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برنامج الدراسات العليا المشترك بين أكاديمية االدارة 
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  علـ البشرية األكؿ محمد إلى مف قاد قلكب البشرية إلى مرفأ األماف، مي 
  مرهمػػػػػا ك ح ػػػػػف مػػػػػ  الح ك ػػػػػة،  مػػػػػد ا فػػػػػ   ي إلػػػػػى كالػػػػػدم األحبػػػػػاب  بػػػػػ  ال ػػػػػال  ك ي

 خاتمتهما.
    الع ػػػػػاج كاللهػػػػػد كتحملػػػػػت  مشػػػػػكارإلػػػػػى زكلتػػػػػ  ال اليػػػػػة رفيرػػػػػة دربػػػػػ  التػػػػػ  شػػػػػار ت

 .ال ثير
 ة  بد الفتاح كال ا زهرات حيات إلى  مل  المتلدد ف  الحيا. 
  ك خػػػػػػػكات  الػػػػػػػذيف شػػػػػػػار ك   األفػػػػػػػراح كاال ـ طػػػػػػػكاؿ  )  ػػػػػػػامد، ك حمػػػػػػػد  ت ك خػػػػػػػإإلػػػػػػػى

 .مشكارم
 لػػػػػػػػػػػػػػى رك رامػػػػػػػػػػػػػػد  /دإلػػػػػػػػػػػػػػى ركح  خػػػػػػػػػػػػػػ  الشػػػػػػػػػػػػػػهيد الملاهػػػػػػػػػػػػػػ                               رلػػػػػػػػػػػػػػؿ حالحلبػػػػػػػػػػػػػػ ، كا 

 . بك الحصيف  بد الفتاح األ ماؿ/
 بها شػػػػػػػبا خيػػػػػػػرة  قػػػػػػػدمت تػػػػػػػالك   مػػػػػػػا زلػػػػػػػت  فتخػػػػػػػر بهػػػػػػػا تػػػػػػػإلػػػػػػػى  ػػػػػػػاملت  ال ريمػػػػػػػة ال                

 كاللرحى كاأل رل. مف الشهداج
  ال ػػػػػػكال  م إلػػػػػػى  صػػػػػدقا ،ال هايػػػػػاتبشػػػػػار ك   البػػػػػػدايات كحلمػػػػػكا معػػػػػػ   الػػػػػػذيفإلػػػػػى 

 العمؿ.  كزمبلم  األحباب ف
 .إلى شهداج فل طيف الحبيبية 
 ك  ر ا البكا ؿ ا اإلى لرح 

 

 ،،،املتواضع اجلهد هذا أهدي مجيعا إليهم
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ا  فػن    :)مػف ال يشػ ر ال ػاس ال يشػ ركا طبلقا مف قكله  الحمد  الذم ب عمته تتـ الصالحات
كصػػحبه  آلػػهك لػػى   ك ظػػيـ  ػػلطا ه، كالصػػبلة كال ػػبلـ  لػػى  بي ػػا محمػػد   بلبللػػه حمػػد ا حمػػدا يليػػؽ 

يشػػرف   كقػػػد   هيػػػت بفدػػؿ ا إ ػػػداد هػػػذج الر ػػالة  ف  تكلػػػه إلػػػى ا العلػػ  الرػػػدير بالحمػػػد   لمعػػيف، كبعػػػد
كالتصػػػميـ إلتمػػػاـ هػػػذا العمػػػؿ العلمػػػ   كالمثػػػابرة كالشػػػ ر  لػػػى لزيػػػؿ فدػػػله ك طامػػػه، الػػػذم  مػػػد   بالصػػػبر

 ادع، ك خر ل  مف  هؿ العلـ مف ي ير درب  كيرشد   لطريؽ الحؽ كالصكاب .المتك 

 مػػا ي ػػعد    ف  ترػػدـ بالشػػ ر أل اديميػػة اإلدارة كال يا ػػة التػػ  احتدػػ ت   طالبػػان فيهػػا طػػكاؿ مرحلػػة 
 درا ت  بالمال تير كالت  مازالت تردـ ل ا ال ثير مف العطاج، فه  م ارة العلـ كالعلماج. 

زيؿ الش ر كالعرفاف إلى ال ادة المح مػيف ألداة الدرا ػة، لمػا  ػاف إلرشػاداتهـ ك صػحهـ  ما  تردـ بل
ثرامها.   مف ال فع كالفامدة إلغ اج الر الة كا 

الػذم تفدػؿ  نبيـل عبـد شـعبان المـوح ما ي ػعد    ف  ترػدـ بالشػ ر كالترػدير إلػى الػد تكر الفادػؿ: 
رشػػػاد كتكليػػػه لػػػ ، طيلػػػة فتػػػرة إشػػػرافه  بر ايتػػػه لئلشػػػراؼ  لػػػى هػػػذج الر ػػػالة، كلمػػػا بذلػػػه مػػػف لهػػػد كر ايػػػة كا 

  لى هذج الر الة، فله م    ؿ الش ر كاالحتراـ كالتردير. 

