ = α( عنـد مـستوى الداللـةبينام مل تظهر أي فروق ذات داللة إحـصائية 
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٣٤٥ 

الذين رتبـتهم مـالزم ًمتوسطات استجابات عينة الدراسة وفقا ملتغري الرتبة العسكرية لصالح 
 .ثاين والذين رتبتهم مالزم أول

 .تفردت الدراسة هبذه النتيجة حيث مل تتناول الدراسات السابقة هذا املتغري بالتحليل

  : متغير اإلدارة التابع لها الضابط.ب

ــة ــستوى الدالل ــد م ــة إحــصائية عن ــروق ذات دالل ــه توجــد ف ــائج أن   أظهــرت النت
)α = جابات جمتمع الدراسة حول املهارات القيادية اإلدارية لـدى ّبني متوسطات است) ٠,٠٥

ًضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة وفقا ملتغري اإلدارة التابع هلا الضابط، حيث بلغـت قيمـة 
 ).٢,٤١٨ (املحسوبة) ف(

ًوربام يعود السبب يف ذلك إىل اختالف درجة ممارسـة املهـارات القياديـة اإلداريـة تبعـا 
نتائج املقارنـات  وختصصات اإلدارات التابع هلا الضباط، ويؤكد هذا ما أظهرته الختالف مهام

ملتوسطات استجابات عينـة الدراسـة حـول املهـارات القياديـة اإلداريـة لـدى ضـباط ّالبعدية 
َ يالحظ وجـود فـروق ذات ًاجلوازات بمنطقة مكة املكرمة وفقا ملتغري اإلدارة التابع هلا الضابط، ُ

 لصالح الذين يعملون يف إدارات جوازات املحافظـات عـىل الـذين يعملـون يف ةّداللة إحصائي
 .مكتـب اجلـوازات بالـسجن العـام ، وإدارةة التزويرح مكافاتإدار، و قيادة الدورياتاتإدار
 لـصالح الـذين يعملـون يف إدارة جـوازات مينـاء جــدة ّوجـود فـروق ذات داللـة إحـصائيةو

ة ح مكافاتإدار، و قيادة الدورياتاتإدارارات الوافدين، واإلسالمي عىل الذين يعملون يف إد
 لـصالح ّوجود فـروق ذات داللـة إحـصائيةو .، وإدارة مكتب اجلوازات بالسجن العامالتزوير

، وإدارة  قيـادة الـدورياتاتدارالذين يعملـون يف إدارات الوافـدين عـىل الـذين يعملـون يف إ
ر أي فـروق ذات داللـة إحـصائية لـصالح الـذين  بينام مل تظهـ.مكتب اجلوازات بالسجن العام

، وإدارة مكتــب اجلــوازات ة التزويــرحــ مكافاتإدار، و قيــادة الــدورياتاتإداريعملــون يف 
 .بالسجن العام

، )م١٩٩٠(وتتفق هذه النتيجة مـع النتـائج التـي توصـلت إليهـا دراسـة عبـد الفتـاح 
 ).م٢٠٠٢(ودراسة املنيع 
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  : متغير المؤهل العلمي.ج

ــة  أظهــرت ــستوى الدالل ــد م ــة إحــصائية عن ــروق ذات دالل ــه توجــد ف ــائج أن  النت
)α=ّبني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة حول املهارات القيادية اإلداريـة لـدى ) ٠,٠٥

) ف(ًضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة وفقا ملتغـري املؤهـل العلمـي، حيـث بلغـت قيمـة 
 ).١٧,٣٤٥ (املحسوبة

 ذلك إىل أن للمؤهل العلمـي وخاصـة إذا كـان يف جمـال اإلدارة وربام يعود السبب يف
والتخطيط دور يف ارتفاع مستوى املهارات اإلدارية وإتقاهنا لدى الضباط ذوي املؤهل األعىل، 

ّنتائج املقارنـات البعديـة وكذلك قد يعود هذا إىل التنمية الذاتية لدهيم، ويؤكد هذا ما أظهرته 
الدراسة حول املهارات القيادية اإلداريـة لـدى ضـباط اجلـوازات ملتوسطات استجابات عينة 

ّ يالحـظ وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائية ًبمنطقة مكة املكرمة وفقا ملتغري املؤهل العلمي، َ ُ
لصالح الذين مؤهلهم دراسـات عليـا، والـذين مـؤهلهم دبلـوم عـايل عـىل الـذين مـؤهلهم 

 .ة إحصائية لصالح الذين مؤهلهم بكالوريوس بينام مل تظهر أي فروق ذات دالل.بكالوريوس
 .تفردت الدراسة هبذه النتيجة حيث مل تتناول الدراسات السابقة هذا املتغري بالتحليل

  : متغير عدد سنوات الخبرة.د

ــائج ــروق ذات أظهــرت النت ــه توجــد ف ــة أن ــستوى الدالل ــد م ــة إحــصائية عن   دالل
)α = ة حول املهارات القيادية اإلدارية لـدى ّبني متوسطات استجابات جمتمع الدراس) ٠,٠٥

) ف(ًضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة وفقا ملتغري عدد سنوات اخلربة، حيث بلغت قيمـة 
 ). ٧١,٨٠٦(املحسوبة 

وربام يعود السبب يف أن عامل اخلربة لـه دور يف مـستوى تطبيـق املهـارات اإلداريـة، 
ىل أنـواع املهـارات اإلداريـة مـن ذوي اخلـربة حيث إن ذوي اخلربة األعىل هم أكثر ممارسة عـ

األقل، وعليه فكلام زاد مستوى اخلربة زاد مستوى املهارات القيادية اإلداريـة لـدى الـضابط، 
ملتوسـطات اسـتجابات عينـة الدراسـة حـول ّنتائج املقارنـات البعديـة ويؤكد هذا ما أظهرته 

ًة مكة املكرمة وفقا ملتغري عدد سـنوات املهارات القيادية اإلدارية لدى ضباط اجلوازات بمنطق
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ّ يالحظ وجود فروق ذات داللة إحصائيةاخلربة، َ  سـنة فـأكثر عـىل ٢٤ لصالح الذين خـربهتم ُ
-١٢ سنة، والذين خـربهتم ١٢أقل من -٦ سنوات، والذين خربهتم ٦الذين خربهتم أقل من 

 ٢٤أقل مـن -١٨م  لصالح الذين خربهتّوجود فروق ذات داللة إحصائية و. سنة١٨أقل من 
 سـنوات، والـذين ٦ سنة عىل الذين خربهتم أقـل مـن ١٨أقل من -١٢سنة، والذين خربهتم 

-٦ لـصالح الـذين خـربهتم ّوجود فروق ذات داللة إحصائية و. سنة١٢أقل من -٦خربهتم 
 بيـنام مل تظهـر أي فـروق ذات داللـة . سـنوات٦ سنة عىل الذين خربهتم أقل مـن ١٢أقل من 

 . سنوات٦الح الذين خربهتم أقل من إحصائية لص
 .تفردت الدراسة هبذه النتيجة حيث مل تتناول الدراسات السابقة هذا املتغري بالتحليل

  : متغير عدد الدورات التدريبية في مجال القيادة.هـ

ــة ــستوى الدالل ــد م ــة إحــصائية عن ــروق ذات دالل ــه توجــد ف ــائج أن   أظهــرت النت
) α = بات جمتمع الدراسة حول املهارات القيادية اإلدارية لدى ّبني متوسطات استجا) ٠,٠٥

ًضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة وفقا ملتغـري عـدد الـدورات التدريبيـة يف جمـال القيـادة، 
  ).٣٧,١٣٦ (املحسوبة) ف(حيث بلغت قيمة 

وربام يعود السبب يف ذلك إىل أن الدورات التدريبية يف جمال العمل اإلداري تساعد يف 
رفع مستوى املهارات اإلدارية لـدى الـضباط، حيـث كلـام زاد عـدد الـدورات التدريبيـة زاد 
مستوى إتقاهنم ألداء املهارات القيادية اإلدارية يف العمل بشكل جيمع بني األسـلوب العلمـي 

ملتوسـطات اسـتجابات عينـة ّ املقارنات البعديـة واخلربة العملية، ويؤكد هذا ما أظهرته نتائج
ً حول املهارات القيادية اإلدارية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة وفقا ملتغري الدراسة

لصالح احلاصلني عىل دورتني فـأكثر ّ وجود فروق ذات داللة إحصائية الدورات التدريبية من
مل  بيـنام .ًواحلاصلني عىل دورة واحدة يف جمال القيادة عىل الذين مل يتلقوا تدريبا يف جمال القيـادة

 .ًتظهر أي فروق ذات داللة إحصائية لصالح الذين مل يتلقوا تدريبا يف جمال القيادة
 .تفردت الدراسة هبذه النتيجة حيث مل تتناول الدراسات السابقة هذا املتغري بالتحليل

  



 

  
  

 
 
 
 
 
 
 

  اخلامسالفصل 
 

  ملخص نتائج الدراسة 
  والتوصيات واملقرتحات 

  

û ملخــــــص نتــــــائج الدراســــــة: ًأوال.  
 

û ـــــا ـــــات: ًثاني   .التوصـــــيات واملقرتح
 

û تقبليةالبحوث والدراسـات املـس: ًثالثا.  
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  الفصل اخلامس
  ملخص نتائج الدراسة والتوصيات واملقرتحات

  
برز النتائج التي توصلت إليها الدراسة احلالية، ثم يتناول الباحث يف هذا الفصل أ
 .تقديم بعض التوصيات واملقرتحات

û ًنتائج الدراسةملخص : أوال:  
 :ًيعرض الباحث فيام ييل ملخصا للنتائج التي توصلت إليها الدراسة

القياديـة من أبعاد املهـارات أظهرت النتائج أن متوسطات عبارات بعد كشف التزوير  -١
بنسبة ) ٢,٣٣ – ٢,٩٠( تراوحت بني باط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة لدى ضالفنية

 .وفق مقياس التدرج اخلاميس الذي حـدده الباحـث%) ٤٦,٦ –% ٥٨,٠(مئوية بلغت 
، %)٥٠,٦(، بنسبة مئويـة بلغـت )٢,٥٣(حيث بلغ املتوسط العام لعبارات هذا البعد 

 القياديـة الفنيـةعاد املهـارات  من أبًووفقا للمحك فإن درجة توافر بعد كشف التزوير
 . كانت بدرجة قليلةلدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة

 القياديـة الفنيـة من أبعاد املهارات أظهرت النتائج أن متوسطات عبارات بعد التحقيق -٢
بنـسبة ) ٢,٦٦ – ٣,٠٨( تراوحـت بـني لدى ضباط اجلوازات بمنطقـة مكـة املكرمـة

 . وفق مقياس التدرج اخلاميس الذي حـدده الباحـث%)٥٣,٢ –% ٦١,٦(مئوية بلغت 
، %)٥٧,٦(، بنسبة مئويـة بلغـت )٢,٨٨(حيث بلغ املتوسط العام لعبارات هذا البعد 
 لـدى القياديـة الفنيـة من أبعاد املهـارات ًووفقا للمحك فإن درجة توافر بعد التحقيق

 . كانت بدرجة متوسطةضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة

 من أبعاد املهـارات نتائج أن متوسطات عبارات بعد استخدام احلاسب اآليلأظهرت ال -٣
 – ٢,٦٧( تراوحـت بـني  لدى ضباط اجلـوازات بمنطقـة مكـة املكرمـةالقيادية الفنية
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وفق مقياس التـدرج اخلـاميس الـذي %) ٢٠,٤ –% ٥٣,٤(بنسبة مئوية بلغت ) ١,٠٢
، بنـسبة مئويـة )١,٥٥(لبعـد  حيث بلغ املتوسط العام لعبـارات هـذا ا.حدده الباحث

 مـن ً، ووفقا للمحك فإن درجة توافر بعـد اسـتخدام احلاسـب اآليل%)٣١,٠(بلغت 
 كانت بدرجـة  لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمةالقيادية الفنيةأبعاد املهارات 
 .ًقليلة جدا

القيادية ت  من أبعاد املهاراأظهرت النتائج أن متوسطات عبارات بعد األعامل امليدانية -٤
بنسبة ) ٢,٢٧ – ٣,٢٣( تراوحت بني  لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمةالفنية

 حيـث بلـغ املتوسـط .وفق مقياس التدرج اخلاميس%) ٤٥,٤ –% ٦٤,٦(مئوية بلغت 
ً، ووفقا للمحك فـإن %)٥٣,٦(، بنسبة مئوية بلغت )٢,٦٨(العام لعبارات هذا البعد 
 لـدى ضـباط القياديـة الفنيـة مـن أبعـاد املهـارات يدانيـةدرجة توافر بعد األعـامل امل
 . كانت بدرجة متوسطةاجلوازات بمنطقة مكة املكرمة

 من أبعاد املهـارات أظهرت النتائج أن متوسطات عبارات بعد االملام باألنظمة واللوائح -٥
 – ٣,٢٨( تراوحـت بـني  لدى ضـباط اجلـوازات بمنطقـة مكـة املكرمـةالقيادية الفنية

وفـق مقيـاس التـدرج اخلـاميس الـذي %) ٣٤,٢ –% ٦٥,٦(نسبة مئوية بلغت ب) ١,٧١
، بنسبة مئوية بلغت )٢,٧٢( حيث بلغ املتوسط العام لعبارات هذا البعد .حدده الباحث

، وكان املدى بني أعىل عبارة وأقل عبـارة هـو )٠,٧٩١(، وبانحراف معياري %)٥٤,٤(
ً فروقا بني العبـارات، لحيث أظهر اجلدو، وتقع بقية العبارات عىل هذا املدى، )١,٥٧(

القيادية  من أبعاد املهارات  باألنظمة واللوائحاإلملامًووفقا للمحك فإن درجة توافر بعد 
 كانـت بدرجـة متوسـطة، ويالحـظ  لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكـة املكرمـةالفنية

ك الذي وضعه تفاوت استجابات أفراد جمتمع الدراسة عىل عبارات هذا البعد وفق املح
 .الباحث

 لـدى ضـباط أظهرت النتائج أن املتوسط احلسايب اإلمجايل للمهـارات القياديـة الفنيـة -٦
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وبدرجة توافر قليلة، وكان أعـىل مهـارتني ) ٢,٤٧( بلغ اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة
، ومهــارة االملــام باألنظمــة )٢,٨٨(مهــارة التحقيــق بمتوســط بلــغ : متــوافرتني مهــا
ً، بينام كانت أقل مهارتني توافرا مهارة كـشف التزويـر )٢,٧٢(توسط بلغ واللوائح بم

 ).١,٥٥(، ومهارة استخدام احلاسب اآليل بمتوسط بلغ )٢,٥٣(بمتوسط بلغ 
 مـن أظهرت النتائج أن متوسطات عبارات بعد مهارة االتصال والتفاعل مع اآلخرين -٧

 تراوحـت  بمنطقة مكة املكرمـةأبعاد املهارات القيادية اإلنسانية لدى ضباط اجلوازات
وفـق مقيـاس التـدرج %) ٣٨,٨ –% ٨٢,٦(بنسبة مئوية بلغت ) ١,٩٤ – ٤,١٣(بني 

، )٣,٢٩( حيث بلغ املتوسط العام لعبارات هـذا البعـد .اخلاميس الذي حدده الباحث
ً، ووفقا للمحك فإن درجة تـوافر بعـد مهـارة االتـصال %)٦٥,٨(بنسبة مئوية بلغت 
 من أبعاد املهارات القياديـة اإلنـسانية لـدى ضـباط اجلـوازات خرينوالتفاعل مع اآل

 كانت بدرجة متوسطة، ويالحظ تفاوت استجابات أفـراد جمتمـع بمنطقة مكة املكرمة
 .الدراسة عىل عبارات هذا البعد وفق املحك الذي وضعه الباحث

ت القياديـة  من أبعاد املهاراأظهرت النتائج أن متوسطات عبارات بعد بناء فرق العمل -٨
) ٢,٥١ – ٣,٢٤( تراوحـت بـني اإلنسانية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة

وفق مقيـاس التـدرج اخلـاميس الـذي حـدده %) ٥٠,٢ –% ٦٤,٨(بنسبة مئوية بلغت 
، بنـسبة مئويـة بلغـت )٢,٨٣( حيث بلغ املتوسط العام لعبارات هـذا البعـد .الباحث

 مـن أبعـاد املهـارات وافر بعد بناء فرق العمـلً، ووفقا للمحك فإن درجة ت%)٥٦,٦(
 كانت بدرجـة متوسـطة، القيادية اإلنسانية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة

ويالحظ تفاوت استجابات أفراد جمتمع الدراسة عىل عبارات هذا البعد وفـق املحـك 
 .الذي وضعه الباحث

 مـن أبعـاد املهـارات العاملنيأظهرت النتائج أن متوسطات عبارات بعد مهارة حتفيز  -٩
 – ٣,٣٠( تراوحـت بـني القيادية اإلنسانية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة
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وفق مقياس التـدرج اخلـاميس الـذي %) ٤٢,٦ –% ٦٦,٠(بنسبة مئوية بلغت ) ٢,١٣
، بنـسبة مئويـة )٢,٦٦( حيث بلغ املتوسط العام لعبـارات هـذا البعـد .حدده الباحث

 مـن أبعـاد ً، ووفقا للمحك فإن درجة توافر بعد مهارة حتفيز العاملني%)٥٣,٢(بلغت 
 كانـت بدرجـة املهارات القيادية اإلنسانية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمـة

 .متوسطة

 لدى ضـباط أظهرت النتائج أن املتوسط احلسايب اإلمجايل للمهارات القيادية اإلنسانية -١٠
ًوبدرجة توافر متوسطة، وكان أعىل توافرا ) ٢,٩٣(لغ  باجلوازات بمنطقة مكة املكرمة

، بينام كانـت أقـل مهـارة )٣,٢٩(مهارة االتصال والتفاعل مع اآلخرين بمتوسط بلغ 
 ).٢,٦٦(ًتوافرا مهارة حتفيز العاملني بمتوسط بلغ 

 من أبعاد املهارات القيادية أظهرت النتائج أن متوسطات عبارات بعد مهارة التخطيط -١١
) ١,٣٢ – ٢,٩٢( تراوحـت بـني  لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمـةاإلدارية

وفق مقيـاس التـدرج اخلـاميس الـذي حـدده %) ٢٦,٤ –% ٥٨,٤(بنسبة مئوية بلغت 
، بنـسبة مئويـة بلغـت )٢,٤١( حيث بلغ املتوسط العام لعبارات هـذا البعـد .الباحث

 مـن أبعـاد املهـارات يطً، ووفقا للمحك فإن درجة توافر بعد مهارة التخطـ%)٤٨,٢(
 . كانت بدرجة قليلةالقيادية اإلدارية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة

