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ى
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ى

ىاآلوظىالقرآنوظ
  :قالىتطالى

ِ

نَ َقَالََ﴿
ّ
َََإ ََْإْصَطَفاهَ َإّلل   َ﴾َوإلِْجْسمََِإلِْعلََِِْفََبَْسَطةَ ََوَزإَدهَ َعَلَْيك 

 (742:البقرة)

 
َذإ﴿
ّ
َاََوْعدَ ََجاءَََفَا ََْبََعثْنَاَُأوََلُه  إَعَلَْيك  ََلَنَاُأوِلََِعَباد  وإََشِديدَ َبَأِس  فََجاس 

ََيرََِِخََللَََ ِ إََوََكنََََۚ َإلد وَل ََوْعد   ﴾َمْفع 

 (5)االسراء:
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ىاإلهـــــــداء
 ًٌٔس اٌعادلني  ،اٌشمحح إىل ٔيبِّ ،حَِّاألُ ًٔصخَ ،حٍ األِأًَأدّ ،ساٌحغ اٌشِّٓ تٍََِّ ،ٍُاٌعِ إىل ِناسجِ

 سْذٔا زلّذ صٍَ اهلل عٍْو ًسٍُ

ٓ عٍَّ َُاٌذُّ وًُمل متيٍْ ،عاباٌصِّ فرمذه يف ٌِاجيحِ، ًىا أٔا أربًاٌصَّ ّين اٌنجاحَإىلِ  ا ألسٌذ  .تِ،أِٓ دنأوِ ْٔ

ىل ِا إ ًعأد اٌصعاب ألصًَ ،ّرينٓ عٍََِّ ،راهتا عٓ ِىنٌِْ ِعربجًٌرخشج َ اٌىٍّاخُ إىل ِٓ ذرساتكُ

سثمرين إىل إٌْيا ًلذ ،ِّأٌََِٓ  خففَُْيا ٌدنأِ يف حبشِ سثخُأَ ٌَُّعنذِا ذىسٌِٔ اذل ، إىل اٌيتٔا فْوأ

 .أِِ ،اخلٍذ ْاجن

فرذٍّد ىجش  ،اٌذِّساسَحا عٍَ اٌثذث ًفْيا ِعرىفًا طٌاي وند شيٌسً إىل اٌيت صربخ عٍَِّ

صًجيت اٌغاٌْح اٌيت وٍّا ذأٍِد فْيا اسرذضشخ عظّح ٔعّح ستِ  ،اٌٍْايل ًِذافعح األّاَ اٌضًجْح

 ِ عٍِ ستّ ٔعّحِ ِاََأاٌشاوشّٓ  سثًَْ ٌخطأدسُ وْف أًال  ،ين ذبادْنّا أوشَِعٍِ َّ

 .ح اٌصاحلح ىِ اٌضًجَ فنعَُ

ءَ ٌِا دفشِدُ ٓاٌزّ ،محذ ًدسناء(أًزلٌّد ًعْناء ً سصاًٌٍٍْ ًمهاَ سج عْين )تنائِ لشأإىل 

يف ادلششق َ ًادلسرمثًَ ، ًإِٔ ًاهلل ألسٍ اٌنٌسَاٌذِّساسَح اْاجلياد ًِْذ اْدضين الٔشغايل يف ِْذ

ِريا او اٌىسرذذثَُِٓ ًِنىُ  ،ًِنىُ ِٓ ّعِ ِا ألٌي ْىُ آًأدذثُ ،ىُعٌِْٔ

 احلْاج. عٍَ لْذِ ًٌشدبا ال أوٌُْ ،خاطشُيف  ا جيٌيُعّّ جٌِسًاٌصّ ٌخِتاٌصَّ

  ،اا ًذمذّشًإىل ِٓ شاسوين مهٌِِ ذزواسً ،ِٓ سًدِ إيلَّ ألشبُُ إىل ِٓ ىُ

  رلٍس ٌٌاء غضج اٌشّايل

اهلل تنصش ِ ًاٌثمحِ األًِِ خبطٌطًِسمسد ادلسرمثً َ ،صاٌد ِٓ أِاِنا أشٌان اٌطشّكأاٌيت إىل اٌْذ اٌطاىشج 

  ،عين احلْاجًِعيا عشفنا َِ ،تاٌرذشّشِ ْمنيَاٌ ىا ٔىرسةُِٓ تٌجٌدِإىل 

 عِضّ اٌذّّٓ اٌْمَسّاَورائة اٌشيْذ 



 [ت]

 

ىرـــقدورىوَتـــــكُذ
ى:قالىتطالى

ََأْوِزْعِِنَ﴿  ََوعَََلَََأنَْقَاَلََربدِ يَ َأْشك َرَِنْعَمَتَكَإل ِِتََأنَْعْمَتَعَََل   ﴾ َوإِلَ
 (15:)االحقاف  

 

ـ   في ليف، القائ  كالد   العقل   بنعمة   عمي   أنعـه  الذؼ القديره  العمي   للاه  أشكر    نزيلالت   محك
فهْكؽه   .العظيـ للا صدؽ (76:يوسف)﴾عٌٍَُِْ عٍٍُِْ رُِ وًُِّ ﴿كه

 ) للا رسكؿ كقاؿ ما تجدكا لـ إفْ ف فكافئكه، امعركف   إليكـ صنعه  مف" (:
 داككد(. أبك ركاه"  ) افأتمكهك أنكـ تركا حتى لو فادعكا بو تكافئكنو
 يألكا لـ الذيفه  خمصيفالم   ألكلئؾ الشكر   بجزيل أتقدـ ميلبالجه  مني اكاعتراف   اكتقدير   كفاء  
 العممي. البحث مجاؿ في ساعدتيم   في اجيد  
، ةالبحثي   المادة   تجميع   في دتيكمساعه  تكجييي في الفضل   شكر صاحبه أ اكأيض   
ةالد   ىذه  تكجييي طيمةه ك   دمحم المدىكف. :الدكتكر راسه

، كالنصح رسالتي كتقديـ التكجيو   ة عمى مناقشة  بالمكافقه  تفضبل فإلى الذي مكصكؿ   كالشكر  
ثراء  ةكا   مف غزير عمميما الدكتكر: محمكد أبك كطفة، كالدكتكر: رفيق أبك ىاني. الد  راسه

 ىذه إخراج   في عدةكالمسا العكف  يد لي مدكا مف كل إلي شكرؼ  بجزيل أتقدـ ،اكأخير  
ة راسه  .جوكه  لمه أكْ  عمى الد  

                                                     
ِالباحث

ِزيادِمحمودِالي
ِ
ِ
ِ



 [ث]

 

ىالديراَدظملخــصى
ِ

ة تيدؼ   راسه يهة اْلمهيارات اْلق يادي   الد   ر ي ة في تهْنم  ْسكه ي ة ف مهْسطيف اْلعه  ة  إلى الت عرؼ  عمى دكر  أهكاديم 
 ة، قبمي  سته ة الم  ؤيه خطيط كالر  ة الت  ياره ، مه حفيز  كالت   قدير  ة الت  ياره دريب، مه عداد كالت  ة اإل  يار )مه 
أثير درة عمى الت  يارة الق  مه شكبلت، الم   حميل كحل  يارة الت  رؤسيف، مه كالمه  القائد   بلقات بيفه ة العه ياره مه 

يهة  كاربت  يارة اإلبداع كاالمه ك ريف، عمى اآلخه  بل تهْنم   ىذة اْلمهيارات. (، كبيافه س 
ـ  ك ، حميمي  الت   صفي   الكه  عمى المنيج   الباحث   ده اعتمه  ـ   ت ة، كلئلجابة  لمد   االست بانهة كأداة   استخدا  راسه

ة عمى أسئمة   راسه ـ   الد   ـ   ت ْحصائ ي ة لمعمكـ   زمة  الر   استخدا  جتمع  م   ل، كتمث  (SPSSاالجتماعية ) اإل 
ر  ةالد   ر ي ةطبل   جميع   في اسه ْسكه ي ة ف مهْسطيف اْلعه نت عينة  (، 320) ـددى، كعه ب  كخر يجي أهكاديم  كتكك 

ة راسه ي ة ف مهْسطيف ط بل  ( مف 176دىا )ده عه  ة  عشكائية  بسيطه  عينة   مف الد   ب  كخر يجي أهكاديم 
ر ي ة ْسكه ةجتمع %( مف م  56و )، أؼ ما نسبت  اْلعه راسه ـ  ك ، الد    .( است بانهة174) استرداد   ت

ِوكافِمفِأىـ  ِالنتائجِماِيمي:
ر ي ة في تهْنم يهة اْلمهيارات اْلق يادي ة ْزف   دكر  أهكاديم ي ة ف مهْسطيف اْلعهْسكه  تكجاءه  ،(80.714) ن ْسب ي   جاءه بكه

ْزف   دريب  مهيارهة اإلعداد كالت   ْزف ن ْسب ي   تجاءه كقد  ،حفيزالت  قدير ك الت   ، تمتيا مهيارهة  (83.615ن ْسب ي  ) بكه بكه
ْزف ن ْسب ي  ) تكقد جاءه  ،ةستقبمي  الم   ؤيةخطيط كالر  الت   ، تمتيا مهيارهة  (83.099)  ، كرابع ا(82.612بكه

 شكبلت  الم   كحل    حميل  الت   مهيارهة   اْلخام س   الت ْرتيب  ، ك (80.024)رؤكسيف كالمه  بيف القائد   مهيارهة العبلقات  
ْزف   تكقد جاءه  ،القهرارات خاذ  كات   ا(79.901ن ْسب ي  ) بكه ريف في اآلخه  أثير  مهيارهة القدرة عمى الت   ، كسادس 
 (.76.111) جديدكاالبتكار كالت   مهيارهة اإلبداع   ا، كأخير  (79.634)

ةكما أظيرت  راسه اللهةذات  ف ركؽ   تكجد   أنو ال الد   ي ( فα≤0.05عند مستكؼ ) إ ْحصائ ي ة د 
ط التقديرات ل س  يهة  اْلمهيارات اْلق يادي ة دكر  م تهكه ر ي ة  في تهْنم  ْسكه ي ة ف مهْسطيف اْلعه  : م تهغهي راتتعزػ ل أهكاديم 

، سنكات الخدمة، العمر، المؤىل العممي، طبيعة العمل(.  )اْلم ْستهكػ اْلق يادؼ 
ةوأوصتِ راس  ِبعدةِتوصيات،ِمفِأىميا:ِِالد  

   يهة  لمم   ؛نتاجمبة عمى االست  درة الط  ركيز عمى قالت  اتي.عمـ الذ  مهيارهة الت   ساعدة في تهْنم 

   ركرهة تهْعميـ الط  أثير فييـ.حماس اآلخريف كالت   إثارة   مبة عمى طرؽ  ضه

   يهة مهيارهة  ميا.الع   ة  ستكيات اْلق يادي  خطيط لدػ الم  الت   تهْنم 
   ـ  يـ.ـ كتكجييات  أفكارى   ناسبة لنقل  صاؿ الم  سائل االت  خداـ كه مبة است  الط   تهْعمي

   ركرهة تهْعميـ الط  القهرارات. حديد بدائل  عاصرة عند ته ة المعايير الم  مبة مكاكبه ضه

   ريف.أثير عمى اآلخه سد في الت  ة الجه خداـ لغه مبة است  تهْعميـ الط 

   ركرهة االىتماـ بتهْعزيز مهيارهة اإلبداع  جديد.كار كالت  كاالبت   ضه
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Abstract 

 
This study aims to identify the role of Palestine Military Academy in 

developing leadership skills (Preparation and training skill, Appreciation and 

Motivation skill, Planning skill, The Relations between leaders and 

Subordinates skill, Problem Solving and Decision Making skill, Affecting 

and Influencing Others skill, and Innovation skill) 

The researcher depended on the descriptive analytical approach, and the 

questionnaire was used as a study tool. The researcher depended on SPSS 

for testing respondents' answers to study questions.   The researcher targeted 

all students and graduates of Palestine Military Academy as a study 

population (320) and a random sample have been selected (176) from study 

population, which has 56% from the study population. However, (174) 

questionnaires have been recovered from the distributed. 

The most important research results: 

The role of Palestine Military Academy in developing leadership skills has 

an overall relative weight of (80.714). The “Preparation and Training skill” has 

a relative weight of (83.516), while the second rating was for "Appreciation 

and Motivation Skill" with (83.099). The third rating was for “Planning skill” 

with relative weight of (82.612). The forth rating was for "The Relations 

between Leaders and Subordinators Skill" with relative weight of (80.024). The 

fifth rating was for "Problem solving and Decision Making Skill" which 

weighted (79.901). The sixth rating was for "Affecting and Influencing Others 

skill" and has weight of (79.634).  The seventh and the least weight was for 

"Innovation skill" which had a relative weigh of (79.111) . 

In addition to that, there is no statistical differences at significance level of 

(α=.05) in the average estimates of Palestine Military Academy in developing 

leadership skills based on the following variables (leadership level, experience 

years, age, educational qualification, work nature). 

 

The study recommended the following:- 

 •Focus on students' ability to assist in the conclusion of the self-learning 

skill development. 

 •The importance of  training the students on the ways of generating the 

enthusiasm of  others and influence them. 

 •Developing the planning skills of the senior leaders. 

 •Training students on how to use appropriate means of communication for 

the transfer of ideas. 

 • The importance of teaching the students coping with the modem 

standards when developing the alternatives for decision making. 

 •Training students on using the body language for influencing others. 

 • The importance on promoting the innovation and creativity skills.  

ِ
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ؿِاْلم ْبح ث ِاْل و 
ةخمفيةِ راس  ِالد  

ِالمقدمة:1.1.1ِ
ـه ف  إ   س  س  ة عمى أ  بني  نبؤات المه كالت   قبلني  العه  الت ْفكيرق ك كالحقائ   ة  عصره الكاقعي   فه اآل يعيش   العال
دكره  داءعارؼ  كاالت  جاىات البلزمة أله دكده المه الذؼ يممؾ  ح   إلى القائد   ة، كلذلؾ فيك يحتاج  عممي  

ة  ك  اْلق يادؼ   مط  ل إلى الن  كص  الت   كىبة، كفي سبيل  االستعداد  كالمه  بجانب   مف  افاألفضل ك اْلق ياده
ـ حكليا بحكث   أهفْ ثيرة، ك فييا آراء كه  تصدره  أفْ بيعي   الط   ىا يػػػػا كأبعاد  عمى طبيعت   عديدة، لمكقكؼ   تقد 

 ( 80: 2010يا. )عبكؼ، كمقكمػػػػػات  
كتتكسع  كالشعكب   األفكار   كتختمط  صالح، كالمه  كالحضارات   فيو الثقافات   تتداخل   اليكـه  ـ  كالعاله 
، كتتضاءؿ  دكؿ  بحيث تككف  أشبوه بمؤسسات، كتنشأ التكتبلت عمى دكال   كي تككفه  المؤسسات  
ه د تتضاعف، كتأثيره ة القائ  مسؤكلي  إ ف  ة أك ديني ة، فة أك إقميمي  ة أك عسكري  مذاىب يا اقتصادي   مختمف  
عكب كالدكؿ  سات كالش  كالمؤس   افو في كافة  مراحل دكرة اإلنسنه ال غنى عه كجكده إ ف  بل  يتضح  
 (21: 2010محبكبة، )ضارات. كالحه 

بلبة صه مو يقاب   كالتكنكلكجية،ة ات المادي  في اإلمكان بو العدك   الذؼ يتميز   الكبيره  التطكره إ ف  
اـبيا مجاىدك  قكية يتمتع   تائ ب اْلقهس  بعد معركة  ، فهكصفياعدكراسخة أذىمت جيش ال كعقيدة   ،كه

ال  ىذا كحده افك ا  ف، ك العصف المأككؿ بالعقيدة الفكالذية كالمعنكيات التي ال تعرؼ المستحيل
 .اتة كحسف تكظيف اإلمكانبقكة اإلراد يقاتل   المجاىده إ ف  ، فيكفي
 أفْ بد ال  كره العدك الصييكني كمكاكبتو ألحدث الكسائل التكنكلكجيةتطف  أ كؿ  القه  ة  كمف نافمه  

ر ي ةاألكاديميات  أف  ة منو، كما اْلق يادي  يقابمو تطكر القساـ، ال سيما الفئة  ْسكه  ليا الدكر األكبر في اْلعه
يهة ر ي ةة اْلق يادي   اْلمهياراتكتطكير  تهْنم  ْسكه  المكضكعىذا  تناكؿ   يأتي لذا ،البشرؼ   العنصر   في اْلعه
ة   لتقديـ راسه تائ ب الْ  تفيد   د  اـكه عمى مكاجية  اقادر   ليككفه  ،اْلق يادؼ   بالجانب   في التطكير كاالرتقاء   قهس 

 .مع العدك الصييكني المعارؾ   و في إدارة  التي تكاجي   تمؾ كخاصة ،كافة التحديات
ي ةف  كأل ر ي ة ف مهْسطيف أهكاديم  ر ي ة اْلمهيارات يا رفعه ت عمى عاتق  خذه أ اْلعهْسكه ْسكه ة لدػ ي  اْلق يادك  اْلعه
اـييد الش   كتائب   أبناء   يف اْلقهس  ز  الد  ر ي ةكساب القيادات ة، كا  راسي  يا الد   بلؿ برامج  مف خ   ع  ْسكه  اْلعه

ر ي ةيـ تشكيبلت   ف قيادة  يـ مة التي تمكن  اْلق يادي   اْلمهياراتك  الميدانية العمكـه  ْسكه  اْلمهيارات حدث  أ كفقه  اْلعه
ر ي  ة اْلق يادي   ْسكه ةإ ف  ، حيث ةاْلعه ر ي ة اْلق ياده ْسكه يهة  في  ليا دكر ىاـ كأساسي   اْلعه  ،العسكرؼ   الجانب   تهْنم 
اـف  أ خاصة   تائ ب اْلقهس   القريبة بإذف للا. التحرير ة  مه تعد لمرح كه
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ةُمْشك م ُةِِ:2.1.1 راس  ِ:ِالد  
 ،ةفع كفاءاتيـ القتالي  جاىديف كره الم   اء  أهد تهْحسيفكفعاليتيا في  ،ةاْلق يادي   اْلمهياراتألىمية  انظر  

ر ي ة، كاختيار القيادات الميداني    العسكرؼ    داء  كانعكاس ذلؾ عمى األه  يـ يعتبر ميارات   تهْنم يهةه  فإف   ،اْلعهْسكه
 ل   ح صعكبةه ا  ف  ، ك ياأنظمت   ديثة عمى اختبلؼ  الحه  ؿ  كه الد   جميع   عنى بيات  ة التي م  بلت المي  مف المشك  
ة  في  النجاح   متطمبات   مف ككف   شكمة نابعة  ىذه الم   ـ   تختمف   اْلق ياده عمى  مع التأكيدإلى أخرػ،  مف ميا

ر ي ةبالثقافة  ة  كالمعرفه  العممي    افىي التي ترتبط بالميد اْلعهْسكهر ي ةة اْلق يادي   اْلمهيارات أكثره ف  أه   .اْلعهْسكه
ر ي ةيجك الكميات نييا خر  عاالذؼ ي   مف اإلشكاليات  ا  ف  ك  ْسكه في  اكبير   انقص   افيدفي المه  اْلعه
ر ي ة عمى الكميات   طبيق، كىذا يفرض  كالت   ة  بيف النظري   اكاختبلف   ،ةاْلق يادي  يـ ممارست   ْسكه  فه تحس    أف اْلعه

كمكاكبة ذلؾ  العممي   بطيا بالجانب  ديدة كره ج جه يا مف خبلؿ إدخاؿ مناى  يا كمناىج  برامج   مف جكدة  
 .ر  مستم   بشكل   افمع حاجة الميد

 :اليالتِ ِئيُسِالرِ ِؤاؿُِالسِ برزِِقِ ماِسبِ ِوفيِضوءِ  
  ؟ياتنميت   ل  يادية، كماسب  يارات الق  المه  سكرية في تنمية  مسطيف العه ة ف  أكاديمي   مادكر  

 
 اآلتية:ِةِ رعيِ الفِ ِمفِالسئمةِ ِةِ ؤاؿِمجموعمفِىذاِالسِ ِعُِويتفرِ 
ي ةما دكر  .1 ر ي ة ف مهْسطيف أهكاديم  ْسكه يهةفي  اْلعه  ة؟اْلق يادي   اْلمهيارات تهْنم 
اللهةذات  ف ركؽ ىل تكجد  .2 ػط( في α≤0.05عند مستكؼ ) إ ْحصائ ي ة د  س  التقػديرات لػدكر  م تهكه

ي ػػػػة ر ي ة ف مهْسػػػػطيف أهكاديم  ْسػػػػكه يهػػػػةفػػػػي  اْلعه يػػػػارات تهْنم  ي ػػػػراتة تعػػػػزػ لاْلق يادي ػػػػ اْلمه ْسػػػػتهكػ ): م تهغه  اْلم 
 ، سنكات الخدمة، العمر، المؤىل العممي، طبيعة العمل(؟اْلق يادؼ  

يهةما سبل  .3  ة؟اْلق يادي   اْلمهيارات تهْنم 
 

ة ُمت غ ي رات:3.1.1ِ راس  ِ :الد  
 :المستقل رُِالمتغيِ  .1

ر ي ة. ْسكه ي ة ف مهْسطيف اْلعه  أهكاديم 
 :التابع المتغيرُِ .2

يهة اْلمهيارات اْلق يادي   ؤيهة ة تهْنم  ، مهيارهة الت خطيط كالر  عداد كالت دريب، مهيارهة الت قدير  كالت حفيز  )مهيارة اإل 
الم ستهقبمي ة، مهيارهة العهبلقات بيفه القائد  كالمهرؤسيف، مهيارة الت حميل كحل  الم شكبلت، مهيارة الق درة 

ريف، كمهيارة اإلبداع كاالبت كار( ِ.عمى الت أثير عمى اآلخه
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 ابعةرات الت  تغي  كالم   ر المستقل  تغي  بيف الم ح العبلقةه يكض   :(1.1.1)شكم رقم 

ِ
 

 (ة الباحثر بكاسطه ر   ح  )

ِ

ميارةِالتخطيطِ
والرؤيةِ
 المستقبمية

ِ

ميارةِالقدرةِ
التأثيرِفيِعمىِ

 اآلخريف

ِ

ميارةِالعالقاتِ
معِالقائدِ
 والمرؤوسيف

ِ

ميارةِالعدادِ
 والتدريب

ِ

ميارةِالتحميلِ
وحلِالمشكالتِ
 واتخاذِالقرارات

ِ

ميارةِالبداعِ
والبتكارِ
 والتجديد

ِ

ميارةِالتقديرِ
 والتحفيز

كادميية أ
ني طفلس

 العسكرية

أكادميية 
فلسطني 
 العسكرية
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ِ
ةاتِفرضيِ :4.1.1ِ راس  ِ:الد  
ة كتنميػػػػة الميػػػػارات ة فمسػػػػطيف العسػػػػكري  بػػػػيف أكاديمي ػػػػ ة  إحصػػػػائي   ذات داللػػػػة   عبلقػػػػة   تكجػػػػد  ال  .1

ػػط( فػػي α≤0.05) ػ عنػػد مسػػتك  ةالقيادي ػ س  ي ػػةالتقػديرات لػػدكر  م تهكه ر ي ة ف مهْسػػطيف أهكاديم  ْسػػكه  اْلعه
يهػػة  فػػي  )قائػػد مجمكعػػة، قائػػد فصػػيل،  اْلق يػػادؼ   اْلم ْسػػتهكػ تعػػزػ لمتغيػػر  ة  اْلق يادي ػػ اْلمهيػػارات   تهْنم 

 قائد سرية، قائد كتيبة أك لكاء(. 
 يارات القياديػة  ة كتنمية المه ة فمسطيف العسكري  بيف أكاديمي   ة  إحصائي   ذات داللة   فركؽ   تكجد  ال  .2

ط( في α≤0.05) ػ عند مستك  س  ي ةالتقديرات لدكر  م تهكه ر ي ة ف مهْسطيف أهكاديم  ْسكه يهػةفي  اْلعه  تهْنم 
 10أقػػل مػػف -5 سػػنكات، مػػف 5ة تعػػزػ لمتغيػػر سػػنكات الخدمػػة )أقػػل مػػف اْلق يادي ػػ اْلمهيػػارات
 سنكات فأكثر(.  10سنكات، 

 ةالقيادي ػػ ة كتنميػة الميػارات  ة فمسػطيف العسػكري  بػيف أكاديمي ػ ة  إحصػائي   ذات داللػة   ؽ  فػركتكجػد ال  .3
ػػط( فػػي α≤0.05) ػ عنػػد مسػػتك  س  ي ػػةالتقػػديرات لػػدكر  م تهكه يهػػةفػػي  اْلعهْسػػكهر ي ة ف مهْسػػطيف أهكاديم   تهْنم 
 سنة فأكثر(.  40، 40أقل مف -30، مف 30مر )أقل مف ر الع  تعزػ لمتغي   ةاْلق يادي   اْلمهيارات

 ةة كتنميػػة الميػػارات القيادي ػػة فمسػػطيف العسػػكري  بػػيف أكاديمي ػػ ة  إحصػػائي   ذات داللػػة   ؽ  فػػركتكجػػد ال  .4
ػػػط( فػػػي α≤0.05) ػ مسػػػتك  عنػػػده  س   م يهػػػةتهنْ فػػػي  اْلعهْسػػػكهر ي ة ف مهْسػػػطيف أهكاديم ي ػػػة التقػػػديرات لػػػدكر   م تهكه

، بكالكريكس، دراسات عميا(.  ة تعزػ لمتغير المؤىل  اْلق يادي   اْلمهيارات  العممي )ثانكية عامة، دبمـك
 ةيارات القيادي ػة كتنمية المه سكري  ة فمسطيف العه بيف أكاديمي   ة  إحصائي   ذات داللة   ؽ  فركتكجد ال  .5

ػط( فػي α≤0.05) ػ سػتك عنػد م   س  ي ػةأهكاقػديرات لػدكر الت   م تهكه ر ي ة ف مهْسػطيف ديم  ْسػكه يهػػة  فػي  اْلعه  تهْنم 
 ل )إدارؼ، قائد تخصص، قائد مباشر(. مه العه  بيعة  طه  تعزػ لمتغير   ة  اْلق يادي   اْلمهيارات  

ِ
ةأىداؼِِ:5.1.1 راس  ِِ:الد  
ي ةالتعرؼ عمى دكر  .1 ر ي ة ف مهْسطيف أهكاديم  ْسكه يهةفي  اْلعه  ة.اْلق يادي   اْلمهيارات تهْنم 
ي ػػػراتكشػػػف عػػػف مػػػدػ تػػػأثير ال .2 ، سػػػنكات الخدمػػػة، العمػػػر، المؤىػػػل اْلق يػػػادؼ   اْلم ْسػػػتهكػ : )م تهغه

ػطالعممي، طبيعػة العمػل( فػي  س  ي ػةالتقػديرات لػدكر  م تهكه ر ي ة ف مهْسػطيف أهكاديم  ْسػكه يهػةفػي  اْلعه  تهْنم 
 ة.اْلق يادي   اْلمهيارات

يهةسبل  افبي .3  ة.اْلق يادي   اْلمهيارات تهْنم 
ِ
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ةأىميةِِ:6.1.1 راس  ِ:الد  
ِالعممية:ِالىمية .1

ةىذه  تستمد  - أ راسه  ،ؿ الصييكني  االحتبل   في ظل   ة  ات عسكري  تيا مف إنشاء كمي  أىمي   الد  
ر ي ةكسيطرتو  ْسكه  مف حصار   ة عمى قطاع غزة، ككذلؾ ما يعانيو القطاع  كاألمني   اْلعه

 مجاالت الحياة طاؿ كل   خانق  
تائ ب اْلقه ة حاجه - ب اـكه يهةيف ك العسكري   ة  القاده  في إعداد   كاالرتقاء   إلى التطكير   س  ـ ي  ميارات   تهْنم 

 جاالت.ة المه ات في كاف  ديحه كاجية الت  لم  
يهةتخضع برامج ال أف- ت ، حتى تؤتي ثمارىا كتكاكب تطكرات ستمر  ة لمتقكيـ الم  اْلق يادي   تهْنم 

 المستقبل. م تهغهي راتك 
ر ي ةة اْلق يادي   اْلمهيارات يهةتهْنم   تهْعزيزالعمل عمى - ث ْسكه  كاالرتقاء بمستكاىا. اْلعه
 تهْعزيزكصيات إلى ج كته نتائ   إليو  م ف فيما يتكصل   البحث   يسيـه  أففي  الباحث   يطمح  - ج

ر ي ةة اْلق يادي   اْلمهياراتكاالرتقاء ب ْسكه اـلدػ  اْلعه تائ ب اْلقهس   كه
اـا في ميالع   ياسات  راسمي الس    تفيد   أن يا- ح تائ ب اْلقهس   ة.ـ بفاعمي  ي  أىداف   لتحقيق   كه
ِة:ةِالعمميِ الىميِ -2

راسات   منيا طمبة   كالتي يستفيد   ،ةعرفة العممي  المه  ثراءإ- أ العميا كالباحثكف كالمختصكف  الد  
ةفي المجاالت المختمفة كباألخص في مجاؿ  ر ي ة اْلق ياده  .اْلعهْسكه

ر ي ة الكميات   تناكلت دكره  ةحمي  مه  جكد دراسات  ك   عدـ- ب ْسكه يهةفي  اْلعه ة، اْلق يادي   اْلمهيارات تهْنم 
راساتمف أكائل  كالتي تعد    ية التي تناكلت ىذا المكضكع.ف مهْسطينال الد  

ة جرأة- ت راسه ةكحداثتيا بعنكانيا كمحتكاىا كعبلقتيا ب الد   ر ي ة اْلق ياده ْسكه اـل اْلعه  كهتائ ب اْلقهس 
 .ف مهْسطيفرائدة المقاكمة في  كالتي تعتبر

ر ي ةقدرة الكميات  إظيار- ث ْسكه يهةعمى  اْلعه ر ي ةة اْلق يادي   اْلمهيارات تهْنم  ْسكه مف خبلؿ ما  اْلعه
 تقدمو مف برامج عممية متخصصة.

ةُحدوُدِِ:7.1.1 راس  ِ :الد  
را عمى المكضكعي    هحد    في البحث   سيقتصر  ) ي:األكاديم المكضكعيالحد   .1 ةد  دكر  سه

ي ة ر ي ة ف مهْسطيف أهكاديم  ْسكه يهةفي  اْلعه ر ي ةة اْلق يادي   اْلمهيارات تهْنم  ْسكه  ) اْلعه
اـفي ) العاممة   ة  اْلق يادي   الفئات   :البشرؼ  الحد .2 تائ ب اْلقهس  كىي )قائد مجمكعة، قائد  (كه

 فصيل، قائد سرية، قائد كتيبة، قائد لكاء(
 .غزة محافظات  قطاع عمى ث  البح يقتصر  س المكاني: الحد .3

 ـ.  2015–2009بيفما  الكاقعة   الفترة   :الزمني الحد  .4
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ةُمْصط م حاُتِِ:8.1.1 راس  ِِ:الد  
ي ة .1 ي ةِف م ْسطيفِأ كاديم  ر  ِِ:اْلع ْسك 

ي ة  ىي  اـييد الش   مف كتائب   دة  معتمه  جامعية   أهكاديم  يف اْلقهس  ز  الد  يا برامج   مف خبلؿ   تيدؼ   ع 
ر ي ة القيادات   ساب  كْ إ   إلى ة  ي  الدراس ْسكه ر ي ةة اْلق يادي   اْلمهياراتك  العمكـه  ة  يداني  المه  اْلعه ْسكه يـ ن  التي تمك    اْلعه

ر ي ةيـ تشكيبلت   مف قيادة   ْسكه  (2015ديثة. ) دليل األكاديمية، الحه  ة  اْلق يادي   اْلمهياراتدث أحْ  قه فْ ك   اْلعه
بتنمية كتطكير أداء  ـ  األكلى في فسطيف التي تيت ة  كاديمي  يا ىي األه ا بأن  جرائي  إ يا الباحث  ف  كيعر   

نت مف تطكير يا تمك  ىا، بأن  عف غير   ةه الفمسطيني   المقاكمةه  ز  كىذا ما يمي   ،ةالقيادات العسكري  
 .ييكني  االحتبلؿ الص   في ظل    ة  يا العسكري  ة ككفاءت  القيادي   الميارات  

ة .2 ِ:اْلق ياد 
ة لفظةه إ ف   : ؽ  كْ الس   نقيض   ة  ف "قاد"، كالقكد في المغه م   مشتقة   اْلق ياده   ةه الداب   يقكد   يقاؿ 
 . دمرشة ك قدك ك  كدليل   مة  في المقد    القائػد   افيا، كعميو فمكيا مف خمف  يا كيسكق  مف أمام  

 (41: 2011العجرمي، ك  المدىكف )
 ىـ كترشد   في اآلخريفه  ر  التي تؤث    الحسنة   ة  ك يا القدا بأن  جرائي  إ يا الباحث  ف  عر  كي
 األىداؼ. لتحقيق  

ة .3 ي ةِاْلق ياد  ر  ِ:ِاْلع ْسك 
 و  رتبت   بفضل   رؤكسيو  عمى مه  حة  سم  الم   ات  في القك   عضك   يا أؼ  التي يمارس   ة  القانكني   ىي السمطة  

و، مف أكامر كحدت   عمى نشاطات   إلشراؼ  كا عماؿ  األه  بتنفيذ   ف  مكم   في ىذه الحالة   و، كالقائد  ب  نص  كمه 
 (24: 2008األىداؼ. )طشطكش،  تحقيق  في  تساىـ  

إلنجاز  حة  ات المسم  رؤكسيف في القك  أثير عمى المه عمى الت   يا القدرة  ا بأن  جرائي  إ يا الباحث  ف  كيعر   
 رؤكسيف.راـ المه ة كاحت  ثقه  األىداؼ ككسب   كتحقيق   ة  ياـ العسكري  المه 
 ة:ِاْلق ياديِ ِياراتُِاْلمِ  .4

ج عبر برام   ةه اْلق يادي   ةه خصي  الش   برات التي تميز  عارؼ كالخ  المه  مف خبلؿ   المكتسبة   ق درات  ىي تمؾ ال
 (9:2005ستقببل )الكىيبي، ييا م  التي يؤد   بلؿ األدكار  مف خ   اْلمهياراتتمؾ  ة كتظير  صه ص   ة متخه تدريبي  

 عمـ كالخبرات.الت   يا مف خبلؿ  اكتساب   التي يمكف   يارات  يا المه أن  ا بجرائي  إ يا الباحث  ف  كيعر   
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ى
ى

ىالمبحثىالثاني:ىالدراداتىالدابقظ
ى

راساتِالعربية1.2.1  :ِالد  
راساتِالسابقة2.2.1  :ِالتعقيبِعمىِالد  
ة:ِأوجوِاستفادة3.2.1ِ راس  راساتِالسابقةِالد    الحاليةِمفِالد  
ةالد ِ :ِماِتميزتِبو4.2.1ِ راساتِالسابقةِراس   الحاليةِعفِالد  
 :ِالفجوةِالبحثية5.2.1

 
ِ

ِ
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ِالث انيِاْلم ْبح ث
راسات ِةالسابق الد  

ِ
راسات:1.2.1ِ ِالعربية:ِالد  

ِ:رةِالتغييرِالتنظيميةِفيِإدااْلق ياديِ ِاْلم يارات(ِدور2013ِ)ىشبل، .1
ة( في إعداد ة كالفني  ة كاإلنساني  كري  لف  ة )ااْلق يادي   اْلمهيارات دكر   عرفة  لى مه إ   ىدفت ىذه الدارسة  

ر ي ةمؾ خالد المه  اط في كمية  ب  الض   نظر   مف كجية   نظيمي   الت   غيير  الت   ة  عممي   كتييئة   ْسكه  . اْلعه
ةىذه  في إجراء   الكصفي   المنيجه  الباحث   استخدـه  راسه ة جتمع  عمى م   الد   راسه  كمية   كىـ ضباط   ،الد  
ر ي ة خالد الممؾ   ْسكه ة ا أداةه ستخدم  ، م  169عدادىـ كت   اْلعه راسه ِ.ست بانهةاال الد  

ةوقدِخمصتِِ راس  ِ:إلىِالنتائجِالتاليةِالد  
 باط الرتب  لدػ ض   اْلمهيارات   عف بقية   كرية ىي األبرز  الف   اْلمهياراتميا كانت الع   ة  اْلق يادي   الرتب  

طميا بالع   ة  اْلق يادي   س   زة ىي األبره اإلنساني   اْلمهياراتسطى كانت الك   ة  اْلق يادي   ا، كالرتب  د  ج   عاؿ   م تهكه
طسطى بالك   ة  اْلق يادي   تب  الر   اط  لدػ ضب   اْلمهيارات   عف بقية   س   ةاْلق يادي   لرتب  ، كاجدا عاؿ   م تهكه
ة رافي  شْ ة اإل  اْلق يادي   ب  ته اط الر  ب  لدػ ض   اْلمهيارات   ة  ز عف بقي  ىي األبره  الفنية   اْلمهيارات  كانت  ة  اإلشرافي  

طب س   جدا. ؿ  عا م تهكه
ةِتوأوصِ  راس    :الد  

 داخله  بيف القيادات   ة  اْلق يادي   اْلمهيارات  ب قة  المتعم   الخبرات   ة لتبادؿ  ظمه ة من  ضع آلي  العمل عمى كه 
 .في الخارج المشابية   ة  التنظيمي   ذات الطبيعة   الجيات   ، كبيفه الك م  ي ة
 

 ةِفيِحرسِالحدودِاْلق ياديِ ِاْلم يارات(ِتقويـ2007ِِ)العنزي،ِ .2
ةكىدفت ىذه  راسه  ىا لدػ القيادات  التي ينبغي تكافر   ة  اْلق يادي   اْلمهيارات   عمى أىـ    ؼ  لى التعر  إ   الد  

 الكصفي   المنيجه  ، استخدـ الباحث  ةالحالي   رىا في القيادات  مدػ تكاف  دكد، ك الح   في حرس   ة  األمني  
ةجكانب  كاقع   ة  نسب لمعرفه أ ؛ ألنواالجتماعي  سح كالمه  بمدخميو الكثائقي   راسه ، كيتككف مجتمع ىذه الد  

ة راسه لى إرائد  ة  مف رتب ،الحدكد بمدينة الرياض لحرس   ديرية العامة  العامميف في الم   مف الضباط   الد  
 .بانهةست  ا أداة االا، مستخدم  ضابط   225ددىـ كعه  ،رتبة لكاء

ةوقدِخمصتِِ راس   ِ:إلىِالنتائجِالتاليةِالد  
ة عينة   فراد  أ راسه  لدػ القيادات   الذاتية   ة  اْلق يادي   اْلمهيارات   ره تتكف   أفا جد   مف الميـ    و  ن  أب يركفه  الد  
يادات األمنية ا لمقة جد  ة ذاتية ىام  قيادي   ميارات   تسعةه ف  أب يركف ا ، أيض  دكدالح   في حرس   ة  األمني  

ل عاالت النفسية، تقب  بط االنف  زمات، ضه األه  في مكاجية   في اليدكء   دكد أبرزىا تتمثل  في حرس الح  
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 أفا جد   مف الميـ    و  ن  أيركف ب، أيضا األمني   كقف  فاصيل المه يـ ته بديية، فه رعة الاألفكار الجديدة، س  
 .دكدالح   س  ره في حه  ة  األمني   دات  ة الفنية لدػ القيااْلق يادي   اْلمهيارات تتكافره 

ةِوأوصت راس  ِ:الد  
 لدػ القيادات   ممحكظة   تكافرة بدرجة  ة الم  اْلق يادي   اْلمهيارات  عمى  الحفاظ   ة  عمى أىمي   التأكيد  

 عاـ.ة بشكل ة الفني  اْلق يادي   اْلمهيارات  ب فيما يتعمق   كخاصة   ،دكدالح   بحرس  
 

ِةِالمنيةاْلق ياديِ ِاْلم ياراتِت ْنم ي ةفيِِاْلق ياديِ التأىيلِ(ِدورِبرامج2005ِ،ِالوىيبي) .3
ةتيدؼ ىذا  راسه في بناء ميارات قيادية  اْلق يادؼ  إلى التعرؼ عمى دكر برامج التأىيل  الد  

ة المتضمنة في اْلق يادي   التعرؼ عمى األىداؼ   مف خبلؿ   كذلؾه  ،لطبلب كمية الممؾ فيد األمنية
 .في كمية الممؾ فيد األمنية نيجي  كالنشاط المنيجي كالبلم لتدريب  أىيل كابرامج الت  

ة الميدانية، يتككف عطيات الكاقعي  القائـ عمى تحميل الم   التحميمي   الكصفي   المنيجه  استخدـ الباحث  
ةمجتمع  راسه  ،األمنيةة الممؾ فيد درسيف كالمدربيف في كمي  دبمـك العمـك األمنية، كالم   بلب  مف جميع ط   الد  

 .ست بانهةسح الشامل، مستخدما أداة اال( مدرس بطريقة المه 52لى )إ( طالب ا، باإلضافة ٣٤٢عددىـ )ك 
ةوقدِخمصتِِ راس  ِ:إلىِالنتائجِالتاليةِالد  

في  عالية   بدرجة   ة تسيـ  ة الحالي  ج التأىيمي  البرام   جميعه  أف  بيف بيف كالمتدر   در   مف الم   يرػ كل  
يه بناء ك  ة تسيـ التأىيمي   البرامجه  أفف ك المدرب كيرػ  ،ة لدػ الطبلب كالدارسيفاْلق يادي   اْلمهيارات   ةتهْنم 