  ما  تكله بالش ر كالتردير أل داج لل ة الم اقشة  بلن مف:

 اخليان.م اقشان د   الد تكر/ محمد إبراهيـ المدهكف 

 م اقشان خارليان.          كالد تكر/ مالد محمد الفرا

 اد عكاشــة  أ. عبــد او أبــو عوكــل أ. صــ ح اقشــقر  أ. جيــ مػا كاترػػدـ لؤلخػػكة الػػزمبلج األفادػػؿ 
 م. أحمد شاىين  م. عمر الحايك  أ. ســـوسن طنبورة.أ. ىاني مقبل   

ذ  ش ر لهـ هذا اللهد  لى ما قدمكا مف  طاج  مميز لعلػه ا فػ  مػكازيف ح ػ اتهـ، حرر ػا هػذج كا 
يػاهـ  ال طكر بل اف اإلم ػاف ال برلػـ التبيػاف،  ػامليف المػكلى  ف يلعل ػا لميعػان مػف  هػؿ الرػرآف، ك ف يرزق ػا كا 

زىاجي  الفردكس األ لى مف الل اف، كصدؽ ا إذ يركؿ:﴿ كهىؿ  .اإًلٍح ىاف ﴾ ًإالا  اإًلٍح ىافً  لى

 الباحث                                                                 

 محمود سمير الحمبي 



 

 د
 

 مخص الدراسةم  
 هػػػدفت هػػػذج الدرا ػػػة إلػػػى التعػػػرؼ  لػػػى دكر الريػػػادة الملهمػػػة فػػػ  تكظيػػػؼ مخرلػػػات البحػػػث العلمػػػ 

الشػػؽ المػػد  ، كقػػد ا ػػتخدـ الباحػػث المػػ هل الكصػػؼ التحليلػػ ، كقػػاـ  -فػػ  كزارة الداخليػػة كاألمػػف الػػكط    
  مكظػػؼ كمكظفػػة مػػف  صػػحاب 207بتصػػميـ ا ػػتبا ة ل ػػرض لمػػع البيا ػػات، كت ػػكف ملتمػػع الدار ػػة مػػف )

ا ػػتخدـ الباحػػث ا ػػلكب الم ػػ   ألمػػف الػػكط   الشػػؽ المػػد  ، حيػػثفػػ  كزارة الداخليػػة كا اإلشػػرافيةالكظػػامؼ 
   ا تبا ة.165كتـ ا ترداد )   ا تبا ة  لى ملتمع الدرا ة207)ع الشامؿ مف خبلؿ تكزي

 

 وقد توصمت الدراسة إلى جممة من النتائج كان من أىميا:
% حيػػػث  ا ػػػت متك ػػػطات األبعػػػاد 73.2الػػػكزف ال  ػػػب  لمحػػػكر الريػػػادة الملهمػػػة  ػػػاف متك ػػػط   ف  -

% يليػه التكلػه اال ػتراتيل  73.6% يليػه تم ػيف العػامليف 76.6بالترتيب الثرة بػال فس بػكزف   ػب  
 %،  مػػػػػا كبلػػػػػن الػػػػػكزف ال  ػػػػػب  لتكظيػػػػػؼ مخرلػػػػػات البحػػػػػث70.2ك  خيػػػػػران إدارة الت ييػػػػػر  72.2%

 %.61.7العلم   
اف ه ػػاؾ  بلقػػة طرديػػة ذات داللػػة إحصػػامية بػػيف  بعػػاد الريػػادة الملهمػػة كتكظيػػؼ مخرلػػات البحػػث  -

   .العلم 
مخرلػػات البحػػث العلمػػ  فػػ  كزارة الداخليػػة كاألمػػف  دكر الريػػادة الملهمػػة فػػ  تكظيػػؼ فػػ  يكلػػد  ثػػر -

 مع كية.كه   بلقة  الكط  
 

 وقد خمصت الدراسة لمجموعة توصيات أىميا:
 

 تعزيز ك شر ثرافة الريادة الملهمة بأطر  ملية تد ـ  ملية التطبيؽ التلرام . -
مخرلػػػات البحػػػث تعزيػػػز ك شػػػر مفهػػػـك إدارة الت ييػػػر لمػػػا لػػػه مػػػف ا ع ا ػػػات إيلابيػػػة تػػػد ـ تكظيػػػؼ  -

 العلم .
  ػػػاجة للمريك ػػػيف، ك ػػػذلؾ الم ػػػا دة تعزيػػػز مفهػػػـك ترػػػديـ الت ذيػػػة الرالعػػػة بصػػػكرة م تظمػػػة كدقيرػػػة كب -

 ف  تحريؽ طمكحات العامليف ف  الكزارة.
 تشػػليع ثرافػػة البحػػث العلمػػ  كاال ػػتفادة مػػف التكصػػيات التػػ  تهػػدؼ إلػػى تطػػكير العمػػؿ كبيمػػة العمػػؿ -

 ف  الكزارة. 
 
 

 
 



 

 ه
 

Abstract 
The study aimed to identify the role of leadership in the use of the outputs of 

scientific research in the Ministry of Interior and National Security - the civil 

section. The researcher used the analytical description method and designed a 

questionnaire for the purpose of data collection. The study community consists of 

(207) employees and supervisors In the Ministry of Interior and National 

Security, the civil section, where the researcher used the method of 

comprehensive survey through the distribution of (207) questionnaire to the study 

community and was retrieved (165) questionnaire. 
 

The study found number of results as the following: 

- The relative weight of inspiration leadership was 73,2% where the average 

dimensions were as the following: self-confidence with an average weight 

76,6% and the next is enabling the employee 73,6%  , the next is the 

strategic direction 72,2% and finally the management of changing  70,2%  

and the relative weight of employment the outcomes  of scientific research  

is 61,7%. 

- There is a positive relationship with a statistically indication between the 

dimensions of  inspiring leadership and the employment of scientific 

research outputs. 

- There is an impact on the role of inspiring leadership in employing the 

outputs of scientific research in the ministry of interior and national 

security and that a moral relationship. 
 

Study's Recommendations: 

- promote and spread the culture of inspirational leadership with a practical  

framework  that support  the process of  automatic application. 

- promote and spread the concept of changing management because of its 

positive impact that supports the employment of scientific  research 

outcomes. 

- promote the concept of providing  feedback on a regular and accurate basis 

for the chairmen also to help in achieving the aspiration of workers in 

ministry. 

- promote and encourage the culture of scientific research and to get benefits 

from the recommendations that aim to develop the work and the 

environment in the ministry. 
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 مبحثلطار العام إلاالفصل اقول: 
 اإلطار العام لمدراسة

 مردمة. 

 الدرا ة مش لة. 

  الدرا ةت ايالت. 

  الدرا ةمت يرات.   