 من أبعاد املهـارات القياديـة  أن متوسطات عبارات بعد مهارة التنظيمأظهرت النتائج -١٢
) ٢,٣٠ – ٢,٨٣( تراوحـت بـني اإلدارية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمـة

وفق مقيـاس التـدرج اخلـاميس الـذي حـدده %) ٤٦,٠ –% ٥٦,٦(غت بنسبة مئوية بل
، بنـسبة مئويـة بلغـت )٢,٥٥( حيث بلغ املتوسط العام لعبارات هـذا البعـد .الباحث

 مـن أبعـاد املهـارات ً، ووفقا للمحك فإن درجة توافر بعـد مهـارة التنظـيم%)٥١,٠(
 .انت بدرجة قليلة كالقيادية اإلدارية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة

 من أبعاد املهارات القيادية أظهرت النتائج أن متوسطات عبارات بعد اختيار املوظفني -١٣
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) ٢,٣٣ – ٣,٣٣( تراوحـت بـني اإلدارية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمـة
وفق مقيـاس التـدرج اخلـاميس الـذي حـدده %) ٤٦,٦ –% ٦٦,٦(بنسبة مئوية بلغت 

، بنـسبة مئويـة بلغـت )٢,٨٤(سط العام لعبارات هـذا البعـد  حيث بلغ املتو.الباحث
 مـن أبعـاد املهـارات ً، ووفقا للمحك فإن درجة توافر بعد اختيار املـوظفني%)٥٦,٨(

 . كانت بدرجة متوسطةالقيادية اإلدارية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة

اد املهـارات القياديـة  مـن أبعـأظهرت النتائج أن متوسطات عبارات بعد تقييم األداء -١٤
) ١,٤٥ – ٣,٣٢( تراوحـت بـني اإلدارية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمـة

وفق مقيـاس التـدرج اخلـاميس الـذي حـدده %) ٢٩,٠ –% ٦٦,٤(بنسبة مئوية بلغت 
، بنـسبة مئويـة بلغـت )٢,١٣( حيث بلغ املتوسط العام لعبارات هـذا البعـد .الباحث

 من أبعاد املهارات القيادية إن درجة توافر بعد تقييم األداءً، ووفقا للمحك ف%)٤٢,٦(
 . كانت بدرجة قليلةاإلدارية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة

 مـن أبعـاد املهـارات القياديـة أظهرت النتائج أن متوسطات عبارات بعد إدارة التغيري -١٥
) ١,٢٥ – ١,٩٩( تراوحـت بـني اإلدارية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمـة

وفق مقيـاس التـدرج اخلـاميس الـذي حـدده %) ٢٥,٠ –% ٣٩,٨(بنسبة مئوية بلغت 
، بنـسبة مئويـة بلغـت )١,٣٦( حيث بلغ املتوسط العام لعبارات هـذا البعـد .الباحث

 مـن أبعـاد املهـارات ً، ووفقا للمحك فإن درجـة تـوافر بعـد إدارة التغيـري%)٢٧,٢(
 .ً كانت بدرجة قليلة جداجلوازات بمنطقة مكة املكرمةالقيادية اإلدارية لدى ضباط ا

 مـن أبعـاد  أن متوسطات عبارات بعد حل املشكالت واختاذ القراراتأظهرت النتائج -١٦
 تراوحـت بـني املهارات القيادية اإلدارية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكـة املكرمـة

ــت ) ٢,٥٢ – ٢,٩٧( ــة بلغ ــسبة مئوي ــاس ا%) ٥٠,٤ –% ٥٩,٤(بن ــق مقي ــدرج وف لت
، )٢,٧٧( حيث بلغ املتوسط العام لعبارات هـذا البعـد .اخلاميس الذي حدده الباحث

ً، ووفقا للمحك فإن درجـة تـوافر بعـد حـل املـشكالت %)٥٥,٤(بنسبة مئوية بلغت 
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 من أبعاد املهارات القيادية اإلدارية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة واختاذ القرارات
 . كانت بدرجة متوسطةاملكرمة

 من أبعاد املهـارات القياديـة أظهرت النتائج أن متوسطات عبارات بعد إدارة األزمات -١٧
) ١,١١ – ١,١٧( تراوحـت بـني اإلدارية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمـة

وفق مقيـاس التـدرج اخلـاميس الـذي حـدده %) ٢٢,٢ –% ٢٣,٤(بنسبة مئوية بلغت 
، بنـسبة مئويـة بلغـت )١,١٤(هـذا البعـد  حيث بلغ املتوسط العام لعبارات .الباحث

 مـن أبعـاد املهـارات ً، ووفقا للمحك فإن درجة توافر بعـد إدارة األزمـات%)٢٢,٨(
 .ً كانت بدرجة قليلة جداالقيادية اإلدارية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة

اديـة  مـن أبعـاد املهـارات القيأظهرت النتائج أن متوسطات عبارات بعد إدارة الوقت -١٨
) ١,٨٠ – ٢,٣٩( تراوحـت بـني اإلدارية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمـة

وفق مقيـاس التـدرج اخلـاميس الـذي حـدده %) ٣٦,٠ –% ٤٧,٩(بنسبة مئوية بلغت 
، بنـسبة مئويـة بلغـت )٢,٠٨( حيث بلغ املتوسط العام لعبارات هـذا البعـد .الباحث

 مـن أبعـاد املهـارات د إدارة الوقـتً، ووفقا للمحك فإن درجـة تـوافر بعـ%)٤١,٦(
 . كانت بدرجة قليلةالقيادية اإلدارية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة

 مـن أبعـاد أظهرت النتـائج أن متوسـطات عبـارات بعـد إدارة االجتامعـات بفاعليـة -١٩
 تراوحـت بـني املهارات القيادية اإلدارية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكـة املكرمـة

ــت ) ٢,٢٢ – ٢,٨١( ــة بلغ ــسبة مئوي ــدرج %) ٤٤,٤ –% ٥٦,٢(بن ــاس الت ــق مقي وف
، )٢,٦١( حيث بلغ املتوسط العام لعبارات هـذا البعـد .اخلاميس الذي حدده الباحث

ً، ووفقا للمحك فإن درجة توافر بعـد إدارة االجتامعـات %)٥٢,٢(بنسبة مئوية بلغت 
 باط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمـة من أبعاد املهارات القيادية اإلدارية لدى ضبفاعلية

 .كانت بدرجة متوسطة

 من أبعاد املهـارات أظهرت النتائج أن متوسطات عبارات بعد إدارة الرصاع يف بيئة العمل -٢٠
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 – ١,٥٩( تراوحـت بـني القيادية اإلدارية لدى ضباط اجلـوازات بمنطقـة مكـة املكرمـة
لتدرج اخلاميس الذي حدده وفق مقياس ا%) ٢٩,٢ –% ٣١,٨(بنسبة مئوية بلغت ) ١,٤٦
، بنـسبة مئويـة بلغـت )١,٥٤( حيث بلغ املتوسـط العـام لعبـارات هـذا البعـد .الباحث

 مـن أبعـاد ً، ووفقا للمحك فإن درجة توافر بعد إدارة الـرصاع يف بيئـة العمـل%)٣٠,٨(
 كانت بدرجـة قليلـة املهارات القيادية اإلدارية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة

 .ًداج

 مـن أبعـاد املهـارات أظهرت النتائج أن متوسطات عبارات بعد إدارة ضغوط العمـل -٢١
 –١,٨٤( تراوحـت بـني القيادية اإلدارية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكـة املكرمـة

وفق مقيـاس التـدرج اخلـاميس الـذي %) ٣٣,٦ –%٣٦,٨(بنسبة مئوية بلغت ) ١,٥٨
، بنـسبة مئويـة )١,٦٧(رات هـذا البعـد  حيث بلغ املتوسط العام لعبـا.حدده الباحث

 مـن أبعـاد ً، ووفقا للمحك فإن درجة توافر بعد إدارة ضغوط العمل%)٣٣,٤(بلغت 
 كانـت بدرجـة املهارات القيادية اإلدارية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكـة املكرمـة

 .ًقليلة جدا

هـارات القياديـة  من أبعـاد املأظهرت النتائج أن متوسطات عبارات بعد كتابة التقارير -٢٢
) ٢,٤٢ – ٢,٩٣( تراوحـت بـني اإلدارية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمـة

وفق مقيـاس التـدرج اخلـاميس الـذي حـدده %) ٤٨,٤ –% ٥٨,٦(بنسبة مئوية بلغت 
، بنـسبة مئويـة بلغـت )٢,٧٥( حيث بلغ املتوسط العام لعبارات هـذا البعـد .الباحث

 مـن أبعـاد املهـارات ة توافر بعـد كتابـة التقـاريرً، ووفقا للمحك فإن درج%)٥٥,٠(
 . كانت بدرجة متوسطةالقيادية اإلدارية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة

 من أبعاد املهارات القيادية أظهرت النتائج أن متوسطات عبارات بعد تفويض السلطة -٢٣
) ٢,١٧ – ٣,٥٥( تراوحـت بـني اإلدارية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمـة

وفق مقيـاس التـدرج اخلـاميس الـذي حـدده %) ٤٣,٤ –% ٧١,٠(بنسبة مئوية بلغت 
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، بنـسبة مئويـة بلغـت )٢,٧٤( حيث بلغ املتوسط العام لعبارات هـذا البعـد .الباحث
 مـن أبعـاد املهـارات ً، ووفقا للمحك فإن درجة توافر بعد تفويض الـسلطة%)٥٤,٨(

 . كانت بدرجة متوسطةات بمنطقة مكة املكرمةالقيادية اإلدارية لدى ضباط اجلواز

 من أبعاد املهارات القيادية أظهرت النتائج أن متوسطات عبارات بعد مهارة التفاوض -٢٤
) ١,٦٢ – ٣,١٦( تراوحـت بـني اإلدارية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمـة

 وفق مقيـاس التـدرج اخلـاميس الـذي حـدده%) ٣٢,٤ –% ٦٣,٢(بنسبة مئوية بلغت 
، بنـسبة مئويـة بلغـت )٢,٣٣( حيث بلغ املتوسط العام لعبارات هـذا البعـد .الباحث

 مـن أبعـاد املهـارات ً، ووفقا للمحك فإن درجة توافر بعد مهارة التفـاوض%)٤٦,٦(
 . كانت بدرجة قليلةالقيادية اإلدارية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة

 مـن أبعـاد املهـارات القياديـة االبتكـارأظهرت النتائج أن متوسـطات عبـارات بعـد  -٢٥
) ١,٣٩ – ٢,٩١( تراوحـت بـني اإلدارية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمـة

ايس الـذي ـدرج اخلمــاس التــق مقيــوفـ%) ٢٧,٨ –% ٥٨,٢(بنسبة مئوية بلغـت 
، بنـسبة مئويـة )٢,٣٦( حيث بلغ املتوسط العام لعبارات هـذا البعـد .دده الباحثـح

 مـن أبعـاد د االبتكـارـــر بعـــإن درجـة توافـًا للمحـك فــ، ووفق%)٤٧,٢(بلغت 
 كانـت بدرجـة املهارات القيادية اإلدارية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكـة املكرمـة

 .قليلة

 لـدى ضـباط أظهرت النتائج أن املتوسط احلسايب اإلمجايل للمهارات القيادية اإلدارية -٢٦
وبدرجة توافر قليلـة، وكـان أعـىل ثـالث ) ٢,٢٢( بلغ اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة

حـل ، ومهـارة )٢,٨٤(مهـارة اختيـار املـوظفني بمتوسـط بلـغ : ًمهارات توافرا هـي
، ومهارة كتابة التقارير بمتوسط بلغ )٢,٧٧( بمتوسط بلغ املشكالت واختاذ القرارات

 العمـل ً، بينام كانت أقل ثالث مهـارات تـوافرا مهـارة إدارة الـرصاع يف بيئـة)٢,٧٥(
، ومهـارة إدارة )١,٣٦(، ومهـارة إدارة التغيـري بمتوسـط بلـغ )١,٥٤(بمتوسط بلـغ 
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 ).١,١٤(األزمات بمتوسط بلغ 
حـول درجـة أمهيـة احلاجـات التدريبيـة ألبعـاد أظهرت نتائج املتوسطات اإلمجاليـة  -٢٧

 لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة لكـل مـستوى مـن القيادية الفنيةاملهارات 
 نجد املتوسط اإلمجايل هلا من وجهـة ستويات القيادية من وجهة نظر القيادة التنفيذيةامل

بنـسبة مئويـة ) ٤,٩٧(نظر القيادة التنفيذية حول أمهية حاجتها التدريبية ألنفسهم بلغ 
ًوبدرجة عالية جدا، وبلغ املتوسط اإلمجايل لدرجة أمهيـة احلاجـة التدريبيـة %) ٩٩,٤(

بنسبة مئويـة ) ٤,٢٠(يادة الوسطى من وجهة نظر القيادة التنفيذية للمهارات الفنية للق
ًوبدرجة عالية جدا، وبلـغ املتوسـط اإلمجـايل لدرجـة أمهيـة احلاجـة %) ٨٤,٠(بلغت 

بنـسبة ) ٢,٧٩(التدريبية للمهارات الفنية للقيادة العليا من وجهة نظر القيادة التنفيذية 
 .وبدرجة متوسطة%) ٥٥,٨(مئوية بلغت 

حـول درجـة أمهيـة احلاجـات التدريبيـة ألبعـاد ت نتائج املتوسطات اإلمجاليـة أظهر -٢٨
 لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة لكل مستوى من القيادية اإلنسانيةاملهارات 

 أن املتوسط اإلمجايل هلـا مـن وجهـة املستويات القيادية من وجهة نظر القيادة التنفيذية
بنـسبة مئويـة ) ٤,٧٠(ية حاجتها التدريبية ألنفسهم بلغ نظر القيادة التنفيذية حول أمه

ًوبدرجة عالية جدا، وبلغ املتوسط اإلمجايل لدرجة أمهيـة احلاجـة التدريبيـة %) ٩٤,٠(
بنـسبة ) ٤,٨٦(للمهارات اإلنسانية للقيادة الوسطى من وجهة نظر القيـادة التنفيذيـة 

 اإلمجايل لدرجة أمهية احلاجة ًوبدرجة عالية جدا، وبلغ املتوسط%) ٩٧,٢(مئوية بلغت 
) ٤,٦٢(التدريبية للمهارات اإلنسانية للقيادة العليا من وجهة نظـر القيـادة التنفيذيـة 

 .ًوبدرجة عالية جدا%) ٩٢,٤(بنسبة مئوية بلغت 
حـول درجـة أمهيـة احلاجـات التدريبيـة ألبعـاد أظهرت نتائج املتوسطات اإلمجاليـة  -٢٩

 ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة لكل مستوى مـن  لدىالقيادية اإلداريةاملهارات 
 أن املتوسط اإلمجايل هلـا مـن وجهـة املستويات القيادية من وجهة نظر القيادة التنفيذية
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بنـسبة مئويـة ) ٣,٤٤(نظر القيادة التنفيذية حول أمهية حاجتها التدريبية ألنفسهم بلغ 
ة أمهيـة احلاجـة التدريبيـة وبدرجة عاليـة، وبلـغ املتوسـط اإلمجـايل لدرجـ%) ٦٨,٨(

بنـسبة ) ٤,٨٠(للمهارات اإلدارية للقيادة الوسطى من وجهة نظـر القيـادة التنفيذيـة 
ًوبدرجة عالية جدا، وبلغ املتوسط اإلمجايل لدرجة أمهية احلاجة %) ٩٦,٠(مئوية بلغت 

) ٤,٦٤(التدريبية للمهارات اإلدارية للقيادة العليا من وجهـة نظـر القيـادة التنفيذيـة 
 .ًوبدرجة عالية جدا%) ٩٢,٨(بنسبة مئوية بلغت 

حـول درجـة أمهيـة احلاجـات التدريبيـة ألبعـاد أظهرت نتائج املتوسطات اإلمجاليـة  -٣٠
 لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة لكـل مـستوى مـن القيادية الفنيةاملهارات 

ايل هلـا مـن وجهـة وسطى أن املتوسط اإلمجاملستويات القيادية من وجهة نظر القيادة ال
بنـسبة ) ٤,٩٤(نظر القيادة الوسطى حول أمهية حاجتها التدريبية للقيادة التنفيذية بلغ 

ًوبدرجة عالية جدا، وبلـغ املتوسـط اإلمجـايل لدرجـة أمهيـة احلاجـة %) ٩٨,٨(مئوية 
بنـسبة مئويـة ) ٤,١٩(التدريبية للمهارات الفنية للقيادة الوسـطى بالنـسبة ألنفـسهم 

وبدرجة عالية، وبلغ املتوسط اإلمجايل لدرجة أمهية احلاجة التدريبيـة %) ٨٣,٨(بلغت 
بنـسبة مئويـة ) ٢,٦٩(للمهارات الفنية للقيادة العليا من وجهة نظر القيـادة الوسـطى 

 .وبدرجة متوسطة%) ٥٣,٨(بلغت 
حـول درجـة أمهيـة احلاجـات التدريبيـة ألبعـاد أظهرت نتائج املتوسطات اإلمجاليـة  -٣١

 لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة لكل مستوى من القيادية اإلنسانيةاملهارات 
وسطى أن املتوسط اإلمجايل هلـا مـن وجهـة املستويات القيادية من وجهة نظر القيادة ال

بنـسبة ) ٤,٦٥(نظر القيادة الوسطى حول أمهية حاجتها التدريبية للقيادة التنفيذية بلغ 
ًدا، وبلـغ املتوسـط اإلمجـايل لدرجـة أمهيـة احلاجـة وبدرجة عالية ج%) ٩٣,٠(مئوية 

بنـسبة مئويـة ) ٤,٨٩(التدريبية للمهارات اإلنسانية للقيادة الوسطى بالنسبة ألنفسهم 
ًوبدرجة عالية جدا، وبلـغ املتوسـط اإلمجـايل لدرجـة أمهيـة احلاجـة %) ٩٧,٨(بلغت 
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٣٥٩ 

) ٤,٦١(قيـادة الوسـطى التدريبية للمهارات اإلنسانية للقيادة العليا من وجهة نظـر ال
 .ًوبدرجة عالية جدا%) ٩٢,٢(بنسبة مئوية بلغت 

حـول درجـة أمهيـة احلاجـات التدريبيـة ألبعـاد أظهرت نتائج املتوسطات اإلمجاليـة  -٣٢
 لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة لكـل مـستوى مـن القيادية الفنيةاملهارات 

 أن املتوسط اإلمجايل هلـا مـن وجهـة وسطىاملستويات القيادية من وجهة نظر القيادة ال
بنـسبة ) ٣,٢٦(نظر القيادة الوسطى حول أمهية حاجتها التدريبية للقيادة التنفيذية بلغ 

