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 بسم اهلل الرمحن الرحيم  

ىَأْهِلَهاى﴿ ىِإَلى ىاِلَأَماَناِت ىُتَؤدُّوا ىَأْن ىَوِأُمُرُكْم ىاللََّه ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىِإنَّ

ىِباِلَعْدِلى ىَتْحُكُموا ىَأْن ىالنَّاِس ىَبْوَن ىَحَكْمُتْم ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىَوِإَذا

    ﴾ِنِعمَّاىَوِعُظُكْمىِبِهىِإنَّىاللََّهىَكاَنىَسِموّعاىَبِصوّراِإنَّىاللََّهى

 (25 :النساء) صدق اهلل العظيم
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 داءـــــــــاإله

  ربياني وعلماني يناللذ - رمحهما اهلل - إىل روح والذيَّ

 أخي وأخيت وابن أخيت وأخ سوجيتإىل روح 

 سوجيت وأبنائيو  وإخوتي وأخواتي عماتي إىل

  الشمالءاألخوة األحبة واألصذقاء وإىل 

 مين حزفًاإىل كل من علَّ

 وقف جبانيبشجعين و إىل كل من

 واملضؤولنيالقادة إىل 

 إىل كل شهيذ وجزيح وأصري ومناضل من أجل فلضطني

 هذي هذا العمل املتواضعُأ

 الباحث
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 شكر وتقدير 

َوَأْن َأْعَمَل َصاِلًحا َتْرَضاُه َوَأْدِخْمِني  َأْن َأْشُكَر ِنْعَمَتَك الَِّتي َأْنَعْمَت َعَميَّ َوَعَمى َواِلَديَّ َربِّ َأْوزِْعِني ﴿

اِلِحينَ  الشكرأكالنكأخيرانسبحانوكتعالىالذميسركأعاف،ف،(99)النمل: ﴾ِبَرْحَمِتَك ِفي ِعَباِدَك الصَّ

 الشكر بجزيؿ أتقدـ ثـ إلىكمف سعادة األستاذ عمكافالدكتكر/ شعباف نعمات

الثقافية لمشئكف األقصى جامعة رئيس نائب العامة تفضؿكالعبلقات الذم

كماأتقدـبالشكرالكثير،يفالثمككقتوكأعطانيمفعمموكجيدهبرعايةىذهالرسالةكاإلشراؼعمييا،

الرسالةكالتقديرإلىالفارسيفالي  ماميفالمناقشيفليذه أبكمصطفى،الدكتكر/األستاذ نظميعكدة

المذيفتفضبلبقبكؿمناقشةىذهالرسالة.محمدإبراىيـالمدىكفالدكتكر/ك

 بقطاع الفمسطينية كالكزارات العاـ المكظفيف ديكاف إلى مكصكؿ كأخصكالشكر فييماغزة،

،أفرادعينةالدراسةمفالمدراءمكالييدالعكفكالمساعدة،كسيمكاميمتيكباحث،كاألخكةالذيفقد 

المحكميفاألفاضؿكالشكركؿالشكرإلى الذيفاألساتذة كقدمكاتفضمكا الدراسة أداة بقبكؿتحكيـ

اكساعدكاكحفزكاعكةاإلسبلميةالذيفشجعكالد،كالشكرإلىاألخكةالزمبلءفيكميةالنصحكاإلرشاد

فيىذهالدراسة.

ال ىذا في ساىـ مف كؿ إلى الشكر كؿ كالشكر مشكرة،دراسة أك رأم أك بجيد

الينفعماؿكالخيرسائبلنالمكلىعزكجؿأفيجزييـ الجزاءكيجعؿذلؾفيميزافحسناتيـيـك

بقمبسميـ.بنكفإالمفأتىا

 الباحث
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 ذراسة يهخص ان
 الدراسةىدفت الكجدانيةزةي م الم القياديةالشخصيةسماتإلىالتعرؼ المعرفية، )العقمية

إلىكالتعرؼلدلالمدراءالعاميفبالكزاراتالفمسطينيةبقطاعغزة،االنفعالية،االجتماعية،الجسمية(
لدييـ، تكافرىا كالتعرؼدرجة إلى الجنس،درجة باختبلؼمتغيراتالدراسة: تكافرىا االختبلؼفي

المؤىؿالعممي،سنكاتالخبرة.

ستبانةلقياستكافراتصميـتـاستخدـالباحثالمنيجالكصفي،كعميوكتحقيقانليذهاألىداؼ
الشخصيةسمات الفمسطينية، بالكزارات العاميف المدراء لدل الدراسةكالقيادية عينة تككنت قد
.مديران(268)مف

القياديةلدلالشخصيةتكافرسماتلنسبيالحسابيالمتكسطالأفالدراسةنتائجتكصمتقدك
العاميف المدراء غزة بقطاع الفمسطينية سمات.%(79.21)بالكزارات أكثر كانت الشخصيةكقد

%(،كأقميا80.87)متكسطحسابينسبيبالسمات االجتماعيةالقياديةتكافرانكتميزانعمىكجوالعمكـ
الجسمية ات القياديةـــالسمجاءتكقد،%(77.04)نسبيمتكسطحسابيبالسمات العقمية المعرفية

السمات القيادية الوجدانية %(،كفيالمرتبةالثالثة80.22)متكسطحسابينسبيفيالمرتبةالثانيةب
تميزانالقيادية االجتماعيةالشخصية سمات كأفأكثر%(.79.41)نسبيمتكسطحسابيباالنفعالية

االجتماعي، كالذكاء ىيتفكيضالسمطة، تميزان كأقميا كالنزاىة، كاإلخبلص، كالصدؽ، ىياألمانة،
 أكثر كأف العبلقاتاإلنسانية. حسفالقيادية الجسمية الشخصية سماتكفاعمية سمة  ىي تميزان

القيادية الشخصية سمات المظيركاألناقة،كأقمياتميزانىيالقدرةعمىاستخداـلغةالجسد.كأفأكثر
كأقمياتميزانىي،تميزانىيالثقةبالنفس،كتحمؿالمسؤكلية،كاالنضباط،كاالنتماءالوجدانية االنفعالية
تميزانىيالطمكح،كالذكاء،العقمية المعرفية القيادية ةالشخصي سماتأكثرأفكالمشاركةالكجدانية.

قمياتميزانىياالبتكاركاإلبداع،كالشكرل،كالقدرةعمىالتكقع،كالمبادرةالذاتية.أكالخبرة،ك

التكصيات مف إلىمجمكعة خمصتالدراسة كأخيران شأنيا سماتالشخصيةالتيمف تعزيز
بقطاعغزة.القياديةبالكزاراتالفمسطينية
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Abstract 
 

The study aims at recognizing the eminent leadership personality traits (mental 

cognitive, affective emotional, social, and physical) of general managers in Palestinian 

ministries at Gaza Strip, and availability  degree of these traits for them. Also it aims to 

identify the extent of difference degree in availability  by the different study variables: sex, 

qualification, experience years.    

The researcher has used descriptive methodology, in order to achieve the goals of the 

study. Therefore, he has designed questionnaire to determine the availability of leadership 

personality traits of general managers in Palestinian ministries at Gaza Strip. The sample  

of the study consists of (268) managers.   

The findings of study had concluded that the average of availability of the leadership 

personality traits for General Managers in Palestinian Ministries is  (79.21%). In general, 

the most available and eminent leadership personality traits are the social traits at the 

average of (80.87%), and the least traits are the mental cognitive traits at the average of 

(77.04%). The physical traits come at the second grade at the average of (80.22%), while 

the affective emotional traits come at the third grade at the average of (79.41%). The most 

eminent social leadership personality traits are  honesty, validity, loyalty, Integrity, 

however the least eminent traits are authority delegation, social Intelligence, the activity of 

human relationship. The study also concludes that the most eminent physical leadership 

personality traits are elegance and good-looking, while the ability of using body language 

is the least distinguished. The most distinguished affective emotional leadership 

personality traits are self confidence, assuming responsibility, Discipline, affiliation, but 

affective participation is the least eminent trait. Ambition, Intelligence, and experience are 

the most eminent in mental cognitive leadership personality traits, however innovation, 

consultation, expectation, self Initiative are the least distinguished ones.  

Finally, the study found a set of recommendations that would enhance  leadership 

Personality traits in Palestinian ministries at Gaza Strip. 
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 الفصل األول
 اإلطار العام لمدراسة

 :مقدمة

تؤدمالقيادةدكرانبارزانكميمانفيحياةاألمـكالشعكب،فمارستيامنذالقدـعمىالصعيدالذاتي،
حثعميياالقرآفالكريـكاألسرم،كعمىصعيدالمؤسسات،كالمجتمع،كالدكلة،كالعالـأجمع،كألىميتيا

)النساء﴾َيا َأيَُّيا الَِّذيَن َآَمُنوا َأِطيُعوا المََّو َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوُأوِلي اأْلَْمِر ِمْنُكمْ ﴿:فيقكلوتعالى :59،)
 النبي كسمـ-كأمر عميو ا الصبلة-صمى عميو قاؿ حيف البشرية التجمعات أقؿ في القائد بتعييف
.(4/249داكديسنفأب)"إذا خرج ثالثة في سفر فميأمروا أحدىم"كالسبلـ:

كالقائدالناجحالمميزعمىأمصعيدىكالذميستطيعأفيقكدكيديربحنكةكحكمةكييحقؽما
كمفتبعومفالخمفاء-صمىاعميوكسمـ-محمدالنبييصبككييدؼإليو،كخيردليؿعمىذلؾقيادة

رساءقكاعد الراشديف،كماحققتوىذهالقياداتمففتكحاتكانجازاتشرقانكغربانلنشرالدعكةاإلسبلمية،كا 
الدكلةعمىأسسسميمة.

كالكقكؼ لتفسيرىا يبحثكففيمجاليا كأخذكا القيادة، أدرؾالعمماءكالباحثكفأىميةكضركرة كقد
مفحيثمفيكميا،كعناصرىا،كأسبابنجاحيا،كمقكماتيا، القيادةعمميةيؤثرفيياكعمىس ْبرغكرىا

لمعمؿعمىتحقيؽاألىد كيستكعبيـ كيحفزىـ، ىمميـ، كيشحذ عمىاآلخريف، اؼالتيتجمعيـ،القائد
كالتعاكف، كالمكدة كالحب كالتقدير االحتراـ يسكده جك كفي إرغاـ، أك إجبار دكف ىذا كؿ

كماأكجدالعمماءمداخؿمتنكعةلتفسيرالقيادة،كسمكؾالقائد،كمفخبلؿىذهالمداخؿظيرالعديدمف
دخؿالمرتكزعمىالقائد،كمفالنظرياتالتيبرزتالنظريات؛كمفىذهالمداخؿالمدخؿالفردمأكالم

 السمات)كنعاف، نظرية المنحى ىذا 2009في :96 ،307 ك؛ 2012نجـ، :68-69).
أكعبلمةباحثكفكركزال خاصية ككنيا فيبناءالشخصية؛ أساسية كحدة عمىالسمةحيثاعتبركىا

كا بالعمكمية تتميز لمشخصية الشخصيةمميزة تقكيـ في إلييا االحتكاـ يمكف كبالتالي النسبي، لثبات
كالتمييزبيفاألفراد،كتصؼاإلنسافبناءعمىمايصدرعنومفسمكؾفيالمكاقؼالمختمفة،كمفىذا

(.1993:17السمكؾيمكفالتعرؼعمىمحدداتكأنماطالشخصية)إسماعيؿ،
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بأفنجاحالقيادةيعكد-تنطمؽعمىأساسياىذهالدراسةكالتي-كتفيدنظريةالسماتفيالقيادة
إلىتكافرسماتمحددةفيالشخصية،كعمىىذااألساسأ جريتدراساتعديدة،كتـالتكصؿإلىقكائـ
عدةكمتباينةمفالسماتالمطمكبتكافرىافيالشخصيةالقيادية؛كمفقكائـىذهالسماتماأخذشكبلن

عامان مثؿ: كالعدؿ،الذكا، كالتعاكف، المسؤكلية، كتحمؿ بالنفس، كالثقة االنفعالي، كاالتزاف كالخبرة، ء،
التحمؿ كقكة كالحيكية، كالنشاط كمن، ِنؼيا ص  كالحيكيةإلى:ما كالكزف كالطكؿ الجسمية؛ السمات

كالسمات،كالنشاط،كالسماتالعقميةالمعرفية؛كالذكاءكالثقافةكالقدرةعمىالتنبؤكالطبلقةالمفظيةكغيره
كالسماتاالجتماعية؛كالتعاكفكالقدرةعمىالتعامؿ،،كالثباتاالنفعاليكالنضجكالثقةبالنفس؛االنفعالية

(.1996:16أبكالفضؿ،ك؛2006:246)عميمات،جتماعيكالنشاطاال

القيادية،لكفلياسماتالماأ خذعمىىذهالنظريةبعدـالخركجبقائمةمكحدةمفمكعمىالرغـ
مميزاتياكأىميتيا؛فقكائـالسماتالتيتكصؿإليياالعمماءكانتمعيارانالختيارالعديدمفالقادة،كمفتاحان

لمداخؿأخرللمقيادة،يقكؿإلجراءالعد :إذا"كنعاف"يدمفالدراساتكاألبحاثحتىيكمناىذا،كأساسان
كافمفالصعبتكافرىذهالسماتفيشخصكاحد،فإنويمكفتصكرأكبرقدرمنيافيشخصكاحد،

(.350-2009:312)كنعاف،باإلضافةإلىالسماتالخاصةبكؿمكقعقيادمعمىحدة

الكزاراتتعتبرمركزالسمطةالتنفيذيةفيالدكلة،كتمارساختصاصاتكصبلحياتكعميو،ككف
كثيرةكمتعددةكمتشعبةتكادتطاؿجميعمناحيالحياة،فانوالبدمفأفيتكلىزماـاألمكرفييا،كيتبكأ

 اإلدارية المناصب يقيادشخصيات بالكزارات تصؿ كي سماتيا في التميز مف قدر عمى فعالة إلىة
أىدافيا،كبالتاليتحقيؽالدكرالمنكطبيا،كمفىذهالقياداتاإلداريةالفعالةكالميمةالمدراءالعامكف،
كثيرة كمياميـ فييا، العامة اإلدارات رأس عمى كيككنكف العميا، اإلدارة مستكل ضمف يقعكف كالذيف

كحؿ اجتماعات، كعقد كرقابة، كتكجيو، كتنظيـ، مفتخطيط، قراراتكمتنكعة كاتخاذ مشكبلترئيسة،
انفالتعييففيىذهالكظيفةيتطمبقرارإكممايدؿعمىأىميةىذهالكظيفةف(.2009:34)الديب،كبرل

كب الفمسطينية الكطنية رئيسالسمطة )تنسيبمف  مجمسالكزراء مف الفتكلكالتشريع، :2004ديكاف
1نت(



                                                           
http://www.dft.gov.ps/index.php?option=com_dataentry&pid=8&Itemid=27&des_id=554 - 1
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كرالرئيسكالفعاؿالذمتؤديوالكزاراتفيبناءالدكلةكحفظكنظرانألىميةالقيادة،كسماتيا،كلمد
أمنياكاستقرارىاكخدمةأبناءشعبيا،كمالكظيفةمديرعاـككظيفةقياديةفيتمؾالكزاراتمفأىميةفي

ي ز ىالدلالمدراءالشخصيةتكافرسماتلمتعرؼعمىتحقيؽأىدافيا،قدجاءتىذهالدراسة القياديةكت م 
القياسمفخبلؿقائمةمفسماتقدتـكبالكزاراتالفمسطينيةبقطاعغزة،كشخصياتقياديةعاميفال

الشخصية القائد لنجاح البلزمة كاألبحاثعد أالقيادية الباحثبالرجكعإلىالكتبكالدراساتالسابقة ىا
.،كحك ميامفقبؿمتخصصيفبفيىذاالمجاؿتِكمماك 

فمسطيفبصفةعامة،كفيقطاعغزةبصفةخاصةإلىمثؿىذهالدراساتالتيكماأحكجنافي
االحتبلؿالغاشـالذميتربصبنافيشفالحربحيثزىذهالفئةمفالقادةي م ـنجاحكفاعميةكت فكت ق ي ت ب ي 

،كماىفالذمطاؿجميعمناحيالحياةفيالكقتالراالظالـالحصارتمكالحربكيقتؿكيدمركيشرد،ك
السماتبؼالمكظفيفر ع ت أفىذهالدراسةىذاباإلضافةإلى.تشيدهالساحاتاإلقميميةكالدكليةمفإرباؾ

القيادية تكافرىا الكاجب كالقائد،لدل القياداتترتقي كتزكد الفمسطينية، بالكزارات العامميف بمستكل
البحثيةتثرمكالكزاريةبمتطمباتالقيادة، المعاييرالمكتبة تحديد يتـ الدراسة بدراساتحديثة،كمفىذه

كالشركطالكاجبتكافرىافياختيارالشخصياتالقياديةلممناصبالمرمكقة.

 : أسئمتياو  مشكمة الدراسة

فعاالنفيالحفاظرئيسانكدكرانتؤدمدكلةأكفيالسمطة،كفيالانكحيكيانميمانتشكؿالكزاراتقطاع
 األمف كافكاالستقرارعمى سكاء عسكريانالقطاع أـ اقتصاديان أـ سياسيان أـ خدميان أـ غيرهدينيان ،أـ

ك أحد عمى تخفى ال الراىف الكقت في غزة قطاع بيا يمر التي الحصارالظركؼ ،كاالنقساـ،حيث
الركاتب،كالبطالة الكيربائي،كأزمة التيار كالمشاكؿ.كانقطاع العقبات مف كغيره

تمؾالظركؼك كافمفعكالنرغـ كالحفاظعمىالحالةمطمكبإلىأفيقضياأمران مفتحقؽذلؾي،
تمؾالكزاراتكليذاكافالبدلمفيتبكأمناصبرفيعةكقياديةفي،حكيمةتقكدإلىبراألمافخبلؿقيادة

 المسؤكلية، قدر كعمى قكية، صاحبشخصية يككف جدان،أف كمياراتعالية بسماتكقدرات كيتمتع
زةلدلالمدراءالعاميفبالكزاراتي م القياديةالم الشخصيةكمفىناجاءتىذهالدراسةلمتعرؼإلىسمات

.الفمسطينيةبقطاعغزةكشخصياتقياديةضمفمستكلاإلدارةالعميا
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السؤال الرئيس اآلتي:الحاليةفيدراسةمشكمةالتتمحكركعميو

 "زة لدى المدراء العامين بالوزارات الفمسطينية بقطاع غزة؟القيادية الُمَميَّ الشخصية ما سمات "

 :اآلتية األسئمة الفرعيةمن السؤال الرئيس ويتفرع 

،غزةلدلالمدراءالعاميفبالكزاراتالفمسطينيةبقطاعالقياديةالشخصيةمادرجةتكافرسمات -1
 ؟كماالمميزمنيالدييـ

سمات -2 لتكافر إحصائية ذاتداللة فركؽ تكجد العاميفالشخصيةىؿ المدراء لدل القيادية
 الفمسطينيةبقطاعغزةت عزللمتغيرالجنس؟بالكزارات

سمات -3 لتكافر إحصائية ذاتداللة فركؽ تكجد العاميفالشخصيةىؿ المدراء لدل القيادية
 الفمسطينيةبقطاعغزةت عزللمتغيرالمؤىؿالعممي؟بالكزارات

سمات -4 لتكافر إحصائية ذاتداللة فركؽ تكجد العاميفالشخصيةىؿ المدراء لدل القيادية
 الفمسطينيةبقطاعغزةت عزللمتغيرالخبرة؟بالكزارات

 أىداف الدراسة: 

إلىتحقيؽاألىداؼاآلتية:تسعىىذهالدراسة

تكاف -9 درجة سماتمعرفة منياالقياديةالشخصيةر كالمميز بالكزارات، العاميف المدراء لدل
 الفمسطينيةبقطاعغزة.

الفركؽ -2 تحديد سماتالمعنكية الشخصيةلتكافر لدل بالقيادية العاميف الكزاراتالمدراء
 الخبرة(.كالمؤىؿالعممي،كت عزللمتغيرات:)الجنس،؛بقطاعغزةالفمسطينية

 الدراسة:أىمية 

تكمفأىميةالدراسةالحاليةفيجانبيف:
 الجانب النظري   -أواًل 
اال -1 تفيد المتقدمةختصاصييف الشخصية في تكافرىا الكاجب القيادية السمات أىـ بمعرفة

 لكظيفةقيادية.
 تساعدفياالرتقاءبالعمؿكالعامميفبالكزاراتالفمسطينية. -2
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 بالكزاراتالفمسطينية.تبثالركحالقياديةلدلالعامميف -3
 تثرممجاؿالبحثالعممي،ككفىذهالدراسةتتناكؿقطاعانميمانفيالدكلة. -4

 الجانب التطبيقي -ثانيًا 
سماتت طب  -1 قائمة المتقدميفالشخصيةؽ الختيار كمعيار الباحث اختارىا التي القيادية

 لكظائؼقيادية،ككذلؾلتقكيـمفيتبكأالمناصبالقيادية.
 مفالمتكقعأفيستفيدمنياصانعكالقرارفياختيارالمكظفيفمفالفئاتالعميا. -2

 الدراسة:  ياتفرض
9-  سمات تتكافر غزةالشخصية بقطاع الفمسطينية بالكزارات العاميف المدراء لدل القيادية

 %(.75بنسبةأعمىمف)
2-  لتكافر إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد العاميفالشخصيةسماتال المدراء لدل القيادية

 بالكزاراتالفمسطينيةبقطاعغزةت عزللمتغيرالجنس.
سمات -3 لتكافر إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد العاميفالشخصيةال المدراء لدل القيادية

 بالكزاراتالفمسطينيةبقطاعغزةت عزللمتغيرالمؤىؿالعممي.
داللة -4 ذات فركؽ تكجد سماتال لتكافر العاميفالشخصيةإحصائية المدراء لدل القيادية

 بالكزاراتالفمسطينيةبقطاعغزةت عزللمتغيرالخبرة.
 حدود الدراسة: 

 الموضوعي الحد -أواًل 
لدلالمدراءالعاميفبالكزاراتقياديةالشخصيةالاقتصرمكضكعالدراسةعمىدراسةسمات

الفمسطينيةبقطاعغزة.
   كانيالحد الم - ثانياً 

لفمسطينيةبقطاعغزة.ااقتصرمكافالدراسةعمىالكزارات
 الحد الزماني  -ثالثًا 

ـ.2014/2015دراسيتـإجراءالدراسةفيالعاـال
 الحد البشري - رابعاً 

 اقتصرتالدراسةعمىمدراءفيإطارإداراتعامةبالكزاراتالفمسطينيةفيقطاعغزة.
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 : الدراسة مصطمحات

دارتيابشكؿيتماشىمعسياسات"الوزارة: -1 ذراعحككميمسؤكؿكمختصبتسييرإحدلالقطاعاتكا 
إلىمجمسالكزراءكرئيسالكزراء،كيمحؽبالكزارةعادةعددمفاألقساـكالككاالتالحككمة،كتتبعغالبان

شخصيسمىكزيركىكالمنصباألعمىكالمكاتبكالمجافاالستشاريةكاألجيزةالتنفيذيةتقعتحتإدارة
 .1:نت(2015)كيكيبيديا،"فيالكزارة

كالكسطىكالتنفيذية(،طالماالمدراء:  -2 )العميا ىـمفيشغمكفمناصبفيالمستكياتاإلداريةكافة
أنيـمسؤكلكفعفتحقيؽاإلنجازمفخبلؿتكجيوأعماؿاآلخريف،كتختمؼمسمياتيـالكظيفيةكمياميـ

 (.2009:32حسبالمستكلاإلدارمالذمينتمكفإليو.)الديب،

 السمة: -3

(:"تنظيماتنفسيةيمكفاالستدالؿعمىكجكدىاعفطريؽCattellعرفيا)كاتؿيالسمة مفاىيمًا: -أ
إلىثباتكاستقرارالسمكؾلديو" كالتيتشير سمكؾالفرد، 1993)إسماعيؿ،مبلحظة :17 ،20،)

أماعند)عبدالخالؽ(فالسمة:"ىيأمخصمةأكخاصيةأكصفةذاتدكاـنسبي،يمكفأفيختمؼ
 .(2007:132األفرادفتميزبعضيـعفبعض،أمأفىناؾفركقانفرديةفييا")الشمرم،فييا

كىذهالسمة إجرائيًا: -ب االجتماعية؛ أك االنفعالية أك العقمية أك الجسمية الصفات مف مجمكعة
كبناءالشخصية، متعممة،كىيمفأىـكحداتتنظيـ أكمكتسبة تككففطريةكراثية قد المجمكعة

كىيكتت لمفرد، التعميمية الخبرات طريؽ عف كتغييرىا تعديميا الممكف كمف النسبي، بالدكاـ سـ
خصائصمتكاممةمرتبطةمعبعضياالبعضبشكؿإيجابيكمجردةاليمكفرؤيتيا،كيستدؿعمييا

 .(26-2005:25مفخبلؿسمكؾالفرد)غناـ،

 الشخصية:  -4

(بأنيا"النظاـالكامؿمفالنزعاتالثابتةAllportكألبكرتBurtعرفيا"بيرتالشخصية مفاىيمًا: -أ
المادية بيئتو مع لتكيفو األساليبالمميزة تقرر كالتي اإلنساف، تميز التي كالنفسية الجسمية نسبيان،

                                                           

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9 - 
1

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9


   8
 

 العميـ، )عبد 8002كاالجتماعية" :31 ،) أنيا خصائص"كع ر فت داخمو تنتظـ الذم العاـ اإلطار
النفس عقميةاإلنساف كقدرات كاتجاىات كانفعاالت دكافع مف الجسدية كصفاتو العقمية كمككناتو ية

كطرائؽتفكير...الخكىيالتيتصدرعنياأفعالوكاستجاباتولمبيئةالتييعيشضمفإطارىاكتميزه
 (.8004:33عفغيرهمفاألفراداآلخريف")داكد،

متإجرائيًا: الشخصية  -ب فرضي تنظيـ عف عبارة كمككناتو كثابتنسبيان، كديناميكي، عقمية،كامؿ،
كجسمية،كمفخبلؿتفاعؿىذاالتنظيـالمعقدكاالحتكاؾمعالبيئةفيالمكاقؼكاجتماعية،ككجدانية،

عمى الحكـ خبلليا مف يمكف التي سماتو تبرز خبللو مف كالذم الفرد، سمكؾ يبلحظ المختمفة
شخصيتو.

 القيادة:  -5
كالتي:مفاىيماً القيادة  -أ الجماعة، في القائد يمارسيا السمككياتالتي "مجمكعة بأنيا "عبكم" عر فيا

مفأجؿتحقيؽأىداؼ عمىالعمؿمعان كتستيدؼحثاألفراد معأعضائيا، تفاعمو تمثؿمحصمة
"القدرةكع ِرفتبأنيا:،(20-2010:19المنظمةبأكبرقدرمفالفاعميةكالكفاءةكالتأثير")عبكم،

األىداؼ ليحققكا الصحيح التكجيو تكجيييـ مف القائد تمكف كالتي العامميف سمكؾ في التأثير عمى
 .(2008:58المنشكدةالمتفؽعمييافيظؿعبلقاتإنسانيةجيدةبيفالقائدكتابعيو")العجمي،

القيادة إجرائيًا: -ب أصحابالعبلقة عمى المدير بيا يستأثر التي مرؤكسيفكغيرىـ،"القدرة بالتنظيـ
،)عقميةمعرفية،ككجدانيةانفعالية،كاجتماعية،كجسمية(شخصيتوفيكذلؾبمايتمتعبومفسمات

رشادىـكشحذىمميـكحفزىـ،كزرعالمحبةكالتعاكفكالثقةفيمابينيـ،كاستيعابيـ كبالتاليتكجيييـكا 
لؾالتنظيـ".ككسبثقتيـلمعمؿسكيانكطكاعيةلتحقيؽأىداؼذ

 إجرائيًا عمى النحو اآلتي: من مصطمحات الدراسة وعميو، يعرف الباحث ما يأتي

صفاتالقيادية:الشخصية سمات  -1 مف مجمكعة كالشخصيةىي المعرفية، الكجدانيةالعقمية
الثابتةنسبيان،كالتيتشيرإلىمجمكعةالسمككياتالمستمرةكالمعتادةالجسمية،ككاالجتماعية،االنفعالية

الالتي كتكجيييـمفأجؿكسبتعاكنيـكبناء،اآلخريفأفرادانكجماعاتسمكؾفيلمتأثيرقائديمارسيا
 الثقة،كحفزىـعمىالعمؿ،كرفعالركحالمعنكيةلدييـفيسبيؿتحقيؽاألىداؼالمنشكدة.
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ىيشخصيةذاتنضجعقمي،كاتزافانفعالي،كتفاعؿاجتماعي،فيياالحيكيةالقيادية:الشخصية  -2
التعاكف كتخمؽ ىمميـ، كتشحذ كتحفزىـ، كتكجييـ، كترشدىـ، اآلخريف، في تؤثر كالحماسة؛ كالنشاط

بينيـلتحقيؽاألىداؼالمرجكة.

قدراتعقميةفيالشخصيةالقياديةتدلؿعمىأنياىيالقيادية العقمية المعرفية:الشخصية  سمات -3
تتمثؿفياالستعداداتالفكريةكالعاداتالذىنيةكاالعتقاداتاألساسيةفيشخصيةذاتنضجعقمي؛ك

البديية، كسرعة كاالبتكار، كالمبادأة، كالحكمة، مثؿالذكاء، فييا لمقدراتالخاصة باإلضافة ىذا القائد،
 كالقدرةعمىتكقعاالحتماالتكالثقافة.كاليقظةكاالنتباه،

ىيسماتفيالشخصيةتدلؿعمىأنياذاتنضجالقيادية الوجدانية االنفعالية:الشخصية سمات  -4
انفعالي؛بمعنىأنياتتحكـفيانفعاالتيا،كتتزففيإظيارىا،كتعتدؿفيمايترتبعمييامفسمكؾمثؿ

 ر،كالنضجاالنفعالي،كالشجاعة،كالعقبلنيةكاألناةكاليدكء.الثقةبالنفسكالقدرةعمىضبطياكالصب

التعامؿمعالقيادية االجتماعية:الشخصية سمات   -5 فيحسف القائد ىيسماتتدلؿعمىكفاءة
دراكولميكليـكاتجاىاتيـ،كفيمولمشاعرىـكمراعاتيا،كثقتوفييـ، اآلخريف،كبناءعبلقاتطيبةمعيـ،كا 

كالمشاركةكخمؽاإلحساسلد التعاكف، مثؿ شباعحاجاتيـ كا  كتمبيةطمباتيـ باالطمئناففيالعمؿ، ييـ
 االجتماعية،كالقدكةالحسنة،كاألمانة،كاإلخبلص،كالتكاضع،كالنزاىة،كالعدالة.

القيادية الجسمية:الشخصية سمات   -6 تتصؿ سمات الجسميةكىي القياديةبالناحية ؛لمشخصية
،كتتمثؿالسماتالجسميةفيالقكةالبدنيةكالعصبية،كالقدرةسيكلكجيةكالقامةكالييئةكاالستعداداتالفي
عمىالتحمؿكالنشاطكالحيكية.

اإلداراتالعامةالمدراء العامون: -7 دارة كا  يتكلكفقيادة العميا، مفالمدراءفيمستكلاإلدارة فئة ىـ
قياديةمميزة،مفخبلليايؤثركفعمىأصحابالعبلقةرؤساءكمرؤكسيفبالكزارات،تتكافرلدييـسمات
 كغيرىـلتحقيؽأىداؼالكزارة.
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 انفصم انثبٍَ  
 اإلطبر انُظرٌ                                          

 
 

 
 شخصُةان -   أولا 

 انقُبدة -ثبَُبا 

 انقُبدَة انشخصُةمسبت  -ثبنثبا 

 والذراء انؼبيىٌ انىزارة -رابؼبا 
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

الفصؿ ىذا في الباحث مفيكميتناكؿ حيث: مف السمةياالشخصية كأىميتيا،فيياكمفيكـ ،
،كاألىمية،يتطرؽإلىنظرياتياذاتالعبلقةبالدراسة،ثـيكأبعادىا،ثـ تناكؿالقيادةمفحيث:المفيـك

أربعيففياألدبالسابؽ،كيعرضبالتفصيؿالقياديةالشخصيةتناكؿسماتيكالمداخؿكالنظريات،ثـ
قيادية القيادية-سمة الشخصية في تكافرىا مف بد ال األربعة-يرلأنو الشخصية أبعاد عمى مكزعة

الكزارةمفحيث:المفيكـ،،كأخيرانيتناكؿ)العقميالمعرفي،كالكجدانياالنفعالي،كاالجتماعي،كالجسمي(
.المستكياتاإلداريةمكقعالمدراءالعاميففيكاألىمية،ك

  شخصيةال - أوالً 

كالباحثيفكالدارسيفمنذالقدـ،فكتبكؿمنيـفيالعمماءكتفسيرىاشغؿمفيكـالشخصيةكتعريفيا
مجالياحسبنظرتوإلييا،ألنياككمايقكؿ)األبراشي(كالكيرباءكالمغناطيسيةكالمذياعاليستدؿعمييا

مانعان جامعان عمميان تعريفان كتعريفيا تحديدىا ليسسيبلن كبالتالي بآثارىا، إال 3393)األبراشي، :3،)
كسنعرضلبعضالتعاريؼ التيكردتبخصكصياكالمفاىيـ بيا كذاتالعبلقة لمكشؼعفطبيعتيا،

:يأتيكذلؾكماكماىيتيا،

مفيوم السمة    -أ
 تعريف السمة في المغة -6

)ابفمنظكر، سماتكاتسـالرجؿأمجعؿ"ىيالعبلمةكجمعيا:(بأنيا635ىػ:1414عرفيا
.عرؼمعيا"ةي لنفسوسم

جعؿ(1983:317ة؛أمأعمموبعبلمة)الصقمي،ككس ـالشيءكسمانكِسم  ،كاتسـالرجؿ،إذا
(.1987:2052لنفسوسمةيعرؼبيا)الجكىرم،

عرؼبياالشخص.يتضحمفالتعريفاتالمغكيةالسابقةلمسمةأنياالعبلمةالمميزةالتيي 
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 عند عمماء النفس لسمةتعريف ا -5

كقياسيا؛ الشخصية دراسة مجاؿ في سيما ال السمة، بمفيـك اىتماميـ النفس عمماء أكلى
حيثإفالسمةتدلؿكتعبرعفسمكؾاإلنساففيالمكاقؼالمختمفة،كمفالسمكؾنستطيعأفنتعرؼ

(،كمفتعريفاتيـليا:1993:17عمىمحدداتكأنماطالشخصية)إسماعيؿ،

ألبكرت"أنيا"منظكمةنفسعصبيةتخصالفرد،ىذهالمنظكمةلياالقدرةعمىنقؿالعديدمفعرفيا"
( التكافقي" السمكؾ عف التعبير إلى كتيدؼ الكظيفية، الناحية مف المتعادلة كالطيبالمنبيات داكد

(.1991:112،كالعبيدم

عمىكجكدىاعفطريؽمبلحظة"أنيا"تنظيماتنفسيةيمكفاالستدالؿCattellكماعرفيا"كاتؿ
"جيمس كيعرفيا سمككو"، ثباتكاستقرار إلى تشير كالتي الفرد، بوJamesسمكؾ يتميز "ما بأنيا  "

(.1993:17،20الشخصفيالفكركالشعكركاألداءسكاءكافمصدرهكراثيأكمكتسب)إسماعيؿ،

كاـنسبيكعمىأساسويختمؼالفردكيرل"جيمفكرد"أفالسمة"ىيأمجانبيمكفتمييزهكذكد
عفغيره"،أماعند"عبدالخالؽ"فالسمة:"ىيأمخصمةأكخاصيةأكصفةذاتدكاـنسبي،يمكفأف
يختمؼفييااألفرادفتميزبعضيـعفبعض،أمبكجكدفركؽفرديةفيياكقدتككفانفعاليةأكمعرفيةأك

(.2012:524؛كشتيكم،2007:132رم،جسميةأكمتعمقةبمكاقؼاجتماعية")الشم

 أنيا "راجح" عفتميزثابتة"صفةكعرفيا المميزاتتضـالشامؿالمعنىبيذافييغيره،الفرد
(.2008:6)الزىراني،كاالجتماعية"كالعقمية،كالكجدانية،كالحركية،الجسمية،

" عرفيا سفيافكما أنيا االنفع" أك العقمية أك الجسمية أك"الصفة أك؛االجتماعيةالية الفطرية
(.2005:25)غناـ،السمكؾ"لنكعمعيفمفانالشخص،كىياستعدادثابتنسبيبياالمكتسبةالتييتميز

الخصائصالتيتسمحلنابمقارنةشخصمامعأنيا"السماتكذلؾعرفت"صكالحةكالعبكشي"
لمشخص،اآلخريف،أكىيالخصائصالفريدة معرفيةأكتككفالسماتكراثيةأكمكتسبة،كقدالمميزة
.(2010:165،كالعبكشيصكالحة)انفعاليةأكمتعمقةبمكاقؼاجتماعية

أنيا كىك السمات، بخصكص "غناـ" استخمصتو ما عمى الباحث يؤكد التعريفات، ىذه كمف
فطريةهالمجمكعةقدتككف؛كىذمجمكعةمفالصفاتالجسميةأكالعقميةأكاالنفعاليةأكاالجتماعية
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،كىيمفأىـكحداتتنظيـكبناءالشخصية،كتتسـبالدكاـالنسبيكذلؾعمىكراثيةأكمكتسبةمتعممة
لمفرد، عفطريؽالخبراتالتعميمية كتغييرىا المؤقتةسريعةالزكاؿ،كمفالممكفتعديميا خبلؼالحالة

كؿإيجابيكمجردةاليمكفرؤيتيا،كيستدؿعميياكىيخصائصمتكاممةمرتبطةمعبعضياالبعضبش
 الفرد)غناـ، 2005مفخبلؿسمكؾ :25 اختياره26، عند الباحثتعريؼالسماتىذا أسقط كقد ،)

لمسماتالقياديةلممدراءالعاميفبالكزاراتالفمسطينيةبقطاعغزة.

 مفيوم الشخصية  - ب

 المعنى المغوي لمشخصية -6

"تعنيارتفع،فالش خص"كؿجسـلوارتفاعكظيكر،كالمرادبوكردفي"لسافالعرب"بأف "ش خ ص 
)ابفمنظكر، لفظالشخص،كالجمعأشخاصكشخكصكشخاص" ىػ:3434إثباتالذاتفاستعيرليا

سكاداإلنساف"،كالش خص(3321:3048ْخصسكاداإلنسافكغيرهتراهمفبعيد)الجكىرم،،كالش (49
،زىرم)األص"يتشخصو،كجمعوالشخكصكاألشخاأيتجسمانوفقدرأيد،ككؿشيءرإذارأيتومفبع

8003:13.)

( البلتينية الكممة قريبمف المعنى ىذا بأف "ميدم" فيPersonaكذكر تعني كانت كالتي ،)
ظيرالعصكرالقديمةالقناعالذميمبسوالممثؿ،ليؤدمبودكرمعيفأماـالجميكر،كيظيرمفخبللوبم

(.33الشخصيةالتييؤدمدكرىا)ميدم،بف:

 لمعنى االصطالحي لمشخصيةا -5

تعددتمفاىيـكتعاريؼالشخصيةنظرانالختبلؼكجياتنظرالعمماءالذيفتناكلكادراستيا،كعميو
تكالتاتجاىاتكمناحيعديدةلتعريفيا؛االتجاهاألكؿاعتبرالشخصيةالمظيرالخارجيلمفرد،أماىتـ
ىذا مف الشخصية عمى الحكـ كبالتالي غيره، يراه كما الفرد عف الناتج لمسمكؾ الدقيقة بالمبلحظة
المنطمؽ،كمفأنصارىذااالتجاهكاطسكف،كعرفيا"كميةالنشاطالتييمكفاكتشافيابالمبلحظةالدقيقة

التجاهالثاني،كالذمنظرلمدةطكيمةحتىيتمكفمفإعطاءمعمكماتدقيقةكثابتة".كفيالمقابؿظيرا
إلىالشخصيةمفخبلؿجكىرالفرد،أماىتـبالمككناتالداخميةلمفردالتيتكجيوكتحددسمككو،كبرز

برنس مكرتف االتجاه ىذا كالميكؿMorton Princeفي االستعدادات مف الكمية الكمية "ىي كعرفيا



   14
 

كثة،ككذلؾالصفاتكاالستعداداتكالميكؿالمكتسبةمفكالغرائزكالدكافعكالقكلالبيكلكجيةالفطريةكالمكر
(.8001:38الشمرم،؛ك3333:2،كالطيبكالعبيدمالخبرة".)داكد

كنتيجةلؤلبحاثكالدراساتالمتبلحقةعدؿبعضعمماءالنفسعفاالتجاىيفالسابقيف،ككجدكاأنو
حظةالدقيقةلمسمكؾبمفردىابؿيجبأفالبدمفدمجيماحيثإفالحكـعمىالشخصيةاليككفبالمبل

( فيمكاقؼمختمفة السمككية ترجماتلتمؾاألفعاؿ أك معاف إلعطاء مدركاتكمفاىيـ داكديصاحبيا
:(،كمفتعريفاتىذااالتجاه3333:2،كالطيبكالعبيدم

" نسب"AllportألبكرتكBurtبيرتعرفيا الكامؿمفالنزعاتالثابتة النظاـ " الجسميةأنيا يان،
كاالجتماعية" المادية بيئتو مع لتكيفو المميزة األساليب تقرر كالتي اإلنساف، تميز التي كالنفسية

.(8002:31)عبدالعميـ،

"التنظيـالثابتكالدائـإلىحدما،لطباعالفردكمزاجوكعقمو"أنياEysenckآيزنؾ"عرفياكما
.(8031:38كبنيةجسمو،كالذميحددتكافقوالفريدلبيئتو")صديؽ،

كذلؾ يمكفأفيفعموالفردعندما"Cattellكاتؿ"عرفيا فيعمميةالتنبؤبما يساعدنا "ما بأنيا
.(8030:33الجرمكزم،يكضعفيمكقؼمعيف")رزؽك

 خصائصالشخص"Schultz and Schultz"كبيف مف نسبيان كثابت فريد نظاـ الشخصية أف
فيالمكاقؼالمختمفة،الداخمية كالتيتدلؿعمىسمككو  :Schultz and Schultz, 2005)كالخارجية،

(10.

خصائصاإلنساف داخمو الذمتنتظـ العاـ "اإلطار النفسىك عمماء عند الشخصية كمصطمح
مفدكافعكانفعاالتكاتجاىاتكقدراتعقميةكطرائؽتفكير الجسدية العقميةكصفاتو النفسيةكمككناتو

عفغ كتميزه التييعيشضمفإطارىا لمبيئة كاستجاباتو أفعالو مف...الخكىيالتيتصدرعنيا يره
يتضمفالدكافع،بتعريفولمشخصيةبأنونظاـ(Mayer)كأكدذلؾ(،8004:33األفراداآلخريف")داكد،

كالعكاطؼكاالنفعاالت،كاالتجاىاتالعقميةكالنفسية،كالتييمكفمبلحظتيامفخبلؿسمكؾكتصرفات
.(Mayer, 2007: 1)الفرد

" حطبكعرفيا ا"أبك الكمية "البنية األفراد"بأنيا مف غيره عف الفرد تميز التي لمسمات لفريدة
(.8002:18)العتيبي،
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كثابتنخمص كديناميكي، متكامؿ، فرضي تنظيـ عف عبارة الشخصية أف التعريفات ىذه مف
نسبيان،كمككناتونفسيةكجسميةكاجتماعية،كمفخبلؿتفاعؿىذاالتنظيـالمعقدكاالحتكاؾمعالبيئةفي

الحكـعمىالمكاقؼا لمختمفةيبلحظسمكؾالفرد،كالذممفخبللوتبرزسماتوالتييمكفمفخبلليا
شخصيتو.

 أىمية دراسة الشخصية  - ت

رفيغكرهمفحيثسماتو،كصفاتو،كعاداتو،بْتعنيدراسةالشخصيةالتعرؼعمىاإلنسافكالس 
اإلنساف التعرؼعمى أم نفسيان، كسبلمتو كعبلقاتو، تفكيره، كطريقة كسمككو، نمكه، كمراحؿ كتقاليده،
تككينيان،كنفسيان،كاجتماعيان،كبالتالينككفقدتعرفناعمىحقيقةكطبيعةالمككفاألساسيلممجتمع،كأىـ

رأسالماؿالحقيقيلو،كذلؾبكؿمايحممواإلنسافمفقيـدينية،كاجتماعية،رمكردفيو،كالذميعتب
دارية نسانية،كا  (.8033:33)ديرم،كاقتصادية،كسياسية،كعسكرية،كا 

لتفسير بنظريات كجاءت الكائف، ىذا دراسة عمى المختمفة العمكـ عكفت الشخصية كألىمية
فر بكؿ النفس عمـ رأسيا كعمى شخصيتو، كالحربيكعو؛ كالصناعي كاإلكمينيكي كاالجتماعي التربكم

النفسي كالطب نفسالشخصية"كالتجارم، "عمـ فراد تخصيصكا  لممكضكع أىمية أكثر أضفى كمما ،
 لدراستيا )الشمرم، كاضطراباتيا كمحدداتيا كتطكرىا كنمكىا كأبعادىا تركيبيا ناحية 2007مف :10-

امؿمكتمؿ،كالذميتيحدراسةجميعمكضكعاتعمـالنفس،كذلؾيككف(.كبالتاليدراستياكنظاـك11
(.1996:5أكثرتشكيقانمقارنةبدراسةمكضكعاتومنفردة)خكرم،

كقدأكلتالدكؿكمؤسساتياالعامةكالخاصةأىميةليذاالمكضكع،كعمىكجوالخصكصالتربكية
معةتخمكمنو،كيتجمىدكراالىتماـبالشخصيةفياإلرشادالنفسيكالتربكمالتكادجااختصاصمنيا؛ف

،حيثإنونتاجشخصياتقكيةممكتالعقؿكفكرت التقدـالعمميكالتكنكلكجيالذمنممسوكنعيشواليـك
(.1959:149كخططتكنفذت)اإلبراشي،

نخمصأفاالىتماـبالشخصيةيؤدمإلىاالرتقاءباإلنساف،كبالتاليبالمجتمعكمؤسساتوبجميعك
يساعدفيعمميةاختيارالمكظفيفكتقكيميـ،كعمىكجو-جيةالدراسة–أنكاعيا؛فعمىصعيدالكزارات

ئؼ.الخصكصالشخصياتالقياديةالكاجبتكافرسماتقياديةفييالتككفأىبلنليذهالكظا
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 أبعاد الشخصية  - ث

كت  تتككف كفسيكلكجية،المنظكماتالتي منظكماتجسمية ىي الشخصية خبلليا مف بنىكتنمك
كمنظكماتمعرفية،كمنظكماتمزاجية،كمنظكماتبيئيةكاجتماعيةكثقافية؛كتتمثؿالمنظكمةاألكلىفي

،أماالمنظكماتالمعرفيةفتتشكؿمفبناءأعضاءجسـاإلنساف،كأجيزتوكخبلياهكغددهككظائفياجميعان
كالتذكر كاإلدراؾ كاالنتباه كالتفكير، المغكية كالقدرات كالذكاء، العميا العقمية كالعمميات الكظائؼ خبلؿ
كغيرهمفأنشطةالمخ،أماالمنظكماتالمزاجيةفتتعمؽبالثبكتاالنفعاليأكالميؿلمسيطرةكماشابومف

اتو،أماالمنظكماتاالجتماعيةفتتمثؿفياتجاىاتالفردكقيمو،كالتيتتككفميكؿالشخصكرغباتوكسم
كالتراثالتاريخيكالحضارملو الفرد، كيعيشيا المجتمع في السائدة الثقافة كالطيب)مفخبلؿ داكد

(.12،19،29-1991:10،كالعبيدم

بالشكؿالعاـلمفردكصحتو)الصحةالشخصيةتركيبةمفمككناتجسميةمتعمقةشار"عبكد"أفأك
العامة،الطكؿ،الكزف،اإلعاقات،أجيزةالجسـ،...الخ(،كمككناتعقميةمعرفيةمتعمقةبكظائؼالعقؿ

الخاصةكالعدديةكالمغكيةكالميكانيكيةكالفنيةككظائؼ،كاالنتباه،العميا كعممياتوالنفسية)الذكاءكالقدرة
كعمميات كاإلدراؾ أككالتذكر األفراد مف غيره مع الفرد عبلقات مف تتشكؿ اجتماعية كمككنات ،)

ميؿ االنبساط، أك لبلنطكاء ميؿ كالنزكعي) االنفعالي بالنشاط متعمقة انفعالية كمككنات الجماعات،
كالمدرسة كاألسرة الفرد التييعيشبيا مفالبيئة مكتسبة كمككناتبيئية ،)... ميؿلمخنكع، لمسيطرة،

(.169-2010:168)صكالحةكالعبكشي،تمعكتتمثؿفيالعكاطؼ،كاالتجاىاتكالقيـكالمج

أىـمككناتالشخصيةالنكاحيالجسميةالمتعمقةبالشكؿالعاـلمفردكصحتومفذكر"األغا"أفك
ـكالقدراتالناحيةالجسمية،كالنكاحيالعقميةالمعرفيةكالتيتتمثؿفيالكظائؼالعقميةالعمياكالذكاءالعا

المتمثمةفي كالنكاحيالبيئية كالنكاحياالنفعاليةالمزاجيةكالمتعمقةبأساليبالنشاطاالنفعالي، الخاصة،
:2009العكاطؼكاالتجاىاتكالقيـالمتشربةمفبيئةالفردالخاصةكاألسرةكالمدرسةكالمجتمع)األغا،

39.)