  الدرا ةفرديات.  

  الدرا ة هداؼ. 

 الدار ة  همية. 

  الدرا ةحدكد. 

 صعكبات الدار ة. 

  الدرا ةمصطلحات. 

 ميلخص الفصؿ. 
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  مقدمة:
مف محاكر اإلدارة الحديثة، خاصة بعد التطكر ال ػريع الػذم شػهدته اإلدارة،  مهان تش ؿ الريادة محكران 

كقػػدرتها  لػػى تحريػػؽ  ،كيعتمػػد  لػػاح المي  ػػات  ك فشػػلها بالدرلػػة األكلػػى  لػػى  فػػاجة هػػذج الريػػادة كفعاليتهػػا
 يم ف تحريؽ  م مف  هداؼ اللما ة.  شكدة، كبدكف الريادة ال الحة الاألهداؼ الم

ف الريادة ف   مع اها العاـ ترت ػز  ليػه ميختلػؼ ال شػاطات فػ  المي  ػات، ك بػر حلمهػا، كتشػعب كا 
  مالها كتعددها، كت كع العبلقات الداخلية كتشاب ها، كتأثرها بالبيمة الخارلية مف ميثرات  يا ػية كاقتصػادية 

 مهمػػػة  كالتما يػػػة، كهػػػ   مػػػكر ت ػػػتد   مكاصػػػلة البحػػػث كاال ػػػتمرار فػػػ   حػػػداث الت ييػػػر كالتطػػػكير، كهػػػذج
لهمػة فػػ  مدػمك ها الحريرػػ  لي ػت معلػػزة بالػػذ ر  ف الريػادة المي  كاللػدير، إال فػ  ظػػؿ قيػادة كا يػػة ؽال تتحرػ
 ػك هـ متحم ػكف  عدكف مف   ثػر األشػخاص المتميػزيف كالمثيػريف لئل لػابالملهمكف بالفعؿ يي  كالرادة ، لمية

  عرػدهػك مي  مػا كبار كف لدان ف  إيلاد الحلكؿ الم ا بة ل ػؿ ،كال يتربلكف اإلخفاؽ ،حراز ال لاحإدكمان مف  لؿ 
  .2010:154، بد العزيز)

                 للبحػػػػث العلمػػػػ  كدكرج فػػػػ  ب ػػػػاج المعرفػػػػة كالترػػػػدـ فػػػػ   صػػػػر اقتصػػػػاد المعرفػػػػة ةيكلػػػػد  هميػػػػة  بيػػػػر 
حدػػارية للملتمعػػات المعاصػػرة، كبعػػد  ف  در ػػت الػػدكؿ المتردمػػة  هميػػة البحػػث  لػػه  هميػػةكالبحػػث العلمػػ  

 كقػػدمت لػػه  ػػؿ مػػا يحتالػػه ،العلمػػ ، ك ظػػـ الػػدكر الػػذم ييديػػه فػػ  الترػػدـ كالت ميػػة  كلتػػه ال ثيػػر مػػف االهتمػػاـ
                    ؾ ألف البحػػػػػػث العلمػػػػػػ  يعتبػػػػػػر الد امػػػػػػة األ ا ػػػػػػيةلػػػػػػكذ ،مع كيػػػػػػة  ـمػػػػػػف متطلبػػػػػػات  ػػػػػػكاج  ا ػػػػػػت ماديػػػػػػة  

 لبلقتصاد كالت مية.

فػػػ  تكظيػػػؼ  كا  طبلقػػػان مػػػف األهميػػػة   فػػػة الػػػذ ر ت ػػػعى هػػػذج الدرا ػػػة إلػػػى إبػػػراز دكر الريػػػادة الملهمػػػة
، كلػػذلؾ قػػػاـ الباحػػث بػػنلراج درا ػػػة _ الشػػػؽ المػػد   الفل ػػطي يةمخرلػػات البحػػث العلمػػ  فػػػ  كزارة الداخليػػة 

الشػؽ   -كاألمػف الػكط   الملهمػة كالبحػث العلمػ  فػ  كزارة الداخليػة تطبل ية إليلاد ميشرات حػكؿ الريػادة إ
 .المد  
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  الستكشافيةالدراسة: 

قاـ الباحث بػنلراج مرابلػة مهي لػة لخم ػة ك شػريف مكظفػان مػف الكظػامؼ اإلشػرافية فػ  كزارة الداخليػة 
 ك يػػػػػػؿ م ػػػػػػا د،  (1)فػػػػػػ  المحافظػػػػػػات الل كبيػػػػػػة، ك ا ػػػػػػت كظػػػػػػامفهـ  ،الشػػػػػػؽ المػػػػػػد   -كاألمػػػػػػف الػػػػػػكط  

 ، ق ػػػـرمػػػيس  (7)  امػػػب مػػػدير دامػػػرة، (3)مػػػدير دامػػػرة،  (9) امػػػب مػػػدير  ػػػاـ،  (3)، مػػػدير  ػػػاـ إدارة (1)
  (1) ـ، كذلػػػػػػػؾ ح ػػػػػػػب اللػػػػػػػدكؿ رقػػػػػػػـ20/01/2016-01رمػػػػػػػيس شػػػػػػػعبة، كذلػػػػػػػؾ خػػػػػػػبلؿ األيػػػػػػػاـ مػػػػػػػف (1)

 كالمكد   د اج: 

االستكشافٌةالدراسةعٌنةٌوضح(1)رقمجدول1

المسمى 
 الوظيفي

 مدير عام وكيل مساعد
نائب مساعد 
 المدير العام

مدير 
 دائرة

نائب مدير 
 دائرة

رئيس 
 قسم

رئيس 
 شعبة

 الجمالي

 25 1 7 3 9 1 3 1 العدد
 

لبياف دكر الريادة الملهمة ف  تكظيؼ مخرلات البحث  اال ت شافيةمف اال ملة   ياالن  كتـ طرح ت عة  شر
 اؿ، كما الذمكإلبراز ما لدل الكزارة مف  راط قكة كدعؼ ف  هذا المل ،الشؽ المد   -ف  كزارة الداخلية  العلم ،
 ف  صياغة مش لة الدرا ة.   ت اد إليهإليم ف ا