وبدرجـة متوسـطة، وبلـغ املتوسـط اإلمجـايل لدرجـة أمهيـة احلاجـة %) ٦٥,٢(مئوية 
ويـة بنـسبة مئ) ٤,٧٥(التدريبية للمهارات الفنية للقيادة الوسـطى بالنـسبة ألنفـسهم 

ًوبدرجة عالية جدا، وبلـغ املتوسـط اإلمجـايل لدرجـة أمهيـة احلاجـة %) ٩٥,٠(بلغت 
بنـسبة ) ٤,٦٦(التدريبية للمهارات الفنية للقيادة العليا من وجهة نظر القيادة الوسطى 

 .ًوبدرجة عالية جدا%) ٩٣,٢(مئوية بلغت 
يبيـة ألبعـاد حـول درجـة أمهيـة احلاجـات التدرأظهرت نتائج املتوسطات اإلمجاليـة  -٣٣

 لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة لكـل مـستوى مـن القيادية الفنيةاملهارات 
عليا أن املتوسط اإلمجايل هلا من وجهـة نظـر املستويات القيادية من وجهة نظر القيادة ال

بنـسبة مئويـة ) ٤,٣٠(القيادة العليا حول أمهية حاجتها التدريبية للقيادة التنفيذية بلـغ 
ًوبدرجة عالية جدا، وبلغ املتوسط اإلمجايل لدرجة أمهيـة احلاجـة التدريبيـة %) ٨٦,٠(

بنـسبة مئويـة ) ٤,١٠(للمهارات الفنية للقيادة الوسطى من وجهة نظر القيـادة العليـا 
وبدرجة عالية، وبلغ املتوسط اإلمجايل لدرجة أمهية احلاجة التدريبيـة %) ٨٢,٠(بلغت 

وبدرجـة %) ٦٧,٠(بنـسبة مئويـة بلغـت ) ٣,٣٥(فـسهم للمهارات الفنية بالنسبة ألن
 .متوسطة

حـول درجـة أمهيـة احلاجـات التدريبيـة ألبعـاد أظهرت نتائج املتوسطات اإلمجاليـة  -٣٤
 لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة لكل مستوى من القيادية اإلنسانيةاملهارات 
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٣٦٠ 

سط اإلمجايل هلا من وجهـة نظـر عليا أن املتواملستويات القيادية من وجهة نظر القيادة ال
بنـسبة مئويـة ) ٤,٢٥(القيادة العليا حول أمهية حاجتها التدريبية للقيادة التنفيذية بلـغ 

ًوبدرجة عالية جدا، وبلغ املتوسط اإلمجايل لدرجة أمهيـة احلاجـة التدريبيـة %) ٨٥,٠(
 بنسبة مئوية )٤,٣٣(للمهارات اإلنسانية للقيادة الوسطى من وجهة نظر القيادة العليا 

ًوبدرجة عالية جدا، وبلـغ املتوسـط اإلمجـايل لدرجـة أمهيـة احلاجـة %) ٨٦,٦(بلغت 
%) ٩١,٦(بنسبة مئوية بلغـت ) ٤,٥٨(التدريبية للمهارات اإلنسانية بالنسبة ألنفسهم 

 .ًوبدرجة عالية جدا
حـول درجـة أمهيـة احلاجـات التدريبيـة ألبعـاد أظهرت نتائج املتوسطات اإلمجاليـة  -٣٥

 لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة لكل مستوى مـن القيادية اإلداريةهارات امل
عليا أن املتوسط اإلمجايل هلا من وجهـة نظـر املستويات القيادية من وجهة نظر القيادة ال

بنـسبة مئويـة ) ٢,٩٥(القيادة العليا حول أمهية حاجتها التدريبية للقيادة التنفيذية بلـغ 
توسطة، وبلغ املتوسط اإلمجـايل لدرجـة أمهيـة احلاجـة التدريبيـة وبدرجة م%) ٥٩,٠(

بنسبة مئويـة ) ٤,٧٧(للمهارات اإلدارية للقيادة الوسطى من وجهة نظر القيادة العليا 
ًوبدرجة عالية جدا، وبلـغ املتوسـط اإلمجـايل لدرجـة أمهيـة احلاجـة %) ٩٥,٤(بلغت 

%) ٩٠,٠(بنسبة مئويـة بلغـت ) ٤,٥٠(التدريبية للمهارات اإلدارية بالنسبة ألنفسهم 
 .ًوبدرجة عالية جدا

للقيـادة حول درجة أمهية احلاجات التدريبيـة أظهرت النتائج أن املتوسطات اإلمجالية  -٣٦
أن املتوسـط املستويات القياديـة من وجهة نظر مجيع  القيادية الفنيةلمهارات التنفيذية ل

وبدرجـة عاليـة ) ٤,٧٤(لتنفيذيـة بلـغ اإلمجايل لدرجة أمهية احلاجة التدريبية للقيادة ا
ًجدا، وبلغ املتوسط اإلمجايل لدرجة أمهية احلاجة التدريبيـة للمهـارات الفنيـة للقيـادة 

وبدرجـة عاليـة، وبلـغ ) ٤,١٦(الوسطى من وجهـة نظـر مجيـع املـستويات القياديـة 
ليـا مـن املتوسط اإلمجايل لدرجة أمهية احلاجة التدريبيـة للمهـارات الفنيـة للقيـادة الع



 ملخص نتائج الدراسة والتوصيات والمقترحات/ الخامسالفصــــــل 
 

 

٣٦١ 

 .وبدرجة متوسطة) ٢,٩٤(وجهة نظر مجيع املستويات القيادية 

للقيـادة حول درجة أمهية احلاجات التدريبيـة أظهرت النتائج أن املتوسطات اإلمجالية  -٣٧
أن املـستويات القياديـة مـن وجهـة نظـر مجيـع  القيادية اإلنـسانيةلمهارات التنفيذية ل

وبدرجـة ) ٤,٥٣(دريبية للقيادة التنفيذية بلغ املتوسط اإلمجايل لدرجة أمهية احلاجة الت
ًعالية جدا، وبلغ املتوسط اإلمجايل لدرجة أمهية احلاجة التدريبية للمهـارات اإلنـسانية 

ًوبدرجة عالية جـدا، ) ٤,٦٩(للقيادة الوسطى من وجهة نظر مجيع املستويات القيادية 
هارات الفنية للقيادة العليا من وبلغ املتوسط اإلمجايل لدرجة أمهية احلاجة التدريبية للم

 .ًوبدرجة عالية جدا) ٤,٦٠(وجهة نظر مجيع املستويات القيادية 

للقيـادة حول درجة أمهية احلاجات التدريبيـة أظهرت النتائج أن املتوسطات اإلمجالية  -٣٨
أن املـستويات القياديـة مـن وجهـة نظـر مجيـع  القياديـة اإلداريـةلمهارات التنفيذية ل

وبدرجـة ) ٣,٢٢(ايل لدرجة أمهية احلاجة التدريبية للقيادة التنفيذية بلغ املتوسط اإلمج
متوسطة، وبلغ املتوسط اإلمجايل لدرجة أمهيـة احلاجـة التدريبيـة للمهـارات اإلداريـة 

ًوبدرجة عالية جـدا، ) ٤,٧٧(للقيادة الوسطى من وجهة نظر مجيع املستويات القيادية 
ة احلاجة التدريبية للمهارات اإلدارية للقيـادة العليـا وبلغ املتوسط اإلمجايل لدرجة أمهي

 .ًوبدرجة عالية جدا) ٤,٥٩(من وجهة نظر مجيع املستويات القيادية 
ــائجأظهــرت  -٣٩ ــة  النت ــستوى الدالل ــد م ــة إحــصائية عن ــروق ذات دالل ــه توجــد ف  أن

)α=ّبني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة حول املهارات القياديـة الفنيـة ) ٠,٠٥
ً ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة وفقا ملتغري الرتبة العـسكرية، حيـث بلغـت لدى
 ).٤١,٥٥٣ (املحسوبة) ف(قيمة 

ملتوسطات استجابات عينة الدراسـة حـول املهـارات ّ البعدية املقارناتنتائج أظهرت  -٤٠
 ة،ًالقيادية الفنية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة وفقا ملتغري الرتبة العـسكري

ّيالحظ وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  َ ُ)α = لـصالح )٠,٠٥ ،
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٣٦٢ 

الذين رتبتهم عميد وعقيد عىل الذين رتبتهم مالزم ثاين والـذين رتبـتهم مـالزم أول، 
ّوجود فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد  و.والذين رتبتهم نقيب، والذين رتبتهم رائد

لح الذين رتبتهم مقدم عىل الـذين رتبـتهم مـالزم ، لصا)٠,٠٥ = α(مستوى الداللة 
ّوجـود فـروق ذات داللـة  و.ثاين والذين رتبتهم مـالزم أول، والـذين رتبـتهم نقيـب

، لصالح الذين رتبتهم رائـد ونقيـب عـىل )٠,٠٥ = α(إحصائية عند مستوى الداللة 
ح الـذين  بينام مل تظهر أي فروق ذات داللـة إحـصائية لـصال.الذين رتبتهم مالزم أول

 .رتبتهم مالزم ثاين والذين رتبتهم مالزم أول
ــائجأظهــرت  -٤١ ــة  النت ــستوى الدالل ــد م ــة إحــصائية عن ــروق ذات دالل ــه توجــد ف  أن

)α=ّبني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة حول املهارات القياديـة الفنيـة ) ٠,٠٥
ا، حيـث بلغـت ًلدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة وفقا ملتغري اإلدارة التابع هلـ

 ). ٢,٩٠٥ (املحسوبة) ف(قيمة 
ملتوسطات استجابات عينة الدراسـة حـول املهـارات ّ املقارنات البعدية نتائجأظهرت  -٤٢

 ًالقيادية الفنية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة وفقا ملتغري اإلدارة التابع هلـا،
ّيالحظ وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة َ ُ) α = لـصالح )٠,٠٥ ،

 عىل الـذين يعملـون يف إدارة جـوازات مطـار ة التزويرحإدارة مكافالذين يعملون يف 
 بينام مل تظهـر أي فـروق ذات .امللك عبد العزيز، وإدارة جوازات ميناء جدة اإلسالمي
 .داللة إحصائية لصالح أي فئة أخرى من فئات املتغري

ــروق ذات دالأظهــرت -٤٣ ــه توجــد ف ــائج أن ــة   النت ــستوى الدالل ــد م ــة إحــصائية عن ل
)α=ّبني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة حول املهارات القياديـة الفنيـة ) ٠,٠٥

ًلدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة وفقا ملتغري املؤهـل العلمـي، حيـث بلغـت 
 ).١٣,٦٩٨ (املحسوبة) ف(قيمة 

ينة الدراسـة حـول املهـارات ملتوسطات استجابات عّ نتائج املقارنات البعدية أظهرت -٤٤
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٣٦٣ 

 ًالقيادية الفنية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة وفقا ملتغـري املؤهـل العلمـي،
ّيالحظ وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  َ ُ)α = لـصالح )٠,٠٥ ،

الذين مؤهلهم دراسـات عليـا، والـذين مـؤهلهم دبلـوم عـايل عـىل الـذين مـؤهلهم 
 بينام مل تظهـر أي فـروق ذات داللـة إحـصائية لـصالح الـذين مـؤهلهم .بكالوريوس
 .بكالوريوس

ــة  أظهــرت -٤٥ ــستوى الدالل ــد م ــة إحــصائية عن ــروق ذات دالل ــه توجــد ف ــائج أن  النت
)α=ّبني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة حول املهارات القياديـة الفنيـة ) ٠,٠٥

تغـري عـدد سـنوات اخلـربة، حيـث ًلدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة وفقـا مل
 ). ٦٣,٦٦٧ (املحسوبة) ف(بلغت قيمة 

ملتوسطات استجابات عينة الدراسـة حـول املهـارات ّ املقارنات البعدية نتائج أظهرت -٤٦
ًالقيادية الفنية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكـة املكرمـة وفقـا ملتغـري عـدد سـنوات 

ّ يالحظ وجود فروق ذات داللة إحصائيةاخلربة، َ ، )٠,٠٥ = α( عند مـستوى الداللـة ُ
أقـل -١٨ سـنة ٢٤أقل من -١٨ سنة فأكثر والذين خربهتم ٢٤لصالح الذين خربهتم 

 ١٢أقـل مـن -٦ سنوات، والـذين خـربهتم ٦ سنة عىل الذين خربهتم أقل من ٢٤من 
ّوجود فروق ذات داللة إحـصائية عنـد  و. سنة١٨أقل من -١٢سنة، والذين خربهتم 

 سنة عىل الذين ١٨أقل من -١٢، لصالح الذين خربهتم )٠,٠٥ = α(مستوى الداللة 
وجـود فـروق ذات  و. سنة١٢أقل من -٦ سنوات، والذين خربهتم ٦خربهتم أقل من 

أقـل مـن -٦، لصالح الذين خربهتم )٠,٠٥ = α(ّداللة إحصائية عند مستوى الداللة 
فـروق ذات داللـة  بيـنام مل تظهـر أي . سـنوات٦ سنة عىل الذين خربهتم أقل مـن ١٢

 . سنوات٦إحصائية لصالح الذين خربهتم أقل من 
ــائجأظهــرت  -٤٧ ــة  النت ــستوى الدالل ــد م ــة إحــصائية عن ــروق ذات دالل ــه توجــد ف  أن

)α=ّبني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة حول املهارات القياديـة الفنيـة ) ٠,٠٥
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٣٦٤ 

لتدريبيـة يف جمـال ًلدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمـة وفقـا ملتغـري الـدورات ا
 ).٣٩,٤١٣ (املحسوبة) ف(القيادة، حيث بلغت قيمة 

ملتوسطات استجابات عينة الدراسـة حـول املهـارات ّ املقارنات البعدية نتائج أظهرت -٤٨
ًالقيادية الفنية لـدى ضـباط اجلـوازات بمنطقـة مكـة املكرمـة وفقـا ملتغـري الـدورات 

ّ يالحظ وجود فروق ذات داللة إحصاالتدريبية، َ ، )٠,٠٥=α(ئية عند مستوى الداللة ُ
 .لصالح احلاصلني عىل دورتني فأكثر يف جمال القيـادة عـىل بـاقي مـستويات التـدريب

، لــصالح )٠,٠٥ = α(ّوجــود فــروق ذات داللــة إحــصائية عنــد مــستوى الداللــة و
 .ًاحلاصلني عىل دورة واحدة يف جمال القيادة عىل الذين مل يتلقوا تدريبا يف جمـال القيـادة

ًبينام مل تظهر أي فروق ذات داللـة إحـصائية لـصالح الـذين مل يتلقـوا تـدريبا يف جمـال 
 .القيادة

ــة   -٤٩ ــستوى الدالل ــد م ــة إحــصائية عن ــروق ذات دالل ــه توجــد ف ــائج أن أظهــرت النت
)α=ّبــني متوســطات اســتجابات جمتمــع الدراســة حــول املهــارات القياديــة ) ٠,٠٥

ًكـة املكرمـة وفقـا ملتغـري الرتبـة العـسكرية، اإلنسانية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة م
 ). ٢٩,٨١٤(املحسوبة ) ف(حيث بلغت قيمة 

ملتوسطات استجابات عينة الدراسـة حـول املهـارات ّ املقارنات البعدية نتائج أظهرت -٥٠
ًالقيادية اإلنسانية لـدى ضـباط اجلـوازات بمنطقـة مكـة املكرمـة وفقـا ملتغـري الرتبـة 

ــسكرية، ــروالع ــود ف ــظ وج َ يالح ــة ُ ــستوى الدالل ــد م ــصائية عن ــة إح ّق ذات دالل
)α=لصالح الذين رتبتهم عميد عىل الذين رتبتهم مالزم ثاين والذين رتبـتهم )٠,٠٥ ،

ّوجود فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى  و.مالزم أول، والذين رتبتهم نقيب
هم ، لصالح الذين رتبتهم عقيد ومقـدم ورائـد عـىل الـذين رتبـت)٠,٠٥ = α(الداللة 

ّوجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  و.مالزم ثاين والذين رتبتهم مالزم أول
 بيـنام .، لصالح الذين رتبتهم نقيب عىل الذين رتبتهم مالزم أول)٠,٠٥ = α(الداللة 
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٣٦٥ 

مل تظهر أي فروق ذات داللة إحصائية لصالح الذين رتبتهم مالزم ثاين والذين رتبـتهم 
 .مالزم أول

ــ -٥١ ــة  أظهــرت النت ــستوى الدالل ــد م ــة إحــصائية عن ــروق ذات دالل ــه توجــد ف ائج أن
)α=ّبــني متوســطات اســتجابات جمتمــع الدراســة حــول املهــارات القياديــة ) ٠,٠٥

ًاإلنسانية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكـة املكرمـة وفقـا ملتغـري اإلدارة التـابع هلـا، 
 ).٢,٩٩٠ (املحسوبة) ف(حيث بلغت قيمة 

ملتوسطات استجابات عينة الدراسـة حـول املهـارات ّ البعدية ناتاملقار نتائج أظهرت -٥٢
ًالقيادية اإلنسانية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة وفقا ملتغـري اإلدارة التـابع 

ّ يالحظ وجود فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة هلا، َ ُ)α = ٠,٠٥( ،
ات، وإدارة جـوازات مطـار امللـك لصالح الذين يعملون يف إدارات جوازات املحافظ

عبد العزيز، وإدارة جـوازات مينـاء جـدة اإلسـالمي وإدارات الوافـدين عـىل الـذين 
ّوجود فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد  و. اجلوازات بالسجن العاميعملون يف إدارة
، لصالح الذين يعملون يف إدارة جوازات مكة املكرمـة، )٠,٠٥ = α(مستوى الداللة 

وازات مطار امللك عبد العزيز، وإدارة جوازات مينـاء جـدة اإلسـالمي عـىل وإدارة ج
 بينام مل تظهر أي فروق ذات داللة إحـصائية .قيادة الدوريات الذين يعملون يف إدارات

 ، وإدارةة التزويـرحـإدارة مكاف، وإدارة قيـادة الـدورياتلصالح الذين يعملـون يف و
 .اجلوازات بالسجن العام

ــائجأظهــرت  -٥٣ ــة  النت ــستوى الدالل ــد م ــة إحــصائية عن ــروق ذات دالل ــه توجــد ف  أن
)α=ّبــني متوســطات اســتجابات جمتمــع الدراســة حــول املهــارات القياديــة ) ٠,٠٥

ًاإلنسانية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة وفقا ملتغري املؤهل العلمي، حيـث 
 ). ١٢,٩٧٩(املحسوبة ) ف(بلغت قيمة 