أبعادمترابطةمعبعضياالبعض:البعدالجسميأربعةتككفمفالشخصيةت تضحأفيماسبؽكم
العقمي كالبعد كالبعدالمعرفيالفسيكلكجي، ىذهالكجداني، مف ب عد ككؿ االجتماعي، كالبعد االنفعالي،

كالحكـعمييايايمكفمفخبلؿإسقاطياعمىالشخصيةتقكيمالتياألبعاديتحددبمجمكعةمفالسمات،
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القياديةمكضكعالدراسةشخصيةىيالالمدراءالعاميفبالكزاراتالفمسطينيةفيمجاؿمعيف،فشخصية
فياألبعاداألربعةالمذككرة.لديياالقياديةالشخصيةتكافرسماتمعرفةخبلؿالتيتـتقكيميامف

 نظريات الشخصية  - ج

 ناحية مف مجاليا في العمماء نظر اختبلؼكجيات نتيجة الشخصية نظريات طبيعتياتعددت
،كمفأىـىذهالنظرياتمايأتي:ككيفيةدراستيا،كبالتاليمازالتالدراساتت جرلبخصكصيا

 نظريات السمات   -9

النظرياتت عد خصائصيـ،ىذه كتحديد كأبسطالنظرياتفيكصؼشخصياتاألفراد أقدـ مف
المختمفة المكاقؼ في نسبيان الثابتة كاستعداداتيـ يمكف إنو حيث خبلؿ؛ مف سماتيـ عمى االستدالؿ

 خصائصسمككيـ)داكد، 2004مبلحظة :24). عفكمفاد "عبارة ىي الشخصية النظرياتبأف ىذه
تحديد مفخبلؿ عمييا كالحكـ الشخصية كبالتالييمكفدراسة ديناميمختمؼالسماتلمفرد"، انتظاـ

السماتىيأف(،كترلىذهالنظريات2011:63)العبيدم،السماتالمتكافرةفييا،كالكامنةكراءسمككو
،كلـيتكصؿمنظركالسماتإلى"نزعاتاالستجابةأكاستعداداتالسمكؾفيمكاقؼمختمفةكمتنكعة"

الشخصية لسمات عمييا كمتفؽ مكحدة قكائـ تحديد 2004)داكد، أ(28-29: كمف ىذه، قطاب
لكجياتنظرأصحابىذهالنظرياتحكؿالسمات:كفيمايأتيعرض،ألبكرت،كآيزنؾ،ككاتؿالنظريات

 "نظرية "جوردون ألبورت: 

أفمفصفاتالسماتأنيامنفردةمستقمة،كقاؿ:"إفالتفردفيالشخصيةىك"ألبكرت"رأم
إلى كقسميا لكصؼالشخصية، الطبيعية الكحدة ألبكرت عد ىا كبالتالي الشخصية"، فيـ مفتاح

عاداتيعكدذلؾلجمعمفالناسفيأمثقافة،كماتمشتركةبيفعامةكخاصة؛العامة:كىيس
كذلؾيعنيأفىناؾتناظربيفاألشخاص،كبالتاليىذه،شائعةفيالمجتمعكأفكاركمفاىيـكقيـ

 التفردالسمات عمى تدلؿ ال ثـ كمف الشخصية، في ألبكرت يعرىا كالطيب)ىتمامانالـ داكد
.(1991:112،118،كالعبيدم

الفرد،خصائصنفسيةعصبيةتحددسمكؾ"ألبكرت"ىااعتبر)الفردية(:أماالسماتالخاصة
،كيمكفمعرفتيامفخبلؿالمبلحظةباالستدالؿ،كأكدعمىأفىذهالسماتنظاـمتكامؿلمشخص

أمأفالشخصيةكؿمتكامؿمفالسمات صنفك، يا فالسماتإلى رئيسية،كمركزية،كىامشية؛
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تعتبرسمةرئيسيةلبعضاألشخاصككنياتسيطرعمييـ،كبالتالييعرفكف:(Cardinal)سيةالرئي
(فييالتييتميزبيااألشخاصبعضيـCentralبيا،كتنـعفسمككيـ،أماالسماتالمركزية)

 مف عددىا كيتراكح بعض، 5عف الثانكية)10حتى السمات أما ،Secondaryفييصفات )
فيمعبعضياالبعضتياعمىكحد"ألبكرت"كأكد،فيتحديدالشخصيةكأسمكبياليستذاتأىمية

؛أمأنياليستكحداتمستقمةبؿمترابطةمعبعضياالبعضكنظاـمتكامؿ،فالسمكؾالشخصية
كاليعكدإلىأكالفعؿالصادرعفشخصىكنتاجمجمكعةسماتمتكافقةمعبعضياالبعض،

.(30-2004:29جسمية،كعقمية،كانفعالية،كاجتماعية)داكد،،كىذهالسماتسمةكاحدة

 "نظرية "ريموند كاتل: 

كصنفياإلىسمات،مشخصيةكأبعادأساسيةمستقرةنسبيانلمفادىذهالنظريةتكافرسمات
مصدر"كاتؿ"مصدريةكسطحية؛كالمصدريةتتألؼمفستعشرةمجمكعة،كىذهالسماتحسب

أفكاتؿ"الشمرمفيىذاالصددأشارت"ك(.2004:30)داكد،لمصفاتالسطحيةأكالظاىرية
 تخفيض بطريقةاستطاع الشخصية سمات قائمة معالجتياىندسية يمكف درجة إلى منظمة

كبالتالياإحصائيان متغيراتفردية"كاتؿ"ستطاع، مفمعالجة بدالن أنماطالسمكؾالكمية معالجة
كمةقمي السماتإلى، قسـ ظاىريةقسميف: كسطحية مركزية، كاتؿ؛ اعتبرىا "التأثيراتالمركزية:

سماتتككينيةكتقسـإلى:الحقيقيةالتيتساعدعمىتحديدكتفسيرالسمكؾاإلنساني،كىيثابتة"،
اأماالسماتالسطحية:يمكفمبلحظتي،شكؿمفخبلؿالمحيطسماتبيئيةت ،كذاتأساسكراثي

لمفرد، العمؿ إنجاز )طريقة لمفرد الكظيفي السمكؾ خبلؿ مف معرفتيا كيمكف كمباشرة، بكضكح
)الشمرم،تعطيانطباعانبسيطانعفالشخصية،كىيقابمةلمتغييركالتعديؿ،كالعبلقةمعاآلخريف(

2007:133-135.)

 " آيزنكنظرية": 

.اإلحباط،كاالنطكاء،كالعصابية،كالذىانية:تتمثؿفيلمشخصيةآيزنؾالسماتالتيحددىا
مثؿ أبعاد إلى باإلضافة ىذا كالديمقراطية،: كالميكنة، كالتعقيد، كالبساطة، كالتطرؼ، المحافظة،

.(2011:63)العبيدم،كالتسمطية
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 النظريات السموكية   -2

النظريات كفؽىذه الشخصية عمىأساسأفىناؾمثيراتكاستجابات؛دراسة بمعنىكؿتقكـ
استجابةتصدرعفاإلنسافتككفردةفعؿلمثير،أمالبدمفالبحثعفالمثيرالذمينتجالسمكؾ؛

كمبلحظتيا تتبعيا يمكف كاالستجابة كمبلحظتو، تحديده، السيؿ مف عمميانفالمثير كبالتاليكدراستيا ،
.(2004:53،58)داكد،نستطيعالتعرؼعمىالشخصية

النظريةكالشخصيةحسب التيىذه الثابتةنسبيان المتعممة "ىيالتنظيماتأكاألساليبالسمككية
مفالناس" كتميزالفردعفغيره يمكفأفيتصؿأكيتغيرحيثإفال، الشخصية متعممةعاداتبناء

مكركثة كليست جيمسكمكتسبة النظرية ىذه أقطاب كمف كميممر:كمنيـ؛، كدكالرد كىؿ، كاطسكف،
.(2011:64)العبيدم،

:مايأتي(62-2004:59)داكد،كمفالنظرياتالتيبرزتفيىذاالجانب

  في الشخصيةنرنظرية "سك ": 

بالمثير،أفالتعرؼعمىالشخصيةيككفمفخبلؿالسمكؾ"نرسك"يرل المبلحظالمحكـك
،كالسمات،كالقدراتالدكافع،كاالخصائصالنفسيةفيمكاقؼمعينة،كأفالصادرعفالشخصك

 تمثؿ الشخصيةكالتي الذىفيكىجكىر في إال كجكد ليا خبلؿليس مف استنتاجيا كيمكف ،
كعميوفعمميةنمكالشخصيةتككفنتيجةاالختبلفاتالبيئيةالتيتؤدمإلىتغييرالسمكؾ؛السمكؾ

ىذا مع كاألشخاصيتكيفكف تتغير التي ىي البيئة أف أم الحياة، دكرة كبالتاليخبلؿ التغير،
يكتسبكفخبلؿذلؾأنماطسمكؾمبلئمة.

  نظرية "ولتر ميشيل" في التعمم االجتماعي المعرفي: 

يعتمدميشيؿفيدراسةالشخصيةعمىالعممياتالمعرفية،كالعممياتالتكسطيةالتيتجرل
المثيرفقط،بؿكبالتاليسمكؾالشخصاليعتمدعمى،داخؿالشخصبيفالمثيراتكاالستجابات

المكجكد الشخص كخصائص البيئية الظركؼ فيـ كاتجاىاتو،ةيتطمب )كفاءاتو، المكقؼ في
ي)تأثيراتالشخصكتكقعاتوكقيموكخططوتكأساليبتنظيرهالذاتي(،ككذلؾتأثيرالمكقؼالظاىرا

كانفعاالتوكرغباتو(.
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عمى قادر نشط منظـ فريد معقد كائف اإلنساف اعتبر كيستطيعفميشيؿ المشكبلت حؿ
االستفادةمفخبراتوكطاقاتوالمعرفية.

،كىذهالسماتيمكفاالستدالؿعمييامفسماتمفالأفالشخصيةنظاـمتكامؿماسبؽيتضحم
األفرادالذميتأتىكاستجاباتلمثيراتفيمكاقؼمتعددةكمتنكعة،كبالتالييمكفظةسمكؾحخبلؿمبل

خبلؿسماتمعينةيظيرىاسمككو.مفالحكـعمىالشخصية
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 القيادة - ثانياً 

األفراد، مف مجمكعة كجدت أينما البشرية المجتمعات كافة في كت مارس ت بلحظ ظاىرة القيادة
األىداؼ لتحقيؽ كحفزىـ كتكجيييـ اآلخريف عمى التأثير في كالميـ البارز لدكرىا جاءت كممارستيا

عمماءا أعارىا قد كلذا كالباحثكفكؿاالىتماـلمتعرؼعمىماىيتياالمرجكة، لنفسكاالجتماعكاإلدارة
القيادة كمفيكمياكالكصكؿإلىس ْبرغكرىا،كلكنيـلـيتكصمكاإلىتعريؼجامعكمانعلمعنىأكلمفيـك

 ينظر التي الزكايا لتعدد كذلؾ الجكىرية، عناصرىا كتحديد لمقيادةإلييا منيـ كاحد الحميد،كؿ )عبد
القيادة،كأىميتيا،كمداخمياسنعرضمايأتي(،كفي2011:23نجـ،؛ك1996:20 كنظرياتيا.،لمفيـك

 مفيوم القيادة -أ

 القيادة لغة   -9

(بأنيامصدرمفالفعؿيقكدق ْكد انكِقي ادة،كاسـالفاعؿمنيا370ىػ:1414،ابفمنظكر)عرفيا
الس ْكؽفالق كدمفاألماـكالسكؽمفالخمؼ،كالقائديطمؽعمىأنؼقائدكي ْجم ععمىقادة،كالق ْكدنقيض

الخيؿأممقدمتو.

يقكد كقاد  مقكد، كالمفعكؿ قائد، فيك كقيادة، كقيادان قكدان قْد، آخذان؛، أماميا أممشى الدابة قاد
:2008ييا)عمر،إليو،كقادالسيارةأمساقياكتكلىتكجيبمقكدىا،كقادالشخصإلىمكتبوأمأكصمو

(.1988:309،جيب؛أمرأسوكدبرأمره)أبككقاد الجيشقيادةن(.1868

يتضحمفالتعريفاتالمغكيةالسابقةلمقيادةأنياتكليزماـاألمكر.

القيادة اصطالحًا  -2
كذلؾيعكدإلىأفالقيادةفيالعصرالقديـمرتبطةبمامنحو؛تعددتتعاريؼالقيادةاصطبلحان

القيادة أف أك لبعضاألشخاص، أخبلقية أك جسدية أك كتعالىمفسماتكقدراتعقمية اسبحانو
العصر في تمامان اختمفت الصكرة كىذه كالكظيفة، بالمكانة ترتبط الجماعة خصائص مف خاصية

فمتطمباتالعصركمكك طغتالحاضر؛ كالتخصصية النكعية إلىأفسمة باإلضافة ىذا تغيرت، ناتو
 اتجاىاتكتخصصاتالباحثيف تعددتبتعدد فتعريفاتالقيادة المؤسساتكالمنظمات، )الكىيبي،عمى

إنويمكفالنظرإلىالقيادةكدكراجتماعيتربكمأكبيف ،كأكدىذهالتعددية"عبكم"حيث(2005:14
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اجتماعية ككظيفة أككعمميةسمككية)عبكم، 2010أككسمةشخصية كمف19: التعريفات(، ماىذه
:يأتي

"النشاطالذميمارسوشخصلمتأثيرفيالناس،كجعميـيتعاكنكفلتحقيؽىدؼ:أنيا "Teadتيد"فياعر 
 .(90-2009:89)كنعاف،يرغبكففيتحقيقو"

 "العبلؽ" عرفيا كما عمى التأثير "عممية األىداؼالمشتركةأنيا: تحقيؽ إلى لمكصكؿ اآلخريف سمكؾ
 (.14-2010:13كالمرغكبة")العبلؽ،

 "العجمي" عرفيا تكجيييـكذلؾ مف القائد تمكف كالتي العامميف سمكؾ في التأثير عمى "القدرة أنيا:
فالقائدكتابعيو"التكجيوالصحيحليحققكااألىداؼالمنشكدةالمتفؽعمييافيظؿعبلقاتإنسانيةجيدةبي

 .(2008:58)العجمي،

مجمكعةالسمككياتالتييمارسياالقائدفيالجماعة،كالتيتمثؿمحصمةتفاعمومع":أنيا"عبكم"عر فيا
أعضائيا،كتستيدؼحثاألفرادعمىالعمؿمعانمفأجؿتحقيؽأىداؼالمنظمةبأكبرقدرمفالفاعمية

 .(20-2010:19)عبكم،"كالكفاءةكالتأثير

"ىيالقدرةعمىالتأثيرفياآلخريفأفرادانكجماعات،كتكجيييـ:أنيا"عبداليادمكحتاتة"عر فاىاكما
فيسبيؿتحقيؽ لدييـ الركحالمعنكية كرفع عمىالعمؿ، كحفزىـ الثقة، كبناء مفأجؿكسبتعاكنيـ

 .(2012:208األىداؼالمنشكدة)عبداليادمكحتاتة،

"تحديدالرؤيةكاالستراتيجيات،كتعبئةأعضاءالمنظمةكأصحابالمصالح:أنياكذلؾع رفيا"السكارنة"
المختمفةخمؼالرؤيةكاالستراتيجيات،كتحفيزكتشجيعالناسمفأجؿتحقيؽالرؤيةبصرؼالنظرعف

 .(2010:19المعكقات")السكارنة،

كع  كآخركفIvancevich"رفيا "ع" العبلقة"أنيا ذات األىداؼ  لتحقيؽ الناس في التأثير ممية
(Armstrong, 2009: 4).

عر فيا"جيمسىانتر"أنيا:"مياراتالتأثيرفيالناسمفأجؿالعمؿبحماسعمىتحقيؽأىداؼكذلؾ
:2004محددةباعتبارىاتحددالمصمحةالعامةالمشتركة،بشخصيةأخبلقيةقكيمةتكحيبالثقة")ىانتر،

32.)
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اآلخريف،كلكفمجاؿالتأثيرفييافينجدأنياتركزعمىالتأثيرالسابقةالتعريفاتإلىكبالنظر
أخذصفةالعمكمية؛أمأفالقيادةمفخبلؿىذهالتعريفاتتغطيالمجتمعكموبمعنىأفالقيادةقيادة

،كالتقتصرعمىمجاؿمعيف،القائدبيايتمتعالتيالشخصيةكالصفاتالسماتمفقكتياتستمدعامة
بمفيكمياط بقتالقيادةماذاا كبؿنجدىافياألسرة،كالعشيرة،كالمسجد،كالكنيسة،كالمدرسةكغيرذلؾ،

كأصبحتكالمؤسسات،المنظماتالقطاعيفالعاـكالخاصعمىكجوالخصكصأمفيفيالسابؽالعاـ
ف باإلدارة فيممارسةلمقيادةجديدمفيكـيفكببينياالتمييزيمكفمرتبطة الرسمية عمىالسمطة يعتمد

 اإلداريةالقيادةعميوي طمؽالشخصية،كالصفاتالسماتإلىإضافةأعمالو القيادية؛ ككفالشخصية
 )نجـ، التنظيـ اإلدارمفي منصبيا خبلؿ مف 2011تمارسالقيادة ك23: ؛ 2013حكرية، :411،)

إداريةالحاليةالدراسةكككفمحكر لياقيادة مفخبلؿبعضالتعريفاتالتيكضعيا فسنكضحمعناىا
:،كىيكمايأتيعمماءاإلدارة

"عمميةالتأثيرالتييمارسياالمديرفيمرؤكسيوإلقناعيـ:أنياOdonnel" كأدكنيؿKontzككنتز"عرفيا
اكحثيـعمىالمساىمةالفعالةبجيكدىـفيأداءالنشاطالتعاكني"،كعرف "القدرة:أنيا"دركيشكتكبل"ىا

ككالئيـ كاحتراميـ كسبطاعتيـ يتسنىبيا بطريقة كتكجيييـ المديرعمىمرؤكسيو، التييستأثربيا
.(2012:18كخمؽالتعاكفبينيـفيسبيؿتحقيؽىدؼبذاتو")كبللده،كشحذىمميـ

ع ِرفت األكامر:أنياكما صدار كا  القرار صدار كا  إتخاذ اإلدارمفيمجاؿ القائد "النشاطالذميمارسو
تحقيؽ بقصد التأثيركاالستمالة عفطريؽ الرسمية السمطة باستخداـ كاإلشراؼاإلدارمعمىاآلخريف

.(2007:25ىدؼمعيف")عبكم،

رقابةعمىاآلخريف،بقصدتحقيؽاليدؼالعاـ"القدرةالفائقةعمىالتكجيوكالتنسيؽكال:أنياكذلؾع ِرفت
أك كاقتناع، الذميجعؿالمرؤكسيفيتبعكفقائدىـعفرضا كذلؾعفطريؽالتأثيركالنفكذ لممنظمة،

.(2010:18باستعماؿالسمطةالرسميةعندالضركرة")السكارنة،

" تخا:أنيا"رسبلفكعرفيا كا  كاالتصاؿ كالتنسيؽ التكجيو عمى بيدؼتحقيؽ"القدرة كالرقابة، القرارات ذ
غرضمعيف،كذلؾباستعماؿالتأثيركالنفكذأكباستعماؿالسمطةالرسميةعندالضركرة")عبدالحميد،

1996:47).
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"المقدرةعمىالتحفيز،كالتأثير،كتمكيفأفرادالمنظمةمفالمشاركة:بأنيا"كآخركفHouse"عرفياكما
.((Armstrong, 2009: 4"فيأىدافيا

القدرةالتييستأثربياالمديرىي:"اإلداريةمفخبلؿالتعريفاتالسابقةيرلالباحثبأفالقيادةك
فيشخصيتو مفسماتقيادية بو يتمتع كذلؾبما مرؤكسيفكغيرىـ، بالتنظيـ عمىأصحابالعبلقة

ك االنفعالي، كالكجداني المعرفي، كالعقمي الجسمي، األربعة تكجيييـبأبعادىا كبالتالي االجتماعي،
رشادىـكشحذىمميـكحفزىـ،كزرعالمحبةكالتعاكفكالثقةفيمابينيـ،كاستيعابيـككسبثقتيـلمعمؿ كا 

."سكيانكطكاعيةلتحقيؽأىداؼذلؾالتنظيـ

 عناصر القيادة   -3

كالتتحقؽبغيابأفعمميةالقيادةتقكـعمىثبلثركائزأساسية،أدبياتالدراسةيتبيفمفخبلؿ
أحدىا،كتتمثؿفيكجكدالقائد،كالجماعةالتيتتبعو،كاليدؼالذميسعيافإلىتحقيقومفخبلؿتأثير

الجماعة في ،القائد كضح عنصريف"كنعاف"كقد بيف متبادلة اعتمادية عبلقة عمى تقكـ القيادة بأف
ؤتيأكميابيذيفالعنصريف،بؿالبدمفكجكدالقائدكالجماعةالتييقكدىا،كىذهالعبلقةالتأساسييف؛

ىدؼمحددكعنصرثالثفيالعمميةيشكؿنقطةالتقاءىامةبيفالقائدكالجماعة،كيتـالسعيلتحقيقو
:2009مفخبلؿتأثيرالقائدفيالجماعةكفيالمقابؿاستجابةالجماعةليذاالتأثيربرغبتيـ)كنعاف،

اصرالقيادةىي:كجكدمجمكعةمفاألفراد،كأىداؼلممجمكعةمتفؽعمييابأفعن"العبلؽ"كذكر.(96
عمى إدارمكقرارصائبكقدرة كفكر ذمتأثير المجمكعة بيف مميزمف كقائد إلييا، تسعىلمكصكؿ

 العبلؽ، ( اإليجابيفيسمكؾالمجمكعة 2010التأثير كعميو54: .) عمميةيرلالباحثبأف القيادة
،كىي:اثةعناصر،كالتقكـبغيابأحدىمتكاممةبثبل

كجكدجماعةمفالناس-األكؿالعنصر

جماعةمنظمةمفشخصيفأكأكثر،يشعركفبالمسؤكليةالمشتركةتجاهاألىداؼالتييسعكف
 لتحقيقيا،كبالتالييعمؿأفرادىذهالجماعةكيتفاعمكفتفاعبلنقكيانلتحقيؽتمؾاألىداؼ.

القائد–العنصرالثاني
كىكشخصعمىقدرالمسؤكلية،ذكعقميةناضجة،كفكرنير،كنضجانفعالي،كرأمسديد،
بتعاكنيـ كذلؾ كغيرىـ، الجماعة في اإليجابي التأثير عمى الشخصقادر ىذا صائب، كقرار
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ي سعى التي األىداؼ تجاه كجيكدىـ لنشاطيـ لتكجييو طكاعية كاستجابتيـ بو، كتأثرىـ معو،
يعيفمفقبؿسمطةخارجةعفلتحقيقي أكقد الجماعةمفبيفأعضائيا، تختاره قد كالقائد ا،

 الجماعة.
أىداؼمحددة-العنصرالثالث

كتصب،يسعىالقائدكالجماعةسكيانلتحقيقيا،كمفالميـفيىذهاألىداؼأفتككفكاضحة
كمجاؿكالجماعةالقائدبيفقاءااللتفيالمصمحةالعامة،كيقتنعبياالجميع،ككنياتشكؿمحكر

 .نشاطيا

العمميةالقيادية،يخطط،محرؾكمفىنانرلبأفالقائدعنصرأساسيمفعناصرالقيادة؛فيك
العمؿ النجاز ىمميـ كيشحذ كيشجعيـ، كيحفزىـ، كيكجييـ، كيستكعبيـ، فيالجماعة، كيؤثر كينظـ،

لتحقيؽاألىداؼ،فالجماعةببلقائدكالجسدببلرأس.

 أىمية القيادة   - ب

الد عمى يدؿ فإنما ذلؾعمىشيء دؿ ف كا  القدـ، منذ كالشعكبالقيادة الياـمارستاألمـ كر
َيا َأيَُّيا الَِّذيَن ﴿كالرئيسالذمتمعبوالقيادةفيالحياة،كألىميتياحثعميياالقرآفالكريـفيقكلوتعالى:

-صمىاعميوكسمـ-(،كأمرالنبي59:)النساء﴾َآَمُنوا َأِطيُعوا المََّو َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوُأوِلي اأْلَْمِر ِمْنُكمْ 
"إذا خرج ثالثة في سفر فميأمروا بتعييفالقائدفيأقؿالتجمعاتالبشريةحيفقاؿعميوالصبلةكالسبلـ:

.(4/249داكديسنفأب)أحدىم"

ككفالقيادةىيرأس"العمرك"ف بي  لمقيادة؛ أكتشكيؿأكتجمع فيأمتنظيـ أىمية بأفلمقيادة
،كتتعددأشكاليا،كمنكطبياكظائؼاجتماعيةضركرية،كبالتاليتعمؿعمىترشيدكتدعيـكتقكيـ اليـر

.(1987:7)العمرك،العمؿالجماعيمفخبلؿتغييراتجاىاتالناسكتنميةقدراتاألفرادكالجماعات
ككفالقيادةليادكررئيسفيتحسيفاألداء،األمرالذميؤدمإلىمخرجاتذاتجكدةكتتجمىأىميتيا

كبالتالي آني، المجاالتكبشكؿ مف كغيره كصناعتو بخدماتو كينافس يفتخر مميز مجتمع
(Kashfi, 2007: 8).

األساسيةالتيتستطيعالمنظماتعفطريقياتحقيؽغايتياأفالقيادةتعد"األداةب"عياصرة"كذكر
المثمى،كىيالتيتستطيعالتنظيـكالتنسيؽبيفالعناصرالمختمفة،لتصؿبالمنظمةإلىالتكامؿالمأمكؿ
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المعيارالذميتحددعمىضكئوأف"حسف"كأضاؼ،بيفمدخبلتالعمميةاإلداريةالماديةمنياكالبشرية"
،كتتفانىفيممارسةدكرىاالقيادمكتحمؿاألعباء،كجكدقيادةتتحمىبسمات،ىكتنظيـإدارمنجاحأم
.(2008:23)العتيبي،النيكضباألمةنحكالتقدـكالرقيكبالتالي

فظاىرةالقيادةتيـالجميع؛الفردكالتنظيـكالجماعة،كركزالباحثعمىأىميةالقيادةلمتنظيـككف
بالكزاراتالفمسطينيةبقطاعغزة؛فقيادةةإداريشخصياتقياديةالمدراءالعاميفكالدراسةالحاليةتتناكؿ

تعنيحيكيتوكاستمراركجكده،كيتأتىذلؾمفتأثيرالقيادةعمىمكظفييا التنظيـىيركحو،كفعاليتيا
ك كتصارحيـ كتكجييـ فترشدىـ اإلدارية؛ جكانبالعممية كؿ الفجكاتالنفسيةمفخبلؿ كتزيؿ تحفزىـ

كاالجتماعيةبينيـكبينيا،كمفثـيدرككفأىداؼالتنظيـكيقتنعكفبيا،كيعممكفجاديفكبكؿإخبلص
.(2009:121)كنعاف،كتعاكفعمىتحقيقيا

التييراىا"عبلقي"األسبابخبلؿتنبعأىميةالقيادةاإلداريةفيالكزاراتمفبأنورلالباحثكي
،كىيكمايأتي:(18-2012:17غامدم،)ال

 أنياالكسيمةالتيالغنىلمقائدعنيالتحكيؿأىداؼالكزارةالمطمكبةمنوإلىنتائج. -1

 تصبحكؿالعناصراإلنتاجيةعديمةالفعاليةكالتأثيرفيالكزاراتبدكفالقيادةاإلدارية. -2

 تحقيؽأىداؼالكزاراتبدكفقيادة.يفقدكؿمفالتخطيطكالتنظيـكالرقابةالتأثيرفي -3

 التستطيعالكزارةتصكرالمستقبؿكمفثـتخطيطتقدمياكازدىارىاالمستقبميبدكفالقيادة. -4

 بدكفالقيادةيصعبعمىالكزارةالتعامؿمعمتغيراتالبيئةالخارجيةالتيتؤثربطريقة -5

كمة.مباشرةأكغيرمباشرةفيتحقيؽالكزارةألىدافياالمرس

تصرفاتالقائداإلدارمكسمككوىيالتيتحفزاألفرادكتدفعيـإلىتحقيؽأىداؼالكزارة. -6

 مداخل القيادة ونظرياتيا  - ت

كىاكؿاالىتماـ،لماليامفدكررئيسفيكل اىتـالعمماءكالباحثكفكالدارسكفبظاىرةالقيادة،كأ 
تـإيجادكمفتمؾالدراساتالتيتطكرتعبرفترةطكيمةلتفسيرىا،حياةالشعكب،كأجركادراساتعديدة

مداخؿمتنكعةيمكفمفخبللياالتعرؼعمىالشخصيةالقيادية،كمفخبلؿىذهالمداخؿظيرالعديد
زاؿمفالنظريات فما استكتعمىالجكدم، اليعنيبأفالسفينة كىذا كسمكؾالقائد، القيادة، لتفسير
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المج في كمفالبحثكالتطكير االىتماـ، محؿ ذاتو الاؿ مداخؿتقسيماتىذه عمى: المرتكزة المداخؿ
كالقائد المرؤكس، عمى المرتكزة كالمداخؿ المكقؼ، عمى المرتكزة المداخؿ كالمداخؿ )نجـ،الحديثة،

2012:68-69).

المدخؿ،كالمدخؿاالجتماعي،كالمدخؿالفردم:القيادةإلىأربعةمداخؿمداخؿ"كنعاف"كصن ؼ
.(2009:307)كنعاف،االتجاىاتالحديثةفيخصائصالقيادةاإلدارية،كالتكفيقي

إفاختمفتلفظانإالأنياقريبةمفبعضياالبعضكتصبفييتضحمماسبؽأفمداخؿالقيادةك
ييمكفتصنيفياإلىمدخؿفردم)المدخؿالمرتكزعمىالقائد(،كمدخؿاجتماعبالتالينفسالمعنى،ك

)المدخؿالمرتكزعمىالمكقؼ(،كمدخؿتكفيقي،كالمداخؿالحديثة.

 :)المدخل المرتكز عمى القائد( (Individual Approach) المدخل الفردي  -9

القياديةبسمةأك فيكؿالمكاقؼمرتبطةبتمتعالشخصية عمىالقيادة المدخؿالقدرة يعتبرىذا
المداخؿالتيتفسرالقيادةكتأثيراتياعمىاآلخريفمفخبلؿشخصيةمجمكعةمفالسمات،كىكمفأقدـ

:مفنظرياتىذااإلطارالقائدذاتو،ك

  نظرية الرجل العظيم(The Great Man Theory): 

مكتسبة"؛ كليست "مكركثة القيادية كالسمات يصنعكف"، كال يكلدكف "القادة النظرية ىذه مفاد
 األفراد، مف قميؿ عدد في تتكافر القيادية السمات أف مفكبمعنى محدكد عدد عمى مقتصرة  القيادة

.(2009:309)كنعاف،العائبلت،كىؤالءالقادةىـجكىرالتغييرفيالمجتمع

كفرضىذهالنظريةاليتحقؽدائمان،فمفينجحمعجماعتومفأمثاؿىؤالءالقادةقديعجزمع
كعمىالرغـمفذلؾإالأنياتعتبرحجراألساس،ذاتياأكجماعةأخرلفيبعضالظركؼالجماعة
.(2008:31)العجمي،نيعميونظرياتقياديةأخرلالذمب 

دالشخصكمعوسماتكخصائصالقيادةكل أفمفادىذهالنظريةي ب"صبيح"كفيالسياؽذاتوأشار
بشخصياتيقاؿ ذلؾ عمى كدلؿ  العكس، اإلسكندرأك أمثاؿ لمقيادة القدراتالطبيعية لدييـ أف عنيـ

.(2007:19األكبر،كنابميكف)بمبيسي،
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   نظرية السمات(Traits Theory): 

ى القيادة كنجاح لفاعمية األساسية العكامؿ بأف النظرية ىذه كالخصائصيتفترض السمات
.(2012:71)نجـ،الشخصيةالماديةكاالجتماعيةكالعقميةكغيرذلؾمفالسماتذاتالعبلقة

بأفىذهالنظريةتشترطضركرةامتبلؾالقائداإلدارمعدةصفاتأكخصائص"عبدالحميد"كأكد
يةاتفقكاعمىتكافرقدرعامةكمتنكعةجسمانيةكذىنيةكمكتسبةكشخصية،كبيفبأفأنصارىذهالنظر

الرئيساإلدارمحتىيصبحقائدانإداريان،كعدـاختبلفيامفقائدآلخر،شخصيةىاـمفىذهالصفاتفي
بغضالنظرعفطبيعةالمنظمةأكالجماعةالتييقكدىا،أكالمكقؼالذميكاجيو،كعمىالرغـمفذلؾ

الصفاتبسبب ىذه قائمة عمى يتفقكا لـ أنيـ الدراساتالتيأجركىاإال الحميد،اختبلؼنتائج )عبد
1996:73-75).

كممايؤخذعمىىذهالنظريةأنياالتفسرظاىرةالقيادةعمىالمطمؽ؛حيثإفالعمماءكالباحثيف
،كبالتاليشخصيةالقياديةكالمؤلفيفأكجدكاقكائـعديدةكمختمفةلمسماتالقياديةالتييجبتكافرىافيال

ىذاباإلضافةإلىأفىناؾقادةناجحيفيتمتعكفببعضمف،يتفقكاعمىقائمةمحددةلمسماتالقياديةلـ
السمات بسماتتختمؼعف يتمتعكف أيضان ناجحكف آخركف قادة ىناؾ المقابؿ كفي السماتالقيادية،

.(2009:343)كنعاف،القيادية

،يرلالباحثبأفذلؾالينقصمفأىميتيافيكعمىالرغـمفاالنتقاداتالمكجيةليذهالنظرية
فكانتمحددةفإنياتدلؿادةالقاتفيشخصيالتعرؼعمىالقادة،حيثإنوالبدمفتكافرسمات كا 

عمىأىميةىؤالءالقادةلمقيادة،كمدلتعاطييـكتأثيرىـفياآلخريف،كبصكرةغيرمباشرةسماتاإلنساف
"تعتبرأساسبناء:بأفىذهالنظريةعمىأىميةىذهالنظريةحيثقاؿ"فآؿياسي"ىيسمككو،كقدأكد

الشخصيةالباحثسماتقدتبنى(.ك2010:28الشخصيةكتككفبمثابةالمرشدلسمككيا")آؿياسيف،
الدراسةالحالية.فيكمعيارالقيادية

  :(Social Approach) المدخل االجتماعي  -2

الم ىذا إلىأفدينظر يرتبطبالمكقؼاالجتماعيالذمت خؿ خصائصالقيادة ارسفيوم تحديد
القيادة؛فالقائدالفعاؿفيمكقؼ،قداليككففعاالنفيمكقؼآخركذلؾيعكدإلىأفالمناخاالجتماعي
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مكقؼيتطمبسماتكصفاتمعينة لممكقؼلكؿ دالة بأنيا رياضيان لمقيادة ينظر المنطمؽ ىذا كمف ،
.(352-2009:351)كنعاف،االجتماعي

ي سمىىذاالمدخؿبالمكقفينظرانألفأصحابىذاالمدخؿعمماءاالجتماعيركفأففيالمكقؼ
عددمفالعناصرالمختمفةالتيتتطمبقيادةمعينة،كي سمىأيضانبالمدخؿالكظيفيكماأشارالمصدر

فالقائدىك الكظيفيةالتييتطمبياذاتوألفأساسالقيادةىكأساسكظيفيتخصصي؛ صاحبالميارة
بي ف"طكالبة"كأكدذلؾ،(2005:19المكقؼ،كىكالذميمـبدقائؽالكظيفةكظركفيا)الكىيبي، عندما

كنمطسمكؾالقائدفيمكقؼمحددىيبحد المدخؿالمكقفيىكأفكظائؼالقيادة بأفمؤدلفمسفة
النظرياتالتيظيرتفيىذااإلطار:(،كمفأىـ2008:30ذاتياقيادة)طكالبة،

 نظرية الموقف (Situational Theory): 

تعتبر"نظريةالمكقؼ"مفأبرزالنظرياتالتيظيرتفيىذااإلطارنتيجةفشؿنظريةالسمات
مفيكـىذهالنظريةأفكؿمكقؼقيادممعيففيكضعمعيارثابتلتحديدخصائصالقيادةاإلدارية،ك

عمىيتطمبسمات السماتالتيتدلؿ ىذه فيتحديد المؤثر العامؿ فالمكقؼىك كخصائصنسبية،
القائد كيتجمىذلؾبكضكحنجاحكفعالية المجتمعات؛ داخؿالمجتمعكالتنظيماتاإلدارية،عمىصعيد

القياد كالمنصب التنظيـ، بيا يمر التي كالمراحؿ الكاحد، التنظيـ في الكظيفية كالمستكيات مالكاحد،
ىناتختمؼمفمكقؼآلخركحسبالمكقعالقيادمالقياديةكمياراتيافسماتالشخصية،المطمكبشغمو
 بؿالذمتشغمو، عمىمفتتكافرفييـسماتكقدراتمعينة، حكران النظريةالتجعؿالقيادة كعميوىذه

"القادةيكلدكفكاليمكفألمشخصأفيككفقائدانفيبعضالمكاقؼ،كماأنياتدحضمقكلةأكفكرة
كنعاف،يصنعكف"،كتؤكدعمىأنوبالتعميـكالتدريبيمكفاكتساببعضالسماتكالمياراتالقيادية (

الدراسةالحاليةالضكءعمييافيمطناالكزاراتالتيسكعمىصعيد.(2009:353-354،357-358
لم السماتكالمياراتالمطمكبة النظرية حسبىذه القيادة العميامستفي تمؾكياتاإلدارية تختمؼعف

الدنيا.مستكياتاإلداريةلكسطى،كالتيبدكرىاتختمؼعنيافيالمستكياتاإلداريةاالمطمكبةلمقيادةفيال

كالصفاتكالمياراتالمطمكبتكافرىافيالقائداإلدارمتعتمدأساسانعمىالظركؼكالمكاقؼالتي
الذ القيادم المكقع كعمى يشغموأكجدتو، الثانية،ف؛م العالمية الحرب ظركؼ أبرزتيا "ىتمر" شخصية

 مصر عمى الثبلثي العدكاف ظركؼ أبرزتيا الناصر" عبد "جماؿ ،ـ1956كشخصية
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تحميؿالكظائؼكالمكاقؼلمكشؼعفالخصائصأك إلىضركرة النظريةجذباالنتباه يميزىذه كما
عدـاتفاؽأنصارىاعمى-كمفبابالنقدلمنظرية-كفيالمقابؿ،تكافرىافيالقادةالصفاتالتيينبغي

بالعبلقاتاإلنسانية، كاالىتماـ بالعمؿ، االىتماـ إلىشكميف: مفقسميا فمنيـ أنماطالسمكؾالقيادم؛
ربعةأنماطكمنيـمفقسمياإلىثبلثةأنماط:األكتكقراطي،كالديمقراطي،كالحر،كبعضيـقسمياإلىأ

كثيران كالميتـ األفراد)المرتبط(، مع بالعبلقات كثيران كالميتـ بالعمؿ)المتفاني(، كثيران الميتـ رئيسة:
كنعاف،؛ك93-87،91-1996:86)عبدالحميد،بكمييما)المتكامؿ(،كالغيرميتـكثيرانبيما)المنعزؿ(

2009:368).

كأفالمكاقؼىيالتيتبرزالقياداتكتكشؼ،ليدالمكقؼبأفالقائدك"قنديؿ"كفيالسياؽذاتوأكد
كعميوفالقيادةمشاعبيفالجميعكالتقتصرعمىعددمحددمفالناس؛عفسماتيـكمياراتيـكقدراتيـ

.(2010:45،46)قنديؿ،

كيؤكدالباحثعمىأفكؿمكقؼمعيفيتطمبسماتكصفاتمحددةيتصرؼمفخبللياالقائد
فيىناؾسماتكخصائصأساسيةأفبؿ،مففراغلـتأتِىذهالسماتبأفيرلاليدؼ،كبمايحقؽ

تصرؼحسبالمكقؼ.تجعمياتالشخصيةالقيادية

:(Combination Approach) المدخل التوفيقي  -3

المدخؿلمقيادةعمى المدخؿبيفالمدخميفالسابقيفالسماتيكاالجتماعي،كينظرىذا يجمعىذا
كعناصرالمكقؼكخصائصالجماعة،كيتحقؽنجاحالقيادةالشخصيةثمرةلمتفاعؿبيفسماتالقائدأنيا

الثبلثة العناصر ىذه بالمكقؼبتفاعؿ المحيطة المتغيرات كجميع القيادية الشخصية بيف تفاعؿ أم ،
.(373-2009:372)كنعاف،القيادمككؿ،كعمىكجوالخصكصالمجمكعةالعاممة

السيا كفي بي ف ذاتو عمى"الكىيبي"ؽ يركز إنو حيث المدخؿ ىذا يفضمكف اإلدارة عمماء بأف
خصائصالقيادةاإلدارية،كعمىالعبلقاتاإلنسانيةبيفالقائدكالعامميف،كالتيبدكرىاتجعموقادرانعمى

 )الكىيبي، بنجاح مشكبلتالعمؿ كمكاجية مشكبلتيـ، 2005حؿ النظرياتا20: أبرز كمف لتي(،
ظيرتفيإطارالمظيرالتكفيقي:
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 النظرية التفاعمية (Interactional Theory)  : 

كمرؤكسيو؛ القائد بيف اجتماعي تفاعؿ عممية أنيا عمى النظرية ىذه بمفيكـ القيادة إلى ينظر
تتحددبمدلقدرةالقائدعمىالتفاعؿمعأعضاءالجماعة،فالسماتالقياديةالتيتحددنجاحالقائدىنا

أىدافيا كتحقيؽ مكاقؼمعينة في فييا عمى؛كالتأثير ي بنى النظرية ىذه في خصائصالقيادة فتحديد
عدمفىذهبعادثبلثةكىي:شخصيةالقائدكعناصرالمكقؼكمتطمباتالمرؤكسيف؛فكؿب أالتفاعؿبيف

.(374،377-2009:373)كنعاف،البعديفاآلخريفاألبعاديؤثرفي

التفاعؿ"قنديؿ"كأضاؼ يمـز بأفالقيادةعمميةتفاعؿاجتماعي،كلنجاحيا الجانبمبينان فيىذا
ما بيفسماتشخصيةالقائدكنمطسمككوكجميعالمتغيراتالمحيطةبالمكقؼالقيادمالكميكالسيما

كتتفاعؿفييامجمكعةمفالعكامؿ،بأفالقيادةعمميةمعقدةمتكاممة؛ردفانتعمؽمنيابالمجمكعةالعاممة،م
:أتيتتمثؿفيماي(60-2010:59)قنديؿ،

 خصائصالمديرالشخصية)الحاجات،الدكافع،التجاربالسابقة،التعميـ(. -1

 خصائصالمرؤكسيفالشخصية)الحاجات،الدكافع،التجاربالسابقة،التعميـ،التكقعات(. -2

 طبيعةالعمؿ،كطبيعةالجماعةكالعكامؿالتنظيمية. -3

 األنماطالسمككيةلمقائدمفحيثعكامؿالنظاـكاألساليبالقيادية. -4

 النتائجاإلنتاجيةكالرضاالكظيفيكدكرافالعمؿكالدافعية. -5

 الحميد"كيكضح السمات"عبد نظريتي مزايا بيف جمعت النظرية ىذه أف مف الرغـ عمى بأنو
كفيآف القيادية بالعممية عبلقة التيليا كالعناصر العكامؿ تفاعؿكؿ كأخذتفياعتبارىا كالمكقؼ،

كاحد،إالأنيالـتستطعمكاكبةالتطكراتالحديثة،بمعنىأنياغيرقادرةعمىتحديدخ صائصكمفيـك
القيادةالذميتبلئـمعالفكراإلدارمالمعاصر،كىذاممادفعالعمماءكالباحثيفإليجادقياداتعصرية

.(1996:100)عبدالحميد،بديمة

 االتجاىات الحديثة في خصائص القيادة اإلدارية  -4

كأ الحياة، مناحي جميع إلى دخمت فالتكنكلكجيا ؛ يـك بعد يكمان تتطكر قريةالحياة العالـ صبح
صغيرة النيضة؛كعميو، كاألساليبلتكاكبىذه النظرياتكالمفاىيـ مف كثير كتغير تطكر مف فبلبد
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القيادة مداخؿ كفاية عدـ الحديثة التطكرات أثبتت القيادة؛ كنظريات مداخؿ صعيد كعمى العممية،
بالعمماءبالبحثفيذلؾاالتجاه،كالمكقفية،السماتية كالتفاعميةعمىتحديدخصائصالقيادة،مماحدا
(،كمفالنظرياتالتيبرزتفيىذاالجانب:64-2010:60)قنديؿ:

  كارزمية الالنظرية(Charismatic Theory): 

الجذابة الشخصية ىك لعقكليـالكارزما كالخالبة فييـ،  كالمؤثرة لآلخريف، كمشاعرىـ،المميمة
كبالتاليتحريكيـنحكأىدافيابيسركسيكلةكدكفعراقيؿ،فييشخصيةلياقبكلياإالىيان،كىذا
المصطمحقديـحديث؛كزادأىميتوحديثانالتكاصؿكانجازاألعماؿالكتركنيانعبرشبكةالمعمكمات

ياسكاءعفقربأكبعد،العالمية)االنترنت(،فيذهالشخصيةتؤثرفيالعامميففيالمنظمةذات
،كىما:(90-2012:89)نجـ،خصائصالقائدالكارزماامكىناؾنمطافتتجمىفيي

 التنظيـ-األكؿ رؤية عف لمرؤكسيو يعبر أف يستطيع فبكارزميتو الرؤية: ذك الكارزما
 المستقبمية،كمايمكفتحقيقو،كبالتاليقبكليـلياكالعمؿمفأجؿتحقيقيا.

كذلؾمفخبلؿ-الثاني األزمة، يستطيعمكاجية فبكارزميتو عمىاألزمة: المستند الكارزما
اإلتيافبأساليبجديدةلذلؾ،كتييئةاألجكاءلمعمؿ،كتكزيعو،كبالتاليتفاعؿالمرؤكسيفمفأجؿ

 إنقاذالتنظيـ.

لمتأثيرفيالمرؤكسيفبأفالقائدالكاريزميىك"القائدالذملديوقابمية"العامرمكالغالبي"كأضاؼ
عالية ثقة الكاريزمي: القائد كمفصفات التكقعات"، يفكؽ أداء عمى منيـ لمحصكؿ كاإللياـ باإليحاء
كمكاكبة بالتغيير، اإليماف كخارؽ، معتاد سمكؾغير لآلخريف، كمقنعة كاضحة مستقبمية رؤية بالنفس،

الصفاتتحقؽكتثبت كىذه كاألحداث، لمقائدالتغيراتالبيئية الكاريزمية الغالبي، :2007)العامرمك
446).

 النظرية التحويمية (Transformational Theory) : 

التيتؤدمإلىنجاحالمنظمةمفخبلؿالتأثير"قنديؿ"عرؼ التحكيمية"بأنياىيالقيادة القيادة
القائد الدكرالذميقكـبو التحكيميةيكشؼعنو فتحديدخصائصالقيادة الكامؿعمىسمكؾالتابعيف"،

امةلمفريؽالتحكيمي،كذلؾبغرزهفيمكظفيوالكالءكاالنتماءلممنظمةكحبعمميـككضعالمصمحةالع
فكؽأممصمحة،كالسعيدائمانلتطكيرطرؽأداءالعامميف،كالحثعمىالتحميباألخبلؽكالقيـكالمثؿ،
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كتشجيعيـعمىاالبتكاركالتجديد،كطرحأفكارجديدة،كمشاركتيـفيالقراركحؿالمشكبلت،كبيفبأف
:2010)قنديؿ،كاإلبداع،كركحالمخاطرةالقيادةالتحكيميةتعتمدعمىثبلثةعناصرأساسية:التغيير،

60-61).

بأفالقيادةالتحكيميةىي"قيادةإيحائيةتعمؿعمىالتأثيرفيالمرؤكسيف"العامرمكالغالبي"كبيف
ممكف" باألعماؿعمىأحسفكجو لمقياـ كبير عمى؛بشكؿ كأىمية قيمة ذك يتحقؽتغيير فمفخبلليا

المرؤكسيفكالمنظمة كثقافتيا،،صعيد كىيكميا كاستراتيجياتيا رسالتيا ليا محبكة منظكمة كبالتالينجد
التكنكلكجي كالتطكر كاإلبداع، العامميف، كأداء بالعمؿ االرتقاء خبلليا مف تتمتع،محقؽ كيذه كقيادة

كبةبخصائصمثالية،كىيكماذكرىانفسالمصدر:الرؤكية،الكاريزما،الرمزية،التمكيفلآلخريف،خص
الخياؿ،النزاىة،كتتميزالقيادةالتحكيميةعفالكاريزميةككنياذاتقدراتخاصةإلحداثالتغييركتحقيؽ
لحؿ جديدة طرؽ استخداـ عمى كمساعدتيـ كاىتماماتيـ حاجاتالمرؤكسيف تنظيـ طريؽ اإلبداععف

.(2007:447كالغالبي،المشاكؿالقديمةكتشجيعيـعمىمناقشةالحالةالراىنةدائمان)العامرم

بأفمميزاتالقيادةالتحكيميةبأنياقيادةمتحكلةمتغيرةمستجيبةلمتطكر،سمككيامتبلئـ"نجـ"كأكد
لبناء كاألفكار المتقاسمة كالقيـ الرؤية عمى تركز ليـ، كمم كنة سمكؾكاتجاىاتالعامميف كمتكيؼمع

تىمفخبلؿأبعادىااألربعةالتيذكرىا:االعتبارالفردم،العبلقاتكانجازاألعماؿ،كىذهالمميزاتتتأ
  .(89-2012:88المحاكاةالذىنية،التحفيزالطمكح،كالتأثيرالمثالي)نجـ،

 كالطيطي"كيقكؿ سمرة شعبافكأبك "أبك "بأف يرلأففيصاحب"Burnsبيرنز  المفيـك ىذا
 التحكيمية فالقيادة المستمر، التغيير القيـالقيادة عمى التركيز مع كالمنظمات، األفراد تغيير إلى تؤدم
.(2007:4،أبكشعبافكأبكسمرةكالطيطيكاألخبلؽكالمعاييركاألىداؼبعيدةالمدل)

   النظرية االستراتيجية(Strategic Theory): 

بأف"االستراتيجية"ىيتصكربعيداألمدلماتسعىالشركةأفتككفعميوفيالمستقبؿ"،"نجـ"بيف
عرفاىابأنيا"عمميةكضعاألىداؼالتنظيميةكتكجيوجيكد(Mintzberg and QUINN)كأشارإلىأف

خصائصالقيادة  ذاتو كحسبالمصدر األىداؼالتنظيمية"، انجاز العامميفكأصحابالمصالحنحك
االستراتيجيةتتمثؿفي:الرؤيةالمتميزة،القدرةعمىتحقيؽالتكافؽ،القدرةعمىاالبتكاراإلدارم،التركيز

.(143-136،141-2012:131،135،)نجـاالستراتيجيعمىاألفراد،القيادةاألخبلقية
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مستمر،كينحصرستراتيجيةعنصرفعاؿفيتطكيرالمنظماتبشكؿالقيادةاإلأف"الزعبي"أشارك
اإل كضع االتجاه، تحديد التالية: الخمسة فياألمكر العامميفنشاطيا تمكيف التنفيذ، مكضع ستراتيجية

اإل كتطكير اإلالستبلـ القابمية كتطكير الفعالة، النقاط تحديد القادة،ستراتيجيةستراتيجية، كبالتالي
فشميا أك المنظمة نجاح عف المسؤكلكف ىـ استراتيجيان،اإلستراتيجيكف كالمخططكف المفكركف فيـ ؛

كالمنافسة التميز عف كالتصرؼكالمسؤكلكف التفكير في كطريقتيـ ليـ، تجعؿ يتبنكىا كاألىداؼالتي ،
شخصية اآلخريفجاذبية يدفععند الذم األمر ، تحقيؽإلىباآلخريف أجؿ مف كالعمؿ أكثر، األداء

(.38-2010:37)الزعبياألىداؼ

 األخالقية  النظرية(Moral Theory): 

مصطمحاألخبلؽبصفةعامةيعنيمجمكعةالمبادئكالمعاييركالقيـالتيتحكـسمكؾالفردأك
فيالمكاقؼالمختمفة،كاألخبلقياتإداريان يتعمؽبماىكصكابأكخطأ معاييرالسمكؾالمجمكعةفيما

تعامؿالمنظمةمعالعامميف،كتعامؿالعامميفمعالتيتقكدالمدراءكتكجييـفيعمميـ،كالتيتبرزفي
المنظمة،كتعامؿكؿمفالمنظمةكالعامميفمعالجياتالخارجية،كىنايتجمىدكرأحدالركائزاألساسية
كتنميتيا كالمعاييراألخبلقية، بالقيـ كذلؾمفخبلؿالتزاميـ األخبلقية، القيادة كىك األخبلقية لممنظمة

ف كنقميا كفيكبثيا لو، كالمعززيف األخبلقي، بالسمكؾ الممتزميف العامميف كمكافأة كتحفيز المنظمة، ي
.(87-79،86-2007:78ي،ب)العامرمكالغالالمقابؿتحجيـكمكافحةالسمككياتغيراألخبلقية

مشاركةبأفمفيكـالقيادةاألخبلقيةيؤكدعمىأفالعبلقةبيفالقائدكالتابعتتميزب"الحسيف"ذكرت
الرفض أك كلبلستجابة القائد، اختيار في الحرية كلمتابع متبادلة، كقيـ كطمكحات الحتياجات حقيقية

تنحدراألخبلقيةالقيادةكبالتاليلمبادراتو،كالقادةممتزمكفكمسؤكلكفبكاجباتيـكعطائيـأماـالتابعيف،
.(2011:427)الحسيف،كطمكحاتيـلمتابعيفاألساسيةاالحتياجاتإلىكتعكدمف

الحكـ يتـ كبناءعمييا اجتماعيان، كالمعاييرالمعتمدة القيـ تمثؿاألخبلؽأكاألخبلقياتمجمكعة
عمىالصكابكالخطأفيالسمكؾ،كتتككفكتتطكرعندأفرادالمجتمعنتيجةالمعتقداتالدينية،كعادات

المجتمع،كالنظراءكا الرأمكاألدكارالنمكذجية،كتقاليدكخبراتكتاريخكثقافة لجماعاتالمرجعية،كقادة
كأمنو استقراره عمى كالمحافظة المجتمع، تككيف في ضركرية كىي التعميمية، العممية ،كخبرة

كيتميزباألخبلقياتمعاآلخريففيالمجتمعكفيالمنظمة،كفيالكزارة؛ككالقائداألخبلقيى الذميمتـز
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أخبل رؤية ذك اآلخريففيك تقنع بدكرىا كىذه بالعيكد،.. كممتـز كعادؿ، كنزيو، كأميف، كصادؽ، قية،
كالتفانيفيالعمؿلتحقيؽاألىداؼ، دكفإكراه، كالتعامؿمعو األخبلقياتبشخصيتو، كذلؾككفىذه

.(309،337-2011:308)نجـ،تتبلئـكتتكافؽمعقيميـكمبادئيـ،كبالتاليىيأكثرأمانأليـ

تركزعمىمفاىيـكخصائصمشتركةنظرياتالقيادةالحديثةيرلالباحثأفماسبؽكمفخبلؿ
الحثعمىالتحميباألخبلؽكالقيـكالمثؿ،كفيشخصيةالقائد؛رؤيةمستقبميةكاضحةكمقنعةلآلخريف،

التأثيرفيالعامميفكتحقيؽالكالءكاالرتقاءبطرؽأداءالعامميفكتطكيرىا،كاإليمافبالتغييركالتطكير،ك
التبلؤـكالتكيؼمعسمكؾاآلخريفكالتمكيفليـكالتشجيعككاالنتماءلممنظمةككضعيافكؽأماعتبار،

 كالتجديد، كاإلبداع االبتكار يميـكعمى كاريزمي ىك كبالتالي المشكبلت، كحؿ القرار في المشاركة
لمبعيد يفكر استراتيجي كمفكر فالقائداآلخريف، التحكيمية؛ القيادة في تتحقؽ الخصائص ىذه ككؿ .