2 الفل طي        ملة ا ت شافية لبياف دكر الريادة الملهمة ف  كزارة الداخلية كاألمف الكط   2لدكؿ رقـ  )
 الشؽ المد  

 

الوزن 
 النسبي

 

غير 
موافق 
 بشدة

 

غير 
 موافق

 

 محايد

 

 موافق

 

موافق 
 بشدة

 

 الفقرة

 

 م

يوجـــــد لـــــديك المـــــام بمفيـــــوم القيـــــادة  %8.0 %8.0 64.0% %16.0 8.0% 72.80%
 المميمة

1 

تعتبر القيادة المميمة في وزارة الداخمية  %4.0 %60.0 %24.0 4.0% 8.0% 69.6%
 سمة ايجابيةذات 

2 

 3 تمتمك الوزارة رؤية مستقبمية لعمميا  %12.0 40.0% %32.0 8.0% 8.0% 68.0%

تمتمـــــــك القيــــــــادة ســـــــمت النصــــــــات  8.0% 44.0% %28.0 12.0% 8.0% 66.40%
 لممرؤوسين

4 
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ــوة التــأثير  %32.0 4.0% %28.0 36.0% 32.0% 60.80% ــوزارة بق ــي ال ــادة ف ــز القي تتمي
 عمى المرؤوسين

5 

65.60% 4.0% 12.0% %44.0 %32.0 8.0% 
ــــــى ــــــوزارة عم  تحــــــافظ القيــــــادة فــــــي ال
ــــــين الرؤســــــاء  اســــــتمرارية الع قــــــة ب

 و المرؤوسين 

6 

ىل يوجد ولء لممرؤوسين اتجاه القيادة  12.0% 44.0% %28.0 12.0% 4.0% 69.60%
 بالوزارة

7 

التواصل مـع  تساىم القيادة المميمة في  12.0% 56.0% %24.0 4.0% 4.0% 73.60%
 جيات لمحصول عمى بيانات

8 

73.60% 4.0% 12.0% 8.0% 64.0% %12.0 
تســاىم القيـــادة المميمــة فـــي الحصـــول 
عمى البيانات بالشكل المناسب والليات 

 المحددة

9 

 : المحور الول ككل %68.640
 

" ت ػػػاهـ الريػػػادة الملهمػػػة فػػػ  التكاصػػػؿ مػػػع  لهػػػات  :كالتػػػ  تػػػ ص  لػػػى (9)يتدػػػ  اف الفرػػػرة رقػػػـ 
 كالتػ  تػ ص  لػى  (10)كالفرػرة رقػـ  ،%73بػكزف   ػب  األكؿحصػلت  لػى الترتيػب قد  لى بيا ات "  للحصكؿ

المحػػددة " حصػػلت  لػػى الترتيػػب  ا ليػػات" ت ػػاهـ الريػػادة الملهمػػة فػػ  الحصػػكؿ  لػػى البيا ػػات بشػػ ؿ الم ا ػػب 
كالت  ت ص  لػى " تحػافظ الريػادة فػ  الػكزارة  لػى  (6)كالفررة رقـ  فقرتين : أدني،%73.60الثا   بكزف   ب  

                كالفرػػػػرة  ،%65ا ػػػػتمرارية العبلقػػػػة بػػػػيف الري ػػػػاج كالمريك ػػػػيف " حصػػػػلت  لػػػػى الترتيػػػػب  التا ػػػػع بػػػػكزف   ػػػػب 
حصػػلت  لػػى الترتيػػب ة برػػكة التػػأثير  لػػى المريك ػػيف " " تتميػػز الريػػادة فػػ  الػػكزار  :كالتػػ  تػػ ص  لػػى( 5) رقػػـ

               العي ػػػة   فػػػراددكر الريػػػادة الملهمػػػة مػػػف كلهػػػة  ظػػػر   فيتدػػػ  مػػػف اللػػػدكؿ ال ػػػابؽ  % 60العاشػػػر بػػػكزف   ػػػب 
 .ها ف  تكظيؼ مخرلات البحث العلم ،كه    بة  بيرة يم ف اال ت اد إليها لمعرفة دكر %68بلن كزف   ب  
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    ملة ا ت شافيه لبياف م تكل اال تفادة مف مخرلات البحث العلم  ف  كزارة الداخلية 3رقـ )لدكؿ 
 كاألمف الكط   الفل طي   ػػػ الشؽ المد  

الوزن 
 النسبي

غير 
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

 موافق محايد
موافق 
 بشدة

 الفقرة
 

 م.

66.40% 8.0% 4.0% 44.0% 36.0% 8.0% 
تســـاىم القيـــادة المميمـــة فـــي عمميـــة 

 معالجة البيانات وفق منيج عممي 
1 

62.400% 8.0% %16.0 36.0% %36.0 4.0% 
تساىم القيادة المميمـة فـي السـتفادة 

 من نتائج البحث العممي 
2 

65.60% 4.0% 16.0% 36.0% %36.0 8.0% 
يـــتم الطـــ ع مـــن قبـــل المـــدراء فـــي 

عمـــى الدراســـات  الوظـــائف الشـــرافية
 التي تفيد عمميم

3 

60.8% 12.0% 20.0% 24.0% 40.0% 4.0% 
ـــــــة واضـــــــحة لـــــــديكم  يوجـــــــد منيجي
 ل ستفادة من مخرجات البحث العممي