 ،ةاألمني  فيد  بكف في كمية  راىا المدر   ر مما يه أكبه  ة بدرجة  اْلق يادي   اْلمهياراتالمتدربيف  في اكتساب  
، داءلممدربيف مثل: تطكير األه  أىميتيا بالنسبة البرامج مف حيث   الثقة في بعض   تهْعزيزيجب  كذلؾ

 .قهرارضع الخطط، اتخاذ ال، كه قهرارع الصدار األكامر، صنْ إ  بناء العبلقات، 
ةِوأوصت راس  ِ:الد  
ركرهة  كتقبل  ديدةجه  أفكار   لتطبيق   كامل   ب عمى استعداد  عل المتدر   جه ناسب ل  ئة المناخ الم  تيي   ضه

يهة رؽ متطكرة في مجاؿ  أساليب كط    ة.اْلق يادي   ْلمهياراتا تهْنم 
 

2004ِِ،الصغير) .4 ِالكميات ِضباط ِاستخداـ ِمدى ي ة( ر  ِِاْلع ْسك  ِلنموذجِاْلق ياديِ لألساليب ة
ِىيرسيِوبالنشارد

ةكىدفت ىذه  راسه  النمكذج ىيرسي كببلنشارد األكثر شيكع   اْلق يادؼ   األسمكب   معرفة  لى إ الد  
 .ةيد األمني  مؾ فه ة المه كمي  ك  ،ةالممؾ عبد العزيز الحربي  كمي ة لدػ ضباط 

ةىذه  جراء  إفي  كاستخدـ الباحث   راسه ِالتحميمي   الكصفي   المنيجه  الد   ة تككنت عينة  ، راسه   الد  
ة % مف مجتمع  50مف  راسه أفراد  مجمكع   كقد بمغه  ،ا( ضابط  232) وأؼ ما مجمكع   ،األصمي    الد  
ةجتمع م   راسه  .ا( ضابط  446) الد  
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ةالد ِ وقدِخمصتِ ِ:إلىِالنتائجِالتاليةِراس 
ـه إ ف   في الكميات  باط  دػ الض  ا لر شيكع  األكثه  ىك األسمكب   اإلقناعي   األسمكب   استخدا
ر ي ة ْسكه ر ي ةات لدػ الضباط في الكمي   مكذج ىيرسي كالنشارد مكجكدة  ة لنه اْلق يادي  ألساليب ، ااْلعه ْسكه ، اْلعه

ةليذه  ْحصائ ي ة  اإل   ت النتائج  ثبته أك  راسه ر مف قيق أكثه الد   شراؼ  لى اإل  إ  يميمكف  باط  الض   كباره ف  أ الد  
 ب.ته الر   بقية  
ةِوأوصتِ راس  ِ:الد  

ـ   رؤكسييـ،لمه ضج ستكػ الن  م   مل عمى رفع  العه  عمى الضباط   يهة ذلؾ مف خبلؿ   كيت كتطكير  تهْنم 
 لدييـ. ة  ي  بالمسؤكل ستكػ اإلحساس  م   مل عمى رفع  كالعه  يـ،ميارات  
 

ِالتأىيل2003ِ)القحطاني،ِ .5 ِالكمياتِِاْلق ياديِ (ِبرامج ِبِ ودِ ِاْلع ْسك ر ي ةفي ِفي ِ:ةاْلق ياديِ ِاْلم ياراتناءِورىا
ةكىدفت  راسه ِيا برامج  تستيدفه  أف فترض  التي ي   ة  اْلق يادي   اْلمهيارات  ك  فات  الص    عمى أىـ    ؼه التعر  ِالد  

ر ي ة يات  م   في الك اْلق يادؼ   التأىيل   ْسكه  اْلمهياراتفات ك ة في بناء الص   ج الحالي  كمدػ نجاح البرام  ِ،اْلعه
 .بيف كالمتدربيفالمدر    ة لدػ المتدربيف مف كجية نظر  اْلق يادي  

ـه  التحميمي   الكصفي   المنيجه  كاستخدـ الباحث   ِِيدانية،ة المه عطيات الكاقعي  الم   عمى تحميل   القائ
مف مجتمع البحث  %( ٦٣)درب ا، كتمثل بذلؾ نسبة ( م  ٢٦١بيف )مف المدر    بحث  ال عينة   تككان

بذلؾ نسبة  يائي ا، كتمثل  ( طالب ا ن  ٥٦١بيف )بيف، في حيف كانت عينة البحث مف المتدر   مف المدر   
 .ست بانهةاال البحث   ا أداةه مستخدم   المتدربيف،حث مف جتمع البه مف م   %( ٤٣)

راسِ وقدِخمصتِ ِ:ِإلىِالنتائجِالتاليةِةالد  
في بناء الصفات  عالية   ة  بدرج تسيـ   ةه الحالي   البرامجه ف  أبيف يركف دربيف كالمتدر    مف الم  كبل  إ ف  
البرامج الحالية تسيـ في اكتساب ف  أالمتدربيف يركف ف  أ ْحصائ ي ةظيرت النتائج اإل  أقد ، ك ةاْلق يادي  

 أف   ْحصائ ي ةظيرت النتائج اإل  أقد ، ك ة بدرجة أكبر مما يراىا المدربيفاْلق يادي  المتدربيف لمصفات 
طة حصمت عمى درجة اْلق يادي   اْلمهياراتىناؾ عددا مف  س  مج الحالية في بناء ة في اسياـ البرام تهكه

    .اْلمهياراتتمؾ 
ةِوأوصت راس   :الد  
ْسكه في الكميات  اْلق يادؼ  التأىيل  تتضمف برامج   أف ة ر ي ةاْلعه راسه  ىعطي  إ ف  قيادية مثبل:  حاالت   د 
 مكؿ.ل كالح  البدائ   طمب منو إيجاده كي   معينة   مشكمة   الطالب  
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ِالعتيبي) .6 ِالدفاعِوالطيِراْلق ياديِ ِاْلم يارات(2003ِ، فيِِافةِلدىِالضباطِالعامميفِفيِوزارة
ِياضِوعالقتياِبكفاءةِأدائيـ.مدينةِالر ِ 
ةىدفت  راسه حكؿ مستكػ  الجكؼ    الدفاع   كضباط   ة  البري   اط القكات  بيف ضب   لمقارنة  الى ا الد  

فاع الد    اط  كضب   ة  ات البري  القك   بيف ضباط   ف ركؽ  ؼ عمى الة الكاجب تكافرىا، كالتعر  اْلق يادي   اْلمهيارات
 .ةخصي  يـ الش  م تهغهي راتؼ ة باختبل  اْلق يادي   اْلمهياراتأىمية تمؾ  حكؿه  الجكؼ   
 فاع  الد    ات  ك  ق   اط  ب  ة كض  كات البري  اط الق  ة بيف ضب  مقارنه  المقارف لعقد   المنيجه  الباحث  استخداـ ك 
ِةاْلق يادي   اْلمهيارات  حكؿ  ؼ   الجك    ( مف القكات البرية، 144بكاقع )( 255نة )العي    أفراد   كبمغ عدد  ،
 .ست بانهةاال ، استخدـ الباحث  فاع الجكؼ  ( مف الد   111)ك

ةوقدِخمصتِ راس  ِ:ِإلىِالنتائجِالتاليةِالد  
ة% مف الضباط عينة 62.3 أف  ف تبي   راسه كاحي في الن   ة  تدريبي   مكا عمى دكرات  لـ يحص   الد  
 أف   ف مف ذلؾه تبي  ك  جاؿ.في ىذا المه  ة  تدريبي   صمكا عمى دكرات  % منيـ قد حه 36.9 أف  ة، ك اإلداري  

ة مف عينة كبيرة   ىناؾ نسبة   راسه كىذا يعكس  ،ةكاحي اإلداري  في الن   ة  تدريبي   حصل عمى دكرات  لـ ته  الد  
ىناؾ  أف  مف ذلؾ  تبيفه ، ك في ىذا المجاؿ فاع الجكؼ   ة كالد   مف القكات البري   صكر في كل   كجكد ق  
ة نة  مف عي    كبيرة   نسبة   راسه كىذا يعكس كجكد  ،ةي  كاحي اإلدار في الن   ة  تدريبي   عمى دكرات   لـ تحصلْ  الد  

جمالي إ  % مف 21.57ف  أتبيف ، جاؿفي ىذا المه  صكر في كل مف القكات البرية كالدفاع الجكؼ   ق  
ةنسبة عينة  راسه في  ف عمى تدريب  ك ة، ثـ يمييـ الحاصماْلق يادي  حصمكا عمى تدريب في النكاحي  الد  

 %.11.37عبلقات اإلنسانية عمى تدريب في ال فه ك %، ثـ يمييـ الحاصم12.16أخرػ  نكاح  
ةوأوصتِ راس  ِ:الد  
 .داءة ذلؾ في تطكير األه ألىمي   ارؤكسيف نظر  ثيقة مع المه يعمل القادة عمى إقامة عبلقات كه  أف
 

ِالوظيفي.اْلق ياديِ ِاْلم يارات(2002ِ،ِالرشودي) .7 ِأدائيـ ِالشرطةِوعالقتياِبفعالية ِلدىِضباط ِة
ةىدفت ىذه  راسه  ،ةكاإلنساني   ،ةكالفني   ،ةة الذاتي  اْلق يادي   اْلمهيارات ة  عمى أىمي   عرؼ  الت  ِلىإ   الد  

 .اط الشرطةرىا لدػ ضب  ب تكاف  الكاج  كاإلدارية 
سح االجتماعي ل المه ىما مدخه  ،تيفبلؿ مرحمه مف خ   حميمي  الت   الكصفي   المنيجه  استخدـ الباحث  ك 

راساتك  مف  ا( ضابط  205منيـ ) ،شرطة   ضابطه  235ميا االرتباطية، عينة عشكائية طبقية قكا الد  
 .ست بانهةا أداة االمف مدينة الدماـ، مستخدم   ا( ضابط  30مدينة الرياض ك )

ةوقدِخمصتِِ راس   :ِإلىِالنتائجِالتاليةِالد  
 تية  الذا ة  اْلق يادي   اْلمهيارات   ا في حيف تعد  جد   ميمة   ة الفنية ميارات  اْلق يادي   اْلمهيارات د  عه ت  

طرطة ميارات ط الش  باض   ػرىا لدكاف  الكاجب ته  كاإلدارية   كاإلنسانية   س   ق دراتتعد الك  ،ةة األىمي  م تهكه
الجسمية كالسمات  ق دراتة جدا، بينما تعد الة ميم  ة ذاتي  ي  ة كاالبتكار ميارات قياد  العقمية كالمبادأه 
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طة ذاتية ت قيادي  ياراة مه االنفعالي   س  في  مهيارهةسؤكلية كالالمه  ل  عمى تحم   القدرة   تعد   ،ىميةة األم تهكه
مك ،دؼباليه  افيمكاإل ،ـزالحه  الشامل  الفيـ   د  في حيف يعه  ،اة جد  قيقو ميارات قيادية فنية ميم  تحه  افكا 

ط فنية   قيادية   مهيارهة   لمعمل   س  يارات م كبناء فرؽ العمل   ،ريفخه قدير اآليارات ته تعد مه  ةة األىمي  م تهكه
خريف ميارات قيادية كتكطيد العبلقة مع اآل ميارات االتصاؿ   بينما تعد   ،اقيادية إنسانية ميمة جد  

طإنسانية  س   .ة األىميةم تهكه
ةِوأوصت راس  ِ:الد  

ة اْلق يادي   اْلمهياراتة ة بأىمي  مف بعام  كرجاؿ األه  ،ةبخاص   اط الشرطة  ضب   ة لتكعية  رامج تدريبي  تقديـ به 
 الفنية. اْلمهياراتاتية ك الذ   اْلمهياراتة ك اإلداري   اْلمهياراتة كبخاص   ،ةاألمني   كرتيا لمقيادات  ر كضه 

 
ِالعمرِي) .8 ِاكتساب1999ِ، ِعمى ِالتدريبية ِالبرامج ِأثر ِنظرِاْلق ياديِ ِاْلم يارات( ِمفِوجية ة

ِالعامميفِبالجيزةِالمنية.
ةىدفت  راسه ة، التعرؼ عمى اْلق يادي   اْلمهياراتمى اكتساب ر البرامج التدريبية عتحديد أثه  الد  

ر ي ةتبة بيف الر   العبلقة    ،ة مف البرامج التدريبيةاْلق يادي   اْلمهيارات  ساب كاكت   اْلعهْسكه
ـ   التحميمي   الكصفي   المنيجه  الباحث  كاستخدـ  كتتككف ِبطريقة العينة، ماعي   سح االجت  المه  باستخدا

ة عينة   راسه ، لمناطق الكسطى كالشرقية كالغربيةبا فاع المدني   الد    ضباط العامميف في مراكز  مف ال الد  
 301عمييـ  مف ينطبق   رائد كمقدـ كعميد كلكاء كفريق، كقد بمغ عدد   كالحاصميف عمى رتبة  

 .ست بانهةا أداة اال، مستخدم  اضابط  
ةوقدِخمصتِ راس  ِ:ِإلىِالنتائجِالتاليةِالد  

اإلنسانية ىي  اْلمهياراتككانت  ،ةاْلق يادي   اْلمهياراتساب ريبية عمى اكت  تأثير البرامج التد 
 بيف القيادات اإلنساني    عمى أىمية الجانب   لمما يدل   ،اة التي تأثرت كاضح  اْلق يادي   اْلمهيارات

ارات ثانية لممي كمرتبة   االتصاؿ   ميارات   ة في اكتساب  أثير البرامج التدريبي  ته ، أيضا كالمرؤكسيف
ركرهةكما تنظمو مف  ،المكتسبة  البرامجكاألفراد، كتأثير جتمع صاؿ بالم  ة االت   عممي   ارتباط   ضه

تمؾ  ة بالعمل في الدفاع المدني كتتضمف  نظيمية المرتبطه الت   اْلمهيارات  ساب التدريبية في اكت  
ركرهة اْلمهيارات    عيـ كالتشجيع.دالت   جل  أه  في العمل مف كقدكة   القادة   يصبحه  أف ضه
ةِوأوصت راس  ِِ:الد  

ركرهة ـ  االىت   ضه ة العاممة في مجاؿ الدفاع اْلق يادي  التدريب لمختمف المستكيات  ة  باستمراري   ما
 المدني لمتابعة كافة التغيرات كالتطكرات العالمية المرتبطة بالدفاع المدني.
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ي ةـ(ِتربيةِالقيادات1995ِ،ِالقرشي) .9 ر  ِسوؿِصميِهللاِعميوِوسمـعندِالِرِاْلع ْسك 
ةىدفت  راسه ةمفيكـ  افالى بي الد   ر ي ة اْلق ياده ْسكه كأنماطيا كنظرياتيا بكجو عاـ، الكقكؼ عمى  اْلعه

ةفيكـ مه  ر ي ة اْلق ياده ْسكه ارتباط ىذه عريفيا كأىميتيا ك ته  للا عميو كسمـ مف حيث   ىعند الرسكؿ صم   اْلعه
 .بأىداؼ رسالة اإلسبلـ

، اقتصرت عف طريق تحميل المحتكػ  كالتاريخي  المنيج  االستنباطي   المنيجه  باحث  ال كاستخدـ
ةعينة  راسه ةعمى  الد   ر ي ة اْلق ياده  ا كتطبيقا.تهْعميمعند الرسكؿ صمي للا عميو كسمـ مفيكما ك  اْلعهْسكه

ةوقدِخمصتِ راس  ِ:ِإلىِالنتائجِالتاليةِالد  
ر ي ةدات القيا إلعداد    الرسكؿ  منيجه إ ف    ْسكه فيجب  ،كالثبات بالشمكلية   يتصف   فريد   منيج   اْلعه
ا  ف  ، ك ى أصكؿ كمبادغ العقيدة اإلسبلميةه عمالرتكاز   ؛ة اإلسبلميةم  ة األ  قاده  عداد  إ  بو عند  االقتداء  

ه الفعاؿ لتثقيف المسمميف، يقكـ بدكر   أفسسات التربكية في المجتمع، فيجب المؤ  ىـ   أه المسجد مف 
عمى ضكء ـ مرى  أىـ ككالة يـ كببلد  دين   منيـ تجاهه  لى مطمكب  إىـ رشاد  ا  ك  ،يـعدائ  أ يـ ضد كتحصين  

ةا  ف  ك  ،كالسنةما كرد في الكتاب  ر ي ة اْلق ياده ْسكه  ،ريفخه ىي فف التأثير عمى اآل، عند الرسكؿ   اْلعه
ر ي ةنجاز مياميـ إكحمميـ عمى  ْسكه  .بكل رضى كطيب خاطر اْلعه

ةِصتوأِو راس  ِ:الد  
ةجراء مزيد مف إ  يتعيف  راسه ر ي ةالتربية  في مجاؿ   الد   ْسكه عند الرسكؿ صمي للا عميو كسمـ  اْلعه
ر ي ةربية لتأصيل الت   ْسكه  سمميف.عند الم   اْلعه

 
راسات:ِالتعقيبِعمى2.2.1ِ ِالسابقة:ِالد  

 مفِحيثِالموضوع: .1
راساتتناكلت جميع  ة الذاتية كالفكرية كاإلنسانية كالفنية بشكل اْلق يادي   راتاْلمهياالسابقة دكر  الد  

 نظرؼ مف كجية نظر المدربيف كالمتدربيف.
 مفِحيثِالزماف:ِ .2

راسات غمب  تعتبر أ  ة، ما عدا 2013حتى عاـ  2002حديثة مف عاـ  الد   راسه  د 
ية نظر العامميف في ة مف كجاْلق يادي   اْلمهياراتالبرامج التدريبية عمى اكتساب  أثر( 1999)العمرؼ،

ةاألجيزة األمنية، ك  راسه ر ي ة( تربية القيادات 1995)القرشي،  د  ْسكه  .عند الرسكؿ  اْلعه
 مفِحيثِالمكاف: .3

راساتجميع    .السعكدية ة  السابقة مف المممكة العربي   الد  
 
 
 



[16] 

 

 مفِحيثِالمنيج: .4
راساتجميع  ر التحميمي ما عدا  الكصفي   ت المنيجه استخدمه  الد   ةد  ( 2003)العتيبي،  اسه

في مدينة الرياض كعبلقتيا  افة لدػ الضباط العامميف في كزارة الدفاع كالطير اْلق يادي   اْلمهيارات
ة، ك المقارفه  ىـ، استخدـ المنيجه أهداءبكفاءة  راسه ر ي ة( تربية القيادات 1995)القرشي،  د  ْسكه عند  اْلعه
 اريخي. كالت االستنباطي   استخدـ المنيجه ، الرسكؿ 

ِمفِحيثِالدوات: .5
راساتجميع  ةفي البحث ما عدا  ست بانهةاستخدمت أداة اال الد   راسه ( تربية 1995)القرشي،  د 
ر ي ةالقيادات  ْسكه  ، استخدمت تحميل المحتكػ. عند الرسكؿ  اْلعه

 مفِحيثِالعينة:ِ .6
مهْت  .1 م  ة شه راسه ر ي ةاْلعهسْ ضباط كمية الممؾ خالد ( 2013)ىشبل، عبد للا  د  ِ.169كتعدادىـ  كه
مهْت  .2 م  ة شه راسه العامميف في المديرية العامة لحرس الحدكد بمدينة  الضباط (2007 )العنزؼ، د 

 .ضابطا 225الرياض مف رتبو رائد الى رتبة لكاء كعددىـ 
مهْت  .3 م  ة شه راسه جميع طبلب دبمـك العمـك األمنية، كالمدرسيف كالمدربيف في ِ(2005، الكىيبي) د 

 .( مدرس52طالب ا، باإلضافة الى ) (٣٤٢ممؾ فيد األمنية عددىـ )كمية ال
مهْت  .4 م  ة شه راسه ،ِضباط الممؾ عبد العزيز الحربية ككمية الممؾ فيد األمنية (2004 ،الصغير) د 

ةتككنت عينة  راسه ة% مف مجتمع 50مف  الد   راسه  ا( ضابط  232األصمي أؼ ما مجمكعة ) الد  
ةاكقد بمغ مجمكع أفراد مجتمع  راسه  .اضابط  ( 446) لد  

مهْت  .5 م  ة شه راسه ر ي ةفي الكميات  اْلق يادؼ  التأىيل ِبرامجِ(2003)القحطاني،  د  ْسكه عينة  افككِ،اْلعه
مف مجتمع البحث مف  %( ٦٣)( مدرب ا، كتمثل بذلؾ نسبة ٢٦١البحث مف المدربيف )

ئي ا، كتمثل بذلؾ نسبة ( طالب ا نيا٥٦١المدربيف، في حيف كانت عينة البحث مف المتدربيف )
  .مف مجتمع البحث مف المتدربيف %( ٤٣)

مهْت  .6 م  ة شه راسه كبمغ عدد ِالجكؼ،ضباط القكات البرية كضباط قكات الدفاع ِ(2003، العتيبي) د 
  .( مف الدفاع الجكؼ 111البرية، ك )( مف القكات 144( بكاقع )255أفراد العينة )

مهْت  .7 م  ة شه راسه  235قكاميا  ،الشرطةضباط  لدػة طبقية عشكائي   ة  ( عين2002، الرشكدؼ) د 
 .مف مدينة الدماـ ا( ضابط  30ك ) ،ضمف مدينة الريا ا( ضابط  205ضابط شرطة منيـ )

مهْت  .8 م  ة   شه راسه ة عينةه  (1999، العمرؼ ) د  راسه مف الضباط العامميف في مراكز الدفاع المدني  الد  
رائد كمقدـ كعميد كلكاء كفريق،  ميف عمى رتبة  كالحاص   ،بالمناطق الكسطى كالشرقية كالغربية

 .اضابط   301مف ينطبق عمييـ  عدد   كقد بمغه 
م مهْت  .9 ة شه ةـ( عينة 1995، القرشي) د راسه  .ا كتطبيقاتهْعميممفيكما ك ، عند الرسكؿ  اْلعهْسكهر ي ة اْلق يادهةعمى  الد  راسه
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ة:ِأوجوِاستفادة3.2.1ِ راس  راالحاليةِمفِِالد   ِالسابقة:ِساتالد  
ةبناء فكرة  .1 راسه  .الد  
ةبناء اإلطار النظرؼ لم .2 راسه  الحالية. د 
ةساعدت الباحث عمى تجنب  .3 راسه  درسيا غيره مف الباحثيف. ا  فقضايا سبق ك  د 
ةزكدت الباحث بأسماء العديد مف الكتب كالمراجع ذات الصمة بمكضكع  .4 راسه  .الد  
ةاختيار منيج  .5 راسه  التحميمي.كىك المنيج الكصفي  الد  

 
ة:ِماِتميزتِبو4.2.1ِ راس  راساتالحاليةِعفِِالد   ِالسابقة:ِالد  

ةتعتبر ىذه  .1 راسه راساتعف  مختمفة   الد   ةجراء تـ إ   أف؛ حيث لـ يسبق السابقة الد   راسه  د 
يهةة في محمي   ر ي ةة اْلق يادي   اْلمهيارات تهْنم  ْسكه ر ي ةالتي تختص بالكميات  اْلعه ْسكه  .اْلعه

 ة لدػ القيادات المختمفة مف كجية نظر قيادتيـ المباشرة.اْلق يادي   اْلمهياراتيـ تقي .2
راساتغمب أه  .3 ر ي ةفي الكميات  كالعممي   ب النظرؼ  ربط الجان  السابقة لـ ته  الد   ْسكه كأثره  ،اْلعه

ةعمى ممارسة  راساتجييا، كما في خر    لدػ اْلق ياده  ،(2003السابقة)القحطاني، الد  
يا برامج يستيدفه  أفة التي يفترض اْلق يادي   اْلمهياراتالصفات ك  ىـ  فت بمعرفة أ اكت حيث

ر ي ةفي الكميات  اْلق يادؼ  التأىيل  ْسكه  .اْلعه
ِ

ِ:ِالفجوةِالبحثية:5.2.1
ح :(1) رقم جدول ض   ةالفجكة البحثية بيف  ي كه راسه راساتالحالية ك  الد    السابقة الد  

ةِالفجوةِالبحثيةِالسابقةِراساتالد ِ  راس  ِالحاليةِالد  
راساتمعظـِ السابقةِركزتِعمىِِالد  

ِاْلق ياديِ الجانبِالنظريِفيِالطارِ
راساتلـِتتناوؿِ السابقةِالجانبِِالد  

ةالعمميِفيِممارسةِ ِاْلق ياد 
ةسوؼِتربطِ راس  الحاليةِبيفِالطارِِالد  

ةاْلقِ النظريِوالطارِالعمميِفيِممارسةِ ِياد 
راساتجميعِ السابقةِدراساتِِالد  

ِعربية
ِلِتوجدِدراساتِمحمية

ةالدارسةِالحاليةِىيِ راس  لِالد   ىِمحمياِاْل و 
ِعمىِحدِعمـِالباحث

راساتمعظـِ السابقةِتناولتِِالد  
ةِوتقييمياِاْلق ياديِ ِاْلم ياراتتمنيةِ

ِمفِوجيةِنظرِالخريجيفِومدربييـ

راساتلـِتتطرؽِ قةِلتناوؿِالسابِالد  
ي ةتقييـِ ةِمفِاْلق ياديِ ِاْلم ياراتِت ْنم 

ِوجيةِنظرِالقائدِالمباشر

ةسوؼِستتناوؿِ راس  الحاليةِتقييـِِالد  
ي ة ةِمفِوجيةِنظرِاْلق ياديِ ِاْلم ياراتِت ْنم 

ِالخريجيفِوالقائدِالمباشر
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ى
ى

ىِدراَدظاإلطارىالنظريىلل:ىالّثاني الفصل
ى

ىىاِلَطْدَكِروَّظىَدةاِلِقواى:اِلَأوَّلىاِلَمْبَحث
ىاِلَطْدَكِروَّظظىاِلِقوادّوىاِلَمكارات:ىالّثانيىاِلَمْبَحث
ىاِلَطْدَكِروَّظلكلواتىالتجاربىالدولوظىل:ىالّثاِلثىاِلَمْبَحث

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
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ى

ىالمبحثىاألول:ىالقوادةىالطدكروظ
ى

 مقدمة:1.1.2ِ
ي ةِتعريف:2.1.2ِ ر  ةِاْلع ْسك   اْلق ياد 
ي ة:ِأنما3.1.2 ر  ةِاْلع ْسك   طِاْلق ياد 
ي ة4.1.2 ر  ةِاْلع ْسك  ِ:ِمبادئِاْلق ياد 
ي ة:5.1.2ِ ر  ةِاْلع ْسك   نظرياتِاْلق ياد 
 اػػػًِادةِأكاديميػػػػلِالقػػػتأىي:6.1.2ِ
ي ة:7.1.2ِ ر  ةِاْلع ْسك   مستوياتِاْلق ياد 

 
ِ
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ؿِاْلم ْبح ث ِاْل و 
ةِ ي ةِاْلق ياد  ر  ِاْلع ْسك 

ِة:مقدم:1.1.2ِ
ر ي ة أىمية  كبيرة ، خاصة  ْسكه رهْت أساليب يا  في عصرناأضحى لمقيادة  اْلعه الحديث، كقد تطهك 

راسات كاألبحاث التي تناكلت في طياتيا  بتطكر األحداث كالكقائع، كقد أظيرت نتائج مراكز الد  
ر  كالنمك  في قياد ـ  كالتطك  ر ي ة أهف  أساسه التقد ْسكه ة اْلعه ياديف المعارؾ مع اْلق ياده ة  المجاىديف في مه

ة، كمدػ فهيـ سيككلكجي ة التشكيبلت  جيش العدك الصييكني يرتبط  ارتباط ا كثيق ا بأسمكب اْلق ياده
ر ي ة يمكف تنميت يا كممارستيا بأسمكب  عممي متى ع رفت أنماط يا  ْسكه ة اْلعه ر ي ة. كما أف  اْلق ياده ْسكه اْلعه

ة المدنية كاإلدارية بأنيا تتعامل مع األركاح كقت كمقكماتيا، كاْلق يا ر ي ة تتميز عف اْلق ياده ْسكه ة اْلعه ده
 الحركب، كالخطأ فييا يؤد ؼ لخسائره مادي ة كبشري ة.

ة، كقادر ا عمى تطبقييا بشكل  كالقائد  يجب أهف يككف متفيم ا لمبادغ كقكاعد كصفات اْلق ياده
ة ليس مكضك  ، كفف  اْلق ياده تقان و مف قبل أؼ  شخص صحيح  ع ا، بل ىك فف  يمكف تعم م و كممارست و كا 

ا متماثميف في تطبيق يـ لمبادغ  تتكفر  لديو مؤىبلت، كالقادة  الناجحكفه في الماضي لـ يهككنكا جميع 
و  د أهف  لكل   منيـ في قهرارة  نفس  ا نفس األسمكب، كلكف مف المؤك  ة، كلـ يتبعكا جميع  اْلق ياده

ة األساسية ككافه يطبق يا بأسمكبو الخاص. )رئاسة أركاف القكات البرية، مبا اْلق ياده  (1:2014دغ ه
 
ي ةِتعريف:2.1.2ِ ر  ةِاْلع ْسك  ِ:اْلق ياد 

ةتعريفِ ي ةِاْلق ياد  ر  ِلغة:ِاْلع ْسك 
نقيض السكؽ،  إذا رأسو كدبره، كالقكد   قيادة   الجيشه  تعرؼ بأنيا مف مصدر قاد، يقاؿ: قاده 

ة( القياـ مف المعاني المغكية لكممة )ف  أه لنا  ف  يتبي   ، كبيذاكؽ مف خمف  ماـ، كالس  ألقكد مف فا اْلق ياده
 ( 11: 1990كتدبير شؤكنو. )الرشيد،  مر الجيش  أعمى 

إ ف  يا، مف خمف   كيسكؽ   ،يامف أمام   الدابةه  كؽ، يقكد  الس   ىك نقيض   كعرفيا عبيدات " فالقكد  
 ضكع، كجمع قائد قادة كقكاد" معناه الخ   كالسكؽ مف خمف، كاالنقياد   مف أماـ القكده 

 (40: 2001)عبيدات، 
ةتعريفِ ي ةِاْلق ياد  ر  ِاصطالحا:ِاْلع ْسك 

ر ي ةفت بأنيا اإلدارة ر   ع   ْسكه بطريقة  ،معيف كتكجييـ نحك ىدؼ   ،عمى الجنكد التي تييمف   اْلعه
 (11: 1990يـ. )الرشيد، يـ كتعاكنه ئه يـ كاحتراميـ ككاليـ كثقته تضمف بيا طاعته 

رؤكسيو بفضل عضك في القكات المسمحة عمى مه  يا أؼ  مطة القانكنية التي يمارس  عتبر الس  كت  
 (24، 2008. )طشطكش، وو كمنصب  رتبت  
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 اْلمهياراتك  السمات   ك ىي مجمكعة  أ ،بيا القائد   التي يمتاز   اْلمهيارات  مات ك كىي مجمكعة الس   
ـ  البلزمة  ةبكظائف  لمقيا  (39: 2008. )العيسكؼ، اْلق ياده

ة:  كيمكف تعريف   ينكجد  أفلمجيش ف ايا كظيفة تترتب ممارستيا باستمرار تقريبا إذا كن  إاْلق ياده
 (11: 1989كريفيمد،  فافيعمل. ) أفك 

ة يو ف باألسمكب الذؼ يرغب   ميمة   التأثير في السمكؾ اإلنساني بغية تحقيق   ىي فف   اْلق ياده
 (42: 2013القائد. )الختاتنة، 

ةنعرؼ كممة ف أكيمكف  خريف اآل عمى تكجيو   و التأثيره : ىي الفف الذؼ نستطيع بكاسطت  اْلق ياده
 يـ كتعاكنيـ المخمص. راميـ كطاعت  يـ كاحتتحصل بيا عمى ثقت   بطريقة   معيف   لى ىدؼ  إ

 (2: 2014القكات البرية،  افركأ)رئاسة 
ة: ىي األك   كخير تعريف لمقيادة قكؿ  ،في قيادة الجنكد بيا القائد   عماؿ التي يضطمع  اْلق ياده
 (43:1998ككمكـ مسؤكؿ عف رعيتو(. )خطاب،  كمكـ راع  ) النبي 

 عيف لنظاـ معيف.بمجمكعة مف الجند، خاض   يسير القائد   أفكعرفيا الفرنسي اندريو مكركا: ىي 
 

ي ة:3.1.2 ر  ةِاْلع ْسك  ِ:ِأنماطِاْلق ياد 
ؿالنمطِ ة:ِاْل و  ِقناعية:الِاْلق ياد 

 بأكامره. مرؤكسيو كىـ مقتنعكفه  عمى طاعة   كىي التي يحصل بيا القائد  
ةأكما  العقمية كالبدنية،  الجند   ق دراتب فيما يتعمق   الفرديةه  ف ركؽ اإلقناعية تراعي ال ف  اْلق ياده

كبذلؾ  ،رفع الركح المعنكية لمجند لىإركف باالرتياح كالرضا، مما يؤدؼ أيضا تجعل الجند يشع
 (25:1990ـ إلييا القائد. )الرشيد، التي يكجيي   تتحقق األىداؼ  

ة:ِالث انيالنمطِ ِالرغامية:ِاْلق ياد 
ةكىي   ة  ا عمى سمطه معتمد   ؛مرهأكا و كامتثاؿ  رغـ بيا القائد مرؤكسيو عمى طاعت  التي ي   اْلق ياده
يـ ن  إبل  بيا،ف ييعكف أكامر القائد كىـ غير مقتنعرؤكسيف يطالمإ ف  ، كفي الغالب فمركزة كقكتو

 (69: 2008. )طشطكش، المكافهأةفي  ك رغبة  أاعتيا خكفا مف العقاب جبركف أنفسيـ عمى طي  
ة:ِالث ال ثالنمطِ ِ:الفوضويةِاْلق ياد 
 ،ةفتظير بيف الجند اآلراء المضطرب ،عف جنده كىك عمى رأس العمل غائب   في رئيس   كتتمثل  

 .(41: 1998ككثر الفاقد مف الكقت كالجيد كالماؿ. )البقرؼ،  ،كالتفكؾ االستيتار   كتشيع بينيـ ركح  
  ،اتقهرار حيث يترؾ القائد لمجماعة حرية اتخاذ ال ،كيتصف الجك االجتماعي بالحرية التامة

 كؼ. القائد الفكض إلى حب    كال يشترؾ في المناقشة أك في التنفيذ، كال يميل األعضاء  
 (67: 2013)الختاتنة، 
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ةأكيرػ الباحث  ةاإلقناعية ك  ف  اْلق ياده  ،ف بيف أغمب القياداتاف السائدالنمطاإلرغامية ىما ا اْلق ياده
لللا ملسو هيلع هللا ىلص بيف األسمكبيف  كلقد جمع رسكؿ   في معركة الخندؽ عندما أخذ برأؼ  يف، كخاصة  اأْلهك 

 كاستخدـ اإلرغامية في صمح الحديبية. ،الخندؽ سي بحفر  ار الف افالصحابي الجميل سمم
بيف القائد  الصمةه  كاإلسبلـ قرره  ،فاا مع إنسانية اإلنسة اإلقناعية ىي األكثر انسجام  اْلق يادي  ك 

ة كال نستبعد   ،كمرؤكسيو عمى أسس الرحمة كالمكدة كالكرامة كاستخداميا في  اإلرغاميةه  اْلق ياده
ركرهة  ال  لرسكؿ ملسو هيلع هللا ىلص. كما فعل ا ضه
ِ

ي ة4.1.2 ر  ةِاْلع ْسك  ِ:ِمبادئِاْلق ياد 
 معرفةِالقائدِنفسو: .1

 الذؼ يتمتع   القائده إ ف   ،الصحيح داءباأله  و لمقيادة  ة في نفس  الثقه  يكينم ره يطك   ف أعمى القائد 
 ،ةنفيذ الميم  في ت داءمستكيات األه  أرقي ه لكي يحققه دائما قصارػ جيد   سكؼ يبذؿ   باإلحساس  

ر ي ةة لؤلمكر و الشخصي  رغبات   ع  خض  ي   كلذلؾ فإنو سكؼه  ْسكه  بالنفس مف الخبرة   الثقة   كتتكلد   ،اْلعه
في نفسو.  تاحة الفرصة لو لكي يثقه إ  كمف  ،في ماضيو العسكرؼ   جارب كثيرة مف النجاح  كمركره بته 
 (105: 2008، )العيسكؼ 

 معرفةِالقائدِعممو:ِ .2
 عادال،ا كقدرتو عمى تكزيع العمل داخل التنظيـ تكزيع   ،ويـ عمم  عمى فه  القائد   رة  في قد تتمثل  

كا عداد  كافة،نسيق بيف النشاطات كالكحدات المختمفة الت   كتحقيق ،داءلؤله ككضع معدالت كمقاييس 
جاز ق مف إنمتحق  لكالقياـ بعممية الرقابة  كاإلجراءات،كتبسيط األسباب  البشرية،كتطكير الكفاءات 

 (116: 2014عماؿ عمى أفضل كجو. )اليكاسي، األ
 معرفةِالقائدِجنوده: .3

لسيرة الرسكؿ كالباحث عف عبلقة ىذا القائد العسكرؼ بجنكده يجدىا تقـك عمى  المتأمله إ ف    
 ،تاه للا مف حكمةآكيبذؿ كل ما  ،خرةىـ في الدنيا كاآلكيسعى إلسعاد   ،يـفيك يحب   ،الحب المتبادؿ

رػ جميـ، بل يجكع ليشبعكا، كيعأكيفدييـ كيضحي مف  ،ؼ، كقكة جسـ لمتيسير عمييـأر كحصافة 
 .(43: 1993ا فاؽ كل حب. )أبك فارس، جل ىذا فقد أحبكه حب  أليكسكا، كينصب ليستريحكا. مف 

 تحملِالمسؤوليةِوتنميتياِفيِالجند:ِ .4
نو بذلؾ ينمي إذ إ ،وئقبل رؤسا عمى القائد اتخاذ زماـ المبادرة في حالة عدـ كجكد تهْعميمات مف

ة  قدرتو عمى تحمل المسؤكلية. إ ف  تخكيل الصبلحيات لممرؤكسيف ىي عبلمة مف عبلمات اْلق ياده
ساءكا استخداـ الصبلحيات. إ ف  مثل ىذا أف يحاسب مرؤكسيو عمى النتائج إذا أكعمى القائد  ،السممية

الذاتي، كالتعاكف مف الجميع كعدـ إعطاء صبلحيات بداع ف كاإلاالعمل يساعد عمى خمق الثقة كااليم
 (15: 2014ف القكات البرية، اركألممرؤكسيف ىي عبلمة لمنقص في اْلم ْستهكػ اْلق يادؼ  لمفرد. )رئاسة 
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 عالميـِبيا:إتوضيحِالىداؼِلمجنودِومداومةِ .5
قداميـ عمى القتاؿ، صابريف محتسبيف،  فيك سبب   مثاؿ ذلؾ: قكؼ في رفع ركحيـ المعنكية كا 
ح ليـ أحد المرشحيف لقيادة ىذه  ؼه عندما تخك   المسممكف مف قتاؿ الركـ في غزكة مؤتة، كض 

، كللا »السرية عبدللا بف ركاحة اليدؼ مف القتاؿ، فقاؿ:  الذؼ تكرىكف لهمذؼ خرجتـ لو إ ف  يا قـك
ميـ بيذا الديف الذؼ أكرمنا للا كال قكة كال كثرة، إنما نقات بعدد   الناسه  تطمبكف الشيادة، كما نقاتل  

قكلو ىذا ف اأخرجو الطبراني، كك« بو، فانطمقكا فإنما ىي إحدػ الحسنييف، إما ظيكر أك شيادة
يصيبكـ للا ف أمصداقا لقكلو تعالى: }قل ىل تربصكف بنا إال إحدػ الحسنييف كنحف نتربص بكـ 

 (.51التكبة: بعذاب مف عنده أك بأيدينا فتربصكا إنا معكـ متربصكف{ )
 المحافظةِعمىِأرواحِالجند:ِ .6

ةيعد تحققو أسمى ىدؼ تسعى إليو  ر ي ة اْلق ياده بدأ كتقريره في العيد ىذا المه  ظيكره ا  ف  ، ك اْلعهْسكه
مبدأ في حيث طبق الرسكؿ ملسو هيلع هللا ىلص ىذا ال ،وا عسكريا تميزت بو قيادة الرسكؿ ملسو هيلع هللا ىلص في معارك  النبكؼ يعد سبق  
ىدفو مف ذلؾ ىك الحصكؿ عمى النصر بدكف أك بأقل خسائر ممكنة في األركاح كافه كل غزكاتو ك 

خافتيـ مف عاقبة التعدؼ عمى المسمميف دكف  ،كالمعدات كذلؾ بإظيار القكة إلرىاب األعداء كا 
 (23: 2014تعريض أركاح الجند إلى الخطر. )الرشيد، 

راِراتخاذِال .7  :اتِالسميمةِالحاسمةق 
ر ي ةخطتو  ىليتبن  ا سريعا صحيحا، قهرار يصدر  أفْ ال بد لمقائد  ْسكه ه، كيعمل قهرار ا إلى استناد   اْلعه

 (435: 2002حى القتاؿ. )خطاب، بمكجب تمؾ الخطة في إدارة ره 
ر ي ة المذاىب كافة ت جمع ْسكه  في التكتيكي القائد يتخذه الذؼ قهرارالأف   عمى المعاصرة اْلعه

 . القتاؿ أثناء القائد بو يقكـ   كعممي فكرؼ  عمل أخطر كىاف  الميد
 يسمع كىك عميو، تترتب التي النتائج كعف قهرارال اتخاذ عف المسؤكؿ الكحيد الشخص ىك كالقائد
 عضبه  في كقد يتخذ. بيا باألخذ ممـز غير كلكنو كتكصياتيـ، معاكنيو تقديرات قهرارال اتخاذ قبل