التحكيميىكقائدكاريزمي،كاستراتيجي،كأخبلقي.

القيادةالتحكيميةتطكرتعبرمراحؿبأف" Owensأكنزمايراه"يرلالباحثبأفذلؾيتكافؽمعك
تابعيف،كىذااليمتلمقيادةبصمة،كمستكياتلمقيادة؛المستكياتالدنيالمقيادة:كافيتـانتزاعإذعافال

كالتابعيفكيتحاكركفلكضعأسسالعمؿمعان، يتناقشالقادة إذ تبادلية قيادة المستكلالمتكسطلمقيادة:
لمعمؿأسسككضعكقيميـطمكحاتيـفيكالتابعكفلقادةايشترؾالمستكلالعاليلمقيادة:قيادةتحكيميةإذ

المتبادؿ،باليدؼكاإلحساسالعكاطؼ،تحفيزتتطمب،المستكلاألعمىلمقيادة:القيادةاألخبلقيةإذمعان
االلتزاـمفعاليةدرجةإلىلمكصكؿيؤدمممااالعتيادية،كالممارساتاليكميةالحياةفيمشتركةكالقيـ

.(2011:427)الحسيف،كالعمؿكاالنتماء
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 القيادية  الشخصية سمات  -ثالثًا 
القياديةمكقعيافيخريطةالقيادة؛فيرتبطبياأحدمداخؿالقيادة"المدخؿالفردم"،سماتالتحتؿ

كالذميندرجتحتوالعديدمفالنظريات،كيأتيذلؾاالرتباطمفحيثأفالقدرةعمىالقيادةيككفنتيجة
بالقيادية.كعميوت كصؼىذهالشخصية،تمتعالشخصيةبسماتقياديةمعينة

القيادية،كعمىالرغـمفاختبلفيا،كافلياأثرفيالشخصيةقكائـسماتإلىالباحثكفتكصؿك
جراءالعديدمفالدراساتكاألبحاث مفقكائـالسماتالقياديةالتيانكيعرضالباحثعدد،اختيارالقادة،كا 

عمىالمختصيف عرضيا تـ بقائمة كالتيخرجمنيا كالدارسيف، كالباحثيف، بعضالكتاب، خمصإلييا
القياديةالنيائيةالتيتـإسقاطياعمىالمدراءالعاميفكقادةفيالشخصيةسماتمفإلىقائمةكصكالن

الكزاراتالفمسطينيةبقطاعغزة.
 كشرطان،بأف"الفضؿأبك"بي ف مقكمان كعشريف كاحد تكافر يتطمب الرشيدة اإلدارية القيادة تكلي

مكضحانأىميتياكضركرتيالمشخصيةالقياديةكذلؾبالتحاكـإلىاآلياتالقرآنيةالتيأشارتإلىتكافرىا
ـجميعان،كفيكمفسبقومفاألنبياءكالرسؿعمييـالسبل-صمىاعميوكسمـ-فيحؽنبينامحمد

القكلية النبكية لمسنة بالتحاكـ ككذلؾ صالحيف، كحكاـ قادة مف الكريـ القرآف في ذكرىـ كرد مف حؽ
،الفصاحةكالبياف،كالعمـ،كاإليماف:كالفعميةلممصطفىعميوالصبلةكالسبلـ،كالمقكماتكالشركطىي

،الصبر،كالتعميـ،كالقدكة،كالتأييد،كالمنيجية،كاإلعداد،كاالصطفاء،كالرجكلة،كاالنتماء،كالخمؽالحسفك
:1996أبكالفضؿ،)لتككؿ،كاالكاقعية،كالمكضكعية،كالعزيمة،كاالجتياد،كالشكرل،كالميابة،كالرحمةك

137-262).
كىي،"Stogdillستكجدؿات"أىـمقكماتكعناصرالقيادةالتيأسفرتعنيادراس"أبكالفضؿ"كماذكر

:يأتيكما
القدرةعمىتككيفالعبلقاتاالجتماعية،كالرغبةفياالستعبلءكالتسيدعمىاآلخريف،كالثقةفيالنفس،

االجتماعيكاالقتصادم، كالمركز فيالتفكؽكالطمكح، كالرغبة كالنشاطكالطاقة، عمىكالذكاء، كالدافع
عمىالمشاعر،كالتعميـ،كإلبداعكاالبتكار،تحمؿالمسؤكلية،كطبلقةالحديث،كاالتزافالعاطفيكالسيطرة

كالخبرة كالمعرفة بالعمؿ، كالحسـ،كاالىتماـ كالحكـ المستقيمة، كالشخصية االجتماعية، كالمشاركة ،
الكظيفي التحرؾ مجاؿ كاتساع لمتغيير كالميؿ األىداؼ، تحقيؽ عف بالمسؤكلية كاالستشعار كالعمر،

االنتباهلمظركؼالبيئية،كالمظيركالزم،كااللتزاـبقكاعداألدبكأصكؿكاالجتماعي،كالتعاكف،كاليقظةك
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االنطكاء كعدـ كاالنبساط التعاكف، كتنمية تكثيؼ عمى كالقدرة كالتعامؿ، مكاجية، في كالمثابرة الثبات
درةاإلدارية،الق،كاإليماف،كالطكؿ،كالكزف-العقبات،كالشعبيةكالميابة،كالقدرةعمىالتكيؼ،كقكةالعقيدة

عمى كالقدرة كالمبادأة، كالمبادرة كالسمكؾالطبيعيالمتكافؽ، كفرضالنفسعمىاآلخريف، كاالستقبللية،
غير الجذابة كالشخصية الحيمة، كسعة كالدىاء كالمكضكعية، الرأم، في كاالختبلفات التجاكزات تقبؿ

-1996:37أبكالفضؿ،)ماسكقكةالمشاعرالمنفرة،كالقدرةعمىتعيدكاحتضافكرعايةاآلخريف،كالح
43).

أكضح ذاتو السياؽ الصحيحة،"العبلؽ"كفي العقيدة في تمثمت كالتي الناجح، القائد سمات
البدنية، كالقابمية كالشجاعة، كالحرصالشديد، النظر، كبعد كالفطنة كالشكرل، الحقائؽ، إلى كاالستناد

األصكؿالعمميةلئلدارة،كالعقميةالمنظمة،كالشعكراإلنسانيفيكالقدرةعمىتحمؿالمسؤكلية،كمعرفة
المعاممة،كالقدرةعمىنيؿثقةاآلخريف،كالمحبةالمتبادلة،كالشخصيةالنافذة،كالماضيالناصعالمجيد

.(204-2007:203محمكدكمحمكد،)
 فرج"كصن ؼ " القادة لدل منيا مبلئـ قدر تكافر يجب التي فئات:السمات ثبلث إلى

كالمثابرة المشقة، كتحمؿ االنفعالي، االتزاف كتتضمف كتشمؿ.سماتمزاجية؛ بداعية؛ كا  كقدراتعقمية
قامة االستدالؿ،كالمركنةالعقمية،كالحساسيةلممشكبلت.كمياراتاجتماعية؛كتركزعمىتككيدالذات،كا 

.(79-65:،بفمىاإلقناع)فرجعبلقةكثيقةمعاآلخريف،كالقدرةع
الصحيحة"عبكم"صم كخ  العقيدة في تتجمى األساسية الناجح القائد صفات أف يككف، كأف
ديمقراطيان الحقائؽتقصيك، كالحرصالشديد، كالشجاعة، البدنية، كالقابمية المسؤكلية، كتحمؿ ـكاإللما،

.(22-2007:21)عبكم،محبةالمتبادلةالك،ةكاكتسابالثق،كالعقميةالمنظمة،باإلدارةكأصكليا
السماتالعقدية:كتتجمى:سماتالقيادةالراشدةفيالقرآفالكريـمفأربعةمحاكرطؿ"األس"كتناكؿ

فياإليمافبا،كالثقةبو،كالتككؿعميو،كاالعتصاـبو،كاالستجابةألكامره،كاالستسبلـلقضائوكقدره،
 الكالء كالحكمة،ككالبراء.كسمة كاألمانة، كالصدؽ، العدؿ، سمات تحتيا كيندرج األخبلقية: السمات

السماتالشخصية:كمنياالقكة،كاإلحساساليقظ،ككالكفاء،كالتكاضع،كالِحمـ،كالصبر،كالِعفة،كالعفك.
التمادم كعدـ كاالعتراؼبالخطأ كالتفاؤؿ، كالمبادرة، كالحذر، كالحيطة كقبكؿكالمركءة، كالطمكح، فيو،

كالذكاء. كالفطنة ، كالحـز كالنصح، كالخبرة الشكرل، في كأ جممت اإلدارية: ،كاالختصاصالسمات
ك الرؤيةاستغبلؿ ككضكح كتكظيفيا، األتباع طاقات مف كاالستفادة الصالحة، البطانة كاختيار الكقت،
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اإلصغاء كحسف المفتكح، الباب كسياسة األتباع، لدل كمجازاةكاألىداؼ المحسف كمكافأة لمرعية،
كالتثبتمفاألخبار،كمعرفةاألنماطاإلداريةالمختمفةكأساليبيا، المسيء،كمكاجيةالمشكبلتكحميا،

ك الرعية، عمى المباشر كاإلشراؼ كاالتصاؿ، كالتكاصؿ العذرتحمؿكالتفكيض، كقبكؿ المسؤكلية،
.(114-2012:53)األسطؿ،
تتمثؿفيكجكبتكافرسماتلمقيادةلدلكؿفرديتكلىقيادةالجماعة"الجسمانيعبدالعميرأل"ك

خصائصمزاجيةكأخبلقيةكاجتماعية:كأىمياكالذكاءكالمعرفة،كالقدرةعمىالتكجيو.كخصائصفكرية:
فيالشخصية. كالرصانة الكجدانيةكصدؽالميجة، كالمشاركة كالتصميـ، األدبية، خصائصكالشجاعة

كالنشاط كالحيكية، الجسمية، كالصحة كجسمية: كالعقمية. الفكرية كالمركنة مفغيرخضكع،. التكاضع
مفغيرغطرسة .(2002:58)أبكشحادة،كالحـز

في"عبيدات"كاستنبط التييجبتكافرىا الصفاتالميمة مف مجمكعة كالسنة الكريـ القرآف مف
كىي المسمـ، التربكم اإلدارم القائد :شخصية يككف كمسممانأف حكيـ، قرار كصاحب األسرار، ،كتـ

السبلـ-الرسكؿك كقدكتو-عميو بعممو، نظرية معرفة كذا عممية، كلديوخبرة كال، ،الحمـكالصبرتكاضع،
كلمبصرضاكغ ككنةمرال، كالحـز، كاالعتراؼبالخطأ،النزاىة، كةمحاسبالكةمتابعال، كاألمانة، الصحة،
(.242-2001:184مظيرالخارجي)عبيدات،االىتماـبالكجيدةكسبلمةالحكاس،ال

الذكاء"Northouse"كبيف خمسة: ىي األساسية القيادة سمات كالثقةIntelligenceبأف ،
كالتفاعؿ،Integrityكاالستقامة،Determinationكالتصميـ،Self-Confidenceبالنفس

تضـفيطياتياسماتكثيرةكالحكمةكاألمانةكالنزاىةكأكضحبأفىذهالسمات ،Sociabilityاالجتماعي
.(Northouse, 2010: 19-21)كالمثابرةكالتعاكفكالمشاركةاالجتماعيةكغيره

ك الخصائصالقيادية"Twitchell"كشفتدراسة أىـ النجاحإلىأف في فيالتيتساىـ تتمثؿ
بالنفسcourageالشجاعة كالثقة ،confidenceالتكاصؿ عمى كالقدرة ،communicationعقمية كقدرة ،
كالمركنةmental and physicalكجسمية كالتكيؼ ،adaptabilityالعامة المصمحة كتقديـ ،selflessness.

لدلقادةذلؾبمقك كالخصائصالقيادية كقتئذ، "ىانبعؿ" القرطاجي لدلالقائد الخصائصالقيادية ارنة
.(Twitchell, 1998: 84) الجيشاألمريكياليكـ
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بأنوتـتحديدخمسةأنكاعلمسماتالقيادية:سماتجسمية؛مثؿالصحةكالطكؿ"الضامف"كذكر
مثؿ كسماتمعرفية؛ اآلخريف. مع كالتعامؿ الجيد االتصاؿ مثؿ كسماتاجتماعية؛ العضمية. كالقكل
مثؿالقدر كسماتانفعالية؛ كالترتيبكالذكؽالعاـ. مثؿالمظيرالعاـ كسماتشكمية؛ ةالذكاءكالثقافة.

االنفعالي. كالنضج النفس ضبط تميزعمى كانت التي الصفات مف بأف بيف متصؿ صعيد كعمى
العميؽلدعكتو،كاإلخبلصفيقيادتوكالثبات-صمىاعميوكسمـ-الرسكؿ فيمو قيادية كشخصية

الرسكؿ عند-سبلـعميوال–عمىالمبادئ،كحسفالتعامؿمعالرعية،الثقةالكبيرةالتيكافيتمتعبيا
عمىحؿ كالقدرة القرار، اتخاذ كالشكرلقبؿ المياـ، كتكزيع األتباع لشخصية الدقيقة كالمعرفة أتباعو،

.(11-2012:9)الضامف،المشكبلتبأسمكبمبدع،كالمحبةالمتبادلة
"أدير"كذكر خبلؿعاـ إلزامان تجنيده عند التيتعمميا فيالجيش1953بأفالسماتالقيادية ـ

(سمة،كىيالقدرةعمىاتخاذالقرارات،كالحيكيةكالنشاط،17تـتقسيمياإلىمااليقؿعف)البريطاني
كركحالفكاىة،كالعدالة،كالعزيمةكاإلصرار،كالمثؿكالقدكةالحسنة،كالمياقةالبدنية،كاالعتزازبالنفسعند

ةالجأشعنداألزمات،كالثقةبالنفس،كالقدرةالقيادة،كالكالء،كاإلحساسبالمسؤكلية،كضبطالنفسكرباط
،كالحماسة كأضاؼبأفأكاديمية،عمىتحمؿالمسؤكلية،كالجانباإلنساني،كالمبادرة،كالشجاعةكالحـز

الصفات" "منيج المنيج ىذا عف تتخؿ لـ سنكات عشر بعد الممكية العسكرية ىيرست" )أدير،"ساند
2008 ك(23: . أدير"كضع جكف الحماس" كىي: الجيد القائد بسمات كالثقة،Enthusiasmقائمة
كالصبلبةConfidenceبالنفس ،Toughnessكاالستقامة ،Integrity Warmthالدؼءك، Humilityالتكاضعك،

(Armstrong, 2009: 37).
 كاالجتماع،"العمرك"كحصر اإلدارة، عمماء قالو مفخكاصكسماتكفؽما القائد بو يتسـ ما

قيؿقديمان،أكاستحدثمفنظرياتأك األمف،كما العسكريكف،كقادة كالنفس،كعمماءاإلسبلـ،كالقادة
عمىذكماالختصاص المائة عرضىذه كبعد كسمة، خاصية مائة تخرجعف ال فكجدىا إسيامات،

ا كىي:الشتراؾ كسمة خاصية كأربعيف سبعة في دمجيا تـ ، كالمفيـك المضمكف في منيا لكثير
كالذكاء، المعنكية، المرؤكسيف ركح كرفع كالربط، كالضبط اإليماف، بركح كالتشبع الحسنة، القدكة

ؽ،كحسفالتصرؼ،كالشجاعة،كالنزاىة،كالمشاكرة،كحسفاالستماع،كقكةالذاكرة،كقكةاإلرادة،كالصد
كسعة كالشعكرباالنتماءكالكالءلكحدتو، بالنفس، كالثقة كحسفالمظير، كالتخطيط، كالخطابة، كالعدؿ،
فيالتجديد كالرغبة األسرار، ككتـ كالركحالمرحة، المكاعيد،كتحمؿالمسؤكلية، كدقة االطبلعكالثقافة،
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لمطبيع كالمعرفة المرؤكسيف، قضايا كتبني كاالستقراركالتعمـ، الشخصية، كقكة كالصبر، البشرية، ة
،كحسفالخمؽ،كاالىتماـبالتدريب،كحسفتكزيعالميمات،كمكىبةالقيادة، العاطفي،كالتكاضع،كالحـز
جادةالمغةالعربية،كتنميةركحالقيادةلدلالمرؤكسيف، كالمركنة،كاألمانة،كالتفاني،كالتنسيؽكالمتابعة،كا 

جادةلغات حثعمىالعمؿ،كالحرصعمىالأجنبية،كقكةالمبلحظة،كحثالمرؤكسيفعمىالتعميـ،ككا 
.(118-92،114-1987:91)العمرك،الماؿالعاـ

سبؽأفسماتالقياد كتمتقيفيكثيرمفالسمات،تعددتكتنكعتةيتضحمما كأنيا؛ السيما
 القيادة، أالكىك فيفمؾكاحد كالكجدانيةاألربعالشخصيةتتكزععمىأبعادكتدكر )العقميالمعرفي،
كالجسمي(، كاالجتماعي، التياالنفعالي، القيادية السمات الباحث تناكؿ لدلكقد تكافرىا رألكجكب

عقميةمعرفية،ككجدانيةانفعالية،شخصيةقياديةسماتالمدراءالعاميفبالكزاراتالفمسطينيةبقطاعغزةك
كجسمية لمقائديىك،كاجتماعية، سماتميمة يؤدمإلىتحقيؽ؛ لدييـ األىداؼتكافرىا ذاىالمرجكة،

تكافرتفيقادةعظماءشيدليـالتاريخبتحقيؽالكثيرالكثير،كخرجتبياالعديدمفياإضافةإلىأن
كقدعرضياالباحثفيالدراسةالحاليةبشكؿمكسع،كىيكمايأتي:الدراساتكاألبحاث،

 القيادية العقمية المعرفيةالشخصية سمات  -أ 
العميا لدلالقائدكىيسماتتتعمؽبالكظائؼالعقمية كالقدراتالخاصة ،العبكشيكصكالحة)،
 اآلتي:عمىالنحك،كىي(2010:169

بأنولـيحددمفيكـكمعنىالذكاءبشكؿكاضححتىاآلف،كتناكلو"غبارمكشعيرة"أكضحالذكاء:  -1
كالذم"ككسمر"مفزكاياكاتجاىاتمختمفة،كعميواتجوعمماءالنفسإلىتعريفوإجرائيان،كمنيـباحثكفال

عرفوبأنو"القدرةالكميةلمفردالتيتجعمويعمؿفيسبيؿىدؼ،كأفيفكرتفكيرانرشيدان،كأفيتعامؿبكفاءة
أكثرجك يضـ ألنو التعريفاتشمكلية مفأكثر ىذا كتعريفو بيئتو" المطركحة،مع انبتعريفاتالذكاء

كاستدالمفتعريفاتالذكاءبأفالذكاءتككيففرضيغيرمممكس،كيستدؿعميومفآثارهكنتائجو،كالتي
لؤلشياء كاكتشاؼالصفاتالمبلئمة بيئتو الشخصعمىالتعرؼعمىمعالـ مفقدرة يمكفاستنباطيا

 ىي كالتي ببعضيا، كعبلقتيا المكجكدة الشخصية)غبارمكاألفكار مف المعرفي الجانب ذاتيا حد في
(.66-2003:65)الخالدم،ذلؾأكدك(،34-23،28،33-2010:22كشعيرة،

 "Deyoung"كبيف الذكاء بأف عقمية قدرة كحؿكالتخطيط،التفكيرعمىالقدرةعمىنطكمتىك
عمىفيـمفكالتعمـبسرعةالتعمـكالمعقدة،األفكارفيـكالمجرد،كالتفكيرالمشاكؿ، كالقدرة التجربة،
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كالتصرؼبمركنة (Deyoung, 2011: 2)المحيط عمى"كنعاف"ذكرك. "القدرة العاـ بمعناه الذكاء بأف
سرعةكجكدةفيـماىكجديد،كىذهالقدرةتختمؼاختبلفانبينانمفشخصآلخر"،كبيفبأفىذهالسمة

فيسماتت القياديةالعقميةالمعرفية،كتتميزالشخصيةالقياديةالذكيةبالقدرةالشخصيةحتؿرأساليـر
الظركؼ جميع في بنجاح كمياميا دكرىا أداء كبالتالي كالدعابة، المرح بركح كالتمتع التصكر عمى

بأفالذكاءىكالقدرةعمىحؿالمشكبلت"العبدالكريـكالعبيد"ذكركما(.322-2009:320)كنعاف،
نتاجالفكرالتأمميكالقدرةعمىالتعمـ)العجمة،كفيـال .(2009:19بدييياتكا 

كيدير كيقكد اآلخريف، كيدير ذاتو، يطكر فبذكائو القائد؛ لدل ميـ الذكاء سمة فتكافر كعميو،
"قطامي"المؤسسة،كيحافظعمىاستقرارىا،كيكاجواألزمات،إلىأفيصؿإلىاألىداؼ،كىذاماأكدتو

أفا كاالنفعالية،حيث العقمية، المعرفية الشخصية جكانب كؿ في يتدخؿ رئيسي عامؿ بأنو دت
(،كمثؿىؤالءالقادةاألذكياءمفاألىميةبمكافأفيككنكا2010:209كاالجتماعية،كالجسمية)قطامي،

تعصؼفيالكزاراتالفمسطينيةبقطاعغزةليقكدكاالسفينةإلىبراألمافخاصةفيظؿالظركؼالتي
بنافيغزةىاشـخاصة،كفيفمسطيفعامة.

بو، سعة العمم واالطالع:  -2 يعمؿ الذم المجاؿ خاصفي كبشكؿ القائد، ثقافة كتنكع سعة تعني
كالمتخصصفيو،كعمىكجوالعمكـفيالمجاالتاألخرل؛دينيةكسياسيةكاقتصاديةكغيره،األمرالذم

 كتطكيره تحقيقو كاإلدارة،كالتدريب،كالخبرة،بالدراسةيمكف القيادة في جديد ىك لما القائد كمعرفة ،
 ذلؾ، في الخبرة ذكم مف ككاالستفادة ذلؾ كؿ تسخير ثـ تحقيؽمف أجؿ مف العمؿ النجاز بكفاءة

يعنيتحمؿالمسؤكلية،كالفيـالعميؽكالشامؿلؤلمكر،فيالشخصيةالقياديةفتكافرىذهالسمة،األىداؼ
  .(2006:10آؿلكتاه،؛ك2009:32الديب،؛ك328-2009:327،كاإليمافباليدؼ)كنعاف،كالحـز

َوَقاَل َلُيْم َنِبيُُّيْم ِإنَّ المََّو َقْد َبَعَث َلُكْم َطاُلوَت َمِمًكا َقاُلوا َأنَّى ﴿قاؿسبحانوكتعالىفيمحكـالتنزيؿ:
َأَحقُّ ِباْلُمْمِك ِمْنُو َوَلْم ُيْؤَت َسَعًة ِمَن اْلَماِل َقاَل ِإنَّ المََّو اْصَطَفاُه َعَمْيُكْم َوزَاَدُه َيُكوُن َلُو اْلُمْمُك َعَمْيَنا َوَنْحُن 

"عرمكش"(،كيقكؿ247)البقرة:﴾َبْسَطًة ِفي اْلِعْمِم َواْلِجْسِم َوالمَُّو ُيْؤِتي ُمْمَكُو َمْن َيَشاُء َوالمَُّو َواِسٌع َعِميمٌ 
بأفاإلنسافجسـكعقؿكركح،كتكافرىاتيفالسمتيفالعقميةكالجسميةفيالشخصيةكفيؿذلؾمكضحان

(.210-1991:209)عرمكش،بتكافرجميعالسماتكالشركطفيالقيادة
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فتكافرمثؿىذهالسمةلدلالقائدضركرم،فبيايتـمكاكبةالتغيركالتطكرالسريعكالسريعجدانفي
فالعمـيعنيرأسالماؿ،ىبنفسوكالعامميفمعوكبمؤسستو،كمفثـإنتاجأكثركأسرعالحياة،كبالتالييرق

كالقادةالمتعممكفالمثقفكفىـ،الحقيقيلممؤسسة؛فالقائدالمتعمـالمثقؼيسيربمؤسستوإلىبراألماف
كؼالتيتحيؾبناالذيفجعمكاغزةكفمسطيفتضاىيالعالـتقدمانكرقيان،كلكفالمطمكبأكثرحيثالظر

مفكؿحدبكصكب.
الميارةاإلداريةتتمثؿفيقدرةالقائدعمىفيـعممو،كممارسةنشاطوبمايتبلءـ الميارات اإلدارية:  -3

شباعحاجاتيـ،كتكافرىايعنيبأفيككف كتحقيؽأىداؼالتنظيـ،كمايكفؿتحقيؽمتطمباتالمرؤكسيفكا 
مجاالتاإلدارة،كالمتمثمةفيالتخطيطالصحيح،كالتنظيـالفعاؿكالعادؿ،القائدكفاءة،كلديوقدراتفي

بشكؿ بالعمؿ القياـ كبالتالي كالمعمكماتية، كالمادية البشرية لممكارد الدقيقة كالرقابة المثمر، كالتكجيو
 (.2007:25العامرمكالغالبي،؛ك2009:338صحيح،كاتخاذقراراتلمكصكؿإلىاألىداؼ)كنعاف،

كدقة"قطاميكقطاميعرؼ"و بسيكلة المعقدة األدائية باألعماؿ عمىالقياـ "القدرة أنيا الميارة
تقافكفؽسمسمةمفالحركاتكاإلجراءاتالتييمكفمبلحظتيابصكرةمباشرةأكغيرمباشرة،كالتي كا 

فأكأداءميمةيقكـبياشخصمعيفكعددمفاألشخاصفيأثناءسعييـلتحقيؽىدؼأكنتاجمعي
تكمففيرفعمستكلاألداءةالمياراتالقياديةبأفأىمي"عديميال"كذكر،(2009:70ما")أبكزعيتر،

أخذ مع اإلنتاجية، معدالت زيادة إلى يؤدم الذم األمر كتحسينو، في أىداؼوحسبانالقائد تحقيؽ
   .(2008:63)األغا،ريةكالتنظيميةالمؤسسةكالعامميففييا،كضمافاستمراركجكدالفعاليةاإلدا

يعنيالكفاءة بقطاعغزة فيالكزاراتالفمسطينية المديرالعاـ المياراتفيشخصية فتكافرىذه
كالدقةكالسرعة،كبالتاليالتأثيرفياآلخريفكشحذىمميـ،األمرالذميؤدمإلىتحسيفمستكلاألداء،

مؿصحيحيؤدمإلىتحقيؽأىداؼالكزارات.كاإلنتاجيةالعالية،كالنتيجةتحقيؽع
السابقةتعني: الخبرة  -4 الخبرات فيذه عدة، مكاضيع في كتميز كتمرس فيـ القائد لدل يككف أف

كالتي كالسمعةالحسنة، بالنفس، المتنكعةكالنكعيةضركريةلمقائد،ككفالنجاحالسابؽيؤدمإلىالثقة
الثقةبالنفسكثقةاآلخريف)كن تؤدمإلىكسبثقةاآلخريف،كمفمستمزماتنجاحالقيادة عاف،بدكرىا

2009:328-329.) 
كحصيمةخبرةالقائدتتأتىمفخبرتوالتخصصيةفيمجاؿمعيف،كبكاسطةالتدريب،كىكأسمكب
بمجاؿعممو، عبلقة ليا كمتعددة محددة فيمكاضيع كالعممية بالمعارؼالعممية التزكد مفخبللو يتـ
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كالقيادات،كتجارباإلدارات،بوكبالمؤسسة،كماأنوتزدادخبرتوعفطريؽاالطبلععمىخبراتىكترق
 .(198-2001:197المماثمةكاالستفادةمنيا،األمرالذميجنبوالكقكعفيأخطاءغيره)عبيدات،

فيـالعمؿ،كالقدرةعمىإدارتوتعنيبقطاعغزةةكالخبرةلدلالمدراءالعاميفبالكزاراتالفمسطيني
نجازهبدقة،كماتؤدمإلى كاالستقرار،النجاحإلىثقتيـبأنفسيـ،كثقةاآلخريفبيـ،األمرالذميؤدمكا 

،كبالتاليالقدرةعمىمكاجيةالصعابكاألزمات.الكظيفيفيالكزارات
يكدعياافيالنفسالبشرية،مجمكعةمفالمقكماتالفطريةالتيالحكمةىيعبارةعفالحكمة:   -5

كفيالكقتنفسوتغذيياكترتقيبياالعمكـكالمعارؼكالخبراتكالتجارب،بحيثيغدككؿمايصدرعنيا
فاإلنسافالحكيـىكالذم،منضبطانمعمعاييرالحؽكالعدؿكالخير،التييديفبياعقبلءبنياإلنساف

أقكالوكأعمالوكتصرفاتوعفخمؽحم عفتنـ كقكؿسديد،كبالتالييككفىناؾرضان يد،كعقؿرشيد،
مخرجاتالذات،كفينفسالكقتتقبؿكاحتراـكتقديرلومفقبؿمفيتعامؿمعيـ، مف بأف كأضاؼ

الحكمةحياةكريمةحرة،كمجتمعآمفمستقريسكدهالحبكالكدكالتعاكف،كليسأدؿعمىذلؾحكمة
-2008:682)األسمر،لىالحبكاإلخاءكالمساكاةكالحريةكالعدؿكالكرامةرسكلناالكريـالتيأفضتإ

683).
الحكيـىكالقائدحسفالتصرؼالذميستطيعأفيديراألمكربحنكةكسياسة،كيجعميا كالقائد

تصبفيمصمحةالعمؿكالمؤسسةمفأجؿتحقيؽاليدؼالمنشكد،كليسأدؿعمىذلؾأخذالرسكؿ
مفسعدبفعبادةيكـفتحمكةليتبلشىتيكره،كتسميمياالبنوقيسحتىاليغضبكيثارسعدالراية

.(196-1991:195)عرمكش،كاألنصارمعو

 أكد لما أىميتيا فيدعكتو،كلكال بالحكمة االلتزاـ كسمـ صمىاعميو الكريـ اعمىرسكلو
﴾َمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنةِ اْدُع ِإَلى َسِبيِل َربَِّك ِباْلِحكْ ﴿فيقكؿ: كالعنت،125)النمؿ: الغمظة كتجنب ،)
وا ِمْن َحْوِلكَ ﴿فيقكؿ: ،ىذاكيكصؼانفسوبأنو(159)آؿعمراف:﴾َوَلْو ُكْنَت َفظِّا َغِميَظ اْلَقْمِب اَلْنَفضُّ

 فيقكؿ: ﴾َفاْعَمُموا َأنَّ المََّو َعِزيٌز َحِكيمٌ ﴿حكيـ، (209)البقرة: بالكزارات، العاميف لدلالمدراء فتكافرىا
الفمسطينيةيعنيالتأثيرعمىاآلخريف،كاستقطابيـإلىجانبو،كبالتالياحتراميـكتقديرىـلو،كالعمؿمعو
األمف يعني العمكـ كجو عمى المجتمع في الحكماء ككجكد الكزارة، أىداؼ لتحقيؽ جنب إلى جنبان

كاالستقراركالحبكالتعاكف.
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ممكةتعيفصاحبياعمىحسفالتعبيرعفالمقصكدفيسيكلةكيسر،:الفصاحةالفصاحة والبيان  -6
تجعؿالقائداإلدارميتغمغؿإلىقمكب،،كىذهالسمةكالبيافأكاإليضاحقريبفيمعناهمفالفصاحة

ص،كالعمؿعمىالمكظفيف،كتجعمويستكعبيـ،كيرغبيـكيحببيـفيالعمؿ،كبالتاليأداءالمياـبإخبل
المصطفى الجانببحؽ ىذا في كاضحة النصكصالقرآنية كجاءت األىداؼ، السبلـ،-تحقيؽ عميو

 تعالى: قكلو َل ِإَلْيِيْم﴾كمنيا ﴿َوَأْنَزْلَنا ِإَلْيَك الذِّْكَر ِلُتَبيَِّن ِلمنَّاِس َما ُنزِّ كجمتذلؾالسنة44)النحؿ: ،)
إنما بعثت فاتحًا وخاتمًا، وأعطيت جوامع الكمم وفواتحو""ميوكسمـ:صمىاع-وقكلالنبكية،كمنيا
 .(159-1996:156)أبكالفضؿ،.(7/171)شعباإليماف

نتيجتياترتيباألفكاركتكصيميابيافالففصاحةالمدراءالعاميفبالكزاراتالفمسطينيةكقدرتيـعمى
بعممو ييتـ الكؿ كبالتالي ليـ، كيستجيبكف معيـ يتفاعمكف كتجعميـ اآلخريف، إقناع كبالتالي لآلخريف،

نجازه،كالعمؿعمىتحقيؽاألىداؼالمرجكة،كلكففصاحة مصحكبةبمراعاةمشاعرالبدكأفتككفكا 
ىذلؾ؛فنجدالخطيبالفصيحالمفكهالكؿيسمعلو،كيتفاعؿكلكأخذناخطيبالجمعةمثاالنعم،اآلخريف

معو،كاليمؿمفخطبتو.
الشكرلسمةمفسماتالمجتمعاإلسبلمي،كمبدأأقرهاإلسبلـفينظاـالحكـحينماأمرالشورى:   -7

تعالي: فيقكلو بو باألخذ ﴿َوَشاِوْرُىْم ِفي اأْلَْمِر﴾نبيو كتعنيأفكيافالجماعة159)آؿعمراف: ،)
ىكرأممجمكع كأفرأييا الذيفينتمكفإلييا، مفتضامفمجمكعاألفراد مستمدة كمسؤكليتيا كحقكقيا
رادتياالجماعيةليستإالإرادةمجمكعأفرادىا أفرادىا،كفكرىاىكفكرىـ،كعقمياىكمجمكععقكليـ،كا 

عفتشاكربينيـ،كىيبذلؾتمثؿغايةاألىمية،ككفالقرارالذميصدرالتيتبرزفيقراركيتخذكنو
ىذا كأحسنيا، كأفضميا كاستخراجأجكدىا نتيجةعصؼذىنيلمجمكعةمفاآلراء، جاء عفالشكرل،
المشاركة كترسخ األخطاء، في الكقكع كتجنب اآلخريف، مف التعمـ تتيح الشكرل أف إلى باإلضافة

كعمىصعيدإدارةالمؤسسات،نتيجةتطبيؽالشكرلتعاكف؛جراءات،كتحكـالرقابةكالتضامفكتبسيطاإل
كالرضا باألمف كشعكر لممؤسسة، كانتماء ذاتية، كرقابة بالعمؿ، كالتزاـ الجماعة، بيف كتماسؾ كألفة

ساكاةكاإلخبلصالكظيفي،كتنميةالقدراتالعقمية،كزيادةالخبرةفيالعمؿ،كتنميةقيـالعدالةكالحريةكالم
الدافعيةلمعمؿ،كبالتاليتحقيؽأىداؼالمؤسسة،فيالعمؿ كمورفعالركحالمعنكيةكزيادة كمردكدىذا
 .(125-2010:123)العجمي،
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 األفضؿ،كالشكرل القرار إلى الكصكؿ بيدؼ معيف مكضكع حكؿ كاآلراء األفكار تبادؿ تعني
"أشيروا عمي أييا وكسمـليذهالسمة،حيثكافدائـالقكؿكتتجمىأىميتيافيحبمحمدصمىاعمي

،كمفاألمثمةعمىذلؾأخذهبرأمسممافالفارسيفيغزكةالخندؽ،كفيغزكةأحدشاكرالنبيالناس"
لكنوخرجبناءعمىرأم،أصحابوفأشاركاعميوبالخركجلمحرب،بينماكافالرسكؿيريدالبقاءفيالمدينة

.(2012:10)الضامف،األغمبية
ألفاسبحانوكتعالىأمرخيرالبريةبو،كىكنبي،فمفبابأكلى؛كأخذالقائدبيذاالمبدأكاجب

 كقد ىذا البشر، بني قادة بو يأخذ أف كسمـ-أكد ىا عميو ا كعمر:-صمى بكر ألبي قكلو في
األمثؿ؛(6/2436مسند أحمد بن حنبل)ا""لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكم ،فالشكرليرشحعنيا

الكثير حققتالكثير الراشديفمفبعده كالخمفاء الرسكؿالشكرية كلمشكرلدكرفيتػآلؼقمكبفقيادة ،
الجماعةكالتقميؿمفالتنازعبينيـ.كمفىنافاألخذبيذاالمبدأفيالكزاراتالفمسطينيةيؤدمإلىإحراز

رثىليا.سيماكأفالحالةالمحميةكاإلقميميةكالدكليةي ،كتقكيـاعكجاجالرأم،الالصكاب
بتغير:الذىنية المرونة -8 لدلالفرد الذىنية الحالة "تغيير تعني عامة كبصفة الذىني، الجمكد ضد

(،كعندتجييرىذاالمعنىعمىصعيدالمؤسساتكالعمؿ،2010:221المكقؼ")غبارمكأبكشعيرة،
ىذهنياتعني"قدرةالفردفيعدـاالستمراربالعمؿالمناطإليوبأساليبثابتةكمحددةاألفكار،كتغييرإف

باعتبارهالمركنة"فرج"(،كعززذلؾ2003:62األساليبالثابتةأكالقائمةإلىأفكارجديدة")الخالدم،
المشاكؿ عمى كالسيطرة نظرىـ، ككجيات اآلخريف استيعاب كبالتالي كالمكاقؼ، الظركؼ مع التكيؼ

سيدالمكقؼ،كبالتالييضمفكحميا،كتقبؿالتعديبلتفيالعمؿ،كأضاؼبأفتكافرىافيالقائديجعمو
(.74-73:،بفسيرالعمؿكانتظامو)فرج

فتكافرىذهالسمةلدلالقادةكالمدراءالعاميففيالكزاراتالفمسطينيةيط كعاآلخريف،كيجعميـأكثر
استقرارانفيعمميـكاستجابةلو،خاصةكأفىناؾجمكدعمىصعيدالكزارات،كحصار،كأزمةركاتب،

 كغيره.
كمبادرلمعمؿبصكرةبارزةدكفغيره،كيسعىجادانإلىخمؽ،:أميككفالقائدسب اؽرة الذاتيةالمباد  -9

كتكافرىافيالقائدتعنيالكشؼعفكذلؾلمرقيبالعمؿكالعامميف،؛كمفيد،كعدـالجمكد،ماىكجديد
كىذاكفيؿبالتأثيرفيعمىالتنفيذ،خاذالقرارالصائبدكفتردد،كالقدرةاتالقدرةعمىكعزيمةاآلخريف،

 (.2009:323العامميف،كشحذىمميـلمكصكؿإلىالغايةالمنشكدة)كنعاف،
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لتعدداالبتكار واإلبداع:   -10 نظران االبتكار تعريفات ن،تعددت كجيات ىذاكتنكع إلى العمماء ظر
،فكؿكاحد المفيكـ،ككافأكؿمفنب وإلىاالىتماـالمفيـك ينظرإليوحسبالمنحىالذمعالجوىذا
التباعدميتصؼ"جيمفكرد"بالتفكيراالبتكارم نمطمفالتفكير أك معرفية، عقمية "عممية بأنو: كعر فو ،

ابتكارم"، ناتج كينتجعنو لممشكبلت، كالحساسية كاألصالة، كالمركنة، عرف بالطبلقة،  ىارمكت"وكما

HarmotكميدMeed أـأنو(، مكضكعان أـ الشيءفكرة أكافىذا سكاء شيءجديد ينتجعنيا "عممية :
شكبلنأـشيئانماأـانتقاالنمفعناصرقديمةإلىأخرلجديدة"،كليذهالسمةأىميتيافيجميعمجاالت

ميؤدمإلىالتفردكالتميز)الخالدم،الحياةكتطكرالمجتمع،فييتمثؿذركةالنشاطالعقميالمعرفيالذ
2003:52-55).

بأفاالبتكارفيالعمميةاالبتكاريةعمىغيرمثاؿمسبؽفيالفكرة،كاإلبداعفييا"سكارنة"كبيف
الحديث إلى القديـ مف كالتحكؿ القفز "عممية بأنو اإلبداع كعرؼ الفعؿ، في مسبؽ مثاؿ غير عمى
القديـ" األسمكب أك الطريقة مف بدالن جديد إجراء أك أسمكب أك طريقة إحبلؿ في يتسبب الذم

تكافرىذهالسمةلدلالقائديعنيالقدرةعمىابتكاركخمؽاألفكار"كنعاف"كعد ،(2011:19)السكارنة،
 (.2009:325كؿالصعبة)كنعاف،الجديدة،كالتيبدكرىاتفصحالمجاؿإليجادالحمكؿالمناسبةلممشا

فافالباحثيميؿمع ،نفسوأفاالبتكاركاإلبداعيحمبلفالمعنىالرأمالذميرلكعمىالعمكـ
أفاإلبداعاإلدارمىك"يالقاسميرل"كتميزترقىبالمؤسسة،ك،فالعمميةبرمتياعمميةابتكاريةفيياجديد
المدير يقدميا التي كالممارسات كطرؽ"األفكار إدارية عمميات إيجاد إلى تفضي كالتي كالعاممكف كف

لممجتمع" خدمة كأكثر كالدكائر، كالمؤسسات الشركات أىداؼ إنجاز في كفعالية كفاءة أكثر كأساليب
(.2009:14)العجمة،

كعميوفاالبتكاركاإلبداعسمةالبدمفتكافرىالدلالمدراءالعاميفبالكزاراتالفمسطينية،فاالبتكار
كاإلبداعتعنيالتجديد،كزيادةاإلنتاج،كتحقيؽاألىداؼ،كالسيادة،كاألمفكاالستقرار،كالتميز،كالحضكر

قميميانكدكليان.  محميانكا 
كذلؾ؛فيالنظرإلىالمستقبؿعنيالتعمؽت القدرة عمى التوقع: -99 ألفاألعماؿتتطكرباستمرار،

خطة ككضع المستقبؿ، في كقكعو يمكف الذم المتطكر المكقؼ تفيـ خبلؿ مف القائد لدل يتأتى
لمكاجيتو،كتبدكأىميةىذهالسمةفيالقراراتالتييتخذىاالقائد،كتأخذفياعتبارىاظركؼالمستقبؿ

 (.325-2009:324)كنعاف،الذميتصؿبيامباشرةباإلضافةإلىالمكقؼ
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ستراتيجية،كبناءتصكرلممستقبؿ،أمإلتفكيركالتخطيطبطريقةكىيعمميةالنظرإلىاألماـ،كا
ىناؾرؤيةمستقبمية،عمىأثرىايتخذقراراتلتحديداتجاهالمؤسسةفيالمستقبؿ،كتـطرحياكسمةمف

يعنيبنيةالشخصيةالقياديةألنيا العميا،كالذيفمنيـالمدراءالعامكف،كتكافرىا مفمياـرجاؿاإلدارة
 )الديب، بالكاقع كالرضا كاالستسبلـ كالترىؿ التسيب يعني كغيابيا المؤسسة، كنمك :2009استمرارية

22-26). 
الحالي؛الكقتكماأحكجنالمثؿىذهالسمةلدلالقادةكالمدراءالعاميففيالكزاراتالفمسطينيةفي

ستقراربصفةعامة.االلغمكضالمكقؼحيثاالحتبلؿ،كالحصار،كاالنقساـ،كعدـ

"سمةثابتةثباتاننسبيانتفرؽبيفاألفرادفيالكصكؿإلىمستكلبأنو"عبدالفتاح"عرفتوالطموح:  -38
طارهالمرجعيكيتحددحسبخبراتالنجاح )عبدكالفشؿالتيمربيا"معيفيتفؽكالتككيفالنفسيلمفردكا 

بأفلمطمكحدكرانىامانفيحياةالفردكالمجتمع؛ألنويكشؼعف"عبدالكىاب"أشارك.(3318:1الفتاح،
لكالأىميةالطمكحلماتناكلوعمماءالغرب،كفسركه،،كمبلمحالمستقبؿمفحيثمشاكؿالتطكركالتخمؼ

الشعراءكاألدباءالعربأشاركاإليوقبؿذلؾبكثير،كبيفبأف،كأجركاعميوالعديدمفالتجارب،كاألبحاث
السبؽفيذلؾفيقكؿك ،(83)المطففيف:َوِفي َذِلَك َفْمَيَتَناَفِس اْلُمَتَناِفُسوَن﴾﴿تعالى:أفلئلسبلـأيضان
الطمكحكاإلنساف،"إذا سألتم فاسألوا الفردوس األعمى من الجنة"صمىاعميوكسمـ:-النبييقكؿك

ىكمغامر،كمنافس،كمثابر،كمتفائؿ،كيسعىإلىالتفكؽ،كيتحمؿالصعابفيالكصكؿإلىأىدافو،ال
.(18-8009:82يخشىالفشؿ،كاليؤمفبالحظ،كيعمؿدائمانعمىاالرتقاءبمستكاهالراىف.)شبير،

 لبلرتقفكبالتالي السعي يعني القيادية الشخصية في السمة ىذه كبالمؤسسة،تكافر بالذات، اء
بالتفاعؿ كذلؾ اآلخريف، عمى كتأثيرىا ككقعيا صداىا ليا يككف كبالتالي كبالمجتمع، ،كبالعامميف،

لتحقيؽاليدؼالمنشكد،فمكالتمؾالسمةالفطرية؛كالتعاضدمعىذهالشخصيةجنبانإلىجنب،كالتعاكف
فيالشخصيةالبشريةلماكافىناؾقادة،كلماكصمناإلىمانحفعميواآلفمفتطكرتكنكلكجيكعممي

،ةالمدراءالعاميفبالكزاراتالفمسطينيالقادةكفيشخصيةكلذاالبدمفتكافرىا(.2012:95)األسطؿ،
إضافةإلىأفال كالطمكح،كضعفيغزةبصفةخاصة،كفيفمسطيفبصفةعامةيتطمبالسعيىذا

كعاصمتياالقدسالشريؼ.،لتحقيؽالكثير،كعمىرأسذلؾإقامةالدكلةالفمسطينية
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قدرةإنسانيةميمة،القدرةعمىفيـاآلخريفعد "فاكلز"بأف"يكسؼكمصطفىأشار"فيم اآلخرين:   -13
كشعكران، فكران باآلخريف اإلحساس تعني كالصعكبات،ككنيا العقبات كتذليؿ استيعابيـ، عمى كالقدرة

(.2011:195كبالتاليتشكؿاألساسفيالعبلقاتاالجتماعية)الصاحب،
بدكمفخبلؿفيـاآلخريفيعرؼ اعيـ،كبالتاليالقائدقدراتالرجاؿ،كمكامفتفكقيـ،كتميزىـ،كا 

صمىاعميوكسمـ،-تكظيفيـكتكجيييـحسبقدراتيـكمكاىبيـ،كقدتحققتىذهالسمةفيرسكؿا
قاؿ: أنو "أرأف أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدىم في دين ا عمر، وأصدقيم حياًء عثمان، كثبتعنو

ن وأقضاىم عمي، وأفرضيم زيد بن ثابت، وأقرؤىم ُأبي، وأعمميم بال حالل والحرام معاذ بن جبل، أال وا 
كشاكرأميرالمؤمنيف،(6/346السنفالكبرل)لكل أمة أمينًا وأمين ىذه األمة أبو عبيدة بن الجراح"

"أشيركاعميكدلكنيعمىرجؿاستعمموفيعمرأفاضؿالرجاؿفيتعييفكبارمكظفيوحيثقاؿليـ:
ذاننيأرإأمرقددىمني،فقكلكاماعندكـ،ف يدرجبلنإذاكاففيالقكـكليسأميرىـكافكأنوأميرىـ،كا 

،فقالكا:نرلليذهالصفةالربيعابفزيادالحارثي،فأحضرهكاففييـكىكأميرىـكافكأنوكاحدمنيـ"
   (.34-1992:30فؽىذاالرجؿفيعممو،كشكرعمرلمفأشاركاعميوبكاليةالربيع)سمماف،كِف ،ككاله

المناسب، المكاف في الكفاءاتكتكظيفيـ تعنياختيار القيادية الشخصية في السمة ىذه فتكافر
كبالتاليكنتيجةطبيعيةلذلؾتقديـأفضؿماعندىـ،كاالرتقاءباآلخريف،كالمؤسسة،كالعمؿبجدكاجتياد

نابةعنوفيكثيرمفلتحقيؽاألىداؼ،ىذاباإلضافةإلىسدالثغرات،كتخفيؼالعبءعفالقائد،كاإل
المكاقؼ.