4 

 5 يتم تطبيق نتائج البحث العممي  4.0% 44.0% 28.0% 20.0% 4.0% 64.80%

61.6% 4.0% 24.0% 36.0% 32.0% 4.0% 
يوجــد تشــجيع مــن الدارة العميــا عمــى 

ذات  اقبحـــــــاثحضـــــــور مناقشـــــــات 
 الع قة لصالح الوزارة 

6 

54.40% 16.0% 12.0% %60.0 %8.0 4.0% 
ترصد الـوزارة ميزانيـة خاصـة لابحـاث 

 العممية
7 

50.4% 20.0% 32.0% 24.0% %24.0 %20.0 
ـــتم تشـــكيل لجنـــة لمناقشـــة النتـــائج  ي

 العممية التي تتوصل ليا الدراسات 
8 

54.40% 12.0% 32.0% 36.0% 12.0% 8.0% 
يوجـــد متابعـــة مـــن قبـــل الـــوزارة مـــع 
ــــات بشــــأن مخرجــــات البحــــث  الجامع

 العممي التي تخص الوزارة 

9 

 المجموع ككل 60.08%
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ــــادة المميمــــة  :تػػػػ ص  لػػػػى  كالتػػػػ  1مػػػػف اللػػػػدكؿ ال ػػػػابؽ اف الفرػػػػرة رقػػػػـ )يتدػػػػ                     " تســــاىم القي
ــــة مع ــــي عممي ــــي " ف ــــق مــــنيج عمم ــــات وف                 % 66بػػػػكزف   ػػػػب  األكؿحصػػػػلت  لػػػػى الترتيػػػػب الجــــة البيان

عمى الدراسـات التـي  اإلشرافية" يتم الط ع من قبل المدراء في الوظائف  كالت  ت ص  لى  3كالفررة رقـ )
   .فقرتين أدني%   65.40حصلت  لى الترتيب الثا   بكزف   ب  تفيد عمميم "  

حصػلت  لػى الترتيػػب  " ترصـد الـوزارة ميزانيــة خاصـة لابحـاث العمميــة "   كالتػ  تػ ص  لػػى7كالفرػرة رقػـ ) 
مميـة " يـتم تشـكيل لجنـة لمناقشـة النتـائج الع :كالتػ  تػ ص  لػى  8، كالفرػرة رقػـ )%54 الثامف بكزف   ب 

يتد  مػف اللػدكؿ ال ػابؽ %  50.4حصلت  لى الترتيب التا ع بكزف   ب  التي تتوصل ليا الدراسات " 
العي ػة   فػرادمػف كلهػة  ظػر  الشق المدني -في وزارة الداخمية توظيف مخرجات البحث العممي  مستوى  ف

 ممػػػػػػػػا يع ػػػػػػػػ  كلػػػػػػػػكد دػػػػػػػػعؼ فػػػػػػػػ  تكظيػػػػػػػػؼ مخرلػػػػػػػػات البحػػػػػػػػث العلمػػػػػػػػ %  60.08بلػػػػػػػػن كزف   ػػػػػػػػب  
 ف  كزارة الداخلية كاألمف الكط  . 

 :الدراسةمشكمة 
 مػف  هػـ الػكزاراتكهػ   الرمي ػية فػ  الح كمػة الفل ػطي ية،مف الػكزارات  الفل طي يةعد كزارة الداخلية تي 

 م كط بها حماية  مف الكطف كالمكاطف.مف ال   هلفة بها، حيث لطبيعة المهاـ الم ي 

                  ملمك ػػػػة  كز ػػػػت  لػػػػى    ػػػػملةالتػػػػ   لريػػػػت مػػػػف خػػػػبلؿ  اال ت شػػػػافيةب ػػػػاجن  لػػػػى  تػػػػامل الدرا ػػػػة ك 
 فػػػػ  قطػػػػاع غػػػػزة ،_ الشػػػػؽ المػػػػد   الفل ػػػػطي ية فػػػػ  كزارة الداخليػػػػة اإلشػػػػرافيةمػػػػف المػػػػكظفيف ذكم الكظػػػػامؼ 

تكظيػؼ مخرلػات البحػث العملػ  فػ  الػكزارة، ككلػكد  رػاط قػكة يم ػف  ف  الت   كدحت بكلكد  راط دعؼ 
 كالفلػػػكة البحثيػػػة التػػػ  تكصػػػؿ إليهػػػا الباحػػػث مػػػف خػػػبلؿ اطبل ػػػه ،الريػػػادة داخػػػؿ الػػػكزارة ا ػػتثمارها مػػػف خػػػبلؿ

                    الداخليػػة كزارة ألهيمػػه كالتػػ   فػػادت بعػػدـ كلػػكد درا ػػة  ػػابرة تػػربط بػػيف المت يػػريف  لػػى الدرا ػػات ال ػػابرة، 
ف  قطػاع غػزة  ػاف البػد مػف كلػكد قيػادة ترترػ  بهػذج الػكزارة مػف خػبلؿ تكظيػؼ مخرلػات  اال ترراركدعؼ 

 .شػػػػرة للمػػػػكاط يفمبامر زيػػػػة كرمي ػػػػية ك خاصػػػػةن الشػػػػؽ المػػػػد   لمػػػػا تردمػػػػه مػػػػف خػػػػدمات  ،البحػػػػث العلمػػػػ 
 مشكمة الدراسة و التي تتمثل في السؤال الرئيس التالي:ـ مف التطرؽ إلى د  اف الب ـما ترد ب اجن  لىك 

                                 الفمســــطينيةوزارة الداخميــــة توظيــــف  مخرجــــات البحــــث العممــــي  فــــي  القيــــادة المميمــــة فــــي  دورمــــا 
 الشق المدني  بقطاع غزة؟
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 :  اقسئمة الفرعية التالية وعن وينبثق

 ؟_ الشؽ المد   الفل طي يةما كاقع الريادة الملهة ف  كزارة الداخلية  .1
 ؟_ الشؽ المد   الفل طي يةما م تكل تكظيؼ مخرلات البحث العلم  ف  كزارة الداخلية  .2
 كاألمػف الػكط  تكظيػؼ مخرلػات البحػث العلمػ  فػ  كزارة الداخليػة بالريادة الملهػة ما م تكل  بلقة  .3