 ال قهرارال عمى تكثر التي العكاملف  أله  كالمقترحات، التكصيات لكل معاكسة اتقهرار  الحاالت
ر ي ة كخبرتو ،النفسية كحالتو ،ونفس   القائد طبيعةه  تشمل بل فحسب، المعمكمات عمى تقتصر ْسكه  اْلعه
ره ،القتالية  في الكاممة المسؤكلية هكحد   القائد   كيتحمل   .القادمة المعركة لطبيعة الشخصي كتصك 
 ىذه أعباء تحم ل فياف  األرك كضباط المساعدكف  يشاركو كال ،قهرارال خطأ عف الناجـ لالفش حالة

 ةصح عمى أث ر بشكل خاطئة   كانت قدمكىا التي كالتحميبلت المعمكماتأهف   ثبت إذا إال المسؤكلية،
ِِ.صحيحة غير معطيات عمى هاعتماد   عف الناجـ لمخطأ القائد كعر ض قهرار،ال

 (2015في المعركة الحديثة:  قهرارتخذ القائد ال) مقالة، كيف ي
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 يكوفِالقائدِقدوةِحسنة:ِأفِْ .8
القدكة ىي النمكذج الذؼ يتطمع إليو المرء كيسير عمى نيجو، كتظير القدكة الصحيحة مف 
خبلؿ مكافقة الفعل لمقكؿ كالقيهـ، فالشخص القدكة  ىك ذلؾ الشخص الذؼ يطبق المبادغ، كيعيش 

 بيا، كليس الذؼ يكتهفي بالقكؿ المجرد بينما فعمو يخالف  المبادغ كالقيـ.  القيـ التي ينادؼ
 (28: 2011)السكيداف، 

 فه كيجعميـ ينقادك  ،ىذا يكسبو ثقتيـ كاحتراميـ ككالئيـإ ف  قدكة لمرؤكسيو ف عندما يككف القائد  
عمى التأثير التي  كما أنو يمنحو القدرةه  ى،كليس عف رىبة كخكؼ أعم ،ألكامره عف اقتناع كرغبة

ةىي جكىر  يف المرؤكس بتأدية عمل يعجز الرئيس عف مككما يجب عمى القائد ىنا عدـ ته  ،اْلق ياده
 .(75: 2003، )القحطانيأدائو. 
ةعمماء ف  أه  كيرػ الباحث     ةع عف مبادغ تحدثكا بشكل كاس   اْلق ياده كلكف الباحث تناكؿ  ،اْلق ياده

ةبادغ ة كشمكلية في تناكؿ مه أىميمف ليا  اىذه المبادغ لم  .اْلق ياده
  

ي ة::5.1.2ِ ر  ةِاْلع ْسك  ِنظرياتِاْلق ياد 
 نظريةِالرجلِالعظيـ: .1

ةمف أقدـ النظريات في  ىذه النظرية عمى  كتسمى أيضا "نظرية القائد المكىكب"، كتستند   اْلق ياده
ة ف  أه عامل الكراثة كالصفات الجسمية، حيث يرػ أنصار نظرية الكراثة ب ف  أشيء فطرؼ، أؼ  اْلق ياده

ركرهةكنظرية الصفات الجسمية تقكـ عمى  ،القادة يكلدكف كال يصنعكف  تكفر صفات جسمية  ضه
 (29: 2012معينة في الفرد القائد لكي يقكـ بدكر قيادؼ فعاؿ. )أبك ككش،

ةكال يمكف اعتماد ىذه النظرية كأساس لتكضيح كتفسير مفيكـ  عتبر نظرية ته ىذه الف  أل ؛اْلق ياده
البيئة المحيطة بالقائد مف  كىي بيذا تيمل   ،اكيتمتع بصفات كراثية جعمت منو قائد   ،االقائد مكلكد  

 (25: 2009مجتمع كمرؤكسيف كما إلى ذلؾ. )مغارؼ،
 نظريةِالسمات: .2

ىناؾ صفات لمقادة ف  أىذه النظرية  د ػالث اني كمؤ كانت ىذه النظرية شائعة في النصف 
ةكمف ىذا المنطمق فإنو يجب  الناجحيف، راسه كاستنتاج الصفات التي جعمت  ،ىؤالء القادة كسيرىـ د 

ةيتعممكا  أف الذيف يريدكف  التحدؼ ىك كيف لمناس  ف امنيـ قادة، كك  كأهفْ  ،يصبحكا قادة أفْ  اْلق ياده
كبنيس كقد قاـ عدد مف العمماء أمثاؿ )جاردنر  ،يكتسبكا تمؾ الصفات المطمكبة في شخص القائد

Gardener and Bennis ككيفية ممارستيـ  ،عدد مف القادة إلى( كتبنكا ىذه النظرية كنظركا
ك التي أسيمت في ككنيـ قادة. أذلؾ استنتاج السمات التي تمكنيـ محاكليف ب ،لمقيادة

 (29: 2001)القحطاني،
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 النظريةِالموقفية: .3

يتمتع بيا أك مف ناحية األسمكب  اىتمت النظريات السابقة بالقائد مف ناحية السمات التي
ةكالسمكؾ الذؼ يتبعو في عممية  ىذه النظريات غير كافية في إ ف  ، كاعتبر بعض الكتاب اْلق ياده

ةتحميل فعالية  القائد الناجح ىك القائد ف  أ لباحثكف بدراسات مختمفة مف منطمقكلذلؾ قاـ ا اْلق ياده
يتبلءـ مع الجماعة خبلؿ كقت محدد لمعالجة مكقف الذؼ يقدر عمى تعديل أسمكبو كتكييفو بما 

ةكبذلؾ نجد فعالية  ،معيف كبشخصية الجماعة كالمكقف أك  ،تتأثر بشخصية القائد كأسمكبو اْلق ياده
ة ألنو يؤثر عمى مدػ قدرة القائد فيالحالة كالمكقف لو أىمية كبيرة في التأثير عمى عممية   اْلق ياده

 (26: 2010صر،نجاز ما ىك مطمكب منو. )ناإ
 

  النظريةِالوظيفية: .4
ة  ،فتساعد الجماعة عمى تحقيق أىدافيا ،في ضكء ىذه النظرية تقـك بكظائف الجماعة اْلق ياده

كعمى ذلؾ فميس  ،كحفع تماسؾ الجماعة ،عضاءتهْحسيف العبلقات القائمة بيف األك  ،كتحريؾ الجماعة
ة شخص كاحد بل يقـك ب أف مف الضركرؼ   .(54:2013)الختاتنة،  خاص.عدة أشاْلق ياده

 
 النظريةِالتفاعمية: .5

ةفي  م تهغهي راتتقكـ ىذه النظرية عمى أساس التكامل كالتفاعل بيف كل ال  كىي: اْلق ياده
 القائد كشخصيتو كنشاطو في الجماعة- أ
 المرؤكسكف )اتجاىاتيـ كحاجاتيـ كمشكبلتيـ(- ب
 ا كأىدافيا كديناميتيا(يخهصائ صالجماعة نفسيا )بناؤىا كالعبلقات بيف أفرادىا ك - ت
 المكاقف كما تحددىا العكامل المادية كطبيعة العمل كظركفو.- ث

 
دراؾ القائد لنفسو ،كتركزت ىذه النظرية عمى تفاعل القائد مع المرؤكسيف دراؾ  ،كا  كا 

دراكو ليـ ،المرؤكسيف لو ةكاإلدراؾ المشترؾ فيما بينيـ لمجماعة كالمكقف، فيي تعد  ،كا   اْلق ياده
 (245: 2006)عميمات،اجتماعي. فاعل عممية ت
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ِ:اتأىيلِالقادةِأكاديميًِ:6.1.2ِ
إ ف  القادة العسكريكف ىـ مف يشكمكف مستقبل األمـ ألنيـ يممككف الق درات البلزمة في التأثير 
ر ي ة اإلبداعية، كالقائد في منظكر اإلسبلـ صاحب مدرسة  ْسكه عمى مرؤكسييـ كرفع مستكياتيـ اْلعه

 ،ضع عمى رأس اىتماماتو إعداد معاكنيو كمرؤكسيو كتأىمييـ ليككنكا قادة في المستقبلي ،كرسالة
خبلص، كتقكـ نظرية اإل   سبلـ في إعداد القادة كيتعيدىـ بالرعاية كالتكجيو كالتدريب بكل أمانة كا 

 ،ةيتحمى بصفات اْلق ياده  أفْ ك  ،يكتسب القائد صفات المقاتل أفكىي  ،كتأىيميـ عمى أساليب عديدة
ة الفعمية لبعض المياـ المحددة كما لك  ،يشارؾ في التخطيط لممعارؾ أفك  في  كافكيتكلى اْلق ياده

 أفْ يككف ممم ا بجميع أعماؿ مرؤكسيو كمف تحت قيادتو حتى يستطيع  أفمعركة حقيقي، ك  افميد
ة سبلح كليست معرك ،ف  المعركة ىي معركة أسمحة مشتركةأل ؛صيةيـ التخص  يـ في خطط  يناقشه 

القتاؿ فستككف النتيجة  اف  ذا لـ يتحقق التزامف كالتكافق بيف جميع أنظمة المعركة في ميدا  بعينو، ك 
 (.2008الفشل. ) المنتدػ العربي لمدفاع كالتسميح 

ي ةدورِالكمياتِ .1 ر  ِفيِتأىيلِالقادة:ِاْلع ْسك 
ديدة بمفاىيـ جه  تخكض معركة   أفْ الجيكش المعاصرة تتعرض ألخطار كبيرة تكمف  في إ ف  

ىذا ىك ما ينصب  عميو اىتماـ عناصر تحميل المعارؾ كالعمميات الحربية التي إ ف  قديمة، بل 
لتستخمص منو الدركس المستفادة الكاجبة التطبيق فيما قد يتمك مف معارؾ  ؛تنشط مع كل قتاؿ

 حتى ال يتكرر الخطأ نفسو مرتيف.
ر ي ةاْلعه المعاىد كالكميات إ ف  كبالمثل ف حاطة تيا مف اإلطمبه  لتمكيف   تبذؿ قصارػ الجيد   ْسكه

ة، كركائز ة كالفني  داري  المنطقي في عناصرىا القتالية كاإل الت ْفكيرد، ك بالمحتكػ الصحيح لمعركة الغه 
ليـ النصر. كمف الطبيعي  خرػ التي تضمف  يقة، كسائر العكامل اإليجابية األ  النجاح كالفشل الدق

كتثقيف كتدريب ىؤالء القادة بما يتناسب مع  تهْعميـلى تطكير مناىج إلحاجة الماسة ا تبرزه  أفْ 
لى مستكيات قيادية أفضل، خاصة كقد صارت الجيكش إق درات القتالية لمكصكؿ بيـ تنامي تمؾ ال
ـ   تستقبل كل   إلحاطة  ؛خاصة لى دكرات تدريب  إ  أغمبو  الجديد، الذؼ يحتاج   الكثير مف العتاد   عا

و في المياـ حتى يتقنكا استخدامه  ؛و كدكره في المعركة المشتركةق دراتو ك خهصائ صلقادة كالقكات با
 .(39، 2014، )المطيرؼ حيحة. ماكف الص  المناسبة كاأل
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ةأىميةِ .2 ِ:فيِالمجاؿِالعسكرِيِاْلق ياد 

 ة.ْلق يادي  اكاألساليب  اْلق يادهةك مؤسسة عمى طبيعة أك فشل أؼ تنظيـ أك جماعة أيتكقف نجاح  .1
ةتعمل  .2 األمر الذؼ  ،فراد عمى نحك فعاؿالتأثير في سمكؾ كاتجاىات األه  عمى اْلق ياده

 كال سيما في األكقات العصيبة. ،يساعد في تحقيق األىداؼ
دييـ إلى القادة الجديديف الذؼ ل ،كال سيما تمؾ النامية منيا ،حاجة المجتمعات المتزايدة .3

دارة األ  ،سميةر  الغير سمية ك سات كالجماعات الر  ماؿ كالمؤس  عالقدرة عمى تنظيـ كا 
 قاء كالتطكير كاالستمرارية.تيا عمى االرت  يا لمساعده ئ  أهداكالعمل عمى تطكير 

مف فعالياتيا كال سيما تمؾ  حد  تك  ادةه يالق ديدة التي تكاجو  شكبلت العه ؼ عمى الم  التعر   .4
ك أه ك المشكبلت التي تتعمق باألفراد أ ،التي ترتبط ببيئة العمل كاألنظمة المعمكؿ بيا

ة، األمر الذؼ يساعد في تكليد حية كالجسمية كالنفسية لمقاده ب الص   تمؾ ترتبط بالجكان  
 ىذه المشاكل كأساليب معالجتيا. عهفعمكمات الكافية ؼ كالمه المعار  

ةة حكؿ ساىمة في تكليد المعارؼ النظامي  لم  ا .5  ؛يبيا الفعالةسالأك  ،ككسائل تطكيرىا ،اْلق ياده
 .(44، 2013عداد كتدريب القادة في مختمف القطاعات. )الختاتنة، إ لبلستفادة منيا في 

 

ي ة:7.1.2ِ ر  ةِاْلع ْسك  ِ:مستوياتِاْلق ياد 
ة .1 ِالمباشرة:ِاْلق ياد 

ؿ عتبر الخط  ت   ةفي  اأْلهك  ر ي ة اْلق ياده ْسكه يعتاد  غيرة مف الجيكش التيد في التنظيمات الص  كتكجه  اْلعه
 عمى رؤية قائدىـ طكاؿ الكقت. فييا المرؤكسيف 

ة .2  التنظيمية:ِِاْلق ياد 
كتعامل القادة  ،ة آالؼ مف المرؤكسيفمئات إلى عد   مع عدة   اْلم ْستهكػ القادة في ىذا  يتعامل  

نما يتـ عبر عدد مف المستكيات ،اىنا مع المرؤكسيف ليس مباشر   ةكتختمف عف  ،كا  المباشرة  اْلق ياده
 بالدرجة كليس بالنكعية.

ةِالستراتيجية: .3  اْلق ياد 
عداد الجيش لميامو ا  ك  ،كتحديد المكارد ،القادة في ىذا اْلم ْستهكػ ىـ المسئكلكف عف تأسيس ىيكل القكة

 .(75، 2003كبيئة تحكؼ مشاكل كبيرة التعقيد. )القحطاني،  ،كيعمل القادة بظركؼ متصمة ،المستقبمية
 

ة تأىيػػل ي ػػة، كأىم   القيػػادة العسػػكري   ات  كنظري ػػ كمبػػادغ   أنمػػاط   مػػف معرفػػة   ال بػػد  و ن ػػإ كيمكػػف القػػكؿ  
يػارات كمعرفػة ة فػي تنميػة المه ات العسػكري  ي ػكدكر الكم    ،ةالعسكري   جاالت  في المه  ة القيادة  ي  القادة، كأىم   
الي معرفػة كبالت ػ ،التػي يحاكييػا القيػادة   نمػط   معرفػةه  القائػد   يسػتطيعه حتػى  ؛ة  القيادة العسكري   مستكيات  

 .عامل معياة الت  يـ كيفي  لفه  ة مستكيات القيادة  كذلؾ معرفه  ،يازات  خصائصيا كممي  
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ى

 اِلَمكاراتىاِلِقوادّوظىاِلَطْدَكِروَّظالمبحثىالثاني:ى
ى
ى

 :ِمقدمة1.2.2
 :ِتعريفِاْلم ياراتِاْلق يادي ة2.2.2
 :ِاْلم ياراتِاْلق يادي ة3.2.2

 
ِ
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ثالِْ ِالث انيِم ْبح 
ي ةةِاْلق ياديِ ِاْلم يارات ر  ِاْلع ْسك 

ِمقدمة::1.2.2ِ
 في التأثير عمى هتساعد   ميارات   أك بصفات   زه يتمي   أفْ  يجب   عسكرؼ    قائد   كل  ف  أه  شؾ   ال
ة أىداؼ كتحقيق مقاتميو سمكؾ   ر ي ة اْلق ياده ْسكه العبلقة  ـه ي  تف القائد   يستطيعه  كلكي فييا، يعممكف  التي اْلعه

ر ي ةو عمم   ىداؼه ة لكي يبمغ أه ميم   ميارات   يكتسبه  أهفْ  بد   فبلبينو كبيف المجاىديف  ْسكه  كيحققه  ،اْلعه
 عدكه كيرفع الركح المعنكية لدػ المجاىديف. يا ضد  التي يخكض   في معارك و   االنتصاره 
يهةة إلى تناكؿ أىمي   نا ىذه المداخمة  تقكد   ر ي ةة اْلق يادي   اتاْلمهيار  تهْنم  ْسكه ز  كتائب الشييد في  اْلعه ع 

اـ يف اْلقهس  ةف  أخاصة  ،الد  ر ي ة اْلق ياده ْسكه ةعف  اككيف   اتختمف كم   اْلعه  بالجيادالرتباطيا  ؛المدنية اْلق ياده
 مف دنس كتحرير الببلد   كالمحافظة عمى المقدسات   ،كممتمكات أبناء شعبنا أركاح  ك  أمكاؿ   كحماية  

 .كتيبة عسكرية كاحدة ة أكسري   ال يمكنو قيادة سة مدنيةمؤس  قائد  أعظـه إ ف  حيث ، الصياينة
العممي  يرتبط الجانب  ك ، خر فني  كاآل شقيف أحدىما عممي   اْلعهْسكهر ي ةة اْلق يادي   اْلمهيارات تهْنم يهةلا  ف  ك  

 كاليجكمية، كالجانبالدفاعية  اْلعهْسكهر ي ةالعمميات  ر  ة بالقكانيف كالمكائح كاإلجراءات التي تسي   مدػ المعرفه ب  
عمى  التي تساعد القائده  كالتحفيز كالفطنة كالمكىبةكالتأثير  كاإلبداع كالتدريببالتخطيط  الفني يرتبط  

 و.في كقت  ناسب الم   قهرارخاذ الة عمى ات   كمف ثـ القدره  ،البديية كسرعة   االبتكار  
كرسـ حدكد  ،داؼ  في تحديد األىْ  الفارؽ   عمى إحداث   ككف القدرةه ف ىـ الذيف يمتم  يالقادة العسكري  إ ف  

ل يجاد النظري   ،كياتاأْلهك   ا ىزيمة  م  ، كا  عظيـ ا نصر  م  ، إاْلعهْسكهر ي ةكخاصة في العمميات  ،ات االستراتيجيةكا 
نيا مسؤكلية   ،معرفيةة كالة كالفني  يـ الشخصي  ميارات   تهْنم يهة  إلى  ع  كىذا يرج   ،ساحقة يـ عمى أكتاف   مقاة  م   كا 
ال فالنتائج ال ت   ،أال يفعمكا ذلؾ اكليس خيار   ،غير عادية ككنكا شخصيات  يه  أهفْ قرركا  ألنيـ عقباىا  حمد  كا 
 الجند. ، كالخسارة تعني أركاحه العممياتي   العسكرؼ   اْلم ْستهكػ أك عمى  ،الشخصي   اْلم ْستهكػ عمى 
يهةكتدريب القادة العسكريكف عمى  تهْعميـفي  رئيسي  ال اليدؼه ا  ف  ك  ة ىك اْلق يادي  مياراتيـ  تهْنم 

 أهداءريف كتكجيييـ مف أجل الحصكؿ عمى أفضل اآلخه  يـ عمى قيادة  ق درات   يـ في صقل  مساعدت  
ي ةفي العمميات  ر  ْسكه  .اْلعه
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ِة:ِاْلق ياديِ ِاْلم يارات:ِتعريف2.2.2ِ
 ابح  بو الس   ما يكصف   عمل، كأكثر   كالماىر: الحاذؽ بكل    ،الشيءفي  ذؽ  ىي الح :لغة مهيارهةال

 ( 347ـ:2004جيد كالجمع ميرة. )الفيركز أبادؼ، الم  
المرغكب  داءه األه  نتج  ي   ؼ  لى تصر  إ   المعرفة   ة  القدرة عمى ترجمه  ىي  Skill مهيارهةال: ااصطبلح  ك 
 35... صاْلمهيارات ف بحث برنامج تدريبي لتطكير( م  99: 2005)طو،
خداـ أساليب كطرؽ ك تحقيق نتيجة باست  أ ،جراءإ   ك تنفيذ  أ ،ملعه  أهداءعرؼ بأنيا القدرة عمى كت  
 كنامية   بأنيا مكتسبة   اْلمهيارات   كتتميز   ل،كأفضه عمى أ  نتائجه  بما يحقق   ،ز  كالتحي   بالكفاءة   تتسـ  
يا في التي يعيش   مف البيئة   مهيارهةال كتكتسب   و،كتجارب   وكممارسات   و  خبرات   خبلؿ   مف اإلنساف  يا يكتسب  
 (67: 2010، كالممارسة. )قنديل تهْعميـكال نتيجة التقميد   المكتسبة تتمثل   مهيارهة  كىذه ال ،الفرد  

المذككرة  اْلمهيارات العسكرؼ عمى تفعيل   القائد   ىي قدرة   اْلمهياراتىذه  في كيقصد الباحث  
  .رؤكسيفأكثر مع المه  ككفاءة   المياـ بفاعمية   نجاز  إ   ل  جأيا مف كاستخدام  
ا  ف  بيا، ك  كالعمل   ىا مف خبلؿ التدريب  يمكف تطكير   مكتسبة   ميارات   ة  اْلق يادي   اْلمهيارات   تعتبر  
 التي تعمل   ة  كاألساسي   ة  الميم   اْلمهيارات  نظره ىي مف  مف كجية   ىا الباحث  التي اختاره  اْلمهيارات  

 ،ة بشكل جيداْلق يادي  و ق درات  و ك أهدائ  مف  ف  كتحس    ،لدػ القائد العسكرؼ   يارؼ  المه  اْلم ْستهكػ  مى رفع  ع
مل في العه  برة طكيمة  أصحاب خ   د عسكرؼ   قائ   لعشريفه  مكجية   است بانهة بعمل   كلقد قاـ الباحث  

ـ   كمستكػ عممي    ،اْلق يادؼ   و ىي في رسالت   بعة التي ذكرىا الباحث  الس   اْلمهياراتىذه ف  أه دكا أك   ،متقد
 العسكرؼ. بيا القائد   يتمتعه  أهفْ  التي ال بد   اْلمهيارات مف أىـ   
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ح :(2) رقم جدول ض   لنتائج العينية االستطبلعية  ي كه ة اْلق يادي   اْلمهياراتى لترتيب أكلكية اأْلهك 
ر ي ة ْسكه  كاختيارىا اْلعه

 العدد البيانات الشخصية ـ

1 
 
 اْلق يادؼ   اْلم ْستهكػ 

 15 قائد السرية
 4 قائد الكتيبة
 1 قائد لكاء

 20 اإلجمالي

2 
 

 سنكات الخدمة
 2 سنكات 5أقل مف 
 2 سنكات 10أقل مف 

 16 أكثر فسنكات  10
 20 اإلجمالي

 المؤىل العممي 3

 0 الثانكية العامة
 4 دبمـك

 9 لكريكسبكا
 7 دراسات عميا

 20 اإلجمالي
 

ح :(3رقم ) جدول ض    مف كجية نظر القادة اْلمهياراتكية أكل ي كه

 الت ْرتيب مهيارهةال ـ
 1 التخطيط 1
 2 اإلبداع 2
 3 حل المشكبلت 3
 4 اإلعداد كالتدريب 4
 5 التأثير 5
 6 العبلقات 6
 7 التحفيز 7
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ِ:ةاْلق ياديِ ِاْلم يارات:3.2.2ِ
ِ:التخطيطِوالرؤيةِالمستقبميةِ.1

 يحقق  التخطيط  ميارات   امتبلؾ   كبقدر   ،التخطيط   ىو عمقدرت   بو القائد   يتمتعه  فأه ما ينبغي  أىـ  
( ُعًٍْإر غذًخ ِٓ أىٍه ذثٌئ ادلؤِنني ِماعذ ٌٍمراي ًاهلل مسْع ) قاؿ تعالي: ،المفاجآت ب  كيتجن   ،النجاحات

  (.121آؿ عمراف: )
 النصره إ ف  بل  مكيف،كالت  صر الن   عمى تحقيق   كيعتبر التخطيط مف أىـ األسباب التي تعمل  

الفشل في التخطيط ا  ف  ك  ،خطيط كحسف التنظيـ العسكرؼ الت   ة  عمى قك   مف المكاقفه  في كثير   يتكقف  
طأ في الخه ا  ف  الجنكد، أك المئات، ك  راتيعني خسارة عشه  عممي    لمفشل، كبشكل   يعني التخطيطه 

الخاطئ عمى األرض يكمفنا  التخطيطه  جديدة، لكف   مف كرقة   أكثره  ال يكمف   التخطيط عمى الكرؽ  
 .(203: 2005)األغا،  الكثير مف األركاح

عمى تحديد األىداؼ  بأنو مجمكعة مف اإلجراءات التي تكفر القدرةه  عرؼ التخطيط العسكرؼ  كي  
ميع، فيك مختص بمف يدير يككف لدػ الجه  أهفضكح، كىك ال ينبغي كك   دقة   يا بكل   ح تطبيق  بلم  كرسـ م

ِ.(11: 2011تو. )فمسفة الميداف، ي  ه لدػ الجميع يعني ذىاب قيمتو كحيك جكده ك إ ف  المعارؾ، حيث 
أة المفاجه  مف حدكث   ك يقمل  أ يمنع  العسكرؼ  التخطيط في أمكر الحياة كالعمل أهف  كيرػ الباحث 

كقاتنا أ ما يشغل  ا  ف  ك  ،بعد ذلؾ بالتخطيط لو بدأته ثـ  ،هما تريد   تعرؼه  أهفلذا عميؾ أكال  ،غير السارة
األعماؿ ا  ف  ك  ،ا في التخطيطكالتي ىي غالبا ما تككف قصكر   ،نال التي تكاجي  المشاك   غالبا ىك معالجة  

 سبق ليا.خطيط الم  لعدـ الت   متكقعة  ك  طبيعية   ك المتكقفة ىي نتيجة  المتأخرة أ
ِ
 :البداعِوالبتكارِوالتجديدِ.2

دكما  كيحاكؿ   ،التجريب كحب   ،ريغيالت   كحب   ،بداع مف يتصكؼ بو الخركج عف التقميداإل   يميز  
دت ق  فقد ع   ،نا ىذاخاصة في عصر   رؽ جديدة لمعمل، كيأخذ مكضكع اإلبداع أىمية  بط   الت ْفكيره 
راساتالبحكث ك  فت مئات  ل   ككتبت كأ   ،تراالمؤتمه  عشرات   مف الكتب  كبيرة   فت أعداد  ل   أك  ،الد  

 ،وتنميت   بله كس   ،تككينو   كتفصل كتقترح طرؽه  لتشرحه  ؛بداعالمقاالت في مكضكع اإل  كالنشرات ك 
ثارة الف   ،المبدعيف تربية   ككسائله  ر ي ةة الكميات لدػ طمبه  كر اإلبداعي  كا  ْسكه القائد إ ف   ،كالجامعات اْلعه
فييا عكامل  كيبث   ،و باستمرار  أىدافه  ر  طك  ي  ك  ،كالحيكية كالتقدـ ة  بعكامل القك   ىك الذؼ يدفع   الناجحه 
 كانبياف جه جديدات بمختمه الت   ة  ىا مف خبلؿ مكاكبه تطكيره  بما يضمف   كالتجديد   بداع  كاإل  ، الخمق

 .( 120,114: 2004)حسف،  
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كتحفيزىا  األفكار اإلبداعية   بيف تكليد   لقد جمعه  ،ة لكحدهإبداعي    مدرسة  الرسكؿ ملسو هيلع هللا ىلص افه لقد ك
أه ىاكتشجيعيا كتطكير    فتعجبك منيا كل   ،يالـ يككنكا يعرفكنه  بداعات  ا   ـ ك ذىمتي  بأمكر أ قريش ، لقد فاجه

ي أشار الخندؽ الت ىا كفكرة  ز  اإلبداعية كيحف    األفكاره  ع  ج   يشه  كالسبلـ   عميو الصبلة   افه كما ك العجب،
، )القحطانية األحزاب كه الكفار في غز  ا ليهزيمة  ككانت سبب   ،رضي للا عنو الفارسي   افبيا سمم

171:2008.) 
ِ
راِرخاذِالالتحميلِوحلِالمشكالتِوات ِ ِ.3 ِ:اتق 

ا مف كف كثير  كل، له المشا و مف الممكف حل  ن  أ الناس   ىكذا يفكر   ،مشكمة   حل    كلكل    ،حل   مشكمة   لكل   
 ثمف.نو ال شيء ببل ، بمعنى أأصغره  ىذه الحمكؿ تتكلد عنيا مشاكل  

ل كاألزمات مف المشاك   تجعله أهْف كما عميؾ سكػ  ،مع المشاكل مر كيف تتعامل  أىـ ما في األإ ف  
   .مى ىذه المشاكلع كاالنتصار   ا لمنجاح  ز  ؾ متحف   يجعم   ببل شؾ    مر  ىذا األه  يا،كبينه بينؾ  تحد    لعبةه 
ة كعممي   ،رؤكسيفمف المه  عف غيره   القائده  ز  التي تمي    اْلمهيارات ىـ   أ مف  ات  قهرار اتخاذ ال مهيارهة   تعتبر  

بل لتحقيق األىداؼ، كيكاجو القائد العديد ل الس  ل كأفضه ل البدائ  بيف أفضه  ىي اختيار   قهرارخاذ الات   
 ،اكقد يككف ناجح   ،ة  بسرعة كبصكرة فكري   قهراره كقد يتخذ ال ،اتر قهرامف المكاقف التي تتطمب اتخاذ ال

كىك  ،الفعاؿ القائده  ز  اؿ ىك الذؼ يمي   الفع   قهرارفال ،ال تتكفر في كثير مف القادة مهيارهةكلكف ىذه ال
 .(90: 2010، )قنديلاليدؼ  الذؼ يحقق  

ةتعتبر  ات يكمية تتعمق قهرار  كف إلى اتخاذ  البشر يمجأ عامة   افه ات، فإذا كقهرار اتخاذ ال ىي فف   اْلق ياده
أ   القائده إ ف  مكرىـ الحياتية، فبشتى أ و إلى قمة تباع  ة، قد تذىب بو كبأمصيري   ات  قهرار  إلى اتخاذ   يمجه
 ،اتقهرار إلى الشجاعة في اتخاذ ال قائدا يفتقد   الفشل، كلف تجده  بيـ عمى حصيمة   مقيك ت  ، أالنجاح

البشر  المتأمل في حاؿ   كتبعاتو، كلعل   قهرار  لعف منطقة ا ا كىك بعيد  منصب   مد رجل  يتق أفْ  كمستحيل  
 ،نتيجة   يفرض   قهرارالف  كذلؾ أله  ،قهرارال يخشكف اتخاذه  البشر   ل  ج  ف  أه  تأمل كتدبر   يرػ بعد كثير  

 البسطاء. ك ، كال يطيقيا الضعفاء أل ىذه النتيجة ال يقكػ عمييا سكػ األقكياء فقطكتحم  
 (22: 2010) الفقي، 

ِ
ِ:مياراتِالعدادِوالتدريبِ.4

راساتك  البحكثه إ ف   ة ف  اديثة في ميدالحه  الد   ة يمكف اكتسابيا اْلق يادي   السمات  ف  أه ثبتت أ، اْلق ياده
ة، كمكاقف العمل، اْلق يادي  داـ كالمشكبلت كالمكاقف ا مف التدريب، كمف خبلؿ االلتحاـ كالص  أيض  
ة، فيي اْلق يادي  بيا أعباء  التي يكاجو   ق دراتالقائد بال ة الفردية لـ تعد تكفي لمد   اْلق يادي  المكاىب  كحتى

لى ال ،تحتاج إلى الصقل يهةكا  عمى أدكات  الحصكؿه  لو   بات، كتتيحه كالث   حتى تتيح لو الصمكده  ؛تهْنم 
 .(110: 2004سميمة. )حسف،  ات  قهرار جديدة التخاذ 
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مف خبلؿ  نصر البشرؼ  الع   كفاءة   إلى رفع   تيدؼ   كعممية   عممية   كسيمة   و  بأن   يب  كيعرؼ التدر 
يهة  ك  ،وق درات  ثقل   ي  التكازف الحقيق تحقيق   افكتغير اتجاىاتو كتزكيده بالمعمكمات لضم ،،وميارات   تهْنم 

العممية التدريبة ك  ،أخرػ  مف ناحية   ةكالنتائج المحقق ،ة مف ناحيةي  المنشكد بيف األىداؼ التدريب
الذؼ يتفق  مر  ا، كىك األمستمر   اعممية منظمة مستمرة، فمف السمات المميزة لمتدريب ككنو نشاط  

،و كمفيكمو الحقيقمع مضمكن   و بحاجة  كخبرات   ي  تهْعميممستكاه ال افك اأي   العامله  الفرده إ ف  إذ  ي 
يهة  ل لى المزيد  إ   مستمرة    ،اْلمهيارات إلى ثقل   ة تيدؼ  ي  التدريب و، كالعممية  كمعمكمات   وق درات  و ك ميارات   تهْنم 

يهةك   (188: 2007، )تكفيقر االتجاىات. كتغي   ،كزيادة المعمكمات ،ق دراتال تهْنم 
كلكنيا فرصة  ،الكاعي المتفتح افه نستخمق اإل أهفالتدريب ال يمكف  عمميةه ف  أ كيرػ الباحث  

تكفر لدػ يه  أهفبشرط  ؛أفضل لى مستكػ  ـ مف مستكاىـ الحالي إلبلنتقاؿ بيلؤلفراد  ذىبية تتاح  
راالمتدر    القدرة كالرغبة. ب عنص 
 

ِ:القدرةِعمىِالتأثيرِفيِالخريفِ.5
ةعناصر  التأثير مف أىـ   عمى القدرةه إ ف   التي تتمثل فييا  ةه التنفيذي   بل إنيا تعتبر الخطكةه  ،اْلق ياده
عتمد عمييا مف أنكاع التأثير التي يه  إلى عدد   العديد مف الكتاب   كيشير   ،لمقيادة   الفعمية   الممارسة  

 يمي: كما كىي ،عمى المرؤكسيف في التأثير   القائد  
ك ، أقابيديدىـ بالع  كته  ،تباعاأله كتخكيف  ،كراه  اإل   ىعم القائد   مبني  عمى قدرهة   التأثير القسرؼ:

 .عض المميزاتف به م   افالحرم
 مف قدرة   وفراد مف خبلؿ ما يممك  عمى األ التأثير   القائد عمى : كنعني بذلؾ قدرةه أةالتأثير بالمكاف

 اتو.تهْعميمباعيـ لت  كا ة المرؤكسيف لتكجييات القائد  عمى المكافأة كالتحفيز نظير استجابه 
 لمنصب.  ا قكة التي يستمدىا القائد مف شرعي ة  مطة أك الىذا التأثير ىك الس   : كمنبع  الشرعي التأثير  

 .ياعرفة التخصصية التي يمتمك  أك الخبرة كالمه  مهيارهةالتأثير ىك ال : كمنبع  التأثير المعرفي
 .األشياء عمى الحكـ في الشخص القائد الذاتية مف قدرة   النابع   : كىك التأثير  ةتأثير المرجعي  

 الشخصية. كالسمات   مف الصفات   يكي المنبعث  : كيسمى بالتأثير الكرزماتتأثير السمات الشخصية
ك أ االجتماعي   أك مف خبلؿ مركزه   ،و مف دعـ القيادات العميا لو: ما يممك  تأثير القرينة

 ( 13:2008 القحطاني،). السياسي
 

 ،كاإلقناع ،كاالىتماـ باإلنسانية ،ي  العاطف مف أبرز كسائل التأثير التحريؾه إ ف  : التأثير
بيعة اإلنسانية الط   ة فيـه حريؾ العاطفه كيستمـز ته ، القائد باآلخريف تجاه عبلقة   فاكالعاطفة صماـ األم

كىذا ما فعمو  ،في أكقات األزمات اصبح ضركري  ف ي  العكاط تحريؾه ا  ف  ة ك خاص  ، ة حاجاتياكمعرفه 
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كلـ  ،قبائل العرب كبعضه  افأعطى قريش   ،تكزيع الغنائـ بعد غزكة حنيف في حادثة   للا  رسكؿ  
التي  يمةة الم  العاطفي   صار، كمف األمكر  لعكاطف األنْ  محركة    وفكانت كممات  ، ارصيعط  األنْ 

اؿ يتمثل المعاني الفع   كالقائد   ،بأنو ميـ لديو الذؼ ي شعر اآلخر   خمق الكفاء ـ  يتحمى بيا القائد المسم
ـ  مف مكاقف   ة في كثير  ة العاليه الكجداني   يجعل الناس  ابشري   انو كائن  كك  ف  اباإلنس القائد   و، ككذلؾ اىتما
 (26: 2006مف كاف. )الشاش، اتيـ كائن  فييـ إنساني   ؛ ألنو يحترـ  كيحترمكنو القائده  يكبركفه 
 

ِ:العالقاتِبيفِالقائدِوالتباعِ.6
ة  اآل الذؼالقائد المتميز إ ف   ف  أه المعرفة  ل معيـ بنجاح يعرؼ حق  ريف كالتعام  خه يتقف دائما فف قياده

ـ  الح   العمل تعطي يفه قكان  أفعمى  و يعمل  ن  ، إ ال أه بيا كتنفيذىا ق لمرئيس في إصدار أكامره لمعاكنيو لبللتزا
كترقى لمرتبة الطمب ال صيغة  ،لمتنفيذ كقابمة   ،قة كاحتراـبر   ات صادرة  تهْعميم في صكرة   األكامر   تككفه 

، ة  ه بطريقة نفسية راضيه ادرة مف قائد  مبات الص  ط  مبنفس راضية ل دائما يستجيب   سرؤك مه الف  أله  ،األكامر
 (.66:2000 ديماس،التنفيذ ) ا صعبه ا كيككف عبئ   نفسي  مر الجاؼ الذؼ ال يمقى قبكال  بخبلؼ األ
ركرهةاالىتماـ بالعبلقات اإلنسانية يعتبر إ ف   حيث  ،ممحة مع االرتفاع في مستكػ المعيشة ضه

ا عمى طبلق  إ  كال يقتصركف  ،يـ النفسية كاالجتماعيةشباع حاجت  إ  لى إ  بدرجة كبيرة  يتطمع األفراد  
بار باعت   ،مكاجية احتياجاتيـ الفسيكلكجية، كزيادة االىتماـ بالعبلقات االنسانية في العصر الحديث

 لو شخصية   الفرده ف  أه الذؼ يؤمف ب كالقائد   كالتقدـ، ىك أساس التطكير كالتجديد   العنصر البشرؼ  ف  أه 
 كقادر   ،اا مكضكعي  تفكير   يفكره  فأه  ة قادر  تيحت لو الفرصه أ إذاكالفرد  ،ىا كاحترامياتقدير   ميزة يجب  مت

 (76: 2010، )قنديلرشيدة كمعقكلة.  ق درات  عمى الكصكؿ إلى 
كمف ذلؾ  ه،كعفك  و يا بحسف معاممت  كيجذب   القمكب، للا يتألف   رسكؿه  النبكية نجد   كفي السيرة  

للا  منذ  كيقكؿ جرير بف عبد للا: " ما حجبني رسكؿ   .ابشر  مف أكثر الناس  فافقد ك ،وم  تبس  
 (187: 1986، العسقبلني)في كجيي "  كال رآني إال تبسـه ، أسممت
 

ِ:مياراتِالتقديرِوالتحفيزِ.7
ر عمى كالتي تؤث    ،كافع األفرادعمى حاجات كده  القائد الفعاؿ ىك الذؼ يستطيع التعرؼه إ ف  

تتبع ىذه الحاجات مف حيث الحكافز التي  ثـ بعد ذلؾ يحدد   ،ـ لمعمل كاإلبداع  مككيـ كتدفعي  س
نحك  لمرغكب  يـ عمى السمكؾ اكتحث   األفراده  الحكافر التي تدفع   كأنكاع   نظـ   كتتعدد   ،نكاعياأنظميا ك 
 (72: 2010، ديل)قنة. ة كالمعنكي  ة كالمادي  ة كالسمبي  ىميا اإليجابي  كمف أ  األىداؼ،تحقيق 

ندما أعطى مثمة ذلؾ ع  أكمف  ،للا عنيـ يه رض ،وز أصحابه عميو كسمـ يحف    النبي صمى للا   فه اكلقد ك
 ،هصدره  ضربه  ثـ ،بخبرتو  كثق  فْ أبيا بعد  صبلحيات الميمة التي ككمو   ،ه إلى اليمفسفيره  ،بف جبل معاذه 

 (303: 2001البغدادؼ، )". للا  رضي رسكؿه ما ي  للا ل : " الحمد هلل الذؼ كفق رسكؿه اكقاؿ لو مشجع  
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 للا تعالى:  في سبيل   امنفق   فه العمرك بف العاص الذؼ ك قكلو  كمف تشجيعو    
 .(26: 2006،)الشاش(. 8: 1988الح " )ابف حباف، الص   جل  الح مع الر  " يا عمرك نعـ الماؿ الص  

 ،يـمعنكيات   ىي التي ترفع   فراد  نفسو كفي نفكس األه  في يا القائد  المعنكية التي يغرس   القكةه إ ف  
ل الرئيسية التي تحفز مف العكام   كالثناء   كالمدح   التشجيع   يـ إلى العمل، كيعتبر  كتدفع   ،يـكتنعش  
 فاؽ. فيو كال ن   ا ال كذبه صادق   ىذا الثناء   افه ما إذا كال سي   ،كالمثابرة   عمى العطاء   افه نساإل  

ز  لك "بى بكر الصديق ، فقاؿ في أمف صحابتو ؿ القائد عمى كثير  الرسك  أثنىكلذا   اف  يمإ ف ك 
ـ   اف  بي بكر بإيمأ  (.22: 2000ديماس، )أحمد. . ركاه "لرجح العال
 

كيرػ الباحث أف الميارات القيادية كاف ليا دكر كبير في تنمية الميارات العسكرية مف خبلؿ 
بو القائد قدرتو عمى التخطيط كبقدر امتبلؾ ميارة  أىـ ما ينبغي أف يتمتعاالستنتاج التالي: 

التخطيط يحقق النجاحات كيتجنب المفاجئات؛ كالقائد الناجح ىك الذؼ يبحث عف عكامل االبداع 
كالتجديد بما يضمف تطكير العمل العسكرؼ كمكاكبة التجديدات؛ كالقرار الناجح كالفعاؿ ىك الذؼ 

 لسمات القيادية يمكف اكتسابيا مف خبلؿ التدريب؛ يميز القائد في تحقيق أىدافو؛ كأىـ ا
تعتبر مف أىـ الممارسات الفعمية لمقيادة؛ كالقائد المتميز الذؼ  عمى اآلخريف كالقدرة عمى التأثير

كأف  أشد ساعات الميمة حمكة ىي التي تسبق الفجر، يتقف فف قيادة اآلخريف كالتعامل معيـ بنجاح؛ 
صعكبة ىي التي تسبق النصر عندما يتسمل اليأس إلى قمكب  الجند، كأهف  أشد ساعات المعركة 

ىـ نحك تحقيق اليدؼ المنشكد.  كىنا دكر  القائد أف يحف  زهىـ كيقكده
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ى
 المبحثىالثالث:ىالتجاربىالدولوظىللكلواتىاِلَطْدَكِروَّظ

ِ
ى

ِ:ِمقدمة1.3.2
ي ة2.3.2 ر  ي ةِاْلع ْسك   المريكيةِ:ِال كاديم 
ي ةِالسودانيةِي ةالُكم ِ :3.3.2ِ ر   اْلع ْسك 
ي ةِخالدِالممؾِ:ِكمي ة4.3.2ُِ ر  ِاْلع ْسك 
 :ِكميةِالقيادةِوالركافِالمشتركة5.3.2
ي ة6.3.2 ر  ي ةِف م ْسطيفِاْلع ْسك   :ِأ كاديم 

 
ِ
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ِالث ال ثِاْلم ْبح ث
ي ة ر  ِالتجاربِالدوليةِلمكمياتِاْلع ْسك 

ِ

ِ:ِمقدمة:1.2.3
ر ي ة اْلق يادي ة مف خبلؿ ما إ ف  الكميات  الْ  ْسكه ر ي ة ليا دكر  كبير  في صقل  اْلمهيارات اْلعه ْسكه عه

ر ي ة كاْلمهيارات  ْسكه تحتكيو مف برام ج كمناىج؛ لتدريب طبلبيا كالمنتسبيف إلييا في العمكـ اْلعه
بلرتقاء بأفراده، كباألخص الميدانية اْلق يادي ة، حيث إ ف  كاقع المقاكمة الف مهْسطينية بأمس   الحاجة ل

ر ي ة لرفع  مستكاىـ اْلق يادؼ  كالميارؼ،  ْسكه القادة الميدانييف، كذلؾ مف خبلؿ إ لحاق يـ بالكميات اْلعه
ر ي ة، كذلؾ لمكصكؿ  إلى الق درات  ْسكه كالمهزج بيف الخبرة الميدانية كالمعرفة الثقافي ة في العمكـ اْلعه

اـ عمى قدر مف كاْلمهيارات التي يككف بيا ا تائ ب اْلقهس  لقائد العسكرؼ  في المقاكمة، كخاصة كه
اـ  ر ي ة كالتدريبات الميدانية، ككاف لكهتائ ب اْلقهس  ْسكه التحدؼ كالقدرة في مكاجية العدك في الخطط اْلعه

ت ؿ الجانب الميارؼ  اْلق يادؼ  لدػ مجاىدؼ كه ائ ب السبق في إنشاء كمية عسكرية تخدـ بالدرجة اأْلهك 
ر ي ة. ْسكه ي ة ف مهْسطيف اْلعه اـ كىي أهكاديم   اْلقهس 

ر ي ة، يعدكف أنفسيـ  ْسكه ر ي ة كالمرشحيف لقيادة التشكيبلت اْلعه ْسكه إ ف  الطبلب في الكميات اْلعه
ة في البيئة سريعة التغيير، تحديات  لقيادة الجنكد في القكات القتالية، كتطرح مسئكليات ىذه اْلق ياده

ر ي ة عمى رفد المؤسسات العسكرية بخرجيف كثير  ْسكه ة تكقع الرىبة في النفس. كتعمل الكميات اْلعه
 مسمحيف بالعمـ كالمعرفة.