 القيادية الوجدانية االنفعالية  الشخصية سمات - ب

عمى،كىي(2010:169،العبكشيكصكالحة)لدلالقائدكىيسماتتتعمؽبالنشاطاالنفعالي
 اآلتي:النحك

سمكؾالشخصفي"أبكزيد"عرؼاالتزان االنفعالي: -1 تنظيـسمككييسـ " االتزافاالنفعاليبأنو
يسكدىا" كيكاد المختمفة االجتماعية أنو،مكاقفو االنفعاالتكما في بالتحكـ الفرد لدل كضبط،يتميز

،كالرصانة،كالثبات،كاألزمات،كسبلمةالتفكيرفيالمكاقؼالمثيرةلبلنفعاالت،كىدكءاألعصاب،النفس
:1987كالتكافؽاالجتماعي)أبكزيد،،بذبفيأممكقؼكاف،ىذاإضافةلمتكيؼمعالبيئةكعدـالتذ

227). 
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السمة بيذه يتأتى؛كاالتساـ كالذم الذاتي، كاالكتفاء النفسي، كاألمف بالطمأنينة، الشعكر نتيجتو
كأكد،(2003:151م،إلشباعالحاجات،كتحقيؽاألىداؼفيالحياة)الخالد؛لمقياـبالنشاطاتالعقمية

بأفالتحكـفياالنفعاالت،ككبحجماحالمشاعرلوأىميتوفيشخصيةالقائد؛فذلؾيؤدمإلى"فرج"
تفاف،كنتيجةالعكسعدـالسيطرةكقراراتغيرسميمة،ا خمؽجكعمؿمستقركمونشاطكحيكيةكعطاءك

(.67-65:،بف)فرجكفكضىفيالعمؿ
ك اتسـ قد األكؿمحمد كسمـ–القائد السمة-صمىاعميو ذلؾ،بيذه فيكمفدالئؿ مكقفو

حيثفاجأالكفارالمسمميف،كعمىإثرهفرمففرمفصفكؼالمسمميف،كبدأتقكاتيـفي؛معركةحنيف
االتراجع،كىناماأصعبيامفلحظات،كلكفىدكءكرباطةجأشالمصطفىدفعتابولينادمكيقكؿ:أيي

إلي  كارجعكا كبناءنالناسىممكا رسكؿا، ككافالنصرأنا المسممكفصفكفيـ الثباتجم ع عمىىذا
(.1999:62حميفيـ)كتر،

،كالتركم،كبالتاليفاالتزافاالنفعاليلدلالقادةكالمدراءالعاميفبالكزاراتالفمسطينية،يعنياليدكء
يراـ،كاالستيعاب يزيدىـنشاط؛كمعالجةاألمكربحنكة،كشعكراآلخريفبأفكؿشيءعمىما ،انمما

نيالسمةضركريةفيىؤالءالقادة؛بالعمؿ،كالبذؿكالعطاءان،كتمسك،كحيكيةنكعطاءن لتحقيؽاألىداؼ،كا 
كأفالظركؼالمحيطةمؤثرةعمىالنفسيات.،خاصة

بنفسوكاع،أمثقةالقائدالثقة بالنفس: -2 كلكففي؛كقدراتو؛كفاءةن،كأسمكبان،كسمككان،كمظيران،تداده
تكاضع،كىذهالسمةتجعموفيمكقعقكة،فمفخبلليايستطيعأفيتخذالقرارالسريعكالحاسـ،كيشخص

،2008:48المشكمةكيسيطرعمييا،كبالتالياحتراـاآلخريفلو،كشعكرىـباألماففيالعمؿ)العجمي،
"الحرب(.52،217 فيكتابو القيادية فيالشخصية السمة تكافرىذه مكنتجمرمشيدألىمية كالقائد

لممعدات كليس العالية، المعنكية لمركح يعكد الجيكشاإلسبلمية تميز بأف بقكلو كذلؾ التاريخ"، عبر
(.2009:95كاألسمحةكالنظاـ)الديب،

تعنيبأنوعمىقدرا فينفسو القائد كقادرعمىفثقة كاليخشىلكمةالئـ، لمسؤكلية،كشجاع،
المناسب القرار اتخاذ عمى قادر كبالتالي تردد، بدكف كانت المكاقؼأم يجعؿ؛مكاجية الذم األمر

يصبكإليومفأىداؼ منو،كاستجابةلو،كبالتاليالكصكؿإلىما كثقة،اآلخريفأكثرثقةفيو،كقربان
فيالكزاراتالفمسطينيةبقطاعغزةيؤتيأكمومفحيثتحقيؽاالستقرار،كاألمف،المدراءالعاميفبأنفسيـ

كالكاجبات.،كالقياـبالمياـ
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تعني"شعكرالقائدبعدـالرضاعفالفشؿفيتحقيؽالقدرةعمىتحمؿالمسؤكليةتحمل المسؤولية: -3
عمىتحقيقو،كمايرلنفسوممتزمانأدبيانبتحقيقو،أكعدـالرضاعندالقياـبعمؿيرلنفسوممتزمان ماعـز

فمفيكضعفيمنصبقيادميجبأفيككفقادرانعمى(،2009:328أدبيانبعدـالقياـبو")كنعاف،
مؿتبعاتيافيسبيؿالكصكؿإلىاألىداؼالتييسعىإلىتحقيقيا،كمفىذاالمنطمؽأداءكظيفتو،كيتح
-قاؿرسكؿا كسمـ: نيا يوم القيامة خزي "صمىاعميو نيا أمانة، وا  يا أبا ذر، إنك ضعيف، وا 

فيعظيـبأنوأصؿالحديث،كجاءفيشرحىذا"وندامة، إال من أخذىا بحقيا، وأدى الذي عميو فييا
.(3/1457صحيحمسمـ)الكاليةتمؾبكظائؼالقياـعفضعؼفيوكافلمفسيماالالكالياتاجتناب
 القميؿ،"Thumannو  Benator"كبيف إال يتحقؽ فمف المسؤكلية، قدر ليسعمى القائد كاف إذا بأنو

 (.Benator and Thumann, 2003: 107)كيضيؼبأفالقميؿالذمتحقؽربمابالصدفة

أي الفمسطينيكف يككنانفالقادة يجبأف مكقعيـ كالمياـككاف ثقيؿ، فالحمؿ المسؤكلية قدر عمى ا
كاألمريتطمبأفيككف عفذاتوكعفعمموكيترسيالسفينةعمىبراألماف،جساـ، الكؿمسؤكالن

 األىداؼ.تحقؽكت
،كاجتنابالمنييات،كتقبؿالصبرىك"حمؿالنفسعمىأداءالطاعاتالصبر والتصميم والمثابرة: -4

 (.2006:237الببلءبرضاكتسميـ")جكىرم،
،كالنزكات،،كىذايعنيالتحكـفياألىكاء،أمالتحكـفيالرغبات"إظيارالتحكـفيالذات"ىكك

كالشيكاتكغيرىا،كيسيطرالعقؿعمىالقمب،كالنتيجةصحيةلبناءعبلقاتمعاآلخريفككسبكدىـ،
كالعكسعمىالنقيضتمامانحيثإفالغضبيدمرالعبلقات،كيؤثرعمىشعكراآلخريف،كبالتاليعمى

مبتغاه،فالزعيـكبيذهالسمةيصؿالقائدإلى(.93-2004:90)ىانتر،إنجازالعمؿكتحقيؽاألىداؼ
اليندمغاندممكثفيجنكبأفريقياعشريفعامانكىكيدافععفأبناءشعبونتيجةلمايبلقكنوىناؾ
مفسكءمعاممة،كاحتقار،كىدركرامة،كفقرمدقع،كبصبرهكتصميموكمثابرتوحقؽغايتو،كاستجابت

سمةلكالأىميتيا،ماامتدحاكىي.(1988:429،ديكر انت)الحككمةلمطالبو،كعندىاعادإلىكطنو
(.43)الشكرل:﴾َوَلَمْن َصَبَر َوَغَفَر ِإنَّ َذِلَك َلِمْن َعْزِم اأْلُُمورِ ﴿ حامميافيقكلوتعالى:

المقدس، بيت أكناؼ كفي الرباط، أرض عمى كأننا خصكصان السمة بيذه التحمي أجمؿ كما
)آؿ﴾َيا َأيَُّيا الَِّذيَن َآَمُنوا اْصِبُروا َوَصاِبُروا َورَاِبُطوا َواتَُّقوا المََّو َلَعمَُّكْم ُتْفِمُحونَ ﴿كيقكؿالمكلىعزكجؿ:

(.200عمراف:
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 الشجاعة: -5 القمب"األسمر"بيف قكة تعني الشجاعة الخكؼ،كالجرأة،بأف كعدـ ،كالفزع،كاإلقداـ،
كاألخطار،بحيثيككف،كالتصرفات،فيمكاجيةالمكاقؼالصعبة،كاالستسبلـ،كالقدرةعمىقيادةالنفس

كأكدبأفاإلنساف،ذلؾفياالتجاهاإليجابي،كتعمؿفياتجاىيفسكييف:تعميـالحؽ،كدحضالباطؿ
مكانتو لو المعنى بيذا الناس،كاحترامو،الشجاع أسكياء بيف كتقديره قبميـ،كمساندتو، مف ،كتأييده

،كالحقكؽ،كالحريات،كالكطف،كسممان،كذلؾفيالدفاععفالديف،جاعةمطمكبةحربانكأضاؼبأفالش
.(550-2008:547الحؽ)األسمر،كقكؿ،كالمستضعفيف،كالعرض،كالشرؼ
 ىيز"كذكر معنكية"صامكيؿ مكاجية عف عبارة ىي الشجاعة كالشدائد،،بأف لؤلخطار كبدنية
سبيؿالكصكؿإلىكاليخشىأحدفي،فيأممكقؼكافكسمككان،كفعبلن،تبرزشجاعةالقائدقكالنبحيث
 .(2003:81)القحطاني،،كافتقارالقائدإلييايفقدهاحترامومفقبؿاآلخريفاليدؼ

َفَمِن ﴿دعاإلىالتحميبيذهالسمة،فيقكؿاتعالىاإلسبلميالحنيؼكاليفكتناأفنذكربأفديننا
َوْلَتُكْن ِمْنُكْم ﴿(،كيقكؿفيآيةأخرل:194)البقرة:﴾َعَمْيُكْم َفاْعَتُدوا َعَمْيِو ِبِمْثِل َما اْعَتَدى َعَمْيُكمْ اْعَتَدى 

﴾ُأمٌَّة َيْدُعوَن ِإَلى اْلَخْيِر َوَيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَيْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوُأوَلِئَك ُىُم اْلُمْفِمُحونَ  عمراف:)آؿ
104.)

كماأحكجنافيالكزاراتالفمسطينيةإلىقادةيتحمكفبالشجاعةاإليجابية؛فيحقكفالحؽكيدحضكف
الباطؿ،كعمىقدرالمسؤكليةسممانكحربان،لمحفاظعمىاألمةكمقدراتيا،كتحقيؽاألمفليا،كىذااألمر

ككنكفمعيـيدانبيدلتحقيؽالمبتغى.يجعميـمحؿثقةلآلخريف،فيؤازركىـكيشدكفعمىأيدييـ،كي
"تكجيوالحزم -6 : لمحـز القكيـ المفيكـ بمطؼ،كتكعية،: رشاد، أدبمعمف،كرقة،كحناف،كا  كسمك

،كيعتدم،كيغشـ،فيظمـ،كعقكبةرادعةمعمفيطمؽلنفسوعنافىكاىا،كعنؼ،يستجيبلذلؾ،كقسكة
 .(2008:600)األسمر،كالعدؿكالخير"،كاليمتثؿلمحؽ،كيفترم

لدلالقائداإلدارميعنيبأفتككفأكامرهقاطعةمعمراعاةشعكرالمرؤكسيف،كذلؾيتطمب كالحـز
،كالتنفيذ،كالحكـالصائبعمىاألمكر،معاالستعدادلمدفاععفأمقراريتخذه،فيوقدرةعمىالتقرير

نتيجتو ك،كتحمؿ المسؤىي كأصحاب لمقادة ضركرية سكاد؛كلياتسمة يعني بيا األخذ عدـ ككف
كتسمطالمتنفذ كالنجاحيالفكضى، لييبتو،ككؿذلؾيحكؿدكفالتقدـ كفقدافالقائد ف،كضياعالجيكد،

التكاصؿكالتأثيرفياآلخريف،كالذممفوبأن"Assertiveness"كصؼالحـزي ك.(2009:329)كنعاف،
الثقة فيزيادة كتتجمىأىميتو الذاتكاآلخريف، احتراـ مع االحتياجاتكالرغباتكاضحة، تبدك خبللو
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تكطيدالعبلقاتأكثر،فيـاآلخريف،كمانة،كبالتاليتكخياألبالنفس،كثقةاآلخريف،كاحتراـالذات،ك
 .(Simpson, 2012: 10, 13, 14)كسرعةالقرار

يعنيحسـالمكقؼ،كأخذالقرارتحقيقانلممصمحة،كيحضرناىنامكقؼأبيبكر رضيا-كالحـز
عنو،حيثقرارهالحاسـفيقتاؿأىؿالردة،كالذملكالهلعادالمسممكفإلىالكراء،كعاثتالجاىميةفسادان

نيعقاالنكانكايؤدكنوإلىرسكؿالقاتمتيـعمىلكمنعكفياألرض،كقاؿقكلتوالمشيكرةكقتئذ:"كا
(.2004:117")الصبلبي،منعو

حازميف يككفإلىقادة فييأحكجما ليسبمنألعفالمؤسساتاألخرل، كالكزاراتالفمسطينية
كسريع حيثالظركؼكالمكاقؼالتيتتطمبإلىقرارحاسـ يضعكفالنقاطعمىالحركؼ؛ حاسميف،

الفتنةكالفكضى،كالحفاظعمىالمؤسسة،كعمىالمجتمع.لتجنب
اآلخريفالمشاركة الوجدانية:  -7 بألـ المتعاطؼشعكر داخؿ أم اآلخر؛ بالتعاطؼمع ىيشعكر

حباطيـ،بحيثيعبرذلؾالتعاطؼعفتفيـلمظركؼالتييمركفبيا،فيي"سمة كفرحتيـكحزنيـكا 
الفرد مف تتكجو نفسية قدرة إلى التحديد"،ترجع كجو عمى كاحتياجاتيـ مشاعرىـ نحك اآلخريف؛ نحك

فالمشاركةالكجدانيةتتطمبفيـمايمربواآلخركفمفظركؼكمكاقؼخاصة،كاالستجابةبفعاليةليا،
داريان ،كالتركيزعمييا.كمجاليايتطمبتعامبلنكتفاعبلنبشكؿشخصيأكبر األىـفيممارسةالمشاركة؛كا 

ةمفقبؿالقادةىكالمجيكدالمبذكؿمفقبميـإلجراءعمميةالتكاصؿالشخصيمفخبلؿفيـالكجداني
المكاقؼكالظركؼالمرتبطةبفريؽالعمؿ،كاالستجابةالصحيحةكالمبلئمةحسبالمكقؼكالشخصككف

التييكاجيكنياكعمىإثرىايصبحالقادةأكثرخبرةفياستيعابالمكاقؼ،اإلدارةتتسـبالمركنةكالتغير
ثقة تزداد المقابؿ كفي معيـ، يتعاممكف التي كالجماعات األفراد بيف فيما أك الشخصي الصعيد عمى
المتمقيفلممشاركةالكجدانيةبأنفسيـككنيـيجدكفمفيشعربيـكيحترميـكيقدرىـ،ىذاباإلضافةإلى

.(68،82-2009:66،أىميتيافيفاعميةكتكثيؽالعبلقاتاإلنسانية)ككفكأكككنؿ
كىذااألمر،تتأتىمفخبلؿمشاركةالداعيةلممدعككجدانيان؛فيفرحلفرحو،كيحزفلحزنو؛كدعكيان

كقدجاءذلؾنتيجةحثدينناعمى،يترؾأثرانإيجابيان،يتمثؿفياحتراـالمدعكألقكاؿالداعيةكالتأثربيا
كزيارة كالمدعكيف الدعاة بيف اإليجابية المشاعر كتييج العكاطؼ، تدغدغ التي الكجدانية المشاركات

أمرنا النبي صمى تباعالجنائز،كتمبيةالدعكاتكغيره،فعفالبراءبفعازبرضياعنيما:االمريض،ك
برار اأمرنا بعيادة المريض، و ا عميو وسمم بسبع ونيانا عن سبع؛  تباع الجنازة، وتشميت العاطس، وا 
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جابة الداعي. ونيانا عن خواتيم الذىب، وعن آنية الفضة،  فشاء السالم وا  القسم، ونصر المظموم، وا 
وعن المياثر، والقسية، واإلستبرق والديباج ك(7/24البخارم)صحيح )بخيت . :2010الدجني،

107-108.)
،كبحاجةا كيمربمآسي،ك،الفمسطينيمركالمجتمع حباطات،كظركؼصعبةتجعؿالكؿمكمـك

كيجعميـ اآلخريف، مشاعر ليدغدغ أكثر، القائد مف مطمكب األمر ىذا كلكف كجدانية، مشاركة إلى
يشعركفبأنفسيـككيانيـ،كيبثاألمؿعندىـ،كيجعميـأكثرثباتانكثقةبأنفسيـ،األمرالذميؤدمإلى

كبالتاليالحفاظعمىالمؤسساتكالكزاراتاح العمؿبإخبلصكتفاني، كأداء لو، كاالستجابة القائد، تراـ
كالمجتمع.

النتماءا -8 يعني كالذم لؤلصكؿ: يككف إنما كاالنتساب ذلؾ،كالجذكر،االنتساب، كمف المنبت، أك
.كالمجتمعاإلنسانيالكبير،كلمجتمعوالصغير،كلقكمو،كلجماعتو،كألسرتو،انتسابالمرءألبيو

القيادية فيالشخصية يعنيتكافرىا السمة الشخصية،كىذه العمؿعمىالمصمحة تقديـمصمحة
كذلؾيؤدمإلىتقارببيفالقائدكاآلخريف،،مفأجؿتحقيقياكالتفاني،اإلخبلصمعاإليمافباألىداؼ،ك

المصطفىكتقبميـلو،كمفثـالتعاكفمعو،كالطاعةلو،كالجدكالمثابرةفيالعمؿ،كقاؿتعالىفيحؽ
ُمْؤِمِنيَن َلَقْد َجاَءُكْم َرُسوٌل ِمْن َأْنُفِسُكْم َعِزيٌز َعَمْيِو َما َعِنتُّْم َحِريٌص َعَمْيُكْم ِبالْ ﴿صمىاعميوكسمـ:-

"أنا أعربكم، أنا من قريش، ولساني لسان بني سعد بن قاؿرسكؿا:ك،(128)التكبة:﴾َرُءوٌف َرِحيمٌ 
؛167-1996:162)أبكالفضؿ،.(1/252الفتحالكبيرفيضـالزيادةإلىالجامعالصغير)بكر"
.(1987:81،كالعمرك

بالكزاراتالفمسطينية،يجعميـأكثرتشبثانبكزارتيـكالعمؿبقدركتكافراالنتماءلدلالمدراءالعاميف
الكزارات تبقى كبالتالي النجاحات، مف المزيد لتحقيؽ قدمان بيا كالسير أىدافيا، المستطاععمىتحقيؽ

شامخةرغـالظركؼكاألحكاؿ.
األاالنضباط:   -9 بجميع االىتماـ بمعنى األمكر تنظيـ في الحـز باالنضباط المنظمةيقصد نظمة

التعامؿ،لمكظيفة في االنضباط سكاء عمييا، كالمحافظة المينة، األكقات،أك الشكؿ،أك ،أك
أىميتولدلالقائدكاالنضباط في،حيثإنويشجع؛لو  كيحفزاآلخريفعمىاالنضباطبجميعصكره

االجتيادمفأجؿإنجازه،كالكصكؿإلىالعمؿ،كىذالوتأثيرهحيثيؤدمإلىاالىتماـبالعمؿ،كالجدك
تحقؽالمؤسسةالتفكؽكالنجاح .(449،451-2011:448)السكارنة،األىداؼالمنشكدة،كالتيبيا
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أكلمدكلةيستكجب،أكلممؤسسة،كأصكؿلممنظمة،كقكاعد،ىكضدالتسيب،بمعنىأفىناؾقكانيفك
 (.2005:59الكىيبي،؛ك1992:176العمؿمراعاتياكاألخذبيا،كعدـمخالفتيا)خميفة،

كالمكائحالمعمكؿ،كالقكانيف،اللتزاـباألنظمةكتكتسبىذهالسمةأىميتيافيالشخصيةالقياديةككفا
يدفعاآلخريفلبلنضباط الشىحيثإف،كااللتزاـ،بيا ليـ،كىذا،محطأنظاراآلخريفخصيةذه كقدكة

 كبالتالي العمؿ، في لمتفاني اآلخريف دفع إلى بمنظمةكخراليؤدم منتظمة،ج مؤسسة في،أك كفعالة
المجتمع.

 القيادية االجتماعية الشخصية سمات -ج
:2010،العبكشيكصكالحة)كتتجميىذهالسماتفيقدرةالقائدعمىنسجعبلقاتمعاآلخريف

 عمىالنحكاآلتي:،كىي(169
التعاكف"عمميةتفاعميةبيففردكفرد،أكفردكجماعة،أكجماعةكجماعة،لجمبالمنفعة،التعاون: -1

أكمنعالضرر،أكالمساندةفيأمشأفمفشئكفالحياة"،كالتعاكفالبدمنوألفطبيعةالحياةالبشرية
 في كيككف ذلؾ، اإلنساف كالجماعاتكالمؤسساتتفرضعمى األفراد مستكل كعمى المجاالت، جميع

(.406-2008:403كالدكؿ،كبالتعاكفيتـتكفيراحتياجاتكمتطمباتاإلنسافكالمجتمع)األسمر،
العمؿبركحالفريؽالكاحدالمترابطاجتماعيان،كىذااليتأتىإالإذاكافىناؾشخصيةكالتعاكفىك

تبثركحالتعاك يتعاكفمعيا،فبينياقيادية أفتجعؿكؿمففيالمؤسسة كتستطيع كبيفالعامميف،
يسيؿالعمؿ،كيحققوفيفترةأقؿ،ككف،كماأنوكيبذؿقصارلجيدهلمسيرقدماننحكاليدؼكتحقيقو

.(2008:67،114)العجمي،العمؿكالمسؤكلياتمكزعةعمىالعامميف،ككؿمسؤكؿعفعممو
َوَتَعاَوُنوا َعَمى اْلِبرِّ ﴿فيالكتابكالسنة،فيقكؿاتعالى:اإلسبلميإلىالتعاكفالديفكقددعا

ْثِم َواْلُعْدَوانِ  "مثل المؤمنين في صمىاعميوكسمـ:-(،كيقكؿ2)المائدة:﴾َوالتَّْقَوى َواَل َتَعاَوُنوا َعَمى اإلِْ
بالسير والحمى"الجسد  منو عضو تداعى لو سائرمثل الجسد إذا اشتكى وتعاطفيم توادىم وتراحميم 

.(4/1999صحيحمسمـ)
ككنويؤدمإلى؛كالمدراءالعاميفبالكزاراتالفمسطينية،كالتعاكفمطمكبمعاآلخريفمفقبؿالقادة

الثقة،كالتيبدكرىاتؤدمإلىاأللفةكالمحبة،كبالتاليتككفالكزارةفريؽكاحدكخميةالنحؿ،الكؿيعمؿ
دكفممؿ،فيسبيؿانجازعممو،األمرالذميحقؽاليدؼ،كثباتالمؤسسة.
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األفرادالعامميففيمكقؼالعبلقاتاإلنسانيةإداريان"اندماجعرؼ"دافز"فاعمية العالقات اإلنسانية:  -2
االقتصادية حاجاتيـ إشباع مع عالية كبإنتاجية متعاكنيف، لمعمؿ تدفعيـ بطريقة كالنفسية،عمؿ،

كفي كرغباتيـ، حاجاتيـ شباع كا  كحقكقيـ، بالعامميف االىتماـ تعني اإلنسانية كالعبلقات كاالجتماعية"،
ؿلمقائدعفمسؤكلياتو،كالالتعامؿمعالمسؤكليفبرفؽفيالمقابؿالبدمفأداءعمميـ،كبالتاليالتناز

كؿالمكاقؼ،كىذهالعبلقاتتتضمفأيضانعبلقةالقائدبزمبلئو،كبمعاكنيو،كبرؤسائواألعمىمنوسمطة،
دينامية؛ شخصية عممية القيادة ككف اإلدارية لمقيادة بالنسبة اإلنسانية العبلقات أىمية يبرز ما كأف

ةبيفالقائدكمرؤكسيوعبلقةتتضمفردكدفعميـتجاهبعضيـالبعض،كأفىذهالعبلقةخاضعةفالعبلق
 (.184-2009:183لمتغييركالتبديؿكالتطكيرمفخبلؿتأثيركؿمنيـفياآلخر)كنعاف،

فياألفرادإدماجبأفالعبلقاتاإلنسانيةمفكجيةنظرإدارةاألعماؿكاإلنتاجتعني""عمر"ذكرك
إشباعمعاإلنتاجيةمفدرجةكبأعمىمتعاكنيفالعمؿإلىيدفعيـالذمبالشكؿإلييـالمككمةاألعماؿ
ك"كالنفسيةالماديةحاجاتيـ لمعبلقاتاإلنسانية"الطخيسكالجبرينيبيف"، التعاريؼالشائعة أفمفأىـ

تيدؼالتياالتجاىاتمفمجمكعةعفعبارة"تعريؼ)كنيثديفز(،كالذميرلبأفالعبلقاتاإلنسانية
نكعخمؽكمحاكلةالبشريةكالمكاىبالجيكدتجميعطريؽعفالمنشآتداخؿالجماعيالعمؿتطكيرإلى
اقتصاديانبالراحةالعاممةالجمكعفيوكتشعرالمنتج،التعاكنيالعمؿعمىيحفزجكفيبينياالتكامؿمف

(.2009:33)قشطة،"كاجتماعيانكنفسيان
كبالتاليكتركيزالقادةعمىالعبلقاتاإلنسانية،يؤثرفياآلخريف،كيجعميـأكثرراحةكطمأنينة،

نتاجأجكدكأكثر، أكثرترابطان،كاندماجان،كتعاكنانفيالعمؿ،كالنتيجةانتماءقكم،كثقةعاليةفيالنفسكا 
 الكزارة.أمالنجاحيككفحميؼىذهالمؤسسةأك

الفردعمى"Walker and Foleyوالسمماف":بيفالذكاء االجتماعي  -3 أفالذكاءاالجتماعيىكقدرة
التكيؼمعالبيئة،كفيـالناس،كاتجاىاتيـ،كأفكارىـ،كمشاعرىـ،كطباعيـ،كدكافعيـ،كالتصرؼالسميـ

ذهىك،ككسبيـ،كبالتاليتحقيؽالنجاحفيالمكاقؼاالجتماعية،األمرالذميؤدمإلىالتأثيرفياآلخريف
جزءاليتجزأمفالجانبالعقمياالجتماعيفييا،كبالتالييبالشخصية،فيسمةلياأىميتيا؛الرتباطياال
 .(2011:195،198ربطبيفجانبيياالعقميكاالجتماعيفيآفكاحد)الصاحب،ت

أىميةالذكاءاالجتماعيفيأفنجاحالقيادة،كاألداءالعالي،كزيادةالدافعية،كاإلنتاجية،تتجمىك
كالترقيالكظيفي،كالصحةالجسميةفيالعمؿمرتبطارتباطانكثيقانبالقدراتاالجتماعيةكالكجدانية،كالتي
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كبالتاليتتفاعؿالمياراتكالكفاءاتإل بيفاألفراد، الكثيرتؤدمإلىاالنسجاـ تجد كلذا نجازاألعماؿ،
أمريكياتنفؽببلييفعمىبرامجالتدريبالتيتركزعمىىذهالقدراتفيحرصعمىتنميةىذهالقدرات،

.(216-2007:214)السمدكني،كالميارات
؛كعميو،فالذكاءاالجتماعيلدلالقادةكالمدراءالعاميفبالكزاراتيؤدمإلىفعاليةاألداءاإلدارم

كطدالعبلقةبيفالقائدكمرؤكسيو،كالنتيجةتفانييككنويبثركحالتعاكف،كالفريؽالكاحدفيالمؤسسة،ك
 فيالعمؿ،كبالتاليتحقيؽاليدؼ.

كسمككان،كقائداألمة،كعمبلن،الشخصيةالقياديةيجبأفتككفمثاالني حتذلبوقكالنالقدوة الحسنة: -4
َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي ﴿ افمثاؿالقدكةالحسنة،كىذاماقالوالحؽفيشأنو:ك-صمىاعميوكسمـ-محمد

(،كسيدناإبراىيـكافمفقبمو،حيثكصفوامفقبموبقكلو:21)األحزاب:﴾َرُسوِل المَِّو ُأْسَوٌة َحَسَنةٌ 
﴾ِإنَّ ِإْبرَاِىيَم َكاَن ُأمَّةً ﴿ كقاؿ120)النحؿ: ،)– كسمـ: عميو ا "عميكم بسنتي وسنة الخمفاء صمى

(.2011:83األغا،؛ك210-1996:208.)أبكالفضؿ،(1/228رمياالدسنف)الراشدين من بعدي"
 دلبياكصبلحالديفاأليكبيكغيره.ت قْكىناؾشخصياتقياديةتاريخيةكثيرةتستحؽأفي 

العامكف  كالمدراء بالكزارات قيادية الكزارةكشخصيات داخؿ سكاء الكثير مع احتكاؾ أك،عمى
،كقدكةلغيرىـقكالن،يجبأفيككنكامثاالنومنكطبيـأعماؿكثيرة،كعميوككن؛خارجيا،كىـمحطاألنظار

كاإلخبلصفيالعمؿلمكصكؿإلى،كسمككان،كبذلؾيحفزكفاآلخريف،كيشحذكفىمميـلمتعاكف،كعمبلن
 اليدؼالمنشكد.

التفكيض"عمميةإداريةيتـمفخبلليانقؿجزءمفالسمطةأكالصبلحياتإلىتفويض السمطة:  -5
 )العامرمكالغالبي، 2007شخصفيمستكلإدارمأدنى" :349-350)، أنو فيياكما يعيد "عممية

لمطمكبمنيـكالنتائجا،أكمياـمعينةمبينانليـحدكدىذهالكاجبات،القائدإلىبعضمرؤكسيوبكاجبات
 .(2009:230)كنعاف،نجازىذهالكاجبات"تحقيقيا،معتفكيضيـقدرانمفسمطتويككفكافيانإل

نويفكضبعضمسئكلياتوإف؛التفكيضنتيجةعدـمقدرةالقائدعمىالقياـبكؿشيء،كعميوكيأتي
 المسئكلياتحتىيككفىناؾمساحة ىذه مفصبلحياتمع كالبد لممفك ضيتصرؼمفلمرؤكسيو،

،ميثقةالعامميفبأنفسيـألنيـأصبحكامحؿثقةن خبلليا،كتسيراألمكرعمىخيركجو،كىذااألمري 
فكضرسكؿا ما :،بف)مرسيكالخمفاءالراشديفمفبعده-صمىاعميوكسمـ-كلكالأىميتيا
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لـتكففرديةبالمطمؽ،فتجمتفيياالبلمركزية،كقيادةالخميفةاألمكممعاكيةالمشيكدلياتاريخيان(.95
(.2008:196كمشاركةرجالومفذكمالرأمكالخبرةفيحمؿالمسؤكليةسممانكحربان)الصبلبي،

يجعؿالقائد ككنو يككفالتفكيضألكفاءكعمىقدرمفالمسئكلية؛ فالتفكيضلومحاسنوعندما
كيحفزهخمؽانتماءأكثرعندالمرؤكس،يجكانمفالثقةفيالعمؿ،كيكجدأكثرتفرغانلمسؤكلياتوكميامو،ك

،ىذاباإلضافةإلىمياـ،كبالتاليي حقؽاليدؼبدقةكسرعةأكثراللبذؿالمزيدمفالجيدكالعطاءالنجاز
.(241-2009:240)كنعاف،أنويؤىؿقادةلممستقبؿ

كزاراتيـيأتيبالمحاسفالسابقة،كالتيتؤدمإلىفتفكيضالمدراءالعاميفلمدراءأكلغيرىـأكفاءب
فيكقتناالحالي.  استقرارالكزارات،كتطكرىا،كالحفاظعمييافيأجكاءممبدةبالغيـك

ككذلؾالنظـالكضعيةلئلنساف،،أىـالحقكؽاإلنسانيةالتيحددتياالشرائعالسماكيةىكمف العدل:  -6
كبالتاليالعمؿعمىالنيكضبيا،،كعدـإىدارىا،منوالحفاظعميياالتمتعبيذهالحقكؽيتطمبمقابؿك

كتحقيقيالآلخريف،بمعنىأفالعدؿيتعمؽبالحقكؽكالكاجباتمعان،أمإعطاءكؿإنسافمالو،كأخذما
)الحكمة، بيا إال إنسانيتو تكتمؿ ال التي لئلنساف األربعة المعنكية البنائية المقكمات أحد كىك عميو،

تتجمىأىميتوفيأفااللتزاـبالعدؿكحراستوكحمايتو،كمحاربةالظمـككأده،ككالشجاعة،كالعفة،كالعدالة(
يعمؿعمىتحقيؽاألىداؼ إنسافمعطاءكمجدكمخمصفيعممو، كالنتيجة يحفظلئلنسافإنسانيتو،

:2008يضاألمةكترتقي)األسمر،أينماكاف،كبالتاليتنميةالمجتمعكاالرتقاءبو،فأينمايعـالعدؿتن
49-52).

السيطرةفيكىكضدالظمـ،كفقدافىذهالسمةفيالشخصيةالقياديةيعنيانتشارالفساد،كعدـ
َذا َحَكْمتُْم ﴿المؤسسة،كبالتاليعدـاالتجاهالنجازاألعماؿكتحقيؽاألىداؼ،فيقكؿسبحانوكتعالى: َواِ 

﴾وا ِباْلَعْدلِ َبْيَن النَّاِس َأْن َتْحُكمُ  58)النساء: كيقكلكف(، قياـ: إلى العدؿ كدكلة ساعة، الظمـ دكلة "
تياكففييا،كىيالساعة" القيادية،كال فيالشخصية ألف؛سمةمفأ كليالسماتالتييجبتكافرىا

(.217-1991:216فقدانيايدمراألمة)عرمكش،
عدكؿبعضيـعمىبعضإالكف"المسمم:العدؿفيسمةالخميفةالراشدعمربفالخطابقاؿك

الشييرةتوذلؾفيرسالكقدجاء،مجمكدانفيحدأكمجربانعميوشيادةزكر،أكظنينانفيكالءأكقرابة"
 2003إلىأبيمكسىاألشعرم)الخمؼ، الخطابس ،(682: بف عمر عدؿ شدة بالفاركؽ،م كمف ي

قاؿ أيضان:كشيدرسكؿكسرللعمربذلؾحينما ىنا فأمنتفنمتياعمر"،كيحضرنا "حكمتفعدلت،
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مكقؼأميرالمؤمنيفحينمااشتكىإليوفتىقبطيضربوابفعمركبفالعاصألنوسبقوبفرسو،كعندما
المؤمنيفمفذلؾ أمير "متى،تأكد العاص: بف لعمرك كقاؿ فضربو، القبطيبضربابفعمرك أمر
.(56-2008:55مياتيـأحراران")األسمر،استعبدتـالناسكقدكلدتيـأ

،كانييارالسيطرةفغيابىذهالسمةلدلالقادةبالكزاراتالفمسطينيةيؤدمإلىانتشارالفساد،كعدـ
الكزارات،كبالتاليانييارالمجتمعكالدكلة.

كأداؤىاخيرأداء،كىيشاممةلمقياـ،كالمياـ،ؽاجتماعييدؿعمىااللتزاـبالكاجباتم :خ األمانة  -7
كاألخبلقية،كبالتاليكؿمايميأمانة؛العقؿ،كالجسـ،كالزكج،،كااللتزاماتاالجتماعية،بجميعالتكاليؼ

الخمؽيعني،كالكلد،كحؽالمجتمعكالشعبفيأيدمالحاكميفكالمسؤكليف،كالعمـكالماؿ كااللتزاـبيذا
عقيدة،انتظاـ مف الحياة شؤكف اجتماعي،كمعاممة،كأدب،كاستقامة رشيدة،كتكافؿ حكيمة ،كسياسة

.(105-102:،بف)السباعيكتماسؾبنيانو،كخمؽحسفكريـ،كبالتاليسمكالمجتمع
وا اأْلََماَناِت ِإنَّ المََّو َيْأُمُرُكْم َأْن ُتَؤدُّ ﴿كقدأكداعزكجؿفرضأداءاألماناتإلىأىميا،فيقكؿ:

ِإنَّا َعَرْضَنا اأْلََماَنَة ﴿ـالعميالقديرمفشأنيافيالقرآفالكريـ،فيقكؿ:(،كعظ 58)النساء:﴾ِإَلى َأْىِمَيا
ْنَساُن  ِإنَُّو َكاَن َظُموًما َعَمى السََّماَواِت َواأْلَْرِض َواْلِجَباِل َفَأَبْيَن َأْن َيْحِمْمَنَيا َوَأْشَفْقَن ِمْنَيا َوَحَمَمَيا اإلِْ

مؽ،كأنومفأىـالسماتالتييجبأفتتكافرفي72)األحزاب:﴾َجُيواًل  (،كممايدؿعمىعظـىذاالخ 
مفصفاتالرسؿ،القادة فيقكؿاتعالى،كالرؤساءجعميا خمؽا؛ ِإنِّي َلُكْم َرُسوٌل ﴿كاألنبياءخيرة
ىعفىكدكىكيخاطبقكمومبينانكفاءتولقيادتيـكأمرىـكنيييـ:(،كيقكؿتعال107)الشعراء:﴾َأِمينٌ 
كعفأبيىريرةرضياعنوقاؿ،قاؿ،(68)األعراؼ:﴾ُأَبمُِّغُكْم ِرَسااَلِت َربِّي َوَأَنا َلُكْم َناِصٌح َأِمينٌ ﴿

رسكؿا؟قاؿكيؼإضاعتيايا"إذا ضيعت األمانة فانتظر الساعة"رسكؿاصمىاعميوكسمـ:
ففقدافاألمانةيعني،(8/104)صحيحالبخارمد األمر إلى غير أىمو فانتظر الساعة"نِ سْ "إذا أُ قاؿ:

فقدافالثقةبيفالناس،األمرالذميؤدمإلىعدـاالطمئناففيالتعامؿكالمعامبلت،فمابالؾإذافقدت
.(231-2001:228فيالقيادة)عبيدات،

الخ  بيذا الفمسطينية بالكزارات العاميف كالمدراء القادة فالتزاـ اآلخريفكعميو سعادة يعني مؽ
كالتعاكفمعيـ،كالتفاني،كتقديرىـ،كاالطمئنافإلىالحقكؽعندىـ،كالثقةفيقيادتيـ،كبالتالياحتراميـ

كالحفاظعمييا،كالعامميففييا،كالتحكـبالكزارات،كماأحكجناإلىمثؿىؤالءالقادةلمسيطرة،فيالعمؿ
 فيىذهالظركؼ.
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مطابقةالقكؿالصدق: -8 اإلنسافحقاناللبسفيو"،كالصدؽ؛أكالنية،أكالعمؿ،يعني" يعتقده لما
كيزرعالثقةكالطمأنينةبيفالناس،كعمىأساسويككفالتكاصؿ-كمايعتبرهاألخبلقيكف–رأسالفضائؿ

كعميواالجت كيتحقؽاإلصبلح، كالتعامبلتاليكمية، كرقيالمجتمع؛ماعي، كعمى،فالصدؽيعنيتقدـ
كاالنحبلؿ كالفشؿ الردل مياكم إلى بالمجتمع يؤدم كالذم الرذائؿ، رأس )األسمر،النقيضالكذب .

2008:87-89)
قكالنيككفالصدؽك اآلخريف كمع النفس، كاضح،مع فالقائد كبالتالي،كصريح،كعمبلن؛ كجدم،

تعالى: قكلو في كردت قرآنية سمة كىذه العمؿ، ثمار يجني إثرىا عمى كالتي اآلخريف، ثقة يكسب
اِدِقينَ ﴿ صمىاعميو-(،كيقكؿالرسكؿ119)التكبة:﴾َيا َأيَُّيا الَِّذيَن َآَمُنوا اتَُّقوا المََّو َوُكوُنوا َمَع الصَّ

 .(4/668الترمذمسنف)ريبك إلى ما ال يريبك فان الصدق طمأنينة، والكذب ريبة""دع ما يكسمـ:
 2008)العجمي، :121) الخمس، القيمية اإلدارية األصكؿ مف ككنيا أىميتيا ليا السمة فيةكىذه

الفرعية، القيـ باقي عنيا يتفرع كالتي كالصدؽ(، كالعدؿ، كالعفة، كالشجاعة، )الحكمة، القائد شخصية
.(77-2009:74كالتيىيمصدرلمنجاح)الديب،

بأنوصديؽ ﴾َواْذُكْر ِفي اْلِكتَاِب ِإْبرَاِىيَم ِإنَُّو َكاَن ِصدِّيًقا َنِبيِّا﴿كيصؼاإبراىيـ (،41)مريـ:
﴾َما اْلَمِسيُح اْبُن َمْرَيَم ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَمْت ِمْن َقْبِمِو الرُُّسُل َوُأمُُّو ِصدِّيَقةٌ ﴿كيصؼمريـبأنياصديقة:

رؼأبكبكربالصديؽاللتزاموالصدؽمنذأسمـ.كع ،(75)المائدة:
 كيزرع اآلخريف، لدل الطمأنينة يفشي القادة لدل التكاصؿكالصدؽ مف كيزيد بينيـ، الثقة

كالعمؿ كاآلخريف، القادة بيف تناغـ كبالتالي لمعمؿ، أكثر كيحفز التعاكف، كيضاعؼمف االجتماعي،
كفريؽكاحدلتحقيؽاألىداؼ.

كتنقيةكؿ،كتصفية،ككنويعنيتخميص؛عتبرفضيمةمفالفضائؿالعميالكراـالناسي اإلخالص: -9
عف،قكؿ يصدر عمؿ كمقصدهأك حقيقتو عف بو كيبتعد يشكبو، مما المعتقدات،اإلنساف كمحمو

نيىعنو ،كالعباداتكالمعامبلتكالنكاياتعالى،كتتحقؽباالنصياعكاالمتثاؿألمرا،كاجتنابما
ىكاإلخبلصبمثابةضابطلمنفسالبشريةكرغباتياكتطمعاتياكنزكاتيامعماليامفحؽ،فبلتتعداهإل

االعتداءعمىحقكؽاآلخريف،األمرالذميحقؽاألمفكالطمأنينةكالثقةكاالحتراـكالتقديركالتعاكفبيف
 .(215-2008:213)األسمر،الناس،كمفثـاالرتقاءبالحياةنحكاألفضؿ
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بأف كينألبنفسو عمىأكمؿكجو، كيؤديو كيتقنو، الذميخمصفيعممو، العاقؿىك كاإلنساف
عممومقابؿراتبوفقطمثموكالدابةالتيتبحثعفطعامياطكؿنيارىا،فباإلخبلصتنيضكتنمكيككف

:2010المؤسسةكالمجتمعكالببلد،كضعفويؤدمإلىالشقاءكالتراجععمىأمصعيدكاف)العجمي،
112).
ِإنَُّو ﴿:باإلخبلصفيمفيمتـزتعالىاكقدجاءتاآلياتالقرآنيةمدلمةعمىىذاالمعنى؛فيقكؿ

﴾َكاَن ُمْخَمًصا َوَكاَن َرُسواًل َنِبيِّا 51)مريـ: تعالى(، َوَما ُأِمُروا ِإالَّ ِلَيْعُبُدوا المََّو ُمْخِمِصيَن َلُو ﴿كقكلو
يدلؿعمىارتباطىذهالسمةبالعبادة.(5)البينة:﴾الدِّينَ 

كاالجتيادفيالعمؿفيكؿالظركؼكاألحكاؿ،كىذا،كالجد،التفانيفاإلخبلصلدلالقادةيعني
خبلصيـفيالعمؿ،كلممؤسسة.يجعؿالقائدمصدرثقةلمعامميف،كبالتاليىذاضمافلتعاكنيـمعو  ،كا 

ىكترؾالرياءكالسمعة،كقيؿ:ىكضبطالنفسعفالكبركالعجبكالغركر"،كالتكاضع"التواضع: -10
اَل َجَرَم َأنَّ المََّو َيْعَمُم َما ﴿سمةأمربيادينناالحنيؼفيآياتعدةبصكرةغيرمباشرة،منياقكلوتعالى:

وَن َوَما ُيْعِمُنوَن ِإنَُّو اَل ُيِحبُّ اْلُمْسَتْكِبِرينَ  "إن ا (،كقاؿعميوالسبلـفيىذهالسمة:23)النحؿ،﴾ُيِسرُّ
،(4/2198صحيحمسمـ)أوحى إليَّ أن تواضعوا حتى ال يفخر أحد عمى أحد، وال يبغي أحد عمى أحد"

.(7/354المعجـاألكسط))من تواضع ألخيو المسمم رفعو ا، ومن ارتفع عميو وضعو ا(كقاؿ:
 .(203-2001:199)عبيدات،

كاإلنسافالمتكاضعىكالذميضعنفسوفيمستكلاإلنسافالذميتعامؿمعوبغضالنظرعف
تتقبمو ما النفسالبشرية،األمرالذميحقؽاأللفة،المستكلالذميحتموكاقعيان،كىذا ،كالمحبة،كترضاه

فالمساكاةالمطمقةرالتكاضعألكِكذ ،كالبغضاءعميأمصعيدكاف،كالتعاضد،كيزيؿالكره،كالتعاكف
االجتماعيمفقمتوحتىقاعدتو،؛بيفالناسمستحيمة،كالتمايزفيالمجتمعالبدمنو ليكتمؿاليـر

مكاناتو كا  قدراتو حسب اليـر ىذا في كميامو دكره لو االحتراـ،ككؿ يرسخ أنو في أىميتو ،كتتجمى
،كالمطؼ،كالعدؿ،قاتالمجتمع،كبويسكدالحؽكالتعاضدبيفطب،كالتعاكف،كالمحبة،كاأللفة،كالتقدير
األىداؼ،كالكداعة لتحقيؽ بيد كيدان سكيان، العمؿ كبالتالي التعامؿ، في كالتطمعات،كاآلماؿ،كالميف

.(478-2008:475)األسمر،
كأصحابوالكراـ،كالنتيجة-صمىاعميوكسمـ-كخيرمثاؿي حتذلبوفيالتكاضعسيدنامحمد

كنتيجةالتكاضعلدلالقادةتقريبالنفكس،كتحقيؽالتكافؽاالجتماعي،ضكرفعةالمجتمعاإلسبلمينيك
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معاآلخريف،كبالتالياالحتراـكالتقديرلومفقبميـ،كالتعاكفمعو،كالتقربمنوأكثر،كاالستجابةلو،
خبلص،األمرالذميجعؿالكزاراتالفمسطينيةتحقؽ أكثرثباتانكالعمؿبتفافكا  أىدافيا،كيككفأفرادىا

كاستقرارانرغـالظركؼالحاليةالصعبة.
نتيجةسمككيا؛كىيبتيا،كتقديرىا،يابةىيالتيليااحترامياالشخصيةالقياديةاإلداريةالم :يابةالمَ  -11

عفالصغائركالشبيات،كتكاضعيا،كعدليا،السكم مع،كجدىا،كترفعيا فيالعمؿ، العمؿكاجتيادىا
صمىاعميوكسمـ،فيقكؿ-عمىكسبالعامميفإلىجانبيا،كقدتجمتىذهالسمةفيشخصيةالرسكؿ

َيا َأيَُّيا الَِّذيَن َآَمُنوا اَل َتْرَفُعوا َأْصَواَتُكْم َفْوَق َصْوِت النَِّبيِّ َواَل َتْجَيُروا َلُو ِباْلَقْوِل ﴿اتعالىفيحقو:
فيغزكةبدرقاـالمقداد،ك(2)الحجرات:﴾َبْعِضُكْم ِلَبْعٍض َأْن َتْحَبَط َأْعَماُلُكْم َوَأْنُتْم اَل َتْشُعُرونَ َكَجْيِر 

قالتبنكإسرائيؿامضِ"بفعمرفقاؿيارسكؿا: أمرؾافنحفمعؾ،كاالنقكؿلؾكما لما
ا،كلكفاذىبأنتكربؾفقاتبلإنامعكمامقاتمكف،فك""اذىبأنتكربؾفقاتبلإناىاىناقاعدكف:لمكسى

؛1997:16)الشيباني،لذمبعثؾبالحؽلكسرتبناإلىبرؾالغمادلجالدنامعؾمفدكنوحتىتبمغو"ا
 .(257-1996:252أبكالفضؿ،ك

كالتقديرلومفقبؿ،كالمفالعمؿ،بؿتجمباالحتراـ،فرمنون كتكافرىذهالسمةلدلالقادةالت 
بدقة انجازه عمى المستطاع بقدر كالعمؿ كاإلخبلصفيو، بعمميـ، القياـ في أكثر كترغبيـ اآلخريف،

كطكاعيةليـ،،كييككفاآلخركفأكثراحترامان؛كسرعة،كالميابةمطمكبةلدلالقادةبالكزاراتالفمسطينية
 كبالتاليتبقىالكزارةمحققةألىدافيا.