 ؟المد  الشؽ  - الفل طي  
كاألمػػف كزارة الداخليػػة تػػأثير الريػػادة الملهمػػة  لػػى تكظيػػؼ مخرلػػات البحػػث العلمػػ  فػػ   م ػػتكل مػػا .4

 ؟الشؽ المد    - الفل طي   الكط  
 الريػػػادة الملهمػػػةحػػػكؿ  المبحػػػكثيف ا ػػػتلاباتذات داللػػػة إحصػػػامية بػػػيف متك ػػػطات  فػػػركؽهػػػؿ يكلػػػد  .5

 ؟كالكظيفةالشخصية   تعزل للمت يرات (α≤0.05  دالدرا ة  ف  تكظيؼ مخرلات البحث العلم  

 :الدراســةمتغيرات 
                           ) الثرػػػػػػػة بػػػػػػػال فس، التكلػػػػػػػه اال ػػػػػػػتراتيل ،  و ينبثـــــــق عنيـــــــا  الريػػػػػػػادة الملهمػػػػػػػة) المســـــــتقل: المتغيـــــــر

   .2014)خليؼ كمحمد، إدارة الت يير، تم يف العامليف 
 العمل  . )تكظيؼ مخرلات البحث التابع: المتغير
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 إدارة التغيير

 ستراتيجي إلالتوجو ا

 الثقة بالنفس 

 

 لقيادة الملهمةا

 

 توظيف مخرجات البحث العممي 

 عمى تمكين العاممين القدرة

 
 
 

 

 
 

 
  

 
 

 
 
 
 

  2012خليؼ، ك محمد، طة الباحث، ا تمادان  لى درا ة ، )لرد بكا 
 

 

 :الدراسةفرضيات 
 

 الفرضية الرئيسة اقولى: .1
                 الريػػػادة الملهمػػػػة كتكظيػػػػؼ مخرلػػػػات البحػػػػث العلمػػػػ   بعػػػػاد بلقػػػػة ذات داللػػػػة إحصػػػػامية بػػػػيف  تكلػػػد ال

 :  الية  ها الفرديات الفر ية الت ، كي بثؽالشؽ المد   – الفل طي ية ف  كزارة الداخلية
تكظيؼ مخرلات البحػث العلمػ  فػ  كزارة الثرة بال فس ك   بلقة ذات داللة إحصامية بيف تكلدال -  

 .الشؽ المد   -الداخلية
          تكظيػػؼ مخرلػػات البحػػث العلمػػ ك  التكلػػه اال ػػتراتيل بػػيف   بلقػػة ذات داللػػة إحصػػامية تكلػػدال - ب

 الشؽ المد     _ف  كزارة الداخلية
              كتكظيػػػػؼ مخرلػػػػات البحػػػػث العلمػػػػ إدارة الت ييػػػػر   بلقػػػػة ذات داللػػػػة إحصػػػػامية بػػػػيف  تكلػػػػدال - ت

 الشؽ المد     _ف  كزارة الداخلية اإلشرافيةالكظامؼ ف  

   المؤىل العممي  مكان العمل  الوظيفةالعمر  الجنس

 الدرا ة  مكذج يكد   1ش ؿ رقـ ) 1
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                  بحػػػث العلمػػػ تكظيػػػؼ مخرلػػػات التم ػػػيف العػػػامليف ك  ال يكلػػػد  بلقػػػة ذات داللػػػة إحصػػػامية بػػػيف - ث
 .الشؽ المد   _ف  كزارة الداخلية

 

 الفرضية الرئيسية الثانية:   .2
                   مخرلػػػػات البحػػػػث العلمػػػػ  لػػػػدل الكظػػػػامؼ االشػػػػرافية تكظيػػػؼفػػػػ   الريػػػػادة الملهمػػػػة ألبعػػػػادثػػػػر  ال يكلػػػد 

  .(α≤ 0.05الشؽ المد     د م تكل داللة =  –ف  كزارة الداخلية 
 :  الفرضية الرئيسية الثالثة .3

الريادة الملهمة   فراد العي ة حكؿ دكر ال يكلد فركؽ ذات داللة إحصامية بيف متك طات ترديرات  
 ديم رافيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  تكظيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ  مخرلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات البحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث العلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   للمت يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرات ال

  .(α≤ 0.05، الميهؿ العلم ، م اف العمؿ، الكظيفة    د م تكل داللة )العمر، الل س 
 

 الدراسة: أىداف
 هدفت الدرا ة إلى تحريؽ األهداؼ التالية:

 ،_ الشػػؽ المػػد   كاألمػػف الػػكط   الفل ػػطي  ال شػػؼ  ػػف كاقػػع الريػػادة الملهمػػة بػػكزارة الداخليػػة  .1
 برطاع غزة.

 - كاألمػف الػكط   الفل ػطي  بكزارة الداخلية كاقع تكظيؼ مخرلات البحث العلم   لى التعرؼ  .2
 الشؽ المد   برطاع غزة.