ِ

ي ةِالمريكيةِ)2.3.2 ر  ِ(:USMA:ِال كاديم ي ةِاْلع ْسك 
ر ي ة األمريكية الخهمس، إذ تأسست س الك م  ي ةتعتبر ىذه  ـ األكاديمي ات اْلعهْسكه  1802نة مف أقده

ر ي ة  لمرجاؿ كالنساء، كمدة  ْسكه ةكتختص  بتدريس العمكـ  اْلعه راسه أربع سنكات، كمقرىا في منطقة كست  الد  
ي ة إما بالت قدـ مباشرة إلييا، أك  ر ي ة األمريكية بكالية نيكيكرؾ، يمتحق  األفراد  باألهكاديم  بكينت اْلعهْسكه

ي ة تحت صفة "ضباط تحت التدريب"،  رس الطمبة  كيد بترشيح مف أحد أعضاء الككنجرس، باألهكاديم 
ر ي ة إجباري ا بمجرد التخرج مقابل االلتزاـ بالخدمة ،بالكامل الجيش األمريكيكعمى نفقة  كيمتحق ، اْلعهْسكه

ي ة في ربيع كل عاـ حكالي   ،متدرب تقريب ا في كل عاـ 1000متدرب ا، كيتخرج فييا  1300باألهكاديم 
ر ي ةفي  البكالكريكسحامميف درجة  ،مبلـز ثاف  برتبة  أهداء  تقييـه  مع سيرة ذاتية تتضمف   العمـك اْلعهْسكه

كمشاركتو اإلجبارية في األنشطة الرياضية  ،كنزعتو اْلق يادي ة ،و األكاديميالمتدرب عمى أساس أدائ  
ي ة ىي فميم  ى المتدرب بما يسمى "قانكف الشرؼ لممتدربيف" يتحم   أفْ التنافسية. كينبغي  ة ىذه األهكاديم 

تهْعميـ  كتدريب  كزرع الركح المعنكي ة كبناء الشخصية اْلق يادي ة التي تحمل قيـ العدؿ كالشرؼ كالدكلة، 
ي ة، في الدراسي البرنامج كيتضمف  .اختياري ا مقرر ا 12ك إجباري ا، دراسي ا مقرر ا 32 األهكاديم 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85_%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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ا، 17 يكجد، كذلؾ كما. مجاال   30 نحك بيف مف دارستو مجاؿ الطالب يختار  .اختياري ا تخصص 
ةأف   مف الرغـ كعمى راسه  الجيش في لمخدمة أساسية، بصفة الخريجيف، تؤىل بكينت كست في الد  

ة مجاالت أف  اتساع إال األمريكي، راسه ة.  المسؤكلية تحمل عمى العممية كالتدريبات كتنكعيا، الد   كاْلق ياده
(www.usma.edu(   ة(.ة األمريكي  ة العسكري  لؤلكاديمي   ليل اإلرشادؼ  )الد 

 
ي ةِالسودانية:ِِالُكم  ي ة:3.3.2ِ ر  ِاْلع ْسك 

بغرض  تأىيل  1905الحربية السكدانية كمدرسة  حربي ة  في الخرطكـ في عاـ  الك م  ي ةافتتحت 
بعد انتقاؿ  1948تعمل  ضمف إطار مدرسة المشاة في عاـ كادر مدر ب  مف الضباط، كبدأت 

الحربية  لكحدىا حتى تـ نقميا لكادؼ سيدنا في عاـ  الك م  ي ة، كبقيت 1960مدرسة المشاة في عاـ 
ترك  ز  عمى تخريج  ضباط   1974الحربية منذ نشأتيا كحتى عاـ  الك م  ي ة، كانت مناىج 1969

، يمنحكف الدبمـك العسكرؼ، كي ككنكا قادريف عمى تنفيذ المياـ التي يكمفكف بيا في المجاؿ العسكرؼ 
كانتياج مسمؾ العسكرؼ  المنضبط، كما يطمب و ذلؾ مف طاعة  كصبر  كقكة تحمل كرفع مستكػ 
يهة الشخصية اْلق يادي ة،  المياقة البدنية لدػ الطبلب، كتدريبيـ عسكري ا عمى أعمى الم ستكيات كتهْنم 

ر  في جميع مجاالت العمـك كاعتمدت عم ىا بأسباب  التطك  ى نجاحاتيا كبمكغ أىداف يا عبر أخذ 
ي ة، كذلؾ مف خبلؿ تطكير المهناىج بما يكفل  الكفاءةه اْلق يادي ة كالتعبكية كاإلدارية  ر ي ة كاألهكاديم  ْسكه اْلعه

رة، ككيفية ا ر ي ة المعاص  ْسكه  لتخطيط العممي  الدقيق. كالتقنية، كذلؾ باستيعاب  العمكـ اْلعه
 )الدليل اإلرشادؼ  لمكمية الحربية السكدانية(

تيتـ  بصقل   الك م  ي ةالحربي ة السكداني ة " إ ف   الك م  ي ةكبي فه العقيد  خميل إبراىيـ حجك أحد  خر يجي 
ـ  ببرا يهة اْلمهيارات اْلق يادي ة لدػ م نتسبييا، كذلؾ مف خبلؿ االىتما ر ي ة، كالتي كتهْنم  ْسكه ة اْلعه مج اْلق ياده

تتناكؿ  التخطيطه مف خبلؿ كهضع عدة خطط لعمميات  عسكرية كمعارؾ نظامي ة كخط ة  ىجـك 
ريف مف خبلؿ  كدفاع، باإلضافة ل بلىتماـ باإلبداع كاالبتكار، ككذلؾ التدريب كالتأثير في اآلخه

ىا بعض المحاضرات العممية في ىذا الشأف، كتحرص  عمى  يهة ميارات  الت حفيز كالت قدير كتنفيذ  تهْنم 
رايا. )مقابمة مع الخريج عقيد خميل حجك(  مف خبلؿ تماريف عممي ة بيف الفهصائل كالس 

 
ي ة:ِخالدِالممؾِ:ِكمي ة4.3.2ُِ ر  ِاْلع ْسك 

ْسكه  الكميات نظاـ عميو ينص لما ىػ، كطبق ا1393رسمي ا عاـ الك م  ي ةافت ت حت   فإ ف  المياـ ر ي ةاْلعه
ر ي ة خالد الممؾ لكمية الرئيسية ْسكه فات عمى ليحكزه  الطالب كتدريب تهْعميـ: ) في تتمثل اْلعه  التي الص  
ر   أجم يا، مف الك م  ي ة تعمل   أخرػ  مياـ عدة   كىناؾ ،(المسمحة القكات في ضابط ا ليككف  تؤىمو  كتسخ  
ب اط تأىيل   دكرات عقد  :  ياأىم    كمف كالبرام ج، اإلمكاني ات ليا  الكطني، بالحرس   الجامعي يف الض 

http://www.usma.edu/
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كرات   طريق   عف فيو، اْلق يادي ة   الكفاءات   م ستكػ  رفع   في كالم ساىمة صة ، الد   كالن دكات الم تخص  
ر ي ة   ْسكه دمة في كاإلسياـ العممي ة ، اْلعه ة   المجاؿ   في العممي    البحث   خ  ، كمد  ةالد    العسكرؼ   الك م  ي ةب راسه

 أسبكع ا 16 إ لى15 مف منيا فصل   كل   يستغرؽ   دراسي ة، ف صكؿ ستة   عمى مكز عة سنكات   ثبلث  
راسي ة الساعات   عدد   كيبمغ    دراست و استكماؿه  لممتخر  ج   تتيح   معتمدة، بحيث ساعة( 132) الد  

ة   عمى حصكل و بعده  الجامعي ة مك  في البكالكريكس درجه ر ي ة، ـالع  ْسكه  الك م  ي ة مف المتخرج   كي عي ف   اْلعه
ة   أما.  مبلـز رتبة   عمى ة مد  راسه  عسكرؼ    منيج ذات كاحدة   دراسية سنة   فيي الجامعييف لمضباط الد  

، باط   تأىيل دكرة إتماـ شيادة بعدىا المتخرج يمنح عسكرية مادة( 23) عمى تشتمل   مكثف   الض 
د   ضابط   تخريج إلى الك م  ي ة مناىج   الجامعيي ف، كتيدؼ    تؤىمو التي كالتطبيقية العممية بالمعار ؼ مزك 

. ) بكاجبة كالقياـ العسكرؼ    لمعمل  (www.kkma.edu.saاْلق يادؼ 
 
ِ:وداففيِالسِ ِةشتركِ المُِِوالركافِ ِةِ ةِالقيادِ يِ :ِكم ِ 5.3.2

 كلـ يقتصرْ  ،ضابط   بو كل   يعتز   كأصبح ليا شرؼ   ،بة  طي   سمعة   كاألركاف   القيادة   ة  ي  ت كم   اكتسبه 
ديقة الص   ة األقطار  ت أيادييا إلى كاف  بل امتد   ،كدانييف فقطاط الس  ب  الض   كتأىيل   ىا عمى تدريب  دكر  
 تحته  29كرة رقـ كعقدت الد   ،غرػ الص   األركاف   ج دكرة  منيه  تعريب   ـ تـ  1995قيقة؛ كفي عاـ كالش  
 لت دكرة  ـ تحك  2003لعاـ  32كرة رقـ كاألركاف. منذ الد   ة القادة  ي  يف مف كم   ميف سكداني  شراؼ معم  إ

ة القيادة كاألركاف ي  ىي كم   الك م  ي ةة كأركاف مشتركة، ككذلؾ أصبحت إلى دكرة قياده  كاألركاف  القادة 
 الك م  ي ة،شؤكف  عمى تسيير   الك م  ي ة كقائد   الك م  ي ة ة كمجمس  ي  مى لمكم   األع المشتركة، كيقكـ المجمس  

القادة  في العاـ، دكرة   كاحدة   دكرة   د  القيادة كاألركاف المشتركة كتعقه  دكرة   الك م  ي ةب كالدكرات التي تعقد  
ي ائد لتكل  قيب كالر  الن   اط مف رتبة  ب  الض   كرة تأىيل  مف ىذه الد   األساسي   كاليدؼ   ،غرػ كاألركاف الص  

ـه  تقدير، كأف  عمى أقل   د  جي    رايا بتقدير  الس   قادة   دكرة   كالكحدات، كأف يككفه  شكيبلت  العمل في الت   ميا
 .، كأف يككف الئق ا طبي اكرة  الد   ه بحضكر  يكصي لو قائد  

 األجياؿ. عمى مر    ؼ  حتر الخبير الم   ابط  عداد الض  إلى إ  : تسعىالك م  ي ةرؤية 
ـ  الض   بتأىيل   الك م  ي ة: تقكـ الك م  ي ة ةرساله  بلث ة الث  ئيسي  ات الر  ه مف مختمف القك  اختيار   ابط الذؼ يت
دريب بأحدث عميـ كالت  ة عف طريق الت  حه سم  ات الم  قيادة األركاف بالقك  كظائف  عدادىـ لشغل  بغرض إ  
نيـ ة كتمك  ة كاإلنساني  العسكري   العمكـ   ميا في مختمف  راسات الع  رة خبلؿ الد   المعاص   قنياتكالت   الكسائل  
ؼ الذ المجاؿ الكطف، كذلؾ كفقه  ة لخدمة  العالمي   كالكسائل   ة  ي  قميمكاإل ة  ئكف الكطني  لماـ بالش  مف اإل  

م ح ؼ فيو القكات  تؤد    ة.ة الكطني  ي  يا االستراتيجرسالته  ة  المسه

http://www.kkma.edu.sa/
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 إلى:  لك م  ي ةاكتيدؼ 
ات شتركة كالقك  ة األركاف الم  شكيبلت كرئاسه كف بالت  ف الر  ي كظائ  اط لتكل  ب  تدريب الض   .1

 شكيبلت.كاألسمحة كالت  بلثة كمختمف اإلدارات ة الث  ئيسي  الر  
كذلؾ  ،ةة كالتدريبي  شتركة، كاإلداري  ة الم  ياـ القتالي  كف لتنفيذ المه اط الر  عداد القادة كضب  إ  .2

 ثة.بلات الث  عمكؿ بيا بالقك  صات المه خص  كفق الت  
 ة.ة كالعالمي  تكسيع المدارؾ في القضايا الكطني   .3
، كالمستكػ اتي  ات المشتركة، المستكػ العممي  ستكػ األعمى )العممي  ع لمم  طم  ت  ال .4

 (.االستراتيجي  
 ة.كالقيادي   ةة كتنمية القدرات اإلداري  ع الستبلـ الكظائف القيادي  التطم   .5

 شتركة(ة القيادة كاألركاف الم  ي  كم   )ات المشتركة. إلى ىيئة العممي   الك م  ي ةكتتبع 
 

ي ة:6.3.2 ر  ِ:ِأ كاديم ي ةِف م ْسطيفِاْلع ْسك 
صي  منذ نشأتيا عمى تمبية  احتياج  المه  ة  عممت األكاديمي   الفئة  ة مف خبلؿ استيداؼ  يداف التخص 

ختمفة، مف خبلؿ الم   ة  القيادي   مف المستكيات   ، كالتي شممت العديده لجياز العسكرؼ  في ا ة  القيادي  
، القسامي    لمقائد   ة  أساسي   التي تعتهبهر رهكيزة   ،ةرعي  ة كالش  ة كالقيادي  ة كاإلداري  يا العمكـ العسكري  إكساب  

ة يا المستقبمي  ت كمحاكر عمميا كرؤيت  ر في مساراطك  مف مراحل الت   العديده  ة  ت األكاديمي  كلقد شيده 
 ة. ة كالمنيجي  صي  خص  الت   مف البرامج   العسكرؼ    الميداف   الحتياجات  

ـ   ة لكل  يا االستيعابي  طاقات   بتحديد   ة  العسكري   ة  كتقكـ األكاديمي    الجياز   دراسي   كفق احتياج   عا
ـ  العسكرؼ   مبة الط   المختمفة؛ لترشيح   ة  صات العسكري  خص  كالت   كاصل مع األلكية  تقكـ بالت   ، كمف ث
تحديد  بعدىا الختبارات   الب  ة، كيخضع الط  طكير القيادي  الت   كقدرات يف الذيف لدييـ مؤىبلتالعسكري  

كعند  ،ةخصي  الش   المقابمة   الختبار   الطالب   ـ  ة، كمف ثـ يتقد  الب ضمف الف ئات القيادي  مستكػ الط  
 ة  مف اجتياز األكاديمي   فه ة؛ لكي يتمك  حي  كالص    ة  المياقة البدني   اختباره  يجتاز  الطالب   لبلختبار   اجتيازه  
ته ستكػ الط  لتحديد م   ىذه االختبارات   كتيدؼ   ،ةالعسكري   ةو في الب، كقدره راسه حصيل العممي، كالت   الد  

مياراتو  و في تنمية  ج  الب بعد تخر  الط  مف  يداف، كيمكف االستفادة  كمدػ االستفادة منو في المه 
مف خبلؿ  العسكرؼ    عمى الجياز   زة  ممي   ل إضافة  ة؛ ليشك   صات العسكري  خص  ة الت  في كاف   ة  القيادي  
ةتحكيل  راسه  ة(.ة فمسطيف العسكري  ة ألكاديمي  تعريفي   )نشرة. كاقعي    إلى تطبيق   الد  
 ة، كقادركف العسكري   العمـك في بمـكالد   درجة   لنيل   كأكاديمي ا سكري اع مؤى مكف  ةاألكاديمي   يجككخر  

ة  العدك    الكطف أرض   عف فاعلمد    ةالمسؤكلي   لتحم   عمى ، كىزيمة ييكني  الص   كمكتسبات و، كمكاجيه
 رسالةه  ي ةالك م   ق اـ، كتحق  جاىدؼ القس  و عمى مكاجية م  جيشو المنيـز معنكي ا، كالذؼ اعترهؼ بعدـ قدرت  
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 كقد أثبته  في فمسطيف، الميداني    الجيادؼ    العمل   في نيضة   اـلكتائب القس   ة  القيادة العسكري  
ة كقت كخاص   ككاجبات، ياـمه  مف إلييـ يككل ما أداء في الفائقةه  قدرات يـ كاعتزاز فخر   يجكف بكل   الخر  

 األسمحة، أحدث مع عاملالت   عمى يـقدرات   د  ؤك   ت عالية   ة  قتالي   كفاءة   كأظيركا ركب،المعارؾ كالح  
 ةاألكاديمي   في تكاجدىـ أثناء ةاإلنساني   ياـالمه  في ز  المتمي    يـبأدائ   ةالعسكري   اتظري  الن   أفضل كتطبيق

 دريبالت   في مرمكقة   مكانة   مف كصل إليو مجاىدكنا الذؼ ستكػ الم   يعكس امم   يـ،ج  تخر   بعد أك
باط اـ القس   لمقاتمي كتائب   ة  القتالي   كالكفاءة كالقدرة   ة  العممي   ة  كقد انعكست المنيجي   .العسكرؼ   كاالنض 
ة. عمى قطاع غز   ييكني  الص   امد( التي شن يا العدك  الص   )الجرؼأككؿ المه  العصف   خبلؿ حرب  

 .ة()مقابمة مع عميد األكاديمي  
ة ياسي  ؤية الس  كالر   كلة  الد  بقكانيف  منيا يمتزـ   يجه الخر   تجعل   ة في الكطف العربي  ات العسكري  ي  كالكم  

كلة، أما ة لمد  اعة الكاممه ة كالط  ممي  ، كتنادؼ في شعاراتيا بالس   كلةلمد   كاالنتماءه  لدييا، كتزرع لديو الكالءه 
كح ميف، مع رفع الر  دػ أبنائ يا المقات  ة لضي  عر  كح الت  الر   يا تزرع  ة أن  سكري  فمسطيف العه  ةه ز أكاديمي  ما يمي  
يـ عبير عف آرائ  عمى الت   كالقدرة   خاذ القرار  ات   ة  في عممي   ة العالية كا عطائ يـ مساحة  المعنكي  
أبك ـ ة. )مقابمة مع المقد  ة كالعسكري  القيادي   طكر في المناىج  الت   اتيـ، باإلضافة إلى مكاكبة  كشخصي  

 .ة(ة األردني  العسكري   ةالك م  ي  يج خر   عمر
 
 
 

ى
ى
ى
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ى

ىالمودانوظىالديراَدظنتائجى:ىالّثاِلث الفصل
ى

ىوإجراءاتكا.ىالديراَدظ:ىمنكجوظىاِلَأوَّلىاِلَمْبَحث
:ىتحلولىالبواناتىواختبارىالفرضواتىالّثانيىاِلَمْبَحث

ىونتائجىالمقابالت.
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
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ى
ىى

 وإجراءاتكاىالديراَدظمنكجوظى:ىاألولالمبحثى
ى
ى

 المقدمة:1.1.3ِ
ة:ِمنيج2.1.3ِ راس   الد  
ة:ِمجتمع3.1.3ِ راس   الد  
ةعينةِ:4.1.3ِ راس  ِالد  
ِمصادرِالبياناتِ:5.1.3
ةأداةِِ:6.1.3 راس   الد  
ة:ِصدؽِأداة7.1.3ِ راس  ِ)الست بان ة(ِالد  
ةاتِأداةِ:ِثب8.1.3 راس   )الست بان ة(ِالد  
ْحصائ ي ةِالمستخدمة9.1.3  :ِالساليبِال 

ة:ِخطواتِإجراء10.1.3ِ راس   الد  
 
ِ
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ؿِاْلم ْبح ث ِاْل و 
ةمنيجيةِِ راس  جراءاتياِالد   ِوا 

ِالمقدمة::1.1.3ِ
ةمنيجية  ىذا الفصل   يتناكؿ   راسه ـ   الد   ةاتباعيا، مف حيث منيج  التي ت راسه ػةكمجتمػع  ،الد   راسه  ،الد  
ػػػػةكعينػػػػة  راسه ػػػػةكأدكات  ،الد   راسه ػػػػةكخطػػػػكات إجػػػػراء  ،المسػػػػتخدمة ي ةْحصػػػػائ  كاألسػػػػاليب اإل   ،الد   راسه  ،الد  

 يانات.كمصادر البه 
ة:ِمنيج2.1.3ِ راس  ِ:ِالد  

يعػػرؼ بأنػػو المػػنيج الػػذؼ يتنػػاكؿ دراسػػة اعتمػػد الباحػػث عمػػى المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي، كالػػذؼ 
لقياس كما ىك دكف تدخل الباحػث فػي أحداث كظكاىر كممارسات قائمة مكجكدة كمتاحة لمدارسة كا

 (.43، 2000تيا )االغاء، مجريا
ة:ِمجتمع3.1.3ِ راس  ِ:ِالد  
ةمجتمع  ف  يتكك   راسه ي ةكخريجي  مف جميع طبلب   الد   ر ي ة ف مهْسطيف أهكاديم  ْسكه (، 320، كعددىـ )اْلعه

 كما ىك مبيف في الجدكؿ التالي:
ح :(4) رقم جدول ض   ةمجتمع  خهصائ ص ي كه راسه  الد  

ِالعددِالجماليِقائدِمجموعةِقائدِفصيلِقائدِسريةِكتيبةِوِقائدِلواءِةالفئ
ةعددِمجتمعِ راس   320 30 162 100 28ِالد  

 174 20 92 48 14ِعددِالعينة
ي ة)المصدر:  ر ي ة ف مهْسطيف أهكاديم  ْسكه  (2015 ،اْلعه

 

ةنةِ:ِعي ِ 4.1.3 راس  ِ:ِالد  
ي ػػػػة( مػػػػف طػػػػبلب كخريجػػػػي 175عػػػػددىا ) عشػػػػكائية منظمػػػػة تػػػػـ اختيػػػػار عينػػػػة  ف مهْسػػػػطيف أهكاديم 

ر ي ة ْسكه ة%( مف مجتمع 54، أؼ ما نسبتو )اْلعه راسه  .است بانهة( 174، كلكف تـ استرداد )الد  
 (Moore, 2003تـ حساب حجـ العينة بكاسطة المعادلة التالية: )

2

2
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 حيث:
Z  داللة   لمستكػ  المقابمة   ة  المعياري   : القيمة  :  (.0.05لمستكػ داللة  Z=1.96معمكـ )مثبل 
m  ر عنو بالعبلمة العشري  : كيعب  : الخطأ اليامشي :  (.0.05ة )مثبل 

ـ   ـ   تصحيح   يت  عادلة: ة مف الم  يائي  الن   المجتمعات   نة في حالة  العي   حج
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ةنة كتتمتع عي    راسه  التالية: خهصائ صبال الد  
ح :(5) رقم جدول ض   ةعينة  خهصائ ص ي كه راسه  اْلق يادؼ  بالنسبة لممستكػ  الد  

ِالنسبةِالعددِاْلق ياديِ ِاْلُمْست وِىِـ
 11.5 20 قائد مجمكعة 1
 52.9 92 قائد فصيل 2
 27.6 48 قائد سرية 3
 8.0 14 قائد كتيبة أك لكاء 4

ِ%174ِ100.0ِالمجموع
 

 27.6قائد فصيل، ك 52.9ك ،المجمكعات مكف قادةه يمث    11.5 نسبةه  أف   ف مف الجدكؿ  كيتبي  
 أك لكاء. قائد كتيبة   8.0قائد سرية، ك

ة ىـ مف القادة ة فمسطيف العسكري  ممتحقي أكاديمي   ةي  غالب ابق أف  الس   ضح مف الجدكؿ  يت  
 اـ.القس   يف في كتائب  الميداني  

ح: (6) رقم جدول ض   ةعينة  خهصائ ص ي كه راسه  بالنسبة لسنكات الخدمة الد  

ِالنسبةِالعددِسنواتِالخدمةِـ
 6.3 11 سنكات 5أقل مف  1
 28.2 49 سنكات 10أقل مف -5مف  2
 65.5 114 سنكات فأكثر 10 3

ِ%174ِ100.0ِالمجموع
 

مف  مكف أقل  يمث   28.2 ،ةلعسكري  في الخدمة ا سنكات   5مف  مكف أقل  يمث    6.3 ف  أ ف مف الجدكؿ  كيتبي  
 ة.     في الخدمة العسكري   سنكات   10مف  مكف أكثره يمث    65.5 ،ةسنكات في الخدمة العسكري   10

 عالية. خدمة   سنكات   ة ىـ أصحاب  ة فمسطيف العسكري  ممتحقي أكاديمي   أف   ابق  مف الجدكؿ الس   ضح  كيت  
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ح :(7) رقم جدول ض   ةعينة  خهصائ ص ي كه راسه  بالنسبة لمعمر الد  

ِالنسبةِالعددِالعمرِـ
 42.1 73 30أقل مف  1
 48.9 85 40أقل مف -30مف  2
 9.2 16 سنة فأكثر 40 3

ِ%174ِ100.0ِالمجموع
 

إلى  30ىـ مف أعمار   تتركاح   48.9ك ،عاـ 30مف  أعمارىـ أقل   42.1 ف  ف مف الجدكؿ أكيتبي  
 عاـ. 40كثر مف أ 9.2ك ،40
 باب.الش   فئةه  ابق أف أكاديمية فمسطيف العسكرية تستيدؼ  ضح مف الجدكؿ الس  يت  

ِ
ح :(8) رقم جدول ض   ةعينة  خهصائ ص ي كه راسه  بالنسبة لممؤىل العممي الد  

ِالنسبةِالعددِالمؤىلِالعمميِـ
 5.7 10 ثانكية عامة 1
 29.9 52 دبمـك 2
 58.1 101 بكالكريكس 3
 6.3 11 دراسات عميا 4

ِ%174ِ100.0ِالمجموع
 

 
دبمـك  مستكاىـ العممي   29.9 كأف   ،ةة عام  ثانكي   مستكاىـ العممي   5.7 ف مف الجدكؿ أف  كيتبي  
 عميا. سات  ادر  مستكاىـ العممي   6.3 كأف   ،بكالكريكس مستكاىـ العممي   58.1 كأف   ،طمتكس  
بلت ة مف حممة المؤى  ة فمسطيف العسكري  غالبية ممتحقي أكاديمي   ابق أف  ضح مف الجدكؿ الس  يت  
 ة.ة الجامعي  العممي  
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ح :(9) رقم جدول ض   ةعينة  خهصائ ص ي كه راسه  بالنسبة لطبيعة العمل الد  

ِالنسبةِالعددِطبيعةِالعملِـ
 6.3 11 إدارؼ  1
 31.1 54 خصصقائد ت 2
 62.6 109 قائد مباشر 3

ِ%174ِ100.0ِالمجموع
 

قائد  31.1 كأف   ،في العمل العسكرؼ   طبيعة عمميـ إدارؼ   6.3 أف   ف مف الجدكؿ  كيتبي  
 .في العمل العسكرؼ   مباشركفه  ىـ قادة   62.6 كأف   ،ةصات عسكري  تخص  
يـ ة طبيعة عمم  ة فمسطيف العسكري  يجي أكاديمي  ب كخر  طبل   ةه غالبي   بق أف  امف الجدكؿ الس   ضح  يت  

 .مباشركف  ىـ قادة  
ِ

ِمصادرِالبيانات::5.1.3ِ
ةتنقسـ مصادر البيانات في ىذه  راسه  إلى نكعيف، كىما: الد  

ػػػةكتتمثػػػل فػػػي أداة  أول:ِالبيانػػػاتِالرئيسػػػة: راسه (، التػػػي تػػػـ تصػػػميميا خصيصػػػا سػػػت بانهة)اال الد  
ي  لمتعرؼ عمى دكر  ر ي ة ف مهْسطيف ةأهكاديم  ْسكه يهةفي  اْلعه  ة.اْلق يادي   اْلمهيارات تهْنم 

راساتكتتمثل في  :ثانيا:ِالبياناتِالثانوية السابقة كاألدب السابق كما تحكيو المكتبات مػف  الد  
ةدراسات كأبحاث ككتب كمراجع في مجاؿ مكضكع  راسه  .الد  

 
ة:ِأداة6.1.3ِ راس  ِ:الد  
ـ   ػػةكػأداة لم نهةسػػت بااسػتخداـ اال تػ راسه ػ د  ػةبيا مػػع لتناس  راسه ـ  ، الد   ػيا خص  تصػػميم   التػػي تػ ؼ ا لمتعػػر  يص 

ي ػػةعمػػى دكر  ر ي ة ف مهْسػػطيف أهكاديم  ْسػػكه يهػػةفػػي  اْلعه بالمقػػاببلت حيػػث كتػػـ تعزيزىػػا ة، اْلق يادي ػػ اْلمهيػػارات تهْنم 
يػػػارات  ؼ  عػػػر  يف، كذلػػػؾ لمت  عسػػػكري   مػػػع قػػػادة   مقػػػاببلت   10بػػػإجراء  قػػػاـ الباحػػػث   يهػػػة اْلمه عمػػػى سػػػبل تهْنم 

يػػػارات اْلق يادي ػػػة مػػػف خػػػبلؿ  لئلجابػػػة عمػػػى سػػػبل   أسػػػئمة   بتكجيػػػو   اْلق يادي ػػػة، كقػػػاـ الباحػػػث   يهػػػة اْلمه  7تهْنم 
 مف:  ست بانهةف االكتتكك  ؛ رمحاك  
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 عمل(.، سنكات الخدمة، العمر، المؤىل العممي، طبيعة الاْلق يادؼ   اْلم ْستهكػ البيانات الشخصية: ) .1
 ( محاكر، كىي:7، حيث تـ تقسيميا إلى )ست بانهةمحاكر كفقرات اال .2

 التخطيط كالرؤية المستقبمية. مهيارهة 
 اإلبداع كاالبتكار كالتجديد. مهيارهة 
 ات.قهرار التحميل كحل المشكبلت كاتخاذ ال مهيارهة 
 اإلعداد كالتدريب. مهيارهة 
 القدرة عمى التأثير في اآلخريف. مهيارهة 
 العبلقات بيف القائد كالمرؤكسيف. مهيارهة 
 التقدير كالتحفيز. مهيارهة 

 : تمثػل أدنػى درجػة مكافقػة(،1حيػث )(، 10-1كقد تـ استخداـ مقياس عشارؼ التػدريج، مػف )
 : تمثل أعمى درجة مكافقة(.10ك)

 
ة:ِصدؽِأداة7.1.3ِ راس  ِ(:ست بان ة)الِالد  
ِالصدؽِمفِوجيةِنظرِالمحكميف: .1

( مػف المحكمػيف مػف أصػحاب الخبػرة كاالختصػاص، 12عمى عدد ) ست بانهةالتـ عرض ا
، كانتمػاء سػت بانهةات االتهْعميمػ، ككضػكح سػت بانهةمف أجل التأكػد مػف سػبلمة الصػياغة المغكيػة لبل

ػة، كمدػ صػبلحية ىػذه األداة لقيػاس األىػداؼ المرتبطػة بيػذه ست بانهةالفقرات ألبعاد اال راسه ، الد  
ـ    ميف.المحك    نظر   مف كجية   دؽ  ص  المف  د  تأك  ال كبذلؾ ت

ِاخمي:ساؽِالدِ صدؽِالت ِ  .2
ـ   بعػد تطبيقيػػا عمػػى  سػػت بانهةاال لمحػػاكر كفقػرات   سػاؽ الػػداخمي  صػػدؽ االت    أيضػػا حسػاب   كتػ

ػػػة( مػػػف مجتمػػػع 32قكاميػػػا ) ة  اسػػػتطبلعي   نػػػة  عي    راسه ، كمػػػف خػػػبلؿ إيجػػػاد معػػػامبلت االرتبػػػاط الد  
 ، كما ىك مكضح في الجداكؿ التالية:ت بانهةسلمحاكر كفقرات اال

ِ



[51] 

 

 

ح :(10) رقم جدول ض    ست بانهةمعامبلت االرتباط لمحاكر اال ي كه

رالِـ لل ةمستوىِال "Sigقيمةِ" معاملِالرتباط مْحو   د 
 0.01دالة عند  0.000 0.644 التخطيط كالرؤية المستقبمية مهيارهة 1
 0.01دالة عند  0.000 0.842 إلبداع كاالبتكار كالتجديدا مهيارهة 2
 0.01دالة عند  0.000 0.882 اتقهرار التحميل كحل المشكبلت كاتخاذ ال مهيارهة 3
 0.01دالة عند  0.000 0.719 اإلعداد كالتدريب مهيارهة 4
 0.01دالة عند  0.000 0.753 القدرة عمى التأثير في اآلخريف مهيارهة 5
 0.01دالة عند  0.000 0.869 العبلقات بيف القائد كالمرؤكسيف ةمهياره  6
 0.01دالة عند  0.000 0.651 التقدير كالتحفيز مهيارهة 7

اللهة( كمستكػ 30* قيمة ر عند درجة حرية )  (0.350( = )0.05) د 
اللهة( كمستكػ 30* قيمة ر عند درجة حرية )  (0.450( = )0.01) د 

 
ككل تتمتع بمعامبلت ارتبػاط دالػة  ست بانهةمع اال ست بانهةمحاكر االف  أق يتضح مف الجدكؿ الساب
 تتمتع بمعامبلت صدؽ عالية. ست بانهةجميع محاكر االف  أإحصائيا، كىذا يدؿ عمى 
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ح :(11) رقم جدول ض   رمعامبلت االرتباط لفقرات  ي كه  لمستقبميةالتخطيط كالرؤية ا مهيارهة مْحكه

 الفقرةِـ
معاملِ
 الرتباط

قيمةِ
"Sig" 

مستوىِ
لل ةال ِد 

 0.000 0.670 .فيِزيادةِقدرتيِعمىِالتخطيطِالكاديميةأسيمتِ 1
دالةِعندِ
0.01 

عمىِالستقالليةِفيِالرأيِوالفكارِِالكاديميةساعدتنيِ 2
ِبعيًداِعفِسيطرةِوتأثيرِاآلخريف.

0.721 0.000 
دالةِعندِ
0.01 

3 
كيفِأطورِالخططِوأجعمياِمقبولةِِالكاديميةنيِعممت

ِلدىِالعامميف.
0.609 0.000 

دالةِعندِ
0.01 

القدرةِعمىِتوظيفِالمواردِالمتاحةِِالكاديميةأكسبتنيِ 4
ِلتنفيذِالخططِوالمياـ.

0.714 0.000ِ
دالةِعندِ
0.01 

ِوالصرارِعمىِبموغِالىداؼِِالكاديميةرب تِ 5 ِالعـز في 
ِوالغايات.

0.745 0.000 
دالةِعندِ
0.01 

6 
فيِتطويرِقدرتيِعمىِاستقراءِِالكاديميةساعدتنيِ

ِالحداثِالمستقبميةِوالستعدادِليا.
0.769 0.000 

دالةِعندِ
0.01 

لالموازنةِبيفِالمياـِووضعِِالكاديميةعم متنيِ 7  0.000 0.726ِويات.اْل و 
دالةِعندِ
0.01 

جمةِوبمورةِتوجيياتِالقدرةِعمىِتِرِالكاديميةأكسبتنيِ 8
ة ِالعمياِإلىِبرامجِوجداوؿِعملِتنفيذية.ِاْلق ياد 

0.727 0.000 
دالةِعندِ
0.01 

إعدادِالخططِوأوامرِالعممياتِعمىِِالكاديميةعم متنيِ 9
ِمستوىِالوحدةِالقتالية.

0.704 0.000 
دالةِعندِ
0.01 

اللهة( كمستكػ 30* قيمة ر عند درجة حرية )  (0.350( = )0.05) د 
اللهة( كمستكػ 30* قيمة ر عند درجة حرية )  (0.450( = )0.01) د 

 
رفقػػرات ف  أه يتضػػح مػػف الجػػدكؿ السػػابق  رمػػع ال التخطػػيطِوالرؤيػػةِالمسػػتقبميةِم يػػار ة مْحػػكه  مْحػػكه

رجميػػػع فقػػػرات الف  أه ككػػػل تتمتػػػع بمعػػػامبلت ارتبػػػاط دالػػػة إحصػػػائيا، كىػػػذا يػػػدؿ عمػػػى  تتمتػػػع  مْحػػػكه
 بمعامبلت صدؽ عالية.

 
ِ
ِ
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ح :(12) رقم جدول ض   رمعامبلت االرتباط لفقرات  ي كه  اإلبداع كاالبتكار كالتجديد مهيارهة مْحكه

اللهةكمستكػ ( 30* قيمة ر عند درجة حرية )  (0.350( = )0.05) د 
اللهة( كمستكػ 30* قيمة ر عند درجة حرية )  (0.450( = )0.01) د 

 
رفقرات ف  أه يتضح مف الجدكؿ السابق  رمع ال البداعِوالبتكارِوالتجديدِم يار ة مْحكه ككػل  مْحػكه

رمْحػجميػع فقػرات الف  أه تتمتػع بمعػامبلت ارتبػاط دالػة إحصػائيا، كىػذا يػدؿ عمػى  تتمتػع بمعػػامبلت  كه
 صدؽ عالية.