ؽنبيؿكريـيصدرعفعكاطؼكجدانيةرفيعةتكمففيأعماؽالنفسالبشرية،حتىم "خ  :ةالرحم  -12
تـتفعيمياح  ما حيثيميفقاسييا،كيندلجفافيا،كترؽحكاشييا،،تالنفسككؿإلىخمؽآخرل ك إذا

لآلخريف"، كالمساندة كالمساعدة كالعكف كالمطؼ بالخير بتقديـفتفيض الخمؽ ىذا المساعدةكيتحقؽ
كمحبةكتعاكفكتكافؽبيفالناس، رضا كالثمرة لكؿمفيحتاجيا، كاإلغاثةكالرعايةكاإلعانة كالمساندة

.(2008:151،153)األسمر،كالسيرقدمانبالمجتمعنحكالخيرية،كاالستقرار
ك الرقةالرحمة اآلخريف،كالعطؼ،تعني مع الجانب تعالىككالتعاكف،،كليف ا حؽقاؿ في
صمىاعميوكسمـ-محمد وا ِمْن ﴿: َفِبَما َرْحَمٍة ِمَن المَِّو ِلْنَت َلُيْم َوَلْو ُكْنَت َفظِّا َغِميَظ اْلَقْمِب اَلْنَفضُّ
كيقكؿ،(107)األنبياء:﴾َوَما َأْرَسْمَناَك ِإالَّ َرْحَمًة ِلْمَعاَلِمينَ ﴿:(،كقاؿأيضان159)آؿعمراف:﴾َحْوِلكَ 
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نما يرحم ا من عباده الرحماء"المصطفىعميوالصبلةكالسبلـ: .(7/3168مسندأحمدبفحنبؿ)"وا 
 .(2011:74العجرمي،المدىكفك؛ك243-1996:240)أبكالفضؿ:

بالشيخالييكدمالضريرالذمكجدهفي-رضياعنو-كيحضرناىنارحمةعمربفالخطاب
ا إلى،كالحاجة،لجزيةالطريؽيسأؿالناسنتيجة إالكأخذه كافمفعمررضياعنو كما كالسف،

كأمثالو،كيقكؿ:"كا،و،كمفثـأرسؿإلىخازفبيتالماؿبأفيفرضليذاالشيخيكأعطاهمايكف،منزلو
ماأنصفناه،أفأكمناشبيبتوثـنتركوفيىرموإنماالصدقاتلمفقراءكالمساكيف،كىذامفمساكيفأىؿ

 .(2008:160)األسمر،ككضععنوكعفأمثالوالجزية"،الكتاب
كت النزاىة: -13 العفة، بيا كمكاطفالسكء،ف ر كيقصد القائدعفالشبيات، سمككيةتتجمىكىيقيمةع

كعميو،مفإدارةالمؤسسةىكصاحبالقرار،كمسؤكؿككفالقائداإلدارمأىميتيافيالكظيفةاإلدارية؛
:2001)عبيدات،يجبأفيضعخشيةانصبعينيةفيالماؿ،كفياألفراد،كفيأمإجراءيتخذه

 .(2005:52الكىيبي،؛ك200
ك النزاىة تعمؿ ككنيا القيادة، نجاح بيا منكط أحكاؿعمى عمىاآلخريفاستقامة كاطمئنانيـ ،

مفمظاىرىا:النزاىةكالعفةعفالماؿالحراـ؛أخذك،،كبالتاليكسبمحبتيـكتعاكنيـمصالحيـكحقكقيـ
:محذرانمفذلؾالماؿبدكفمقابؿكالرشكةكاإلتاكةكتسخيرالعماؿلمعمؿبدكفمقابؿ،كيقكؿاتعالى

ْثِم َوَأْنُتْم َواَل تَْأُكُموا َأْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطِل َوُتْدُلوا ِبَيا ِإَلى اْلُحكَّاِم ِلتَْأُكُموا َفِريًقا ِمْن َأْمَوالِ ﴿  النَّاِس ِباإلِْ
دالناجحىكالذمال؛فالقائعمافيأيدمالناستككفأيضانالعفةالنزاىةكك،(988)البقرة:  ﴾َتْعَمُمونَ 

؛فبليجكزالبصرأمافي،يبلحؽاآلخريففيأرزاقيـكقكتيكميـ،كيقتصدفيفرضالتكاليؼعمييـ
؛فبليجكزاالستيزاءباآلخريف،المسافكالبدأفتككفالنزاىةكالعفةكاضحةفي،تتبععكراتاآلخريف

كالحرصكؿالحرصعمىاليمزكالممزترفععفكال الزكر، القكؿكعفشيادة كالغيبةكالنميمةكبذاءة
،كبخصكصالسمع؛فالقائدىكالذمينألبنفسوعفسماععمااليجكزلوسماعو،عدـإفشاءاألسرار

فأ،ك؛فالقيادةتعمـحؽالعمـبأفالدنيادارفتنةعفالمظاىرالبراقةكالزينةيككفأيضانالتعفؼالنزاىةكك
(.83-2012:78)األسطؿ،كؿمافييازائؿالمحالة،فبلتجعمويؤثرعمييا،كيحيدمسارىا

فالقائدالناجحىكالذمتككفنزاىتوكعفتوجميةككاضحةفيجميعمظاىرىا،كيترفعبنفسوعف
بالعمؿبالتأثيرفياآلخريف،كحفزىـلمتعاكفكالتفانيلمرقيىذاكفيؿمكاطفالشؾ،كعفالقيؿكالقاؿ،ك

 كالعامميف.
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 الجسميةالشخصية القيادية سمات  -د
ت سمات لمقائدكىي العاـ بالشكؿ الجسمية،تعمؽ الناحية مف ،العبكشيكصكالحة)كصحتو

 :عمىالنحكاآلتي،كىي(2010:169
نظران؛بالصحةالجيدةلدلالقائد،كضركرةتكافرىالدلالقائدترتبطالبدنية والعصبية:  سالمة الجسم -9

كمتكاصبلنيستمر،كأعمالوالتيتتطمبجيدانمركزان،نجازمياموكالصعبالذميقكـبوإل،لمدكرالياـ
 .(2001:233)عبيدات، إلىساعاتطكيمة

كفيؿبتكافرجميعالسماتكالشركط""سعةالعمـكاالطبلعةالمعرفيةإضافةلمسمتكافرىذهالسمةك
َوَقاَل َلُيْم َنِبيُُّيْم ِإنَّ المََّو َقْد َبَعَث َلُكْم َطاُلوَت ﴿ وجل:فيالقيادة،كاكتسبتأىميتيابذكرىافيقكلوعز

َت َسَعًة ِمَن اْلَماِل َقاَل ِإنَّ المََّو َمِمًكا َقاُلوا َأنَّى َيُكوُن َلُو اْلُمْمُك َعَمْيَنا َوَنْحُن َأَحقُّ ِباْلُمْمِك ِمْنُو َوَلْم ُيؤْ 
)البقرة:﴾َعِميمٌ اْصَطَفاُه َعَمْيُكْم َوزَاَدُه َبْسَطًة ِفي اْلِعْمِم َواْلِجْسِم َوالمَُّو ُيْؤِتي ُمْمَكُو َمْن َيَشاُء َوالمَُّو َواِسٌع 

 (.210-1991:209)عرمكش،(247
عفسيدنامكسىعمىلسافابنةشعيبألبييافيقكلوكممايدؿعمىأىميةىذهالسمةماكرد

(،كقاؿرسكؿاصمى26)القصص:﴾َيا َأَبِت اْستَْأِجْرُه ِإنَّ َخْيَر َمِن اْستَْأَجْرَت اْلَقِويُّ اأْلَِمينُ ﴿تعالى:
صحيحمسمـ)"المؤمن القوي خير وأحب إلى ا من المؤمن الضعيف، وفي كل خير" اعميوكسمـ:

4/8098.)
ف كأعماليكعميو مياميـ أداء عمى قادريف يجعميـ العاميف المدراء لدل السمة ىذه التيـتكافر

تتطمبجيدانكبيرانككقتانطكيبلن.
كذلؾقوة التحمل:   -2 كانجازه، العمؿ، تحمؿضغكط عمى قادر بأنو يعني السمة بيذه القائد تحمي

التيتكاجيو،كالسيطرةعميياأمكافنكعيابذكاء،كتصرؼحاسـباجتيازالعراقيؿ،كالمشاكؿكاألزمات
كالحالةكالظركؼالتينمربيافيفمسطيف،كغزةتحتـعمىالمدراءالعاميف(.68-67:،بف)فرج

التحميبيذهالسمةالجتيازالعقباتكالعراقيؿ،كالتغمبعمىالمشاكؿكاألزمات.
السمة، الحيوية والنشاط:   -3 نجاحالسابقتيفالجسميتيفكالسمتيفىذه مفالسماتالتييعتمدعمييا

)كنعاف، تعني(2009:319القائد ذاتيا فيحد السمة أمأفيككفالقائدشعمةمفالنشاط،كىذه
كالدافعيةكالحماس،متحرؾ،يعمؿبجدكاجتياد،كاليألكجيدانفيالعمؿ،كبذلؾيككفقدكةلغيره،كحافزان

 لمعمؿ.
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كذلؾمطمكبفيالقائد،كيبعثعمىالنشاط،كيعطيالقائدميابة،كىذا:ناقةحسن المظير واأل  -4
لآلخريف، تعالى:يشكؿدافعان فيقكلو اإلسبلميكحببفييا ديننا حثعمييا َيا َبِني َآَدَم ُخُذوا ﴿كقد

(؛المسجدالذم31)األعراؼ:﴾ُتْسِرُفوا ِإنَُّو اَل ُيِحبُّ اْلُمْسِرِفينِزيَنَتُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجٍد َوُكُموا َواْشَرُبوا َواَل 
ىكمسجدفيحدذاتو،باإلضافةإلىأنوكقتئذيعنيالمدرسة،كالمكافالذميديرمنوالمسممكفشئكنيـ،

فرىافيكيبحثكفكيتدارسكففيوأمكرىـ،كبالتاليفالحفاظعمىالمظيركالنظافةكالترتيبسمةيجبتكا
،بحيثيككفذلؾبعيدانعفالكبركالخيبلء،كفيتكاضعجـ.الشخصيةالقياديةفيالمؤسساتكالكزارات

"كموا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف وال مخيمة"كفيىذاالمقاـقاؿرسكؿاعميوالسبلـ:
 .(7/140)صحيحالبخارم

ببيافأىميتيافيشخصيةالقائد؛ككنوقدكةلآلخريف،كىذهالصفةلياأثرىا"عبيدات"كقدأكدذلؾ
كاجتياد كبالتاليالتعاكفكالعمؿبجد المتبادؿ، كالتقدير الذميبعثعمىاالحتراـ األمر ،فينفكسيـ،

 .(240-2001:238أىميتيامفالقرآفالكريـكالسنةالنبكية)عبيدات،استدؿعمىك
ىيكسيمةاتصاالتغيرلفظية،كتسمىأحيانانلغةاإلشارة،كىي استخدام لغة الجسد: القدرة عمى -5

"اتصاالتتتـبكاسطةتعبيراتالكجوأكطبيعةالكقكؼأكالجمكسأكالمظاىراألخرلمفعبارةعف
يماءاتكنبراتالصكت")العامرمكالغالبي،  .(2007:495إشاراتكا 

 أف كالقدكما الجسد لغة معفيـ العبلقة كتحسيف العمؿ، نجاح في دكره لو استخداميا عمى رة
اآلخريف،كالتغمبعمىالمشاكؿ،كتخطيالمكاقؼالمختمفة؛ككفىذهالميارةالتقؿأىميةعفالميارات
األخرلفيالتعامؿمعاآلخريف،الذيفبدكنيـاليتحقؽالنجاح،كماأنياتزيدمفدرجةكعياإلنساف

ب كتعامبلتوكدرايتو فياجتماعاتو متاعان كا  إثماران الذميككفأكثر األمر ككذلؾباآلخريف، كقدراتو نفسو
إلىاآلخريفيككفنصفومنطكقان،كالنصؼاآلخر إلىأفتكصيؿأيةرسالة باإلضافة ىذا كمقاببلتو،

 )كميتكف، المغة ىذه 2005عبر المكاقؼتتطمب،(8-9،12: مف كثيران حيثإف ميمة سمة فيي
،كالسيطرةعمىالمكقؼ،كبالتاليالسيرقدمانمفأجؿإنجازالعمؿ،كنجاحو،استخداميالتخطيالحرج

.كالكصكؿإلىاألىداؼالمنشكدة
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 الوزارة والمدراء العامون -رابعًا 

فيالحفاظعمىأمفؤدمت المجتمع؛الكزاراتدكرفعاؿكميـ كتنكعقطاعاتيا،كاستقرار لتعدد
كيتكزعالمدراءبمسمياتيـالمختمفةعمىمستكياتيااإلدارية؛كمنيـالمدراءالعامكفالذيفيقععمىعاتقيـ

الكزارة،كأىميتيا،كمكقعالمدراءالعاميففيىيكميا.الكثير،ك سنكضحفيمايأتيمفيـك

 مفيوم الوزارة - أ

لغكيانمشتؽعمىثبلثةأكجو؛"فكزم"ذكر بأفمصطمح)كزير(اصطبلحانعربيان،كمعنىالكزارة
أكالسمطاف،كالثاني:مف،ألفالكزيريتحمؿأعباءالمسؤكليةعفالخميفة؛األكؿ:مفالِكْزر،كىكالثقؿ

،كقكةالبدفبظيرهكقكةلمخميفة،فيقكلالثانيباألكؿعمىأعمالو،ألفالكزيرسند؛األ ْزر،كىكالظير
إليو يمجأ الذم الممجأ كىك ر، الك ز  مف الرأم؛كالثالث: في الكزير إلى يمجأ السمطاف أك الخميفة ألف

.(2010:151كالمشكرة)فكزم،

كمتشعبةيدلؿ،ككثيرة،كصبلحياتمتعددة،كطبيعةعمؿالكزارات،كماتمارسومفاختصاصات
المعانيالث تحمؿىذه لمالكزاراتبلثة،كبالتاليتككفعمىأنيا كممجأ أكلرئيس،ممؾأكلم،خميفةسندان

أكالسمطة.،الدكلة

دارتيا،القطاعاتإحدلبتسييركمختص،مسؤكؿحككميذراعىي"اصطبلحانأماالكزارة بشكؿكا 
عددعادةبالكزارةكيمحؽ،الكزراءكرئيس،الكزراءمجمسإلىغالبانكتتبع،الحككمةسياساتمعيتماشى

يسمىشخصإدارةتحتتقعالتنفيذيةكاألجيزة،االستشاريةكالمجاف،كالمكاتب،كالككاالت،األقساـمف
.1:نت(2015")كيكيبيديا،الكزارةفياألعمىالمنصبكىككزير

 أىمية الوزارة   - ب

السمطةدع ت  مركز كىي بمد، منيا يخمك كال العالـ، دكؿ مختمؼ في الدكلة أركاف أحد الكزارة
التنفيذية،كقمبياالنابض،كالمرتكزالفعاؿفيمجاليا،حيثإنياتمارسكتباشراختصاصاتكصبلحيات

                                                           

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9 - 
1

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9


   66
 

شئك،ككثيرة،متعددة جميع إدارة بيا منكط أنو القكؿ كيمكننا الصعبحصرىا، مف الدكلةكمتشعبة ف
كالصحية،،الداخمية كالتربكية، كالعسكرية، كاالقتصادية، السياسية، الصعد جميع كعمى كالخارجية،

المجاالت مف كغيره كاالجتماعية كالدينية، مف،كالعسكرية، أك مجمسالكزراء، خبلؿ ذلؾمف كيتأتى
-2011:699الكزارية)الدبس،رئيسالكزراءمنفردان،أكمفالكزيرمنفردانفيأمقطاعمفالقطاعات

708).

أجازااتخاذالكزيرمعالنبكة؛فيقكؿ لما تعالىعمىلسافنبيومكسىعميواكلكالأىميتيا
(،32-29)طو:﴾َوَأْشِرْكُو ِفي َأْمِري ،اْشُدْد ِبِو َأْزِري، َىاُروَن َأِخي، َواْجَعْل ِلي َوِزيرًا ِمْن َأْىِمي﴿:السبلـ

يدلؿعمى(36)طو: ﴾َقاَل َقْد ُأوِتيَت ُسْؤَلَك َيا ُموَسى﴿:كاستجاباتعالىلوبقكلو ىميتياأ.كمما
جاءتالسنةالنبكيةصريحةبجكازىا؛فعفأبيسعيدالخدرمرضياعنوأفرسكؿاصمىاعميو

قاؿ المستدرؾعمى)"وزيراي من السماء جبريل وميكائيل، ومن أىل األرض أبو بكر وعمر" :كسمـ
"إذا أراد ا ،كعفعائشةرضياعنياأفرسكؿاصمىاعميوكسمـقاؿ:(2/290الصحيحيف

ذا أراد ا غير ذلك جع ن ذكر أعانو، وا  ل لو وزير باألمير خيرًا جعل لو وزير صدق، إن نسي ذكَّره، وا 
ن ذكر لم يعنو" أب)سوء، إن نسي لم يذّكره، وا  يسنف .(4/557داكد

كعمربفالخطابرضيا،ككافأكثرمايستعيفرسكؿاصمىاعميوكسمـبأبيبكرالصديؽ
كعثمافكعميكزيرمعمر.)الزحيمي،عنيمافياألمكرالعامةكالخاصة،ككافعمركزيرانألبيبكر،

1998:20-24).

كالصحية، كالتربكية كالداخمية، كاالقتصادية، كالمالية، الدينية، المختمفة بقطاعاتيا فالكزارات
كاالجتماعية...تشكؿأىميةبالغةلمدكلة،حيثإنوبإنجازالكزاراتألعماليا،كتحقيقياألىدافيايتحقؽ

ككؿكزارةمفىذهالكزاراتليامكطفكالمكاطف،فينعـاألفرادبحقكقيـ،كيعـالرخاء.األمفكاالستقرارل
ىيكمياالتنظيميالخاص،كعمىكجوالعمكـكؿىيكؿتنظيميلمكزارةيشمؿعمىثبلثمستكياتإدارية

عمىاألقؿ.
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 المستويات اإلدارية والمدير   - ت

أعماؿآخريفيتكاجدكففيالكحدةالتييرأسياكيقدـليـع ر ؼالمديربأنو"الشخصالمسؤكؿعف
الدعـكالمساندة"،كيمارسىؤالءالمدراءكظائفيـعندكؿمستكلإدارم،كلكفبمسمياتكمياـكظيفية

،كذلؾكاآلتي:(35-2006:33الديب،؛ك29-2007:27)العامرمكالغالبي،مختمفة

 مدراء اإلدارة العميا -9

المستكل الشامؿيمثمكف المنظمة أداء يقكد "مف كىـ اإلدارة، مف األساسية،األعمى األجزاء أك
،كمياميـتتمثؿفي،كرؤساءالقطاعات،كنائبو،منيا"،كيتمثمكففيرئيسمجمساإلدارة كالمدراءالعمـك

كمتابعةرسـالسياسات،كتحديداألىداؼالكمية،كتحديدالخططالعامةلممنظمةككؿ،كاإلشراؼعمييا
تنفيذىا،كدراسةالمشكبلتالكبرلكحميا،ككضعالنقاطعمىالحركؼكاتخاذالقراراتالكبرل.

 مدراء اإلدارة الوسطى  -2

مديريىـ"المدراءالمسؤكلكفعفقيادةاألقساـكاإلداراتالرئيسةفيالمنظمة"،كمسماىـالكظيف
إدارةأكمديردائرة،كىـمسؤكلكفعفتنفيذاالستراتيجياتالمرسكمةمفقبؿاإلدارةالعميا،فيـيركزكف
كتكجيو كرقابة فيتحقيؽاألىداؼالنيائية، ككضعخططتسيـ بإداراتيـ، النتائجالمتعمقة عمىإنجاز

المستكلاألدنى.

 مدراء اإلدارة اإلشرافية أو الدنيا  -3

كمشرفيالكحدات،كىـفيالغالبمرتبطكفباإلدارةالكسطى،ذهالفئةفيرؤساءاألقساـتتمثؿى
باألعماؿ اإلدارة  ىذه فتقكـ كيشرفكفعمىمكظفيفاليمارسكفاإلدارة، التقاريرليا، مفحيثتقديـ

م لعمؿ التخطيط في ىنا المدراء أعماؿ تنحصر كبالتالي أساسية، بصفة اليكمية رؤكسييـ،التنفيذية
كقراراتيـتؤثرفيالعمؿاليكمي،كتختصبمكضكعاتمحددة.

كيتكلكفككنيـضمفمستكلاإلدارةالعميا،؛ىـشخصياتقياديةميمةبالكزارةفالمدراءالعامكف
كمسئكل بالكزارة، عامة إدارات دارة كا  اآلخريفيقيادة عمى التأثير خبلؿ مف األىداؼ تحقيؽ عف ،ف

ىيشخصيةذاتنضجكمفىنافشخصيةالمديرالعاـكشخصيةقيادية،نجازأعماليـكتكجيييـإل
ك الحيكيةا عقمي، فييا  اجتماعي، كتفاعؿ انفعالي، اآلخريف،،كالنشاط،تزاف في تؤثر كالحماسة؛
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ىكترشدىـ،كتكجييـ،كتحفزىـ،كتشحذىمميـ،كتخمؽالتعاكفبينيـلتحقيؽاألىداؼالمرجكة.كىذايتأت
مفخبلؿتكافرسماتقياديةفيتمؾالشخصيةكالذكاء،كالعمـ،كالخبرة،كالمركنة،كالمياراتاإلدارية،

الكجداني كالمشاركة بالنفس،كتحمؿالمسؤكلية، كالثقة كاالتزافاالنفعالي، كالعدؿ،ةكالطمكح، كالتعاكف، ،
مفالسماتذاتاألىمية كالتكاضعكغيره أل؛ كنظران اىمية فافالباحثسمطالضكءعمىىذه لكظيفة،

السماتالقياديةلدلالمدراءالعاميفبالكزاراتالفمسطينيةبقطاعغزة.
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 انفصم انثبنث                                          
 انذراسبت انسببقة

 

 

 

 

 انفهسطُُُة ذراسبتان  - أولا   

 ؼربُةانذراسبت ان  -ثبَُبا  

 نجُيُةاألذراسبت ان  -ثبنثبا  

 انتؼقُب ػهً انذراسبت انسببقة  -رابؼبا 
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 الفصل الثالث

 الدراسات السابقة

المحمية،العديدمفالدراساتيتجربمكضكعالسماتالقيادية،كأ اىتـالباحثكف،كاالختصاصيكف
فيالمكتباتفيالجامعاتالفمسطينيةبغزة،كقدتتبعالباحثذلؾكالعربية،كاألجنبيةبيذاالخصكص،

العنكبكتية المعمكمات شبكة عمى عبلقة ذات مختمفة مكاقع خبلؿ لكمف دراستوي؛ أكثرثرم كتككف ،
نضجان ، السابقة، الدراسات مف عدد عمى الباحث حصؿ )كباإلطبلع منيا دراسة25اختار )

)لياعبلقةمباشرةأكغي (أجنبية،7(عربية،ك)12(فمسطينية،ك)6رمباشرةبمكضكعالدراسة؛منيا
كىيعمىالنحكاآلتي:

 الفمسطينيةدراسات ال - أوالً 

(؛ بعنوان "مدى توفر الصفات القيادية والشخصية لدى القيادات اإلدارية 2194دراسة )المزين،   -9
وقدرتيا عمى إدارة األزمات بوزارة التربية والتعميم العالي في قطاع غزة من وجية نظر مدراء الدوائر 

 .ورؤساء األقسام"
لمقياد،مدلتكفرالصفاتالشخصيةإلىىدفتالتعرؼ كالقيادية اإلداريةبكزارة التربيةكالتعميـة

العاليبقطاعغزة.كتكضيحعبلقةالمتغيراتالتصنيفية)الجنس،المؤىؿالعممي،مدةالخدمة،المسمى
الكظيفي(عمىآراءأفرادالعينةحكؿالصفاتالشخصيةكالقياديةلمقيادةاإلدارية.

الكصفيك المنيج استخدمت تككنتعينكق، د تيا 120)مف ) مديرم مف كرؤساء،الدكائرمديران
.،كأداتيااالستبانةاألقساـفيكزارةالتربيةكالتعميـالعالي

.%(81)قدرهمصفاتالقياديةالكزفالنسبيلالدراسةأفأظيرتنتائجك
 الدراسة ببكأكصت اإلدارية لمقيادة القيادية الصفات لتكفر العالية الدرجة عمى ،الكزارةالمحافظة

بإعدادبرامجتدريبيةأثناءالخدمةتأخذصفةاالستمرارية.كذلؾ
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(؛ بعنوان "السمات القيادية والمسئولية االجتماعية لدى الطالب 2192دراسة )أبو كوش،   -2
المشاركين وغير المشاركين في جماعات النشاط الطالبي".

السماتالقيادية،كالمسئكليةاالجتماعيةلدلالطبلبالمشاركيفكؿمفمستكلإلىىدفتالتعرؼ
الطبلبي النشاط في التعرؼإلى مع الطبلبية، األنشطة مابيف القيادية،العبلقة كالمسئكلية،كالسمات
االجتماعيةلدييـ.

استخدمك الكصفيت عين،المنيج كتألفت تيا طالبان840)مف ك( مجتمع، جميع)(54426)يا
بطبلب كالككالة فيمدارسالحككمة اإلعدادية المرحمة الجامعيغزة (ـ2011/2012لمعاـ تياأداك،

االجتماعيةكاالنفعاليةكالجسميةالقياديةالسمات:االستبانة؛استبانةالسماتالقياديةمفأربعةأبعادكىي
.كاستبانةالمسئكليةاالجتماعية،كالمعرفية

مسماتكافالكزفالنسبيلك%(،78.5)مسماتالقياديةالكزفالنسبيلأفالدراسةكأظيرتنتائج
السماتك(،%78.2السماتالعقميةكالمعرفية)ك%(،78.6لسماتاالجتماعية)اك%(،80.8الجسمية)

.%(76.2االنفعاليةكالسمككية)
التربية،كتكعيةأكلياءكأكصتالدراسةبإعطاءالمزيدمفاالىتماـلمتربيةالقياديةمفقبؿكزارة

األمكرفيىذاالمجاؿ،كاىتماـكسائؿاإلعبلـبالتربيةالقيادية
(؛ بعنوان "درجة ممارسة المديرين الجدد لمميارات القيادية في المدارس 2199دراسة )شاىين،  -3

 .الحكومية بمحافظات غزة من وجية نظرىم وسبل تنميتيا"
 التعرؼ ىدفت المديرإلى ممارسة الحككميةدرجة المدارس في القيادية لمميارات الجدد يف

بمحافظاتغزةمفكجيةنظرىـ،كسبؿتنميتيا.
الذيفتـتعيينيـفيكىـجميعالمدراء(مديران192)ياتشممتعينكاستخدمتالمنيجالكصفي،ك

 ( الدراسييف كأدا2010-2008العاميف ،) تيا استبانة مف كىي:)الميارات مجاالت الذاتية،خمسة
 .(المياراتالفنية،المياراتاإلنسانية،المياراتالفكرية،المياراتاإلدارية

%(كبدرجةتكافركبيرة،87.79لجميعالمياراتالقيادية)الكزفالنسبيفأنتائجالدراسةبينتك
التكاليكانك تعمى :( 90.18المياراتاإلدارية )ك%(، 89.50المياراتالذاتية المياراتالفنيةك%(،
.85.16%)%(،كالمياراتاإلنسانية)85.63المياراتالفكرية)ك%(،87.09)
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بينت بيفمتكسطاتدرجاتتقديرالمديريفنتائجالدراسةكما إحصائيان فركؽدالة أنوالتكجد
.المرحمةالدراسية(الجددلحاجاتيـلتنميةمياراتيـالقياديةتعزملمتغيرات)الجنس،المنطقةالتعميمية،

عطاءأىميةلمفكرية كأكصتالدراسةبالمحافظةعمىالدرجةالعاليةلممارسةالمياراتالقيادية،كا 
شراؾالمديريففيالخططالتعميمية. عطاءصبلحياتأكثرلئلدارةالمدرسة،كا  كاإلنسانية،كا 

 الثانوية بمحافظات غزة(؛ بعنوان "درجة ممارسة مديري المدارس 2119دراسة )أبو زعيتر،  -4
 .لمميارات القيادية وسبل تطويرىا"

درجةممارسةالمياراتالقياديةلدلمديرمالمدارسالثانكيةفيمحافظاتغزةىإلىدفتالتعرؼ
الثانكية المرحمة معممي نظر كجية مف في، الثانكية المدارس مديرم ممارسة تطكير سبؿ كتحديد

القيادية.محافظاتغزةلمميارات
جميع)(3690)يامجتمعك،(معممانكمعممة832)اشتممتعينتياكاستخدمتالمنيجالكصفي،ك

الدراسي لمعاـ الثانكية كمعمماتالمرحمة )2008/2009معممي ثانكية123مكزعيفعمى مدرسة ))،
اتالمياركاراتاإلنسانية،الميكالمياراتالفنية،كاستبانةمفخمسمحاكركىي:المياراتالذاتية،تياكأدا

.الفكرية،كالمياراتاإلدارية
نتائجالدراسةأفممارسةمديرمالمدارسالثانكيةلممياراتالقياديةكانتبدرجةعاليةأكضحتك

 نسبي %(77.7)كبكزف ك، التكالي: عمى اإلداريةكانت الميارات نسبي اراتيكالم،%(83.4)بكزف
،%(79.1)لذاتيةا %(75.6)الفكريةكالميارات ا، الفنيةك،%(75.4)إلنسانيةكالميارات الميارات
لدرجةالعينةكمفنتائجياأيضانالتكجدفركؽذاتداللةإحصائيةبيفمتكسطاتتقديرات،%(74.1)

 ممارسة الجنسالمديريف لمتغير تعزل المياراتالقيادية،لممياراتالقيادية مجاؿ في كسنكاتالخدمة
.تعزللمجنسكلصالحالذككربينمايكجدفركؽفيالمياراتالذاتيةكاإلنسانيةكالفكريةكاإلدارية،عامة

عطاءأىميةصتالدراسةككأ لمفنيةبالمحافظةعمىالدرجةالعاليةلممارسةالمياراتالقيادية،كا 
كذلؾبإعدادبرامجتدريبية،كالتركيزعمىالمياراتعنداختيارالمديريف.منياكاإلنسانية
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(؛ بعنوان "الميارات القيادية لدى المسئولين في شركة االتصاالت الخموية 2118دراسة )األغا،  -5
 .الفمسطينية)جوال( بين الواقع والمنظور المعياري"

المتكفرة القيادية الميارات أىـإلى ىدفتالتعرؼ  شركة في المسئكليف لدل،كالتييجبتكفرىا
كالتعرؼ الفمسطينية االتصاالتالخمكية المتغيرات )جكاؿ(، عمى عمىأثر  القيادية الميارات المستقمة

لممسئكليف.
شركةفيمحافظاتالجميعالمسئكليففي)(45)عينتيامفتألفتكالمنيجالكصفي،كاستخدمت

استبانةحكؿدرجةكأداتيا،()مدير،ميندسأكؿ،قائدفريؽ،مشرؼ،إدارمأكؿ(غزةكمسمياتيـالكظيفية
.تكافركأىميةالمياراتالقياديةلدلالمسئكليففيجكاؿ

دارية،كفنية،كالمياراتالقيادية)ذاتية،أفنتائجالدراسةبينتك نسانية،كا  فكرية(ميمةجدانلدلكا 
المياراتالفكريةييـأىميةلدىاكأفأكثر،تكفرىالدييـمتكسطةالمسئكليففيشركة)جكاؿ(كلكفدرجة

لدىاكأفأكثر،أدناىافيدرجةالتكفريكى المياراتيالمياراتالفنية،كأدناىاأىميةىيىييـتكفران
طاقات استغبلؿ عمى "القدرة ميارة ىي المسئكليف لدل أىمية قيادية ميارة كأكثر اإلنسانية، القيادية

أعماؿا لتحسيف مقترحات طرح " ميارة ىي المسئكليف لدل أىمية قيادية ميارة أقؿ كأف لمرءكسيف"
بالمظير "االىتماـ ميارة ىي المسئكليف لدل تكفران قيادية ميارة أكثر أف النتائج بينت كما المجاف"،

ا عمى "القدرة ميارة ىي المسئكليف لدل تكافران قيادية ميارة أقؿ كأف اإلبداعي"الخارجي" لتفكير كما،
لممياراتالقياديةمفبيفمتكسطاتدرجاتالعينةكأظيرتالنتائجعدـكجكدفركؽذاتداللةإحصائية

إال،حيثدرجتيأىميتياكتكافرىاتعزللمتغيرات)الجنس،سنكاتالخبرة،المستكلالعممي(فيالعمكـ
القياديةلدلالمسئكليفمفحيثدرجتياألىميةأنويكجدفركؽذاتداللةإحصائيةلبعضالميارات

كالتكفرمعبعضالمتغيرات.
كأكصتالدراسةالكصكؿبالمياراتالقياديةالمتكفرةلدلالمسئكليفبالشركةإلىدرجةأىميتيا.

(؛ بعنوان "مدى توافر سمات القيادة التحويمية 2117دراسة )أبو شعبان و أبو سمرة و الطيطي،  -6
 مدارس مدينة القدس".لدى مديري 

ىدفتالتعرؼإلىمدلتكافرسماتالقيادةالتحكيميةلدلمديرممدارسمدينةالقدسمفكجية
نظرالمعمميف.
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كاستخدم كت الكصفي، المنيج كمعممة368)مفعينتياتككنت معممان ك( مجتمع، (2264)يا
أداتيا،ك((مدرسة133مكزعيفعمى)ـ2007-2006جميعمعمميمدارسمدينةالقدسلمعاـالدراسي)

االستبانة.
نتائجالدراسةأفدرجةتكافرسماتالقيادةالتحكليةلدلمديرممدارسمدينةالقدسمفأظيرتك

عينةلمدلالىناؾفركقانذاتداللةإحصائيةفيتقديراتأفرادكأف كجيةنظرالمعمميفكانتمتكسطة،
التحكليةل فيحيفلـتظيرلدتكافرسماتالقيادة كالمؤىؿالعممي، المديريفتعزللمتغيرمالجنس،

عينةتعزللمتغيرمالسمطةالمشرفة،كسنكاتالخبرة.الفركؽدالةإحصائيانفيتقديراتأفراد
التركيزعمىامتبلؾالمديريفمياراتالقيادةالتحكيميةمفخبلؿبرامجتدريبية،كأكصتالدراسةب

شراكيـفيالقراراتكالرأم.بدرجةأكبر،ككتفكيضيـ ا 

 عربية الدراسات ال - ثانياً 

(؛ بعنوان "درجة ممارسة اإلبداع اإلداري لدى القادة التربويين في 2193الشقران،  دراسة )عبابنة و -9
  .مديريات التربية والتعميم في محافظة إربد"

ىدفتالكشؼعفدرجةممارسةاإلبداعاإلدارملدلالقادةالتربكييففيمديرياتالتربيةكالتعميـ
فيمحافظةإربدمفكجيةنظرىـ.

ك الكصفي، المنيج عينتياكاستخدمت كعددىـمفتككنت التربكييف القادة قائدان223)جميع )
االستبانة.تياكأداتربكيان،
درجةممارسةاإلبداعاإلدارممفقبؿالقادةالتربكييففيمديرياتالتربيةأفالدراسةكشفتنتائجك

التكجدفركؽذاتداللةإحصائيةلمتكسطتقديرات،كأنوكالتعميـفيمحافظةإربدجاءبدرجةمتكسطة
.المديريةكالمسمىالكظيفي(ك)الخبرةالعممية:العينةتعزللمتغيرات

 بكضعخطة التربكييفتجريبكأكصتالدراسة القادة كتشجيع القادة، المبدعيفمف لمكشؼعف
برازىا،كتفكيضالسمطةكمشاركةالعامميففي برازاألفكارالخبلقةفيالعمؿكا  أساليبالعمؿالجديد،كا 

إتخاذالقرار،ككضعنظاـحكافزلممبدعيف.
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ر القيادات اإلدارية الوسطى وعالقتو (؛ بعنوان "مدى االلتزام بمعايير اختيا2192دراسة )الغامدي،   -2
  .بواقع العدالة التنظيمية"

بكاقعالعدالةإلىىدفتالتعرؼ الكسطىكعبلقتو بمعاييراختيارالقياداتاإلدارية مدلااللتزاـ
التنظيميةمفكجيةنظرالمبحكثيفبقيادةحرسالحدكدبمنطقةمكةالمكرمة.

ك الكصفي، تكاستخدمتالمنيج مف الدراسةككنتعينتيا مجتمع أفراد ذكمال)جميع ضباطمف
.ستبانةكانتأداتيااال،ك((2649الرتبالكسطى)رائد،مقدـ،عقيد(كعددىـ)

أنويتـااللتزاـأحيانانبالمؤشراتالمعتمدةالختيارالقياداتاإلداريةالكسطى،نتائجالدراسةبينتك
راءمفرداتالعينةحكؿمحاكرالدراسةآعنكيةدالةإحصائيانبيفككجكدفركؽم،(3.27كذلؾبمتكسط)

يعزلإلىمتغيراتسنكاتالخدمة،ككذلؾإلىاختبلؼالمستكلالتعميمي.
كأكصتالدراسةبإيجادكصؼدقيؽكمحددلمكظائؼالقياديةالكسطى،ككجكدلجنةالختيارىذه

القياداتتعتمدطرؽعمميةفيعمميةاالختيار.
(؛ بعنوان "السمات والميارات التي تتميز بيا المرأة القيادية األردنية 2199دراسة )الحسين، -3

 والمعوقات التي تواجييا".
المرأة بيا تتميز التي كالسياسية كاالقتصادية كالتعميمية االجتماعية السمات إلى التعرؼ ىدفت

كالتعميـ، التربية كزارة في مركزالقيادية لتبكء كالتعميـ التربية كزارة في المتبعة المعايير كالتعرؼإلى
قيادم،كماالمياراتالتيتمتمكياالمرأةالقياديةفيالكزارة.

كبمغ األردنية، التربيةكالتعميـ فيالعامميفبكزارة تمثؿمجتمعالدراسة فردان؛55)تياعينتكقد )
رئيس18كؿمفيشغمفمديرمختص،7كؿالمدراءالعاميف،2(مفالنساءالقياديات)27منيـ)

مفمديرك4كؿاألمناءالعاميف،ك2(مفالمسؤكليفعفالمرأةفيالمراكزالقيادية)الكزير،ك8قسـ(،ك)
ك) )21اإلدارات(، مفالمرؤكسيفالتابعيفلممرأة ك11( استخداـرجاؿ(10امرأة، كتـ الكثائؽالرسمية،

مقننةكالمبلحظةالمقننةلجمعالمعمكمات.كالمقابمةال
تحمؿتمتزنة،ةبسماتعديدة،أىمياشخصياألردنيةتميزالمرأةالقياديةالدراسةنتائجأظيرتك

مصداقية،كلكنياتفتقرالتتميزأيضانب،كلمعمؿ،حباالطبلع،دقيقة،عادلة،كممتزمةةالمسؤكلية،دافعي
تمتمؾ أنيا كما متكسطة. بنفسيا كثقتيا فكقية، بالعمؿ، إال  تيتـ كال صبكرة، كغير كلمباقة، لممركنة،

 عديدة؛ إدارية الجميع،تميارات مع كتتعاكف كتتفاعؿ الفريؽ، بركح كتعمؿ بكفاءة، االجتماعات دير
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أن ياتفتقرلممبادأةكالتنبؤ،كالتستطيعتحقيؽالتكازفبيفكتتميزباإلبداع،كتنسؽالجيكدبالمؤسسة،إال 
العمؿكالعامميف،كتفتقرلمقدرةعمىاتخاذالقرار.

جراءدراساتحكؿالقيادة.بالدراسةأكصتك تطكيرالمياراتاإلداريةلمقياداتالتربكية،كا 
 وعالقتيا المدارس لمديري الشخصية والسمات القيادية بعنوان "األنماط؛ (2118دراسة )العتيبي،  -4

 التعميمية". الطائف محافظة في لممعممين المعنوية بالروح

التعرؼ ىدفت لمديرم كالسمات القيادية األنماطإلى  بمحافظة المتكسطة المدارس الشخصية
 التي الشخصية كالسمات القيادية األنماط حكؿ إحصائية داللة ذات فركؽ كجكدمعالتعرؼإلىالطائؼ،
 كالحالة المؤىؿ، كنكع العممي، الخبرة،كالمؤىؿ كسنكات )العمر،الدراسة لمتغيرات كفقنا المديركفيمارسيا

.االجتماعية(

الكصفي المنيجتكاستخدم معممان350)مفتياعينكتككنت، ) أفراد كعدد مجتمع، (1167)يا
لمبنيفداخؿمحافظةالطائؼلمعاـالدراسيجميعمعمميالمدارسالحككميةالمتكسطةالنياريةالمستقمة)

.االستبانةأداتيا،ك(ىػ1428/1429

 مف اإلنسانية بالعبلقات كاالىتماـ ،كالعمؿ أبعادالمبادأة ممارسة الدراسةأفدرجةنتائجأظيرتك
فممديريل القيادية األنماط ك،عالية بدرجةكانت المديركف عالية، بدرجة الشخصية بالسمات يتصؼ

،كماسمةاالجتماعية(كسمةاالتزافاالنفعالي،كسمةالسيطرة،ك:)سمةالمسؤكلية،كانتعمىالتكاليك
 العينةحكؿ أفراد استجابات متكسطات بيف إحصائية داللة ذات فركؽ التكجدأظيرتنتائجالدراسةأنو

القيادية األنماط أبعاد الخبرة، كسنكات )العمر،:لممتغيرات كفقنا المعنكية كالركح ،الشخصية كالسمات،
السمات بيف إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد الأنوك ،االجتماعية( كالحالة المؤىؿ، كنكع العممي، كالمؤىؿ

 العممي لممؤىؿ كفقنا السمات لجميع فركؽ كتكجد الخبرة، لسنكات كفقنا االجتماعية سمة ماعدا الشخصية
.فقط

 بالمحافظة الدراسة الشخصية،كأكصت كالسمات القيادية األنماط لممارسة العالية الدرجة عمى
كاالستفادةمفأداةالدراسةفيتقكيـاألنماطالقياديةكالسماتالشخصية.
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(؛ بعنوان "مدى توافر السمات القيادية التربوية اإلسالمية لدى مديري 2118دراسة )صالح،   -5
  .المدارس الثانوية في محافظة الحديدة"

في الثانكية المدارس مديرم لدل اإلسبلمية التربكية القيادية السمات تكافر مدل معرفة ىدفت
محافظةالحديدةمفكجيةنظرالمديريفكالمديراتأنفسيـكالمعمميف،كالسماتالقياديةالمتكخىكجكدىا

المجاؿالعقمي،كالمجاؿفيمديرمكمديراتالمدارسالثانكيةفيالمجاؿاإليماني،كالمجاؿاالجتماعي،ك
البدني،كالمجاؿاألخبلقي.

جميعمديرمكمديرات)(320)يامجتمع،ك(180)تألفتعينتيامفكاستخدمتالمنيجالكصفي،ك
راسفيمحافظة جبؿ الجراحي، زبيد، بيتالفقيو، فيمديريات: كمعمميكمعمماتالمدارسالثانكية

.االستبانةأداتيا،ك(الحديدة
نتائجالدراسةتكافرإيجابيلمسماتالقياديةالتربكيةاإلسبلميةلدلمديرمالمدارسالثانكيةبينتك

الحديدة تجنبالفكاحش،؛فيمحافظة عمىا، اإليماني)التككؿ المجاؿ كالمجاؿكغيرهكذلؾفي ،)
ؿالعقمي)المركنةكحؿاالجتماعي)عدـالغركركالكبرياء،قكةإرادةكثباتفيالمكاقؼ،كغيره(،كالمجا

المشكبلت،امتبلؾمعارؼتربكية،كغيره(،كالمجاؿالبدني)العنايةبالصحةكالنظافة،كخمكالجسـمف
.األمراض،كغيره(،كالمجاؿاألخبلقي)حسفالمعاممة،التكاضع،الصدؽ،كاألمانة،كغيره(

بااللتزاـبالسماتاإليمانيةفياإلدارةالمدرسيةكالتربكية،كتقكيـالقياداتالتربكيةدراسةالتكأكص
.لدييـقدراتعقميةكنفسيةكجسمية،كعمىقدرمفالحكمةممفكالمدرسية،كتعييفالمدراء

(؛ بعنوان "أثر عوامل التمكين في تعزيز السمات القيادية 2117دراسة )محمود و محمود،  -6
 راسة تحميمية آلراء المدراء العاممين في وزارة التعميم العالي والبحث العممي(".لممدير)د

إلىإمكانيةتييئةمديريفذكمسماتقياديةكسمكؾنمكذجييتمكنكفمفالتأثيرالتعرؼىدفت
عمىأداءاألفرادالعامميفتحتإشرافيـكذلؾبتسميحيـبعكامؿالتمكيف.

مدراء)مديرقسـأكشعبة(ياتمعمديران،كمج(35)،كتككنتعينتيامفالمنيجالكصفيكاستخدمت
.االستبانةأداتياك،كزارةالتعميـالعاليكالبحثالعمميبالعراؽديكاف
نتائجالدراسةأفمستكلتعزيزالسماتالقياديةلممديريففيالكزارةليسبالمستكلالعالي،بينتك

كبينتأفالعبلقةبيفعكامؿختبارالتكليأىميةبتكفيرعكامؿالتمكيف،كذلؾالفالكزارةكمفنتائجاال
ىناؾعبلقةبيفعاممي)المشاركةبالمعمكمات،التمكيفكتعزيزالسماتالقياديةكانتعمىالنحكاآلتي:
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عاممي)المشاركةك تأثير كعدـ كاالستقبللية(، )الحرية عامؿ بيف عبلقة كجكد كعدـ المعرفة(، امتبلؾ
بالمعمكمات،كالحريةكاالستقبللية(فيتعزيزالسماتالقياديةلممدير.

.تكسيعالعمؿبمبدأالمشاركةبمنحالقياداتاإلداريةالمزيدمفالصبلحيات،ككأكصتالدراسة
واإلداريين في  (؛ بعنوان "السمات القيادية المفضمة لدى القادة األكاديميين2116دراسة )عميمات،  -7

 جامعة اليرموك".
.السماتالقياديةالمفضمةلدلالقادةاألكاديمييفكاإلدارييففيجامعةاليرمكؾإلىىدفتالتعرؼ

الكصفياتكاستخدم كلمنيج ، عينتيا قائد106)شممت داريانأكاديميان( )انكا  منيـ قائدان42؛ )
ك) إداريان64أكاديميان قائدان ) كم، )128)جتمعيا منيـ الجامعة؛ في داريان كا  أكاديميان قائدان قائدان50( )

(قائدانإداريان)يمثمكفمديرمالدكائر78)كأكاديميان)يمثمكفعمداءالكمياتكرؤساءاألقساـاألكاديمية(،
.االستبانةكأداتيا،كرؤساءاألقساـاإلدارية(

عمىكانتمتكاليةالمفضمةلدلالقادةاألكاديمييفأفأىـالسماتالقياديةالدراسةكشفتنتائجك
الكفاءة،كالتغييركالتطكير،كالعدؿكالمكضكعية،كالعبلقاتاإلنسانية،ك)االطبلعكالمعرفة،النحكاآلتي:

اإلدارييفك لدلالقادة المفضمة السماتالقيادية كأىـ األكاديمية(، الحرية اآلتي: )العبلقاتعمىالنحك
اإلنساني كة، اكاالطبلعكالمعرفة، كلتخطيط، كالذكاء، كىناؾفركؽاكالتغييركالتطكير، لعطاءكالطمكح(،

ذاتداللةإحصائيةبيفاستجاباتالقادةاألكاديمييفكاستجاباتالقادةاإلدارييف.
األكاديمييف القادة لدل المفضمة القيادية بالسمات باالىتماـ الجامعة إدارة الدراسة كأكصت

كاإلدارييف،كتحميقادتيابسمةالقائدالمتكامؿفيالسمات.

(؛ بعنوان "الشخصية القيادية ودورىا في تنمية المجتمع )ىواري بو مدين 2115مطمر، دراسة )  -8
  .نموذجًا("

كذلؾ-كالتنفيذفيالجزائر،كالتخطيط،استكشاؼدكرالشخصيةالقياديةفيعممياتالتنميةىدفت
كمفخبلؿذلؾمعالجةجكانب-مفخبلؿتسميطالضكءعمىشخصيةىكارمبكمديفكشخصيةقيادية

كعميوق ِسمتأىداؼالدراسةإلىىدفيفعمميكنظرم؛اليدؼالعممييتمثؿفي:معرفة،التنميةكاإلنتاج
داخميان كازدىارىا الجزائر عز كانتتمثؿ كانتكخا،مرحمة التي الحالة دراسة خبلؿ مف كذلؾ رجيان،

المرحمةمفإنجازات تـفيىذه كما ىكارمبكمديف( كمؤسسات...الخ،،كمشاريع،كبرامج،فييا)قيادة
أفضؿ مفأجؿحياة كصرامة بجدية االطبلععمى،تنفذ فيتمثؿفي: الدراسة اليدؼالنظرممف أما
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رالثقافي،كمعرفةظاىرةاجتماعيةتتمثؿفيتككيفالفردمفأكؿمرحمةتاريخيةمفمراحؿتراثالجزائ
مراحؿحياتو؛مفالتنشئةإلىالشبابإلىمصاؼالقيادة.

المنيجالتاريخي،كالمنيجالكصفي.كاستخدمت

صتالدراسةإلىأفىكارمبكمديفكشخصيةقياديةتمكفبسياستوكقراراتوالتيالرجعةكخم 
 يتغمب أف السياسية،فييا المجاالت؛ شتى في الشاممة التنمية لمشعب كيحقؽ كثيرة، مشاكؿ عمى

كالصناعية، كالزراعية، كاالجتماعية، كاالقتصادية، الشخصيةكغيرىا، كافذلؾليككفلكالأفىذه كما
ذاتنضجفيجميعالنكاحي،فتتكافرفيياصفاتتميزىاعفغيرىامفاآلخريفكالذكاء،كالحنكة،
كالدىاء،كالمعرفة،كالخبرة،كالصبركقكةاإلرادة،كالمقدرةعمىضبطالنفس،كالقدرةعمىالتحمؿ،كتحمؿ

،كغيرهمفالصفات،المسؤكلية،كالتعاكفكالتفاعؿمعاآلخريف،كالتكاضع،كالتضحيةفيسبيؿالغير
كالمياراتالقيادية.

االجتماعالقيادم،كاالىتماـبتدريسمكضكعالشخصيةإقرارتدريسمقياسعمـبالدراسةأكصتك
بأنكاعوكبمايتناسبمعالكاقع،كاالعتمادعمىالنفسكتحقيؽاالكتفاءالذاتي.

(؛ بعنوان "السمات الشخصية والميارات القيادية الالزمة لرئيس فريق 2115دراسة )الغامدي،   -9
  .المعاينة في إدارة مسرح جريمة القتل"

مدلتكافركؿمفالسماتالشخصية،كالمياراتاإلدارية،كالمياراتاإلنسانية،إلىالتعرؼىدفت
.كالمياراتالفنيةلدلرئيسفريؽالمعاينةمفكجيةنظرأفرادالدراسة

الكصفي، المنيج كاستخدمت مف عينتيا )318)كتككنت الباحة( منطقة شرطة مديرية ضباط
(،كاألفرادالعامميففيالتحقيقاتكالبحثالجنائيكاألدلة101بياكعددىـ)كشرطةالمحافظاتالمرتبطة

االستبانة.كأداتيا،((217الجنائيةكعددىـ)
ك نتائج كاإلنسانية،إلىالدراسةتكصمت اإلدارية، كالميارات الشخصية، السمات مف كؿ تكافر

فرادحكؿمحاكرالمياراتاإلدارية،كالسماتالتكجدفركؽفياستجاباتاألأنوكالفنيةبدرجةعالية،ك
تعزلإلىمتغيراتسنكاتالخدمة،بينماىناؾفركؽفياستجاباتيـحكؿمحكرم؛الشخصيةكالمعكقات

كاإلنسانيةكلصالحمفكانتخدمتيـأقؿمفسبعسنكات.،المياراتالفنية
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يتمتعكفبومفالسماتكأكصتالدراسةبتكثيؽالمعاييرإلسنادميمةرئاسةالفريؽ لمضباطلما
الشخصيةكالمياراتالقيادية،كتكسيعمشاركةرؤساءفريؽالمعاينةفيصناعةالقرار.