 تكظيؼ مخرلات البحث العمل .ب كزارة الداخلية كاألمف الكط  الريادة الملهمة   بلقةتحديد  .3
فػػػ  تكظيػػػؼ مخرلػػػات البحػػػث  ،كزارة الداخليػػػة كاألمػػػف الػػػكط  تحديػػػد  ثػػػر الريػػػادة الملهمػػػة فػػػ   .4

 العلم .
تتعلػؽ  كزارة الداخلية كاألمػف الػكط  م ها ف    تفادةالاالخركج بتكصيات قابلة للتطبيؽ، كيم ف  .5

 البحث العلم . مخرلات تكظيؼ ف بالريادة الملهة 
 ال شػػػػػػػػػػػػػػؼ الفػػػػػػػػػػػػػػركؽ فػػػػػػػػػػػػػػ  كلهػػػػػػػػػػػػػػات  ظػػػػػػػػػػػػػػر المبحػػػػػػػػػػػػػػكثيف حػػػػػػػػػػػػػػكؿ مت يػػػػػػػػػػػػػػرات الدار ػػػػػػػػػػػػػػة. .6
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  الدراسة:ىمية أ
 الدرا ة العملية مف ال احية ال ظرية كالتطبيرية: تتمثؿ  همية 

 أىمية الدراسة العممية النظرية: -
الريػػادة الملهمػػة فػػ  تكظيػػؼ مخرلػػات  دكرعػػد هػػذج الدرا ػػة األكلػػى  لػػى حػػد  لػػـ الباحػػث التػػ  تػػدرس تي  .1

 البحث العلم .
 .المختصيفهتميف ك إدافة  تامل الدرا ة للم تبة الفل طي ية  مرلع  ظرم للمي  .2
  .البحث العلم  ) الريادة الملهمة ف  تكظيؼ مخرلات لمع اطار معرف  كاد   ف مت يرات الدرا ة .3
هػػػذج الدرا ػػػة فػػػ  إثػػػراج معلكمػػػات الباحػػػث حػػػكؿ الريػػػادة الملهمػػػة فػػػ  تكظيػػػؼ مخرلػػػات البحػػػث   ػػػاهمت .4

                 ذلػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػبلؿ االطػػػػػػػػػبلع  لػػػػػػػػػى  دبيػػػػػػػػػات الدرا ػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػ  ال تػػػػػػػػػبك  ،العبلقػػػػػػػػػة بي همػػػػػػػػػاك  ،العلمػػػػػػػػػ 
 كالمراالت ذات العبلقة. ،كالمرالع ،كالدرا ات

 

 :أىمية الدراسة العممية  -
تكظيػػؼ مخرلػػػات ك بمفهػػكم  الريػػادة الملهمػػة  الداخليػػة كاألمػػف الػػكط   الفل ػػػطي  إحاطػػة م ػػمكل  كزارة  .1

التػػ  مػػف كالبهػػا حمايػػة  الفل ػػطي ية الػػكزراتمػػف  هػػـ  تعتبػػر الداخليػػة ، كخصكصػػان  ف كزارةالبحػػث العلمػػ 
 المكاطف كت هيؿ مهامه.ك الكطف 

كالبحػث العلمػ   ،بمفهػكم  الريػادة الملهمػة الػكط   الفل ػطي  كاألمػف كزارة الداخلية  م يكل تكليه   اية  .2
 ك بلقتهما ف  تكظيؼ مخرلات البحث العلم  ف  كزارة الداخلية.

فػػ    ػػك  الترػػدـ اليأمػػؿ الباحػػث بػػأف ت ػػاهـ ال تػػامل التػػ   ػػتحررها هػػذج الدرا ػػة كتكصػػياتها فػػ  تحريػػؽ   .3
 .كاألمػػف كالكط  ف  كزارة الداخلية  الم يكليفلدل  تكظيؼ مخرلات البحث العمل 

 

 :الدراسةحدود  سادساً   
 

 حدود مكانية: .1
 يػتـ ظران للكدع ال يا   المفركض  لى فل طيف كحالػة اال ر ػاـ بػيف الدػفة ال ربيػة كقطػاع غػزة 

 _ الشػػػػػػؽ المػػػػػػد   كاألمػػػػػػف الػػػػػػكط   الفل ػػػػػػطي   لػػػػػػى كزارة الداخليػػػػػػة تطبيػػػػػػؽ هػػػػػػذج الدرا ػػػػػػة 
 ف  المحافظات الل كبية. 
 حدود زمانية: .2

 ـ.2017تطبيؽ هذج الدرا ة خبلؿ العاـ 
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 حدود بشرية: .3
فػ  كزارة الداخليػة     اإلشػرافيةكالكظػامؼ  ،تطبيؽ هذج الدار ة  لى العامليف ف  االدارة العليػا يتـ    

 _ الشؽ المد  . كاألمف الكط   الفل طي  

 الحد الموضوعي: - ح
ــــادة المميمــــة - الثرػػػػة بػػػػال فس ، التكلػػػػه اال ػػػػتراتيل  ، إدارة الت ييػػػػر، الرػػػػدرة  لػػػػى تم ػػػػيف ) القي

 (.العامليف
 .البحث العممي -

 

 سابعًا صعوبات الدارسة: 
  دادج للدرا ة كه   التال :إكاله الباحث بعض الصعكبات  ث اج         

حيث  ػاف الباحػث يطمػ  بػنلراج الدرا ػة فػ  كزارة الداخليػة  ،غبلقه للمعابرا   راميل ، ك إلا اإلحتبلؿ .1
 كاألمف الكط   بيف شطرم الكطف الدفة ال ربية كقطاع غزة.

 خػػػػػػػػػػػػػرل فػػػػػػػػػػػػػ  غػػػػػػػػػػػػػزة ك  كاحػػػػػػػػػػػػػدة تػػػػػػػػػػػػػيف للداخليػػػػػػػػػػػػػةر  ر ػػػػػػػػػػػػػاـ الفل ػػػػػػػػػػػػػطي   كالػػػػػػػػػػػػػذم  كلػػػػػػػػػػػػػد كزااإل .2
 ف  الدفة. 
  ف الريادة الملهمة. تش  ال تب كاألبحاث الذم تحدث .3

 
 

 : الدراسةمصطمحات  ثامناً 
ـــادة .1 ثبػػػت  لاحهػػػا هػػػ   مليػػػة إلهػػػاـ األفػػػراد ليرػػػدمكا  فدػػػؿ مػػػا لػػػديهـ لتحريػػػؽ ال تػػػامل المرلػػػٌكة ك : القي

دارتها     .15: 2007، بكدم) لتخطيط األ شطة كا 
كتػػػكليههـ بطريرػػػة معي ػػػة يت ػػػ ى معهػػػا   ػػػب  ،هػػػ  فػػػف التػػػأثير فػػػ  األشػػػخاص :القيـــادة المميمـــة .2