ملتوسطات استجابات عينة الدراسـة حـول املهـارات ّبعدية  نتائج املقارنات الأظهرت -٥٤
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ًالقيادية اإلنسانية لدى ضـباط اجلـوازات بمنطقـة مكـة املكرمـة وفقـا ملتغـري املؤهـل 
ّ يالحظ وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة العلمي، َ ُ)α = ٠,٠٥( ،

 عايل والذين مـؤهلهم لصالح الذين مؤهلهم دراسات عليا، عىل الذين مؤهلهم دبلوم
 بينام مل تظهـر أي فـروق ذات داللـة إحـصائية لـصالح الـذين مـؤهلهم .بكالوريوس

 .بكالوريوس والذين مؤهلهم دبلوم
ــائج  -٥٥ ــهأظهــرت النت ــة  أن ــستوى الدالل ــد م ــة إحــصائية عن ــروق ذات دالل  توجــد ف

)α=ّبــني متوســطات اســتجابات جمتمــع الدراســة حــول املهــارات القياديــة ) ٠,٠٥
ًنسانية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة وفقا ملتغري عـدد سـنوات اخلـربة، اإل

 ). ٤٣,٥٢٩(املحسوبة ) ف(حيث بلغت قيمة 
ملتوسطات استجابات عينة الدراسـة حـول املهـارات ّ البعدية املقارنات نتائج أظهرت -٥٦

 عـدد سـنوات ًالقيادية اإلنسانية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة وفقا ملتغري
ّ يالحظ وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى الداللـة اخلربة، َ ُ)α = ٠,٠٥( ،

 سـنة، والـذين ٢٤أقل من -١٨ سنة فأكثر، والذين خربهتم ٢٤لصالح الذين خربهتم 
 سنوات، والـذين خـربهتم ٦ سنة عىل الذين خربهتم أقل من ١٨أقل من -١٢خربهتم 

ّ ذات داللـة إحــصائية عنـد مــستوى الداللــة وجــود فــروق و. سـنة١٢أقـل مــن -٦
)α=٦ سنة عىل الذين خربهتم أقل مـن ١٢أقل من -٦، لصالح الذين خربهتم )٠,٠٥ 

 ٦ بينام مل تظهر أي فروق ذات داللة إحصائية لصالح الذين خربهتم أقـل مـن .سنوات
 .سنوات

ــة   -٥٧ ــستوى الدالل ــد م ــة إحــصائية عن ــروق ذات دالل ــه توجــد ف ــائج أن أظهــرت النت
)α=ّبــني متوســطات اســتجابات جمتمــع الدراســة حــول املهــارات القياديــة ) ٠,٠٥

ًاإلنسانية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة وفقا ملتغري الـدورات التدريبيـة يف 
 .)١٩,٠٤٠(املحسوبة ) ف(جمال القيادة، حيث بلغت قيمة 
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٣٦٧ 

راسـة حـول املهـارات ملتوسطات استجابات عينة الدّ البعدية املقارنات نتائج أظهرت -٥٨
ًالقيادية اإلنسانية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكـة املكرمـة وفقـا ملتغـري الـدورات 

ّ يالحظ وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة التدريبية، َ ُ)α=٠,٠٥( ،
لصالح احلاصلني عىل دورتني فأكثر واحلاصلني عىل دورة واحدة يف جمال القيـادة عـىل 

 بيـنام مل تظهـر أي فـروق ذات داللـة إحـصائية .ً يتلقوا تدريبا يف جمال القيـادةالذين مل
 .ًلصالح الذين مل يتلقوا تدريبا يف جمال القيادة

ــائج  -٥٩ ــهأظهــرت النت ــة  أن ــستوى الدالل ــد م ــة إحــصائية عن ــروق ذات دالل  توجــد ف
)α=ارية ّبني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة حول املهارات القيادية اإلد) ٠,٠٥

ًلدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة وفقا ملتغري الرتبة العـسكرية، حيـث بلغـت 
 .)٥٠,٢٨٢(املحسوبة ) ف(قيمة 

ملتوسطات استجابات عينة الدراسـة حـول املهـارات ّ نتائج املقارنات البعدية أظهرت -٦٠
بـة ًالقيادية اإلداريـة لـدى ضـباط اجلـوازات بمنطقـة مكـة املكرمـة وفقـا ملتغـري الرت

ــسكرية، ــة الع ــستوى الدالل ــد م ــصائية عن ــة إح ــروق ذات دالل ــود ف ــظ وج ّ يالح َ ُ
)α=لصالح الذين رتبتهم عميد ومقدم عىل الذين رتبتهم مالزم ثاين والـذين )٠,٠٥ ،

وجـود فـروق ذات  و.رتبتهم مالزم أول، والذين رتبتهم نقيب، والذين رتبـتهم رائـد
، لصالح الـذين رتبـتهم عقيـد عـىل )٠,٠٥ = α(ّداللة إحصائية عند مستوى الداللة 

وجـود  و.الذين رتبتهم مالزم ثاين والذين رتبتهم مالزم أول، والـذين رتبـتهم نقيـب
، لصالح الـذين رتبـتهم )٠,٠٥ = α(ّفروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

ّوجـود فـروق ذات داللـة  و.رائد عىل الذين رتبتهم مالزم أول، والذين رتبتهم نقيب
، لصالح الذين رتبتهم نقيـب عـىل الـذين )٠,٠٥ = α(إحصائية عند مستوى الداللة 

 بينام مل تظهر أي فروق ذات داللة إحصائية لـصالح الـذين رتبـتهم .رتبتهم مالزم أول
 .مالزم ثاين والذين رتبتهم مالزم أول
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٣٦٨ 

ــة   -٦١ ــستوى الدالل ــد م ــة إحــصائية عن ــروق ذات دالل ــه توجــد ف ــائج أن أظهــرت النت
)α=ّبني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة حول املهارات القيادية اإلدارية ) ٠,٠٥

ًلدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة وفقا ملتغري اإلدارة التابع هلـا، حيـث بلغـت 
 ). ٢,٤١٨ (املحسوبة) ف(قيمة 

ملتوسطات استجابات عينة الدراسـة حـول املهـارات ّ نتائج املقارنات البعدية أظهرت -٦٢
ًادية اإلدارية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة وفقـا ملتغـري اإلدارة التـابع القي
ّ يالحظ وجود فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة هلا، َ ُ)α = ٠,٠٥( ،

 اتإدارلصالح الذين يعملون يف إدارات جوازات املحافظات عىل الـذين يعملـون يف 
 .مكتب اجلوازات بالـسجن العـام ، وإدارةلتزويرة اح مكافاتإدار، وقيادة الدوريات

، لصالح الـذين )٠,٠٥ = α(ّوجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة و
ــذين يعملــون يف إدارات  يعملــون يف إدارة جــوازات مينــاء جــدة اإلســالمي عــىل ال

ــدين، و ــدورياتاتإدارالواف ــادة ال ــ مكافاتإدار، و قي ــرح ــب ة التزوي ، وإدارة مكت
ّوجود فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة  و.وازات بالسجن العاماجل

)α =لــصالح الــذين يعملــون يف إدارات الوافــدين عــىل الــذين يعملــون يف )٠,٠٥ ،
 بيـنام مل تظهـر أي .، وإدارة مكتب اجلـوازات بالـسجن العـام قيادة الدورياتاتدارإ

ــذين يعملــون يف ،  قيــادة الــدورياتاتإدار فــروق ذات داللــة إحــصائية لــصالح ال
 .، وإدارة مكتب اجلوازات بالسجن العامة التزويرح مكافاتإدارو
ــة   -٦٣ ــستوى الدالل ــد م ــة إحــصائية عن ــروق ذات دالل ــه توجــد ف ــائج أن أظهــرت النت

)α=ّبني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة حول املهارات القيادية اإلدارية ) ٠,٠٥
ًكرمة وفقا ملتغري املؤهـل العلمـي، حيـث بلغـت لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة امل

 ). ١٧,٣٤٥(املحسوبة ) ف(قيمة 
ملتوسطات استجابات عينة الدراسـة حـول املهـارات ّ البعدية املقارنات نتائج أظهرت -٦٤
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 ًالقيادية اإلدارية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة وفقا ملتغري املؤهل العلمي،
ّيالحظ وجود فروق ذات دالل َ ، لـصالح )٠,٠٥ = α(ة إحصائية عند مستوى الداللة ُ

الذين مؤهلهم دراسـات عليـا، والـذين مـؤهلهم دبلـوم عـايل عـىل الـذين مـؤهلهم 
 بينام مل تظهـر أي فـروق ذات داللـة إحـصائية لـصالح الـذين مـؤهلهم .بكالوريوس
 .بكالوريوس

ــه  -٦٥ ــائج أن ــستوى الدالتوجــدأظهــرت النت ــد م ــة إحــصائية عن ــروق ذات دالل ــة   ف ل
)α=ّبني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة حول املهارات القيادية اإلدارية ) ٠,٠٥

ًلدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة وفقـا ملتغـري عـدد سـنوات اخلـربة، حيـث 
 ). ٧١,٨٠٦(املحسوبة ) ف(بلغت قيمة 

هـارات ملتوسطات استجابات عينة الدراسـة حـول املّ البعدية املقارنات نتائج أظهرت -٦٦
ًالقيادية اإلدارية لدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمة وفقا ملتغـري عـدد سـنوات 

ّ يالحظ وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى الداللـة اخلربة، َ ُ)α = ٠,٠٥( ،
 سـنوات، والـذين ٦ سنة فأكثر عىل الذين خربهتم أقـل مـن ٢٤لصالح الذين خربهتم 

وجـود فـروق  و. سـنة١٨أقل من -١٢الذين خربهتم  سنة، و١٢أقل من -٦خربهتم 
-١٨، لصالح الـذين خـربهتم )٠,٠٥ = α(ّذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 ٦ سنة عىل الذين خربهتم أقـل مـن ١٨أقل من -١٢ سنة، والذين خربهتم ٢٤أقل من 
 ّوجود فروق ذات داللة إحصائية عند و. سنة١٢أقل من -٦سنوات، والذين خربهتم 

 سنة عـىل الـذين ١٢أقل من -٦، لصالح الذين خربهتم )٠,٠٥ = α(مستوى الداللة 
 بينام مل تظهر أي فروق ذات داللة إحصائية لـصالح الـذين . سنوات٦خربهتم أقل من 
 . سنوات٦خربهتم أقل من 

ــة   -٦٧ ــستوى الدالل ــد م ــة إحــصائية عن ــروق ذات دالل ــه توجــد ف ــائج أن أظهــرت النت
)α=استجابات جمتمع الدراسة حول املهارات القيادية اإلدارية ّبني متوسطات) ٠,٠٥ 
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ًلدى ضباط اجلوازات بمنطقة مكة املكرمـة وفقـا ملتغـري الـدورات التدريبيـة يف جمـال 
 ). ٣٧,١٣٦(املحسوبة ) ف(القيادة، حيث بلغت قيمة 

ملتوسطات استجابات عينة الدراسـة حـول املهـارات ّ البعدية املقارنات نتائج أظهرت -٦٨
ًيادية اإلدارية لدى ضباط اجلوازات بمنطقـة مكـة املكرمـة وفقـا ملتغـري الـدورات الق

ّ يالحظ وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة التدريبية، َ ُ)α=٠,٠٥( ،
 عىل دورة واحدة يف جمال القيـادة عـىل واحلاصلنيلصالح احلاصلني عىل دورتني فأكثر 

 بيـنام مل تظهـر أي فـروق ذات داللـة إحـصائية .ل القيـادةًالذين مل يتلقوا تدريبا يف جما
 .ًلصالح الذين مل يتلقوا تدريبا يف جمال القيادة

û ًالتوصيات والمقترحات: ثانيا:  
ًيف ضوء النتائج التي أسـفرت عنهـا الدراسـة يـورد الباحـث عـددا مـن التوصـيات 

قطاع اجلـوازات يف خمتلـف ّواملقرتحات التي يمكن أن تساهم يف سد احلاجة التدريبية لضباط 
 :املستويات القيادية، وهي كام ييل

 رضورة عقد دورات تدريبية عاجلة و مكثفـة  عـىل مجيـع املهـارات القياديـة جلميـع  -١
 : كل مستوى قيادي كالتايلالحتياجًوفقا ، املستويات القيادية

طى عـىل بالنسبة للمهارات الفنية فيتم تدريب املستويات القياديـة التنفيذيـة والوسـ  -أ 
مجيع هذه املهارات، أما القيادات العليا فيتم تدريبها عىل مهـارة اسـتخدام احلاسـب 

 .مع تزويدهم باخللفية النظرية عن باقي املهارات الفنية ومستجداهتا  ، اآليل فقط 
 .بالنسبة للمهارات اإلنسانية فيتم تدريب مجيع املستويات القيادية عليها -ب 
 فيتم تدريب القيادة التنفيذية عىل مجيع هذه املهـارات مـا بالنسبة للمهارات اإلدارية  -ج 

مهارة إدارة التغيري، ومهارة إدارة األزمات، ومهارة ضـغوط العمـل، ومهـارة (عدا 
، أما القيادة الوسطى والعليا فينبغي تدريبهم عىل مجيع )التفويض، ومهارة التفاوض
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 .قترص فيها عىل القيادة الوسطىفي) مهارة كتابة التقارير(املهارات اإلدارية ما عدا 
 : ولتفعيل هذه التوصية يف الواقع العميل يتقدم الباحث باملقرتحات اإلجرائية التالية

وربطها بالرتقيات بني املستويات القيادية بحيث ال يرتقى ، أن تكون الدورات إلزامية •
اميـة يف مـستواه الضابط إىل املستوى القيادي األعىل إال بعد إمتام مجيع الدورات اإللز

القيادي ، وتقع مـسئولية ذلـك عـىل عـاتق القيـادة العليـا، واجلهـات املـرشفة عـىل 
 .التدريب

بحيـث يـتم ) بـسيطة ومتقدمـة ( تقسيم املهارات القيادية إىل عدة مستويات تدريبية  •
ًتدريب الضباط عليها وفقا للحاجة الفعلية تبعا للمستوى القيادي للـضابط واإلدارة  ً

 .وتقع مسئوليتها عىل عاتق اجلهة املنفذة للتدريب . مل هباالتي يع
ًوفقـا الحتيـاج اإلدارة التـي ،ترتيب سلم أولويات التدريب عىل املهـارات القياديـة  •

تأيت مهارة التزوير يف : فعىل سبيل املثال ، ُيعمل هبا الضابط  بحيث يبدأ باألهم فاملهم 
 تأيت مهارة اسـتخدام احلاسـب اآليل يف املقـام بينام، املقام األول لضباط إدارة التزوير 

 .األول لضباط إدارة جوازات املطار ، وهكذا لباقي املهارات 
حتقيق التناسب بني العدد اإلمجايل لضباط كل مستوى قيادي يف كل إدارة وبـني عـدد  •

مع مراعاة أن يستطيع الضابط ، امللتحقني بالربامج التدريبية من ضباط ذلك املستوى 
 .صول عىل الدورات اإللزامية قبل انقضاء فرتة خدمته يف مستواه القيادياحل

 االستعانة بخرباء التدريب املتميـزين  مـن املعاهـد املتخصـصة يف التـدريب كمعهـد  -٢
كحـل عاجـل لتحديـد ،اإلدارة  وكذلك أساتذة اجلامعات يف كليات العلوم اإلداريـة 

 .مج التدريبية املناسبة هلااالحتياجات التدريبية احلالية وتصميم الربا
تدريب املسئولني احلـاليني بـإدارة التطـوير اإلداري وشـعبة التـدريب التابعـة هلـا يف  -٣

وكذلك مدراء إدارات اجلوازات املختلفة ورؤساء األقسام ، املديرية العامة للجوازات
عـىل دورات متخصـصة يف أفـضل املراكـز ) املـوارد البـرشية(و الشئون العسكرية هبا 
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لتدريبية عىل كيفية حتديـد االحتياجـات التدريبيـة ألن ذلـك يـساعد يف الوصـول إىل ا
 .حتديد دقيق ومشرتك لالحتياجات التدريبية

استخدام مبدأ التدوير الوظيفي للـضباط بـني اإلدارات املختلفـة داخـل املحافظـات  -٤
لــك ألن ذ، وينحــرص ذلــك يف املــستويات القياديــة التنفيذيــة والوســطى ، واملنطقــة 

نتيجـة لتبـاين االختـصاصات والثقافـات ، يساعدهم عىل اكتساب مهـارات جديـدة
 .التنظيمية بني اإلدارات

ًتطوير نظام احلوافز املعمول به حاليـا يف قطـاع اجلـوازات وإعطـاء صـالحيات اكـرب  -٥
 .ً تأثريا أكثرللقادة وذلك ملساعدهتم عىل ممارسة مهارة حتفيز املوظفني بطريقة 

ساعد عـىل البعـد عـن املركزيـة وتـشجع القيـادات عـىل ممارسـة تفـويض إجياد آلية ت -٦
الصالحيات للمستويات القيادية األدنـى ألن ذلـك يـساعدهم عـىل تنميـة مهـارات 

وعىل تنمية حتمل املسئوليات للقادة املفوضني مما ، التفويض من خالل املامرسة العملية 
يل مناصـب الـصف األول بكـل يساعد يف إعداد صف ثاين من القيادات قادر عىل تـو

 .اقتدار 
التخطـيط ( إعطاء مساحة أكرب ملـشاركة القيـادات التنفيذيـة والوسـطى يف عمليـات  -٧

التي تكون عىل مستوى القطاع ، )  القراراتواختاذوالتنظيم والتغيري و حل املشكالت 
 .فذلك يساعد عىل تنمية تلك املهارات لدهيم 

نفيذيـة والوسـطى ملامرسـة املهـارات املختلفـة يف رضورة إتاحة الفرصة للقيـادات الت -٨
واملـشاركة يف ،  هلـم األداء املـوظفني وتقيـيم اختيـار( الواقع العميل مثل املـشاركة يف 

 ) .الخ ...والتفاوض ، وكتابة التقارير،  وإداراهتا االجتامعات
بـت  املختلفة  حيث اثاإلدارات فرق العمل يف أسلوبتشجيع القيادات عىل استخدام  -٩

 .  نجاحه يف الكثري من املنظامت يف الدول املتقدمة األسلوبهذا 
  تشجيع الضباط عىل إبداء أرائهم  وأفكارهم  ومقرتحاهتم  والتعبري عنها  بكل حريـة  -١٠
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، وتبني الضباط ذوي املواهب اإلبداعية واألفكار املبتكرة، لتنمية مهارة االبتكار لدهيم
 قطاع اجلوازات ، مـع مراعـاة حتفيـزهم أهدافحيقق  مواهبهم ملا واستثامروتطويرهم 

 .بالشكل الذي يتناسب مع مواهبهم 
قيام إدارة احلاسب اآليل باملديرية العامة للجوازات بتطوير استخدامات احلاسب اآليل  -١١