  ."اتجاىات الضباط نحو السمات والميارات القيادية" بعنوان (؛2115-ه9426دراسة)القرني،  -91

األمنيمفكجيةنظرضباطإلىىدفتالتعرؼ لمقائد السماتكالمياراتالقيادية مدلضركرة
المدني الدفاع : الذاتية، السمات ك) البشرية، العبلقات كميارات الفنية، االستراتيجية،كالميارة الميارة

اتجاىاتضباطالدفاعالمدنينحكك كتحديد المياراتاإلدارية(، ىذه لمقائدالسماتكالمياراتالقيادية
.األمنيفيالدفاعالمدني

الكصفي، المنيج ككاستخدمت عينتياتككنت ضابطان(600)مف كمجتمعيا ضابط(2000)،
مفرتبة) السعكدية العربية المدنيفيالمممكة لمدفاع العامة حتىرتبةضباطالمديرية ،(عقيدمبلـز

.)االستبانة(كأداتيا
كالمياراتالقياديةلدل،حيادياننحكتكافرالسماتكافأفرادالعينةاتجاهأفنتائجالدراسةأظيرتك

اإليجابي بيف تراكح كقد األمني، يأتي:،القائد كما كذلؾ كفقانكالمحايد العينة أفراد استجابات كانت
عنده تكافرىا بمعنى الذاتية القائد سمات نحك التجاىاتيـ فحياديةالعمكـكجوكعمى، السمات؛ كانت

الجسميةكالسماتالعقمية،كسمةضبطالنفستتراكحبيفاإليجابيةكالمحايدة،أماسمةالمبادأةكاالبتكار
كانتاستجاباتأفرادالعينةنحكميارةالعبلقاتاإلنسانية،كالميارةالفنية،كالميارة،كفتميؿإلىالحياد

فيحيفاست لممياراتاإلداريةفكانتحياديةاالستراتيجيةتتراكحبيفاإليجابيةكالمحايدة، كماجاباتيـ ،
يكجدعبلقةذاتداللةإحصائيةبيفمتغيراتالرتبة،كالخبرة،كنكعالتأىيؿاألساسيأنوكأظيرتالنتائج

اليكجدعبلقةذاتداللةإحصائيةك،لمضباطكاستجاباتيـإزاءالسماتكالمياراتالقياديةلمقائداألمني
.ةالعمميةلمضباطكاستجاباتيـبيفمتغيرالشياد

كأكصتالدراسةبرفعمستكلاإلدراؾلممياراتالقياديةعندالضباط،كالتركيزفيالمناىجعمييا،
بالكتبالمتخصصةفيمقرالعمؿ.كتجييزىاكتكثيؼالبرامجالتدريبيةليـ،كتأسيسمكتبات
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القيادي في الكميات العسكرية ودورىا في بناء (؛ بعنوان "برامج التأىيل 2113دراسة )القحطاني،  -99
  .الميارات القيادية"

أىـالصفاتكالمياراتالقياديةالتييفترضأفتستيدفيابرامجالتأىيؿالقيادمإلىىدفتالتعرؼ
الصفاتكالمياراتالقيادية، بناء في الحالية البرامج كالتعرؼعمىمدلنجاح الكمياتالعسكرية، في

الصفاتكالمياراتكالتعرؼ فيبناء عفتمؾالبرامجمفحيثإسياميا الرضا عمىدرجة بكجوعاـ
القياديةالبلزمةلمطمبةالعسكرييفمفكجيةنظرالمدربيفكالمتدربيف.

(287)ياكمجتمع،(طالبان450(مدربانك)150)مفعينتياتككنتالمنيجالكصفي،كستخدمتكا
نيائ1166ضابطانك) (طالبان المد ِربيفالضباط،كطبلبالمستكلالثالث)النيائي(فيكؿمفكمية)يان

الرياض بمدينة العسكرية خالد الممؾ ككمية العيينة، بمحافظة الحربية العزيز عبد كأداتيا(الممؾ ،
.االستبانة
الصفاتنتائجالدراسةبينتك فيبناء بدرجةعالية تسيـ كالمياراتالقيادية،أفالبرامجالحالية

العسكرييف، لمطمبة كأالبلزمة ف الستيداؼ عالية أىمية الصفاتىناؾ بناء القيادم التأىيؿ برامج
استجاباتالمدربيفحكؿفركؽذاتداللةإحصائيةأنواليكجدكماأظيرتالنتائج،كالمياراتالقيادية

اتعزل لمتغير لكمية أك التعميميمتغير المستكل كيكجد ، إحصائيةفركؽ داللة ذات استجاباتحكؿ
يضاندرجةمتكسطةمفالرضاعفأأظيرتكذلؾ،تقريرالكفاءةالفصميلكميةكللمتغيراتعزلدربيفتالم

.البرامجالحالية
أكصتالدراسةبإنشاءقسـلمقيادةكالعمكـالسمككيةفيكؿكميةعسكرية،كعقدلقاءاتكندكاتك

الخبراتالقيادية،كأفيككفالمحاضريفمفحممةالدراساتالعمياكلدييـالخبرة،كأفيككفتجمعالطمبةب
المدربيفالعسكرييفمفرتبعسكريةالتقؿعفرتبةرائد.

 (؛ بعنوان" القيادة األمنية )خواص وسمات القائد األمني(".9987دراسة )العمرو،   -92
الخكاصكالسماتلدلإلىىدفتالتعرؼ فيمدينةأىـ فيقطاعاتاألمف العامميف الضباط

.الرياض
 الكصفياكاستخدمت كلمنيج ، عينتيا 300)شممت كمجتمعيا ضابط، العامم( فيكالضباط ف

.االستبانةكأداتيا،ممفيحممكفرتبةرائدفأعمى،كقطاعاتاألمففيمدينةالرياض
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بينتك الحسنة، أفسماتالقدكة التشبعبكنتائجالدراسة كاألمانة،كركحاإليماف، تحمؿكالنزاىة،
 كالمسؤكلية، كالكالء، باالنتماء كالشعكر األسرار، ككتـ كالعدؿ، ، عندكالحـز رئيسية سمات الصدؽ

حسبالمقياس ،المبحكثيف جدان قميمة كانتنسبتيا كالعممية المبحكثيفلدلكالسماتالعممية عطاءك، ا 
القصكللخاصتي فياألىمية تعاليـاألكلكية مع يتفؽتمامان اإليماف" بركح ك"التشبع الحسنة"، "القدكة

اإلنساف اإلسبلـالذمأكضحأفالعقيدةأكالتديفنزعةفطرية،كأفاإلسبلـعقيدةكعمؿكأفاميز 
بالعقؿكييميزبيفالخيركالشر.

.ؿعمىالتعميـكالتدريبالسمككيلقادةالمستقبالدراسةبالتركيزتكأكص

 جنبية  األدراسات ال - ثالثاً 

  بعنوان "جون كيندي: السمات القيادية التي حركت أمة"   ؛(Motensen ،2008)دراسة   -9

:،كذلؾمفخبلؿدراسةعكامؿقياديةثبلثةكافجكفكيندمرئيسانمؤثرانتفسيركيؼإلىىدفت
تباعالقدرةعمىاتخاذالقرار،كك،الكاضحةالرؤية رئاسةكندمكدراسةةكانتمنيجيالك،التفكيضأسمكبا 
حالة كبالتالييجبعمىالقائد، لدلالرئيسجكفكيندم، الثبلثة كخم صتإلىترابطالعكامؿالقيادية

تخاذاك،،كيحدداالتجاهجمبالحشد،كالدعـالخارجيلتحقيؽاألىداؼالشاممةكضكحالرؤيةيإتقانيا؛ف
القرار الجكانب عمى المؤسسةالداخميةيركز استقرار عمى يجمبكيحافظ التفكيض أسمكب تباع كا  ،

.،كالتيبدكرىاتحقؽالرؤيةالكفاءاتالتيتؤدمإلىصنعالقرار

    ."مدراء المدارسالقيادية لدى خصائص البعنوان " ؛(Sharma ،2008)دراسة   -2

،(معمـماليزم300)،كتألفتعينتيامفسماتالقياديةلدلمدراءالمدارسالإلىالتعرؼىدفت
الدراسةبأفمستكلالسماتالقياديةلدلالمدراءكافمتكسطان،كىناؾنتائجأظيرتك،كأداتيااالستبانة

فيـمفقبؿالمعمميفليذهالسمات.

بعنوان "فعالية البرامج اإلنمائية القيادية اإلدارية: تحميل كمي لدراسات  ؛(Collins ،2002)دراسة   -3
  (.  2119وحتى  9982منذ 

عمىةالمعرفةكالخبراألداء،ككيةالقياديةاإلداريةفيتعزيزمإلىتحديدفعاليةالتدخبلتالتنىدفت
ىذهالبرامجليادكركبيرخمصتإلىأف،كالمستكلالفردمأكالجماعيأكحتىعمىمستكلالمنظمة

فياالرتقاءباألفراد،كالمنظمة،كقدأدلذلؾإلىفعاليةعاليةجدان.
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    .بعنوان "القيادة: عامل الشخصية" ؛(Moraski ،2001)دراسة   -4

 ىدفت مؤثرانإلى قائدان تصنع التي الشخصية السمات بيفتحديد المشتركة الركابط كتحديد ،
القيادةكخمصتإلىأفىناؾعبلقةبيفسماتالشخصيةكبيفالقادةالناجحيف،كأف،الشخصيةكالقيادة

المكقؼيى في المناسبة الشخصية الصفات مع ذلؾ كمكازنة كأعدائؾ، كجميكرؾ، نفسؾ، معرفة
المناسب،كبالتالييؤدمذلؾإلىزيادةالنجاح.

    .اليوم" ان "ىانبعل: قائد حتى ىذابعنو  ؛(Twitchell ،1996)دراسة   -5

القيـكالخصائصالقياديةفيشخصيةالقائدالقرطاجيىانبعؿالذميعتبرهأىـإلىالتعرؼىدفت
لى ليايوبيافأفالقيـكالخصائصالقياديةلدالمؤرخكفقائدا استراتيجيإنكعمىدرجةعاليةمفالكفاءة،كا 

،كأفتطبيقيايحقؽالنجاح أىداؼالدراسةقاـالباحثبتسميطالضكءعمىلتحقيؽك،عبلقةبالقيادةاليـك
مقاكمتو خبلؿ كمف قائدان، أصبح كحتى صغره منذ حياتو مراحؿ دراسة خبلؿ مف ىانبعؿ؛ شخصية

كماقاـالباحثبدراسةشخصياتقياديةأمريكيةفيالجيشاألمريكيفيالقرنيفالتاسععشر،لبلحتبلؿ
كالعشريف،كمفخبلؿاالطبلععمىمذىبالقيادةلدلالجيشاألمريكي.

 ،courage،كالتيتتمثؿفيالشجاعةكخمصتالدراسةإلىأىـالخصائصالقياديةلدلىانبعؿ
 mental andقدرة عقلية وجسميةو ،communicationالقدرة على التواصلو ،confidenceالثقة بالنفسو

physical، والتكيف والمرونةadaptability، وتقديم المصلحة العامة selflessness، كأفىذهالخصائص
كخصائصقادةفيمفضمفخصائصالقيادةفيعقيدةالجيشاألمريكي،لياعبلقةبالقيادةاليكـفيي

يساىـفيالنجاح،األمريكيالجيش كاالىتماـبيا باإلضافةإلىأفتطبيقيا كعميوالبدكأفيتـ،ىذا
السعيلغرزىذهالخصائصفيأنفسالجنكدالمقكديف.

؛ بعنوان "مميزات مدير المدرسة الفعال من وجية (Dunlap&Daresh  ،1996)دارش ودانالب دراسة  -6
 .تكساس بالواليات المتحدة األمريكية"نظر المديرين أنفسيم في والية 

أىـالمميزاتالتييجبأفيمتمكيامديرالمدرسةلكييككفقائدناتربكيانفعاالنإلىىدفتالتعرؼ
تكساس مديرمالمدارسفيكالية مف عشكائية عمىعينة أسئمة الباحثافبطرح قاـ كقد فيمدرستو،

مديرالمدرسةيمتمؾففالقيادةلكييككفمديرانالدراسةأفئجكتكصمتنتا،بالكالياتالمتحدةاألميركية
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كيعززذلؾببرامجتدريبية كأفيتحمىبآدابالمينة،كيككفقادرانعمىبناءعبلقاتإنسانيةمع،فعاالن
العامميفمعو.

 ؛ بعنوان "إعداد إداريين لمقرن الحادي والعشرين" (Leaster  ،1993)ليستر دراسة   -7

 بالمدرسةىدفت قيادية كظيفة يتبكأ الذم المدرسية اإلدارة لعضك البلزمة الميارات تحديد إلى
كالعشريف الحادم القرف تحديات لمكاجية كذلؾ مدير(، كنائب الكصفي،)مدير، المنيج كاستخدمت ،

،كالثانكمجميعالمدراءكنكابيـفيمراحؿالتعميـاالبتدائي(فردان،كمجتمعيا280كتككنتعينتيامف)
كمفأبرزنتائجالدراسةتنميةكأداتيااالستبانة،األدنى،كالثانكماألعمىبمدينةبكرتسمكرتفيبريطانيا،

اإلبداع،كمياراتالعبلقاتاإلنسانيةمفخبلؿالتأىيؿكالتدريبلزيادةفاعميةاالتصاؿبالمجتمعالمحمي.


 عمى الدراسات السابقة قيب رابعًا: التع

 اإلفادة من الدراسات السابقة: * 

مفخبلؿاالطبلععمىالدراساتالسابقةاستفادالباحثفي:

بناءفكرةالدراسة،كمفثـتحديدعنكافليا.-

تحديدالفئةالمستيدفة،كمجتمعكعينةالدراسة.-
 الجدةفيمكضكعالدراسة،بحيثاليككفقدبحثبكيفيةمشابية.-
اإلطارالعاـ،كاإلطارالنظرم،كالدراساتالبناءالعاـ- الحالية،كمضمكففصكليا: الدراسة لييكمية

السابقة،كمنيجيةالدراسة،كمناقشةكتفسيرالنتائج.
بناءأداةالدراسةالمستخدمةكىياالستبانة،كتحديدمجاالتيا.-

راسة.التزكدبأسماءالعديدمفالكتبكالمراجعذاتالصمةبمكضكعالد-

 * ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:

القياديػػػػػةالشخصػػػػػيةتتميػػػػػزىػػػػػذهالدراسػػػػػةعػػػػػفالدراسػػػػػاتالسػػػػػابقةككنيػػػػػاتتنػػػػػاكؿمكضػػػػػكعسػػػػػمات-
زةلدلقادةعدةفيالدكلة،كذكممسمياتكظيفيةمتنكعة.ي م الم 
ميػػػػـكمتنػػػػكع،كدكرهاليخفػػػػىتتميػػػػزكػػػػكفالدراسػػػػةتخػػػػصقطػػػػاعالػػػػكزاراتفػػػػيالدكلػػػػة،كىػػػػكقطػػػػاع-

عمىأحد.
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تتميػػػػػػزكػػػػػػػكفالفئػػػػػػػةالمسػػػػػػػتيدفةىػػػػػػػيفئػػػػػػػةالمػػػػػػػدراءالعػػػػػػػاميفعمػػػػػػػىرأساإلداراتالعامػػػػػػػةبػػػػػػػالكزارات،-
مسػػػػػتكلاإلدارةكىػػػػػيفئػػػػػةقياديػػػػػةليػػػػػادكرىػػػػػاالبػػػػػارزكالفعػػػػػاؿفػػػػػيالػػػػػكزارات،حيػػػػػثإنيػػػػػاشػػػػػريحةمػػػػػف

مػػػػػاليـالكظيفيػػػػػةكميػػػػػاميـعمػػػػػىدرجػػػػػةكبيػػػػػرة،كبمثابػػػػػةحمقػػػػػةالكصػػػػػؿبػػػػػيفالفئػػػػػاتاألخػػػػػرل؛فأعالعميػػػػػا
مػػػػػػػفاألىميػػػػػػػة،تكػػػػػػػادتطػػػػػػػاؿجميػػػػػػػعالمسػػػػػػػتكيات:مسػػػػػػػتكلالتخطػػػػػػػيط،كالتنظػػػػػػػيـ،كالتكجيػػػػػػػو،كالتنسػػػػػػػيؽ

كالرقابة.
تتميػػػػػزأيضػػػػػانكػػػػػكفالفئػػػػػةالمبحكثػػػػػةىػػػػػيفئػػػػػةالمػػػػػدراءبػػػػػاإلداراتالعامػػػػػةبػػػػػالكزارات،كىػػػػػـقػػػػػادةعػػػػػدة-

الػػػػػػكعي،كالػػػػػػتعمـ،كذكمخبػػػػػػرة،كبالتػػػػػػاليفػػػػػػرأييـلػػػػػػومػػػػػػفالفئػػػػػػةاألكلػػػػػػى؛عمػػػػػػىدرجػػػػػػةمػػػػػػفكفكمتنكعػػػػػػ
أىميتو.

تتميػػػػػزأيضػػػػػانىػػػػػذهالدراسػػػػػة،ككنيػػػػػاأ جريػػػػػتعمػػػػػىالػػػػػكزاراتفػػػػػيغػػػػػزة،كفػػػػػيظػػػػػركؼغيػػػػػرعاديػػػػػة؛-
حيػػػػػػػثاالحػػػػػػػتبلؿالػػػػػػػذميتػػػػػػػربصبغػػػػػػػزة،كالحصػػػػػػػار،كاالنقسػػػػػػػاـ،كالضػػػػػػػائقةالماليػػػػػػػة،كانقطػػػػػػػاعالتيػػػػػػػار

ليجمةاإلعبلميةكماإلىذلؾمفأمكر.الكيربائي،كارتباؾالساحةالعربية،كا
فلمدراسػػػػػػاتالسػػػػػػابقةدكرانفػػػػػػيإخػػػػػػراجىػػػػػػذهالدراسػػػػػػةبصػػػػػػكرتياالنيائيػػػػػػة،إكعمػػػػػػىكجػػػػػػوالعمػػػػػػكـ،فػػػػػػ
ف .(1كػػػػػػػػػػػافىنػػػػػػػػػػػاؾفجػػػػػػػػػػػكةبحثيػػػػػػػػػػػةبينيػػػػػػػػػػػاكبػػػػػػػػػػػيفالدراسػػػػػػػػػػػةالحاليػػػػػػػػػػػة،كالتػػػػػػػػػػػييبينيػػػػػػػػػػػاجػػػػػػػػػػػدكؿ)كا 

يػػػػزالسػػػػماتالقياديػػػػةلػػػػدلالمػػػػدراءالعػػػػاميف،كغيػػػػرىـميػػػػابتعزك كيأمػػػػؿالباحػػػػثأفتػػػػؤتيىػػػػذهالدراسػػػػةأ 
مػػػػػػفالقػػػػػػادةفػػػػػػيالػػػػػػكزاراتكغيرىػػػػػػامػػػػػػفالمؤسسػػػػػػاتليكػػػػػػكفالرجػػػػػػؿالمناسػػػػػػبفػػػػػػيالمكػػػػػػافالمناسػػػػػػب،
كبالتػػػػػػػػاليتعزيػػػػػػػػزدكرىػػػػػػػػـعمػػػػػػػػىجميػػػػػػػػعالصػػػػػػػػعد،كالػػػػػػػػذميتػػػػػػػػأتىبالتػػػػػػػػأثيرفػػػػػػػػياآلخػػػػػػػػريف،كتحفيػػػػػػػػزىـ،

األمػػػػرالػػػػذميػػػػؤدمإلػػػػىتحقيػػػػؽأىػػػػداؼىػػػػذهكاسػػػػتيعابيـكشػػػػحذىمميػػػػـ،كالعمػػػػؿبػػػػركحالفريػػػػؽالكاحػػػػد،
الكزاراتأكالمؤسسات،كالذمبدكرهيؤدمإلىاألمفكاالستقرارفيالمجتمعكالدكلة.
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 الفجوة البحثية*
 (9جدول )

 يبين الفجوة البحثية بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية
 الدراسة الحالية الفجوة البحثية الدراسات السابقة

 السابقةالمكضكعيالحد الدراسات بعض :
ركزعمى كبعضيا تناكلتالمياراتالقيادية،
السماتالشخصية،كأخرلأخذتفيحسبانيا

م كمنيا القادة، اختيار تناكؿسماتامعايير
اإلسبلمية التربكية دكرالقيادة بينت كأخرل ،

الشخصيةالقياديةفيتنميةالمجتمع.

السابقة الدراسات تركز لـ
الشخصية سمات عمى
القياديةبشكؿعاـمفخبلؿ
األربعة الشخصية أبعاد
البعد العقميالمعرفي، )البعد
البعد االنفعالي، الكجداني
االجتماعي،البعدالجسمي(

الشخصية سمات تناكلت
كمف مباشر، بشكؿ القيادية
األربعة الشخصية أبعاد خبلؿ
البعد المعرفي، العقمي )البعد

البعدالكجدان االنفعالي، ي
االجتماعي،البعدالجسمي(

الحدالمكاني:معظـالدراساتالسابقةأ جريت
العالي، كالتعميـ التربية مؤسسات أكفي

مؤسساتأمنية،كمنيافيمؤسساتخاصة.

ثابت، شبو المكاني الحد
كليسفيوتعددكتنكع.

جميع الحالية الدراسة شممت
الكزاراتالفمسطينيةبقطاعغزة؛

فالحدالمكانيتعددكتنكع.
السابقة الدراسات معظـ المستيدفة: الفئة
عسكريكف، كقادة مدارس، مدراء استيدفت
داريكفبجامعات،أك كمنيا:قادةأكاديميكفكا 
أك طمبة أك معممكف، أك تربكيكف، قادة

خاصة،كمنياماركزمسؤكلكففيمؤسسات
عمىشخصياتقياديةتاريخيةبذاتيا.

تركز لـ السابقة الدراسات
في قيادية شخصيات عمى
ارتباط ذات العميا الفئة
،كليا كحضكرفيقمةاليـر
أعمى قيادات مع عبلقات

كأدنىمنيا.

عمى الحالية الدراسة ركزت
شخصيةالمديرالعاـكشخصية

يا،كالتيلياقياديةفيالفئةالعم
أىداؼ تحقيؽ في دكرىا

الكزارات تحقيؽ، كبالتالي
االستقراركاألمففيالمجتمع.

مدارس مدراء معظميا المبحكثة: الفئة
أكاديميكف قادة أك طمبة، كمنيا: كمعمميف،
أك أقساـ، رؤساء أك جامعات، في داريكف كا 
مشرفكفكميندسكف،أكعسكريكف،كقميؿمف

كفيمكافمحدد.ىـمدراءدكائر

تركز لـ السابقة الدراسات
مبحكثة، كفئة المدراء عمى

كبمسمياتمختمفة.

الدراسة في المبحكثة الفئة
كفي دكائر، مدراء ىـ الحالية
كبمسميات عامة، إدارات

مختمفة.

معظـ السابقة: الدراسات إجراء ظركؼ
ظركؼ في إجراؤىا تـ السابقة الدراسات

باستثناءالدراساتالتيأ جريتبقطاعمستقرة
.2007غزةبعدعاـ

أجريتفي الدراساتالسابقة
سياسية ظركؼ ظؿ
كاجتماعية كأمنية كاقتصادية

مستقرة.

في أ جريت الحالية الدراسة
ظركؼغيرمستقرةبقطاعغزة
صرؼ عدـ انقساـ، )حصار،

...(الركاتب،
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 انفصم انرابغ       
 انذراسة إنجراءاتيُهج و      

 


 

 يُهج انذراسة 

 جمتًغ انذراسة 

 ػُُة انذراسة 

 أداة انذراسة 

 .األسبنُب اإلحصبئُة الستخذية 
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 الفصل الرابع
جراءات الدراسة منيج وا 

يا،كالعينةالتيأ ختيرتمنو،مجتمعكصؼكم تبعفيالدراسة،نيجالبيافالمالحاليالفصؿيتناكؿ
،كثباتيػػػػػػػػػػػػػػاالخطػػػػػػػػػػػػػػكاتالبلزمػػػػػػػػػػػػػػةلمتحقػػػػػػػػػػػػػػؽمػػػػػػػػػػػػػػفدالالتصػػػػػػػػػػػػػػدقيا،المسػػػػػػػػػػػػػػتخدمة،كداةالدراسػػػػػػػػػػػػػػةأك

كاسػػػػػتخبلصالنتػػػػػائج،لبيانػػػػػاتفػػػػػيتحميػػػػػؿاالمناسػػػػػبةالتػػػػػياسػػػػػتخدمياالباحػػػػػثكالمعالجػػػػػاتاإلحصػػػػػائية
لمناقشتيا،كتفسيرىا.

 منيج الدارسة - أوالً 

مػػػكـتطبيػػػؽنظريػػػةسػػػائدةفػػػيحقػػػؿالعأكجمػػػعبيانػػػاتبكسػػػيمةمػػػاحػػػكؿمكضػػػكعمػػػا،ىػػػكالمػػػنيج
اسػػػػػػتخدـالباحػػػػػػثالمػػػػػػنيجالكصػػػػػػفي؛كذلػػػػػػؾلمناسػػػػػػبتوألىػػػػػػداؼىػػػػػػذهالدراسػػػػػػة،(.ك8009:8مطمػػػػػػر،)

،مككناتيػا بػيف العبلقػةكبياناتيػا، كتحميػؿ الدراسػة، مكضػكع الظػاىرة كصػؼ يػتـوألنػومػفخبللػياتيا،كفرضػ
(05:20104كصادؽ، حطب أبك).حدثيات  التي كاآلثار اتتضمني التي كالعمميات ،حكليا طرحت  التي كاآلراء

 مجتمع الدراسة  - ثانياً 

أكجميػعاألفػرادأكاألشػخاص،يعنيمجتمعالدراسػة"جميػعمفػرداتالظػاىرةالتػييدرسػياالباحػث
)ديػاب،أكاألشياءالذيفيككنكفمكضكعمشكمةالبحث،أمأنوكؿالعناصرالتيتنتميلمجاؿالدراسة"

فالمجتمػػعالمسػػتيدؼفػػيىػػذهالدراسػػةيتكػػكفمػػفإ(،كبنػػاءانعمػػىمشػػكمةالدراسػػةكأىػػدافيافػػ8001:23
العػػػػػػػػػػػػػػامميففػػػػػػػػػػػػػػيالػػػػػػػػػػػػػػكزاراتالفمسػػػػػػػػػػػػػػطينيةبقطػػػػػػػػػػػػػػاعغػػػػػػػػػػػػػػزةكممػػػػػػػػػػػػػػفمسػػػػػػػػػػػػػػماىـالػػػػػػػػػػػػػػكظيفي"مػػػػػػػػػػػػػػدير"،

(كزارة88كعػػددىا)،فػػيقطػػاعغػػزة(مػػديرانمػػكزعيفعمػػىالػػكزاراتالفمسػػطينية302كالػػذيفبمػػدعػػددىـ)
8039حسػػػػبإحصػػػػائيةغيػػػػرمعمنػػػػةتػػػػـالحصػػػػكؿعمييػػػػامػػػػفديػػػػكافالمػػػػكظفيفالعػػػػاـبغػػػػزةفػػػػيينػػػػاير/

(.8كماىكمبيففيجدكؿ)
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 (5جدول )
 مجتمع وعينة الدراسة 

 و
 

 

 انىزارة
 

 َر ػبويذ
 

 يذَر دائرة
 )جمتًغ انذراسة(

 

  الراد حبثهبانؼُُة 

 انؼُُة انفؼهُة

 6 6 27 2 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 1

 18 18 24 6 وزارة األشغال العامة واإلسكان 2

 3 3 5 1 وزارة اإلعالم 3

 15 15 24 5 وزارة االقتصاد الوطني 4

 22 27 33 9 الدينية ؤونوزارة األوقاف والش 5

 5 6 6 3 وزارة التخطيط 6

 37 45 59 15 وزارة التربية والتعليم العالي 7

 1 1 1 2 وزارة الثقافة 8

 18 18 66 6 وزارة الداخلية 9

 14 15 29 5 وزارة الزراعة 11

 1  2  وزارة السياحة واآلثار 11

 11 15 15 5 وزارة الشباب والرياضة 12

 3 9 22 3 وزارة الشؤون االجتماعية 13

 3 3 3 2 الخارجيةوزارة الشؤون  14

 33 36 162 12 وزارة الصحة 15

 4 5 5 6 وزارة العدل 16

 11 18 21 6 وزارة العمل 17

 39 42 69 14 وزارة المالية 18

 12 12 13 4 وزارة النقل والمواصالت 19

 1  3  وزارة شؤون المرأة 21

 6 6 6 2 وزارة شؤون األسرى والمحررين 21

 9 14 14 7 وزارة الحكم المحلي 22

 266 314 606 115 اإلمجبيل انكهٍ

 (، بيانات غير منشورة.5162المصدر: ديوان الموظفين العام، يناير )
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 عينة الدراسة  - ثالثاً 

ىي"مجمكعةجزئيةمفالمجتمعيتـاختيارىامنوبحيثتمثؿىذاالمجتمعكتحقؽأغراضالبحث"
كىيعينتاف:(،8001:23)دياب،

 العينة االستطالعية  -6

(مػػديران،تػػػـاختيارىػػػا40قػػاـالباحػػػثبتطبيػػػؽأداةقيػػاسالدراسػػػةعمػػػىعينػػةاسػػػتطبلعيةقكاميػػػا)
الػػكزاراتالفمسػػطينيةبقطػػاعغػػزة،كذلػػؾلحسػػابالخصػػائصالسػػيككمترية)الصػػدؽكالثبػػات(عشػػكائيانمػػف

صدقياكثباتيا.لالتحميؿالنيائيىذهالعينةضمفإدخاؿتـليذهاألداة،كقد

 العينة الفعمية -5

%(مفأفرادمجتمعالدراسةاألصمي،تـ44(مديرانبكاقع)832تككنتالعينةالفعميةلمدراسةمف)
بك؛ك8033:333اختيارىامفالكزاراتالفمسطينيةبقطاعغزةبالطريقةالعشكائيةالطبقية)مقدادكالفرا،

.(3323:99حكشكالذنيبات،

(134أصؿ)مف(استبانةصحيحة832كؿعمىىذهالعينة،بعدأفاستردالباحث)كتـالحص
(،8%(مفمجتمعالدراسة،كىكالعينةالمرادبحثياكمايبيفجدكؿ)90)تقريبانتيتعادؿ،كالاستبانة

عمىالنحكاآلتي:بالنسبةلكؿكزارةكالتيتـحسابيا

.مديران104(مديران=302)%(مفمجتمعقدره90عينةالدراسة=)

.تقريبان1=8.3=339÷104(=339(مديربالنسبةلعددالمدراءالعاميف)104نسبةكؿكزارةمف)

؛عددالمدراءالعاميف×1نصيبكؿكزارةمفالعينة=

.13=38×1فمثبلننصيبكزارةالصحة=

يأخذ نصيبيا مف أقؿ فييا المدراء عدد التي كالثقافة،كالكزارات التخطيط، كزارة كىي بالكامؿ عددىـ
كالشئكفالخارجية،كالعدؿ،ككزارةالحكـالمحمي.

(يبيفالخصائصاإلحصائيةلعينةالدراسة،كذلؾكمايأتي:1كجدكؿ)
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 (4) جدول

 الخصائص اإلحصائية لعينة الدراسة  
 المتغير الوزارة العدد النسبة المئوية %

 المعمكماتاكتكنكلكجياالتصاالت  





 الوزارة

كاإلسكافاألشغاؿالعامة
 اإلعبلـ

 األكقاؼالشئكفالدينية
 العاليالتربيةكالتعميـ

 الحكـالمحمي
 الداخميةكاألمفالكطني 

 الزراعة
 الشبابكالرياضة

 الصحة 
 المالية

 كزارةاالقتصادالكطني
 كزارةالتخطيط

 كزارةالثقافة 
 كزارةالشئكفاالجتماعية 

 كزارةالشئكفالخارجية
 كزارةالعدؿ
 كزارةالعمؿ

 كزارةالنقؿكالمكاصبلت
األسرلكالمحرريفكزارةشئكف

المجموع  
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 النسبة المئوية عدد األفراد توصيف المتغير المتغير


الجنس

   ذكر

 أنثى
   المجموع




المؤىؿالعممي

   بكالكريكس

 دبمكـعالي
 ماجستير
 دكتكراه
   المجموع






سنكاتالخبرة
   سنكاتفأقؿ5

 سنكات6-10
سنكات10أكثرمف

   المجموع

 

 أداة الدراسة - رابعاً 

لقياسسمات كأداة أكلية استبانة الباحث أعد العاميفالشخصية المدراء شخصية في القيادية
 خبلؿ مف كذلؾ كمرؤكسيف، المدراء نظر كجية مف الفمسطينية بالكزارات األدبياتاالستفادة مف

المتخصصةفيمجاؿالقيادةكسماتيا،كالدراساتكالبحكثالسابقة.

عرض ثـ األاالستبانةكمف كتكجييكلية كمبلحظاتو بمرئياتو المشرؼلبلسترشاد حكؿعمى اتو
فيكؿمجاؿ كالسماتالمدرجة لبلستبانة،كمجاالتيا، التعديؿ،الييكؿالعاـ الباحثبإجراء قاـ كعميو

((،ثـقاـالباحثبحسابالخصائص1نظرممحؽرقـ)االمطمكبلتخرجاالستبانةفيصكرتيااألكلية)
السيككمتريةلممقياس)الصدؽكالثبات(،كذلؾعمىالنحكاآلتي:
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 :قياسالأداة  صدق  - أ

بالصدؽي  بدليؿقصد التيكضعمفأجميا،كصدؽالمقياسيمدنا "أفيقيسالمقياسالخاصية
 )عمكاف، بكظيفتوكلتحقيؽاألغراضالتيكضعمفأجميا" لمقياـ :8038مباشرعمىمدلصبلحيتو

ك903 "قصدي (، أيضان شمكؿاالستبو التييجبأفتدخؿفيامارة العناصر ناحية،لكؿ لتحميؿمف
كعدسكعبدعبيدات)"ككضكحفقراتياكمفرداتيامفناحيةثانية،بحيثتككفمفيكمةلكؿمفيستخدميا

(،كلمتأكدمفصدؽاستبانةالدراسةكأداةقياساستخدـالباحثالطرؽاآلتية:8003:313،الحؽ

 :" Content Validityتوى صدق المح -3

يعتبرصدؽالمحتكلبمثابةحكـعمىأداةالقياسمفحيثمبلئمتياكتمثيميالممجاؿقيدالبحث
حصائياناليكجدمقياسدقيؽلتقديرصدؽاألداةمضمكنان كالدراسة،كجكدةعينةالفقراتالتيتتضمنيا،كا 

مفختصاصييفالمفامجمكعةستبانةعمىعرضاال(،كبالتاليتـ8003:80،83)أبكىاشـحسف،
)م  الجامعاتالفمسطينية )كِح أساتذة )اميف( لمحكـعمييا8نظرممحؽرقـ مفحيثكضكحالسمات((

 كؿ في مناسبانمجاؿالقيادية يركنو تعديؿ أم جراء كا  إليو، كانتمائيا ، ، كقد استأنس آراءبالباحث
كبقيتاالستبانةبعدذلؾتتككفمف،بعضالتعديبلتكذلؾبالرجكعإلىالمشرؼكقاـبإجراء،المحكميف
أتي:((،كذلؾكماي1نظرممحؽرقـ)اقسميف)

المؤىؿ)يحتكمعمىمعمكماتعامةخاصةبالمدراءكمستجيبيفك القسم األول: الكزارة،الجنس،
.(العممي،سنكاتالخبرة

يحتكمعمىسماتقياديةتتكافرفيشخصيةالمدراءالعاميفكشخصياتقياديةالقسم الثاني:
 غزة، بقطاع الفمسطينية الكزارات )في 40بكاقع عمى مقسمة سمة مجاالت( ؛أربعة

ال كالمجاؿ المعرفي، العقمي كمجاؿ االنفعالي، الكجداني كالمجاؿ االجتماعي، ،الجسميالمجاؿ
(يكضحذلؾ.4كجدكؿ)
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 (3جدول )
 مجاالت الدراسة

 تقسيم السمات عمى المجاالت اسم المجال المجال
31-3العقميالمعرفياألكؿ
88-34الكجدانياالنفعاليالثاني
19-81االجتماعيالثالث
40-13الجسميالرابع



السماتكفؽ لتكافرىذه االستجابة قيستدرجة كبيرة،مقياسليكرتالخماسيكقد جدان، )كبيرة
تقييـ تـ كقد كاحدة، درجة كأدناىا درجات، الرتبخمسة كأ عطيتأعمى جدان(، قميمة قميمة، متكسطة،

(:9)درجاتاالستجابةحسبالتدرجالمبيففيجدكؿ

 (2) جدول
 الخماسي درجات مقياس ليكرت 

قميمةجدانقميمةمتكسطةكبيرةكبيرةجدان االستجابةدرجة 
94183 درجةال

 

 :Internal Validity  تساق الداخمياال صدق  -5

ستبانةمعالمجاؿالذمتنتميقصدبصدؽاالتساؽالداخميمدلاتساؽكؿفقرةمففقراتاالي 
الفقرة، ىذه )إلية قكاميا استطبلعية الباحثبتطبيؽاالستبانةعمىعينة مديران،40كلتحقيؽذلؾقاـ )

تكضحمعامبلتالصدؽ.(3)ك(،2(،ك)1(،ك)3)اآلتيةكالجداكؿ
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  (1) جدول 
 والدرجة الكمية لممجال العقمي المعرفي مجالالاالرتباط بين كل سمة من سمات  معامل

مل  المعرفيالعقمي  مجالالات سم م
معا

ون
رس
بي

 
باط

الرت
ل

ة ) 
مالي

الحت
ة ا

قيم
ال

S
ig

). 

 0.000* 765.الذكاء .3
 0.000* 832.سعةالعمـكاالطبلع .8
 0.000* 826.المياراتاإلدارية)تخطيط،تنظيـ،تكجيو،رقابة،...( .1
 0.000* 833.الخبرة .4
 0.000* 867.الحكمة .9
 0.000* 776.الفصاحةكالبياف .3
 0.000* 768.الشكرل .1
 0.000* 832.المركنةالذىنية .2
 0.000* 799.المبادرةالذاتية .3
 0.000* 822.االبتكاركاإلبداع .30
 0.000* 906.القدرةعمىالتكقع .33
 0.000* 709.الطمكح .38
 0.000* 806.فيـاآلخريف .31

 . α ≤1.19االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة    *

،العقميالمعرفيمجاؿالالسابؽأفمعامبلتاالرتباطبيفكؿسمةمفسماتجدكؿاليتضحمف
 إحصائيان دالة لممجاؿ الكمية كالدرجة ال0.03مستكلعند بيف الداخمي إلىاالتساؽ يشير ،سمةكىذا

ممجاؿ.كالدرجةالكميةل
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 (7) جدول
 والدرجة الكمية لممجال الوجداني االنفعالي مجالالاالرتباط بين كل سمة من سمات  معامل

مل  الوجداني االنفعالي مجالالات سم م
معا

ون
رس
بي

 
باط

الرت
ل

ة ) 
مالي

الحت
ة ا

قيم
ال

S
ig

). 

 0.000* 771.االتزافاالنفعالي .3
 0.000* 793.الثقةبالنفس .8
 0.000* 877.تحمؿالمسؤكلية .1
 0.000* 851.الصبركالتصميـكالمثابرة .4
 0.000* 800.الشجاعة .9
 0.000* 828.الحـز .3
 0.000* 779.المشاركةالكجدانية .1
 0.000* 844.االنتماء .2
 0.000* 792.االنضباط .3
 .α ≤0.01االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *

 مف جدكؿاليتضح سمات مف سمة كؿ بيف االرتباط معامبلت أف كجدانيالمجاؿالالسابؽ
االتساؽالداخميبيفىذايشيرإلىك0.03مستكلعند،كالدرجةالكميةلممجاؿدالةإحصائياناالنفعالي
كالدرجةالكميةلممجاؿ.،السمة
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 (5) جدول
 والدرجة الكمية لممجال االجتماعي مجالالاالرتباط بين كل سمة من سمات  معامل

مل االجتماعي مجالالات سم م
معا

 
ون

رس
بي

 
باط

الرت
ل

 

ا
مة
القي

 
ة )

مالي
الحت

ا
S

ig
). 

 0.000* 900.التعاكف .3
 0.000* 678.فاعميةالعبلقاتاإلنسانية .8
 0.000* 816.الذكاءاالجتماعي .1
 0.000* 852.القدكةالحسنة .4
 0.000* 712.تفكيضالسمطة .9
 0.000* 894.العدؿ .3
 0.000* 834.األمانة .1
 0.000* 901.الصدؽ .2
 0.000* 875.اإلخبلص .3
 0.000* 860.التكاضع .30
 0.000* 838.الميابة .33
 0.000* 730.الرحمة .38
 0.000* 848.النزاىة .31

 . α ≤1016االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة     *

م سماتجدكؿالفيتضح مف سمة بيفكؿ معامبلتاالرتباط ،جتماعياالمجاؿالالسابؽأف
 إحصائيان دالة لممجاؿ الكمية كالدرجة إلىك0.03مستكلعند يشير بيفىذا الداخمي ،السمةاالتساؽ

كالدرجةالكميةلممجاؿ.
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 (9) جدول
 والدرجة الكمية لممجال الجسمي مجالالاالرتباط بين كل سمة من سمات  معامل

 مجال الجسميالات سم م
ون

رس
 بي
مل
معا

 
باط

الرت
ل

ة ) 
مالي

الحت
ة ا

قيم
ال

Si
g

). 

 0.000* 804.كالعصبيةسبلمةالجسـالبدنية .3
 0.000* 787.قكةالتحمؿ .8
 0.000* 870.الحيكيةكالنشاط .1
 0.000* 838.حسفالمظيركاألناقة .4
 0.000* 905.القدرةعمىاستخداـلغةالجسد .9

 . α ≤1.19االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة    *

 مف جدكؿاليتضح سمات مف سمة كؿ بيف االرتباط معامبلت أف ،الجسميجاؿمالالسابؽ
 إحصائيان دالة لممجاؿ الكمية كالدرجة إلىك0.03مستكلعند يشير ىذا بيف الداخمي ،السمةاالتساؽ

.كالدرجةالكميةلممجاؿ

 Construct Validity: ءالبناصدق  -4

،كيتحقؽذلؾلممقياسبناءنظريانمحددانكلسمةمعينة""ىكالمدلالذميمكفأفيقرربمكجبوأف
بيفكؿمجاؿمفمفخبلؿعبلقةدرجةالمجاؿبالدرجةالكميةلممقياس،كالتيتبينيامعامبلتاالرتباط

.(يبيفذلؾ30،كجدكؿ)(8038:983)عمكاف،مجاالتالمقياسكالدرجةالكميةلو
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 (61) جدول
 ستبانةستبانة والدرجة الكمية لالدرجة كل مجال من مجاالت اال معامل االرتباط بين

 بيرسونمعامل  المجال
 لالرتباط

 القيمة
 (.Sig)االحتمالية

 0.000* 952. العقميالمعرفي
 0.000* 953. االنفعاليالكجداني
 0.000* 947. االجتماعي
 0.000* 783. .الجسمي

 . α ≤1016 االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة* 

السابؽ الجدكؿ مف معامبلتاالرتباطيتضح مجاالتلأفجميع االستبانة إحصائيان دالة مستكلعند
لقياسو.تستبانةصادقولماكضععتبرجميعمجاالتاالت كبذلؾ،α≤0.03معنكية

 :Reliabilityأداة القياس  ثبات  - ب

 متتالية" مرات عدة تطبيقو عيدأ  إذا النتائج االستبيافنفس يعطي "أفاالستبانةىكثباتبيقصد

(،8030:31)الجرجاكم،

ثبات الباحثمف تحقؽ اكقد  كركنباخ ألفا معامؿ خبلؿ مف الدراسة  Cronbach's ستبانة

Alpha Coefficient(.33)،ككانتالنتائجكماىيمبينةفيجدكؿ
 (66) جدول

 معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات اإلستبانة
 معامل ألفا كرونباخ السمات عدد  المجال

 0.955 13 العقميالمعرفي
 0.936 9 االنفعاليالكجداني
 0.961 13 االجتماعي
 0.894 5 الجسمي

 0.983 40 الدرجة الكمية لالستبانة
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،(0.894تتراكحبيف)ك،أفقيمةمعامؿألفاكركنباخمرتفعةلكؿمجاؿالسابؽجدكؿيتضحمفال
بمغت،(0.961ك) يعنىأفمعامؿ؛(0.983ستبانة)االمجاالتلجميعبينما كداؿمرتفعالثباتكىذا

 .إحصائيان

داةالدراسةمفخبلؿالعينةاالستطبلعية،يككفالباحثألثباتالكصدؽنتائجقياسالعمىكبناء
االستبانةكصبلحيتيالتحميؿ،ممايجعموعمىثقةتامةبصحةستبانةالدراسةصدؽكثباتاقدتأكدمف

تككفاالستبانةفيصكرتياالنيائيةكماكبالتالي،النتائجكاإلجابةعمىأسئمةالدراسةكاختبارفرضياتيا
.(قابمةلمتطبيؽ1ىيفيالممحؽرقـ)

 األساليب اإلحصائية المستخدمة - خامساً 

الختبػارK-S) )Kolmogorov-Smirnov Testسػمرنكؼ-اختبػارككلمجػكركؼتػـاسػتخداـ
(.38جدكؿ)في،ككانتالنتائجكماىيمبينةماإذاكانتالبياناتتتبعالتكزيعالطبيعيمفعدمو

 (65) جدول
 التوزيع الطبيعينتائج اختبار 

 (.Sig)القيمة االحتمالية  المجال

 0.299 العقميالمعرفي

 0.225 االنفعاليالكجداني

 0.058 االجتماعي

 0.076 الجسمي

 0.428 الدرجة الكمية لالستبانة




مػػفمسػػتكلتالدراسػػةأكبػػرمجػػاالجميػػعل(.Sig)أفالقيمػػةاالحتماليػػةجػػدكؿالسػػابؽمػػفاليتضػػح
يػذهالمجػػاالتيتبػعالتكزيػعالطبيعػػي،كبػذلؾتػـاسػػتخداـكبػذلؾفػإفتكزيػػعالبيانػاتل؛α≤0.05 الداللػة

فرضياتالدراسة.أسئمةكاالختباراتالمعمميةلئلجابةعمى
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 :تيةتم استخدام األدوات اإلحصائية اآلوقد 

تػػػـك(لقيػػػاسدرجػػػةاالرتبػػػاط:Pearson Correlation Coefficientمعامػػػؿارتبػػػاطبيرسػػػكف) -3
 .لبلستبانةءاستخدامولحساباالتساؽالداخميكصدؽالبنا

.ستبانةلمعرفةثباتاال:(Cronbach's Alphaاختبارألفاكركنباخ) -8

مػاإذاكانػتلمعرفػةK-S) ) : Kolmogorov-Smirnov Testسػمرنكؼ-اختبػارككلمجػكركؼ -1
 .البياناتتتبعالتكزيعالطبيعيمفعدمو

ىلمعرفةماإذاكافمتكسطدرجةاالستجابةقدكصؿإلػ:(T-Test)فيحالةعينةكاحدةTاختبار -4
كلقػػػدتػػػـاسػػػتخدامولمتأكػػػدمػػػفداللػػػة،أـزادتأكقمػػػتعػػػفذلػػػؾ3درجػػػةالمكافقػػػةالمتكسػػػطةكىػػػي

 .،ككؿمجاؿمفمجاالتيااالستبانةسمةمفسماتالمتكسطلكؿ

لمعرفػػػةمػػػاإذاكػػػافىنػػػاؾ:(Independent Samples T-Test)فػػػيحالػػػةعينتػػػيفTاختبػػػار -9
 فمفالبياناتالمستقمة.ذاتداللةإحصائيةبيفمجمكعتيتفركقا
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 انفصم اخلبيس 
 ػرض َتبئج انذراسة ويُبقشتهب            

 

  

 ػرض َتبئج انسؤال األول ويُبقشتهب -     أولا  

 ػرض َتبئج انسؤال انثبٍَ ويُبقشتهب -    ثبَُبا 

 ثبنث ويُبقشتهبػرض َتبئج انسؤال ان -    ثبنثبا 

 ويُبقشتهبرابغ ان ػرض َتبئج انسؤال  -   رابؼبا 

 انُتبئج خالصة  - خبيسبا 

 تىصُبتان  -سبدسبا 

 دراسبت يستقيهُة يقرتحة  -سببؼبا  
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 الفصل الخامس
 عرض نتائج الدراسة ومناقشتيا

 الفصؿ الحالييتضمف فيعرضان كتفسيرىا الباحثكمناقشتيا إلييا التيتكصؿ الدراسة لنتائج
زةلدلالمدراءي م كالتيكافاليدؼمنيامعرفةسماتالشخصيةالقياديةالم ضكءمشكمةالدراسةكأسئمتيا،

تـإجراءالمعالجاتاإلحصائيةلمبياناتالمتجمعةكلتحقيؽذلؾالعاميفبالكزاراتالفمسطينيةبقطاعغزة،
اإلحصائيةلمدراساتاالجتماعيةمفخبلؿالدراسةاستبانةمف .(SPSS)استخداـبرنامجالرـز

بمدلكؿالمقاديركلفيـ مقارنتيا تـ قد لممجاالتذاتالتدرجالخماسي، المتكسطاتالحسابية قيـ
إلى3.9(تعكسدرجةمكافقةقميمةجدان،كالقيـ)مف3.9إلىأقؿمف3اآلتية:القيـضمفالمدل)مف

درجةمكافقةمتكسطة،(تعكس1.9إلىأقؿمف8.9(تعكسدرجةمكافقةقميمة،كالقيـ)مف8.9أقؿمف
(تعكسدرجةمكافقة9إلى4.9كالقيـ)مف(تعكسدرجةمكافقةكبيرة،4.9إلىأقؿمف1.9كالقيـ)مف
(.8002:11الحارثي،كبيرةجدان)

 عرض نتائج السؤال األول ومناقشتيا - أوالً 

المدراء العامين بالوزارات لدى  القياديةالشخصية ما درجة توافر سمات " :نص السؤال األول عمى
 ؟، وما المميز منيا لدييمالفمسطينية بقطاع غزة

تتوافر سمات الشخصية القيادية لدى ويتعمق بيذا السؤال الفرضية األولى والتي تنص عمى أنو: " 
 %( .72المدراء العامين بالوزارات الفمسطينية بقطاع غزة بنسبة أعمى من )

لمعرفةماإذاكافمتكسطدرجةاالستجابةقدكصؿإلىTاختباراستخداـتـلئلجابةعمىالسؤاؿاألكؿ؛
 المتكسطة المكافقة درجة ال1كىي ،أـ قيمة بياف كمع الحسابي، النسبي،المتكسط الحسابي المتكسط

 كالمجاالتمجتمعة،كالمجاؿككؿ،،كؿسمةمفالسماتالقياديةبكؿمجاؿعمىحدةكذلؾلكالترتيب،
( الجداكؿ تكضحيا ك)13كالنتائج ك)14(، ،)15( ،)16)( كالمجاؿ(17، المعرفي، العقمي لممجاؿ

كمايأتي:كاليعمىالتمعانمجتمعة،كالمجاالتالكجدانياالنفعالي،كالمجاؿاالجتماعي،كالمجاؿالجسمي
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 " العقمي المعرفيمجال ال - أ
 (64) جدول

 (.Sig)االحتمال ، والمتوسط الحسابي النسبي، وقيمة االختبار، وقيمة المتوسط الحسابيقيمة 
 وسماتو العقمي المعرفيمجال مل

 السمة م
بي
سا
الح

ط 
وس

لمت
ا

بي 
نس
ي ال

ساب
الح

ط 
وس

لمت
ا

 

بار
الخت

ة ا
قيم

 

ة )
مالي

الحت
ة ا

قيم
ال

S
ig

).
 