 

 الفقرةِـ
معاملِ
 الرتباط

قيمةِ
"Sig" 

مستوىِ
لل ةال  د 

1 
أتاحػػتِلػػيِدراسػػتيِممارسػػةِالشػػراؼِالػػذيِيتػػيحِلمطمبػػةِ

بداعو. ِاستقالليتوِوا 
0.659 0.000 

دِدالةِعن
0.01 

2ِ
ِالعمػػػػلِِداءابتكػػػػارِطرائػػػػقِجديػػػػدةِلِ ِالكاديميػػػػةعممتنػػػػيِ

ِبشكلِأفضل.
0.761 0.000 

دالةِعندِ
0.01 

 0.000 0.685ِالقدرةِعمىِتقديـِالقتراحاتِالبناءة.ِالكاديميةأكسبتني3ِِ
دالةِعندِ
0.01 

4ِ
فػػػػيِاسػػػػتخداـِالتجييػػػػزاتِِم يػػػػار ةالِالكاديميػػػػةأكسػػػػبتنيِ
رِ والسمحةِ ِ.ي ةاْلع ْسك 

0.680 0.000ِ
دالةِعندِ
0.01 

5ِ
فػػػػػيِمسػػػػػاعدتيِلبتكػػػػػارِالحمػػػػػوؿِِالكاديميػػػػػةأسػػػػػيمتِ

ِلممشكالتِالتيِتتـِمواجيتياِلوؿِمرة.
0.803 0.000 

دالةِعندِ
0.01 

6ِ
عمػػػىِتػػػوفيرِالمنػػػاخِالمشػػػجعِعمػػػىِِالكاديميػػػةحرصػػػتِ

ِإظيارِالبداعات
0.739 0.000 

دالةِعندِ
0.01 

7ِ
ِيػػػػػػػعِالطػػػػػػػالبِعمػػػػػػػىِعمػػػػػػػىِتوِزِالكاديميػػػػػػػةحرصػػػػػػػتِ

ِالنشطةِالبداعية.
0.757 0.000 

دالةِعندِ
0.01 

 0.000 0.803ِالطمبةِالمبدعيفِفيِوضعِالخطط.ِالكاديميةأشركت8ِِ
دالةِعندِ
0.01 

9ِ
ػػػػػػةفػػػػػػيِِالكاديميػػػػػػةسػػػػػػاعدتِ ي  ِالبػػػػػػداعيِِالت ْفكيػػػػػػرِت ْنم 
ِلدىِطمبتيا

0.704 0.000 
دالةِعندِ
0.01 
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ح :(13) رقم جدول ض   رمعامبلت االرتباط لفقرات  ي كه التحميل كحل المشكبلت كاتخاذ  مهيارهة مْحكه
 اتقهرار ال

معاملِ الفقرةِـ
 الرتباط

قيمةِ
"Sig" لل ةمستوىِال  د 

1 
رهْت   ت اقهرار قدرتي عمى اتخاذ ال األكاديمية طهك 

 0.000 0.762 الحاسمة كالصائبة.
دالة عند 
0.01 

2 
رهْت   قدرتي عمى تطكير الحمكؿ  األكاديمية طهك 

 0.000 0.798 كالبدائل لممشكبلت.
دالة عند 
0.01 

3 
في المكاقف  الت ْفكيرالسرعة في  األكاديميةأكسبتني 

 0.000 0.663 التي تتـ مكاجيتيا.
دالة عند 
0.01 

4 
رهْت  قدرتي عمى تحميل المعمكمات  اديميةاألك طهك 

 0.000 0.762 المتعمقة بمكقف معيف.
دالة عند 
0.01 

 0.000 0.793 اكتشاؼ المشاكل كالتنبؤ بيا. األكاديميةعم متني  5
دالة عند 
0.01 

6 
 ات قهرار عمى صناعة ال األكاديميةساعدتني 

 0.000 0.675 بصكرة كاضحة.
دالة عند 
0.01 

 0.000 0.619 ات.قهرار عمى صياغة خطة لتنفيذ ال ميةاألكاديساعدتني  7
دالة عند 
0.01 

8 
قدرتي عمى المقارنة بيف البدائل  األكاديميةأنمت 

 0.000 0.529 لتحقيق األىداؼ المحددة.
دالة عند 
0.01 

مكاكبة المعايير المعاصرة عند  األكاديميةعممتني  9
 ات.قهرار تحديد بدائل ال

دالة عند  0.000 0.649
0.01 

دالة عند  0.000 0.627 .قهرارفي متابعة تنفيذ ال األكاديميةساعدتني  10
0.01 

دالة عند  0.000 0.616 ات.قهرار أعمل عمى تقكيـ ال أففي  األكاديميةأسيمت  11
0.01 

اللهة( كمستكػ 30* قيمة ر عند درجة حرية )  (0.350( = )0.05) د 
 (0.450( = )0.01) اللهةد  ( كمستكػ 30* قيمة ر عند درجة حرية )
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رفقرات ف  أه يتضح مف الجدكؿ السابق  ػراِرالتحميلِوحلِالمشػكالتِواتخػاذِالِم يار ة مْحكه مػع  اتق 
رال رجميع فقرات الف  أه ككل تتمتع بمعامبلت ارتباط دالة إحصائيا، كىذا يدؿ عمى  مْحكه تتمتػع  مْحكه

 بمعامبلت صدؽ عالية.
 

ح :(14) رقم جدول ض   رمعامبلت االرتباط لفقرات  ي كه  اإلعداد كالتدريب مهيارهة مْحكه

معاملِ الفقرةِـ
 الرتباط

قيمةِ
"Sig" 

مستوىِ
لل ةال ِد 

1 
يؤدؼ التدريب إلى االستفادة القصكػ مف كفاءات 

 0.000 0.774 كميارات المكارد البشرية.
دالة عند 
0.01 

2 
معينة تساعدؾ عمى  أسيـ التدريب في إكسابؾ ميارات

 0.000 0.850 النجاح كالتميز.
دالة عند 
0.01 

3 
ساعد التدريب عمى التركيز عمى القدرة عمى االستنتاج 

يهةلممساعدة في   0.000 0.873 التعمـ الذاتي. مهيارهة تهْنم 
دالة عند 
0.01 

4 
 أسيـ التدريب في جعمؾ قادر ا عمى االستخداـ 

 0.000 0.851 األمثل لمكقت.
دالة عند 
0.01 

5 
أكصمني التدريب إلى مرحمة أستطيع مف خبلليا تقديـ 

 0.000 0.665 .داءاأله  تهْحسيفاقتراحات تطكيرية ل
دالة عند 
0.01 

 0.000 0.871 .داءيساىـ التدريب في تحقيق الجكدة في األه  6
دالة عند 
0.01 

7 
 يساعد التدريب عمى إيصاؿ المعمكمات 

 0.000 0.893 اآلخريف. افألذى
دالة عند 
0.01 

8 
 يسيل التدريب المحافظة عمى اليدكء في 

 0.000 0.858 مكاجية الضغكط.
دالة عند 
0.01 

 0.000 0.779 اآلخريف. أهداءتؤثر عممية التدريب عمى  9
دالة عند 
0.01 

 يسيـ التدريب في استخداـ التجييزات  10
ر ي ةكاألسمحة  ْسكه  .اْلعه

دالة عند  0.000 0.699
0.01 

اللهة( كمستكػ 30* قيمة ر عند درجة حرية )  (0.350( = )0.05) د 
اللهة( كمستكػ 30* قيمة ر عند درجة حرية )  (0.450( = )0.01) د 
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رفقػرات ف  أيتضح مػف الجػدكؿ السػابق  رمػع ال العػدادِوالتػدريبِم يػار ة مْحػكه ككػل تتمتػع  مْحػكه
رجميػػػػع فقػػػػرات الف  أه بمعػػػػامبلت ارتبػػػػاط دالػػػػة إحصػػػػائيا، كىػػػػذا يػػػػدؿ عمػػػػى   تتمتػػػػع بمعػػػػامبلت  مْحػػػػكه

 صدؽ عالية.
ح:(15) رقم جدول ض   رمعامبلت االرتباط لفقرات  ي كه  القدرة عمى التأثير في اآلخريف مهيارهة مْحكه

اللهة( كمستكػ 30* قيمة ر عند درجة حرية )  (0.350( = )0.05) د 
اللهة( كمستكػ 30* قيمة ر عند درجة حرية )  (0.450( = )0.01) د 

 
رمع ال القدرةِعمىِالتأثيرِفيِاآلخريفِم يار ة مْحكهرت فقراف  أ يتضح مف الجدكؿ السابق  مْحػكه

رجميػػػع فقػػػرات الف  أه ككػػػل تتمتػػػع بمعػػػامبلت ارتبػػػاط دالػػػة إحصػػػائيا، كىػػػذا يػػػدؿ عمػػػى  تتمتػػػع  مْحػػػكه
 بمعامبلت صدؽ عالية.

ِ

معاملِ الفقرةِـ
 الرتباط

قيمةِ
"Sig" 

مستوىِ
لل ةال ِد 

 0.000 0.708 لتأثير عمى اآلخريف.تعممت مراعاة المقاصد اإليجابية في ا 1
دالة عند 
0.01 

 0.000 0.794 تعم مت اختيار الكقت المناسب في عمميو التأثير. 2
دالة عند 
0.01 

دالة عند  0.000 0.771 المناسب في عممية التأثير. افتعم مت اختيار المك 3
0.01 

دالة عند  0.000 0.573 تعم مت اختيار األسمكب المناسب في عممية التأثير. 4
0.01 

تعم مت االستفادة مف النماذج المثالية في التأثير عمى  5
 اآلخريف )القدكة الحسنة(.

دالة عند  0.000 0.553
0.01 

دالة عند  0.000 0.460 تعم مت تمثيل القدكة الحسنة لمتأثير عمى اآلخريف. 6
0.01 

دالة عند  0.000 0.677 تعم مت استخداـ التكنكلكجيا في التأثير عمى اآلخريف. 7
0.01 

دالة عند  0.000 0.668 تعم مت استخداـ لغة الجسد في التأثير عمى اآلخريف. 8
0.01 
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ح :(16) رقم جدول ض   رمعامبلت االرتباط لفقرات  ي كه  قات بيف القائد كالمرؤكسيفالعبل مهيارهة مْحكه

اللهة( كمستكػ 30* قيمة ر عند درجة حرية )  (0.350( = )0.05) د 
اللهة( كمستكػ 30د درجة حرية )* قيمة ر عن  (0.450( = )0.01) د 

معاملِ الفقرةِـ
 الرتباط

قيمةِ
"Sig" 

مستوىِ
لل ةال ِد 

1 
القدرة عمى التفاعل مع أفكار  األكاديميةأكسبتني 

 0.000 0.465 اآلخريف كمشاعرىـ.
دالة عند 
0.01 

2 
استخداـ كسائل االتصاؿ المناسبة  األكاديميةعممتني 

 0.000 0.454 لنقل أفكاره كتكجيياتو.
دالة عند 
0.01 

3 
شراكيـ في  األكاديميةأتاحت  التشاكر مع المرؤكسيف كا 
 0.000 0.810 .قهرارصنع ال

دالة عند 
0.01 

4 
في تفسير السمككيات اإلنسانية كفيـ  األكاديميةأسيمت 

 0.000 0.824 أسبابيا كدكافعيا.
دالة عند 
0.01 

5 
كيفية إقناع رؤسائؾ كمرؤكسيؾ  األكاديميةعممتني 

ركرهةب  0.000 0.880 التغيير كالتطكير. ضه
دالة عند 
0.01 

6 
التجاكب مع كجيات النظر التي ال  األكاديميةعممتني 

 0.000 0.688 يتفق معيا.
دالة عند 
0.01 

 0.000 0.838 في تككيف فرؽ العمل المتجانسة. األكاديميةأسيمت  7
دالة عند 
0.01 

دالة عند  0.000 0.873 ساء كثقتيـ.كيفية كسب دعـ الرؤ  األكاديميةعممتني  8
0.01 

التكفيق بيف الحـز كالميف أثناء التعامل  األكاديميةعم متني  9
 مع المرؤكسيف.

دالة عند  0.000 0.867
0.01 

كيفية اكتساب كالء المرؤكسيف  األكاديميةعممتني  10
يصاليا ألذىانيـ.  كا 

دالة عند  0.000 0.788
0.01 

 معرفة احتياجات المرؤكسيف  األكاديميةعممتني  11
 المادية كالمعنكية.

دالة عند  0.000 0.498
0.01 

القدرة عمى بناء العبلقات االجتماعية  األكاديميةأكسبتني  12
 مع المرؤكسيف كالتعاكف معيـ.

دالة عند  0.000 0.727
0.01 
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رفقػػرات ف  أه يتضػػح مػػف الجػػدكؿ السػػابق  مػػػع  العالقػػاتِبػػػيفِالقائػػدِوالمرؤوسػػيفِم يػػار ة مْحػػػكه
رال رجميع فقرات الف  أه ككل تتمتع بمعامبلت ارتباط دالة إحصائيا، كىذا يدؿ عمى  مْحكه تتمتػع  مْحكه

 بمعامبلت صدؽ عالية.
ح :(17) رقم جدول ض   رمعامبلت االرتباط لفقرات  ي كه  التقدير كالتحفيز مهيارهة مْحكه

اللهة( كمستكػ 30* قيمة ر عند درجة حرية )  (0.350( = )0.05) د 
اللهة( كمستكػ 30* قيمة ر عند درجة حرية )  (0.450( = )0.01) د 

 
رفقػػرات ف  أيتضػػح مػػف الجػػدكؿ السػػابق  رمػػع ال التقػػديرِوالتحفيػػزِم يػػار ة مْحػػكه ككػػل تتمتػػع  مْحػػكه

رجميػػػػع فقػػػػرات الف  أعمػػػػى  بلت ارتبػػػػاط دالػػػػة إحصػػػػائيا، كىػػػػذا يػػػػدؿ  بمعػػػػام  تتمتػػػػع بمعػػػػامبلت  مْحػػػػكه
 صدؽ عالية.

 

معاملِ الفقرةِـ
 الرتباط

قيمةِ
"Sig" لل ةمستوىِال  د 

 0.01دالة عند  0.000 0.688 طرؽ إثارة حماس اآلخريف كالتأثير فييـ. األكاديميةعممتني  1
 0.01دالة عند  0.000 0.481 المياـ كالكاجبات في المكاعيد المحددة.إنجاز  األكاديميةعممتني  2
 0.01دالة عند  0.000 0.827 االستخداـ الفعاؿ لمثكاب كالعقاب. األكاديميةعممتني  3
 0.01دالة عند  0.000 0.699 المثابرة كعدـ االستسبلـ لئلحباطات. األكاديميةعممتني  4
 0.01دالة عند  0.000 0.750 قكؿ بالسؤاؿ كالتعمـ.تحفيز الع األكاديميةعممتني  5
 0.01دالة عند  0.000 0.754 استخداـ التحفيز المادؼ. تهْعزيز األكاديميةعممتني  6
 0.01دالة عند  0.000 0.699 استخداـ التحفيز المعنكؼ. األكاديميةعممتني  7
 0.01دالة عند  0.000 0.754 استثارة كتحريؾ الدافع الذاتي. األكاديميةعممتني  8
 0.01دالة عند  0.000 0.624 .اْلق يادؼ  ي في العمل ق دراتعمى تطكير  األكاديميةساعدتني  9

10 
ي كمياراتي كتكميفػي ق دراتعمى اكتشاؼ  األكاديميةساعدتني 

 0.01دالة عند  0.000 0.578 بمياـ جديدة.

11 
فػي  عمى الحصكؿ عمى مزايػا المشػاركة األكاديميةساعدتني 

 0.01دالة عند  0.000 0.556 ميمات خاصة.
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ة:ِثباتِأداة8.1.3ِ راس  ِ(:ست بان ة)الِالد  
ِ الثباتِبطريقةِألفاِكرونباخ: .1

 سػػت بانهة"، لمحػػاكر االمعػػامالتِألفػػاِكرونبػػاخمػػف خػػبلؿ حسػػاب " سػػت بانهةتػػـ التأكػػد مػػف ثبػػات اال
 ككل، كما ىك مبيف في الجدكؿ التالي: ست بانهةكاال

ح :(18) رقم جدول ض    ككل ست بانهةكاال ست بانهةمعامبلت ألفا كركنباخ لمحاكر اال ي كه

رال ـ  معامالتِألفاِكرونباخ مْحو 
 0.878 التخطيط كالرؤية المستقبمية مهيارهة 1
 0.906 تجديداإلبداع كاالبتكار كال مهيارهة 2
 0.889 اتقهرار التحميل كحل المشكبلت كاتخاذ ال مهيارهة 3
 0.950 اإلعداد كالتدريب مهيارهة 4
 0.840 القدرة عمى التأثير في اآلخريف مهيارهة 5
 0.934 العبلقات بيف القائد كالمرؤكسيف مهيارهة 6
 0.897 التقدير كالتحفيز مهيارهة 7

 0.907ِككلِست بان ةال
 

ككػل ىػي  سػت بانهةكلبل سػت بانهةمعػامبلت ألفػا كركنبػاخ لمحػاكر االف  أتضح مػف الجػدكؿ السػابق ي
ةمعامبلت ثبات عالية، كتفي بأغراض  راسه ِ.الد  

ِالثباتِبطريقةِالتجزئةِالنصفية: .2
مػػػف خػػبلؿ حسػػػاب معػػامبلت االرتبػػػاط بطريقػػة التجزئػػػة  سػػت بانهةكتػػـ التأكػػد أيضػػػا مػػف ثبػػػات اال

 ككل، كما ىك مبيف في الجدكؿ التالي: ست بانهةكاال ست بانهةاال النصفية لمحاكر



[59] 

 

 

 ككل ست بانهةكاال ست بانهةمعامبلت االرتباط بطريقة التجزئة النصفية لمحاكر اال :(19) رقم  جدول

رالِـ ِمْحو 
 معامالتِالرتباط

 بعدِالتعديل قبلِالتعديل
 0.797 0.663 ؤية المستقبميةالتخطيط كالر  مهيارهة 1
 0.758 0.610 اإلبداع كاالبتكار كالتجديد مهيارهة 2
 0.712 0.553 اتقهرار التحميل كحل المشكبلت كاتخاذ ال مهيارهة 3
 0.933 0.874 اإلعداد كالتدريب مهيارهة 4
 0.498 0.332 القدرة عمى التأثير في اآلخريف مهيارهة 5
 0.897 0.814 لقائد كالمرؤكسيفالعبلقات بيف ا مهيارهة 6
 0.820 0.695 التقدير كالتحفيز مهيارهة 7

 0.890 0.802ِككلِست بان ةال
 

ككػػػػل ىػػػػي  سػػػػت بانهةكلبل سػػػػت بانهةمعػػػػامبلت االرتبػػػػاط لمحػػػػاكر االف  أيتضػػػػح مػػػػف الجػػػػدكؿ السػػػػابق 
ةمعامبلت ثبات عالية، كتفي بأغراض  راسه ِ.الد  

ِ
ِالمستخدمة:ِةْحصائ يِ :ِالساليبِالِ 9.1.3

ػػػةكلئلجابػػػة عمػػػى أسػػػئمة  راسه ( SPSSلمعمػػػكـ االجتماعيػػػة ) ْحصػػػائ ي ةتػػػـ اسػػػتخداـ الرزمػػػة اإل   الد  
معامػػل ارتبػػاط بيرسػػكف، معامػػل ارتبػػاط سػػبيرماف، معامػػل ألفػػا كركنبػػاخ، طريقػػة التجزئػػة النصػػفية، )

طالتكرار، ال س  ْزف "، الػ.Sig"، كقيمػة "Tالحسابي، االنحػراؼ المعيػارؼ، قيمػة " م تهكه ْسػب ي  ال كه  ، اختبػارن 
One-Way ANOVA اختبار ،LSD  ةالبلزمة لم ْحصائ ي ة( في إجراء التحميبلت اإل راسه  .د 
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ة:ِخطواتِإجراء10.1.3ِ راس  ِ:الد  
 تباع الخطكات التالية:ا  تـ 
راساتعمى  االطبلع .1 ةالسابقة في مجاؿ  الد   راسه  ، كتمخيصيا كالتعميق عمييا.الد  
ةعمى األدب النظرؼ السابق في مجاؿ  عاالطبل .2 راسه ة، كبناء اإلطار النظرؼ لمالد   راسه  .د 
ةبناء أداة  .3 راسه  .ست بانهة(، كالتحقق مف صدؽ كثبات االست بانهة)اال الد  
ةاختيار مجتمع كعينة  .4 راسه  .الد  
ةتكزيع أداة  .5 راسه ة( عمى عينة ست بانهة)اال الد   راسه  كجمعيا. الد  
 ت الشخصية.تنفيذ المقاببل .6
 تحميل البيانات كعرضيا في جداكؿ كالتعقيب عمييا. .7
 تفسير النتائج كمناقشتيا، كصياغة التكصيات كالمقترحات. .8
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ى
ىى

ىتحلولىالبواناتىواختبارىالفرضواتالمبحثىالثاني:ى
 ونتائجىالمقابالت

ى
ى

 المقدمة:1.2.3ِ
ؿ2.2.3  :ِالجابةِعمىِالسؤاؿِاْل و 
 اؿِالث انيالجابةِعمىِالسِؤ:3.2.3ِ

 
ِ
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ِالث انيِاْلم ْبح ث
ِونتائجِالمقابالتِتحميلِالبياناتِواختبارِالفرضياتِ

ِ
ِالمقدمة::1.2.3ِ

ػػة عمػػى أسػػئمة   اإلجابػػةه  يتنػػاكؿ ىػػذا الفصػػل   راسه ، كاختبػػار سػػت بانهة، مػػف حيػػث تحميػػل بيانػػات االالد  
و االتفػػػاؽ كاالخػػػتبلؼ مػػػع أكجػػػ اف، ثػػػـ تفسػػػير النتػػػائج كمناقشػػػتيا، كمػػػف ثػػػـ بيػػػسػػػت بانهةات االفرضػػػي  

راسات  .، ككذلؾ نتائج المقاببلت الشخصيةالسابقة الد  
 

ؿالجابةِعمىِالسؤاؿِ:2.2.3ِ ِ:اْل و 
ؿينص السؤاؿ   عمى ما يمي: اأْلهك 

ي ةماِدورِ ي ةِف م ْسطيفِأ كاديم  ر  ي ةفيِِاْلع ْسك  ِة؟اْلق ياديِ ِاْلم ياراتِت ْنم 
ػػػػػػطداـ الكلقػػػػػػد تػػػػػػـ تحميػػػػػػل البيانػػػػػػات باسػػػػػػتخ س   " Tكقيمػػػػػػة "الحسػػػػػػابي كاالنحػػػػػػراؼ المعيػػػػػػارؼ  م تهكه

ْزف كال" .Sigكقيمة "  ، كما ىك مبيف في الجدكؿ التالي:ن ْسب ي  ال كه

ح :(20) رقم جدول ض    ككل ست بانهةالاك الرئيسة  ست بانهةاالمحاكر  ي كه

 

رالِـ طالِمْحو  س  ُِِمت و 
ِالحسابي

ِالنحراؼِ
ِرِيالمعيا

ِقيمة
"T"ِ

ِقيمة
"Sig."ِ

ْزِفال ِِو 
ْسب يِ ال  الت ْرتيبِن 

 3 82.612 0.000 116.362 0.936 8.261 التخطيط كالرؤية المستقبمية مهيارهة 1
 7 76.111 0.000 87.947 1.142 7.611 اإلبداع كاالبتكار كالتجديد مهيارهة 2
 5 79.901 0.000 104.111 1.012 7.990 اتقهرار التحميل كحل المشكبلت كاتخاذ ال مهيارهة 3
 1 83.615 0.000 101.842 1.083 8.361 اإلعداد كالتدريب مهيارهة 4
 6 79.634 0.000 88.416 1.188 7.963 القدرة عمى التأثير في اآلخريف مهيارهة 5
 4 80.024 0.000 92.431 1.142 8.002 العبلقات بيف القائد كالمرؤكسيف مهيارهة 6
 2 83.099 0.000 111.792 0.981 8.310 قدير كالتحفيزالت مهيارهة 7

  80.714 0.000 117.862 0.903 8.071ِككلِست بان ةال
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 كقد تبيف مف الجدكؿ السابق أف:
ػػػػػػػةدورِ ي  ي ةِف م ْسػػػػػػػطيفِأ كاديم  ر  ػػػػػػػةفػػػػػػػيِِاْلع ْسػػػػػػػك  ي  ػػػػػػػِاْلم يػػػػػػػاراتِت ْنم  ْزف بػػػػػػػ جػػػػػػػاءه  ةاْلق يادي    كه

يهػػةلػػدييا اىتمػػاـ كبيػػر فػػي  أكاديميػػة فمسػػطيف العسػػكريةف  أه  كىػػذا يػػدؿ عمػػى؛ (80.714) ن ْسػػب ي    تهْنم 
يهػػػةب األكاديميػػػةة لػػػدػ طمبتيػػا المنتسػػػبيف لػػػدييا، كيفسػػر الباحػػػث ذلػػػؾ باىتمػػاـ اْلق يادي ػػػ اْلمهيػػارات  تهْنم 
نقػػاط القػػكة كتطكيرىػػا كمعالجػػة نقػػاط  تهْعزيػػزكاالسػػتفادة مػػف تجػػارب الكميػػات السػػابقة فػػي  اْلمهيػػارات
 ة.اْلق يادي   اْلمهيارات تهْنم يهةف كخاصة بالضع
ؿ الت ْرتيب  .1 ْزف بػ جػاءه اإلعداد كالتػدريب(، كقػد  مهيارهة) مْحكهرىك  اأْلهك  (، 83.615) ن ْسػب ي   كه

ا، كيعتبػػر أعمػػى بدرجػػة كبيػػرة جػػد   جػػاءه اإلعػػداد كالتػػدريب  مهيػػارهة مْحػػكهرف  أه كىػػذا يػػدؿ عمػػى 
ْزف  ْسػػػب ي   كه  ذلػػػؾ إلػػػى تركيػػػز قيػػػادة الباحػػػث   رجػػػع  تناكليػػػا الباحػػػث، كيمحػػػاكر التػػػي فػػػي ال ن 

يػػػارهةعمػػػى  أكاديميػػػة فمسػػػطيف العسػػػكرية ذلػػػؾ فػػػي برامجيػػػا  تهْعزيػػػزاإلعػػػداد كالتػػػدريب ك  مه
 ية.تهْعميمال

رىك  الث اني الت ْرتيب .2 ْزف بػ جاءه التقدير كالتحفيز(، كقد  مهيارهة) مْحكه ْسػب ي   كه (. 83.099) ن 
 الت ْرتيبا، كيعتبر بدرجة كبيرة جد   جاءه التقدير كالتحفيز  مهيارهة رمْحكه ف  أكىذا يدؿ عمى 

التحفيز المعنػكؼ كالمػادؼ  األكاديميةاستخداـ بي المحاكر، كيفسر الباحث ذلؾ ف الث اني
 تهْعزيػػزكالحػػرص عمػػى التنػػافس اإليجػػابي بيػػنيـ، كلعبػػت دكرا ميمػػا فػػي  ،لػػدػ منتسػػبييا
المجاىديف بأىمية كشرؼ الجيػاد  افيما  ك  ،كالكازع الديني ،كبناء العقيدة ،الدافع المعنكؼ 

 للا.في سبيل 
رىػػك  الث ال ػػث الت ْرتيػب .3 ْزف بػػ جػػاءه التخطػػيط كالرؤيػػة المسػػتقبمية(، كقػد  مهيػارهة) مْحػػكه ْسػػب ي   كه  ن 

رف  أعمػى يدؿ  (. كىذا 82.612) بدرجػة  جػاءه التخطػيط كالرؤيػة المسػتقبمية  مهيػارهة مْحػكه
ػػػع  فػػػػي المحػػػػاكر، ك  الث ال ػػػث الت ْرتيػػػػبعتبػػػر كبيػػػرة جػػػػدا، كي لػػػػى اىتمػػػػاـ إالباحػػػػث ذلػػػؾ  ي رج 

ي ػػةاأله  يػػػة ككرش العمػػػل، تهْعميمثقافتيػػػا فػػػي البػػػرامج ال تهْعزيػػػزك  ،فػػػي عمميػػػة التخطػػػيط كاديم 
ػػػدراتإضػػػافة إلػػػى ال ة فػػػي العمػػػل اْلق يادي ػػػ ـف، كذلػػػؾ لخمفيػػػتيك متػػػع بيػػػا المنتسػػػبالتػػػي يت ق 

 ك االسػػػػػػتراتيجي أطػػػػػػيط سػػػػػػكاء فػػػػػػي التخطػػػػػػيط العمميػػػػػػاتي خكممارسػػػػػػتيـ لمت ،الجيػػػػػػادؼ
 اك التشغيمي.

رىػػػك  الر اب ػػػع الت ْرتيػػػب .4 يػػػارهة) مْحػػػكه ْزف بػػػ جػػػاءه العبلقػػػات بػػػيف القائػػػد كالمرؤكسػػػيف(، كقػػػد  مه  كه
ْسػػب ي   رف  أه (. كىػػذا يػػدؿ عمػػى 80.024) ن   فكالمرؤكسػػيالعبلقػػات بػػيف القائػػد  مهيػػارهة مْحػػكه
ػػ الر اب ػػع الت ْرتيػػبكيعتبػػر  ،بدرجػػة كبيػػرة جػػاءه  اىتمػػاـ ب  الباحػػث ذلػػؾ  ر  فػػي المحػػاكر، كيفس  

يػػة كالتدريبػػة تهْعميمفػػي برامجيػػا ال فكالمرؤكسػػيبمكضػػكع العبلقػػات بػػيف القائػػد  األكاديميػػة
ذلػػػػؾ مػػػػف خػػػػبلؿ المعايشػػػػة الجماعيػػػػة بػػػػيف القائػػػػد كالمرؤكسػػػػيف فػػػػي  تهْعزيػػػػزالميدانيػػػػة، ك 

 التخطيط لمعمميات كتنفيذىا.
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رىك  اْلخام س الت ْرتيب .5  جػاءه ات(، كقػد قهػرار التحميل كحل المشكبلت كاتخػاذ ال مهيارهة) مْحكه

ْزف بػػػ ْسػػػب ي   كه رف  أه (. كىػػػذا يػػػدؿ عمػػػى 79.901) ن  يػػػارهة مْحػػػكه التحميػػػل كحػػػل المشػػػكبلت  مه
ػػػػرار كاتخػػػاذ ال ػػػػع  فػػػػي المحػػػػاكر، كي   اْلخػػػام س الت ْرتيػػػػبكيعتبػػػػر  ،بدرجػػػة كبيػػػػرة جػػػػاءه ات قه  رج 
ي ةدكر األه ف  ى أإل ذلؾ الباحث   في كضع منتسػبييا فػي تقػدير مكاقػف تطمػب مػنيـ  كاديم 
ػػراراتخػػاذ ال كعمػػل تػػدريب محاكػػاة يضػػع القػػادة فػػي ظػػركؼ  ،كحػػل المشػػكبلت ،السػػريع قه

ػػرار صػػعبة فػػي العمميػػات التدريبيػػة، ليتػػدرب عمػػى ىػػذه المكاقػػف كيػػتمكف مػػف اتخػػاذ ال ات قه
كمػف خػبلؿ خػكض تجربػة  ،مميػات التدريبػةناسب مف خػبلؿ العالمناسبة في المكقف الم  

 في األكقات الصعبة. قهراراتخاذ ال
رالسادس ىك  الت ْرتيب .6 ْزف ب جاءه القدرة عمى التأثير في اآلخريف(، كقد  مهيارهة) مْحكه  ن ْسب ي   كه

بدرجػة  جػاءه القدرة عمى التأثير في اآلخػريف  مهيارهة مْحكهرف  أ(. كىذا يدؿ عمى 79.634)
ي ػةىتمػاـ األه الالباحػث ذلػؾ  رجػعحػاكر، كيالسػادس فػي المه  الت ْرتيػببػر كبيرة كيعت فػي  كاديم 

مػػػف خػػػبلؿ نمػػػاذج عمميػػػة مػػػف قػػػادة ليػػػـ القػػػدرة عمػػػى  ،نتسػػػبييالػػػدػ م   ىػػػذا الجانػػػب   تهْعزيػػػز
ػػػدراتالتػػػأثير، باإلضػػػافة إلػػػى ال كالتػػػأثير  باإلقنػػػاعف كخاصػػػة ك التػػػي يتمتػػػع بيػػػا المجاىػػػد ق 
يل أفكػػار، ككػػذلؾ حضػػكر القائػػد مػػع كالبػػراىيف القاطعػػة فػػي تكصػػ كامػػتبلؾ الحجػػج المػػؤثرة

 عمييـ بنسبة عالية. كىذا يجعل تأثيره   ،بحيث يككف قدكة ليـ ،فراده كجنكدهأ
رالسػػابع ىػػك  الت ْرتيػػب .7 ْزف بػػ جػػاءه اإلبػػداع كاالبتكػػار كالتجديػػد(، كقػػد  مهيػػارهة) مْحػػكه ْسػػب ي   كه  ن 

رف  أ(. كىػػذا يػػدؿ عمػػى 76.111) بدرجػػة  جػػاءه اإلبػػداع كاالبتكػػار كالتجديػػد  يػػارهةمه  مْحػػكه
ي ػػػةإعطػػػاء األه ب  ي المحػػػاكر، كيفسػػػر الباحػػػث ذلػػػؾ السػػػابع فػػػ الت ْرتيػػػبكبيػػػرة كيعتبػػػر   كاديم 

مػا ىػك  لػىإيػر يغفكػارىـ كالعمػل عمػى الت  أيػـ ك ئ  راآلمقادة الميدانييف بػالتعبير عػف  مساحة
 ف.ك يتقدـ بيا القادة الميداني   تيبداعات الجديدة الأفضل مف خبلؿ األفكار كاإل  
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ح :(21) رقم جدول ض    التخطيط كالرؤية المستقبمية مهيارهة ي كه

 
 كقد تبيف مف الجدكؿ السابق أف:

ي ػػةأِ دورِ ي ةِف م ْسػػطيفِكاديم  ر  ػػةفػػيِِاْلع ْسػػك  ي  ْزف بػػ جػػاءه  التخطػػيطِوالرؤيػػةِالمسػػتقبميةِم يػػار ةِت ْنم   كه
 (.82.612) ن ْسب ي  
 

 الفقرةِـ
طال س  ُِمت و 

ِالحسابي
ِالنحراؼ
ِالمعيارِي

ِقيمة
"T"ِ

ِقيمة
"Sig."ِ

ْزِفال ِو 
ْسب يِ ال ِن 

 الت ْرتيب

 في زيادة قدرتي  األكاديميةأسيمت  1
 .عمى التخطيط

8.414 1.254 88.479 0.000 84.138 1 

2 
 عمى االستقبللية  األكاديميةساعدتني 

ا عف سيطرة   في الرأؼ كاألفكار بعيد 
 كتأثير اآلخريف.

8.138 1.541 69.671 0.000 81.379 7 

3 
كيف أطكر الخطط  األكاديميةعممتني 

 4 83.678 0.000 93.624 1.179 8.368 كأجعميا مقبكلة لدػ العامميف.

4 
القدرة عمى تكظيف  األكاديميةأكسبتني 

 المكارد المتاحة لتنفيذ الخطط كالمياـ.
8.103 1.133 94.331 0.000 81.034 8 

في  العـز كاإلصرار عمى  األكاديميةرب ت  5
 بمكغ األىداؼ كالغايات.

8.402 1.368 81.009 0.000 84.023 2 

6 
قدرتي عمى  في تطكير األكاديميةساعدتني 

 استقراء األحداث المستقبمية كاالستعداد ليا.
8.345 1.266 86.942 0.000 83.448 5 

7 
المكازنة بيف المياـ  األكاديميةعم متني 
لككضع   كيات.اأْلهك 

8.218 1.299 83.486 0.000 82.184 6 

8 
القدرة عمى ترجمة كبمكرة  األكاديميةأكسبتني 
ةتكجييات  إلى برامج كجداكؿ العميا  اْلق ياده

 عمل تنفيذية.
7.983 1.345 78.291 0.000 79.828 9 

إعداد الخطط كأكامر  األكاديميةعم متني  9
 العمميات عمى مستكػ الكحدة القتالية.

8.379 1.375 80.400 0.000 83.793 3 

  82.612 0.000 116.362 0.936 8.261 المجموع
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 أعمى فقرتيف ىما:
ْزف ت بػػجػػاءه (، فػػي زيػػادة قػػدرتي عمػػى التخطػػيط األكاديميػػةأسػػيمت ( كىػػي )1فقػػرة رقػػـ ) ْسػػب ي   كه  ن 

(84.138.) 
ت جػاءه (، في  العـز كاإلصػرار عمػى بمػكغ األىػداؼ كالغايػات كاديميةاألرب ت ( كىي )5فقرة رقـ )

ْزف ب  (.84.023) ن ْسب ي   كه
، لػدػ طبلبيػا فػي زيػادة القػدرة عمػى التخطػيط كبيػر   كػاف ليػا دكر   ةه األكاديمي ػف  أكىذا يػدؿ عمػى 

كاإلصػػرار لعبػػت دكرا ميمػػا فػػي تربيػػة العػػـز ك كمػػا أف األكاديميػػة احتيػػاج ضػػركرؼ داخػػل الميػػداف، 
 عمى بمكغ األىداؼ كالغايات لدػ منتسبييا.

 كالعػػػـز ةالمسػػػتقبمي   ؤيػػػة  كالر   طيطخت  فػػػي االىتمػػػاـ بػػػال األكاديميػػػةذلػػػؾ إلػػػى دكر  كيعػػػزك الباحػػػث  
ػػػالظ ػػػ كذلػػػؾ فػػػي ظػػػل    ،كتحقيقيػػػا األىػػػداؼ بمػػػكغ عمػػػى كاإلصػػػرار ػػػركؼ الص  يا تحػػػت عبة التػػػي نعيش 
ػػ االحػػتبلؿ    كالحػػرص كترجمتيػػا الخطػػط كضػػع كثقافػػة ،التػػي تكاجينػػا يات الكبيػػرة  حػػد   كالت   ،ييكني   الص 

كالخبػػرة التػػي يتمتػػع بيػػا  ق ػػدراتباإلضػػافة لم ،األكاديميػػةقيػػادة  يػػاتك كلأ أىػػـ مػػف ىػػي تحقيقيػػا عمػػى
ر ي ة العمميات في التخطيط يخص فيما كخاصةة اْلق يادي  ف، لخمفيتيـ المنتسبك  ْسكه   .اْلعه

 أدنى فقرتيف ىما:
ةالقػػدرة عمػػى ترجمػػة كبمػػكرة تكجييػػات  األكاديميػػةأكسػػبتني ( كىػػي )8رقػػـ ) فقػػرة العميػػا إلػػى  اْلق يػػاده

ْزف ت بجاءه (، برامج كجداكؿ عمل تنفيذية  (.79.828) ن ْسب ي   كه
القػػػدرة عمػػػى تكظيػػػف المػػػكارد المتاحػػػة لتنفيػػػذ الخطػػػط  األكاديميػػػةأكسػػػبتني ( كىػػػي )4فقػػػرة رقػػػـ )

ْزف ت بجاءه (، كالمياـ  (.81.034) ب ي  ن سْ  كه
 يػا العمػلمف خبلل   كف التي يستطيع كالميارات   القدرات  سبييا منته كسبت أ ةاألكاديمي  ف  أعمى  كىذا يدؿ  

ة تترجمة كبمكرة تكجييػاعمى  ة أكسػبت األكاديمي ػ كمػا أف   ،ؿ عمػل تنفيذيػةك  االعميػا إلػى بػرامج كجػد اْلق يػاده
 .احة لتنفيذ الخطط كالمياـرد المتالقدرة عمى تكظيف المكاسبييا منته 

ػ األكاديميػة و لػيس مػف دكرأن ػذلؾ إلى  كيعزك الباحث   ة ت  رة تكجييػاة كبمػكه ترجمه ميػا إلػى الع   اْلق يػاده
 يا ترجمة  التي يقع عمى كاىم  ة في القيادة المباشرة الميداني   كذلؾ منكط  تنفيذية،  داكؿ عمل  برامج كجه 

تيػػػا كمػػدػ جيكزي   طػػػطد مػػػف سػػبلمة الخ  ة لمتأك ػػميداني ػػػ كرات  كعمػػػل منػػا ،ميدانيػػة البػػرامج إلػػى خطػػػط  
 .مخاطر محتممة ةلمكاجية أي  

ػػبيف، أة كضػػع الخطػػط بالنسػػبة لممػػدر  ي ػػبأىم   2005اليػػكيبي  كقػػد أكصػػت دراسػػة   ا دراسػػتي فقػػد م 
 ب.المتدر   ة بالنسبة لمقائد  ألىمي  ابت أكص
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يهةالمتعمقة في سبل  المقاببلت نتائج  التخطيط كالرؤية المستقبمية  يارهةمه  تهْنم 
 التخصصية ككضكح الرؤية. 
   ي ةلممشاركة في كضع الخطط كالرؤية لؤله  األكاديميةتاحة الفرصة لطبلب إ  .نفسيا كاديم 
  الفنية الك م  ي ةالمشاركة في كرش عمل خاصة بدائرة اإلعداد كالتدريب ك. 
 ةكضع مساؽ دراسي ل راسه  سميـ.تخطيط كفق منيج عممي ال د 
   كمناقشتيا لمخركج بأفضل الخطط  ،ككضع خطط عمل ،شغاؿ الطبلب بتماريفإ 

 بشكل عممي.
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ح :(22) رقم جدول ض    اإلبداع كاالبتكار كالتجديد مهيارهة ي كه

 

 كقد تبيف مف الجدكؿ السابق أف:
ي ػػػةدورِ ي ةِف م ْسػػػطيفِأ كاديم  ر  ػػػةفػػػيِِاْلع ْسػػػك  ي  ْزف بػػػ جػػػاءه  البػػػداعِوالبتكػػػارِوالتجديػػػدِم يػػػار ةِت ْنم    كه
 (.76.111) ن ْسب ي  

 أعمى فقرتيف ىما:
ْزف ت بػػجػػاءه (، القػػدرة عمػػى تقػػديـ االقتراحػػات البنػػاءة األكاديميػػةأكسػػبتني ( كىػػي )3فقػػرة رقػػـ )  كه

 (.83.391) ن ْسب ي  

طال الفقرةِـ س  ُِمت و 
ِالحسابي

ِالنحراؼ
ِالمعيارِي

ِقيمة
"T"ِ

ِقيمة
"Sig."ِ

ْزِفال ِو 
ْسب يِ ال  لت ْرتيباِن 

أتاحت لي دراستي ممارسة اإلشراؼ  1
بداعو.  5 77.816 0.000 76.718 1.338 7.782 الذؼ يتيح لمطمبة استقبلليتو كا 

ابتكار طرائق جديدة  األكاديميةعممتني  2
 3 80.977 0.000 82.882 1.289 8.098 العمل بشكل أفضل. داءأله 

القدرة عمى تقديـ  األكاديميةأكسبتني  3
 1 83.391 0.000 86.006 1.279 8.339 تراحات البناءة.االق

في استخداـ  مهيارهةال األكاديميةأكسبتني  4
ر ي ةالتجييزات كاألسمحة   2 83.218 0.000 83.363 1.317 8.322 .اْلعهْسكه

5 
في مساعدتي  األكاديميةأسيمت 

البتكار الحمكؿ لممشكبلت التي تتـ 
 مكاجيتيا ألكؿ مرة.