 .لالستفادة القصوى منه يف مجيع األعامل اإلدارية والفنية
قطـاع اجلـوازات وحتديـد مهـام تبني مرشوع التوصيف الوظيفي جلميع الوظائف يف  -١٢

وواجبات ومسئوليات كل وظيفة بدقة، ومؤهالت وقدرات الـشخص الـذي سـيقوم 
 .بشغلها لتسهيل عملية حتديد االحتياج التدريبي لكل وظيفة

تبنـي مـرشوع لتحديــد معـايري األداء املطلوبــة لكـل وظيفــة مـع إرشاك العــاملني يف  -١٣
ه، ملساعدة الرؤساء عىل اكتـشاف الـنقص يف و تعميمه عىل اجلميع بعد إقرار، التحديد

 . مهارات وقدرات املرؤوسني وبالتايل معرفة احلاجة التدريبية هلم
إصدار دليل إرشادي إداري حيتوي عىل مجيع األنظمة والتعليامت واملعلومات الالزمة  -١٤

 ولتفعيـل هـذه،  واللـوائح لـدهيمباألنظمـةللقادة يف جمال عملهم لتنمية مهارة اإلملام 
 :التوصية يف الواقع العميل يتقدم الباحث باملقرتحات اإلجرائية التالية

 .مجع األنظمة والتعليامت السابقة وإضافة اجلديد يف هذا الدليل  -أ 
 .توزيع هذا الدليل بشكل رسمي عىل مجيع الضباط يف كافة املستويات القيادية  -ب 
عـىل بعـض ًوضع عقوبات رادعة للـضابط عنـد فقـدان الـدليل نظـرا الحتوائـه   -ج 

 .معلومات العمل التي تتخذ طابع الرسية
  .مراعاة دورية اإلصدار واستبدال القديم باجلديد  -د 
 مـن أو، تشجيع الضباط عىل التنمية الذاتية مـن خـالل التعلـيم املـستمر باجلامعـات  -١٥

 اإلداري عقد الندوات واللقاءات العلمية يف جمال العمل أو، خالل الشبكة العنكبوتية
وكذلك عن طريق توزيع املنشورات والـدوريات والكتـب ، ركاهتم فيها وتسهيل مشا
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  .اإلدارياملتعلقة بالعمل 
 إعداد خطة إسرتاتيجية شاملة لتطوير العملية التدريبية يف قطاع اجلوازات مبنيـة عـىل  -١٦

ًالتحديد الدقيق لالحتياجات التدريبية وفقا لألساليب العلمية مع مراعاة املـستجدات 
 . املستقبليةواملتغريات

 : ولتفعيل هذه التوصية يف الواقع العميل يتقدم الباحث باملقرتحات اإلجرائية التالية
تفعيل دور إدارة التطوير اإلداري وشعبة التدريب باملديرية العامة للجوازات    -أ 

 :ًوفقا لآللية التالية 
يام بواجباهتم دعمهم بجميع اإلمكانيات املادية والفنية والبرشية التي متكنهم من الق •

 .عىل أكمل وجه 
 :يراعى عند اختيار الضباط للعمل فيهام ما ييل  •

 وشـعبة اإلدارةأن يكون  مدير إدارة التطوير اإلداري من القيادات العليا وأعضاء  -
 املختلفـة اإلداراتالـذين مارسـوا العمـل يف ، التدريب من القيـادات الوسـطى 

 .متطلبات القطاع واكتسبوا اخلربة العملية الكافية لفهم 
 .أن يكون األعضاء ممن حيملون الشهادات العلمية العالية  -
  بالـذكاء واملبـادأة واالبتكـار والقـدرة العاليـة عـىل التحليـل األعـضاءأن يتميز  -

 . واسترشاف املستقبل 
أن يتم تزويد األعضاء بالدورات التخصصية املتقدمة يف جمـال التـدريب يف أفـضل  •

 .املتخصصة يف إحدى الدول املتقدمة املراكز التدريبية 
 التطوير وعـضوية مـدير شـعبة التـدريب إدارةيتم تشكيل فرق عمل برئاسة مدير  •

يتم مـن خالهلـا ،  اجلوازات باململكة إداراتإلجراء دراسات مسحية شاملة جلميع 
 األسـاليبواسـتخدام مجيـع ، حتليل هذه اإلدارات وحتليل العمل وحتليل العاملني 

 املمكنة لتحديد االحتياجات التدريبية الفعلية للعـاملني بالقطـاع وبخاصـة العلمية
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 النتائج يتم حتديد الربامج التدريبية التي تلبـي تلـك وءوعىل ض. القيادات اإلدارية 
 .االحتياجات 

التنــسيق مــع معهــد اجلــوازات لتــصميم الــربامج التدريبيــة  امللبيــة لالحتياجــات  •
 .التدريبية

 إلدارات وإبالغهـا،  انعقادها أماكننية للربامج التدريبية وحتديد  جداول زمإعداد •
 .اجلوازات يف خمتلف مدن اململكة 

وعدم حرصها يف طريقة ترشـيح الرؤسـاء ،  بالربامج التدريبية االلتحاقتطوير آلية  •
 .فقط 

إنشاء قاعدة بيانات حتتوي عىل معلومات كاملة عن ملـف الـضابط التـدريبي مثـل  •
تي تلقاها ونتائجه فيها وسلوكه وتقرير من املرجع عن مـدى تطبيـق مـا الدورات ال

 .تدرب عليه يف الواقع العميل
ومعاقبة املستهرتين ، ّتصميم نظام حوافز فعال ملكافأة املتميزين يف الربامج التدريبية  •

 .والسلبيني 
 ختطيط املسار التدريبي للضباط عىل املدى البعيد بحيث يكـون الـضابط عـىل علـم •

مع مراعاة إعطـاء قـدر مـن املرونـة . مسبق بالدورات التي سيشارك فيها مستقبلياً  
 . يسمح للضابط باختيار الوقت املناسب ملشاركته يف الربامج التدريبية 

تبني الضباط املتميزين يف الربامج التدريبية وختطـيط املـسار الـوظيفي هلـم بحيـث  •
ملامرسة القيادة وتنميـة اجلانـب العمـيل ، ًيمكنون من توىل مناصب قيادية تصاعديا 

 .للمهارات القيادية 
ودجمهــا مــع ،  التدريبيــة احتياجــاهتمإتاحــة الفرصــة ملــشاركة الــضباط يف حتديــد  •

 . برامج تدريبية فعالة إىلاحتياجات القطاع للوصول 
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 تفعيل دور معهد اجلوازات وإنشاء قسم خاص بالقيادة والعلوم السلوكية يراعى  -ب 
 :يلفيه ما ي

 . زمة لتحقيق النتائج املرجوة منهدعم القسم باإلمكانات املادية والفنية والبرشية الال •
 .أن يكون املدربني من القيادات العليا والوسطى •
أن يتميز املدربني بالذكاء واملهارة العالية يف إيصال املعلومة ويف االتصال والتفاعـل  •

والتمكن من املادة العلمية التـي يتولـون ، مع اآلخرين والقدرة عىل اإلقناع والتأثري 
 .تدريبها 

أن يتم تزويد املدربني بالدورات التخصـصية  املتقدمـة يف جمـال التـدريب القيـادي  •
 .والعلوم السلوكية يف نفس مراكز التدريب السابق ذكرها

استقطاب أفضل اخلـربات التدريبيـة حمليـا وإقليميـا إللقـاء املحـارضات املتعلقـة  •
 .يادي بالعمل الق

وهتيئتهـا بوسـائل التـدريب ،ختصيص قاعات تدريبية يف كل إدارة جوازات منطقة  •
مع تأمني السكن للمدربني واملتـدربني ، بام فيها وسائل التدريب عن بعد ، املتطورة 

 .القادمني من خارج املدينة الرئيسة يف جوازات املنطقة 
التـي ال ، لـدورات التدريبيـة يف عقد بعض ا، االستفادة من تقنيات التعلم عن بعد  •

 .تستلزم  اللقاء املبارش بني املدرب واملتدرب 
 ،بية يف قاعـات التـدريب آنفـة الـذكريتوىل أعضاء هذا القسم عقد الدورات التدري •

وهذا سيوجد حافزا للضباط يف هذه املناطق لاللتحاق هبذه الدورات إذا مـا أخـذنا 
بب بعـد املـسافة والظـروف العائليـة يف االعتبار عزوف الكثري عـن الـدورات بـس

) بدل التأهيل وبدل اإلركـاب ( كام أهنا ستوفر الكثري من النفقات املالية .واملدرسية
نتيجـة  ، بتعاث الضباط  من مجيع املنـاطق  ملقـر املعهـد بالريـاض االتي ترتتب عىل 

تم لكثرة أعداد الضباط يف تلـك املنـاطق وكثـرة املهـارات القياديـة التـي سـوف يـ
 .تدريبهم عليها
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 جيب أن تكون املدة الزمنية للدورات قـصرية ويفـضل أال تتجـاوز األسـبوع لكـل  •
 .مهارة أسوة بمراكز التدريب العاملية

 .يفضل أن يكون جزء من التدريب بالتطبيق عىل الواقع العميل مبارشة •
امج تقييم نتائج العملية التدريبية بصفة دورية ومـستمرة ومعرفـة مـدى تلبيـة الـرب -ج 

للحاجات التدريبية لضباط اجلوازات، ويتم ذلك بصورة مشرتكة مـن قبـل فـرق 
التــدريب املقرتحــة بــإدارة التطــوير اإلداري واملــسئولني عــن التــدريب بمعهــد 
اجلوازات وفروعه ومدراء إدارات اجلوازات ورؤساء األقسام ورؤسـاء الـشؤون 

 . الضباط أنفسهم بتلك اإلدارات وكذلك) املوارد البرشية ( العسكرية 
إصدار جملة فصلية تعنـى بالتـدريب والعمـل اإلداري ومتابعـة أحـدث املـستجدات  -١٧

وتـشجيع ، يتوىل إدارهتـا  خـرباء يف جمـايل اإلعـالم والتـدريب، العاملية يف هذا املجال 
مع إجياد نظـام ، الضباط عىل املشاركة يف مقاالهتا وطرح أفكارهم ورؤاهم بكل حرية 

كات املتميزة إضافة إىل تطعيمها بمشاركات اخلـرباء املتخصـصني مـن حتفيزي للمشار
 . خارج القطاع يف جمال التدريب والعمل اإلداري 

 
  :البحوث والدراسات المستقبلية : ثالثاً
َّام كان ميدان البحث يفتقر إىل البحوث والدراسات التي تتناول موضوعات مماثلة  ل

َّء هذا امليدان بالبحوث ذات الصلة فإن الباحث يقرتح ًملوضوع هذا البحث، وسعيا إىل إثرا ّ
 :الدراسات املستقبلية التالية

إجراء دراسات لتحديد االحتياجات التدريبية يف قطاع اجلوازات باسـتخدام أسـلوب  -١
 .حتليل املنظمة، وأسلوب حتليل العمل

 .إجراء دراسة لتقييم برامج التدريب القيادية احلالية يف قطاع اجلوازات -٢
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  عـــــراجــامل

û ًالمراجع العربية: أوال : 
مكتبة عني شـمس، :  القاهرة.املدير واالجتاهات اإلدارية احلديثة. إبراهيم، حممد حممد -١

 .م١٩٩٧

مكتبـة عـني شـمس، :  القـاهرة.اإلدارة بني النظرية والتطبيـق. أبو اخلري، محدي كامل -٢
 .م١٩٨٩

املعهـد العـاملي :  القـاهرة.القيادة اإلداريـة يف اإلسـالم .لفضل، عبد الشايف حممدأبو ا -٣
 .م١٩٩٦للفكر اإلسالمي، 

 .م٢٠٠١، الدار اجلامعية : اإلسكندرية .املعارص دليل املدير. دأبو بكر، مصطفى حممو -٤
 االحتياجات التدريبيـة للعـاملني يف جمـال التفتـيش ". أبو رمحة، عبدالرمحن بن سعيد -٥

رسـالة ماجـستري غـري منـشورة، املركـز العـريب . "ألمني لركـاب الطـائرات املدنيـةا
 .م١٩٩١، للدراسات األمنية والتدريب بالرياض

 ، دار صـفاء للنـرش والتوزيـع:األردن.  إدارة املـوارد البـرشية.أبو شيخة، نـادر أمحـد -٦
 .م٢٠٠١

  .م١٩٩١، التوزيعدار جمدالوي للنرش و: عامن. إدارة الوقت. أبو شيخة، نادر أمحد -٧
، دار جمـدالوي للنـرش والتوزيـع: عـامن. أصـول التفـاوض. أبو شـيخة، نـادر أمحـد -٨

 .م١٩٩٧
 .هـ١٤١٧دار اخلرجيي، : الرياض. اإلدارة يف اإلسالم.أبوسن، أمحد إبراهيم -٩

ــت عبــدالرمحن -١٠ ــس، ثاب الــدار : القــاهرة. التفــاوض مهــارات وإســرتاتيجيات. إدري
 .م٢٠٠١اجلامعية، 

اجلهـاز : القـاهرة. ةإعداد املـدربني يف جمـال التنظـيم واإلدار. يامن نظمي، سلإسامعيل -١١
 .م١٩٧٢ ،املركزي للتنظيم واإلدارة قطاع التدريب
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: أثر الربامج التدريبية عىل أداء املتدربني يف املعاهـد األمنيـة. آل نمشة، عيل عبيد حممد -١٢
 غـري منـشورة، رسـالة ماجـستري.  دراسة تطبيقية عىل معهد حرس احلـدود بالريـاض

 .م١٩٩٦، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية: الرياض
دار الفـاروق للنـرش :  القـاهرة. ترمجة النارش.فن اإلدارة بالتفويض. آن أموس، جويل -١٣

 .م٢٠٠٦، والتوزيع

ً كيـف تـصبح مفاوضـا ناجحـا.باترسون، ج جـيمس -١٤  ، ترمجـة ونـرش مكتبـة جريـر.ً
 .م٢٠٠٢

، إيـرتاك للنـرش والتوزيـع: القـاهرة. دارة وتنظـيم الوقـتإ. الربادعي، بسيوين حممـد -١٥
 .م٢٠٠٤

 املؤسـسة اجلامعيـة : بـريوت.إدارة املواد البرشية وكفاءة األداء التنظيمي. بربر، كامل -١٦
 .م١٩٩٧للدراسات والنرش والتوزيع، 

اسرتاتيجيات أثـر التـدريب إىل حيـز  :حتويل التدريب. برود، ماري وجون نيوسرتوم -١٧
، مركـز اخلـربات املهنيـة لـإلدارة: مجة عبد الفتاح السيد النعامين، القـاهرة تر. التطبيق
 .م١٩٩٥

بيـت األفكـار الدوليـة :  عـامن. اإلبداع خينـق األزمـات.الربيدي، عبداهللا عبدالرمحن -١٨
 .هـ١٤٢٠للنرش والتوزيع، 

ي  املكتب اجلـامع: اإلسكندرية . القيادة وفعاليتها يف ضوء اإلسالم.البقري، أمحد ماهر -١٩
 .م١٩٨٤، احلديث

دار : ترمجة عادل منـصور، الريـاض. فرق العمل وحل املشكالت. بوكراس، ساندي -٢٠
 .هـ١٤٢٣املعرفة للتنمية البرشية، 

ترمجـة تيـب تـوب خلـدمات . بنـاء فـرق العمـل: مرشد األذكياء الكامـل . بيل، آرثر -٢١
 .م٢٠٠٣دار الفاروق، : التعريب والرتمجة، القاهرة 
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سـعد اجلبـايل، معهـد اإلدارة :  ترمجـة.م نظم التدريب والتطـوير تصمي.ترييس، وليم -٢٢
 .م٢٠٠٤ :العامة، اإلدارة العامة للبحوث، الرياض

مركز اخلـربات املهنيـة :  القاهرة.ول واملبادئصاأل: التدريب. توفيق، عيل عبد الرمحن -٢٣
 .م١٩٩٤، )بميك(لإلدارة 

الطـوبجي للطباعـة والنـرش،  : القـاهرة. أساسيات إدارة األعامل. مجاعة، عبداهللا أمني -٢٤
 .م١٩٩١

 .م١٩٨٠ ،املنظمة العربية للعلوم اإلدارية:  القاهرة.احلوافز. اجلودة، عادل -٢٥

 .م١٩٨١ ،رشكة الطوخي للطباعة والنرش:  القاهرة .اإلدارة. اجلوهري، عمر -٢٦

 .م٢٠٠٠، دار املسرية:  عامن.اإلدارة علم وتطبيق. اجليويس، حممد رسالن -٢٧

املدخل النظمي كأسلوب شامل ومرن لتحديـد االحتياجـات ".ونحريب، حممد وآخر -٢٨
، )١(املجلة العربية لإلدارة، املنظمة العربية للعلوم اإلدارية، عامن، العـدد . "التدريبية 
 .م١٩٨٦

دار زهران للنـرش :  عامن .يف املنظامت سلوك األفراد:ي السلوك التنظيم .حريم، حسن -٢٩
 . م١٩٩٧ ،عوالتوزي

جملـة اإلدارة العامـة، . مـدخل عـام: معاجلة املشكالت اإلدارية .مداحلسن، ربحي حم -٣٠
 .هـ١٤٠٦، ٢٦-٧، ص ص ٤٩ع، معهد اإلدارة العامة، الرياض

جملة اإلدارة العامة، معهد اإلدارة العامـة، . السامت واملهارات القيادية. احلسن، ربحي -٣١
 .م١٩٩٧الرياض، 

. املهـارات القياديـة: ات اإلرشافيـةمنهج املهـار).بميك(مركز اخلربات املهنية ، خرباء -٣٢
 .م٢٠٠٤بميك، : القاهرة، ٣ط

قيـادة فريـق : منهج املهارات اإلدارية التطبيقيـة ).بميك(مركز اخلربات املهنية ،خرباء -٣٣
 .م٢٠٠٦بميك، : القاهرة، ١ط. العمل الفعال
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مهـارات االتـصال : مـنهج املهـارات الـسلوكية).بميك(مركز اخلربات املهنية ،خرباء -٣٤
 .م٢٠٠٤بميك، : القاهرة، ٣ط.القات مع اآلخرينوالع

دراسـات  الوصـف :منهج تنمية املوارد البرشية ).بميك(مركز اخلربات املهنية ،خرباء -٣٥
 .م٢٠٠٦بميك، : القاهرة،٤ط.الوظيفي

ختطـيط التـدريب : مـنهج مهـارات التـدريب).بميـك(مركز اخلربات املهنيـة ،خرباء -٣٦
 .م٢٠٠٦بميك، : قاهرةال، ٤ط. وحتديد االحتياجات التدريبية