يب
ترت
ال

 

 0.0002* 20.76 80.00 4.00الذكاء  .3

 6 0.000* 19.02 78.42 3.92سعةالعمـكاالطبلع  .8
 4 0.000* 16.41 78.80 3.94المياراتاإلدارية)تخطيط،تنظيـ،تكجيو،رقابة،...(  .1

 3 0.000* 18.80 79.63 3.98الخبرة  .4
 5 0.000* 17.33 78.64 3.93الحكمة  .9

 7 0.000* 16.11 77.09 3.85الفصاحةكالبياف  .3

 12 0.000* 10.27 73.66 3.68الشكرل  .1

 9 0.000* 14.79 76.23 3.81الذىنيةالمركنة  .2

 10 0.000* 11.65 3.7374.55المبادرةالذاتية  .3

 13 0.000* 10.78 73.28 3.66االبتكاركاإلبداع  .30

 11 0.000* 12.22 74.53 3.73القدرةعمىالتكقع  .33

 1 0.000* 18.17 80.15 4.01الطمكح  .38

 8 0.000* 12.89 76.63 3.83فيـاآلخريف  .31

  0.000* 19.20 77.04 3.85 المجال معاً سمات جميع  

 .α ≤1.19* المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوى داللة 

لدلالمدراءالعاميففيكتميزانتكافرانالشخصيةالقياديةيتضحمفالجدكؿالسابؽأفأكثرسمات
ال المعرفي العقمي ك"الطموح"مجاؿ نسبي حسابي %(80.15)بمتكسط كأقميا "االبتكار واإلبداع"،
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بشكؿمجال العقمي المعرفيالسمات كدرجةمكافقةالمدراءعمى%(،74055)بمتكسطحسابينسبيك
.%(77.04)لدلالمدراءالعاميفعاـ

كالجماعة،كأثره،يمثؿالطمكحصكرةمفصكراألداءالعقميالتيليادكرىاالياـفيحياةالفرد
كنشاط،كمايقكـبومفعمؿكمانكنكعان،كلوحضكرهفي،يككفجميانفيمايصدرعفاإلنسافمفسمكؾ

كبالتاليالطمكحيعني،إتزافالشخصية كعمىالركحالمعنكيةكغيرذلؾ، مفاضطرابات، يعترييا كما
تةثباتاننسبيانتفرؽبيفاألفرادفيالكصكؿإلىكالشعكبككنو"سمةثاب،كتقدـاألمـ،كالتنمية،اإلنجازات

طارهالمرجعيكيتحددحسبخبراتالنجاحكالفشؿالتيمر مستكلمعيفيتفؽكالتككيفالنفسيلمفردكا 
(.3318:1،1،31بيا")عبدالفتاح،

،كعمىالرغـمفشدتياإالأنياساىمتبش كؿكعميوفافاألزماتالتيتعصؼبقطاعغزةاليـك
كالمسؤكليفإلىزيادةنسبةالطمكحإيمانانمنيـبقضيتيـ،كالمختصيف،إيجابي،كدفعتالمدراءالعاميف

كالحصارالمفركضعمىأبناءشعبيـ،كىذايدلؿكذلؾعمىالشعكر،العادلة،كمحاكلةمنيـلكسرالظمـ
الطيبالذميشعربوالمسئكليفتجاهالعامميففيمؤسساتيـ.

مجاؿالعقميالمعرفيإلىأفالحصكؿسمةاالبتكاركاإلبداععمىأقؿدرجةفيزكالباحثكيع
كعقباتكاإلبداعاالبتكار معكقات كجكد بسبب اآلف، مكجكد غير كىذا كبيرة  مادية متطمبات لو
االحتبلؿ،كتكنكلكجية،كاجتماعية،كأمنية،كسياسية،اقتصادية كاضطراب،كالفرقة،كالحصار،حيث

.الساحةالعربية

(التيأشارتإلىأفدرجةممارسة8002،دراسة)العتيبينتائجمعالحاليةالدراسةنتائجاتفقت
بعدمالمبادأةكاالىتماـبالعمؿجاءتبدرجةعاليةلدلمدراءالمدارسالمتكسطةبمحافظةالطائؼمف

مةالمبادرةالذاتيةبدرجةكبيرة.كجونظرالمعمميف،كيقابموفيىذهالدراسةتكافرس

 الحاليةتفقتاكما )عميماتنتائجمعنتائجالدراسة التيأشارتإلىأفالقادة8003،دراسة )
االطبلع سمة اليرمكؾباألردفيفضمكفكثيران ،كالتخطيط،كالمعرفة،األكاديمييفكاإلدارييففيجامعة

تكافرتىذهالسماتلدلالحاليةالدراسةكالجرأةفياتخاذالقرار،كعمميانفي،كالذكاء،كالطمكح،كالعطاء
كبيرة بدرجة غزة بقطاع الفمسطينية بالكزارات العاميف المدراء ذلؾ الباحث كيعزك ، أف الفئاتإلى

لتاليالمستيدفةفيالدراستيفشخصياتقيادية،كيتبكءكفمكاقعقياديةعمىدرجةكبيرةمفاألىمية،كبا
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بالذات االرتقاء إلى دائمان كالعمؿ،يسعكف إلىكالمجتمع،كالمؤسسة، لمكصكؿ اآلخريف في كالتأثير ،
األىداؼالمرجكةكتحقيؽالنجاح.

(التيأشارتإلىتمتعرئيس8009،دراسة)الغامدممعنتائجنتائجالدراسةالحاليةاتفقتكذلؾ
كذىنية،كفصاحة مسرحالجريمةبمياراتإدارية، كطبلقةلسافبدرجةعالية،،فريؽالمعاينةفيإدارة

تكافرسماتالذكاء،كالمياراتاإلدارية،كالفصاحةكالبيافلدلالمدراءالعاميفالحاليةكيقابموفيالدراسة
بدرجةكبيرة.

(التيأشارتإلىتميزالمرأةالقيادية8033،راسة)الحسيفراسةالحاليةمعنتائجدنتائجالداتفقت
األردنيةفيكزارةالتربيةكالتعميـالعاليفياألردفبسماتعديدةأىمياحباالطبلععمىماىكجديد،

كالقدرةعمىاإلشراؼ،كعدـالتميزفيالمبادأةكالتنبؤ.

 التيبينتأفالقائداألمني3483،)القرنيلحاليةمعنتائجدراسةنتائجالدراسةاتفقتاكما ىػ(
يتمتعبسرعةالبديية،كلديواالستعدادالذىنيلمتحميؿكاالستنتاج،كلديوقدرةعمىالتصكركالتخيؿ،كلديو

ءكالمركنةالمركنةالذىنيةلتقبؿاألفكارالجديدة،كىذايتكافؽمعالدراسةالحاليةفيتكافرسمتيالذكا
الذىنيةلدلالمدراءالعاميفبدرجةكبيرة.

)الحسيف دراسة نتائج مع الحالية الدراسة نتائج المرأة8033،اختمفت تميز أشارتإلى التي )
كفيالمقابؿبينتنتائجالدراسةالحاليةكافتقارىالممركنةكالمباقةكالقدرةعمىاإلشراؼ،األردنيةباإلبداع،

المركنةالذىنيةكالذكاءسماتتلدييـفيسمةاالبتكاركاإلبداع،كتكافركفلمدراءالعاميتميزابأنولـ
كالمياراتاإلداريةبدرجةكبيرة.

 )القرنيختمفتاكما معنتائجدراسة الحالية 3483،نتائجالدراسة التيبينتأفاتجاىاتىػ(
لمدفاعالمدن العامة األمنيفيالمديرية كاالبتكارالقائد المبادأة نحكسمة السعكدية العربية يبالمممكة

نحكسماتالمبادرةالحاليةكالميارةالفنيةكالميارةاإلداريةكافحياديان،فيحيفاتجاهالمدراءفيالدراسة
تىذهالذاتيةكاالبتكاركاإلبداعكسعةالعمـكاالطبلعكالخبرةكالمياراتاإلداريةكافإيجابيانحيثتكافر

السماتلدلالمدراءالعاميفبدرجةكبيرة.

ك ختمفتاذلؾ نتائج مع الحالية الدراسة )األغانتائج تكافر8033،دراسة إلى أشارت التي )
مياراتجديدة يجاد كا  البيانات، كتحميؿ البديية، كسرعة الذىنية، المركنة كميارات المياراتاإلدارية،
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كاالبتكاركاإلبداع،لدلالمسؤكؿبدرجةمتكسطة،ككانتدرجةتكافرىافيلمكاجيةالمكاقؼالمتكقعة،
كاالبتكارالحاليةالدراسة عمىالتكقع، كالقدرة كالذكاء، الذىنية، كالمركنة فيسماتالمياراتاإلدارية،

مكانيفيحداللحدالمكانيلمدراستيف؛فالا،كيعزكالباحثذلؾإلىاختبلؼطبيعةكاإلبداعبدرجةكبيرة
قطاععاـكىكالكزارات،كالحدالمكانيفيدراسةاألغاقطاعخاصكىكشركةجكاؿ.دراسةالحاليةال

 الوجداني االنفعاليمجال ال  - ب
 (63) جدول

    (.Sig)وقيمة االحتمال  ، والمتوسط الحسابي النسبي، وقيمة االختبار، المتوسط الحسابيقيمة 
 وسماتو الوجداني االنفعاليمجال مل
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 6 0.000* 16.74 3.9278.42االتزافاالنفعالي  .3

 1 0.000* 21.80 83.13 4.16الثقةبالنفس  .8

 2 0.000* 19.29 82.78 4.14تحمؿالمسؤكلية  .1

 5 0.000* 17.75 79.85 3.99كالمثابرةالصبركالتصميـ  .4

 7 0.000* 14.01 77.16 3.86الشجاعة  .9

 8 0.000* 13.81 76.32 3.82الحـز  .3

 9 0.000* 10.31 72.54 3.63المشاركةالكجدانية  .1

 3 0.000* 18.50 82.24 4.11االنتماء  .2

 3 0.000* 18.35 82.24 4.11االنضباط  .3

  0.000* 20.91 79.41 3.97المجال معاً  سماتجميع  

 .α ≤0.01 * المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوى داللة 

لدلالمدراءالعاميفكتميزانتكافرانالشخصيةالقياديةيتضحمفالجدكؿالسابؽأفأكثرسمات
الكجدانيالفي %(83.13)نسبيحسابيبمتكسطك"الثقة بالنفس"االنفعاليمجاؿ كأقميا "المشاركة ،
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حسابيكبمتكسطالوجدانية" %(75023)نسبي تكافر عمى المدراء مكافقة كدرجة   مجالال سمات،
.%(79.41)لدلالمدراءالعاميفبشكؿعاـالوجداني االنفعالي

أكثمارالشخصبعدأفيككفقدغرسالبذكرالصالحةفيحياتو"،،كالثقةبالنفسىي"نتائج
حساسالشخصبالثقةبالنفسمبنيعمىمقكماتجسمية،كعقمية،ككجدانية،كاجتماعية،كاقتصادية، كا 

كاألزمات،كالمقدرةعمى،كاحتراميـ،كالقدرةعمىمكاجيةالتحديات،كتقديرىـ،كنتيجتياكسبثقةاآلخريف
،13-1،49:،بفكتطكيرالذاتكالمؤسسة،كبالتاليتحقيؽالنجاحفيالعمؿ)أسعد،الخبرةاكتساب

29-339.)

تميزسمةالثقةبالنفسبيذهالنسبةلدلالمدراءالعاميف؛فيـقادةاستطاعكاعميو،يعزكالباحثك
كالثباتكا كتحمؿالمشقات، األزمات، كمكاجية كتخطيالصعاب، لصبرفيالشدائد،تحدمالحصار،

كتذليؿالعقبات،كالحفاظعمىمؤسساتالمجتمعكاستقرارهكأمنو،كالعمؿعمىالتطكيربقدرالمستطاع،
كؿذلؾبيمةعالية،كاعتدادبالنفسكقدراتيا.

الباحثك فييعزك العاميفعمىأقؿنسبة لدلالمدراء الكجدانية المشاركة مجاؿالحصكؿسمة
فالجميعيحممكفالكجدانياالنفعاليإلىأف مسؤكؿكغيرمسؤكؿ؛ فيقطاعغزة المصابنفساليـ

 اليعنيككاحد، كىذا كالكؿيترقبكيتأمؿ، ، كالكثيرمكمـك عمىالجميع، تفرضنفسيا ظركؼصعبة
الحبيب،ك نممسوعمىغيابالمشاركةالكجدانية،بؿتتجمىقمةالمشاركةالكجدانيةفيقطاعنا ما ىذا

أرضالكاقعفياألفراحكاألتراحعندجميعشرائحالمجتمعالغزم.

(التيأشارتإلىأفسمةاالتزاف8002،راسة)العتيبيالدراسةالحاليةمعنتائجدنتائجاتفقت
ظةاالنفعالي،كسمةالمسؤكلية،كسمةالسيطرةجاءتبدرجةعاليةلدلمدراءالمدارسالمتكسطةبمحاف

المجاؿفيالدراسة .الحاليةالطائؼمفكجيةنظرالمعمميف،كذلؾمعالسماتالمقابمةليافيىذا
الكجدانياالنفعاليككؿكالذميعنياالتزافاالنفعاليكالسيطرةكالمسؤكليةكذلؾمجاؿالمعاتفقتككذلؾ

كاالنضباطكالصبركاالنتماءكالمشاركةالكجدانية. مفخبلؿالثقةبالنفسكالحـز

 معنتائجاتفقتكما الحالية )عميماتنتائجالدراسة التيأشارتإلىأفالقادة8003،دراسة )
يفض كعممياناألكاديمييف ، الحـز سمة كثيران يفضمكف اإلدارييف القادة كأف بالنفس، الثقة سمة كثيران مكف

فيىذهالدراسةبدرجةكبيرة.لالمدراءالعاميفتكافرتىاتافالسمتافلد
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(التيأشارتإلىتميزالمرأة8033،دراسة)الحسيفنتائجمعالحاليةالدراسةنتائجاتفقتذلؾك
كااللتزاـ،كقدتميز،كتحمؿالمسؤكلية،دنيةفيكزارةالتربيةكالتعميـالعاليبسماتاالتزافالقياديةاألر

المدراءالعامكففيىذهالدراسةبيذهالسمات.

(التيأشارتإلىتكافرسمة8009،دراسة)الغامدمنتائجالدراسةالحاليةمعنتائجتفقتاكذلؾ
كالتيكافكالحماسبدرجةعاليةلدلرئيسفريؽالمعاينةكقائد،،كالثقةبالنفس،كقكةالتحمؿ،الصبر

.تكافرىابدرجةكبيرةلدلالمدراءالعاميففيالدراسةالحالية

(التيأشارتإلىأفالمرأةاألردنية8033،اختمفتنتائجالدراسةالحاليةمعنتائجدراسة)الحسيف
تتكافرسمةالصبرلدلالمدراءالعاميففيىذهالدراسةبدرجةكبيرة.القياديةغيرصبكرة،كعمميان

(التيأشارتإلىتمتعالمسؤكؿ8033،)األغانتائجالدراسةالحاليةمعنتائجدراسةختمفتاكما
المسؤكؿلمشاعراآلخريف كفيـ ، كالحـز عمىضبطاالنفعاالت، كالقدرة األزمات، فيمكاجية باليدكء

 كالمشاركةكرغباتيـ ، كالحـز االنفعالي، سماتاالتزاف في كبيرة بدرجة تكافرىا ككاف متكسطة، بدرجة
محؿالخاصشركةجكاؿ،كيعزكالباحثذلؾإلىاختبلؼطبيعةعمؿالحاليةالكجدانيةفيالدراسة

 األغا، عمؿدراسة الحاليةالعاـالكزاراتعف الدراسة يسعىمحؿ الربح،الخاص؛ تحقيؽ إلى دائمان
عمؿ،كىذايؤثرعمىنفسيةالمسؤكؿ،كيظيرفياىتماـبالعمؿعمىحسابالعامميف،كضغطبالتاليك

،كالعكسفيالعمؿالعاـبالكزارات.سمككوفيالمكاقؼالمختمفة،كعبلقتومعاآلخريف

(التيبينتأفاالتجاهالعاـ3483،)القرنيختمفتنتائجالدراسةالحاليةمعنتائجدراسةاكذلؾ
الجانبلدلالمدراءالعاميف المدراءنحكىذا نحكسمةضبطالنفسكافحياديان،فيحيفكافاتجاه

بالكزاراتالفمسطينيةإيجابيانحيثتكافرتىذهالسماتلدييـبدرجةكبيرة.
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  االجتماعيمجال ال  - ت
 (62) جدول

   (.Sig)وقيمة االحتمال  ، والمتوسط الحسابي النسبي، وقيمة االختبار، المتوسط الحسابيقيمة 
 وسماتو االجتماعيمجال لم
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 6 0.000* 20.05 80.67 4.03التعاكف  .3

 11 0.000* 16.22 76.87 3.84فاعميةالعبلقاتاإلنسانية  .8

 12 0.000* 16.96 76.85 3.84الذكاءاالجتماعي  .1

 8 0.000* 16.53 79.33 3.97القدكةالحسنة  .4

 13 0.000* 11.32 73.51 3.68تفكيضالسمطة  .9

 9 0.000* 14.54 3.9178.28العدؿ  .3

 1 0.000* 27.90 87.72 4.39األمانة  .1

 2 0.000* 24.22 86.19 4.31الصدؽ  .2

 3 0.000* 23.61 85.32 4.27اإلخبلص  .3

 5 0.000* 21.31 83.21 4.16التكاضع  .30

 10 0.000* 16.15 77.74 3.89الميابة  .33

 7 0.000* 18.49 80.52 4.03الرحمة  .38

 4 0.000* 23.90 85.11 4.26النزاىة  .31

المجال معاً سمات  جميع   4.04 80.87 23.70 *0.000  

 .α ≤1.19إحصائيًا عند مستوى داللة * المتوسط الحسابي دال 

لدلالمدراءالعاميففيكتميزانتكافرانالشخصيةالقياديةيتضحمفالجدكؿالسابؽأفأكثرسمات
ال مجاؿ حسابيكبمتكسط"األمانة"االجتماعي %(57075)نسبي كأقميا كبمتكسط"تفويض السمطة"،
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بشكؿعاـلدلالمدراءمجال االجتماعيالسمات  ،كدرجةمكافقةالمدراءعمى%(74026)نسبيحسابي
.%(80.87)العاميف

كاألمانةخمؽاجتماعييدؿعمىسمكالمجتمعكتماسؾبنيانوككنوعبارةعف"استعدادذاتيلدل
كالخير،ككزنيابميزاف،كالعدؿ،النفسالبشرية،يكلدشعكرانبضركرةمحاكمةاألمكرعمىأساسمفالحؽ

كأمنشاط،كمكازيفكشركطاألمانةفيأممكقؼ،كالشرؼ"،فااللتزاـبأسس،كالفضيمة،كاإليماف،التقكل
الخ ،ينتجعنوسمكؾمنضبطيتكافؽمعىذهاألسس مؽيعمؿعمىكالمكازيفقكالنكعمبلن،كبالتاليىذا

النفس نزعاتيا،تيذيب كضبط ،كدكافعيا، كاالرتقاء رغباتيا، كتقكيـ كالنتيجةكشيكاتيا، بتصكراتيا،
ككماؿتبثركحالفضيمةفيالمجتمع،كتعمؿبإخبلصلتحقيؽاألىداؼفيأم،شخصيةعمىخمؽ

 )األسمر، المجاالت مف كغيره اقتصادم، أك سياسي  أك اجتماعي أك ديني كجدت؛ :8002مجاؿ
333-383.)

كحذرمفالتفريطفييافيكثير،كأكدعمىالتزاميا،الحنيؼالديفاإلسبلميكألىميتياحثعمييا
 فيقكؿالمكلىعزكجؿ: ﴾ِإنَّ المََّو َيْأُمُرُكْم َأْن ُتَؤدُّوا اأْلََماَناِت ِإَلى َأْىِمَيا﴿مفاآليات، ،(58)النساء:

 :كيقكؿ، (26)القصص:﴾َيا َأَبِت اْستَْأِجْرُه ِإنَّ َخْيَر َمِن اْستَْأَجْرَت اْلَقِويُّ اأْلَِمينُ ﴿كيقكؿفيآيةأخرل:
"ال (،كقدحثعمييارسكؿاصمىاعميوكسمـفقاؿ:92)األنفاؿ:﴾ِإنَّ المََّو اَل ُيِحبُّ اْلَخاِئِنينَ ﴿

إيمان لمن ال أمانة لو، وال صالة لمن ال طيور لو، وال دين لمن ال صالة لو، إنما موضع الصالة من 
"كمكم راع وكمكم مسؤول عن رعيتو"،كقاؿ:(8/121كسطاألمعجـ)الالدين كموضع الرأس من الجسد"

.(7/26)صحيحالبخارم

كعميويعزكالباحثتميزسمةاألمانةبدرجةكبيرةجدانلدلالمدراءالعاميفبالكزاراتالفمسطينية
كعمبلن قكالن اكميابتو يعنيخشية السمة بيذه عمىيقيفبأفااللتزاـ قادة فيـ فيمتمسبقطاعغزة؛ ،

ذلؾصدقان،كعدالن،كتحمؿمسؤكلية،كمحافظةعمىمقدراتاألمة،كبالتاليىذاينعكسـاآلخركفعندى
خبلص،كالكالءلو،كالعمؿبجد،كالتقدير،مفحيثاالحتراــإيجابانعمىالعامميفمعي لتحقيؽأىداؼ؛كا 

الكزارة.

حصكؿسمة"تفكيضالسمطة"عمىأقؿنسبةإلىعدـاالستقرارالسياسيالناجـعفيعزكالباحث
االنقساـالكاقعبيفكبرلالفصائؿالفمسطينيةالممثمةفيحركتيفتحكحماس،كاستحكاذكؿفريؽعمى
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التي11.93السمطةفيأحدجناحيالكطفالضفةالغربية،كقطاعغزة.كيرلالباحثبأفنسبة) )%
إلىحصم بحاجة السمة كلكفىذه تدلؿعمىأفىناؾتفكيض، كبيرة السمةكىيدرجة ىذه تعمييا

كالتيتتمثؿفيتفريدالقائد،ألفإتباعأسمكبالتفكيضلوإيجابياتو؛تعزيزفيشخصيةالمديرالعاـ
كيؤدمإلىالتعاكفكالعمؿبركحالفري كثقةلؤلعماؿالميمة،كيعطيشعكرباالنتماءلمعمؿ، ؽالكاحد،
العامميفبأنفسيـ،كبالتاليأداءالكاجباتكالمياـبدقةكسرعة،كتحقيؽأىداؼالكزارة.

(التيأشارتأفدرجةممارسةبعد8002،)العتيبينتائجالدراسةالحاليةمعنتائجدراسةاتفقت
اإلنسانية ال،العبلقات مدراء لدل عالية بدرجة جاءت االجتماعية بمحافظةكسمة المتكسطة مدارس

فيالدراسةالمجاؿالطائؼمفكجونظرالمعمميف،كذلؾمع ،كمعالحاليةاالجتماعيعمىكجوالعمـك
في دكرىا ليا التي األخرل كالسمات االجتماعي، كالذكاء كالتعاكف، اإلنسانية، العبلقات فاعمية سمة

ة.العبلقاتاإلنسانية،كالتيكافتكافرىابدرجةكبير

 تفقتاكما دراسة نتائج مع الحالية الدراسة القادة8003،)عميماتنتائج أف أشارت التي )
كيفضؿ اإلنسانية، العبلقات سمة كثيران يفضمكف باألردف اليرمكؾ جامعة في كاإلدارييف األكاديمييف

المدراءكثيراناإلداريكف السماتلدل تكافرتىذه كعمميان كالتكاضع، االتصاؿ عمى القدرة سمتي أيضان
العاميفبدرجةكبيرةفيىذهالدراسة.

ك اتفقتذلؾ نتائج الحالية )الحسيفالدراسة دراسة المرأة8033،مع تميز إلى أشارت التي )
بسمة العالي كالتعميـ التربية كزارة في األردنية فيالقيادية العامكف المدراء بيا تميز كالتي الصدؽ،

.الحاليةالدراسة

نتائجاتفقتك مع الحالية )الغامدمنتائجالدراسة التيأشارتإلىتكافرسمات8009،دراسة )
.الحاليةالدراسةبينتوالتعاكف،كالعدؿ،كاإلخبلصلدلرئيسفريؽالمعاينةبدرجةعالية،كىذاما

(التيأشارتإلىتميز8033،نتائجالدراسةالحاليةمعنتائجدراسة)الحسيفاختمفتفيحيف
العاميففيالدراسة لدلالمدراء السماتمميزة تكفىذه كلـ كالتعاكف، بالعدؿ، القيادية األردنية المرأة

فحصمتعمىدرجةكبيرة. الحالية،كا 

(التيأشارتإلىتكافرالميارات8033،ألغا)انتائجالدراسةالحاليةمعنتائجدراسةختمفتاكما
القياديةاإلنسانيةلدلالمسؤكؿبدرجةمتكسطة،كالتيتشتمؿعمىقدرتوعمىتككيفعبلقاتطيبةمع
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اآلخريفكمساعدتيـ،كتقبميـ،ككانتدرجةتكافرىافيىذهالدراسةفيسماتالتعاكف،كفاعميةالعبلقات
عيبدرجةكبيرة.اإلنسانية،كالذكاءاالجتما

الحاليةمعنتائجدراسةختمفتاكذلؾ التيبينتأفاتجاىاتق3483،)القرنينتائجالدراسة )
القادةاألمنييفنحكالمياراتالبشريةكانتحيادية،فيحيفكانتاتجاهالمدراءنحكتكافرسماتىذا

كاف عمىالجانبلدلالمدراءالعاميفبالكزاراتالفمسطينيةفيغزة حيثجاءتدرجةتكافرىا إيجابيان
العمكـبدرجةكبيرة.

 الجسمي مجالال  - ث

 (61) جدول
 (.Sig)وقيمة االحتمال  ، والمتوسط الحسابي النسبي، وقيمة االختبار، المتوسط الحسابيقيمة 

 وسماتو الجسميمجال لم
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ط 
وس

لمت
ا

بي 
نس
ي ال

ساب
الح

ط 
وس

لمت
ا

 

بار
الخت

ة ا
قيم

 

مة 
القي

ة )
مالي

الحت
ا

S
ig

). 

يب
ترت
ال

 

 3 0.000* 80.6021.80 4.03سبلمةالجسـالبدنيةكالعصبية  .3
 2 0.000* 20.57 80.67 4.03قكةالتحمؿ  .8
 4 0.000* 20.18 79.55 3.98الحيكيةكالنشاط  .1
 1 0.000* 25.89 84.93 4.25حسفالمظيركاألناقة  .4
 5 0.000* 14.78 75.37 3.77القدرةعمىاستخداـلغةالجسد  .9

  0.000* 25.81 80.22 4.01 المجال معاً سمات جميع  
 .α ≤1016المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوى داللة * 

لدلالمدراءالعاميففيكتميزانتكافرانالشخصيةالقياديةيتضحمفالجدكؿالسابؽأفأكثرسمات
"القدرة ،كأقمياسمة%(84.93)نسبيحسابيكبمتكسط"حسن المظير واألناقة"مجاؿالجسميسمةال

كبمتكسطعمى استخدام لغة الجسد" حسابي مكافقة%(72047)نسبي كدرجة المدراء، سمات عمى
.%(80.87)عاـلدلالمدراءالعاميفبشكؿمجال الجسميال
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طبيعةكظيفةالمديرإلىأف"لدلالمدراءالعاميفحسفالمظيركاألناقةزسمة"ي م ت يعزكالباحث
كرئاسة كلقاءات، تتطمباجتماعات، ذلؾسكاء،العاـ شابو لجاف،كعضكيةمؤتمراتكما أكعضكية

ككنياتبعث؛عمىالصعيدالكزارمأكغيره،كيدرؾالمدراءالعامكفماليذهالسمةمفكقععمىاآلخريف
السيماإذا،ةاحتراـاآلخريفليـكتقديرىـعمىالحيكيةكالنشاط،كتضفيالميابةعمىصاحبيا،كالنتيج

العامكفكاف المدراء تحقيؽىؤالء كبالتالي كاالجتماعي، كاالنفعالي، العقمي، النضج مف قدر عمى
كأىدافو.،مصمحةالعمؿ

باإلضافةإلىأف بالتزيف،قاؿتعالى:الديفاإلسبلميالحنيؼىذا فيأمرنا َيا ﴿يحثعمىذلؾ؛
(،13)األعراؼ:﴾ُخُذوا ِزيَنَتُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجٍد َوُكُموا َواْشَرُبوا َواَل ُتْسِرُفوا ِإنَُّو اَل ُيِحبُّ اْلُمْسِرِفينَ َبِني َآَدَم 

البدف بالحفاظعمىسبلمة ،كالحيكية،كيحثنا كسمـ: قاؿرسكؿاصمىاعميو "المؤمن كالنشاط،
.(4/8098صحيحمسمـ)"الضعيف وفي كل خير القوي خير وأحب إلى ا من المؤمن

حصكؿسمة"القدرةعمىاستخداـلغةالجسد"عمىأقؿنسبةإلىأفىذهالسمةيعزكالباحثك
في تكافرىا أىمية المكظفكف يدرؾ كال مجتمعنا، في األخرل الجسمية لمسمات بالنسبة شائعة غير

بشكؿجميفيتعامؿالمدراءالعاميف،كعميوالبدمفالشخصيةالقيادية،ىذاإضافةإلىعدـظيكرىا
تعزيزذلؾلدلالمدراءالعاميفعمىالرغـأنياحصمتعمىدرجةكبيرة،حيثإفالمعرفةبمغةالجسد
لودكرفيزيادةدرجةدرايةاإلنسافبنفسوكقدراتو،كباآلخريفأيضان،األمرالذمينعكسإيجابانعمى

لميدؼ)كميتكف،كتعامبلت،مقاببلت كتحقيقان نجاحان أكثر كتككف أكثر، أكميا تؤتي كبالتالي اإلنساف،
8009:38.)

تفقتا معنتائجدراسة الحالية اإلدارييف8003،)عميماتنتائجالدراسة التيأشارتأفالقادة )
لعاميففيىذهيفضمكفسمةحسفالمظيركالنظافةكالترتيب،كعمميانتميزتىذهالسمةلدلالمدراءا

الدراسة.

(التيأشارتإلىتمتعرئيس8009،)الغامدمنتائجالدراسةالحاليةمعنتائجدراسةاتفقتكما
.الحاليةالدراسةبينتوفريؽالمعاينةبالمياقةالبدنيةكحسفالمظيربدرجةعالية،كىذاما

(التيبينتأفالقائداألمنيىػ3483،)القرنينتائجالدراسةالحاليةمعنتائجدراسةاتفقتكذلؾ
.فيالدفاعالمدنيييتـبالمظيرالخارجي،كيتسـبالنشاطكالحيكية
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(التيأشارتإلىتكافرميارةاىتماـ8033،)األغانتائجالدراسةالحاليةمعنتائجدراسةاتفقتك
كافرىذهالسمةفيالدراسة%(،ككافالكزفالنسبيلت21.32المسؤكؿبالمظيرالخارجيبكزفنسبي)

.(24.31)الحالية

ىػ(التيبينتأفالقكةالبدنيةلمقائد3483،اختمفتنتائجالدراسةالحاليةمعنتائجدراسة)القرني
سبلمةالجسـالبدنيةكالعصبيةاألمنيكانتمتكسطة،كلدلالمدراءالعاميففيالدراسةالحاليةكانت

متكافرةبدرجةكبيرة.

(التيأشارتإلىتكافرسمتي8033،اختمفتنتائجالدراسةالحاليةمعنتائجدراسة)األغاكما
كالحيكيةكالنشاطبدرجةمتكسطة،ككافتكافرىمافيالدراسةالحاليةبدرجةكبيرة.،قكةالتحمؿ

 جميع مجاالت االستبانة  - ج

 (67) جدول
 (.Sig)وقيمة االحتمال  ، والمتوسط الحسابي النسبي، وقيمة االختبار، المتوسط الحسابيقيمة 

 ، والمجاالت مجتمعةالدراسة لمجاالت

 المجال

بي
سا
الح

ط 
وس

لمت
ا

بي 
نس
ي ال

ساب
الح

ط 
وس

لمت
ا

 

بار
الخت

ة ا
قيم

ة ) 
مالي

الحت
ة ا

قيم
ال

Si
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 4 0.000* 19.20 77.04 3.85العقميالمعرفيمجاؿال
 3 0.000* 20.91 79.41 3.97االنفعاليالكجدانيمجاؿال

 1 0.000* 23.70 4.0480.87االجتماعيمجاؿال
 0.0002* 25.81 80.22 4.01الجسميمجاؿال

  0.000* 23.68 79.21 3.96 الدرجة الكمية لالستبانة
 .α ≤1.19* المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوى داللة     

حسػابي(،كبمتكسػط3.96)ساكميممجاالتككؿالمتكسطالحسابيلالسابؽأفجدكؿالمفيتضح
دالػػةإحصػػائيانعنػػدمسػػتكلداللػػة(Sigقيمػػةاحتماليػػة).(،ك23.68)قيمػػةاختبػػارك،(،%79.21)نسػػبي
0.03≥α،قػػػػدزادعػػػػفدرجػػػػةالمكافقػػػػةالمتكسػػػػطةممجػػػػاالتمجتمعػػػػةأفمتكسػػػػطدرجػػػػةاالسػػػػتجابةلأم
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فػػيمجػػاالتسػػماتبشػكؿعػػاـكىػػذايعنػػيأفىنػػاؾمكافقػةمػػفقبػػؿأفػػرادالعينػةعمػػىجميػػعال(،1)كىػي
ىػػييتضػػحأفأكثػػرسػػماتالشخصػػيةالقياديػػةتػػكافرانكتميػػزانلػػدلالمػػدراءالعػػاميفاالسػػتبانةككػػؿ،كمػػا

المجـال العقمـي ات سـم،كأقميػا%(51057)نسػبيحسػابيكبمتكسػط،مجتمعـة جتمـاعيالمجال االسمات 
.(%77013)،كبمتكسطحسابينسبيمجتمعة المعرفي

لػدلالمػدراءالعػاميفبػالكزاراتالفمسػطينيةمجتمعػةالمجػاؿاالجتمػاعيسػماتكيعػزكالباحػثتميػز
يحػػرصعمػػىالتػػرابط،طبيعػػةالمجتمػػعالفمسػػطينيكمجتمػػععربػػيمسػػمـبالدرجػػةاألكلػػى؛إلػػىبقطػػاعغػػزة

كالتعاكف،كالحفاظعمىالنسيجاالجتماعي،كالتمسؾبالعادات،كالقيـ،كاألخبلؽالحميدة،ىذاإضػافةإلػى
فػػػيالتػػػأثيرعمػػػىأىميػػػةمػػػالمجانػػػباالجتمػػػاعيمػػػفأفالمػػػدراءالعػػػاميفبػػػالكزاراتالفمسػػػطينيةيػػػدرككف

قيػػػؽاألىػػػداؼالمرجػػػكة،كبالتػػػاليتظيػػػرسػػػمات،كتح،كحفػػػزىـالنجػػػازالعمػػػؿلكسػػػبتعػػػاكنيـ؛خػػػريفاآل
العػػػػامميفالمجػػػػاؿاالجتمػػػػاعيجميػػػػةفػػػػيسػػػػمككيـكتعػػػػامميـ،األمػػػػرالػػػػذميػػػػنعكسإيجابػػػػانفػػػػياسػػػػتجابات

.نيـعكأصحابالعبلقة

المرتبػةاألخيػرةإلػىالظػركؼكيعزكالباحػثحصػكؿسػماتالمجػاؿالعقمػيالمعرفػيمجتمعػةعمػى
سػماتمعظػـإلػىتراجػعبػركزكالتػيأدتبصفةعامة،كالحككمةبصفةخاصة،غزةالتييمربياقطاع

كاليسػيركػؿفيحيرةمفأمػره،فالمسؤكؿ؛ىذاالمجاؿلدلالمدراءالعاميفبالكزاراتالفمسطينيةبالقطاع
حصؿىذاالمجاؿعمىدرجةكبيرة.شيءبشكؿطبيعي،كرغـكؿىذا

،كالتػػيالمػػديرالعػػاـألىميػػةكظيفػػةيػػاكيعػػزكالباحػػثتحققكلػػى،كبيػػذهالنتيجػػةتتحقػػؽالفرضػػيةاأل
تتطمػػبقػػرارسياسػػيلمحصػػكؿعمييػػا،كلمحػػدكديتيا،كلمػػدكرالبػػارزكاليػػاـالػػذمتمعبػػوفػػيالػػكزارةككنيػػا

كرقابػة،كبالتػاليال،كتكجيو،كتنظيـ،كظيفةقياديةعميا،كصاحبياعمىحضكردائـبالكزارةمفتخطيط
بػدمػفنسػبةتػكافركبيػرةليػذهالسػماتلػدلالمػدراءالعػاميف،ىػذاإضػافةإلػىالظػركؼالتػييعيشػياأبنػػاء

كغيػرهغرسػتىػذهالسػماتأكثػرفػأكثر،كضػنؾعػيش،كحػركب،كحصػار،شعبناالفمسطينيمػفاحػتبلؿ
كيػرلالباحػثأف،المجتمػعأمنػوكاسػتقرارهفيىذهالشخصيةالقياديةلتقكدإلػىبػراألمػاف،كتحفػظعمػى

نسبةتكافرىذهالسماتلدلالمدراءالعاميفكقادةفيالمستكلاإلدارماألعمىليستكمايجب،كبالتالي
كتركيزىـعمىتفعيؿالسماتالقياديةفيالعمؿكالتعامػؿمػع،البدمفتعزيزىالدييـمفخبلؿاىتماميـ
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ميػػػانككاضػػػحانعمػػػىأرضالكاقػػػعفػػػيالسػػػمكؾكتحقيػػػؽاالنجػػػازات،كالرقػػػياآلخػػػريفبحيػػػثيكػػػكفذلػػػؾج
األمرالذميؤثرفياآلخريف،كيجعميـأكثراستجابةليـ.،بالكزارات

 نتائج مع الحالية الدراسة نتائج ككشاتفقت )أبك (2012،دراسة المتكسطأشارتالتي أف
%(،78.5بصفةعامة)شاركين في النشاط الطالبيلدى الطالب الملمسماتالقياديةالحسابيالنسبي

%(.79.21)فيالدراسةالحاليةككافلدلالمدراءالعاميف

السماتالتيأشارتإلىتميز(2012،دراسة)أبكككشاختمفتنتائجالدراسةالحاليةمعنتائج
الجسمية النشاط الطالبيالطالب المشاركين في لدل لم، التميز الدراسةسماتاالجتماعيةككاف في
كىمافيدراسةأبك؛طبيعةمجتمعالدراسةكالفئةالمستيدفةاختبلؼ،كيعزكالباحثذلؾإلىالحالية

فنظركالمقائدثقافتيـالقياديةبسيطة،تجربتيـفيالحياةقميمة،ككبالتاليككشطبلبالمرحمةاإلعدادية،
فيالدراسةالحاليةمجتمعالدراسةكالفئةالمستيدفةأما،الناحيةالجسميةأكثرمفالنكاحياألخرلمف
بالفعؿ،اىم قادة كىـ العاميف، كالمدراء مفالمدراء عالية درجة لمجانبالنضج،كعمى ما كيدرككف

 كبالتالي تأثير، مف الشخصية في كيساالجتماعي كيقدركنيـ، اآلخريف، كيعممكفيحترمكف تكعبكنيـ،
جاديفمفأجؿخمؽبيئةيسكدىاالتعاكفكالحبكالمكدة.

(التيأشارتإلىتكافرالميارات8033،دراسة)األغاالحاليةمعنتائجالدراسةنتائجختمفتاكما
متكسطة، بدرجة كالفكرية( كاإلنسانية، كاإلدارية، كالفنية، جكاؿ)الذاتية، لدلالمسئكليفبشركة القيادية

( نسبي بالكزارات33.98كبكزف العاميف المدراء لدل القيادية السمات تكافرت الدراسة ىذه كفي ،)%
.%(79.21سطحسابينسبي)الفمسطينيةبدرجةكبيرة،كبمتك

خاص، قطاع االتصاالت فشركة المؤسستيف؛ عمؿ طبيعة اختبلؼ إلى ذلؾ الباحث كيعزك
كبالتالياالىتماـ،كالكزاراتقطاععاـ كالربحالكثير، إلىتحقيؽالربح، كالقطاعالخاصيسعىدائمان

ف،ممايؤثرعمىشعكرالمكظفيفتجاهبالعمؿأكثرمفالعامميف،كذلؾي كِجدفجكةبيفالقيادةكاآلخري
المسؤكليف،كبالتاليعمىدرجةاستجابتيـلدييـ.
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 ومناقشتيا نيعرض نتائج السؤال الثا -نيًا ثا

القيادية  الشخصية ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية لتوافر سماتعمى: "ني نص السؤال الثا
 "غزة ُتعزى لمتغير الجنس؟ الفمسطينية بقطاع لدى المدراء العامين بالوزارات

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عمى أنو: " تنصثانية والتي ويتعمق بيذا السؤال الفرضية ال
في  الوزارات الفمسطينيةالمدراء العامين ب القيادية لدى الشخصية لتوافر سماتα ≤ 0.05مستوى عند 

 ."الجنسمتغير ُتعزى إلى قطاع غزة

"لمعرفةماإذالعينتيفمستقمتيفT اختبار"تـاستخداـتو؛تحقؽمففرضيكالني،الثاعمىالسؤاؿجابةكلئل
.(يكضحذلؾ32كجدكؿ)،كافىناؾفركؽذاتداللةإحصائية

 (16) جدول
الجنس–"لعينتين مستقمتينT  "اختبارنتائج 

 المجال
 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

مة 
القي (

Si
g

).
 أنثى ذكر 

 0.071 1.835 3.66 3.89 العقميالمعرفي
 0.090 1.720 3.78 4.01 االنفعاليالكجداني

 0.059 1.929 3.83 4.09 االجتماعي
 0.011* 2.621 3.77 4.06 الجسمي

 0.046*4.013.752.033المجاالتمعان
 α ≤ 0.05* الفرق بين المتوسطين دال إحصائيا عند مستوى داللة    

أقؿ"لعينتيفمستقمتيفT المقابمةالختبار"(.Sig)القيمةاالحتماليةالسابؽأفجدكؿاليتضحمف
،،كذلؾيعنيقبكؿالفرضالبديؿممجاؿالجسميكالمجاالتمجتمعةمعانلα≤0.05مفمستكلالداللة

المجاؿالجسمي،عينةالدراسةحكؿأنوتكجدفركؽذاتداللةإحصائيةبيفمتكسطاتتقديراتأم
القيمةجاالتمجتمعةمعانتعزلإلىالجنسكذلؾلصالحالذككر.كيتضحأيضانمفنفسالجدكؿأفكالم

 أكبر(.Sig)االحتمالية الداللة مستكل المعرفي،ملα≤0.05مف العقمي مجاؿ االنفعاليكالمجاؿ
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ك تكجدفركؽذاتداللةالأنوأمذلؾيعنيقبكؿالفرضالصفرم،كاالجتماعي،المجاؿالكجداني،
.الجنسعينةالدراسةحكؿىذهالمجاالتتعزلإلىإحصائيةبيفمتكسطاتتقديرات

كي لعزك بالنسبة الذككر كلصالح فركؽ، كجكد الجسميمالباحث احتماليفمجاؿ األكؿ:؛إلى
بينيـبالنسبةليذاالبعدأكثرانفتاحانكاحتكاكانمعظـالمدراءالعاميفكالمدراءمفالذككر،كطبيعةالعبلقة

مفاإلناث.كالثاني:الجسميةمفاإلناث،كبالتالييككفالذككرأدرلبنفسجنسيـبتكافرالسماتالقيادية
تتعاطؼ لـ كعميو المجاؿ، ليذا تدرؾبأفىناؾتميزطبيعيلمرجاؿفيبعضالسماتالقيادية المرأة

يقكؿلمرجاؿ:بصفتكـىذهالبدمفاالىتماـبالذاتأكثر،كالحيكيةكالنشاط،معيـ،ككأفلساف حاليا
كالعمؿبتناغـحتىنستطيعأفنحقؽاألىداؼبمعيتكـ.

العقميالمعرفي،كاالنفعاليالكجداني،كاالجتماعيإلىأفممجاؿلكجكدفركؽعدـكيعزكالباحث
اتقياديةإداريةكسطىعمىقدرمفالثقافةالقيادية؛فسماتعينةالمدراءالمبحكثةمفالجنسيفشخصي

فيالمدراءالعاميفبدتكاضحةليـسكاءعفطريؽالتعامؿالمباشرأكغيرالمباشر.المجاالتىذه

التيأشارتأنػوالتكجػدفػركؽذات(8002،دراسة)العتيبينتائجالدراسةالحاليةمعنتائجاتفقت
لمتغيرالجنس.تبعانؿبعدماالتزافاالنفعالي،كاالجتماعيةداللةإحصائيةحك

الالتػػيأشػػارتأنػػو(8003،)أبػػكزعيتػػرنتػػائجالدراسػػةالحاليػػةمػػعنتػػائجدراسػػةاختمفػػتفػػيحػػيف
لمميػاراتالقياديػةالمػديريفلدرجػةممارسػةالعينػةتكجدفركؽذاتداللةإحصائيةبيفمتكسػطاتتقػديرات

كاختمفتمعياأيضانفيكجكدفركؽفػيالميػارات،الجنسفيمجاؿالمياراتالقياديةعامةتعزللمتغير
 اإلنسانيةكالفكريةتعزللمجنس.

تكجػدفػركؽالالتػيأشػارتأنػو(8002،)األغػانتائجالدراسةالحاليةمعنتػائجدراسػةاختمفتكما
لميػػػػاراتالقياديػػػػةلػػػػدلالمسػػػػئكليفبشػػػػركةتػػػػكافرالالعينػػػػةذاتداللػػػػةإحصػػػػائيةبػػػػيفمتكسػػػػطاتتقػػػػديرات

 االتصاالتالخمكيةالفمسطينية)جكاؿ(فيمحافظاتغزةتعزللمتغيرالجنس.
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 ومناقشتيا ثالثعرض نتائج السؤال ال -ثالثًا 

القيادية  الشخصية ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية لتوافر سماتعمى: "ثالث نص السؤال ال
 "؟المؤىل العممي متغير إلى الفمسطينية بقطاع غزة ُتعزى لدى المدراء العامين بالوزارات

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائيةعمى أنو: " ثالثة والتي تنصويتعمق بيذا السؤال الفرضية ال
في  الفمسطينية الوزاراتالمدراء العامين ب القيادية لدىالشخصية لتوافر سمات  α ≤ 0.05مستوى عند 
 ."المؤىل العممي متغير ُتعزى إلى غزة

"لعينتػػيفمسػػتقمتيفT اختبػػار"تػػـاسػػتخداـكػػذلؾ،كالتحقػػؽمػػففرضػػيتوثالػػثكلئلجابػػةعمػػىالسػػؤاؿال
.(يكضحذلؾ33كجدكؿ)،لمعرفةماإذاكافىناؾفركؽذاتداللةإحصائية

 (11جدول )
المؤىل العممي–"لعينتين مستقمتينT " اختبارنتائج  

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

Si
g

 بكالوريوس .(
دبموم 
عالي 
 فأكثر

 0.624- 3.89 3.83العقميالمعرفي


0.533 
 0.424 0.801-3.944.02 االنفعاليالكجداني

 0.853 0.186- 4.05 4.04 االجتماعي
 0.135 1.501- 4.09 3.96 الجسمي

 0.505 0.667- 3.99 3.94 جميع المجاالت معاً 


أكبر"لعينتيفمستقمتيفT المقابمةالختبار"(.Sig)أفالقيمةاالحتماليةيتضحمفالجدكؿالسابؽ
معان،كذلؾيعنيقبكؿالفرضجميعالمجاالتممجاالتكؿعمىحدةكلα≤0.05مفمستكلالداللة
المجاؿعينةالدراسةحكؿتكجدفركؽذاتداللةإحصائيةبيفمتكسطاتتقديراتالالصفرم،أمأنو

العقميالمعرفي،كالمجاؿالكجدانياالنفعالي،كالمجاؿاالجتماعي،كالمجاؿالجسمي،كجميعالمجاالت
المؤىؿالعممي.متغيرتعزلإلىمعان
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كريكسأكدبمػػػكـعػػػاليفػػػأعمىىػػػـكيعػػػزكالباحػػػثذلػػػؾإلػػػىأفالمػػػدراءالحاصػػػميفعمػػػىدرجػػػةبكػػػال
متعممكفكمثقفكفكمتمرسكففػيعمميػـ،كلػدييـثقافػةقياديػة،كبالتػالييػدرككفشخصػيةالمػديرالعػاـفػي

فاختمفتمؤىبلتيـالعمميةالحكـعمىسماتيااالتفاؽفيإداراتيـالعامة،كمفثـ .كا 

التػػيأشػػارتأنػػوالتكجػػدفػػركؽ(8002،ي)العتيبػػنتػػائجالدراسػػةالحاليػػةمػػعنتػػائجدراسػػةكاتفقػػت
.لمتغيرالمؤىؿالعمميتبعانذاتداللةإحصائيةحكؿبعداالتزافاالنفعالي

التػيأشػارتأنػوالتكجػدفػركؽ(8002،)األغػانتػائجالدراسػةالحاليػةمػعنتػائجدراسػةاتفقػتكما
الميػػػاراتالقياديػػةلػػدلالمسػػػئكليففػػيشػػػركةتػػكافرلالعينػػػةبػػػيفمتكسػػطاتتقػػديراتذاتداللػػةإحصػػائية
متغيرالمستكلالتعميمي.تعزلل؛االتصاالتالفمسطينية

التػػيأشػػارتأنػػوالتكجػػدىػػػ(3483)القرنػػي،نتػػائجالدراسػػةالحاليػػةمػػعنتػػائجدراسػػةاتفقػػتكػػذلؾ
تعػػػزللمتغيػػػر؛فػػركؽذاتداللػػػةإحصػػػائيةفػػػيآراءكاتجاىػػاتالضػػػباطنحػػػكالسػػػماتكالميػػاراتالقياديػػػة

الشيادةالعممية.

(التػيأشػارتأنػوتكجػدفػركؽذات8002،اختمفتنتائجالدراسةالحاليةمعنتائجدراسة)العتيبػي
داللةإحصائيةحكؿبعداالجتماعيةتبعانلمتغيرالمؤىؿالعممي.
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 ومناقشتيارابع عرض نتائج السؤال ال -رابعًا  

القيادية  الشخصية ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية لتوافر سماتعمى: "رابع نص السؤال ال
 "؟ سنوات الخبرة متغير إلى الفمسطينية بقطاع غزة ُتعزى لدى المدراء العامين بالوزارات

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائيةعمى أنو: " رابعة والتي تنصويتعمق بيذا السؤال الفرضية ال
الشخصية القيادية لدى المدراء العامين بالوزارات الفمسطينية في لتوافر سمات  α ≤ 0.05مستوى عند 

غزة ُتعزى إلى متغير سنوات الخبرة".

لعينتػيفT اختبػار"تػـاسػتخداـأيضػانرابع،كالتحقؽمفالفرضيةالمتعمقةبولئلجابةعمىالسؤاؿالك
.(يكضحذلؾ80،كجدكؿ)إحصائية"لمعرفةماإذاكافىناؾفركؽذاتداللةمستقمتيف

 (20) جدول
سنوات الخبرة–"لعينتين مستقمتينT " اختبارنتائج  

 المجال
 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

م ا
القي (

Si
g

).
 