7.908 1.432 72.869 0.000 79.080 4 

عمى تكفير المناخ  األكاديميةحرصت  6
 6 74.138 0.000 65.453 1.494 7.414 المشجع عمى إظيار اإلبداعات

عمى تكزيع الطبلب  األكاديميةحرصت  7
 8 69.483 0.000 50.559 1.813 6.948 عمى األنشطة اإلبداعية.

الطمبة المبدعيف في  األكاديميةأشركت  8
 9 64.253 0.000 38.917 2.178 6.425 الخطط. كضع

يهةفي  األكاديميةساعدت  9  الت ْفكير تهْنم 
 7 72.644 0.000 54.549 1.757 7.264 اإلبداعي لدػ طمبتيا

  76.111 0.000 87.947 1.142 7.611 المجموع
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ر ي ةسػػتخداـ التجييػػزات كاألسػػمحة فػػي ا مهيػػارهةال األكاديميػػةأكسػػبتني ( كىػػي )4فقػػرة رقػػـ ) ْسػػكه  (،اْلعه
ْزف ب تجاءه   (.83.218) ن ْسب ي   كه

ػة فمسػطيف العسػكري  ة أكاديمي ػعمى استراتيجي  كىذا يدؿ عمى  كاسػتيعاب آراء  ،كرػ ة القائمػة عمػى الش 
ر ي ةافي استخداـ التجييزات كاألسمحة  مهيارهة، كالرحيب بيااءة كالت  اآلخريف كمقترحاتيـ البن    .ْلعهْسكه

 ،مسػػػػػاحة لمقػػػػػادة الميػػػػػدانييف فػػػػػي تقػػػػػديـ اقتراحػػػػػاتيـ األكاديميػػػػػةكيعػػػػػزك الباحػػػػػث ذلػػػػػؾ إلعطػػػػػاء 
ر ي ةكاالسػػػػػػػػتخداـ األمثػػػػػػػػل لعمميػػػػػػػػة التجييػػػػػػػػز كاألسػػػػػػػػمحة  ْسػػػػػػػػكه  ، ككيفيػػػػػػػػة تكظيفيػػػػػػػػا فػػػػػػػػي ميػػػػػػػػاديف اْلعه

 القتاؿ كالتدريب.
 أدنى فقرتيف ىما:
ْزف ت بػػػجػػػاءه (، المبػػػدعيف فػػػي كضػػػع الخطػػػط الطمبػػػة األكاديميػػػةأشػػػركت ( كىػػػي )8فقػػػرة رقػػػـ )   كه

 (.64.253) ن ْسب ي  
 (، عمػػػػى تكزيػػػػع الطػػػػبلب عمػػػػى األنشػػػػطة اإلبداعيػػػػة األكاديميػػػػةحرصػػػػت ( كىػػػػي )7فقػػػػرة رقػػػػـ )

ْزف ت بجاءه   (.69.483) ن ْسب ي   كه
 لكػف بشػكل   مبة المبػدعيف فػي كضػع الخطػطالط   شراؾ  عمى إ تعمل   األكاديميةف  أكىذا يدؿ عمى 

طعمى تكزيعيـ عمى األنشطة اإلبداعية بدرجة ، كحرصت ي   نسب س   ة.م تهكه
تعمػػػل عمػػػى كضػػػع الرؤيػػػة كالخطػػػط  األكاديميػػػةكيعػػػزك الباحػػػث ذلػػػؾ لكجػػػكد ىيكميػػػة خاصػػػة داخػػػل 

كقمػة كقػت  ،كعػدـ تفػريغيـ ،، كانشغاؿ الطػبلب فػي الميػاديف العمميػةكاديم ي ةكاألنشطة الخاصة لطمبة األه 
، باإلضػػافة إلػػى البعػػد األمنػػي الػػذؼ يشػػكل أحػػد األكاديميػػةعمػػاؿ ىمة كالمشػػاركة فػػي أ اغ لػػدييـ لممسػػاالفػػر 
 .المحددات في إعداد الخطط العسكرية كاالستراتيجية نتيجة كجكد االحتبلؿ الصييكني أىـ  

 ة  قيادي   ءة كاالبتكار ميارات  ة كالمباده العقمي   القدرات   بتكصيتيا بأف   2002شكدؼ فقت دراسة الر  كات  
 ة مع دراستي في ىذا المحكر.ة ميم  ذاتي  

يهةالمتعمقة في سبل المقاببلت نتائج   اإلبداع كاالبتكار كالتجديد. مهيارهة تهْنم 
 مختصة لمبحث كالتطكير افتككيف لج. 
 خريف كالبناء عمييااالستفادة مف تجارب اآل. 
  فكارفتح مجاؿ لمتنافس في خمق األه. 
 حرية التعبير عف الرأؼ. 
 ير البيئة المناسبةتكف. 
 تكفير اإلمكانيات المادية كالمعنكية. 
 المشاريع كاإلبداعات التقنية. مىإيجاد قسـ فني لئلشراؼ ع 
 بداعات كاالبتكارات الفنية ضمف كسائط تقييـ الطبلب.دراج اإل  إ 
 .تكفير جميع الظركؼ البيئية الداعمة لئلبداع كاالبتكار 
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ح :(23) رقم جدول ض    اتقهرار التحميل كحل المشكبلت كاتخاذ ال مهيارهة ي كه

 

 الجدكؿ السابق أف:كقد تبيف مف 
ي ةدورِ ي ةِف م ْسػطيفِأ كاديم  ر  ي ػةفػيِِاْلع ْسػك  ػراِرالتحميػلِوحػلِالمشػكالتِواتخػاذِالِم يػار ةِت ْنم   اتق 

ْزف ب جاءه   (.79.901) ن ْسب ي   كه

طال الفقرةِـ س  ُِمت و 
ِالحسابي

ِالنحراؼ
ِالمعيارِي

ِقيمة
"T"ِ

ِقيمة
"Sig."ِ

ْزِفال ِو 
ْسب يِ ال  الت ْرتيبِن 

ْت  1 ره قدرتي عمى اتخاذ  األكاديمية طهك 
 1 81.897 0.000 84.205 1.283 8.190 ات الحاسمة كالصائبة.قهرار ال

ْت  2 ره قدرتي عمى تطكير  األكاديمية طهك 
 6 79.770 0.000 82.139 1.281 7.977 الحمكؿ كالبدائل لممشكبلت.

3 
السرعة في  األكاديميةأكسبتني 

في المكاقف التي تتـ  الت ْفكير
 مكاجيتيا.

7.943 1.355 77.346 0.000 79.425 8 

ْت  4 ره قدرتي عمى تحميل  األكاديمية طهك 
 5 80.460 0.000 86.636 1.225 8.046 معمكمات المتعمقة بمكقف معيف.ال

اكتشاؼ المشاكل  األكاديميةعم متني  5
 9 79.138 0.000 88.683 1.177 7.914 كالتنبؤ بيا.

عمى صناعة  األكاديميةساعدتني  6
 4 80.690 0.000 89.046 1.195 8.069 ات بصكرة كاضحة.قهرار ال

عمى صياغة  ةاألكاديميساعدتني  7
 6 79.770 0.000 63.046 1.669 7.977 ات.قهرار خطة لتنفيذ ال

قدرتي عمى المقارنة  األكاديميةأنمت  8
 10 79.080 0.000 72.461 1.440 7.908 بيف البدائل لتحقيق األىداؼ المحددة.

مكاكبة المعايير  األكاديميةعممتني  9
 11 75.977 0.000 66.593 1.505 7.598 ات.قهرار المعاصرة عند تحديد بدائل ال

 في متابعة  األكاديميةساعدتني  10
 2 81.437 0.000 91.700 1.171 8.144 .قهرارتنفيذ ال

أعمل عمى  أففي  األكاديميةأسيمت  11
 3 81.264 0.000 81.238 1.320 8.126 ات.قهرار تقكيـ ال

  79.901 0.000 104.111 1.012 7.990 المجموع
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 أعمى فقرتيف ىما:
رهْت ( كىػي )1فقرة رقػـ ) ت جػاءه (، ات الحاسػمة كالصػائبةقهػرار قػدرتي عمػى اتخػاذ ال األكاديميػة طهػك 

ْزف ب  (.81.897) ن ْسب ي   كه
ػػػػػػػرارفػػػػػػػي متابعػػػػػػػة تنفيػػػػػػػذ ال األكاديميػػػػػػػةسػػػػػػػاعدتني ( كىػػػػػػػي )10فقػػػػػػػرة رقػػػػػػػـ ) ْزف ت بػػػػػػػجػػػػػػػاءه (، قه   كه

 (.81.437) ن ْسب ي  
ػػرار الطمبػػة عمػػى اتخػػاذ ال ق ػػدراتعممػػت عمػػى تطػػكير  األكاديميػػةف  أكىػػذا يػػدؿ عمػػى  ات الحاسػػمة قه

ػػػرار كالصػػػائبة كالسػػػريعة، كالمسػػػاعدة فػػػي تنفيػػػذ ال العمػػػػل  ة  ، باإلضػػػافة إلػػػى ىيكمي ػػػت بدرجػػػة كبيػػػرةاقه
ة حاسػمه  قػرارات   كاحتياجيـ التخػاذ   ،غطتحت الض   العمل  يف إلى الميداني   القادةه  ضطر  التي ته  الميداني   

 .ة ذلؾكصائبة كمتابعه 
ػػرار ال اتخػػاذ عمميػػة فػػي لمطمبػػة فرصػػة األكاديميػػة إعطػػاء لػػىإذلػػؾ  كيعػػزك الباحػػث    ،كتطكيرىػػا اتقه

ػػػػرار ال تنفيػػػػذ متابعػػػػة ضػػػػاكأي يهػػػػةك  ،األكاديميػػػػة داخػػػػل التػػػػدريب ميػػػػاديف فػػػػي اتقه   العممػػػػي الجانػػػػب تهْنم 
 .كبيرة بدرجة

 أدنى فقرتيف ىما:
(، اتقهػرار مكاكبػة المعػايير المعاصػرة عنػد تحديػد بػدائل ال األكاديميػةعممتنػي ( كىػي )9فقرة رقـ )

ْزف ت بجاءه   (.75.977) ن ْسب ي   كه
قػػػػدرتي عمػػػػى المقارنػػػػة بػػػػيف البػػػػدائل لتحقيػػػػق األىػػػػداؼ  األكاديميػػػػةأنمػػػػت ( كىػػػػي )8فقػػػػرة رقػػػػـ )

ْزف ت بجاءه (، المحددة  (.79.080) ن ْسب ي   كه
عممػػػت الطمبػػػػة مكاكبػػػػة المعػػػػايير المعاصػػػرة عنػػػػد تحديػػػػد بػػػػدائل  األكاديميػػػػةف  أعمػػػػى  كىػػػذا يػػػػدؿ  

 ت بدرجة كبيرة.جاءه اؼ الطمبة عمى المقارنة بيف البدائل لتحقيق األىد ق دراتنمت ات، كأقهرار ال
بلؿ االحػػػت   ع فػػػي بيئػػػة  المتسػػػار   كاالقتصػػػادؼ   كالسياسػػػي   كنكلػػػكجي  غييػػػر الت  ذلػػػؾ لمت   الباحػػػث  كيعػػػزك 

ػػ كخاصػػة قصػػف  ،فػػي نشػػأتيا، كلممخػػاطر كالتحػػديات التػػي تكاجييػػا األكاديميػػةلحداثػػة ، ك ييكني  الص 
 .ي ةكاديم  لؤله رئيسي  اف  مف مقراتيا، كعدـ كجكد مك العدك لعدد  

 ،نػة  معي   بػأف يعطػي الطالػب مشػكمة   في تكصػيتو (2003)القحطاني،  فقت دراستي مع دراسة  كات  
 حكر.مكؿ في ىذا الم  ل كالح  البدائ   منو إيجاده  كيطمبه 
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يهةالمتعمقة في سبل المقاببلت نتائج   ات.قهرار التحميل كحل المشكبلت كاتخاذ ال مهيارهة تهْنم 
 أكاديمية فمسطيف العسكريةية لحل مشاكل حقيقية تكاجييا المشاركة في محاكاة عمم. 
 إعطاء دكرات لمطبلب في طريق التحميل كحل المشكبلت. 
 كرشات العمل الجماعية. 
 تحديد المشكبلت الحقيقة كاستنباط الحمكؿ. 
 .تككيف فرؽ مف الطبلب ككضع مشكبلت كمعضبلت مع تكميفيـ بدراستيا ككضع حمكؿ ليا 
 ات ضمف المنيج الدراسي.قهرار شكبلت كاتخاذ الإدراج طرؽ حل الم 
  قهراراتخاذ ال ق دراتعمل تماريف ميدانية تنمي. 
 العصف الذىني لبناء رصيد كاؼ مف الخيارات كالبدائل. مهيارهة تهْعزيز 
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ح :(24) رقم جدول ض    اإلعداد كالتدريب مهيارهة ي كه

 
 كقد تبيف مف الجدكؿ السابق أف:

ي ةدورِ ي ةِف م ْسطيفِأ كاديم  ر  ي ةفيِِاْلع ْسك  ْزف ب جاءه  العدادِوالتدريبِم يار ةِت ْنم   (.83.615) ن ْسب ي   كه
 

طال الفقرةِـ س  ُِِمت و 
ِبيالحسا

ِالنحراؼِ
ِالمعيارِي

ِقيمة
"T"ِ

ِقيمة
"Sig."ِ

ْزِفال ِِو 
ْسب يِ ال  الت ْرتيبِن 

يػػػؤدؼ التػػػدريب إلػػػى االسػػػتفادة القصػػػكػ  1
 4 84.943 0.000 77.087 1.454 8.494 مف كفاءات كميارات المكارد البشرية.

أسػػػػػػيـ التػػػػػػدريب فػػػػػػي إكسػػػػػػابؾ ميػػػػػػارات  2
 7 83.908 0.000 79.488 1.392 8.391 معينة تساعدؾ عمى النجاح كالتميز.

3 
ساعد التػدريب عمػى التركيػز عمػى القػدرة 

يهػػػػػةعمػػػػػى االسػػػػػتنتاج لممسػػػػػاعدة فػػػػػي   تهْنم 
 التعمـ الذاتي. مهيارهة

8.063 1.398 76.059 0.000 80.632 10 

أسػػػػيـ التػػػػدريب فػػػػي جعمػػػػؾ قػػػػادر ا عمػػػػى  4
 8 81.092 0.000 75.537 1.416 8.109 االستخداـ األمثل لمكقت.

5 
مني التػػػدريب إلػػػػى مرحمػػػة أسػػػػتطيع أكصػػػ

مػػػػػف خبلليػػػػػا تقػػػػػديـ اقتراحػػػػػات تطكيريػػػػػة 
 .داءاأله  تهْحسيفل

8.103 1.463 73.078 0.000 81.034 9 

 يسػػػػػػاىـ التػػػػػػدريب فػػػػػػي تحقيػػػػػػق الجػػػػػػكدة  6
 5 84.253 0.000 73.594 1.510 8.425 .داءفي األه 

يساعد التػدريب عمػى إيصػاؿ المعمكمػات  7
 1 85.920 0.000 95.038 1.193 8.592 اآلخريف. افألذى

يسػػػيل التػػػدريب المحافظػػػة عمػػػى اليػػػدكء  8
 6 84.195 0.000 83.185 1.335 8.420 في مكاجية الضغكط.

 تػػػػػػػػػػػػػػػػؤثر عمميػػػػػػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػػػػػػدريب عمػػػػػػػػػػػػػػػػى  9
 3 85.057 0.000 88.590 1.266 8.506 اآلخريف. أهداء

يسػػػيـ التػػػدريب فػػػي اسػػػتخداـ التجييػػػزات  10
ر ي ةكاألسمحة   2 85.115 0.000 77.672 1.445 8.511 .اْلعهْسكه

  83.615 0.000 101.842 1.083 8.361 المجموع
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 أعمى فقرتيف ىما:
ْزف ت بػػجػػاءه (، اآلخػػريف اف  اعد التػػدريب عمػػى إيصػػاؿ المعمكمػػات ألذىػػيسػػ( كىػػي )7فقػػرة رقػػـ )  كه

 (.85.920) ن ْسب ي  
ر ي ةيسيـ التدريب في اسػتخداـ التجييػزات كاألسػمحة ( كىي )10فقرة رقـ ) ْسػكه ْزف ت بػجػاءه (، اْلعه  كه

 (.85.115) ن ْسب ي  
ألذىػػػاف  المعمكمػػػات   يا عمػػػى إيصػػػاؿ  كقػػػدرت   ةة كالعممي ػػػظري ػػػدريب الن  ة بػػػرامج الت ػػػفعالي ػػػى عمػػػ كىػػػذا يػػػدؿ  

ػػػػ ر ي ةفػػػػي اسػػػػتخداـ التجييػػػػزات كاألسػػػػمحة  يات  مىه امسػػػػك  ،ريفاآلخه ْسػػػػكه كالفعاليػػػػة  بالكفػػػػاءة   كبيػػػػرة   بدرجػػػػة   اْلعه
 .طمكبةالمه 

 تالتجييػػزاأسػػيمت بشػػكل كبيػػر فػػي التػػدريب عمػػى اسػػتخداـ  األكاديميػػةف  أالباحػػث ذلػػؾ إلػػى  كيعػػزك
 .المناسبيف كعي  كالن   ي  كل الكم   بالش   الصييكني   العدك    كتكظيفيا في القتاؿ ضد   ر ي ةاْلعهْسكه كاألسمحة 

 أدنى فقرتيف ىما:
يهػةساعد التدريب عمى التركيز عمى القدرة عمى االستنتاج لممسػاعدة فػي ( كىي )3فقرة رقـ )  تهْنم 

ْزف ت بجاءه (، التعمـ الذاتي مهيارهة  (.80.632) ن ْسب ي   كه
أكصػمني التػدريب إلػى مرحمػة أسػتطيع مػف خبلليػا تقػديـ اقتراحػات تطكيريػة ( كىػي )5رقػـ ) فقرة

ْزف ت بجاءه (، داءاأله  تهْحسيفل  (.81.034) ن ْسب ي   كه
يهػةساعدت عمى التركيػز عمػى القػدر عمػى االسػتنتاج لممسػاعدة فػي  األكاديميةف  أكيدؿ ذلؾ عمى   تهْنم 

 .اجد   جيدة  عمى تقديـ االقتراحات بدرجة طمبة الذاتي كقدرة ال تهْعميـال مهيارهة
اتجػػػة عػػػف كالن   دريب فػػػي ىػػػذا المجػػػاؿ  فػػػي الت ػػػ بعػػػض اإلمكانػػػات المسػػػتخدمة   ضػػػعفه  الباحػػػث   كيعػػػزك
باإلضػافة إلػى  ،كالخبػرات   بعػض الكفػاءات   دكف كصػكؿ   ة الػذؼ حػاؿه عمػى قطػاع غػز   المفػركض   الحصار  

 زة كالمعدات.نقص بعض األجي  
ػػ1999، )العمػػرؼ  سػػة  اتفقػػت درا مػػاـ ىت  اال د عمػػى ضػػركرة  تؤك  ػػ تي فػػي ىػػذا المحػػكر بتكصػػية  ( مػػع دراسه

 ة.دريب لمختمف المستكيات القيادي  ة الت  باستمراري  
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يهةالمتعمقة في سبل المقاببلت نتائج   اإلعداد كالتدريب. مهيارهة تهْنم 
 األكاديميةأىمية التدريب لدػ مجمس  افبي. 
 داءة مبنية عمى تقييـ األه عمل برامج تدريب. 
 تطكير كتحديث البرامج التدريبية. 
 عمل كرشات عمل لتبلقح األفكار. 
 .زيادة التدريب العممي بالمشركعات التكتيكية كفق الحاجة الدراسية 
 .تطكير الكادر التدريبي التابع لمكمية كزيادة أعداده كفق التدريب 
  دراجيا بما يتناسب  متابعة كمكاكبة العمكـ التدريبية عمى مستكػ الدكلة المتقدمة عسكريا كا 

 مع الكاقع المحمي.
  نجاح عممية التدريب.في تزكيد المدرب بجميع األدكات التي تساعد 
 عمى أعمى مستكػ. يالكادر التدريب ءالحرص عمى انتقا 
 كمف ثـ تحديد االحتياجات التدريبية. ،تحديد الفجكة التدريبية 
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ح :(25) رقم جدول ض    القدرة عمى التأثير عمى اآلخريف مهيارهة ي كه

طالِالفقرةِـ س  ُِِمت و 
ِالحسابي

ِالنحراؼِ
ِالمعيارِي

ِقيمة
"T"ِ

ِقيمة
"Sig."ِ

ْزِفال ِِو 
ْسب يِ ال  الت ْرتيبِن 

تعممت مراعاة المقاصد اإليجابية في  1
 3 81.149 0.000 77.073 1.389 8.115 التأثير عمى اآلخريف.

 تعم مت اختيار الكقت المناسب في  2
 4 80.460 0.000 73.817 1.438 8.046 التأثير. عممية

المناسب في  افتعم مت اختيار المك 3
 6 79.885 0.000 74.731 1.410 7.989 عممية التأثير.

تعم مت اختيار األسمكب المناسب في  4
 5 80.287 0.000 80.577 1.314 8.029 عممية التأثير.

تعم مت االستفادة مف النماذج المثالية في  5
 2 83.851 0.000 86.448 1.279 8.385 التأثير عمى اآلخريف )القدكة الحسنة(.

 تعم مت تمثيل القدكة الحسنة لمتأثير  6
 1 84.770 0.000 93.129 1.201 8.477 عمى اآلخريف.

تعم مت استخداـ التكنكلكجيا في التأثير  7
 8 72.701 0.000 50.482 1.900 7.270 عمى اآلخريف.

تعم مت استخداـ لغة الجسد في التأثير  8
 7 73.966 0.000 52.849 1.846 7.397 عمى اآلخريف.

  79.634 0.000 88.416 1.188 7.963 المجموع
 

 كقد تبيف مف الجدكؿ السابق أف:
ي ةدورِ ي ةِف م ْسطيفِأ كاديم  ر  ي ةفيِِاْلع ْسك  ْزف بػ جػاءه  القدرةِعمىِالتأثيرِعمىِاآلخريفِةم يارِ ِت ْنم   كه
 (.79.634) ن ْسب ي  

 أعمى فقرتيف ىما:
ْزف ت بػػجػػاءه (، تعم مػػت تمثيػػل القػػدكة الحسػػنة لمتػػأثير عمػػى اآلخػػريف( كىػػي )6فقػػرة رقػػـ ) ْسػػب ي   كه  ن 

(84.770.) 
ف )القػػػدكة تعم مػػت االسػػتفادة مػػػف النمػػاذج المثاليػػػة فػػي التػػأثير عمػػػى اآلخػػري( كىػػػي )5فقػػرة رقػػـ )

ْزف ت بجاءه (، (الحسنة  (.83.851) ن ْسب ي   كه
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ػػػػػػ الحسػػػػػنةه  القػػػػػػدكةه ف  أعمػػػػػى  كىػػػػػذا يػػػػػػدؿ    كذلػػػػػػؾ  ،مبػػػػػػةبيف كالط  كالمػػػػػدر    بػػػػػيف القػػػػػػادة   حاضػػػػػػرة   ادائم 
 سبلمية.جيتيـ اإلبأيديمك 

خاصػة فػي ك  التػي تجسػد قػدكة حسػنة لمطػبلب ةاْلق يادي ػحضكر الشخصػيات بكيفسر الباحث ذلؾ 
ي ةقيادة األه   ية كالتدريبة.تهْعميمكتكاجدىا المستمر بيف الطمبة، في معظـ مراحل العمميات ال ،كاديم 

 أدنى فقرتيف ىما:
ْزف ت بػػػجػػػاءه (، تعم مػػػت اسػػػتخداـ التكنكلكجيػػػا فػػػي التػػػأثير عمػػػى اآلخػػػريف( كىػػػي )7فقػػػرة رقػػػـ )   كه

 (.72.701) ن ْسب ي  
ْزف ت بػػػجػػػاءه (، تػػػأثير عمػػػى اآلخػػػريفتعم مػػػت اسػػػتخداـ لغػػػة الجسػػػد فػػػي ال( كىػػػي )8فقػػػرة رقػػػـ )   كه

 (.73.966) ن ْسب ي  
ـ  بلب عمػى تػدريب الط ػة محدكدي  عمى ذلؾ  كيدؿ   أثير عمػى كاصػل كالت ػكنكلكجيػا فػي الت  الت   اسػتخدا

 .ة الجسدبلب عمى استخداـ لغه ة تدريب الط  كمحدكدي  اآلخريف، 
خاصػػػػة مػػػػف العػػػػدك  األكاديميػػػػةيػػػػا كيعػػػػزك الباحػػػػث ذلػػػػؾ إلػػػػى التحػػػػديات كالمخػػػػاطر التػػػػي تكاجي

بسػبب األكضػاع األمنيػة كتيديػدات العػدك  ؛دائػـ لمعمميػة التدريسػية قهرارالصييكني، كعدـ كجكد است
ػػػػػالمتكػػػػػررة،  ـ  يف لمت ػػػػػكعػػػػػدـ كجػػػػػكد مختص   أثير فػػػػػي الت ػػػػػ الجسػػػػػد   لمغػػػػػة   األمثػػػػػل   دريب عمػػػػػى االسػػػػػتخدا

 .عمى اآلخريف
ػ التػأثير   فػف    بأىمي ػة تي فػي ىػذا المحػكر  ( مع رسػاله 1995، )القرشيفقت رسالة كات   ريف عمػى اآلخه

 كطيب خاطر. رضا ة بكل   مياميـ العسكري   مى إنجاز  كحمميـ ع
يهةالمتعمقة في سبل المقاببلت نتائج   القدرة عمى التأثير في اآلخريف.  مهيارهة تهْنم 

 التدريب عمى فيـ الشخصيات. 
 دكرات في االتصاؿ كالتكاصل كفف التعامل. 
 دكرات في ميارات التأثير. 
 االستماع لآلخريف كأراءىـ. مهيارهة تهْعزيز 
 استخداـ لغة الجسد ألنيا مف أىـ ميارات التأثير. مهيارهة تهْعزيز 
 بالفكرة المراد طرحيا كالصدؽ فييا. افالثقة كاإليم 
 .إعطاء القدكة الحسنة في الكثير مف السمككيات 
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ح :(26) رقم جدول ض    العبلقات بيف القائد كالمرؤكس مهيارهة ي كه

 
 

طالِالفقرةِـ س  ُِِمت و 
ِالحسابي

ِالنحراؼِ
ِالمعيارِي

ِقيمة
"T"ِ

ِقيمة
"Sig."ِ

ْزِفال ِِو 
ْسب يِ ال  الت ْرتيبِن 

القػػدرة عمػػى التفاعػػل  األكاديميػػةأكسػػبتني  1
 2 81.954 0.000 82.736 1.307 8.195 مع أفكار اآلخريف كمشاعرىـ.

2 
اسػػػػػػػتخداـ كسػػػػػػػائل  األكاديميػػػػػػػةعممتنػػػػػػػي 

 االتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ المناسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة لنقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل 
 أفكاره كتكجيياتو.

7.787 1.726 59.529 0.000 77.874 11 

التشػػػػػػػػػػػػاكر مػػػػػػػػػػػػع  األكاديميػػػػػػػػػػػػةأتاحػػػػػػػػػػػػت  3
شراكيـ في صنع ال  7 79.943 0.000 67.280 1.567 7.994 .قهرارالمرؤكسيف كا 

في تفسير السمككيات  األكاديميةأسيمت  4
 12 76.207 0.000 60.164 1.671 7.621 سانية كفيـ أسبابيا كدكافعيا.اإلن

كيفيػػة إقنػػاع رؤسػػائؾ  األكاديميػػةعممتنػػي  5
ركرهةكمرؤكسيؾ ب  8 79.425 0.000 65.293 1.605 7.943 التغيير كالتطكير. ضه

التجػاكب مػع كجيػات  األكاديميةعممتني  6
 6 80.000 0.000 77.835 1.356 8.000 النظر التي ال يتفق معيا.

فػػػػػػي تكػػػػػػكيف فػػػػػػرؽ  األكاديميػػػػػػةأسػػػػػػيمت  7
 8 79.425 0.000 73.094 1.433 7.943 العمل المتجانسة.

كيفيػػػػػة كسػػػػب دعػػػػػـ  األكاديميػػػػةعممتنػػػػي  8
 10 79.368 0.000 68.654 1.525 7.937 الرؤساء كثقتيـ.

التكفيػػػق بػػػيف الحػػػـز  األكاديميػػػةعم متنػػػي  9
 3 81.667 0.000 77.744 1.386 8.167 يف.كالميف أثناء التعامل مع المرؤكس

كيفيػػػة اكتسػػػاب كالء  األكاديميػػػةعممتنػػػي  10
يصاليا ألذىانيـ.  5 80.402 0.000 72.063 1.472 8.040 المرؤكسيف كا 

معرفػػػػػة احتياجػػػػػػات  األكاديميػػػػػػةعممتنػػػػػي  11
 4 81.149 0.000 88.744 1.206 8.115 المرؤكسيف المادية كالمعنكية.

12 
القػػػػػدرة عمػػػػػى بنػػػػػاء  كاديميػػػػػةاألأكسػػػػػبتني 

العبلقػػػػػات االجتماعيػػػػػة مػػػػػع المرؤكسػػػػػيف 
 كالتعاكف معيـ.

8.287 1.329 82.246 0.000 82.874 1 

  80.024 0.000 92.431 1.142 8.002 المجموع
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 كقد تبيف مف الجدكؿ السابق أف:
ي ةدورِ ي ةِف م ْسطيفِأ كاديم  ر  ي ةفيِِاْلع ْسك  ْزف بػ جػاءه  فِالقائػدِوالمػرؤوسالعالقػاتِبػيِم يػار ةِت ْنم   كه
 (.80.024) ن ْسب ي  

 أعمى فقرتيف ىما:
القدرة عمى بناء العبلقػات االجتماعيػة مػع المرؤكسػيف  األكاديميةأكسبتني ( كىي )12فقرة رقـ )
ْزف ت بجاءه (، كالتعاكف معيـ  (.82.874) ن ْسب ي   كه
(، مػػع أفكػػار اآلخػػريف كمشػػاعرىـ القػػدرة عمػػى التفاعػػل األكاديميػػةأكسػػبتني ( كىػػي )1فقػػرة رقػػـ )

ْزف ت بجاءه   (.81.954) ن ْسب ي   كه
 ة مػع المرؤكسػيفه االجتماعي ػ بنػاء العبلقػات  ة ي ػتكضػيح أىم    فػي ةاألكاديمي   اىتماـ ذلؾ عمى كيدؿ  

 ىـ.ىـ كمشاعر  فاعل مع أفكار  ككذلؾ الت   معيـ،عاكف كالت  
ي ػةقػدرة األه  إلى ذلؾ كيعزك الباحث   العبلقػات االجتماعيػة بػيف المدرسػيف  تهْعزيػزمػى بنػاء ك ع كاديم 

اآلخػػػػريف  أفكػػػػاركالطمبػػػػة فػػػػي المراحػػػػل الدراسػػػػية المختمفػػػػة، كالقػػػػدرة عمػػػػى التفاعػػػػل اإليجػػػػابي مػػػػع 
 ة المنتسبة لمكمية.اْلق يادي  لمفئات  العممي   اف  ذلؾ عمى الميد كانعكاسكمشاعرىـ، 

 أدنى فقرتيف ىما:
(، في تفسير السمككيات اإلنسانية كفيـ أسبابيا كدكافعيػا كاديميةاألأسيمت ( كىي )4فقرة رقـ )

ْزف ت بجاءه   (.76.207) ن ْسب ي   كه
اسػػػػػتخداـ كسػػػػػائل االتصػػػػػاؿ المناسػػػػػبة لنقػػػػػل أفكػػػػػاره  األكاديميػػػػػةعممتنػػػػػي ( كىػػػػػي )2فقػػػػػرة رقػػػػػـ )

ْزف ت بجاءه (، كتكجيياتو  (.77.874) ن ْسب ي   كه
كفيػػػـ  ة االىتمػػػاـ فػػػي تفسػػػير السػػػمككيات اإلنسػػػانيةة إلػػػى زيػػػادبحاجػػػ األكاديميػػػةف  أكيػػػدؿ عمػػػى 
 .المناسبة صاؿ، كاستخداـ كسائل االت  اىات اآلخريفكاتج أسبابيا كدكافعيا

ـ   عمػػى حسػػاب   ىـ عمػػى اإلنجػػاز فػػػي العمػػل  كتركيػػز   القػػادة   انشػػػغاؿ  ذلػػؾ إلػػى  كيعػػزك الباحػػث    فيػػػ
كاصػػل صػػاؿ كالت  االت   لتطػػكير ميػػارات   اجػػة  إلػػى الح ة باإلضػػافة  جاىػػات األفػػراد اإلنسػػاني  ات كات   سػػمككي  
 .العمل قتضيو مصمحة  ته  يا كأشكاليا كمابأنكاع  

 كثيقػة   عمػى إقامػة عبلقػات   كصت بضركرة عمل القػادة  أ 2003العتيبي  دراسةه  أف   كيرػ الباحث  
ىػػػذا فػػػق مػػػع نتػػػائج دراسػػػتي فػػػي األداء، كذلػػػؾ يت   ة ذلػػػؾ فػػػي تطػػػكير  ي ػػػا ألىم   نظػػػر   ؛مػػػع المرؤكسػػػيف

 المحكر.
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يهةالمتعمقة في سبل المقاببلت نتائج   العبلقات بيف القائد كالمرؤكسيف. مهيارهة تهْنم 
 تكضيح أىمية كظيفة التنظيـ. 
  حعمل ىيكل تنظيمي كاضح كمعمف لمجميع ض    .فكالمرؤكسيالعبلقة بيف القادة  ي كه
  حعمل كصف كظيفي ض    .فكالمرؤكسيطبيعة المياـ لمقادة  ي كه
  الجميع.الييكل التنظيمي األفقي كليس الرأسي في زيادة العبلقة كالتكاصل بيف يفضل 
 التدريب عمى ميارات االتصاؿ كالتكاصل. 
 الفصل بيف الصبلحيات قدر اإلمكاف، ك تعريف كشرح الصبلحيات لمجميع. 
 كضكح الييكمية اإلدارية. 
 .المتابعة اإلدارية الفعالة كاإليجابية بيف القائد كالمرؤكسيف 
 المؤسسة القادة كالمرؤكسيف. افعدـ إيجاد فجكة في التعامل بيف أرك 
  يـ ككجيات نظرىـ حكؿ العمل بحرية كفق ئ  راآمنح المرؤكسيف فرصة لمتعبير عف

 المصمحة العامة.
 .التفكيض مع المتابعة الفاعمة 
 .العمل بركح الفريق مع مراعاة احتياجات اآلخريف 
 في العبلقات مع مرؤكسييـ. مقاببلت لمطبلب مع قادة متميزيف 
 ثقافة احتراـ اآلخريف كتشجيعيـ عمى الحكار. تهْعزيز 
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ح :(27) رقم جدول ض    التقدير كالتحفيز مهيارهة ي كه

 
 كقد تبيف مف الجدكؿ السابق أف:

ػػػػػةدورِ ي  ي ةِف م ْسػػػػػػطيفِأ كاديم  ر  ػػػػػػةفػػػػػػيِِاْلع ْسػػػػػك  ي  ْزف بػػػػػػ جػػػػػاءه  التقػػػػػػديرِوالتحفيػػػػػػزِم يػػػػػار ةِت ْنم    كه
 (.83.099) ن ْسب ي  

 
 

طال الفقرةِـ س  ُِِمت و 
ِالحسابي

ِالنحراؼِ
ِالمعيارِي

ِقيمة
"T"ِ

ِقيمة
"Sig."ِ

ْزِفال ِِو 
ْسب يِ ال  الت ْرتيبِن 

طػػػػػرؽ إثػػػػػارة حمػػػػػاس  األكاديميػػػػػةمتنػػػػػي عم 1
 10 81.092 0.000 70.619 1.515 8.109 اآلخريف كالتأثير فييـ.

إنجػػػػػػػػػػػاز الميػػػػػػػػػػػاـ  األكاديميػػػػػػػػػػػةعممتنػػػػػػػػػػػي  2
 4 83.851 0.000 97.816 1.131 8.385 كالكاجبات في المكاعيد المحددة.

االسػػػػػػػتخداـ الفعػػػػػػػاؿ  األكاديميػػػػػػػةعممتنػػػػػػػي  3
 5 83.276 0.000 92.058 1.193 8.328 لمثكاب كالعقاب.

المثػػػػػػػػػػػابرة كعػػػػػػػػػػػدـ  األكاديميػػػػػػػػػػػةعممتنػػػػػػػػػػػي  4
 5 83.276 0.000 87.233 1.259 8.328 االستسبلـ لئلحباطات.

تحفيػز العقػكؿ بالسػؤاؿ  األكاديميةعممتني  5
 9 82.241 0.000 85.539 1.268 8.224 كالتعمـ.

اسػػػػػػػػػتخداـ  تهْعزيػػػػػػػػػز األكاديميػػػػػػػػػةعممتنػػػػػػػػػي  6
 11 80.000 0.000 70.104 1.505 8.000 التحفيز المادؼ.

 اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتخداـ  األكاديميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةعممتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  7
 3 83.966 0.000 87.117 1.271 8.397 التحفيز المعنكؼ.

 اسػػػػػػػػتثارة كتحريػػػػػػػػؾ  األكاديميػػػػػػػػةعممتنػػػػػػػػي  8
 7 83.046 0.000 86.909 1.260 8.305 الدافع الذاتي.

ي ق ػػدراتعمػػى تطػػكير  األكاديميػػةسػػاعدتني  9
 1 86.379 0.000 95.906 1.188 8.638 .اْلق يادؼ  في العمل 

ي ق دراتعمى اكتشاؼ  األكاديميةساعدتني  10
 2 84.104 0.000 80.867 1.368 8.410 كمياراتي كتكميفي بمياـ جديدة.

عمػى الحصػكؿ عمػى  األكاديميػةساعدتني  11
 8 82.775 0.000 74.162 1.468 8.277 مزايا المشاركة في ميمات خاصة.