. " إدارة الوقت مهارة أساسية من مهـارات املـدير العـريب الفعـال".  درة، عبدالباري -٣٧
 .م١٩٩١، ، بريوت٢٤، ع١١جملة املصارف العربية، احتاد املصارف العربية، مج

:  حتديــد االحتياجــات التدريبيــة يف املؤســسات الــرشطية العربيــة". درة، عبـدالباري -٣٨
رشطـة الـشارقة، اإلمـارات العربيـة املتحـدة، ، الفكر الـرشطي. "خل املفاهيم واملدا

 .م١٩٩٥، )٣(، العدد )٤(املجلد 

اهليئة العامـة للكتـاب، :  القاهرة.اإلدارة العامة يف النظرية واملامرسة. درويش، إبراهيم -٣٩
 .م١٩٧٨

 .م١٩٩٥، دار النهضة العربية:  القاهرة.الوسيط يف اإلدارة العامة. درويش، إبراهيم -٤٠

مكتبـة األنجلـو :  القـاهرة.أصـول اإلدارة العامـة. درويش، عبد الكريم، وليىل تكال -٤١
 .م١٩٩٥املرصية، 

 .م١٩٦٠مكتبة األنجلو املرصية، : القاهرة.  سيكولوجية إدارة األعامل. كامل، دسوقي -٤٢

العام باململكة العربية السعودية، حتديد احتياجات التدريب اإلداري بالقطاع ، الدغيثر -٤٣
 . لة ماجستري غري منشورة، الرياضرسا

شعبة الشؤون العامة، مطابع الرشق : معهد اجلوازات: دليل معهد اجلوازات، الرياض -٤٤
 .هـ١٤٢٦األوسط، 
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، مطبعة العاصـمة: القاهرة .اإلعداد والتدريب بني النظرية والتطبيق. الدوري، حسن -٤٥
 .م١٩٧٦

مؤسـسة : يم الربلـيس، القـاهرة ترمجة إبراه.اإلدارة العامة. ديموك، مارشال وزمالؤه -٤٦
 .م١٩٦٧، احللبي

 .م٢٠٠٤، دار الوفاء للنرش: القاهرة . الرتبويةاإلدارةأساسيات . رسمي، حممد حسن -٤٧

، دار املعرفة اجلامعيـة: اإلسكندرية .  السلوك التنظيمي يف الرتبية.رسمي، حممد حسن -٤٨
 .م٢٠٠٤

دى ضباط الـرشطة وعالقتهـا  املهارات القيادية ل". الرشودي، حممد بن عيل إبراهيم  -٤٩
رسـالة .  دراسة مقارنة بني ضباط مدينتي الرياض والـدمام"بفاعلية أداؤهم الوظيفي 

 .هـ١٤٢٢ماجستري غري منشورة، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، 

ثر التدريب أثناء اخلدمة عىل أداء وسلوك املـوظفني أ. الرفاعي، يعقوب السيد يوسف  -٥٠
، ٨١رة العامـة العـدد اد اإلداري، معهـد اإل.ين من التدريب بدولـة الكويـتاملستفيد

 .م٢٠٠٠عامن 
إطـار ختطيطـي :تدريب الكوادر اإلدارية والتدريبية لتعليم الكبار. زاهر، ضياء الدين  -٥١

 .م١٩٩٠، مركز البحوث الرتبوية، جامعة قطر: مقرتح، الدوحة 
، دار النهـضة العربيـة:  بـريوت.أصـول التنظـيم واإلدارة. زهري، مصطفى وآخـرون  -٥٢

 .م١٩٧٥
دار :  عامن.إدارة األفراد يف منظور كمي والعالقات اإلنسانية. زويلف، مهدي حسني  -٥٣

 .م١٩٩٤، جمدالوي للنرش والتوزيع
، مكتبـة عـني شـمس:  القاهرة.التدريب التعوين ومشكالته. الزيادي، عادل رمضان  -٥٤

 .م١٩٩١
 دار الفكـر :القـاهرة . ية مـن النظريـة إىل التطبيـق إدارة املوارد البـرش .ساعايت، أمني -٥٥

 .م١٩٩٨ ،العريب
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 .التدريب وأمهيته واحلاجـة إليـه وأنامطـه وحتديـد احتياجاتـه. سعادة، يوسف جعفر  -٥٦
 .م١٩٩٤، الدار الرشقية للنرش والتوزيع: القاهرة

: الفيـوم  رسالة ماجـستري، . تقويم برامج إعداد القادة يف التنمية املحلية.سالمة، رضا  -٥٧
 .م١٩٩٧، جامعة القاهرة، فرع الفيوم

املنظمـة العربيـة للعلـوم . "منهج متطور للنجاح:  إدارة الوقت". سالمة، سهيل فهد  -٥٨
 .م١٩٨٨اإلدارية، إدارة البحوث والدراسات، عامن، 

الدار اجلامعيـة للطباعـة والنـرش، :  بريوت. إدارة املوارد البرشية.سلطان، حممد سعيد -٥٩
 .م١٩٩٥

،  غريــبمكتبــة: القــاهرة، ٣ط .إدارة األفــراد والكفــاءة اإلنتاجيــة. مي، عــيل الــسل -٦٠
 .م١٩٨٥

دار غريـب :  القـاهرة.املهـارات اإلداريـة والقياديـة للمـدير املتفـوق. السلمي، عـيل -٦١
 .م١٩٩٩، للطباعة والنرش والتوزيع

. رينحتفيـز اآلخـ... املهارات التي حتتاجها للنجاح يف عـامل األعـامل. سميث، ديل إم  -٦٢
 .م٢٠٠١مكتبة جرير، : الرياض

 دار : الريـاض.أسس تصميم وتنفيذ الـربامج التدريبيـة. الشاعر، عبد الرمحن إبراهيم -٦٣
 .م١٩٩٦، ثقيف للنرش والتأليف

. تقويم أساليب حتديد االحتياجات التدريبية يف األجهزة األمنيـة. الشثري، بندر سعد  -٦٤
 . م٢٠٠٣بية للعلوم األمنية، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة نايف العر

 .هـ ١٤٢٣،الرياض ، )ن .د(  ،٢ط . األزماتإدارة . فهد ، الشعالن  -٦٥
 تـأثري كـل مـن األسـاليب التقليديـة واحلديثـة عـىل فعاليـة  .شكر، ليىل حسام الدين -٦٦

 .التدريب بالتطبيق عىل الفرع النسوي ملعهد اإلدارة العامة باململكة العربيـة الـسعودية
، العدد األول، جامعة الدول العربية، املنظمة العربيـة ٢١ربية لإلدارة، املجلداملجلة الع

 .م٢٠٠١للتنمية اإلدارية، القاهرة، 
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: أثـر الـربامج التدريبيـة اإلداريـة عـىل أداء املتـدربني. الشمالين، عيد عبداهللا بن عيد  -٦٧
رسـالة . اضدراسة ميدانية عىل مركز التدريب اإلداري يف االتصاالت السعودية بالري

 .م١٩٩٦ماجستري غري منشورة، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية بالرياض، 

جامعـة نـايف : الريـاض. إدارة عمليـات األزمـات األمنيـة. الشهراين، سعد بن عيل -٦٨
 .هـ١٤٢٦، ١ط، العربية للعلوم األمنية، مركز الدراسات والبحوث

 .م١٩٩٢، مكتبة غريب:  القاهرة.السلوك القيادي وفعالية اإلدارة. شوقي، طريف  -٦٩
مركز الكتـب األردين :، عامن٢ ط.املفاهيم اإلدارية احلديثة.  الشيخ سامل فؤاد وآخرون -٧٠

 .م١٩٩٨، واملؤمترات

، رشكة مطابع العيد:  الدمام.النظرية والتطبيق: السلوك اإلداري. الشيخ، حسن حممد  -٧١
 .م١٩٩٣

ت الرتبوية يف وزارة الرتبية والتعليم تطوير نظام تدريب القيادا". صادق، حصة حممد  -٧٢
: رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية الرتبية، بجامعة عني شـمس، القـاهرة. "بدولة قطر
 .م١٩٩٠

املجلـة . "حتديد االحتياجـات التدريبيـة يف القطـاع احلكـومي ". صادق، هدى أمحد  -٧٣
 .م١٩٩٢، )١٠(، العدد )٥(العربية للتدريب، املجلد 

 .هـ١٤٠٢، بع سحرامط : جدة. مبادئ اإلدارة.بد اهللا الصباب، أمحد ع -٧٤

مـدى تلبيـة الـربامج التدريبيـة بمعهـد الـدفاع املـدين .  الصهدي، حممد عبده حممـد  -٧٥
رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة . دراسة تقويمية: لالحتياجات التدريبية للعاملني

 .م١٩٩٨نايف العربية للعلوم األمنية بالرياض، 

مطـابع الطالئـع اجلديـدة، : الريـاض . حتديـد االحتياجـات التدريبيـة.رضار، قاسم  -٧٦
 .م١٩٩٨
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 .وتقويمهـاالتدريبيـة ، بناء الـربامج همفهومه، فعاليات:التدريب .  الطعاين، حسن أمحد -٧٧
 .م٢٠٠٢، دار الرشوق للنرش والتوزيع: عامن

 .م٢٠٠١، دار الفكر:  عامن.اإلدارة التعليمية. الطويل، هاين عبدالرمحن -٧٨

:   القـاهرة. دراسـات يف إدارة األفـراد والعالقـات اإلنـسانية.بد الباقي عبد الـرمحنع -٧٩
 .م١٩٨٣مكتبة عني شمس، 

 مهـارات املـديرين اإلداريـة يف األجهـزة .؛ أمحـد سـاملوالعامريعبد العزيز، منصور  -٨٠
 جملة جامعة امللـك سـعود ـ العلـوم .)دراسة ميدانية: (ّاحلكومية بني املامرسة والتمكن

 .هـ١٤٢٤، ٢٧٣ - ٢٣١، ص ص٢، ع١٦دارية، ماإل

 ورشـة عمـل . تطوير املعلم يف ضوء مـدخل املواطنـة العامليـة .عبد املنعم، نادية حممد -٨١
حول تدريس ومناقشة املوضوعات ذات االهتاممات العاملية، ونظام األمم املتحدة مـن 

لوطنية للرتبيـة م، اللجنة ا١٩٩٥ ديسمرب ١٤، ١١خالل املدارس املنسبة يف الفرتة من 
 .م١٩٩٥: والعلوم والثقافة، يونسكو

مــدخل علمــي لفعاليــة األفــراد  . التــدريب والتطــوير. عبــد الوهــاب، عــيل حممــد  -٨٢
 .م١٩٨١، معهد اإلدارة العامة:  الرياض.واملنظامت

:  القاهرة.دراسة ميدانية: طرق حتديد االحتياجات التدريبية. عبد الوهاب، عيل حممد  -٨٣
 .م١٩٩٧، دارية، املنظمة العربية للعلوم اإلدارةمركز البحوث اإل

كلية التجارة عني شمس، :القاهرة . إدارة املوارد البرشية. عبد الوهاب، عيل وآخرون  -٨٤
 .م١٩٩٨

إدارة :  القـاهرة.تعريف التدريب وحتديد االحتياجـات التدريبيـة. العبد، جعفر حممد  -٨٥
 .م١٩٩٢، "إبروماك"البحوث والدراسات بمركز 

 اإلطـار العـام لتنميـة القيـادات اإلداريـة يف منظـور ". فتاح، نبيـل عبـداحلافظ عبدال -٨٦
، العـدد )١٢(اإلداري، معهد اإلدارة العامـة بمـسقط سـلطنة عـامن، الـسنة . "علمي

 .م١٩٩٠، )٤٣(



 المراجـــــــــــــــــــع
 

 

٣٨٦ 

، مطـابع معهـد اإلدارة العامـة : الريـاض .مقدمة يف اإلدارة. عبدالوهاب، عيل حممد  -٨٧
 .م١٩٨٢

، دار النهضة العربية:  القاهرة .االجتاهات احلديثة يف القيادة اإلدارية . حمسنالعبودي،  -٨٨
 .م١٩٨٤

استخدام مدخل النظم يف حتديد االحتياجات التدريبية . العتيبي، صالح عبداهللا غايب  -٨٩
رسالة . دراسة تطبيقية عىل قوات األمن اخلاصة بالرياض. ألفراد قوات األمن اخلاصة 
 .م١٩٩٣ة نايف العربية للعلوم األمنية بالرياض، ماجستري غري منشورة، جامع

، مـرام للطباعـة االلكرتونيـة:  الرياض.إدارة السلوك التنظيمي. العدييل، نارص حممد  -٩٠
 .م١٩٩٣

دار اليـازوري العلميـة للنـرش والتوزيـع، : عـامن. التـدريب اإلداري. العزاوي، نجم -٩١
 .م٢٠٠٦

مكتبـة : الريـاض، ٣ط. م السلوكيةاملدخل إىل البحث يف العلو. العساف، صالح محد  -٩٢
 . هـ١٤٢٤العبيكان، 

األسـس : التـدريب وتنميـة املـوارد البـرشية . يعقـوب ، عساف، عبداملعطي ومحدان -٩٣
 .م٢٠٠٠دار زهران للنرش والتوزيع، : عامن. والعمليات

 .التفـاوض يف احليـاة واألعـامل.  أبـو بكـر، مـصطفى حممـود وعفيفي، حممد صديق -٩٤
 .م٢٠٠٠، ر اجلامعية الدا :اإلسكندرية

 .م١٩٩٥، دار اليازوري: عامن.أسس اإلدارة احلديثة. العالق، بشري عباس  -٩٥
، ١الدار العربيـة للموسـوعات، ط:  بريوت.دليل كتابة التقارير. العالق، بشري عباس -٩٦

 .م١٩٨٦

، ٧ ط.دراسة حتليلية للوظائف والقرارات اإلدارية:  اإلدارة .عالقي، مدين عبد القادر -٩٧
 .م١٩٩٦، تبة دار زهران للنرش والتوزيعمك: جدة
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دار :  عـامن١ط. املـدخل إىل فـن املفاوضـات. عيل، حممود واهلزايمة، حممـد عـوض  -٩٨
 .هـ١٤٢٦احلامد للنرش والتوزيع، 

دار صــفاء للنــرش : ، عــامن ١ ط.أســس اإلدارة املعــارصة .عليــان، ربحــي مــصطفي  -٩٩
 .م٢٠٠٧، والتوزيع

إيـرتاك للنـرش :  القـاهرة. للمـديرين اجلـددقياديـةتنميـة املهـارات ال. عليوه، السيد  -١٠٠
 .م٢٠٠١، والتوزيع

، إيرتاك للنرش والتوزيع:  القاهرة.مسئويل شئون العاملنيتنمية مهارات .، السيد عليوه -١٠١
 .م٢٠٠١

تقيـيم وأسـاليب تنميـة القيـادات الوسـطى بقـوات . العامين، حممد بن محد بن سعود  -١٠٢
دراسـة تطبيقيـة عـىل القيـادات الوسـطى . " إعـداد نمـوذج متطـور"األمن اخلاصـة 

رسالة ماجستري غري منـشورة، املركـز العـريب للدراسـات . بالقوات يف منطقة الرياض
 .م١٩٩٣األمنية والتدريب بالرياض، 

أثر الربامج التدريبية عـىل اكتـساب املهـارات القياديـة مـن . العمري، عيل ضيف اهللا  -١٠٣
. دراسة تطبيقيـة عـىل الـدفاع املـدين الـسعوديوجهة نظر العاملني باألجهزة األمنية، 

 .هـ١٤١٩رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية بالرياض، 

 .م٢٠٠٢مكتبة الفالح، : القاهرة. اإلحصاء الوصفي واالستداليل. عودة، أمحد -١٠٤

 .هـ١٤١٣، دار إحياء الرتاث العريب:  بريوت . القاموس املحيط.الفريوز، أبادي  -١٠٥

. بالتطبيق عـىل املـنظامت الربيطانيـة: بناء ثقافة املعايري. هويل ومولوين، كارن.ج، فيلد -١٠٦
 .م٢٠٠٠، ،إيرتاك للنرش والتوزيع:  القاهرة، ١ترمجة عبداحلكيم اخلزامي، ط

 اململكـة العربيـة ه يفأسـس التـدريب اإلداري مـع تطبيقاتـ". القبالن، يوسف حممد  -١٠٧
 .م١٩٩٢،  دار عامل الكتب :الرياض. دارة العامة جتربة معهد اإل:السعودية



 المراجـــــــــــــــــــع
 

 

٣٨٨ 

مدى استعداد املديرين الستخدام فـرق العمـل يف األجهـزة ".القحطاين، سامل، سعيد  -١٠٨
جملـة . "دراسة استطالعية عىل األجهزة اإلدارية املركزيـة بمدينـة الريـاض: احلكومية 

 .م٢٠٠٥، ١٢٠-٩٥ص ص ، ١العدد ،  الرياض،اإلدارة العامة، معهد اإلدارة العامة

دراسـة نقديـة لنظريـات : نحو نمـوذج شـامل يف القيـادة. الكاليب، سعد بن عبد اهللا  -١٠٩
 جامعة امللـك - مركز البحوث كلية العلوم اإلدارية .ومداخل القيادة اإلدارية الرياض

 .م٢٠٠٠، سعود
دار زهـران :  عـامن.االجتاهـات احلديثـة يف القيـادة اإلداريـة. كاللده، ظـاهر حممـود  -١١٠

 .م١٩٩٧، للطباعة والنرش
 .م١٩٩٢، مكتبة دار الثقافة:  عامن.القيادة اإلدارية.  كنعان، نواف -١١١

 .م٢٠٠٥،  ترمجة ونرش مكتبة جرير.فن القيادة.  أ.، وليامكوهني -١١٢

، عـالء الـدين:  ترمجة ماجد عالء الدين، دمشق.فن إدارة االجتامعات. مارتن، ديفيد  -١١٣
 .م٢٠٠٢

 .م٢٠٠٦الدار اجلامعية، : اإلسكندرية . البرشيةإدارة املوارد. ماهر، أمحد  -١١٤
الـدار : ، اإلسـكندرية٧ ط.مـدخل بنـاء املهـارات: الـسلوك التنظيمـي. ماهر، أمحد  -١١٥

 .م٢٠٠٠، اجلامعية

الـدار اجلامعيـة، : اإلسـكندرية. كيـف تـسيطر عـىل رصاعـات العمـل. ماهر، أمحـد  -١١٦
 .م٢٠٠٦

جملـة . "مل وكيفية مواجهتها نحو إطار شامل لتفسري ضغوط الع".لطفي راشد، حممد -١١٧
 .م١٩٩٢، ٧٥-٧٤ص ص ، اإلدارة العامة، معهد اإلدارة العامة، الرياض