سنوات  2
 سنوات فأكثر 1 فأقل

 0.269 1.108- 3.89 3.78 العقميالمعرفي
 0.606 0.517- 3.99 3.94 االنفعاليالكجداني

 0.435 0.781- 4.07 4.00 ياالجتماع
 0.444 0.767- 4.03 3.97 الجسمي

 0.373 0.893- 3.99 3.91 جميع المجاالت معا




أكبر"لعينتيفمستقمتيفT "المقابمةالختبار(.Sig)أفالقيمةاالحتماليةيتضحمفالجدكؿالسابؽ

لممجاالتكؿعمىحدةكجميعالمجاالتمعان،كذلؾيعنيقبكؿالفرضα≤0.05مفمستكلالداللة

عينةالدراسةحكؿالمجاؿتكجدفركؽذاتداللةإحصائيةبيفمتكسطاتتقديراتالصفرم،أمأنوال
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كالمجاؿالجسمي،كجميعالمجاالت كالمجاؿاالجتماعي، كالمجاؿالكجدانياالنفعالي، العقميالمعرفي،

إلىمتغيرسنكاتالخبرة.معانتعزل

،ذكككيعزكالباحثذلؾإلىأفطبيعػةفئػةالمػدراءشخصػياتقياديػةمػفمسػتكلاإلدارةالمتكسػطة
فتفاكتتسنكاتخبرتيـ-كفاءةكمؤىبلتعممية،كمثقفكف،كبالتاليلدييـثقافةقيادية جعمتيـيتفقكف-كا 

يفبإداراتيـالعامة.فيالحكـعمىالسماتالقياديةلدلالمدراءالعام

التيأشارتأنوالتكجدفركؽذات(8002،)العتيبينتائجالدراسةالحاليةمعنتائجدراسةاتفقت
.داللةإحصائيةحكؿبعداالتزافاالنفعاليكفقانلمتغيرعددسنكاتالخبرة

تكجػػدالرتأنػػوالتػػيأشػػا(8003،)أبػػكزعيتػػرنتػػائجالدراسػػةالحاليػػةمػػعنتػػائجدراسػػةاتفقػػتكمػػا
لمميػاراتالقياديػةتعػزلالمػديريفلدرجػةممارسػةالعينػةفركؽذاتداللةإحصائيةبيفمتكسطاتتقديرات

.متغيرسنكاتالخدمةل

تكجػدفػركؽالالتػيأشػارتأنػو(8002)األغػا،نتائجالدراسةالحاليةمعنتػائجدراسػةاتفقتكذلؾ
تػػكافرالميػػػاراتالقياديػػةلػػدلالمسػػػئكليففػػيشػػػركةلالعينػػػةتقػػديراتذاتداللػػةإحصػػائيةبػػػيفمتكسػػطات

 متغيرسنكاتالخدمة.تعزللاالتصاالتالفمسطينية

(التيأشارتأنوتكجػدفػركؽذات8002،كاختمفتنتائجالدراسةالحاليةمعنتائجدراسة)العتيبي
لخبرة.داللةإحصائيةحكؿبعداالجتماعيةتبعانلمتغيرعددسنكاتا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   124
 

 النتائجخالصة  –خامسًا 

 كيجمؿالباحثالنتائجالتيتكصمتإليياالدراسةعمىالنحكاآلتي:
   لدى المدراء العامين بالوزارات الفمسطينية بقطاع غزة. القياديةالشخصية  سماتتوافر وتميز   - أ

)العقميالمعرفي،مجتمعةالقياديةفيالمجاالتالشخصيةسماتوتتكافرالنتائجأنأظيرت -3
الجسمي(بدرجةكبيرةلدلالمدراءالعاميفبالكزاراتالفمسطينيةكاالجتماعي،كالكجدانياالنفعالي،ك

غزة كببقطاع )حسابيمتكسط، ك%(13.83نسبي ، ىاأكثرأف سمات ىي كتميزان مجاؿالتكافران
تكافرانكتميزانسمات%(،ك20.21)حسابينسبيبدرجةكبيرة،كبمتكسطاالجتماعي مجاؿالأقميا

المعرفي العقمي حسابي كبمتكسط كبيرة، المجاؿ%(11.04)نسبيبدرجة سمات كحصمت ،
سماتحصمت،ك%(20.88كبمتكسطحسابينسبي)،كبدرجةكبيرةالجسميعمىالمرتبةالثانية

 .%(13.43كبمتكسطحسابينسبي)،كبدرجةكبيرةالمجاؿالكجدانياالنفعاليعمىالمرتبةالثالثة

مجاؿالعقميالالقياديةفيالشخصيةكماأظيرتنتائجاستجاباتأفرادالعينةأفأكثرسمات -8
االبتكار ىي تميزان كاقميا كالخبرة، كالذكاء، الطمكح، ىي العاميف المدراء لدل تميزان المعرفي

مفاألعمىإلىاألدنىكافكما،كتدرجياالذاتيةكاإلبداع،كالشكرل،كالقدرةعمىالتكقع،كالمبادرة
 الطمكح، كيأتي: كالذكاء، كالخبرة، كالمياراتاإلدارية، كالحكمة، كاالطبلع، العمـ الفصاحةكسعة

االبتكاركالشكرل،كالقدرةعمىالتكقع،كالمبادرةالذاتية،كالمركنةالذىنية،كفيـاآلخريف،ككالبياف،
 كاإلبداع.

ك -1 سماتذلؾ أكثر أف العينة استجاباتأفراد نتائج الشخصيةأظيرت في مجاؿالالقيادية
ىيالثقةبالنفس، لدلالمدراءالعاميفبالكزاراتالفمسطينيةبقطاعغزة الكجدانياالنفعاليتميزان

األعمىمف،كتدرجياكأقمياتميزانىيالمشاركةالكجدانية،كتحمؿالمسؤكلية،كاالنضباط،كاالنتماء
الصبركسمتياالنتماءكاالنضباط،كتحمؿالمسؤكلية،كإلىاألدنىكافكمايأتي:الثقةبالنفس،

،كالشجاعة،كاالتزافاالنفعالي،ككالتصميـكالمثابرة،  المشاركةالكجدانية.كالحـز

االجتماعيمجاؿالالقياديةفيالشخصيةأظيرتنتائجاستجاباتأفرادالعينةأفأكثرسمات -4
كاإلخبلص، كالصدؽ، األمانة، ىي غزة بقطاع الفمسطينية بالكزارات العاميف المدراء لدل تميزان
اإلنسانية العبلقات كفاعمية االجتماعي، كالذكاء السمطة، تفكيض ىي تميزان كأقميا ،كالنزاىة،
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التكاضع،كالنزاىة،كاإلخبلص،كالصدؽ،كمفاألعمىإلىاألدنىكافكمايأتي:األمانة،كتدرجيا
ك كالتعاكف، كالرحمة، الحسنة، كالقدكة كالعدؿ، كالميابة، اإلنسانية، العبلقات الذكاءكفاعمية

 تفكيضالسمطة.كاالجتماعي،

سمات -9 أكثر أف العينة أفراد استجابات نتائج كأظيرت الشخصيةكما في مجاؿالالقيادية
بالكزا العاميف المدراء لدل تميزان المظيرالجسمي حسف سمة  ىي غزة بقطاع الفمسطينية رات

مفاألعمىإلىاألدنىكافكما،كتدرجياكاألناقة،كأقمياتميزانىيالقدرةعمىاستخداـلغةالجسد
 كيأتي:حسفالمظيركاألناقة، التحمؿ، كقكة البدنيةكالعصبية، الجسـ الحيكيةكالنشاط،كسبلمة

الجسد.القدرةعمىاستخداـلغةك
القيادية لدى المدراء العامين  الشخصية اختالف استجابات أفراد العينة نحو توافر سمات  - ب

 بالوزارات الفمسطينية بقطاع غزة تبعًا لمتغيراتيم الشخصية )الجنس، المؤىل العممي، سنوات الخبرة(

الدراسةحكؿتكافرتكجدفركؽذاتداللةإحصائيةبيفمتكسطاتتقديراتال -3 سماتعينة
،كالمجاؿاالجتماعي؛مجاؿالكجدانياالنفعالي،كالمجاؿالعقميالمعرفيالفيالشخصيةالقيادية

.،كالمؤىؿالعممي،كسنكاتالخبرةالجنسمتغيراتتعزلإلى

الدراسةحكؿتكافرسماتتكجدفركؽذاتداللةإحصائيةبيفمتكسطاتتقديراتال -8 عينة
.المؤىؿالعممي،كسنكاتالخبرةمتغيرمتعزلإلى؛مجاؿالجسميالالقياديةفيالشخصية

1-  تقديرات متكسطات بيف إحصائية داللة ذات فركؽ سماتتكجد تكافر حكؿ الدراسة عينة
الجنسكذلؾلصالحالذككر.متغيرتعزلإلى؛مجاؿالجسميالالقياديةفيالشخصية

الدراسةحكؿتقديراتتكجدفركؽذاتداللةإحصائيةبيفمتكسطاتال -4 سماتتكافرعينة
المؤىؿالعممي،كسنكاتالخبرة،متغيرمتعزلإلى؛القياديةفيالمجاالتمجتمعةمعانالشخصية

.كىذامايتكافؽمعفرضيةالباحث

9-  تقديرات متكسطات بيف إحصائية داللة ذات فركؽ سماتتكجد تكافر حكؿ الدراسة عينة
 فيالشخصية معانالقيادية ما؛المجاالتمجتمعة كىذا تعزلإلىالجنسكذلؾلصالحالذككر،

يختمؼمعفرضيةالباحث.
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 التوصيات -دسًا سا

يكصيالباحثبمايأتي:فيضكءالنتائجالتيأسفرتعنياالدراسةالحالية، 
الكزاراتلدكرات،نشرثقافةالقيادةفيالكزاراتالفمسطينيةبقطاعغزة،كذلؾمفخبلؿعقد -1

لبللتحاؽ لمكظفييا التنسيؽ أك المجاؿ، ىذا في متخصصة ككرشعمؿ كمحاضرات، كندكات،
الجانب بيذا الجياتالمعنية أك القادة إعداد أكبربمكظفي؛بمراكز بدرجة قياديان كذلؾلبلرتقاء

كليففيياشرحكتكضيحعمىالجياتالمعنيةبالكزاراتالفمسطينيةأكالمسؤك،الكزاراتالفمسطينية
كذلؾليككنكا؛،معبيافماعمييـمفمياـككاجبات،كماليـمفحقكؽأىداؼالكزارةلممكظفيف

 خبلصكتفاني.إنجازهبإأكثرتفيمانكاستيعابانلمعمؿكالتعاكفمفاجؿ
كالتركيز -2 معاآلخريف، كالمركنة أكبر، بدرجة بالكزاراتالفمسطينية تفعيؿالعبلقاتاإلنسانية

الخصكص، كجو عمى الغزم المجتمع بيا يمر التي لمظركؼ نظران الكجدانية، المشاركة عمى
الذميؤدمإلى األمر الفمسطينيكالعربيعامة، كاألمفكاالستقراركالمجتمع ،التعاكفكاالنتماء

 كبالتاليدافعيةأكبر،كأداءعالي،كزيادةإنتاجية.
أفتسعىالكزاراتبصفةخاصة،كالجياتذاتالعبلقةفيالقطاعلتكفيرالمكاردالمعنكية -3

كالماديةلتنميةاالبتكاركاإلبداعأكثرلدلالمدراءالعاميفككنيـمتميزكففيطمكحيـكذكائيـ
 كخبرتيـ.

المتطكرةالتييمكفكقكعيافيالمستقبؿبدرجةأكبر،ككضعخططلمكاجيتيا،تفيـالمكاقؼ -4
 حفاظانعمىاالستمراريةفيالعمؿ،كأداءالمياـفيتمؾالمكاقؼكالظركؼ.

ظركؼ -5 معمراعاة فيمكاقعيـ، كميابة كشجاعة أكثرحزمان العاميفليككنكا المدراء تكجيو
 ـ،بحيثيككفعمىسمـأكلكياتيـتحقيؽالمصمحةالكطنية.الناسكأحكاليـلمعمؿعمىاستيعابي

العمؿعمىمشاركةذكمالكفاءةكالمسؤكليةمعالمدراءالعاميففيالعمؿبدرجةأكثر،كذلؾ  -6
قحاميـفيلجافالكزارة،كتفكيضالسمطةلبعضيـ،األمرالذميشكؿلدييـحافزان باستشارتيـ،كا 

نجازه،كاالرت   قاءبو،كصكالنإلىتحقيؽاألىداؼ.أكبرلمعمؿ،كا 
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 مقترحة دراسات مستقبمية –سابعًا 

ببعضالدراسات يتقدـ لمباحثأف يمكف الحالية، الدراسة التيتكصمتإلييا النتائج كفيضكء
 المقترحة،كىيكمايأتي:

سماتالشخصيةالقياديةلدلالمدراءالعاميففيمؤسساتإجراءالمزيدمفالدراساتحكؿ -1
 .مععيناتكمتغيراتمناسبةعامةكخاصة

سماتالشخصيةالقياديةلدلشخصياتقياديةغيرالمدراءإجراءالمزيدمفالدراساتحكؿ -2
 مععيناتكمتغيراتمناسبة.العاميففيمؤسساتعامةكخاصة

 دراسةحكؿالشخصيةالقياديةكدكرىافيتعزيزاألمفالفكرم. -3

 فيتحسيفاألداء.دراسةحكؿدكرسماتالشخصيةالقيادية -4

 دراسةحكؿالشخصيةالقياديةكمكاجيةاألزمات. -5

 دراسةحكؿالشخصيةالقياديةكمدلفاعميتيافيتحقيؽاألمفكاالستقرار. -6
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 المصادر والمراجع
 المصادر -6

 القرآفالكريـ

 (ق1414ابفمنظكر،محمد.)بيركت:دارصادر.لبناف،.لسان العرب 

 (1988أبكجيب،سعدم.)دمشؽ:دارالفكر.2.طالقاموس الفقيي.

 (2009أبكداكد،سميماف.)لبناف،بيركت:دارالرسالةالعالمية.سنن أبي داود. 

 إسماعيؿ)الجكىرم دارالعمـ4.طوصحاح العربيةالصحاح تاج المغة (.1987، بيركت: لبناف، .
لممبلييف.

 (2001األزىرم،محمد.)بيركت:دارإحياءالتراثالعربي.تيذيب المغة. 

 (1422البخارم،محمد.)دارطكؽالنجاةصحيح البخاريىػ..

 (2003البييقي،أبكبكر.)لبناف،بيركت:دارالكتبالعممية.3.طالسنن الكبرى.

 (2003البييقي،أبكبكر.)ض:مكتبةالراشدلمنشركالتكزيعبالتعاكف.السعكدية،الرياشعب اإليمان
معالدارالسمفيةببكمبامباليند.

 (1975الترمذم،محمد.)مصر:شركةمكتبةكمطبعةمصطفىالبابيالحمبي.2.طسنن الترمذي.

 (2010حنبؿ،أحمد.)ةالمكنزاإلسبلمي..جمعيمسند أحمد بن حنبل

 (2000الدارمي،أبكمحمد.)السعكدية:دارالمغنيلمنشركالتكزيع.سنن الدارمي.

 (2003السيكطي،عبدالرحمف.)لبناف،بيركت:الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير.
 دارالفكر.

 (1983الصقمي،ابفالقطاع.)ب..القاىرة:عالـالكتكتاب األفعال

 .مصر،القاىرة:دارالحرميف.المعجم األوسطالطبراني،أبكالقاسـ. 

 (2008عمر،أحمد.)القاىرة:عالـالكتب.معجم المغة العربية المعاصرة.

 (1990النيسابكرم،محمد.)لبناف،بيركت:دارالكتبالعممية.المستدرك عمى الصحيحين.

 .بيركت:دارإحياءالتراثالعربي..لبناف،صحيح مسممالنيسابكرم،مسمـ
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 العربية المراجع -5

 (1959األبراشي،محمد.)مصر،القاىرة:دارالمعارؼ.7.طالشخصية. 

 (1996أبكالفضؿ،عبدالشافي.)مصر،القاىرة:المعيدالعالميلمفكرالقيادة اإلدارية في اإلسالم.
 اإلسبلمي.

 ( مدحت النصر، 2012أبك مصر،االبتكاري واإلبداعي طريقك إلى التميز والنجاحالتفكير (. .
 القاىرة:المجمكعةالعربيةلمتدريبكالنشر.

 في العموم اإلحصائي التحميل وطرق لبحثا مناىج (2005).صادؽ ماؿ،آك فؤاد حطب، أبك 
 .المصرية األنجمك مكتبة .مصر،القاىرة:واالجتماعية والتربوية النفسية

 (2009أبكزعيتر،منير.) درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة لمميارات القيادية
 ..رسالةماجستيرغيرمنشكرة،الجامعةاإلسبلمية،غزة،فمسطيفوسبل تطويرىا

 (1987أبكزيد،إبراىيـ.)مصر،اإلسكندرية:دارالمعارؼاالجتماعية.سيكولوجية الذات والتوافق. 

 (2002أبكشحادة،محمكد.) سمات القيادة التربوية لدى مديري المدارس وعالقتيا بالتوافق النفسي
 .رسالةماجستيرغيرمنشكرة،جامعةاألقصى،غزة،فمسطيف.واالجتماعي

 مدى توافر سمات القيادة التحويمية (.2007)أبكشعباف،قمركأبكسمرة،محمكدكالطيطي،محمد
 .جامعةالقدس،القدس،فمسطيف.ي مدارس مدينة القدسلدى مدير 

 ( السيد حسف، ىاشـ 2006أبك الخصائص السيكومترية ألدوات القياس في البحوث النفسية (.
 .السعكدية،الرياض:مركزالبحكثالتربكيةبجامعةالممؾسعكد.SPSSوالتربوية باستخدام 

 (2008أدير،جكف.)ترجمة:خالدالعامرم(.مصر،القاىرة:دارالقادة األساسيات السبعة إلعداد(
 الفاركؽلمنشركالتكزيع.اإلسبلمي.

 ( محمكد 2012األسطؿ، ماجستيرالقيادة في ضوء اآليات القرآنية )دراسة موضوعية((. رسالة .
 غيرمنشكرة،كميةأصكؿالديف،الجامعةاإلسبلمية،غزة،فمسطيف.

 .مصر،القاىرة:دارنيضةمصرلمطبعكالنشر..الثقة بالنفسأسعد،يكسؼ 

 ( نبيو شبيفالككـ:أصالة الشخصية )ضرورتيا، مفيوميا، وقياسيا((.1993إسماعيؿ، مصر، .
 مطابعالكالءالحديثة.
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 ( أحمد 2008األسمر، الفرقافمكارم األخالق في اإلسالم نظرية وتطبيقاً (. دار عم اف: األردف، .
 لمنشركالتكزيع.

 ( بشار 2009األغا، دراسة سمات شخصية مرضى الوسواس القيري في البيئة الفمسطينية (.
.رسالةماجستيرغيرمنشكرة،كميةالتربية،الجامعةاإلسبلمية،غزة،باستخدام برنامج تدريبي عالجي

 فمسطيف.

 (2011األغا،خيرم.)التخطيط في حياة الرسول. 

 ( رائد 2008األغا، ت القيادية لدى المسئولين في شركة االتصاالت الخموية الميارا(.
غزة،الفمسطينية)جوال( بين الواقع والمنظور اإلسبلمية، الجامعة منشكرة، غير ماجستير رسالة .

 فمسطيف.

 ( سعيد لكتاه، 2006آؿ لمتربيةالقيادة الرشيدة(. اإلسبلمية المؤسسة دبي: العربية، اإلمارات .
 كالتعميـ.

 عالقة القيم اإلدارية بأنماط السموك القيادي لممدير الصيني في المنشآت (2010،مبلذ)آؿياسيف .
.رسالةماجستيرغيرمنشكرة،كميةاإلدارةدراسة ميدانية في مدينة كوانجو الصينية-الصناعية الصغيرة

 كاالقتصاد،األكاديميةالعربيةالمفتكحة،الدنمارؾ.

 (2010بخيت،محمدكالدجني،يحيى.)فمسطيف،غزة:الجامعةاإلسبلمية.3.طمناىج الدعاة. 

 ( فاتنة 2007بمبيسي، درجة ممارسة الميام القيادية لدى مديري ومديرات المدارس الثانوية (.
الكطنية،الحكومية في فمسطين النجاح جامعة العميا، الدراسات كمية منشكرة، غير ماجستير رسالة .

 نابمس،فمسطيف.

 األردف،الزرقاء:مناىج البحث العممي أسس وأساليب(.1989،عماركالذنيبات،محمد)بكحكش.
 مكتبةالمنار.

 (2010الجرجاكم،زياد.)فمسطيف:مطبعةأبناءالجراح.2.طالقواعد المنيجية لبناء االستبيان. 

 (2006جكىرم،محمد.)اإلسبلمية..السعكدية،المدينةالمنكرة:دارالفجر8.طأخالقنا 

 (2008الحارثي،سعد.) درجة ممارسة مديري مراكز اإلشراف التربوي لمميارات القيادية من وجية
األردنيةنظرىم والمشرفين التربويين لدييم المممكة مؤتة، جامعة منشكرة، غير ماجستير رسالة .

 الياشمية.
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 (إيماف ا2011الحسيف، السماتكالمياراتالتيتتميزبيا األردنيةكالمعكقاتالتي(. القيادية لمرأة
 (.473-413،)صص(4+3(،عدد)27مجمد)،مجمة جامعة دمشقتكاجييا.

 (فعاليةالقيادةاإلداريةلدلمديرمكمديراتالمدارسالحككميةالتابعةإلدارة2013حكرية،عمي.)
 (، العدد األول.41مجمد)، مجمة العموم التربوية التربيةكالتعميـفيالمدينةالمنكرة.

  ( أديب 2003الخالدم، كائؿسيكولوجية الفروق الفردية والتفوق العقمي(. دار عم اف: األردف، .
 لمنشر.

 (2003الخمؼ،سالـ.)السعكدية،المدينةالمنكرة:عمادةنظم حكم األمويين ورسوميم في األندلس.
 البحثالعمميبالجامعةاإلسبلمية.

 الككيت:المجمسالكطنيلمثقافةكالفنكفكاآلداب.ارتقاء القيم(.1992مطيؼ)خميفة،عبدال. 

 ( المؤسسةالشخصية )مقوماتيا، سموكيا، وعالقتيا بالتعمم((.1996خكرم،تكما بيركت: لبناف، .
 الجامعيةلمدراساتكالنشركالتكزيع.

 ( العبيدمناظـ ك محمد الطيب، عزيزك 1991داكد، مصر،ن السواء والمرضالشخصية بي(. .
 القاىرة:مكتبةاألنجمكالمصرية.

 (2004داكد،ليمى.)سكريا،دمشؽ:منشكراتجامعةدمشؽ.الشخصية وعممياتيا العقمية. 

 ( عصاـ 2011الدبس، السمطة التنفيذية المؤسسة الدستورية  -الكتاب الرابع-النظم السياسية(.
 لمنشركالتكزيع..األردف،عم اف:دارالثقافةالثانية

 (2003دياب،سييؿ.)فمسطيف،غزة:جامعةالقدسالمفتكحة.مناىج البحث العممي. 

 ( إبراىيـ 2009الديب، طمدير المستقبل مدير القرن الواحد والعشرون(. المنصكرة:5. مصر، .
 مؤسسةأـالقرللمترجمةكالتكزيع.

 (2011ديرم،زاىد.)ردف،عم اف:دارالثقافة..األإدارة الموارد البشرية 

 ( كالتشريع الفتكل )2004ديكاف رقـ الكزراء مجمس قرار .)144 لسنة الكصؼ2004( بشأف ـ
الكزارات. في العميا لممناصب الكظيفي في استرجاعو الرابط22/6/2015تـ عمى ـ

http://www.dft.gov.ps/index.php?option=com_dataentry&pid=8&Itemid=27&des_id=554  
  لبناف،3(.جترجمة:الدكتكرزكينجيبمحم كدكآخريف)قصة الحضارة(.1988،كيمياـ)ديكر انت.

 .دارالجيؿبيركت:

http://www.dft.gov.ps/index.php?option=com_dataentry&pid=8&Itemid=27&des_id=554
http://www.dft.gov.ps/index.php?option=com_dataentry&pid=8&Itemid=27&des_id=554
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 (فعاليةالذاتاألكاديميةكعبلقتياببعضسماتالشخصية2010رزؽ،أمينةكالجرمكزم،أحمد.)
(،)ص26،مجمد)مجمة جامعة دمشقلدلالطمبة"دراسةميدانيةعمىعينةمفطمبةجامعةصنعاء".

 (.514-482ص

 (1989الزحيمي،محمد.)شؽ:دارالمكتبي..سكريا،دمالوزارة في اإلسالم تاريخيا وأحكاميا 

 ( محمد 2010الزعبي، دور القيادات االستراتيجية في تطوير المنظمات األمنية والمدنية في (.
.رسالةماجستيرغيرمنشكرة،جامعةنايؼالعربيةلمعمكـاألمنية،الرياض،الجميورية العربية السورية

 السعكدية.
 (2008الزىراني،نكاؿ.)ببعض سمات الشخصية لدى العامالت مع ذوي  االحتراق النفسي وعالقتو

المكرمة،االحتياجات الخاصة مكة القرل، أـ جامعة التربية، كمية منشكرة، غير ماجستير رسالة .
 السعكدية.

 .لبناف،بيركت:المكتباإلسبلمي.4.طأخالقنا االجتماعيةالسباعي،مصطفى. 

 (2010السكارنة،ببلؿ.)األردف،عم اف:دارالمسيرةلمنشركالتكزيع.ةالقيادة اإلدارية الفعال. 

 (2011السكارنة،ببلؿ.)األردف،عم اف:دارالمسيرةلمنشركالتكزيعكالطباعة.اإلبداع اإلداري. 

 (2011السكارنة،ببلؿ.)عم اف:داركائؿلمنشركالتكزيع.الفساد اإلداري. 

 (معرفةالرجاؿمفسمات1992سمماف،سامي.).(.بريطانيا،53.عدد)مجمة البيانالقيادةالناجحة
 .(39-30لندف:المنتدلاإلسبلمي.)صص

 (2007السمدكني،السيد.)األردف،عم اف:دارالفكر.تنميتو(-تطبيقاتو-الذكاء الوجداني )أسسو. 

 (تكفيؽ 8009شبير، لدى  مستوى الطموح وعالقتو ببعض المتغيرات في ضوء الثقافة السائدة(.
 .رسالةماجستيرغيرمنشكرة،الجامعةاإلسبلمية،غزة،فمسطيف.طمبة الجامعة اإلسالمية بغزة

 ( ثابت في2012شتيكم، الجامعية لؤللعاب الممتازة الدرجة أندية العبي لدل اإلدارية السمات .)
-521،)صص(2(،عدد)20،مجمد)مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات التربوية والنفسيةفمسطيف.

547.) 
 (2007الشمرم،بشرل.)األردف،عم اف:دارالفرقاف.عمم نفس الشخصية. 

 (1997الشيباني،أبكالحسف.)لبناف،بيركت:دارالكتابالعربي.2.جالكامل في التاريخ. 
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 (2011الصاحب،منتيى.) أنماط الشخصية عمى وفق نظرية االنيكرام والقيم والذكاء االجتماعي.
 األردف،عم اف:دارصفاءلمنشركالتكزيع.

 (الشخصيةكالمتغيراتالديمكجرافيةكمنبئاتبنكعيةالحياةلدلعينةمفطمبة2013صديؽ،عزة.)
 (.136-81،المجمدالثاني،العدداألكؿ،)صصمجمة دراسات عربية في عمم النفسجامعةحمكاف.

 (2004الصبلبي،عمي.)شخصيتو  -لحسن بن عمي بن أبي طالب رضي ا عنو أمير المؤمنين ا
 .دارالتكزيعكالنشراإلسبلمية.مصر:وعصره

 (2008الصبلبي،عمي.)لبناف،بيركت:2.طالدولة األموية عوامل االزدىار وتداعيات االنييار .
 المعرفةلمطباعةكالنشركالتكزيع.دار

 (دراسةكصفيةلمستكلبعضالسماتالشخصيةلطمبة2010صكالحة،عكنيةكالعبكشي،نكاؿ.)
 المتغيرات. ببعض كعبلقتيا األىمية عماف العدد)مجمة العموم النفسيةجامعة عماف19، جامعة ،)

 (.202-161األىمية،)صص

 ( إبراىيـ فيتنمي2012الضامف، الريادية المراكز كدكر القيادة لدلالطمبة.(. القيادية الشخصية ة
ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر اآلسيوي ودول المحيط اليادي الثاني عشر لمموىبة، دبي، اإلمارات 

.األردف،كزارةالتربيةكالتعميـ،المركزالريادملمطمبةالمتفكقيفكالمكىكبيففيلكاءبنيالعربية المتحدة
 كنانة.

 (2008الطالب،ىشاـ.)الكالياتالمتحدةاألمريكية:المعيدالعاليلمفكر3.طالتدريب القيادي دليل.
 اإلسبلمي.

 ( تكفيؽ 2008طكالبة، دراسة -أثر األنماط القيادية عمى إدارة الصراع التنظيمي لدى المديرين(.
لمصرفية،.رسالةدكتكراهغيرمنشكرة،كميةالعمكـالماليةكاميدانية عمى المؤسسات العامة في األردن

 األردف.اف،األكاديميةالعربيةلمعمكـالماليةكالمصرفية،عم 
 (2007العامرم،صالحكالغالبي،طاىر.)األردف،عم اف:داركائؿ.اإلدارة واألعمال. 

 (1996عبدالحميد،عبدالعظيـ.)مصر،قارنةمدراسة  -القيادة اإلدارية ودورىا في صنع القرار.
 النيضةالعربية.القاىرة:دار

 (3332عبدالرحمف،محمد.)مصر،القاىرة:دارقباءلمطباعةكالنشر.نظريات الشخصية. 

 (2008عبدالعميـ،إيناس.)مصر،القاىرة:دارالطائؼ.اعرف شخصيتك وقدراتك الخفية. 

 (1972عبدالفتاح،كاميميا.)القاىرة:المعيدالعاليلمخدمةاالجتماعية.مستوى الطموح والشخصية. 
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 ((.تمكيفالقياداتاألكاديميةبجامعةكفرالشيخ)دراسة2012عبداليادم،أميرةكحتاتةأـالسعد
 .(279-201،)صص(35.العدد)التربية مجمةحالة(.

 (2007عبكم،زيد.)اف:دارالبداية..األردف،عم القيادة ودورىا في العممية اإلدارية 

 (2010عبكم،زيد.)اف:دارالشركؽ.األردف،عم دور القيادة التربوية في اتخاذ القرارات اإلدارية
 لمنشركالتكزيع.

 (2001عبيدات،ذكقافكعدس،عبدالرحمفكعبدالحؽ،كايد.)مفيومو وأدواتو  -البحث العممي
 شركالتكزيع..األردف،عم اف:دارالفكرلمنوأساليبو

 (2001عبيدات،زىاءالديف.)لبناف،بيركت:دارالبيارؽ.القيادة واإلدارة التربوية في اإلسالم. 

 (2011العبيدم،محمد.)األردف،عم اف:دارالثقافة.عمم نفس الشخصية. 

 (نكاؼ 2008العتيبي، بالروح  األنماط القيادية والسمات الشخصية لمديري المدارس وعالقتيا(.
.رسالةماجستيرغيرمنشكرة،كميةالتربية،جامعةأـالمعنوية لممعممين في محافظة الطائف التعميمية

 القرل،مكةالمكرمة،السعكدية.

 ( تكفيؽ 2009العجمة، اإلبداع اإلداري وعالقتو باألداء الوظيفي لمديري القطاع العام"دراسة (.
 رسالةماجستيرغيرمنشكرة،فمسطيف،غزة،الجامعةاإلسبلمية.".تطبيقية عمى وزارات قطاع غزة

 (2008العجمي،محمد.)األردف،عم اف:االتجاىات الحديثة في القيادة اإلدارية والتنمية البشرية.
 دارالمسيرةلمنشركالتكزيع.

 (2010العجمي،محمد.)دار.2.طالنظرية والتطبيق -اإلدارة والتخطيط التربوي األردف،عم اف:
 المسيرةلمنشركالتكزيع.

 (1991عرمكش،أحمد.)لبناف،بيركت:دارالنفائس.2.طقيادة الرسول السياسية والعسكرية. 

 (2010العبلؽ،بشير.)اف:داراليازكرمالعمميةلمنشركالتكزيع..األردف،عم القيادة اإلدارية 

 عميمات السمات2006)صالح، جامعةالقيا(. في كاإلدارييف األكاديمييف القادة لدل المفضمة دية
 (.246،)ص(2(،عدد)22مجمد)،مجمة جامعة دمشق.اليرمكؾ

 (التفكيرالجانبيكعبلقتوبسماتالشخصيةعمىكفؽأنمكذجقائمةالعكامؿ2012عمر،عمكاف .)
 (.540-463،)صص(201،العدد)ستاذمجمة األ.الخمسةلمشخصيةلدلطمبةالجامعةالعراقية
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 (  عمي 1987العمرك، غيرخواص وسمات القائد األمني -القيادة األمنية(. ماجستير رسالة .
األمنية،المركزالعربيلمدراساتاألمنيةكالتدريب،الرياض،السعكدية.  منشكرة،المعيدالعاليلمعمـك

 ( سعيد 2012الغامدم، القيادات اإلدارية الوسطى وعالقتو بواقع مدى االلتزام بمعايير اختيار ـ(.
.رسالةماجستيرالعدالة التنظيمية من وجية نظر المبحوثين بقيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة

الرياض، األمنية، لمعمكـ نايؼالعربية جامعة الدراساتالعميا، كمية اإلدارية، العمكـ قسـ غيرمنشكرة،
 السعكدية.

 األردف،عم اف:مكتبةالقدرات العقمية بين الذكاء واإلبداع(.2010كشعيرة،خالد)غبارم،ثائركأب.
 المجتمعالعربيلمنشركالتكزيع.

 ( ختاـ 2005غناـ، السمات الشخصية والوالء التنظيمي لدى معممات المرحمة األساسية في (.
كالمدارس الحكومية في محافظة نابمس منشكرة، غير ماجستير رسالة جامعة. العميا، الدراسات مية

 النجاحالكطنية،نابمس،فمسطيف.

 .مصر،القاىرة:مكتبةغريب.السموك القيادي وفعالية اإلدارةفرج،طريؼ. 

 ( فاركؽ 2010فكزم، دراسة لتطور المؤسسات المركزية في القرون  -تاريخ النظم اإلسالمية(.
 ارالشركؽلمنشركالتكزيع..فمسطيف،راـا:داإلسالمية األولى

 (2003القحطاني،مسفر.) برامج التأىيل القيادي في الكميات العسكرية ودورىا في بناء الميارات
األمنية،القيادية لمعمكـ العربية نايؼ أكاديمية العميا، الدراسات كمية منشكرة، غير ماجستير رسالة .

 الرياض،السعكدية.

 ( منى 2009قشطة، ارسة مديري المدارس الثانوية لنمط القيادة التربوية في ضوء درجة مم(.
.رسالةماجستيرغيرمنشكرة،قسـأصكؿالمعايير اإلسالمية من وجية نظر المعممين وسبل تفعيميا

 التربية،كميةالتربة،الجامعةاإلسبلمية،غزة،فمسطيف.
 (2010قطامي،نايفة.)اف:دارالمسيرة..األردف،عم 2.طتفكير وذكاء الطفل 

 (2010قنديؿ،عبلء.)دارة االبتكار  اف:دارالفكر..األردف،عم القيادة اإلدارية وا 

 (2012كبللده،ظاىر.)األردف،عم االتجاىات الحديثة في القيادة اإلدارية دارزىرافلمنشر. اف:
 كالتكزيع.

 (2005كميتكف،بيتر.)الترجمةبدارالفاركؽ..مصر،القاىرة:قسـلغة الجسد 

 (2009كنعاف،نكاؼ.)اف:دارالثقافةلمنشركالتكزيع..األردف،عم القيادة اإلدارية 
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 (2009ككف،ستيففكأكككنؿ،فينسنت.)ترجمة:قسـالترجمةبدارالعادات الست لممدير الناجح(
 .مصر،القاىرة:دارالفاركؽلمنشركالتكزيع.3الفاركؽ(.ط

 محمكد سماح، محمكدك ،( لممدير2007أسيؿ القيادية السمات تعزيز في التمكيف عكامؿ أثر .)
،دارة واالقتصادمجمة اإل.)دراسةتحميميةآلراءالمدراءالعامميففيكزارةالتعميـالعاليكالبحثالعممي(

 (.211-195،)صص(67العدد)
 (2011المدىكف،محمدكالعجرمي،محمكد.)فمسطيف،غزة.ادةالقي. 

  سيد. العالـمفيوم القيادة في إطار العقيدة اإلسالميةمرسي، رابطة المكرمة: مكة السعكدية، .
 اإلسبلمي.

 ( محمد 2005مطمر، .الشخصية القيادية ودورىا في تنمية المجتمع)ىواري بو مدين نموذجًا((.
 زائر.رسالةدكتكراهغيرمنشكرة،جامعةباجيمختار،عنابة،الج

 (2011مقداد،محمدكالفرا،ماجد.) مناىج البحث العممي والتحميل اإلحصائي في العموم اإلدارية
 .فمسطيف،غزة:الجامعةاإلسبلمية.4.طواالقتصادية

 .لبناف،بيركت:دارالمناىؿ.الشخصية بين النجاح والفشلميدم،عباس. 

 (2011نجـ،نجـ.) عم اف:دارالصفاء.األردف،.رن الواحد والعشرينالقيادة اإلدارية في الق 

 (2012نجـ،نجـ.)دارة االبتكار  .اف:دارصفاءلمنشركالتكزيعاألردف،عم .القيادة وا 

 (2004ىانتر،جيمسسي.)ترجمة:مكتبةجرير(.السعكدية:مبدأ القيادة األكثر فعالية في العالم(.
 مكتبةجرير.

 (1999كتر،محمد.)سكرية:منشكراتاتحادالكتابالريادة في حروب وفتوحات أبي بكر الصديق.
 العرب.

 ( خالد دراسة  -. دور برامج التأىيل القيادي في تنمية الميارات القيادية األمنية(2005الكىيبي،
منشكرة،قسـ.رسالةماجستيرغيرتطبيقية عمى طالب دبموم العموم األمنية في كمية الممك فيد األمنية

األمنية،الرياض،السعكدية. اإلدارية،كميةالدراساتالعميا،جامعةنايؼالعربيةلمعمـك  العمـك

 ( 2015كيكيبيديا في استرجاعو تـ كزارة. الرابط15/5/2015(. عمى ـ
ikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9https://ar.w

 
 
 
 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9
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 الـــــالحـــــق
 

 
 

 يف صىرتهب األونُةالستيبَة (: 3يهحق رقى )

 (: قبئًة بأمسبء احملكًني8يهحق رقى )

 يف صىرتهب انُهبئُةالستيبَة (: 1يهحق رقى )
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 (3يهحق رقى )
 يف صىرتهب األونُةالستيبَة 

 

 

ى
ى

ىغزةى-العلواىأكادوموةىاإلدارةىوالسواسةىللدراسات
ى

  واإلدارةىقسمىالقوادةىىىىىىىىىىىىىىىى
3 

 

 

 حفظه اهلل.............................................................سؼبدة انذكتىر / 
 

 

 الطالً عمٗكي ٔزمحٛ اهلل ٔبسكاتْ،،،

 

 

 استيبَةكُى الىضىع : حت
  

أِدٖكي أخمص حتٗات٘، وجىًٍا جّٕدكي يف االزتكاٞ بالعمي، ٔتشجٗع البحح،  ضاٟاًل املٕىل عص ٔجن أُ ٍٖفع بكي، 

 ٖٔسضآ.ٖٕٔفككي ملا حيبْ 

الكٗادٖٛ الشدصٗٛ مسات ٔباإلشازٚ لمىٕضـٕع املركـٕز أعالٓ، فاٌين بصدد تطبٗل اضتباٌٛ لدزاضٛ بعٍـٕاُ "

َّ دزاضٛ عمٜ املدزاٞ العاوني بالٕشازات الفمططٍٗٗٛ ، ِٔ٘ "صٚ لدٝ املدزاٞ العاوني بالٕشازات الفمططٍٗٗٛ بكطاع غصٚامُلَى

احلصٕه عمٜ دزجٛ املاجطتري يف الكٗادٚ ٔاإلدازٚ وَ أكادميٗٛ اإلدازٚ ٔالطٗاضٛ بكطاع غصٚ جاٞت اضتكىااًل ملتطمبات 

 لمدزاضات العمٗا بػصٚ، ٔذلك ضىَ بسٌاوج وشرتك وع جاوعٛ األقصٜ بػصٚ.

                                 ٔحتتٕٙ االضتباٌٛ عمٜ مسات قٗادٖٛ جيب تٕافسِا يف أبعاد الشدصٗٛ األزبعٛ لمىدٖس العاً ككاٟد

 (.البعد اجلطى٘، البعد االجتىاع٘، االٌفعال٘ الٕجداٌ٘ البعد، ٘ املعسيف مالبعد العك) 

ٔضسٔزٚ البعد الرٙ تٍتى٘ إلْٗ، ٔضٕح الطىٛ، ٔ ٔعمْٗ ٖسجٜ التكسً بتحكٗي ِرٓ االضتباٌٛ، ٔذلك وَ حٗح

وَ خاله  هلرٓ الدزاضٛٛ ٖضسٔز ّاتسٌٔ، ٔإضافٛ أٙ مسات أخسٝ وع تصٍٗفّا وَ عدوّا الشدصٗٛ الكٗادٖٛتٕافسِا يف 

 .، ِرا باإلضافٛ إىل أٙ تعدٖن آخس عمٜ االضتباٌٛ خالف وا ضبلخربتكي العمىٗٛ ٔالعىمٗٛ

 ٔتفضمٕا بكبٕه فاٟل االحرتاً

  

 

 انيبحث  
 حمًذ ػيذاهلل أبى زاَذ



   140
 

 انقسى األول : انيُبَبت األسبسُة
 

 :أمام االختيار المناسب لك         " فيإشارة "ووضع  ومن ثم  الرجاء كتابة اسم الوزارة التي تعمل بيا،
 

 الوزارة : ....................................................... -9

 : الجنس -2

 أنثى                              ذكر    

 المؤىل العممي: -3

   بكالوريوس                       ماجستير                    دكتوراه                   

 المسمى الوظيفي: -4

 رئيس قسم                                   مدير    

 سنوات الخبرة: -5

 سنوات 91أكثر من             سنوات 91-6                        سنوات فأقل 5      

 مكان السكن: -6

 مخيم                                 قرية                                       مدينة                         
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 الستيبَة جمبلتمسبت انقسى انثبٍَ: 

االستعداداتالفكريةكالعاداتالذىنيةكىيقدراتعقميةتتمثؿفيالعقمي المعرفي: مجال السمات  - أوالً 
،ىذاباإلضافةلمقدراتالخاصةفييا.كاالعتقاداتاألساسيةفيشخصيةالقائد



 

 

 

 

 

 

 

 

 م
 

 

 السمة

 

 وضوح السمة
 

 لمبعدالسمة  نتماءا
 
 

 التعديل المناسب
 غير منتمية منتمية غير واضحة واضحة 

صحةالعقيدة 1
الذكاء 2
سعةالعمـكاالطبلعكالخبرة 3
الحكمة 4
العدؿ 5
الصدؽ 6
القدرةاإلدارية 7
المبادأةكاالبتكار 8
القدرةعمىتحمؿالمسؤكلية 9

الكالء 10
الفصاحةكالبياف 11
الطمكح 12
االنضباط 13
استشراؼالمستقبؿ 14
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كىيسماتفيالشخصيةالقياديةتدلؿعمىأنياذاتنضجالوجداني االنفعالي:مجال ال سمات - ثانياً 
بمعنىأنياتتحكـفيانفعاالتيا،كتتزففيإظيارىا،كتعتدؿفيمايترتبعمييامفسمكؾ.انفعالي؛




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م

 

 

 السمة

 

 وضوح السمة
 

 لمبعدالسمة  نتماءا
 
 

 التعديل المناسب
 غير منتمية منتمية غير واضحة واضحة 

االنفعالياالتزاف 1
الثقةبالنفس 2
اليدكءكضبطالنفس 3
الصبركالتصميـكالمثابرة 4
تحمؿالمشقة 5
الشجاعة 6
األمانة 7
الحـز 8
النزاىة 9

اإلخبلص 10
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عمىكفاءةالقائدفيحسفالتعامؿمعاآلخريف،ؿكىيسماتتدلاالجتماعي: المجال  سمات - ثالثاً 
كفيمولمشاعرىـ كاتجاىاتيـ، لميكليـ دراكو كا  كثقتوفييـ،كخمؽكمراعاتيا،كبناءعبلقاتطيبةمعيـ،
شباعحاجاتيـ. اإلحساسلدييـباالطمئناففيالعمؿ،كتمبيةطمباتيـكا 




سماتتبدككاضحةفيالشكؿالعاـلمقائدكصحتومفالناحيةىيكالجسمي:مجال ال سمات - رابعاً 
الجسمية:

 

 

 

 

 م
 

 

 السمة

 

 وضوح السمة
 

 لمبعدالسمة  نتماءا
 
 

 المناسبالتعديل 
 غير منتمية منتمية غير واضحة واضحة 

التعاكفكاألخذبالعبلقاتاإلنسانية 1
المثؿكالقدكةالحسنة 2
الشكرل 3
معرفةالرجاؿ 4
تفكيضالمسؤكلية 5
الرحمة 6
التكاضع 7
الميابة 8
المركنة 9

 

 م
 

 

 السمة

 

 وضوح السمة
 

 لمبعدالسمة  نتماءا
 
 

 التعديل المناسب
 غير منتمية منتمية غير واضحة واضحة 

سبلمةالجسـكقكتو 1
الحيكيةكالنشاط 2
حسفالمظيركالنظافةكالترتيب 3



   144
 

 سمات إضافية ترون ليا وقعيا في شخصية المدير العام  - خامساً 
 



 أي تعديل آخر عمى االستبانة خالف ما سبق - سادساً 

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

...................................................................................  

 

 م 
 

 نوع السمة السمة
 
 

 عقمية معرفية
 

 وجدانية انفعالية
 

 اجتماعية
 

 جسمية
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
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 (8يهحق رقى )       

 قبئًة بأمسبء احملكًني 
 

 

 الجية الوظيفة  اسم المحكم م

األقصىجامعةكميةالتربية–دكتكرأستاذجكدةعبدالقادرد.آماؿأ.1

الجامعةاإلسبلميةكميةالتربية-أستاذمشارؾعبداالصكفيد.حمداف2

الجامعةاإلسبلميةكميةالتجارة–أستاذمشارؾأبكالركسعميد.سامي3

الجامعةاإلسبلميةكميةالتربية–أستاذمشارؾاليمصعبدالغنيد.عبدالفتاح4

جامعةاألقصىكميةالتربية–أستاذمشارؾالنجارمحمكدد.يحيى5

كالتكنكلكجياالفمسفةفيإدارةاألعماؿ-أستاذمساعدعسفةمحمدد.حاتـ6 كميةالعمـك

الجامعةاإلسبلميةكميةالتجارة-أستاذمساعددىميزعبدد.خالد7

جامعةاألقصىكميةالتربية–مساعدأستاذد.درداححسفالشاعر8

الجامعةاإلسبلميةكميةالتجارة-أستاذمساعدالشرفاعبدد.ياسر9
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 (1يهحق رقى )

ُهبئُةيف صىرتهب انالستيبَة 


 

ى
ى

ىغزةى-العلواىأكادوموةىاإلدارةىوالسواسةىللدراسات
ى

  واإلدارةىقسمىالقوادةىىىىىىىىىىىىىىىى
 

 حفظهى اهلل   األخــــىة  األفبضم /
 

 حفظهٍ اهلل  األخىات  انفضهُبت  / 
 

 الطالً عمٗكي ٔزمحٛ اهلل ٔبسكاتْ،،،

 

 الىضىع : تطيُق استيبَة
  

أِدٖكي أخمص حتٗات٘، وجىًٍا جّٕدكي، ٔجّٕد ٔشازتكي املٕقسٚ يف خدوٛ البحح 

 العمى٘ ، ضاٟاًل املٕىل عص ٔجن أُ ٖٕفككي ملا حيبْ ٖٔسضآ.

 بعٍــــٕاُ / ٛــٖكًٕ الباحح بإجساٞ دزاضٔباإلشازٚ لمىٕضــــٕع املركــــٕز أعالٓ، 

 "ٚ لدٝ املدزاٞ العاوني بالٕشازات الفمططٍٗٗٛ بكطاع غصَٚصََّٗىامُل الكٗادٖٛ الشدصٗٛ "مسات

                                   ٔذلك اضتكىااًل ملتطمبات احلصٕه عمٜ دزجٛ املاجطتري يف الكٗادٚ ٔاإلدازٚ

وَ أكادميٗٛ اإلدازٚ ٔالطٗاضٛ لمدزاضات العمٗا يف غصٚ، ٔلتحكٗل ِدف ِرٓ الدزاضٛ 

الٕاجب تٕافسِا يف  اضتباٌٛ تتألف وَ الطىات الكٗادٖٛكىدزاٞ  ٖعسض عمٗكي الباحح

 شدصٗٛ املدٖس العاً كشدصٗٛ قٗادٖٛ وَ الف٠ٛ العمٗا.

كي التكسً بكساٞٚ الطىات املطسٔحٛ يف االضتباٌٛ،                           لرا ٖسجٕ الباحح وٍ

ثي اإلجابٛ عمّٗا بكن دقٛ ٔوٕضٕعٗٛ، عمىًا بأُ مجٗع البٗاٌات ضتبكٜ يف ضسٖٛ تاوٛ،                             

 ٔلَ تطتددً إال ألغساض البحح العمى٘.

 انيبحث  
 حمًذ ػيذاهلل أبى زاَذ
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 ول : انيُبَبت األسبسُةانقسى األ
 

 :أمام االختيار المناسب لك         " فيإشارة "ووضع  ومن ثم  الرجاء كتابة اسم الوزارة التي تعمل بيا،
 

 الوزارة : ....................................................... -9
 

 : الجنس -2

 أنثى                             ذكر 
 

 العممي:المؤىل  -3

 دكتوراه                 ماجستير             دبموم عالي             بكالوريوس   
 

 سنوات الخبرة: -4

 سنوات 91أكثر من             سنوات 91-6                  سنوات فأقل 5   
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 الستيبَة مسبتانقسى انثبٍَ: 
 ." في العمود المناسب أمام كل سمة لطفًا ضع إشارة "* 

 

 م
 

 

 السمة
 تتوافر في المدير العام بدرجة   

 

 قميمة جداً  قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جداً 
الذكاء 1
كاالطبلعسعةالعمـ 2
المياراتاإلدارية 3

)تخطيط،تنظيـ،تكجيو،رقابة،...(


الخبرة 4
الحكمة 5
الفصاحةكالبياف 6
شكرلال 7
لمركنةالذىنيةا 8
رةالذاتيةالمباد 9

بتكاركاإلبداعاال 10
القدرةعمىالتكقع 11
الطمكح 12
فيـاآلخريف 13
االتزافاالنفعالي 14
الثقةبالنفس 15
تحمؿالمسؤكلية 16
الصبركالتصميـكالمثابرة 17
الشجاعة 18
الحـز 19
الكجدانيةالمشاركة 20
نتماءاال 21
نضباطاال 22
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 م
 

 

 السمة
 تتوافر في المدير العام بدرجة   

 

 قميمة جداً  قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جداً 
التعاكف 23
فاعميةالعبلقاتاإلنسانية 24
االجتماعيالذكاء 25
القدكةالحسنة 26
سمطةتفكيضال 27
العدؿ 28
األمانة 29
الصدؽ 30
اإلخبلص 31
التكاضع 32
الميابة 33
الرحمة 34
النزاىة 35
سبلمةالجسـالبدنيةكالعصبية 36
قكةالتحمؿ 37
الحيكيةكالنشاط 38
كاألناقةالمظيرحسف 39
القدرةعمىاستخداـلغةالجسد 40