  83.099 0.000 111.792 0.981 8.310 المجموع
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 أعمى فقرتيف ىما:
ْزف ت بػجػاءه (، اْلق يػادؼ  ي فػي العمػل ق ػدراتعمى تطػكير  األكاديميةساعدتني ( كىي )9فقرة رقـ )  كه

 (.86.379) ن ْسب ي  
ي كميػػػاراتي كتكميفػػػي بميػػػاـ ق ػػػدراتعمػػػى اكتشػػػاؼ  األكاديميػػػةسػػػاعدتني ( كىػػػي )10فقػػػرة رقػػػـ )

ْزف ت بجاءه (، جديدة  (.84.104) ن ْسب ي   كه
ـ تصػػمي مػػف خػػبلؿ   اْلق يػػادؼ  المرؤكسػػيف فػػي العمػػل  ق ػػدرات طهػػك رهْت  األكاديميػػةف  أذلػػؾ عمػػى  كيػػدؿ  
 ت بدرجة كبيرة جدا.جاءه يـ ميارات   يـ عمى اكتشاؼ  قدرت  ك  الميداف ة عمى احتياج  ة المبني  العممي   البرامج  

، سػػػاعدت عمػػػى مسػػػتكػ عػػػاؿ   كتدريبيػػػة يػػػةتهْعميمبػػػرامج  األكاديميػػػةكيعػػزك الباحػػػث ذلػػػؾ إلػػػى امػػػتبلؾ 
لتطػكير القػدرات التػي لممرؤكسػيف يا فرصػة كبيػرة يـ كاكتشاؼ مياراتيـ، كا عطائ  ق دراتالطمبة عمى تطكير 

 يتـ اكتشافيا مف خبلؿ برامج المحاكاة كالتي مف خبلليا تظير نقاط القكة كالضعف في الميارات.
 أدنى فقرتيف ىما:
ْزف ت بػػػػػجػػػػػاءه (، اسػػػػػتخداـ التحفيػػػػػز المػػػػػادؼ تهْعزيػػػػػز األكاديميػػػػػةعممتنػػػػػي ( كىػػػػػي )6فقػػػػػرة رقػػػػػـ )   كه

 (.80.000) ن ْسب ي  
ْزف ت بػجػاءه (، طرؽ إثارة حماس اآلخػريف كالتػأثير فػييـ األكاديميةممتني ع( كىي )1فقرة رقـ )  كه

 (.81.092) ن ْسب ي  
ثػػارة حمػػاس كنػػكع مػػف أنػػكاع التحفيػػز عػػززت التحفيػػز المػػادؼ األكاديميػػةف  أكيػػدؿ ذلػػؾ عمػػى  ، كا 

 اآلخريف كالتأثير فييـ بدرجة كبيرة.
كالتػدريب كزرع  تهْعمػيـفػي ال األكاديميةب مف لمدكر المطمك  ىذه النتيجة طبيعية  ف  أكيرػ الباحث 

 .، كبحاجة إلى تطكير مستمر كتغيير في الشكل كاألسمكبالتحفيزثقافة 
أكيػػػد عمػػػى ( فػػػي ىػػػذا المحػػػكر مػػػف دراسػػػتي بالت  1999،)العمػػػرؼ فقػػػت دراسػػػتي مػػػع دراسػػػة كقػػػد ات  

 شجيع.دعيـ كالت  مف أجل الت   في العمل   ة  قدكه  القادة   ضركرة أف يصبحه 
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يهةالمتعمقة في سبل  نتائج المقاببلت  التقدير كالتحفيز. مهيارهة تهْنم 
 التقدير ميمة ال تفكضف  أالتكضيح ب. 
 مكافأة المحسف كمعاقبة المخطئ كالمقصر. 
 كاألسمكب المناسب اف  المناسب كالزم افمنيج الحافز المناسب في المك. 
   بالشكر مف بيف المتميزيف اتخصيص األكثر تميز. 
  اإليجابي عمى العمل. ض نمكذج عممي لمتحفيز كأثرهعر 
 .تماريف نظرية حكؿ كسائل التقدير كالتحفيز 
  عمل.عمل كرش 
 .ترشيح المتميزيف لدكرات خاصة 
   ي كل فصل.فأسماء المتميزيف  فعبلإ 
 ة مع اعتماد سياسية الثكاب كالعقاب.أالمكاف 
  ي ةربط التميز بمعدالت األه  .بنظاـ حكافز الفصمية كالعممية كاديم 
 .منح جكائز تكريمية لمعامميف كالطبلب كفق االجتياد كالنظاـ المتبع 

 
ِ:الث انيالجابةِعمىِالسؤاؿِ:3.2.3ِ

 عمى ما يمي: الث انيينص السؤاؿ 
اللهػػػةذات  ف ػػػركؽ تكجػػػد  ىػػػل ػػػط( فػػػي α≤0.05عنػػػد مسػػػتكؼ ) إ ْحصػػػائ ي ة د  س  التقػػػديرات لػػػدكر  م تهكه
ي ة ر ي ةالْ  ف مهْسطيف أهكاديم  ْسكه يهةفي  عه ، سػنكات اْلق يادؼ   اْلم ْستهكػ : )م تهغهي راتتعزػ ل ةاْلق يادي   اْلمهيارات تهْنم 

 الخدمة، العمر، المؤىل العممي، طبيعة العمل(؟
 كلئلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ صياغة الفرضيات التالية:

لالفرضيةِ .1 ِ:اْلق ياديِ ِاْلُمْست وِىى:ِبالنسبةِلمتغيرِاْل و 
اللهػػػػةذات  عبلقػػػػةتكجػػػد  ال ػػػػط( فػػػػي α≤0.05عنػػػػد مسػػػػتكؼ ) إ ْحصػػػػائ ي ة د  س  التقػػػػديرات لػػػػدكر  م تهكه

ي ػػػػػػة ر ي ة ف مهْسػػػػػػطيف أهكاديم  ْسػػػػػػكه يهػػػػػػةفػػػػػػي  اْلعه يػػػػػػارات تهْنم  ْسػػػػػػتهكػ تعػػػػػػزػ لمتغيػػػػػػر  ةاْلق يادي ػػػػػػ اْلمه   اْلق يػػػػػػادؼ   اْلم 
 (. قائد مجمكعة، قائد فصيل، قائد سرية، قائد كتيبة أك لكاء)

، كمػا ىػك One-Way ANOVAد تػـ التحقػق مػف صػحة ىػذه الفرضػية باسػتخداـ اختبػار كلقػ
 مبيف في الجدكؿ التالي:
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ح :(28) رقم جدول ض    اْلق يادؼ   اْلم ْستهكػ بالنسبة لمتغير  اتف ركقال ي كه

اللهة( كعند مستكػ 170، 3" الجدكلية عند درجة حرية )F* قيمة "  2.680( = 0.05) د 

رالِـ ِالمصدر مْحو 
ِمجموع
 المربعات

ِدرجات
 الحرية

ط س  ُِمت و 
 المربعات

ِمةقي
"F" 

ِقيمة
Sig.. 

ِمستوِى
لل ةال  د 

1 
التخطيط كالرؤية  مهيارهة

 المستقبمية

 3.361 3 10.082 بيف المجمكعات
4.033 

 
0.008 

 
 0.833 170 141.642 داخل المجمكعات دالة

  173 151.724 المجمكع

اإلبداع كاالبتكار  مهيارهة 2
 كالتجديد

 1.608 3 4.824 بيف المجمكعات
1.239 

 
0.297 

 
غير 
 دالة

 1.298 170 220.626 داخل المجمكعات
  173 225.451 المجمكع

3 
التحميل كحل  مهيارهة

 اتقهرار المشكبلت كاتخاذ ال

 2.506 3 7.518 بيف المجمكعات
2.509 

 
0.061 

 
غير 
 0.999 170 169.779 داخل المجمكعات دالة

  173 177.297 المجمكع

 اإلعداد كالتدريب يارهةمه  4
 0.284 3 0.851 بيف المجمكعات

0.239 
 

0.869 
 

غير 
 دالة

 1.189 170 202.061 داخل المجمكعات
  173 202.912 المجمكع

5 
القدرة عمى التأثير في  مهيارهة

 اآلخريف

 2.979 3 8.938 بيف المجمكعات
2.153 

 
0.095 

 
غير 
 دالة

 1.384 170 235.250 داخل المجمكعات
  173 244.188 المجمكع

العبلقات بيف القائد  مهيارهة 6
 كالمرؤكسيف

 1.473 3 4.419 بيف المجمكعات
1.132 

 
0.338 

 
غير 
 دالة

 1.301 170 221.212 داخل المجمكعات
  173 225.631 المجمكع

 التقدير كالتحفيز مهيارهة 7
 2.425 3 7.275 بيف المجمكعات

2.592 
 

0.054 
 

غير 
 0.936 170 159.054 داخل المجمكعات دالة

  173 166.330 المجمكع

ِالمجموع
 1.743 3 5.228 بيفِالمجموعات

2.179 
 

0.092 
 

غيرِ
 دالة

 0.800 170 135.941 داخلِالمجموعات
  173 141.169 المجموع



[85] 

 

 كقد تبيف مف الجدكؿ السابق أف: 
 " قيمةF مف قيمة " أقل" المحسكبةFالث اني مْحكهرككل كفي ال ست بانهةفي اال " الجدكلية 

اللهةذات  ف ركؽ كجكد عدـ كىذا يدؿ عمى  كالسابع،كالسادس  اْلخام سك  الر اب عك  الث ال ثك   د 
اللهةستكػ عند م إ ْحصائ ي ة ط( في α≤0.05) د  س  ي ةالتقديرات لدكر  م تهكه  ف مهْسطيف أهكاديم 
ر ي ة ْسكه يهةفي  اْلعه  .اْلق يادؼ   اْلم ْستهكػ تعزػ لمتغير  ةاْلق يادي   اْلمهيارات تهْنم 

 " قيمةF مف قيمة " أكبر" المحسكبةFرفي ال " الجدكلية ؿ مْحكه كىذا يدؿ عمى كجكد  ،اأْلهك 
اللهةذات  ف ركؽ  اللهةعند مستكػ  إ ْحصائ ي ة د  ط( في α≤0.05) د  س  التقديرات لدكر  م تهكه

ي ة ر ي ة ف مهْسطيف أهكاديم  ْسكه يهةفي  اْلعه  .اْلق يادؼ   اْلم ْستهكػ تعزػ لمتغير  ةاْلق يادي   اْلمهيارات تهْنم 
 ،LSDـ استخداـ اختبار ، تاْلق يادؼ   اْلم ْستهكػ ات بيف المجمكعات تعزػ لمتغير ف ركقكإليجاد ال

 :كما ىك مبيف في الجدكؿ التالي

ح :(29) رقم جدول ض   رفي ال اْلق يادؼ   اْلم ْستهكػ ات بيف المجمكعات تعزػ لمتغير ف ركقال ي كه  مْحكه
ؿ  اأْلهك 

ِقائدِكتيبةِأوِلواءِقائدِسريةِقائدِفصيلِقائدِمجموعةِاْلق ياديِ ِاْلُمْست وِى
    1ِائدِمجموعةق

   1 -0.391ِقائدِفصيل
  1 -0.138 *-0.529ِقائدِسرية

 1 -0.544 *-0.682 *-0.073ِقائدِكتيبةِأوِلواء
 

 : وكقد تبيف مف الجدكؿ السابق أن
  قائد مجمكعة(. ف ركقات بيف فئة )قائد سرية( كفئة )قائد مجمكعة( لصالح فئةيكجد( 
  أك لكاء( كفئة )قائد مجمكعة( لصالح فئة )قائد مجمكعة(.يكجد ف ركقات بيف فئة )قائد كتيبة 
  لصالح مجمكعة جمكعة )قائد فصيل( ات بيف مجمكعة )قائد كتيبة أك لكاء( كمف ركقيكجد

 )قائد فصيل(.
  التخطيط  مهيارهةاحتياج قائد المجمكعة كقائد الفصيل، إلى ف  أالباحث ذلؾ إلى  كيعزؼ

مف خبلؿ الخبرة التي  مهيارهةة كقائد الكتيبة مارس ىذه الكالرؤية المستقبمية، كقائد السري
ف قائد الكتيبة كقائد السرية قدرتيـ كمعرفتيـ بالتخطيط التي  دافمارسيا في مي الجياد، كا 

اكتسبكىا مف الميداف أكثر مما تعممكه داخل األكاديمية، لتجاربيـ السابقة كاحتكاكيـ 
 بالعدك خبلؿ المكاجيات السابقة معو.

 



[86] 

 

ِ:سنواتِالخدمة:ِبالنسبةِلمتغيرِةالث انيلفرضيةِا .2
اللهػػةذات  ف ػػركؽ ال تكجػػد  ػػط( فػػي α≤0.05عنػػد مسػػتكؼ ) إ ْحصػػائ ي ة د  س  التقػػديرات لػػدكر  م تهكه

ي ة ر ي ة ف مهْسطيف أهكاديم  ْسػكه يهػةفػي  اْلعه أقػل مػف ) سػنكات الخدمػةتعػزػ لمتغيػر  ةاْلق يادي ػ اْلمهيػارات تهْنم 
 (. سنكات فأكثر 10سنكات،  10ل مف أق-5سنكات، مف  5

، كمػا ىػك One-Way ANOVAكلقػد تػـ التحقػق مػف صػحة ىػذه الفرضػية باسػتخداـ اختبػار 
 مبيف في الجدكؿ التالي:
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ح :(30) رقم جدول ض    سنكات الخدمةبالنسبة لمتغير  اتف ركقال ي كه

اللهة( كعند مستكػ 171، 2لجدكلية عند درجة حرية )" اF* قيمة "  3.070( = 0.05) د 
 
 

رالِـ ِالمصدر مْحو 
ِمجموع
 المربعات

ِدرجات
 حريةال

ط س  ُِمت و 
 المربعات

ِقيمة
"F" 

ِقيمة
Sig.. 

ِمستوِى
لل ةال  د 

1 
التخطيط كالرؤية  مهيارهة

 المستقبمية

 0.735 2 1.469 بيف المجمكعات
0.836 

 
0.435 

 
غير 
 دالة

 0.879 171 150.254 داخل المجمكعات
  173 151.724 المجمكع

اإلبداع كاالبتكار  مهيارهة 2
 كالتجديد

 1.591 2 3.183 المجمكعات بيف
1.224 

 
0.297 

 
غير 
 دالة

 1.300 171 222.268 داخل المجمكعات
  173 225.451 المجمكع

3 
التحميل كحل المشكبلت  مهيارهة

 اتقهرار كاتخاذ ال

 1.193 2 2.385 بيف المجمكعات
1.166 

 
0.314 

 
غير 
 1.023 171 174.912 داخل المجمكعات دالة

  173 177.297 المجمكع

 اإلعداد كالتدريب مهيارهة 4
 0.704 2 1.408 بيف المجمكعات

0.597 
 

0.551 
 

غير 
 دالة

 1.178 171 201.504 داخل المجمكعات
  173 202.912 المجمكع

5 
القدرة عمى التأثير في  مهيارهة

 اآلخريف

 0.991 2 1.982 بيف المجمكعات
0.700 

 
0.498 

 
غير 
 دالة

 1.416 171 242.206 داخل المجمكعات
  173 244.188 المجمكع

العبلقات بيف القائد  مهيارهة 6
 كالمرؤكسيف

 3.650 2 7.299 بيف المجمكعات
2.858 

 
0.060 

 
غير 
 دالة

 1.277 171 218.332 داخل المجمكعات
  173 225.631 المجمكع

 زالتقدير كالتحفي مهيارهة 7
 0.811 2 1.622 بيف المجمكعات

0.842 
 

0.433 
 

غير 
 0.963 171 164.707 داخل المجمكعات دالة

  173 166.330 المجمكع

ِالمجموع
 1.164 2.328ِ2 بيفِالمجموعات

1.434 
 

0.241 
 

غيرِ
 دالة

 0.812 171 138.841 داخلِالمجموعات
  173 141.169 المجموع
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 كقد تبيف مف الجدكؿ السابق أف: 
 " قيمةF مف قيمة " أقل" المحسكبةFالمحاكر،ككل كفي جميع  ست بانهةفي اال " الجدكلية 

اللهةذات  ف ركؽ كجكد عدـ كىذا يدؿ عمى  اللهةعند مستكػ  إ ْحصائ ي ة د  ( في α≤0.05) د 
ط س  ي ةالتقديرات لدكر  م تهكه ر ي ة ف مهْسطيف أهكاديم  ْسكه يهةفي  اْلعه تعزػ  ةاْلق يادي   اْلمهيارات تهْنم 
 .سنكات الخدمةلمتغير 

 أكاديمية فمسػطيف العسػكريةعدـ كجكد اختبلؼ في كجيات نظر طمبة كخريجي كىذا يدؿ عمى 
يهةحكؿ دكرىا في  لمتغير سنكات الخدمػة، كىػذا يرجػع بػأف فتػرة الخمػس  ػ تعز ة اْلق يادي   اْلمهيارات تهْنم 

 سنكات مر بيا جميع الفئات القيادية بعدد مف الحركب مما أكسبيـ ميارات كخبرات عالية.
 
ِ:العمر:ِبالنسبةِلمتغيرِةالث ال ثالفرضيةِ .3

اللهػػةذات  ف ػػركؽ ال تكجػػد  ػػط( فػػي α≤0.05عنػػد مسػػتكؼ ) إ ْحصػػائ ي ة د  س  دكر التقػػديرات لػػ م تهكه
ي ة ر ي ة ف مهْسطيف أهكاديم  ْسكه يهةفي  اْلعه ، مػف 30أقػل مػف ) العمػر تعػزػ لمتغيػر ةاْلق يادي ػ اْلمهيارات تهْنم 

 (. سنة فأكثر 40، 40أقل مف -30
ـ   ، كمػػا ىػػك One-Way ANOVAالتحقػػق مػػف صػػحة ىػػذه الفرضػػية باسػػتخداـ اختبػػار  كلقػػد تػػ

 مبيف في الجدكؿ التالي:
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ح (:31) رقم جدول ض    ر العمربالنسبة لمتغي اتف ركقال ي كه

اللهة( كعند مستكػ 171، 2" الجدكلية عند درجة حرية )F* قيمة "  3.070( = 0.05) د 
 
 

رالِـ ِالمصدر مْحو 
ِمجموع
 المربعات

ِدرجات
 الحرية

ط س  ُِمت و 
 المربعات

ِقيمة
"F" 

ِقيمة
Sig.. 

ِمستوِى
لل ةال  د 

1 
التخطيط كالرؤية  مهيارهة

 المستقبمية

 2.001 2 4.002 بيف المجمكعات
2.316 

 
0.102 

 
غير 
 دالة

 0.864 171 147.722 داخل المجمكعات
  173 151.724 المجمكع

اإلبداع كاالبتكار  مهيارهة 2
 كالتجديد

 0.168 2 0.335 بيف المجمكعات
0.127 

 
0.881 

 
غير 
 دالة

 1.316 171 225.115 داخل المجمكعات
  173 225.451 المجمكع

3 
التحميل كحل المشكبلت  مهيارهة

 اتقهرار خاذ الكات

 0.905 2 1.810 بيف المجمكعات
0.882 

 
0.416 

 
غير 
 1.026 171 175.487 داخل المجمكعات دالة

  173 177.297 المجمكع

 اإلعداد كالتدريب مهيارهة 4
 0.024 2 0.048 بيف المجمكعات

0.020 
 

0.980 
 

غير 
 دالة

 1.186 171 202.864 داخل المجمكعات
  173 202.912 مكعالمج

5 
القدرة عمى التأثير في  مهيارهة

 اآلخريف

 0.342 2 0.685 بيف المجمكعات
0.240 

 
0.787 

 
غير 
 دالة

 1.424 171 243.503 داخل المجمكعات
  173 244.188 المجمكع

العبلقات بيف القائد  مهيارهة 6
 كالمرؤكسيف

 1.141 2 2.283 بيف المجمكعات
0.874 

 
0.419 

 
غير 
 دالة

 1.306 171 223.348 داخل المجمكعات
  173 225.631 المجمكع

 التقدير كالتحفيز مهيارهة 7
 1.205 2 2.409 بيف المجمكعات

1.257 
 

0.287 
 

غير 
 0.959 171 163.921 داخل المجمكعات دالة

  173 166.330 المجمكع

ِالمجموع
 0.458 0.916ِ2 بيفِالمجموعات

0.558 
 

0.573 
 

غيرِ
 دالة

 0.820 171 140.254 داخلِالمجموعات
  173 141.169 المجموع



[91] 

 

 كقد تبيف مف الجدكؿ السابق أف: 
 " قيمةF مف قيمة " أقل" المحسكبةFالمحاكر،ككل كفي جميع  بانهةست  في اال " الجدكلية 

اللهةذات  ف ركؽ كجكد عدـ كىذا يدؿ عمى  اللهةعند مستكػ  إ ْحصائ ي ة د  ( في α≤0.05) د 
ط س  ي ةالتقديرات لدكر  م تهكه ر ي ة ف مهْسطيف أهكاديم  ْسكه يهةفي  اْلعه تعزػ  ةاْلق يادي   اْلمهيارات تهْنم 
مف القيادة مف جيل الشباب مما جعل عدـ ، كذلؾ لكجكد النسبة األكبر العمرلمتغير 

 كجكد فركؽ عمرية كاضحة.
  بالمعػػػارؾ   ت عمػػػييـ، سػػػكاء  ركؼ التػػػي مػػػر  لػػػنفس الظ ػػػ القػػػادة   معايشػػػة   ذلػػػؾ إلػػػى كيعػػػزك الباحػػػث  

 .أك االجتياحات  
 

ِ:المؤىلِالعممي:ِبالنسبةِلمتغيرِةالر اب عالفرضيةِ .4
اللهةذات  ف ركؽ ال تكجد  ط( في α≤0.05مستكؼ )عند  إ ْحصائ ي ة د  س  التقديرات لدكر  م تهكه

ي ة ر ي ة ف مهْسطيف أهكاديم  ْسكه يهةفي  اْلعه ثانكية ) المؤىل العمميتعزػ لمتغير  ةاْلق يادي   اْلمهيارات تهْنم 
، بكالكريكس، دراسات عميا  (. عامة، دبمـك

كمػا ىػك ، One-Way ANOVAكلقد تػـ التحقػق مػف صػحة ىػذه الفرضػية باسػتخداـ اختبػار 
 مبيف في الجدكؿ التالي:
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ح (:32) رقم جدول ض    المؤىل العمميبالنسبة لمتغير  اتف ركقال ي كه

اللهة( كعند مستكػ 170، 3" الجدكلية عند درجة حرية )F* قيمة "  2.680( = 0.05) د 
 
 

رالِـ ِالمصدر مْحو 
ِمجموع
 المربعات

ِدرجات
 الحرية

ط س  ُِمت و 
 المربعات

ِقيمة
"F" 

ِقيمة
Sig.. 

ِمستوِى
لل ةال  د 

1 
التخطيط كالرؤية  مهيارهة

 المستقبمية

 0.451 3 1.353 بيف المجمكعات
0.510 

 
0.676 

 
غير 
 دالة

 0.885 170 150.371 داخل المجمكعات
  173 151.724 المجمكع

اإلبداع كاالبتكار  مهيارهة 2
 كالتجديد

 0.231 3 0.692 بيف المجمكعات
0.174 

 
0.914 

 
غير 
 دالة

 1.322 170 224.759 داخل المجمكعات
  173 225.451 المجمكع

3 
التحميل كحل المشكبلت  مهيارهة

 اتقهرار كاتخاذ ال

 0.431 3 1.294 بيف المجمكعات
0.417 

 
0.741 

 
غير 
 1.035 170 176.003 داخل المجمكعات دالة

  173 177.297 المجمكع

 اإلعداد كالتدريب مهيارهة 4
 0.194 3 0.581 بيف المجمكعات

0.163 
 

0.921 
 

 غير
 دالة

 1.190 170 202.331 داخل المجمكعات
  173 202.912 المجمكع

5 
القدرة عمى التأثير في  مهيارهة

 اآلخريف

 0.527 3 1.582 بيف المجمكعات
0.370 

 
0.775 

 
غير 
 دالة

 1.427 170 242.606 داخل المجمكعات
  173 244.188 المجمكع

قائد العبلقات بيف ال مهيارهة 6
 كالمرؤكسيف

 0.054 3 0.161 بيف المجمكعات
0.040 

 
0.989 

 
غير 
 دالة

 1.326 170 225.470 داخل المجمكعات
  173 225.631 المجمكع

 التقدير كالتحفيز مهيارهة 7
 0.290 3 0.871 بيف المجمكعات

0.298 
 

0.827 
 

غير 
 0.973 170 165.459 داخل المجمكعات دالة

  173 166.330 مجمكعال

ِالمجموع
 0.061 3 0.182 بيفِالمجموعات

0.073 
 

0.974 
 

غيرِ
 دالة

 0.829 170 140.987 داخلِالمجموعات
  173 141.169 المجموع



[92] 

 

 كقد تبيف مف الجدكؿ السابق أف: 
 " قيمةF مف قيمة " أقل" المحسكبةFالمحاكر،ككل كفي جميع  ست بانهةفي اال " الجدكلية 

اللهةذات  ف ركؽ كجكد عدـ كىذا يدؿ عمى  اللهةعند مستكػ  إ ْحصائ ي ة د  ( في α≤0.05) د 
ط س  ي ةالتقديرات لدكر  م تهكه ر ي ة ف مهْسطيف أهكاديم  ْسكه يهةفي  اْلعه تعزػ  ةيادي  اْلق   اْلمهيارات تهْنم 
 .المؤىل العمميلمتغير 

ر ي ة   ذلػؾ إلػػى الخبػػرات   كيعػزك الباحػػث   ْسػكه فػي إزالػػة الفػػكارؽ  كبيػػر   رت بشػػكل  التػػي أث ػ المتراكمػػة   اْلعه
ثانكيػػة  يـ العممػػي  ة مػػؤىم  ة العسػػكري  ي األكاديمي ػػ، كيرجػػع ذلػػؾ إلػػى أف منتسػػبل العممػػي  ر المؤى ػػلمتغي ػػ

 عامة فما فكؽ.
 

ِ:طبيعةِالعمل:ِبالنسبةِلمتغيرِةاْلخام سالفرضيةِ .5
اللهةذات  ف ركؽ ال تكجد  ط( في α≤0.05عند مستكؼ ) إ ْحصائ ي ة د  س  التقديرات لدكر  م تهكه
ي ػػػػة ر ي ة ف مهْسػػػػطيف أهكاديم  ْسػػػػكه يهػػػػةفػػػػي  اْلعه يػػػػارات تهْنم    طبيعػػػػة العمػػػػلتعػػػػزػ لمتغيػػػػر  ةاْلق يادي ػػػػ اْلمه

  (.إدارؼ، قائد تخصص، قائد مباشر)
، كما One-Way ANOVAكلقد تـ التحقق مف صحة ىذه الفرضية باستخداـ اختبار 

 ىك مبيف في الجدكؿ التالي:
ِ
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ح :(33) رقم جدول ض    طبيعة العملبالنسبة لمتغير  اتف ركقال ي كه

اللهةكعند مستكػ ( 171، 2" الجدكلية عند درجة حرية )F* قيمة "  3.070( = 0.05) د 
 
 

رالِـ ِالمصدر مْحو 
ِمجموع
 المربعات

ِدرجات
 الحرية

ط س  ُِمت و 
 المربعات

ِقيمة
"F" 

ِقيمة
Sig.. 

ِمستوِى
لل ةال  د 

1 
التخطيط كالرؤية  مهيارهة

 المستقبمية

 1.417 2 2.833 بيف المجمكعات
1.627 

 
0.200 

 
غير 
 دالة

 0.871 171 148.890 داخل المجمكعات
  173 151.724 المجمكع

 اإلبداع كاالبتكار كالتجديد مهيارهة 2
 1.306 2 2.613 بيف المجمكعات

1.003 
 

0.369 
 

غير 
 دالة

 1.303 171 222.838 داخل المجمكعات
  173 225.451 المجمكع

3 
التحميل كحل المشكبلت  مهيارهة

 اتقهرار كاتخاذ ال

 2.928 2 5.856 بيف المجمكعات
2.921 

 
0.057 

 
غير 
 1.003 171 171.441 داخل المجمكعات دالة

  173 177.297 المجمكع

 اإلعداد كالتدريب رهةمهيا 4
 0.611 2 1.221 بيف المجمكعات

0.518 
 

0.597 
 

غير 
 دالة

 1.179 171 201.691 داخل المجمكعات
  173 202.912 المجمكع

5 
القدرة عمى التأثير في  مهيارهة

 اآلخريف

 0.323 2 0.646 بيف المجمكعات
0.227 

 
0.797 

 
غير 
 دالة

 1.424 171 243.542 داخل المجمكعات
  173 244.188 المجمكع

العبلقات بيف القائد  مهيارهة 6
 كالمرؤكسيف

 1.803 2 3.607 بيف المجمكعات
1.389 

 
0.252 

 
غير 
 دالة

 1.298 171 222.024 داخل المجمكعات
  173 225.631 المجمكع

 التقدير كالتحفيز مهيارهة 7
 1.728 2 3.457 بيف المجمكعات

1.815 
 

0.166 
 

غير 
 0.952 171 162.873 داخل المجمكعات دالة

  173 166.330 المجمكع

ِالمجموع
 1.158 2 2.315 بيفِالمجموعات

1.426 
 

0.243 
 

غيرِ
 دالة

 0.812 171 138.854 داخلِالمجموعات
  173 141.169ِالمجموع
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 كقد تبيف مف الجدكؿ السابق أف: 
 " قيمةF مف قيمة " أقل" المحسكبةFالمحاكر،ككل كفي جميع  ست بانهةفي اال " الجدكلية 

اللهةذات  ف ركؽ كجكد عدـ كىذا يدؿ عمى  اللهةعند مستكػ  إ ْحصائ ي ة د  ( في α≤0.05) د 
ط س  ي ةأه التقديرات لدكر  م تهكه ر ي ة ف مهْسطيف كاديم  ْسكه يهةفي  اْلعه تعزػ  ةاْلق يادي   اْلمهيارات تهْنم 
 .طبيعة العمللمتغير 

مػف الميػارات  فييا االحتياجات   اـ التي تتشابو  ذلؾ إلى طبيعة عمل كتائب القس   كيعزك الباحث  
 قائد تخصص، قائد مباشر(.ظر عف طبيعة العمل )إدارؼ، الن   بغض    ،العسكرؼ   في العمل   ة  القيادي  
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ى
ى

ى

ى

ىالنتائجىوالتوصواتالّثاِلث:ى الفصل
 

 

 

ِ
ِ
ِ
ِ
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 النتائج والتىصيات

ِالطارِالزمنيِالتوصياتِالنتائج
ِالرِ تيجِ النِ  ِئيسيِ ة ِف م ْسطيفِة: ِأ كاديم ي ة دور

ِاْلم ياراتِ  ِت ْنم ي ة ِفي ي ة ر  ِِاْلع ْسك  ِجاء  اْلق يادي ة
(ِ ْزفِن ْسب ي   .(80.714بو 
 كاضح   بشكل   ابقة يظير  تيجة الس  مف خبلؿ الن  

 ة في تنمية  ة فمسطيف العسكري  أكاديمي   دكر  
ذكرىا في استبانة  كالتي تـ   ،ةالميارات القيادي  

ة راسه قدير دريب، الت  كىي )اإلعداد كالت   ،الد  
ة، العبلقات ؤية المستقبمي  خطيط كالر  حفيز، الت  كالت  

المشكبلت  حميل كحل  رؤسيف، الت  بيف القائد كالم
أثير في اآلخريف، خاذ القرارات، القدرة عمى الت  كات   

 جديد(.ع كاالبتكار كالت  ا االبد

ِأكاديميِ  ِالعسكريِ نوصي ِفمسطيف ِبزيادةِة ة
ِالقياديِ التِ  ِالميارات ِتطوير ِعمى ةِركيز

ِلتسييلِ ِ،ةالعسكريِ  ِالمطموبةِِوذلؾ المياـ
ِا ِالقائد ِمف ِتنعكسِِلعسكري ِ والمنوطة التي

ِوالرِ ِإيجابي ِ ِبشكلِ  ِالفئات ِجميع تبِعمى
ِيارات.ةِعندِتنفيذِىذهِالمِ العسكريِ 

 يتـ  
بدء  
ال

 
اية  
 بد
في
يا 
ل ب

لعم
با

 
 الد   

عاـ
ال

سي  
را

 
الجه 

يد.
د

 

ؿ ِاْل و  ِالعدادِِ:الت ْرتيب ِ)م يار ة ر ِمْحو  ىو
(ِ ْزفِن ْسب ي  ِبو   .(83.615والتدريب(،ِوقدِجاء 

ة تأظير  راسه يجابي   فاعل   دريب لو أثر  أف الت   الد    كا 
مكؾ في تطكير الميارات كالمعارؼ كالس  

ة، ة فمسطيف العسكري  كالقناعات لدػ طمبة أكاديمي  
ةحيث أظيرت  راسه ساعد عمى  التدريبه  ف  أ الد  

في  يا القائد  التي يحتاج   كالمعمكمات   المعرفة   زيادة  
دارة  يام  اـ ألداء مكتائب القس    يداف بكفاءة  المه  و كا 

عمى فيـ  القدرةه  القادةه  ، كيمنح التدريب  ة  كفاعمي  
كصياغة  ،ةرات البيئة الخارجي  كتحميل متغي  

، كما ة لمجياز العسكرؼ   ستراتيجي  كجيات االالت  
جارب ؼ التدريب إلى االستفادة مف أفضل الت  يؤد  
طكير اجحة في دعـ عممية الت  طبيقات الن  كالت  

 اـ.داخل القس  

 دريب:عدادِوالتِ :ِميارةِالأولًِ
   مبة عمى الط   ركيز عمى تطكير قدرة  الت

 اتي.عمـ الذ  الت   مهيارهة   في تهْنم يهة   نتاج لممساعدة  االست  
   ركرهة تكصيل الط مف  يستطيع   الب لمرحمة  ضه

 األهداء. لتهْحسيف   ة  تطكيري   اقتراحات   يا تقديـه خبلل  
   ل في المتمث    العممي    ركيز عمى الجانب  الت   زيادة
طبيقات، كذلؾ مف خبلؿ تكفير أنظمة جارب كالت  الت  
 ة.خصصات العسكري  حاكاة لجميع الت  الم  
  دريب عمى مستكػ الت   طرؽ   ة كمكاكبة  متابعه
دراجيا بما يتاة عسكري  مه كؿ المتقد  الد   مع  سب  ان، كا 

 .ي   المحم   الكاقع  
  عمى نتائج تحديد  ة بناء  دريبي  امج الت  تصميـ البر

 ة.دريب  الت   االحتياجات  
   ؤ، كتكفير دريبي الكف  قاء الكادر الت  الحرص عمى انت
 ة  ات كاألدكات البلزمة ليـ في عممي  ة المعد  كاف  
 دريب. الت  
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ِالطارِالزمنيِالتوصياتِالنتائج
ِالتقديرِ ِ)م يار ة ر ِمْحو  ِىو ِالث اني الت ْرتيب

ْزفِ  ِبو  ِ)ن ِِوالتحفيز(،ِوقدِجاء   (.83.099ْسب ي 
ةأظيرت  راسه ة ة فمسطيف العسكري  أكاديمي   أف   الد  

حيث أظيرت حفيز، قدير كالت  الت   زادت مف ميارة  
الميارة  ة أسيمت في تطكير  أف األكاديمي   النتائج  

، اإلنساني   مكؾ كاالحتياج  ة فيـ الس  في كيفي  
حفيز المناسب قدير كالت  تقديـ الت  ة لمعرفة كيفي  

ق كاف المناسب، بما يحق  كل كاألسمكب كالمه بالش  
 ضا.مف الر   عالية   درجة  

ِم يار ةِالتقديرِوالتحفيز:ِمحورِاثانيًِ
   مكؾ كاالحتياج اإلنساني  زيادة الحاجة إلى فيـ الس 

، مف أجل استخداـ الحافز داخل الجياز العسكرؼ  
 ناسب.خص المالمناسب لمش  

   ؼ  حفيز الماد   العمل عمى تهْعزيز استخداـ الت 
طكر في شكل ، مع مراعاة مكاكبة الت  كالمعنكؼ  

 ز.كأسمكب كتكقيت تقديـ الحاف  
   ة قترحات كالمشاريع اإلبداعي  مكافأة كتحفيز الم

 ل بالنجاح.تنفيذىا كتكم   التي يتـ  
   ـ  مبة الفصمي  الت الط  ربط معد حكافز  ة بنظا

 بذلؾ. خاص   

 يتـ  
يد.
جد
ي ال

راس
 الد

عاـ
ة ال

بداي
ي 
يا ف

ل ب
لعم
ء با

البد
 

ِالتخطيطِ ِ)م يار ة ر ِمْحو  ِىو ِالث ال ث الت ْرتيب
ْزفِ  ِبو  ِجاء  ِوقد ِالمستقبمية(، ِِوالرؤية ن ْسب ي 

(82.612.) 
ة  أظيرت  راسه ة فمسطيف ألكاديمي   أف   الد  

في تنمية  اكبير   اكأثر   اكاضح   االعسكرية دكر  
ػ حيث أد   ة،ستقبمي  ؤية الم  خطيط كالر  رة الت  ميا

في تطبيق  كبيرة   يجييف برغبة  ذلؾ لشعكر الخر  
 ة.يـ في األكاديمي  مكه خبلؿ دراست  ما تعم  

ِ.م يار ةِالتخطيطِوالرؤيةِالمستقبمية:ِمحورِاثالثًِ
   يهة مهيارهة الت ة لمستقبمي  ؤية اخطيط كالر  تهْنم 

 العميا في  اْلق يادي ة   لدػ المستكيات  
 .العسكرؼ   الجياز  

   ركرهة إكساب الط مة مبة القدرة عمى ترجه ضه
ة الع   ميا إلى برامج كبمكرة تكجييات اْلق ياده

 ة.تنفيذي   كجداكؿ عمل  
   ركرهة إكساب الط كظيف مبة القدرة عمى ته ضه

 ـ.ياطط كالمه الخ   تاحة لتنفيذ  المكارد الم  
   ة تحميل مبة عمى كيفي  ضركرة تدريب الط

 مة في الجياز العسكرؼ  ة المتمث  البيئة الداخمي  
نات مة في جميع مكك   ة المتمث  كالبيئة الخارجي  

 ة  كخط   ة  مستقبمي   لبمكرة رؤية   المحيط الخارجي  
 ناجحة. ة  استراتيجي  
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ِالطارِالزمنيِالتوصياتِالنتائج
ِالعالقاتِبيفِالت ْرتيبِال رِ)م يار ة ر اب عِىوِمْحو 

ِ ْسب ي  ِن  ْزف ِبو  ِجاء  ِوقد ِوالمرؤوسيف(، القائد
(80.024.) 

ةأظيرت  راسه أف ألكايمية فمسطيف العسكرية  الد  
في شرح كتعزيز مفيكـ العبلقات  اكاضح   ادكر  

عبلقة ىذه السيف، ؤك ة بيف القائد كالمر اإلنساني  
نظيمة داخل الجياز بالييكل كالمكائح الت   مرتبطة  
، كمف خبلؿ إيجاد ركح العمل العسكرؼ  
سيف، بما ك عاكف بيف القائد كالمرؤ كالت   الجماعي   

قدير المتبادؿ مف االحتراـ كالت   جك    ق إيجاده يحق  
 ة.بيف جميع المستكيات كالرتب العسكري  

ِارابعًِ ِمحور ِب: ِالعالقات ِالقائدِم يار ة يف
ِوالمرؤوسيف

   ة كاضحة كمعركفة لمجيات كجكد ىيكمي
 مف خبلليا تكضيح   ة، حيث يتـ  المختص  

 ات.ات كالمسؤلي  بلحي  الص  
   المياـ لمقادة  ح طبيعةه يكض   ي   كظيف عمل كصف

ة في العمل االزدكاجي   سيف، بحيث يمنع  ك كالمرؤ 
 داخبلت.كالت  
   مة.فكيض مع المتابعة الفاعتفعيل الت 
  يـ عبير عف آرائ  لمت   سيف فرصة  ك منح المرؤ

 ىـ.نظر   ككجيات  
   ركرهة إ سياـ األكاديمي ات مككي  ة في تفسير الس  ضه

 يا.يا كدكافع  مبة كفيـ أسباب  ة لمط  اإلنساني  
   ناسبة صاؿ الم  سائل االت  مبة استخداـ كه تهْعميـ الط

 .ـكتكجيياتي ـلنقل أفكارى

تـ  
ي

يا 
ل ب

لعم
ء با

البد
يد.
جد
ي ال

راس
 الد

عاـ
ة ال

بداي
ي 
ف

 

رِ)م يار ةِالتِ  ِحميلِوحلِ الت ْرتيبِاْلخام سِىوِمْحو 
ِواتِ  ِالمشكالت ِجاء  ِوقد رارات(، ِالق  ِخاذ
(ِ ْزفِن ْسب ي   (.79.90بو 

ةأظيرت  راسه ة ة فمسطيف العسكري  بأف ألكاديمي   الد  
 حميل كحل   ية ميارات الت  نم  في ت اكاضح   ادكر  

في  كظير ذلؾه رارات، خاذ القه كات   المشكبلت 
يجيف الميارات الكافية التي كيفية إكساب الخر  

المشكبلت  حميل كحل  ميـ لمقياـ بمياـ الت  تؤى   
دائل كفق أحدث خاذ القرارات كدراسة البه كات  
 كالتي تكاكب   ،مةة المستخده رؽ العممي  الط  
 ات كالتقنيات لدػ العدك  ني  اكرات اإلمطك  ته 

 .ييكني  الص  
 

ِاخامسًِ ِمحور ِوحلِ : ِالتحميل المشكالتِِم يار ة
راراتوات ِ  ِخاذِالق 
   ركرهة تهْعميـ الط عاصرة عايير الم  مبة مكاكبة المه ضه

 ل القهرارات.بدائ   عند تحديد  
   بيف  مبة عمى المقارنة  العمل عمى تهْنم يهة ق درات الط

 دة.المحد   األىداؼ   لتحقيق   البدائل  
   حميل كحل  الت   بلب في طرؽ  لمط   إعطاء دكرات 
نياج يا ضمف الم  إدراج   شكبلت، كذلؾ مف خبلؿ  الم  

 .الدراسي  
   مف خبلؿ كرش   ىني   الذ    العصف   تعزيز ميارة 

 كاؼ  مف الخيارات كالبدائل. ، لبناء رصيد  العمل  
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ِالطارِالزمنيِالتوصياتِالنتائج
رِ)م يار ةِالقالت ْرتيبِالسِ  درةِعمىِادسِىوِمْحو 

ْزفِ  ِبو  ِجاء  ِوقد ِاآلخريف(، ِفي ِِالتأثير ْسب ي  ن 
(79.634.) 

ةأظيرت  راسه ة ة فمسطيف العسكري  دكر أكاديمي   الد  
حيث لكحع  أثير في اآلخريف،ة الت  في تمنية مياره 

في  ممحكظ   إيجابي   مف خبلؿ المقاببلت ارتفاع  
عامل ة الت  عمى اآلخريف ككيفي   أثيرميارة الت  

ة يجيف لكيفي  عف فيـ الخر   معيـ، كذلؾ ناتج  
ة ككذلؾ استخداـ لغه  ،ريفخه د لآلنصات الجي   اإل

نة في ة الحسه ، كا عطاء القدكه اؿ  فع   الجسد بشكل  
 ات.مككي  الكثير مف الس  

ِاسادسًِ ِمحور ِالتِ : ِعمى ِالقدرة ِفيِم يار ة أثير
ِاآلخريف

 ركرهة االىتم أثير عمى الت   اـ بتهْعزيز مهيارهة القدرة  ضه
 في اآلخريف.