ــداهللا أمحــد داود  -١١٨ ــوث، عب ــة . املغل ــسات الرعاي ــة يف مؤس ــارات اإلداري ــة امله فاعلي
 "دراسـة ميدانيـة عـىل مؤسـسات الرعايـة االجتامعيـة باملنطقـة الـرشقية : االجتامعية

رسالة ماجستري غري منشورة، املركـز العـريب للدراسـات األمنيـة . "اإلحساء والدمام 
 .م١٩٩٤والتدريب بالرياض، 
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، مكتبـة لبنـان:  بـريوت .احلد من ضغوط العمـل: سلسلة اإلدارة املثىل  .مكتبة لبنان  -١١٩
 .م٢٠٠١

مبادئ ومهارات القيادة واإلدارة مع قـراءات مـن املنظـور . مالئكة، عبدالعزيز حممد  -١٢٠
 .هـ١٤٢٧، دار العلم: ة جد.اإلسالمي

مكتبـة دار النهـضة :  القـاهرة.سيكولوجية اجلامعـات والقيـادة. مليكه، لويس كامل  -١٢١
 .م١٩٨٩، املرصية

تقويم الربامج التدريبية األمنية، دراسة تطبيقيـة عـىل الـدورات ". املنيع، حممد سليامن  -١٢٢
منيـة، رسـالة ماجـستري كلية امللك فهد األ. "التدريبية باملعهد العايل للدراسات األمنية

 .م٢٠٠٢غري منشورة، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية بالرياض، 

جملـة ."تنميـة وتطـوير القيـادات اإلداريـة العربيـة ". أسامة، إبراهيم واملعمر، املنيف -١٢٣
 .م٢٠٠٤بحث متخصص مرفق باملجلة، ، ٤٦ع،، املدير، الرياض

ــداهللا واملعمــر، أســامة ســعو -١٢٤ ــراهيم عب ــف، إب ــاهيم يف اإلدارة ".داملني  األســس واملف
 . م٢٠٠٤بحث متخصص مرفق باملجلة، ، ٣٧ع،، جملة املدير، الرياض. "اإلبداعية

أفكـار يف أساسـيات الكتابـة يف جمـال ".املنيف، إبراهيم عبداهللا واملعمر، أسامة سعود -١٢٥
 .م٢٠٠٣بحث متخصص مرفق باملجلة، ، ٣٦ع، جملة املدير، الرياض. "األعامل

 األسس اإلسرتاتيجية املـستقبلية للفكـر اإلداري يف الـوطن ".عبداهللا،براهيماملنيف، ا -١٢٦
 .م٢٠٠٣جملة املدير، الرياض، بحث متخصص مرفق باملجلة، ، ٢ج . "العريب

:  الريـاض.إدارة االجتامعات واملـؤمترات يف اإلسـالم. املهوس، حممد بن عبدالرمحن  -١٢٧
 ).ت. د (، مطابع القوات املسلحة

الدافعية للتـدريب اإلداري يف ضـوء التحـديات العامليـة . بداللطيفموسى، حممود ع -١٢٨
 .م٢٠٠٦الدار العاملية للنرش والتوزيع، : القاهرة. واملحلية
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دار : عـامن. إدارة االبتكار املفاهيم واخلصائص والتجـارب احلديثـة. نجم، نجم عبود -١٢٩
 .م٢٠٠٣. ١وائل للنرش، ط

 .م٢٠٠٥،  دار التقدم العلمي: عامن .مبادئ إدارة الوقت. نرصاهللا، حنا  -١٣٠

: ، الريـاض٥ ط.اإلدارة العامة، األسس والوظـائف. النمر، سعود بن حممد وآخرون  -١٣١
 .م٢٠٠٦، مطابع الفرزدق التجارية

املعيـوف، صـالح ) ترمجـة. (القيادة اإلدارية النظرية والتطبيق. بيرت ج ، نورث هاوس -١٣٢
 .هـ١٤٢٧معهد اإلدارة العامة، : الرياض. والربعي، حممد

املعوقات اإلداريـة التـي تواجـه األجهـزة األمنيـة يف التعامـل مـع  .عاطف، النويرص -١٣٣
جامعـة نـايف العربيـة للعلـوم ، الريـاض ، رسالة ماجستري غـري منـشورة . األزمات 

  .هـ١٤٢٣، األمنية 
، وكالـة املطبوعـات: الكويـت .اجلوانـب الـسلوكية يف اإلدارة . هاشم، زكي حممـود -١٣٤

 .م١٩٨٠

 ترمجـة إبـراهيم بـن حممـد العقيـد، .فن تنظـيم وإدارة االجتامعـات. اريوث هاينز، م -١٣٥
 .هـ١٤٢٢، دار املعرفة للتنمية البرشية: الرياض

مركـز تطـوير : الطبعة الثالثة، القـاهرة. مهارات إدارة الوقت. هالل، حممد عبدالغني  -١٣٦
 .م١٩٩٨األداء والتنمية، 

دار الفـاروق للنـرش :  القـاهرة.مهـارات التفـويض الفعـال. هالل، حممد عبـدالغني  -١٣٧
 .م١٩٩٩، والتوزيع

ء، دار الـصفا:  عامن .اإلدارة احلديثة للمكتبات ومركز املعلومات.مهرشي، عمر أمحد  -١٣٨
 .م٢٠٠١

س، مكتبـة عـني شـم:  القـاهرة. األسس النظريـة لتخطـيط التـدريب.اهلواري، سيد  -١٣٩
 .م١٩٩٢
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:  ، القـاهرة٢ ط.٢١ إىل القـرن الــامتـوييل للعبور باملنظـالقائد التح. اهلواري، سيد  -١٤٠
 .م١٩٩٩، )ن. د(
مكتبـة عـني شـمس، : القـاهرة. األصول واألسـس العلميـة: اإلدارة . اهلواري، سيد -١٤١

 . م١٩٩٦

منهج شامل لدراسة مصادرها ونتائجها وكيفيـة : ضغوط العمل. هيجان، عبدالرمحن  -١٤٢
 .هـ١٤١٩معهد اإلدارة العامة، : الرياض. إدارهتا

حمارضة لدورة إعداد املـدربني، . مفاهيم إدارية يف التدريب . رمحن أمحد هيجان، عبدال -١٤٣
 .م١٩٩٧أكاديمية نايف العربية للعلوم، الرياض، 

 ترمجـة .)فن القيادة العسكرية وعملهـا(تويل القيادة  . و ليم،هيز، صامويل  و توماس -١٤٤
 .م١٩٨٩، املؤسسة العربية للنرش: سامي هاشم، بريوت 

-١٤٢٥خطـة التنميـة الثامنـة . التخطيط، اململكة العربية السعوديةوزارة االقتصاد و -١٤٥
 .هـ١٤٢٥تقرير حكومي منشور، : الرياض.  هـ١٤٣٠

دليل أحكام تـدريب مـوظفي اخلدمـة . اململكة العربية السعودية، وزارة اخلدمة املدنية -١٤٦
 .هـ١٤٢٤اإلدارة العامة للتدريب واإلبتعاث، : الرياض.  املدنية

 االحتياجــات التدريبيــة بــني النظريــة والتطبيــق بجهــاز ". حلمــي الــوزان، الــسيد  -١٤٧
املجلة العربية للتدريب، املركز العريب للدراسات األمنية والتدريب، املجلـد . "الرشطة

 .م١٩٩١، )٨(، العدد )٤(

ترمجـة . التفاعل اإلجيـايب.. العالقات: اإلدارة والقيادة . تيم، ويتون، دافيد و كامريون -١٤٨
 .م٢٠٠١بميك، : يم، القاهرةحممد عبدالعل

أمهيـة حتديـد االحتياجـات التدريبيـة يف فعاليـة الـربامج " .ياغي، حممد عبـد الفتـاح  -١٤٩
 املجلة العربية للتدريب، جامعة نايف العربيـة للعلـوم األمنيـة بالريـاض، ."التدريبية

 .م١٩٨٨، )٤(، العدد )٢(املجلد 
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 دار :الريـاض. لنظريـة والتطبيـق التـدريب اإلداري بـني ا .ياغي، حممد عبـد الفتـاح -١٥٠
 .هـ١٤١٧، ٢اخلرجيي للنرش والتوزيع، ط

 مطـابع الفـرزدق التجاريـة، : الرياض. مبادئ اإلدارة العامة .ياغي، حممد عبد الفتاح -١٥١
 .م١٩٨٧

دار :  عـامن).بني النظريـة والتطبيـق( القرارات اإلدارية  اختاذ.ياغي، حممد عبد الفتاح -١٥٢
 .م٢٠٠٥، ١ط ،الثقافة

. رؤيـة نفـسية) نموذج للتـدريب واملامرسـة(إدارة ضغوط العمل .  مجعه سيديوسف، -١٥٣
 .م٢٠٠٤ايرتاك للنرش والتوزيع، : القاهرة، ١ط

û ًالمراجع األجنبية: ثانيا : 
154- Anderson, R.H.: Training and Learning, in managing Human 

Resources, Eds G.J.B.mailer, 1990 
155- Billy J.Hodge & Herbert J. Johson :Management and Orgnizational 

Behavior.New York ،Johan Wiley ans Sons ،Inc.1990, p.p.58-59 
156- Daft,l,Richard & Noe ،Raymond, A.Organizational Behavior, 

Orlando: Harcourt College Publishers.2001. 
157- Daresh, John, C. In-service education for school Principals Astatus 

report Lowa Univ. lowa City, Inst. For school executives, 1983. 
158- Hersey, Paul, (1984) The Situational Leader, New York: Warner 

Books lnc. 
159- http://www.gdp.gov.sa/Ar/Pages/default.aspx 
160- International Labour Office: Labour Dictionary ،Geneva ،1994. 
161- Jamil E.Jreisat,":Administrative Change and the Arab Manager ،

Public Development", A Journal of the Roual Institute of Public 
Administration, vol.10,No.14,Oct.1990,p-p.413-421. 

162- Koontz, Harold et al., 1988, Management, 4th  ed., McGraw-Hill 
Book, Co. 

http://www.gdp.gov.sa/Ar/Pages/default.aspx


 المراجـــــــــــــــــــع
 

 

٣٩٣ 

163- Koontz, Harold; O'Donnel, Cyril, (1964), Principles  of  Management: 
Analysis of the  Managerial  Functions,  3rd  ed., New York: McGraw-
Hill Book Co 

164- Luthans,Fred. Organizational Behavior.10th ed,Baston:McGraw-
Hill/Irwin,2005. 
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167- Robbins, Stephen p.Essentials of Organizational Behavior. 6th 
ed,Upper Saddle River :Prentice-Hall,Inc.2000. 

168- Sheal,p.(1990).How to develop and present staff training 
courses,London: Kegan paul Ltd.  

169- Stogdill, R. (1974). Handbook of Leadership: A Survey of Theory and  
Re-search, Hew: Free Press. 

170- Tead (o). (1963). The art of leadership, MC Graw – Hill, NEW YORK.  
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  )١(ملحق رقم 
  يةاالستبانة يف صورتها األول
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مدى مالئمة العبارة   مدى وضوح العبارة

  لقياس ما وضعت ألجله

مدى مناسبة 
العبارة للمحور 
  رةـاـــالعبـ  م  الذي تنتمي إليه

غير   واضحة
غير   مالئمة  واضحة

غير   مناسبة  مالئمة
  مناسبة

              كشف التزویر

ك  شف التزوی  ر ف  ي الوث ائق الرس  میة والتأش  یرات ب  الخبرة والح  دس  الق درة عل  ى   ١
              الشخصي

              .كشف التزوير باألساليب العلمية القدرة على  ٢
              .القدرة على استخدام  األجھزة الحدیثة في الكشف عن التزویر  ٣

              التحقیق

              .معرفة األسئلة الواجب طرحھا أثناء التحقیق ٤

              .تسلسل األسئلة وترابطھا بشكل منطقي  ٥
              .حقق معھالقدرة على تحلیل شخصیة الم ٦
              .القدرة على فذلكة التحقیق بأسلوب مختصر ومفھوم  ٧
              .إبداء المرئیات في ختام التحقیق حیال العقوبة التي تنطبق بحق المخالف ٨

  استخدام الحاسب اآللي
  

            

              .معرفة جمیع إجراءات الجوازات بالحاسب اآللي ٩
              .لي في مجال التخصص استخدام الحاسب اآلالقدرة على  ١٠
              .استخدام الحاسب اآللي في متابعة أداء المرؤوسین القدرة على  ١١
              .استخدام الحاسب اآللي في مجال األرشفة اإللكترونیة القدرة على  ١٢
              .استخدام الحاسب اآللي في متابعة وحفظ التعامیم والتعلیمات القدرة على  ١٣

تخدام الحاسب اآللي في متابعة سیر المعامالت وتحدید أماكن اسالقدرة على  ١٤
              .تعثرھا 

              .استخدام الحاسب اآللي في نظام البصمة االلكترونیة القدرة على  ١٥
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٣٩٧ 

مدى مالئمة العبارة   مدى وضوح العبارة
  لقياس ما وضعت ألجله

مدى مناسبة 
العبارة للمحور 
  رةـاـــالعبـ  م  الذي تنتمي إليه

غير   واضحة
غير   مالئمة  واضحة

غير   مناسبة  مالئمة
  مناسبة

  األعمال المیدانیة
  

            

              .اإللمام بأسالیب البحث والتحري عن المزورین  ومخالفي نظام اإلقامة  ١٦

واألحیاء والطرق والتجمعات  بخرائط المدینة التي تعمل بھا المعرفة التامة ١٧
              .السكانیة ومرافق الخدمات 

إتباع األسالیب العلمیة في مسح المناطق السكانیة وتحدید مناطق المخالفین  ١٨
              .والمزورین 

              .إتباع أفضل الطرق في مطاردة المخالفین والقبض علیھم ١٩

أثناء اقتحام  أماكن تجمع عصابات التزویر ومخالفي نظام إتباع أفضل الطرق  ٢٠
              .اإلقامة 

              .القدرة على استخدام أجھزة االتصال الالسلكي بمھارة  ٢١

استخدام الشفرة السریة أثناء تداول المعلومات عبر أجھزة االتصال القدرة على  ٢٢
            .المختلفة 

              اإللمام باألنظمة واللوائح

              .لمام بتعلیمات نظام اإلقامة والجواز السعودياإل ٢٣
              .اإللمام بتعلیمات القادمین للحج والعمرة والزیارة ٢٤
              .العقوبات المترتبة على مخالفة أنظمة الجوازاتبجمیع اإللمام  ٢٥
              .اإللمام بنظام اإلجراءات الجزائیة فیما یخص الجوازات  ٢٦
              .دمة العسكریة للضباط واألفراد اإللمام بأنظمة الخ ٢٧
              .اإللمام بكیفیة إجراء المحاكمات العسكریة ولوائحھا  ٢٨

  :عبارات أخرى یمكن إضافتھا 
١-...............................................................................................  
٢-...............................................................................................  
٣-...............................................................................................  
٤-...............................................................................................  
٥-...............................................................................................  
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٣٩٨ 

 
مدى مالئمة العبارة   مدى وضوح العبارة

  لقياس ما وضعت ألجله

مدى مناسبة 
العبارة للمحور 
  ـارةـــالعبـ    الذي تنتمي إليه

غير   واضحة
غير   مالئمة  واضحة

غير   مناسبة  مالئمة
  مناسبة

               والتفاعل مع اآلخرین االتصال

              .اإلنصات إلى اآلخرین بكل اھتمام ودون مقاطعة  ٢٩
              .نقل األفكار والمعلومات إلى اآلخرین بكل وضوح القدرة على  ٣٠
              .حاتھمإتاحة المجال للمرؤوسین والمراجعین إلبداء شكواھم واقترا ٣١
              .التمتع بالطالقة في الحدیث  ٣٢
              .إدراك ردود فعل اآلخرین تجاه رسالتي إلیھمالقدرة على  ٣٣
              .للخالف االحتفاظ باآلراء عند مخالفتھا لآلخرین  تجنبا  ٣٤

، زمالء، رؤساء( التمتع بعالقات طیبة مع اآلخرین في محیط العمل  ٣٥
              ).مراجعین ،مرؤوسین

              .إیصال توجیھات الرؤساء إلى المرؤوسین بكل بوضوح  ٣٦
              .استخدام وسیلة االتصال المناسبة لنقل األفكار والمعلومات إلى اآلخرین  ٣٧
              .التحكم في االنفعاالت أثناء عملیة االتصال باآلخرین  ٣٨
              .القدرة على فھم السلوك اإلنساني  ٣٩

الوجھ وحركات الجسم بطریقة تعزز تأثیر الرسالة على استخدام تعبیرات  ٤٠
              .اآلخرین 

              .معاملة اآلخرین كما أحب أن یعاملوني  ٤١
              .التعامل مع وسائل اإلعالم بمھارة  ٤٢

              بناء فرق العمل

              .اختیار أعضاء لدیھم القدرة والمھارات الالزمة إلنجاز مھمة فریق العمل ٤٣
              .تنظیم عمل الفریق وتحلیل وظائفھ ومھامھ ك األعضاء في إشرا ٤٤
              .زرع روح الفریق بین أعضاءه  ٤٥
              .تشجیع أعضاء الفریق على طرح األفكار والمقترحات دون تردد  ٤٦
              .القدرة على تحلیل األنماط السلوكیة ألعضاء الفریق والتعامل معھا  ٤٧
              .فریق لتحقیق األھداف بث الحماس بین أعضاء ال ٤٨
              .حل الخالفات التي تنشأ بین أعضاء الفریق بالعدل والموضوعیة  ٤٩
              .تطویر أعضاء الفریق بكل السبل ألداء مھامھم  ٥٠
              .تحفیز أعضاء الفریق فردیا وجماعیا  ٥١

سائل استبدال العضو الذي الیرید مجاراة عمل الفریق بعد استنفاد كافة الو ٥٢
              .لتفعیلھ 
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٣٩٩ 

مدى مالئمة العبارة   مدى وضوح العبارة
  لقياس ما وضعت ألجله

مدى مناسبة 
العبارة للمحور 
  ـارةـــالعبـ    الذي تنتمي إليه

غير   واضحة
غير   مالئمة  واضحة

غير   مناسبة  مالئمة
  مناسبة

   العاملین تحفیز

  
            

              .إظھار االھتمام والتقدیر للموظفین ومعاملتھم بالعدل والمساواة ٥٣
              .منح المزید من الثقة والصالحیات للموظفین  ٥٤
              .تحدید عوامل اإلحباط للموظفین والعمل على حلھا  ٥٥
              .ل علیھم أداء العمل  لیسھتدریب العاملین وتطویر مھاراتھم ٥٦

األث  اث  -اختی  ار األل  وان المناس  بة لج  دران المكات  ب  (تح  سین بیئ  ة العم  ل القی  ام ب ٥٧
              ).الخ ..اإلضاءة المناسبة _التكییف الجید_المكتبي الجید 

              .عالنیة وباالنتقاد والتأنیب سرا )المادیة والمعنویة ( القیام بالمكافأة ٥٨

              .عند الضرورة ) العقاب ( افز السلبیة استخدام الحو ٥٩

إشراك الموظفین في اتخاذ القرارات وتحدید أھداف العمل وطرق التنفیذ  ٦٠
              .المناسبة لتحقیقھا 

              ) .خارج نطاق العمل  ( حضور المناسبات االجتماعیة للموظفین ٦١
              .إشراك الموظفین في تحدید معاییر األداء ألعمالھم  ٦٢
              . مع الموازنة مابین حجم الحافز وحجم األداء ربط الحوافز باألداء ٦٣
              .إدراك دوافع الموظفین لالجتھاد في العمل  ٦٤
              ) .مادیة ومعنویة (إشباع حاجات ودوافع الموظفین بما یناسبھا من حوافز ٦٥

  :عبارات أخرى یمكن إضافتھا 
١-...............................................................................................  
٢-...............................................................................................  
٣-...............................................................................................  
٤-...............................................................................................  
٥-...............................................................................................  
  