   ـ مبة عمى استخداـ الط   العمل عمى تهْعمي
أثير عمى ديثة في الت  قنيات الحه كنكلكجيا كالت  الت  

 ريف.اآلخه 
   أثير عمى في الت   مبة استخداـ لغة الجسد  تهْعميـ الط

 اآلخريف.
   فة خصيات لمعر دريب عمى فيـ أنماط الش  الت
 عامل مع ىذه األنماط.ة الت  كيفي  
 د كمفتاح  ي  ع كاإلنصات الجه تعزيز ميارة االستما 

 اجح.لمحكار الن  
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ِالسِ  ِالبداعِالت ْرتيب ِ)م يار ة ر ِمْحو  ِىو ابع
ِوالتِ  ِوالبتكار ْسب ي  ِن  ْزف ِبو  ِجاء  ِوقد جديد(،

(76.111). 
ة  أظيرت  راسه ة فمسطيف ي  أكاديم حاجةه  الد  
ماـ بميارة اإلبداع االىت   ة إلى زيادة  العسكري  

تكفير  عزػ ذلؾ لضعف  كي  جديد، كاالبتكار كالت  
كار، بداع كاالبت  اعمة لئلالبيئة المناسبة الد  

حث ة لمبه مختص   كالحاجة إلى تشكيل لجاف  
ة ي  ات الماد   طكير، كذلؾ تكفير اإلمكاني  كالت  

 ة.كالمعنكي  
 
 
 
 
 

 م يار ةِالبداعِوالبتكارِوالتجديد:ِمحورِاسابعًِ
   مبة المبدعيف في ركيز عمى إشراؾ الط  الت

 طط.كضع الخ  
   بلب عمى األنشطة الحرص عمى تكزيع الط

 ة.اإلبداعي  
    أؼ الر  ير عف بعة الت  ي  تكفير البيئة المناسبة لحر

 قترحات.كتقديـ الم  
   نافس في خمق كتكليد األفكار فتح المجاؿ لمت

 ة.اإلبداعي  
   طكير.لمبحث كالت   ة  مختص   تككيف لجاف 
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ِالطارِالزمنيِالتوصياتِالنتائج
ِعالقةِ تُِ ِوفئةِِوجد ِسرية( ِ)قائد ِفئة ِبيف

ِلصالِ  ِمجموعة( ِمجموعة(،ِ)قائد ِ)قائد ِفئة ح
بيفِفئةِ)قائدِكتيبةِأوِلواء(ِوفئةُِِفروقاتِ ِوجدُتِِو

ِفئِ )قائ ِلصالح ِمجموعة( ِمجموعة(،ِد ِ)قائد ة
بيفِفئةِ)قائدِكتيبةِأوِلواء(ِوفئةِِوجدُِفروقاتِ تِو

 )قائدِفصيل(ِلصالحِفئةِ)قائدِفصيل(.
قائد المجمكعة  احتياج   ذلؾ إلى كيعزك الباحث  

ؤية خطيط كالر  كقائد الفصيل، إلى مهيارهة الت  
يبة مارس ة كقائد الكتري  قائد الس   أف  ك ة، المستقبمي  

ىذه المهيارهة مف خبلؿ الخبرة التي مارسيا في 
ة ري  قائد الكتيبة كقائد الس   ف  أميداف الجياد، ك 

خطيط التي اكتسبكىا مف قدرتيـ كمعرفتيـ بالت  
ة، مكه داخل األكاديمي  ا تعم  الميداف أكثر مم  

خبلؿ  يـ بالعدك   ابقة كاحتكاك  لتجاربيـ الس  
 عو.مه ابقة الس   المكاجيات  

 ،ةة الميارات القيادي  نكصي بتعزيز كتنميه 
ة لدػ ؤية المستقبمي  خطيط كالر  الت   ة  كخاص  
رامج كالمناىج كذلؾ ضمف البه  ،مياالع   القيادات  

ة الحديثة  في تطكير ميارة العممي   عمى األسس  
 خطيط.الت  
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اللهة   جد عبلقة  ال تك  إ ْحصائ ي ة عند مستكػ  ذات د 
اللهة ) ط الت   (α≤.05د  س  قديرات لدكر في م تهكه

يهة اْلمهيارات  ر ي ة في تهْنم  ْسكه ي ة ف مهْسطيف اْلعه أهكاديم 
ر سنكات الخدمة، كىذا يرجع اْلق يادي ة تعزػ لمتغي  

الفئات  بيا جميع   فترة الخمس سنكات مر   بأف  
 ا أكسبيـ ميارات  مف الحركب مم   ة بعدد  القيادي
 عالية. كخبرات  

خضاع تجربة تطكير الميارات نكصي بإ
ة ة العسكري  الميدانية لجميع منتسبي األكاديمي  

ظر عف فترة سنكات الخدمة في الجياز الن   ض   بغه 
 .العسكرؼ  

ذات د اللهة إ ْحصائ ي ة عند مستكػ  ال تكجد ف ركؽ  
ط الت  ( α≤.05د اللهة ) س  قديرات لدكر في م تهكه

أهكاديم ي ة ف مهْسطيف اْلعهْسكهر ي ة في تهْنم يهة اْلمهيارات 
سبة ر العمر، كذلؾ لكجكد الن  اْلق يادي ة تعزػ لمتغي  
منعه ا مم   ،شبابمف جيل ال   األكبر مف القيادة  

 ة.كاضحه  ة  عمري   فركؽ   كجكد

مف فئة  ممكف   نكصي باستيعاب أكبر عدد  
خضاعيـ ، كا  سنة 30مف  باب األقل  لش  ا
ر في متغي   كبيرة   كذلؾ لعدـ كجكد فركؽ   ،جربةلمت  

 العمر.
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ِالطارِالزمنيِالتوصياتِالنتائج
اللهة   ال تكجد ف ركؽ   إ ْحصائ ي ة عند مستكػ  ذات د 

اللهة ) ط الت  α≤0.05د  س  قديرات لدكر ( في م تهكه
يهة اْلمهيارات  ر ي ة في تهْنم  ْسكه ي ة ف مهْسطيف اْلعه أهكاديم 

 ل العممي.ر المؤى  ق يادي ة تعزػ لمتغي  الْ 

ة في بلت العممي  نكصي باستعياب جميع المؤى  
 يتـ   ة.االلتحاؽ باألكاديمي  
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اللهة   ال تكجد ف ركؽ   عند مستكػ  إ ْحصائ ي ة   ذات د 
اللهة ) ط الت  α≤0.05د  س  كر قديرات لد( في م تهكه

يهة اْلمهيارات  ر ي ة في تهْنم  ْسكه ي ة ف مهْسطيف اْلعه أهكاديم 
مل، كيرجع ذلؾ ر طبيعة العه اْلق يادي ة تعزػ لمتغي  

فييا  اـ التي تتشابو  عمل كتائب القس   إلى طبيعة  
ة في العمل يارات القيادي  مف المه  االحتياجات  
ظر عف طبيعة العمل الن   بغض    ،العسكرؼ  
 .ص، قائد مباشر(ائد تخص  ، ق)إدارؼ  

كائر إلى خصصات كالد  نكصي بإدارج جميع الت  
ر في متغي   ة لعدـ كجكد فركؽ  لتحاؽ باألكاديمي  اال

 طبيعة العمل.
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ِالدراساتِالمقترحة

 

   ة.ة في تنمية الميارات القيادي  ي  ات التدريبدكر العممي 
   في قطاع غزة. راتيجي  خطيط االستة في الت  العسكري   كاقع تطبيق القيادة 
   ة.ة العربي  ات العسكري  ة كالكمي  ة فمسطيف العسكري  بيف أكاديمي   مقارنة   دراسة 
   اـ.لدػ كتائب القس   دريب في تطكير رأس الماؿ الفكرؼ   أثر الت 

ِ
 
 

ِ
ى
ى
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ىالمراجعالمصادرىو
ى

ــّ ىالمصادر:ىاأول
ىالكتب.ى:اثانّو
ى:ىالمجالتىوالوثائق.اثالّث
ىالطلموظ.ىالديرادات:ىارابّط
ى:ىالمواقعىاإللكترونوظ.اخامّد
ى.لمراجعىاألجنبوظ:ىاادادّد

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
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ِالمصادر:أول:ِ
  الكريـ. آفالقر 
 .السنة النبكية 
ِالكتب::ِاثانيًِ
 ( 2000األغاء، احساف .)غزة مطبعة االمل التجارية.3، طبعة البحثِالتربوِي ، 
  لمؤسسة الرسالة: بيركت. الطبعة  ،الزكاةكتابِ( 1988)عبلء الديف  حباف،ابف ِى.اأْلهك 
  ِدار البشائر اإلسبلمية. ،القضاءكتابِ( 2001)البغدادؼ، سريج
 ،ِاألردف. اف. دار يافا العممية لمنشر كالتكزيع: عمعمـِالنفسِالعسكرِي(. 2013سامي ) الختاتنة
 ،ة(. 1990) عبد للا الرشيد ي ةِاْلق ياد  ر  . دار القمـ لِهللاِعميوِوسمـفيِعيدِالرسوؿِصِاْلع ْسك 

ِلمطباعة كالنشر: بيركت لبناف.
  ةالسموبِالنبويِفيِ( 2014)الرشيد، عبد للا ي ةِاْلق ياد  ر  ِى، القاىرة، دار االعتصاـ.لاأْلهك الطبعة  ،اْلع ْسك 
 ( 2011السكيداف، طارؽ )ِِالككيت. كالتكزيع،الفكرؼ لمنشر  األبداع ،التأثيرميارات
 ِلمتراث. افدار الري ،البخارِيفتحِالباريِشرحِصحيحِ( 1986)مد بف عمى أح العسقبلني
 ،ةاستراتيجيةِ(. 2007) فعبد الرحم العيسكؼ ي ةِاْلق ياد  ر  . دار مفِالمنظورِالسيكولوجيِاْلع ْسك 

ِالفكر الجامعي: االسكندرية مصر.
 ( 2010الفقي، إبراىيـ )ِةسحر ِلقاىرة.ا مصر،، الراية لمنشر كالتكزيع، اْلق ياد 
 ( 2008القحطاني، سالـ .)ة مكتبة الممؾ  .العالميِاْلق ياديِ التحوؿِنحوِنموذجِِدارية.الِاْلق ياد 

ِة.الث انيفيد الكطنية الطبعة 
 ،ِكالكثائق.دار الكتب  ،الحديثةمبادئِعمـِالدارةِ( 2014)محمكد كالرزنجي حيدر  اليكاسي
 ( 1993أبك فارس، دمحم )ِي ةاْلعِ المدرسةِالنبوية ر   األردف. افلمطباعة كالنشر. عم قافدار الفر  ،ْسك 
 مركز الخبرات  القاىرة،ة، الث اني، الطبعة خصائيِالتدريبمياراتِأ( 2007كفيق، عبد الرحمف )ت

 لئلدارةالمينية 
 ( 2000دمحم )ِةفنوف ِى، لبناف، بيركت، دار ابف حـز لمنشر كالتكزيع.لاأْلهك ، الطبعة المتميزةِاْلق ياد 
 ِالمي( 2011زؼ، يكسف )حجا ِالعسكرِيِداففمسفة ِالتخطيط ِفي ى، لاأْلك ، الطبعة رؤى

ِالكندؼ. رغزة. دا ،ف مهْسطيف
  ة( 2004)حسف، ماىر ِومفاىيـِاْلق ياد  ِونظريات  الكندؼ،ى، دار لاأْلك ، الطبعة أساسيات

ِ، راـ للا.ف مهْسطيف
 ( 1998خطاب محمكد .)ةبيفِالعقيدةِِو ِمشق سكريا.. دار القمـ: داْلق ياد 
 ،ِبيركت: لبناف. كالتكزيع،دار الفكر لمطباعة كالنشر  ،6ط  ،القائدالرسوؿِ( 2002محمكد ) خطاب
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 ِالسكداف. ة،الث انيالطبعة  ،الحقسيوؼِ ،47الدفعة  (،2014ية الحربية السكدانية)م  رشادؼ لمكدليل إ
  ة(. 2014القكات البرية ) أركافرئاسة ِشعبة قادة الكتائبالمشاة جبييت  د. معياْلق ياد 
 ،ةساسياتِفيِأ(. 2008ىايل ) طشطكش الكندؼ لمنشر كالتكزيع.  . دار1. طوالدارةِاْلق ياد 

 ردف.اربد األ
 ،ة( 2001زىاد الديف) عبيدات ِالبيارؽ، عماف.دار  ،السالـوالدارةِالتربويةِفيِِاْلق ياد 
  ة( 2010)قنديل، عبلء دارةِِاْلق ياد  ِاألردف.عماف.  الفكر،دار  ى،لاأْلك لطبعة ا ،البتكارالداريةِوا 
 ،ة(. 1989كريفمد ) افف مارتف ِ. المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر: بيركت لبناف.فيِالحربِاْلق ياد 
 ( 1981محفكظ، دمحم )ِةالنظريةِالسالميةِفي ِ. القاىرة مصر.االعتصاـ، دار الحربيةِاْلق ياد 
 ( 1986مرسي، سيد )ِ ةمفيـو ِِإطارِفيِاْلق ياد  مطابع رابطة العالـ  ،السالميةالعقيدة

 اإلسبلمي. مكة المكرمة.
  كميةِالقيادةِوالركافِالمشتركةِالنظاـِالداخمي( 2015فرع المعاىد كالكميات ) –ىيئة التدريب. 
ِ

ِالمجالتِوالوثائق:ا:ِثالث
 .النبويةِةِفيِالسنةِوالسيرةاْلق ياديِ وتفعيلِالشخصيةِِت ْنم ي ة( 2006)الشاش، ىداية  .1
ِالكاديمييفِوالدارييفِفيِجامعةِِىةِالمفضمةِلداْلق ياديِ السماتِ (2006)صالح  عميمات، .2  ،اليرموؾالقادة

 .جامعة اليرمكؾ مجمة جامعة دمشق ،22المجمد  ،الث انيالعدد 
ِ

ِالرسائلِالعممية::ِارابعًِ
ِوعالاْلق ياديِ ِاْلم يارات(. 2002الرشكدؼ، دمحم ) .1 ِالشرطة ِلدىِضباط ِة ِبفعالية ِالوظيفيأ داءقتيما  ىـ

 )رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة نايف العربية لمعمـك األمنية لمدراسات العميا(، الرياض، السعكدية.
ي ةمدىِاستخداـِضباطِالكمياتِ(. 2004الصغير، دمحم ) .2 ر  ةِلنموذجِىيرسيِاْلق ياديِ لألساليبِِاْلع ْسك 

كرة، جػػػػػامعة نايف العربية لمعمـك األمنية لمدراسات العميا(، )رسالة ماجستير غير منش وبالنشارد
 الرياض، السعكدية.

ةمقوماتِ( 2014)فبلح  الطيرؼ، .3 ِِاْلق ياد  ِلدىِالقادة ِتطويرىا جامعة  الرياض، ،العسكرييفوسبل
راساتكمية العدالة الجنائية قسـ  األمنية،نايف العربية لمعمـك   األمنية الد  

ِافةِلديِالضباطِالعامميفِفيِوزارةِالدفاعِوالطيِراْلق ياديِ ِاْلم يارات(. 2003محسف )العتيبي، عبد ال .4
ِالرياض ِأدائيـ ،فيِمدينة ِبكفاءة )رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة نايف العربية  وعالقتيا

 لمعمـك األمنية لمدراسات العميا(، الرياض، السعكدية.
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ِالتدري(. 1999) عمىالعمرؼ،  .5 ِالبرامج ِأثر ِاكتساب ِعمى ِنظرِاْلق ياديِ ِاْلم ياراتبية ِوجو ِمف ة
ِالمنية ِبالجيزة )رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة نايف العربية لمعمـك األمنية  العامميف

 لمدراسات العميا(، الرياض، السعكدية.
شكرة، )رسالة ماجستير غير من ةِفيِحرسِالحدوداْلق ياديِ ِاْلم ياراتتقويـِ(. 2007العنزؼ، فيد ) .6

 السعكدية. الرياض،جامعة نايف العربية لمعمـك األمنية لمدراسات العميا(، 
 ،ةاْلق ياديِ رتِودورىاِفيِبناءِالمياِاْلع ْسك ر ي ةفيِالكمياتِِاْلق ياديِ برامجِالتأىيلِ (2002) مسفر القحطاني، .7

 .رسات العمياامعمـك األمنية لمدنايف العربية ل أهكاديم ي ةالسعكدية  الرياض، منشكرة،رسالة ماجستير غير 
، ةاْلق ياديِ ِاْلم ياراتودورىاِفيِبناءِِاْلع ْسك ر ي ةفيِالكمياتِِاْلق ياديِ برامجِالتأىيلِ (2002القحطاني، مسفر ) .8

 نايف العربية لمعمـك األمنية لمدراسات العميا( الرياض، السعكدية. أهكاديم ي ة)رسالة ماجستير غير منشكرة، 
ي ةتربيةِالقياداتِ(. 1995مف )القرشي، خ .9 ر  ، )رسالة ماجستير منشكرة، جامعة عندِالرسوؿِاْلع ْسك 

 العالي، مكة، السعكدية( تهْعميـأـ القرػ كزارة ال
ة(. 2011)المدىكف، دمحم، كالعجرمي، محمكد  .10  .ف مهْسطيف. غزة. اْلق ياد 
ي ةت نِْفيِِاْلق ياديِ دورِبرامجِالتأىيلِ(. 2005الكىيبي، خالد ) .11 ، )رسالة ةِالمنيةاْلق ياديِ ِاْلم ياراتِم 

 ماجستير غير منشكرة، جامعة نايف العربية لمعمـك األمنية لمدراسات العميا(، الرياض، السعكدية. 
الطالبِالمشاركيفِوغيرِِىةِوالمسئوليةِالجتماعيةِلداْلق ياديِ لسماتِا( 2012) يكسف أبكككش، .12

ِ ِالنشاط ِجماعات ِفي   التربية،كمية  منشكرة،رسالة ماجستير غير  ،يالطالبالمشاركيف
 الجامعة اإلسبلمية بغزة.

ي ةالنظرياتِ( 2005)أغا، عبد اليادؼ  .13 ر  رسالة غير منشكرة، الجامعة  ،والتخطيطبيفِالعدادِِاْلع ْسك 
 .صكؿ الديف، رسالة ماجستيرأكمية  غزة،اإلسبلمية، 

ِاِل (2010) ناصر، حسف .14 ِوعالقتياْلق ياديِ نماط ِة ِالىميةِِداءبالِ ا ِالمنظمات ِفي الوظيفي
ِالعامميفِيةف م ْسطينال ِنظر ِوجية  ، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التجارة، مف

 الجامعة اإلسبلمية.
ةساسياتِفيِأ(. 2009طشطكش، ىايل) .15  . دار الكندؼ لمنشر كالتكزيع: اربد األردف. والدارةِاْلق ياد 
ةاْلق يادورِ(. 2010عبكؼ، زيد ) .16 راِرالتربويةِفيِاتخاذِالِد   . عماف: دار الشركؽ لمنشر.اتِالداريةق 
ِوالنفوذ(. 2010محبكبة، قصي ) .17 ِوالسمطة ِالسياسة ِبيف  . عماف: دار األىمية القائد

 لمنشر كالتكزيع.
ِ(. 2013ىشبل، عبد للا ) .18 ِالتنظيمياْلق ياديِ ِاْلم ياراتدور ِالتغيير ِفيِإدارة ، )رسالة ماجستير ة

 كرة، جامعة نايف العربية لمعمـك األمنية لمدراسات العميا(، الرياض، السعكدية.غير منش
ِ
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ِلكترونية:المواقعِاِل:ِاخامسًِ
ي ةاأله  .1 ر ي ة كاديم  ْسكه  :(USMA) األمريكية اْلعه

http://www.usma.edu/SitePages/Home.aspx 

 
ر ي ة الك م  ي ة .2 ْسكه   ة:السكداني اْلعه

http://www.karary.edu.sd/home/index.php/ar/ 2012-12-25-17-16-04/2012-

12-25-18-01-09  

 
ة(. 2010بسػػػػاـ ) الشػػػػطي، افالفرقػػػػمجمػػػػة  .3 ر ي ة اْلق يػػػػاده ْسػػػػكه  ،مػػػػف خػػػػبلؿ غػػػػزكات الرسػػػػكؿ  اْلعه

 2010-07-06. الككيت، بتاريخ
  http://www.al-forqan.net/articles/111.html  

 

ر ي ةكمية الممؾ خالد  .4 ْسكه فيالمعركةالحديثة:قَراركيفيتخذالقائدال:اْلعه

https://tawhed.ws/r?i=ibn8nsb5 

 
طػػػػكير (. إعػػػػداد القػػػػادة العسػػػػكرييف كت2008دمحم ) نصػػػػيرؼ،، كالتسػػػػميحمنتػػػػدػ العربػػػػي لمػػػػدفاع  .5

 2008-6-7الرياض بتاريخ  مياراتيـ،
http://defense-arab.com/vb/threads/5047/ 

 

http://www.al-forqan.net/articles/111.html
http://www.al-forqan.net/articles/111.html
https://tawhed.ws/r?i=ibn8nsb5
http://defense-arab.com/vb/threads/5047/


[118] 

 

ِ:ِالمراجعِالجنبية:ِاسادسًِ
ِ

1. Bolden, R., et. All (2003): LEADERSHIP THEORY AND 

OMPETENCY FRAMEWORKS, Centre for Leadership Studies, 

University of Exeter, United Kingdom 

comparison of leadership development at the U.S military academy  

2. F.M 22-100, Army leadership (2006), Department of US Army. 

3. Fielder, Frederic. (2002). Leadership Defined Web Images Reveal the 

differences between Leadership and management. School of business 

university of Alberta, Canada. 

4. Hroub, Khaled. (2006). "Hamas a Beginner's Guide". London: Pluto 

Press. 

5. Moore, D., McCabe, G., Duckworth, W, Sclove, S. "The Practice of 

Business Statistics: Using data for decisions", (2003). 

6. Robert W. Thomas jr. (June 2000). Teaching tomorrow's leaders: a the 

U.S naval academy 

ِ
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ِ

ىالمالحقىوالوثائق
ى

ىخطابىالتحكوم(:ى1ملحقىرقمى)
ىقائمظىبأدماءىمحكميىاالدتبوانى(:2ملحقىرقمى)
ىدِتباَنظاال(:ى3ملحقىرقمى)
ىدئلظىالمقابالتأ(:ى4ملحقىرقمى)

ِ
ِ
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ِخطابِالتحكيـ:ِ(1)ممحقِرقـِ

 

 ......................................... حفظو للا،،السيد/ ..................................
 السبلـ عميكـ كرحمة للا كبركاتو،، 

 
ِالموضوع/ِتحكيـِاستبانة

 
 تحية طيبة كبعد:

لمحصػػػكؿ عمػػػى درجػػػة كذلػػػؾ  ؛باختيػػػار ميػػػارات قياديػػػة أساسػػػية لمقائػػػد العسػػػكرؼ  الباحػػػثيقػػػـك 
ي ػةالبرنػامج المشػترؾ بػيف  الماجسػتير مػف إلدارة كالسياسػة لمدراسػات العميػا كجامعػة األقصػى ا أهكاديم 

ةتخصص  –بغزة   .كاإلدارة اْلق ياده
ةلمػا تتمتعػكف بػو مػف خبػرة كدرايػة كاسػعة فػي مكضػكع  اكنظػر    بػأف ا، فػإنني أسػتميحكـ عػذر  اْلق يػاده

ت مػػف أجػػل تعػػديل، أك تتفضػػمكا عمينػػا بجػػزء مػػف كقػػتكـ الثمػػيف، كتقػػدمكا لنػػا التكجييػػات كاإلرشػػادا
لة التالية كترتيبيا حسب اْلق يادي   اْلمهياراتمف ، اما تركنو مناسب   ةؼ، أك إضافحذ  كية.اأْلهك 
 

 كتقبمكا فائق االحتراـ كالتقدير 
 
 

ِإعدادِالباحث
ِزيادِمحمودِالي

 

 

 

 
 
نامج

ْ
ر
 
راساتب

ِّ
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ن
ْ
ي
 
 ب
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ت
ْ
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ْ
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ْ
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َّ
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ْ
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ْ
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جامِع

 
 و

ةص:ِصِ خِ تِ  دار ةِاْلق ياد  ِوالْ 
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ِ:البياناتِالشخصيةأول:ِ
ِ:اْلق ياديِ ِاْلُمْست وِى .1

 رية  )   ( قائد كتيبو  )   ( قائد لكاء)   ( قائد مجمكعة   )   ( قائد فصيل   )   ( قائد س
ِسنواتِالخدمة: .2

 سنكات              10سنكات     )   ( أكثر مف  10-5سنكات    )   ( مف  5)   ( أقل مف 
ِالمؤىلِالعممي: .3

 )   ( بكالكريكس  )   ( دراسات عميا  )   ( دبمـك    )   ( ثانكية عامة 
 

لدرجةِِم يار ةالِـ ِحظاتمالِويةاْل و 
   التخطيط1ِ
   قهرارحل المشكبلت كاتخاذ ال2ِ
   عداد كالتدريباإل3ِ
   العبلقة بيف الرئيس كالمرؤكس4ِ
   التحفيز5ِ
   بداع كاالبتكار كالتطكيراإل  6ِ
   التأثير7ِ
   اإلقناع8ِ
   التكجيو9ِ
   التفكيض10ِ

ِ
ِ
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ِست بان ةقائمةِبأسماءِمحكميِالِ:(2ممحقِرقـِ)

 

ِالعملِافمكِصفتوِالوظيفيةِلسـاِـ
 الجامعة اإلسبلمية أستاذ اإلحصاء أ.د. سمير صافي 1
 الجامعة اإلسبلمية رئيس قسـ المغة العربية  مكتأ.د. يكسف الكح 2
ي ةنائب العميد لمشؤكف األه  د. ىشاـ المغارؼ  3  كمية العكدة الجامعية  كاديم 
 كمية الرباط الجامعية يخبير أمني كاستراتيج د. إبراىيـ حبيب 4
ي ةعميد  د. محمكد ابككطفة 5 ر ي ة ف مهْسطيف أهكاديم  ي ة اْلعهْسكه ر ي ة ف مهْسطيف أهكاديم  ْسكه  اْلعه
 الجامعة اإلسبلمية أستاذ مساعد إدارة تربكية د. إياد الدجني 6
 كمية الرباط الجامعية أستاذ مساعد د. رفيق ابكىاني 7
 الجامعة اإلسبلمية العالي السابق تهْعميـكزير التربية كال نيد. أسامة المزي 8
 الجامعة اإلسبلمية التنظيمي كالسمكؾ البشرية المكارد إدارة مشارؾ ستاذأ د. يكسف بحر 9
 العالي تهْعميـكزارة التربية كال أستاذ مساعد د. خميل حماد 10
 جامعة اإلسبلميةال أستاذ اإلحصاء كالتحميل االحصائي د. نافذ بركات 11
 سبلميةالجامعة اإل اإلدارية الجكدة مدير مساعد د. خالد دىميز 12
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ِست بان ةال:ِ(3ممحقِرقـِ)
 

 

راساتبرنامج 
ِّ
ةالعليا املشرتك بني  الد

َّ
كادميِي  أ 

راساتِ العليا
ِّ
ة للد

 
ياس

ِّ
 وجامعة اْلقصى الدارةِ والس

ةبرنامجِالماجستيرِفيِ ِةالداِرِوِاْلق ياد 
ِ

ِ
 حفظوِهللاِورعاه،،ِالخِالفاضلِ/ِ.......................................ِ

ِالسالـِعميكـِورحموِهللاِوبركاتوِ
 

ػػةبػػإجراء  الباحػػثيقػػـك  راسه ي ػػةدورِبعنػػكاف: " د  ي ةِف م ْسػػطيفِأ كاديم  ر  ػػةفػػيِِاْلع ْسػػك  ي  ِاْلم يػػاراتِت ْنم 
ي ػػػةالبرنػػػامج المشػػػترؾ بػػػيف  مػػػف "، كذلػػػؾ لمحصػػػكؿ عمػػػى درجػػػة الماجسػػػتيرةاْلق يادي ػػػ اإلدارة  أهكاديم 

ةتخصص  –كالسياسة لمدراسات العميا كجامعة األقصى بغزة   .كاإلدارة اْلق ياده
بكػل دقػة كعنايػة،  ست بانهةخصيصا ليذا البحث، لذا أرجك تعبئة ىذه اال ست بانهةعدت ىذه االكقد أ 

ة فػي اْلق يادي ػ اْلمهيػاراتد بالفائػدة عمػى تطػكير قاء بالبحػث بمػا يعػك ت  ر لما في ذلؾ مف مساىمة في اال
ي ة  اجابتكـ ستستخدـ فقط ألغراض البحث العممي .ف  أه ، مؤكدا لكـ ف مهْسطيف أهكاديم 

 

 
 كتقبمكا فائق االحتراـ كالتقدير 

 
 
 
 

ِالباحث/ِزيادِمحمودِدمحمِالي
ِ
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ِأول:ِالبياناتِالشخصية:
ِ:اْلق ياديِ ِاْلُمْست وِى .1

 ائد مجمكعو   )   ( قائد فصيل   )   ( قائد سرية  )   ( قائد كتيبو  )   ( قائد لكاء)   ( ق
ِ:سنواتِالخدمة .2

 سنكات فاكثر              10)   ( سنكات      10سنكات    )   ( اقل مف  5اقل مف )   ( مف سنتيف    )   ( أقل 
ِ:العمر .3

 سنة فاكثر 40)   (   سنة     40سنة     )   ( اقل مف  30)   ( اقل مف 
ِ:المؤىلِالعممي .4

 بكالكريكس  )   ( دراسات عميا)   (  )   ( ثانكية عامة  )   ( دبمـك  
 طبيعةِالعمل: .5

 قائد مباشر  )   ( )   ( إدارؼ    )   ( استشارؼ     )   ( قائد تخصص    
 

********************************************************ِ
 :ست بان ةفقراتِالورِِوثانيا:ِمحا

ىيِالدرجةِالدنىِورقـ1ِِرقـِِأفِ أماـِكلِفقرةِحسبِتقييمؾ،ِعمما10ِِإلى1ِِِمفِرجىِوضعِالرقـي:ِتنويو
ِىيِالدرجةِالعمى10ِ
 

 

ِِمياراتِالتخطيطِوالرؤيةِالمستقبميةِإكسابِ-أول 

ِالدرجةِالفقػػػرةِالرقـ
  .طفي زيادة قدرتي عمى التخطي األكاديميةأسيمت   .1

ا عف سيطرة كتأثير اآلخريف. األكاديميةساعدتني   .2   عمى االستقبللية في الرأؼ كاألفكار بعيد 
  كيف أطكر الخطط كأجعميا مقبكلة لدػ العامميف. األكاديميةعممتني   .3
  القدرة عمى تكظيف المكارد المتاحة لتنفيذ الخطط كالمياـ. األكاديميةأكسبتني   .4
  العـز كاإلصرار عمى بمكغ األىداؼ كالغايات. في   األكاديميةرب ت   .5
ي ةاأله ساعدتني   .6   في تطكير قدرتي عمى استقراء األحداث المستقبمية كاالستعداد ليا. كاديم 
ي ةاأله عم متني   .7 لالمكازنة بيف المياـ ككضع  كاديم    كيات.اأْلهك 
ي ةاأله أكسبتني   .8 ةاالقدرة عمى ترجمة كبمكرة تكجييات  كاديم    العميا إلى برامج كجداكؿ عمل تنفيذية. ْلق ياده
ي ةاأله عم متني   .9   إعداد الخطط كأكامر العمميات عمى مستكػ الكحدة القتالية. كاديم 
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ِِإكسابِمياراتِالبداعِوالبتكارِوالتجديدِ–ثانًياِ

ِالدرجةِالفقػػػرةِالرقـ
بداعو. أتاحت لي دراستي ممارسة اإلشراؼ الذؼ يتيح لمطمبة  .1   استقبلليتو كا 
ي ةاأله عممتني   .2   العمل بشكل أفضل. داءابتكار طرائق جديدة أله  كاديم 
ي ةاأله أكسبتني   .3   القدرة عمى تقديـ االقتراحات البناءة. كاديم 
ي ةاأله أكسبتني   .4 ر ي ةفي استخداـ التجييزات كاألسمحة  مهيارهةال كاديم    .اْلعهْسكه
ي  األه أسيمت   .5   في مساعدتي البتكار الحمكؿ لممشكبلت التي تتـ مكاجيتيا ألكؿ مرة. ةكاديم 
ي ةاأله حرصت   .6   عمى تكفير المناخ المشجع عمى إظيار اإلبداعات كاديم 
ي ةاأله حرصت   .7   عمى تكزيع الطبلب عمى األنشطة اإلبداعية. كاديم 
ي ةاأله أشركت   .8   الطمبة المبدعيف في كضع الخطط. كاديم 
ي ةاأله دت ساع  .9 يهةفي  كاديم    اإلبداعي لدػ طمبتيا الت ْفكير تهْنم 

راِرالتحميلِوحلِالمشكالتِواتخاذِالِم يار ةِإكسابِ-ثالًثا  ِِاتق 

ِالدرجةِالفقػػػرةِالرقـ
ْت   .1 ره ي ةاأله  طهك    ات الحاسمة كالصائبة.قهرار قدرتي عمى اتخاذ ال كاديم 
ْت   .2 ره ي ةاأله  طهك    عمى تطكير الحمكؿ كالبدائل لممشكبلت.قدرتي  كاديم 
ي ةاأله أكسبتني   .3   في المكاقف التي تتـ مكاجيتيا. الت ْفكيرالسرعة في  كاديم 
ْت   .4 ره ي ةاأله  طهك    قدرتي عمى تحميل المعمكمات المتعمقة بمكقف معيف. كاديم 
ي ةاأله عم متني   .5   اكتشاؼ المشاكل كالتنبؤ بيا. كاديم 
ي ةاأله ساعدتني   .6   ات بصكرة كاضحة.قهرار عمى صناعة ال كاديم 
ي ةاأله ساعدتني   .7   اتقهرار عمى صياغة خطة لتنفيذ ال كاديم 
ي ةاأله أنمت   .8   قدرتي عمى المقارنة بيف البدائل لتحقيق األىداؼ المحددة كاديم 
ي ةاأله عممتني   .9   ات قهرار مكاكبة المعايير المعاصرة عند تحديد بدائل ال كاديم 

ي ةاأله ساعدتني   .10   .قهرارفي متابعة تنفيذ ال كاديم 
ي ةاأله أسيمت   .11   ات.قهرار أعمل عمى تقكيـ ال أفْ في  كاديم 
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ِِإكسابِمياراتِالعدادِوالتدريبِ–رابًعاِ

ِالدرجةِالفقػػػرةِالرقـ

  يؤدؼ التدريب إلى االستفادة القصكػ مف كفاءات كميارات المكارد البشرية  .1

  لتدريب في إكسابؾ ميارات معينة تساعدؾ عمى النجاح كالتميز.أسيـ ا  .2

  التعمـ الذاتي. مهيارهةساعد التدريب عمى التركيز عمى القدرة عمى االستنتاج لممساعدة في تمنية   .3

  أسيـ التدريب في جعمؾ قادر ا عمى االستخداـ األمثل لمكقت.  .4

  .داءاأله  تهْحسيفديـ اقتراحات تطكيرية لأكصمؾ التدريب إلى مرحمة تستطيع مف خبلليا تق  .5

  .داءيساىـ التدريب في تحقيق الجكدة في األه   .6

  خريف.اآل افيساعد التدريب عمى إيصاؿ المعمكمات ألذى  .7
  يسيل التدريب المحافظة عمى اليدكء في مكاجية الضغكط.  .8
  خريف.اآل أهداءتؤثر عممية التدريب عمى   .9

ر ي ةاـ التجييزات كاألسمحة يسيـ التدريب في استخد  .10   .اْلعهْسكه

ِِإكسابِِالقدرةِعمىِالتأثيرِفيِالخريفِ–خامًساِ

ِالدرجةِالفقػػػرةِالرقـ
  تعممت مراعاة المقاصد اإليجابية في التأثير عمى األخريف.  .1
  تعم مت اختيار الكقت المناسب في عمميو التأثير.  .2
  مية التأثير.المناسب في عم افتعم مت اختيار المك  .3
  تعم مت اختيار األسمكب المناسب في عممية التأثير.  .4
  تعم مت االستفادة مف النماذج المثالية في التأثير عمى اآلخريف )القدكة الحسنة(  .5
  تعم مت تمثيل القدكة الحسنة لمتأثير عمى اآلخريف  .6
  تعم مت استخداـ التكنكلكجيا في التأثير عمى اآلخريف   .7
  استخداـ لغة الجسد في التأثير عمى اآلخريف تعم مت  .8
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ِِالعالقاتِبيفِالقائدِوالمرؤوسيفِم يار ةإكسابِِ–سادساِ

ِالدرجةِالفقػػػرةِالرقـ
ي ةاأله أكسبتني   .1   خريف كمشاعرىـ.القدرة عمى التفاعل مع أفكار اآل كاديم 
ي ةاأله عممتني   .2   قل أفكاره كتكجيياتو.استخداـ كسائل االتصاؿ المناسبة لن كاديم 
ي ةاأله أتاحت   .3 شراكيـ في صنع ال كاديم    .قهرارالتشاكر مع المرؤكسيف كا 
ي ةاأله أسيمت   .4   في تفسير السمككيات اإلنسانية كفيـ أسبابيا كدكافعيا. كاديم 
ي ةاأله عممتني   .5 ركرهةكيفية إقناع رؤسائؾ كمرؤكسيؾ ب كاديم    التغيير كالتطكير. ضه
ي ةاأله  عممتني  .6   التجاكب مع كجيات النظر التي ال يتفق معيا. كاديم 
ي ةاأله أسيمت   .7   في تككيف فرؽ العمل المتجانسة. كاديم 
ي ةاأله عممتني   .8   كيفية كسب دعـ الرؤساء كثقتيـ. كاديم 
ي ةاأله عم متني   .9   التكفيق بيف الحـز كالميف أثناء التعامل مع المرؤكسيف. كاديم 

ي ةاأله عممتني   .10 يصاليا ألذىانيـ. كاديم    كيفية اكتساب كالء المرؤكسيف كا 
ي ةاأله عممتني   .11   معرفة احتياجات المرؤكسيف المادية كالمعنكية. كاديم 
ي ةاأله أكسبتني   .12   القدرة عمى بناء العبلقات االجتماعية مع المرؤكسيف كالتعاكف معيـ. كاديم 

ِِالتحفيزإكسابِمياراتِالتقديرِِو–سابًعاِِ

ِالدرجةِالفقػػػرةِالرقـ
ي ةاأله عممتني   .1   طرؽ إثارة حماس اآلخريف كالتأثير فييـ. كاديم 
ي ةاأله عممتني   .2   إنجاز المياـ كالكاجبات في المكاعيد المحددة. كاديم 
ي ةاأله عممتني   .3   االستخداـ الفعاؿ لمثكاب كالعقاب. كاديم 
ي ةاأله عممتني   .4   كعدـ االستسبلـ لئلحباطات.المثابرة  كاديم 
ي ةاأله عممتني   .5   تحفيز العقكؿ بالسؤاؿ كالتعمـ. كاديم 
ي ةاأله عممتني   .6   استخداـ التحفيز المادؼ. تهْعزيز كاديم 
ي ةاأله عممتني   .7   استخداـ التحفيز المعنكؼ. كاديم 
ي ةاأله عممتني   .8   استثارة كتحريؾ الدافع الذاتي. كاديم 
ي ةاأله ساعدتني   .9   اْلق يادؼ  ي في العمل ق دراتعمى تطكير  كاديم 

ي ةاأله ساعدتني   .10   ي كمياراتي كتكميفي بمياـ جديدةق دراتعمى اكتشاؼ  كاديم 
ي ةاأله ساعدتني   .11   عمى الحصكؿ عمى مزايا المشاركة في ميمات خاصة كاديم 
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ِسئمةِالمقابالتأ:ِ(4ممحقِرقـِ)

 
 ..............  الكنية : .........................................................االسـ : ...

 قائد لكاء )    (   قائد كتيبة )     (   قائد سرية )      (
 

يهةما ىي سبل  -1 ي ةالتخطيط كالرؤية المستقبمية في  مهيارهة تهْنم  ر ي ة ف مهْسطيف أهكاديم  ْسكه  ؟ اْلعه
.............................................................................................

.............................................................................................
............................................................................................. 

يهةما ىي سبل  -2 ي ةاإلبداع كاالبتكار كالتجديد في  مهيارهة تهْنم  ر ي ةاْلعه  ف مهْسطيف أهكاديم   ؟  ْسكه
.............................................................................................
.............................................................................................

............................................................................................. 
يهةما ىي سبل  -3 ي ةات في قهرار التحميل كحل المشكبلت كاتخاذ ال مهيارهة تهْنم  ر ي ة ف مهْسطيف أهكاديم  ْسكه  ؟اْلعه

.............................................................................................
.............................................................................................

............................................................................................. 
يهةما ىي سبل  -4 ي ةاإلعداد كالتدريب في  مهيارهة تهْنم  ر ي ةاْلعهسْ  ف مهْسطيف أهكاديم   ؟ كه

.............................................................................................

.............................................................................................
............................................................................................. 
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يهةما ىي سبل  -5 ي ةالقدرة عمى التأثير في اآلخريف في  مهيارهة تهْنم  ر ي ة ف مهْسطيف أهكاديم   ؟ اْلعهْسكه
.............................................................................................

.............................................................................................
............................................................................................. 

يهةما ىي سبل  -6 ي ةالعبلقات بيف القائد كالمرؤكسيف في  مهيارهة تهْنم  ر ي ةالْ  ف مهْسطيف أهكاديم  ْسكه  ؟ عه
.............................................................................................
.............................................................................................

............................................................................................. 
يهةما ىي سبل  -7 ي ةالتقدير كالتحفيز في  مهيارهة تهْنم  ر ي ة ف مهْسطيف أهكاديم  ْسكه  ؟ اْلعه

.............................................................................................
.............................................................................................

............................................................................................. 
 