  



 المــــــــــــــــــالحق 
 

 

٤٠٠ 

  

مدى مالئمة العبارة   ح العبارةمدى وضو
  لقياس ما وضعت ألجله

مدى مناسبة 
العبارة للمحور 
  ـارةـــالعبـ    الذي تنتمي إليه

غير   واضحة
غير   مالئمة  واضحة

غير   مناسبة  مالئمة
  مناسبة

                      التخطیط

  
            

              .تحدید أھداف العمل بشكل واضح وقابل للتطبیق القدرة على  ٦٦
              .دى الزمني لتحقیق األھداف تحدید الم ٦٧
              .تحدید الموارد المادیة والبشریة الالزمة لتحقیق أھداف العمل  ٦٨
              .تحلیل وتقییم الظروف الخارجیة والداخلیة لإلدارة  ٦٩
              .ترجمة الخطة الرئیسیة للقطاع إلى خطط تفصیلیة وبرامج عمل تنفیذیة ٧٠
              .یل وضع خطط مرنة قابلة للتعد ٧١
              .متابعة تنفیذ الخطط وتقییم النتائج المتحققة  ٧٢
              .القدرة على وضع الخطط اإلستراتیجیة للعمل  ٧٣

  التنظیم

  
            

              .القدرة على تحدید المھام  الواجب تنفیذھا لقطاع الجوازات  ٧٤
              .القدرة على تجمیع أو تجزئة مھام العمل إلى وظائف  ٧٥
              .قدرة على تجمیع الوظائف في إدارات وأقسام متخصصة ال ٧٦
              .القدرة على تحدید ھیكل السلطة والمسؤولیة للوظائف  ٧٧

              .القدرة على تحدید المھارات والقدرات الالزمة لشغل كل وظیفة  ٧٨

              . لشغل الوظیفة قبل تعیینھ علیھا ةالتأكد من امتالك الموظف للمھارات الالزم ٧٩

              القدرة على التنسیق بین اإلدارات واألقسام المختلفة وتجنب تداخل االختصاص ٨٠

  اختیار الموظفین

  
            

              .اختیار الموظفین طبقا الحتیاجات القسم  ٨١

              .توزیع المھام على الموظفین طبقا لقدراتھم ٨٢
              .لى الوظائف عند توزیعھم ع-قدر اإلمكان -مراعاة رغبات الموظفین  ٨٣
              .التأكد من وجود الرغبة والدافع لدى الموظف عند اختیاره لشغل الوظیفة  ٨٤
              .الموضوعیة والبعد عن التحیز الشخصي عند اختیار الموظفین   ٨٥
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٤٠١ 

مدى مالئمة العبارة   ح العبارةمدى وضو
  لقياس ما وضعت ألجله

مدى مناسبة 
العبارة للمحور 
  ـارةـــالعبـ    الذي تنتمي إليه

غير   واضحة
غير   مالئمة  واضحة

غير   مناسبة  مالئمة
  مناسبة

              الموظفین تقییم أداء

              ).تحدید المھام والواجبات والمسؤولیات (القدرة على تحلیل الوظائف  ٨٦

              .استخدام نماذج لتقییم األداء الوظیفي  ٨٧

              .إشراك الموظفین في تحدید األداء المستھدف لكل وظیفة والمدى الزمني إلنجازه  ٨٨

              .من الموظفین ) المطلوب (ألداء الفعلي باألداء المستھدف امقارنة  ٨٩

              .لموظفین وضع معاییر لألداء المتمیز وكذلك الغیر مقبول وإبالغھ ل ٩٠

              . أدائھم على تقاریراطالع الموظفین بشكل دوري  ٩١

                          تصحیح األداء غیر المقبول وتشجیع األداء الجید   ٩٢

              إدارة التغییر

 وتزویدھم بالمعلومات  بشرح أسبابھ وفوائدهتھیئة اإلدارة والعاملین للتغییر ٩٣
              .الصحیحة عنھ

              .ك العاملین في التخطیط للتغییر وطرق تنفیذه إشرا ٩٤

              .التدرج في تطبیق التغییر وتنفیذه على مراحل  ٩٥

              .اختیار الوقت المالئم للبدء في التغییر  ٩٦

              .استخدام الحوافز المادیة والمعنویة الفعالة لدفع العاملین على قبول التغییر  ٩٧

               . ومواكبتھ التغییرلتنفیذین بالتدریب الالزم تزوید الرؤساء والعامل ٩٨

              .قیاس اتجاھات العاملین والمراجعین نحو التغییر ٩٩

              .حل المشكالت التي تواجھ التغییر أوال بأول  ١٠٠

              حل المشكالت واتخاذ القرارات

              .تحدید أبعاد مشكالت العمل بدقة  ١٠١

              .تقصي أسباب مشكالت العمل ١٠٢

              .جمع كل البیانات والمعلومات الممكنة عن مشكالت العمل ١٠٣

              .تحلیل البیانات والمعلومات من جمیع الجوانب ١٠٤

              .ین على مشاركتي في إیجاد الحلول لمشكالت العملتشجیع  أآلخر ١٠٥

              .وضع قائمة بالحلول الممكنة وتقییمھا واختیار أفضلھا  ١٠٦

              .رار ومتابعة تنفیذه اتخاذ الق ١٠٧
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٤٠٢ 

مدى مالئمة العبارة   ح العبارةمدى وضو
  لقياس ما وضعت ألجله

مدى مناسبة 
العبارة للمحور 
  ـارةـــالعبـ    الذي تنتمي إليه

غير   واضحة
غير   مالئمة  واضحة

غير   مناسبة  مالئمة
  مناسبة

              إدارة األزمات

              .إعداد الخطط الوقائیة لألزمات المتوقعة  ١٠٨

              .التدریب على تنفیذ الخطط الوقائیة والتطبیق العملي لھا  ١٠٩

              .تشكیل فریق إلدارة األزمات وتوزیع األدوار والمھام بینھم  ١١٠

               .ل مع األزمات عند وقوعھا احتیاطیة للتعامإعداد میزانیة  ١١١

              .إعداد غرفة عملیات إلدارة األزمة  ١١٢

              .تسجیل وتحلیل األزمات السابقة لالستفادة منھا  ١١٣

  الدفاع المدني ـالھالل (التنسیق مع جھات خارجیة في مجال إدارة األزمات   ١١٤
                   )الخ ..األحمر 

              .نة والفحص الوقائي وضع نظام فعال للتفتیش والصیا ١١٥

              إدارة الوقت

              .إعداد قائمة باألعمال الیومیة وجدول زمني النجازھا  ١١٦

              .ترتیب األعمال الیومیة حسب أھمیتھا ١١٧

              .االحتفاظ بوقت احتیاطي لمواجھة المواقف غیر المتوقعة  ١١٨

              .تفویض كل ما یمكن من الصالحیات إلى اآلخرین  ١١٩

  الزوار والمكالمات الھاتفیة واالجتماعات ( التحكم في عوامل ھدر الوقت مثل ١٢٠
              ).الخ...الغیر محددة مسبقا 

              .تخصیص  أوقات محددة لمقابلة العاملین والمراجعین ١٢١

              إدارة االجتماعات بفاعلیة

الموضوع _كین المشار_مدتھ _  موعده ( اإلعداد لالجتماع قبل عقده بتحدید  ١٢٢
              )الخ..محاور االجتماع_

              .جمع المعلومات واإلحصائیات الالزمة عن موضوع االجتماع  ١٢٣

              .التقدیم لالجتماع بطریقة تبرز أھمیة عقده  ١٢٤

              .تحفیز المشاركین في االجتماع إلبداء أرائھم بكل حریة واحترامھا  ١٢٥

وتوزیعھ بین محاوره وبین المشاركین بكل دقة المھارة في إدارة وقت االجتماع  ١٢٦
              .ومھارة 

              .القدرة على التعامل مع أنماط السلوك المختلفة للمشاركین في االجتماع ١٢٧

              .تلخیص وجھات النظر والقرارات في آخر االجتماع  ١٢٨

              .متابعة تنفیذ نتائج االجتماع ١٢٩
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٤٠٣ 

مدى مالئمة العبارة   ح العبارةمدى وضو
  لقياس ما وضعت ألجله

مدى مناسبة 
العبارة للمحور 
  ـارةـــالعبـ    الذي تنتمي إليه

غير   واضحة
غير   مالئمة  واضحة

غير   مناسبة  مالئمة
  مناسبة

              إدارة الصراع في بیئة العمل

               .للصراعمعرفة الجوانب االیجابیة والسلبیة  ١٣٠
              .تحلیل أنواع الصراع في بیئة العمل  ١٣١
              .تحلیل مصادر الصراع في بیئة العمل  ١٣٢
                .استخدام األسالیب السلوكیة والتنظیمیة الفعالة في إدارة الصراع   ١٣٣
              .وى األداء  في رفع مستللصراعاستثمار الجوانب االیجابیة  ١٣٤

              إدارة ضغوط العمل

              .تحدید المصادر التنظیمیة  والذاتیة المؤدیة إلى ضغوط العمل  ١٣٥

              .استخدام األسالیب الفعالة للتقلیل من األعباء المسببة لضغوط العمل  ١٣٦

              .استخدام األسالیب السلوكیة الفعالة للتعامل مع ضغوط العمل  ١٣٧

              التقاریركتابة 

              كتابة تقاریر مقنعة  ذات تأثیر في عملیة اتخاذ القرار ١٣٨

              .تحدید الھدف من التقریر بكل دقة  قبل البدء في كتابتھ ١٣٩

مراعاة الفروق الفردیة بین أألشخاص الموجھ لھم التقریر من حیث السمات  ١٤٠
              الخ..الشخصیة و الصالحیات والمستوى الوظیفي والعلمي 

              .االستناد على الحقائق لدعم التقریر  ١٤١
              .اإلیجاز والموضوعیة  والوضوح في كتابة التقاریر  ١٤٢
              .مراعاة التسلسل المنطقي وترابط األفكار بین أجزاء التقریر   ١٤٣
              .اختتام التقریر بالتوصیات المالئمة لموضوعھ  ١٤٤

              تفویض السلطة

              .الحیات والمسؤولیات المفوضة لكل مرؤوس بكل وضوح  تحدید الص ١٤٥
              .الموازنة بین الصالحیات الممنوحة وخبرة المفوض لھ وقدراتھ وحاجة العمل  ١٤٦
              .تحدید األھداف للمفوض وإعطاءه حریة التنفیذ  ١٤٧
              .إشعار من یلزم بعملیة التفویض ١٤٨
              .یض الباقي للمرؤوسیناالحتفاظ بالصالحیات المھمة وتفو ١٤٩
              .توفیر جمیع المعلومات الالزمة للمفوض لممارسة مھمتھ  ١٥٠

                    .تقدیم الدعم والمساندة للمفوض وخصوصا في الحاالت الطارئة  ١٥١

              .استخدام وسائل المتابعة والمراقبة المناسبة على المھام المفوضة  ١٥٢
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مدى مالئمة العبارة   ح العبارةمدى وضو
  لقياس ما وضعت ألجله

مدى مناسبة 
العبارة للمحور 
  ـارةـــالعبـ    الذي تنتمي إليه

غير   واضحة
غير   مالئمة  واضحة

غير   مناسبة  مالئمة
  مناسبة

              التفاوض

              .نھائي للمفاوضات دون مساومة على أھداف أخرى تحدید ھدف  ١٥٣
              .إعداد األسئلة التي یجب توجیھھا أثناء جلسة التفاوض  ١٥٤
              .توقع األسئلة التي سیوجھھا الطرف األخر  ١٥٥
              .جمع المعلومات والحقائق التي تساند الموقف التفاوضي  ١٥٦
              .تفاوضي الذي تقوده  قبل عملیة التفاوضتوزیع األدوار المناسبة علي الفریق ال ١٥٧
              .أخذ  احتیاجات الطرف اآلخر بعین االعتبار عند التفاوض معھ  ١٥٨
              .تغییر النمط التفاوضي حسب المواقف المختلفة  ١٥٩

  االبتكـــــــار
  

            

              .التمتع بالصبر والمثابرة لبلوغ األھداف  ١٦٠
              .لحل المشكالت ابتكار أسالیب جدیدة  ١٦١
              .المبادرة نحو التجدید والتطویر في العمل  ١٦٢
              .القدرة على إقناع الرؤساء والمرؤوسین باألفكار الجدیدة  ١٦٣
              .تشجیع العاملین على طرح األفكار الجدیدة لتطویر العمل  ١٦٤
              .تجریب الجدید من األسالیب ألداء العمل  ١٦٥
              .  الدراسات والبحوث وخبرات ذوي االختصاص االستفادة من ١٦٦
              استشراف المستقبل واالستعداد لھ ١٦٧
              .اقتراح األفكار الجریئة المبتكرة في مجال العمل  ١٦٨
              .المرونة وتعدیل األسلوب لیتالءم  مع المواقف والظروف المختلفة  ١٦٩

  :عبارات أخرى یمكن إضافتھا 
١-...............................................................................................  
٢-...............................................................................................  
٣-...............................................................................................  
٤-...............................................................................................  
٥-...............................................................................................  
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  :احملور الثاني 
الستبانة عدد من المهارات القيادية التي يحتاجها ضباط الجوازات على          في هذا المحور من ا    

،  ولكـن تختلـف      ) القيادة العليا  – القيادة الوسطى    –القيادة التنفيذية   (اختالف مستوياتهم القيادية    
  .درجة احتياج المهارات تبعاً الختالف المستوى القيادي

يعبر عن درجة األهمية أمام كل مستوى       الرجاء قراءة السؤال ثم وضع الرقم المناسب الذي         
  -: قيادي مستخدما المقياس التالي

  غير مهمة جداً  غير مهمة  متوسطة األهمية  مهمة  مهمة جداً
١  ٢  ٣  ٤  ٥  

  -:توضيح 
  القيادة العليا  القيادة الوسطى  القيادة التنفيذية

   لواء-عميد    عقيد–رائد    نقيب–مالزم ثاني 
  -:مثال توضيحي 

  الرقم  درجة أهميتها
                                              اإلجــــابة  

  للقيادة العليا  للقيادة الوسطى  للقيادة التنفيذية  المهـــــارة

  ٥  ٣  ١   .التخطیط اإلستراتیجي ١
  ما درجة أهمية المهارات التالية لكل مستوى من المستويات القيادية؟/ س

  الرقم  درجة أهميتها
                             اإلجــــابة                   
  للقيادة العليا  للقيادة الوسطى  للقيادة التنفيذية  المهـــــارة

        .كشـــــــــــــف التزویر ١
        .التحقیـــــــــــــق  ٢
        .استخدام الحاسب اآللي ٣
        .األعمال المیدانیة  ٤
        .اإللمام باألنظمة واللوائح  ٥
        .االتصال والتفاعل مع اآلخرین  ٦
        .بناء فرق العمــل  ٧
        .تحفیز العـــاملین  ٨
        .التخطیـــــــــــــط  ٩

        .التنظیـــــــــــــم  ١٠
        .اختیار الموظفیـــــن  ١١
        .تقییم أداء الموظفین  ١٢
        .التغییـــــــــــــرإدارة  ١٣
        .رارات حل المشكالت واتخاذ الق ١٤
        .إدارة األزمـــــــــــات  ١٥
        .إدارة الوقــــــــــــــت  ١٦
        .إدارة االجتماعـــــات  ١٧
        .إدارة الصراع ١٨
        .إدارة ضغوط العمل  ١٩
        .كتابة التقــــــــــاریر  ٢٠
        .تفویض السلطــــــة  ٢١
        .التفـــــــــــــاوض  ٢٢
        .ــــاراالبتكــــــــــــــ ٢٣
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  )٢(ملحق رقم 
  النهائية االستبانة يف صورتها 
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  )٣(ملحق رقم 
  اء حمكمي االستبانة ـــــأمس
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  أمساء حمكمي االستبانة

  القسم  الكلية  مـــاالس  م
 اإلدارة الرتبوية والتخطيط الرتبية أسعد عرشي مكاوي. د  ١
 اإلدارة الرتبوية والتخطيط الرتبية محزة بن عبداهللا عقيل . د ٢
 اإلدارة الرتبوية والتخطيط الرتبية رمضان أمحد عيد. د  ٣
 علم نفس الرتبية ربيع طه. د  ٤
 اإلدارة الرتبوية والتخطيط الرتبية زهري بن أمحد الكاظمي. د  ٥
 تدريساملناهج وطرق ال الرتبية صالح بن حممد السيف. د  ٦
 اإلدارة الرتبوية والتخطيط الرتبية عبداهللا بن حممد احلميدي      . د  ٧
 اإلدارة الرتبوية إعداد املعلمني عبدامللك السكتاوي. د  ٨
 تربية إسالمية مقارنة الرتبية عبد النارص بن سعيد عطايا  . د  ٩
 يطاإلدارة الرتبوية والتخط الرتبية حممد بن أمحد املنيش. د  ١٠
 اإلدارة الرتبوية والتخطيط الرتبية حممد بن حممد رسمي. د  ١١
 تربية إسالمية مقارنة الرتبية نايف بن مهام الرشيف. د  ١٢
 علم نفس الرتبية هشام بن حممد خميمر. د  ١٣
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  )٤(ق رقم ـــملح
  اهليكل التنظيمي ملعهد اجلوازات
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  )٥(ملحق رقم 
  نظيمي ملعهد اجلوازاتاهليكل الت
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  )٦(ملحق رقم 
  دليل الدورات التدريبية ملعهد اجلوازات
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  )٧(ملحق رقم 
  ًبيان تفصيلي بأعداد الضباط وفقا لإلدارة والرتبة



 المــــــــــــــــــالحق 
 

 

٤٢٣ 
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  )٨(ملحق رقم 
  اخلطابات الرمسية
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