  .(Morris,2005) ككالمهـ كتعاك هـ ف   بيؿ الكصكؿ إلى هدؼ معيف ،احترامهـك  ،طا تهـ
 ،الصػعاب ةمكالهػفراد العػادييف يركمػكف بأ مػاؿ غيػر  اديػة   ػد أل لى لعؿ ا القادرة القيادة ك ه   .3

الت يػػرات التػػ  تحػػدثها فػػ   فػػكس  ظػػؿ مػػا كصػػفت بأ ػػه الريػػادة التػػ  تحرػػؽ  لاحػػات غيػػر  اديػػة فػػ  
  .(Gerald&Baron,2004:59)التابعيف 

                   ،بػػة فػػ   ي ك تهػػاكاللاذ ،الريػػادة المتميػػزة فػػ   ػػماتهاتعػػٌرؼ بأ هػػا جرائــي لمقيــادة المميمــة: إلا التعريــف .4
 بهػػار إلك لػػى ال حػػك الػػذم يػػيثر فػػيهـ  داجن ككالجن حػػد ا ،العبلقػػة مػػع مريك ػػيها ةكال ػػا ية إلػػى ديمكمػػ

 بأف ارهـ.
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كالظػػكاهر كفرػػان  ،مرصػػكد ال تشػػاؼ العبلقػػات بػػيف المت يػػراتلهػػد مػػ ظـ ك  بػػارة  ػػف  البحــث العممــي: .5
    .2006:37،الحمد   كآخركف)  ل ظريات معي ة

ــــي .6 ــــي لمبحــــث العمم ــــف الجرائ                       مليػػػػة ف ريػػػػة م ظمػػػػة يرػػػػـك بهػػػػا شػػػػخص ي ػػػػمى ) الباحػػػػث  :التعري
مػػػف ترصػػػى الحرػػػامؽ بشػػػأف م ػػػألة  ك مشػػػ لة معي ػػػة ت ػػػمى ) مكدػػػكع البحػػػث  باتبػػػاع طريرػػػة  مليػػػة 

 مبلمػػـ للعػػبلج،  ك إلػػػى  تػػامل صػػالحة للتعمػػػيـ حػػؿمػػ هل البحػػػث ب يػػة الكصػػكؿ إلػػػى )م ظمػػة ت ػػمى 
 .  لى المشا ؿ المماثلة ت مى  تامل البحث 
إحدل الكزارات األ ثر  همية ف  الح كمة الفل طي ية، حيث ترـك بأداج ممٌيز فػ  ت فيػذ  وزارة الداخمية: .7

مهامهػػا كال ػػهر  لػػى مصػػلحة الػػكطف كالمػػكاطف، كتػػ ظـ الحيػػاة المد يػػة، كت فػػذ الرػػا كف  لػػى اللميػػع، 
ل ترك ػػػػػػػػػػػػػ : كزارة الداخليػػػػػػػػػػػػػة كاألمػػػػػػػػػػػػػف المكقػػػػػػػػػػػػػع اال)كتحمػػػػػػػػػػػػػ  ممتل ػػػػػػػػػػػػػات األفػػػػػػػػػػػػػراد كالمي  ػػػػػػػػػػػػػات 

 ( http://www.moi.gov.ps 2017الكط  :
 

 :الفصلم مخص 
 الريػػادة الملهمػػة مفهػػـكتػػـ فػػ  الفصػػؿ األكؿ تكدػػي  مكدػػكع الدرا ػػة، مػػف خػػبلؿ مردمػػة كدػػحت 

كلخصػػػػت مشػػػػ لة الدرا ػػػػة بشػػػػ ؿ كادػػػػ ، كال ػػػػياؿ الػػػػرميس للدرا ػػػػة، كاأل ػػػػملة ميخرلػػػػات البحػػػػث العلمػػػػ ، ك 
ا ػػػػة، كبي ػػػػت محتكيػػػػات الفصػػػػؿ األكؿ، إلػػػػى لا ػػػػب تكدػػػػي  مت يػػػػرات الدار ػػػػة ك مػػػػكذج الدر المتفر ػػػػة م ػػػػه، 

 هميػة  إلػىفرديات الدرا ػة، كقػدـ الفصػؿ ملمك ػة مػف األهػداؼ التػ  ت ػعى الدرا ػة لتحريرهػا، كتػـ التعػرج 
،  مػػا العلميػػة كالعمليػػة، كتطػػرؽ الفصػػؿ إلػػى ملمك ػػة مػػف التعريفػػات اإللراميػػة لمصػػطلحات الدرا ػػةالدار ػػة 

 ت اكؿ هذا الفصؿ بعض صعكبات الدرا ة.
 

 

 

 

 

 

 

http://www.moi.gov.ps/


 

13 
 

 

 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 مردمػػة. 
  :الريادة الملهمةالمبحث األكؿ. 
  :  البحث العلم المبحث الثا. 
  :ف  كزارة الداخلية كاألمف كاقع مخرلات البحث العلم  المبحث الثالث

 .الكط  
 ميلخص الفصؿ. 
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 مقدمة:
فػ  ظػؿ الترػدـ الت  كلػكل   كخاصػةن  ،اد يكمػان بعػد يػـكدالتحديات الت  يكالهها اإل  ػاف العربػ  تػز إف 

كالهلمػة  ،ك مر ػة العػالـ ،كغياب الحكار الحدارم ف  ظػؿ العكلمػة اللديػدة ،كصراع الريـ ،كثكرة المعلكمات
ف ػػاد  ،الشػػباب كت ريػػب ،الصػػهيك ية العالميػػة شخصػػيته  بػػر ق ػػكات التيػػارات متعػػددة  قػػيمهـ كهػػدـالعربػػ  كا 

األغػػراض إذا  ا ػػػت الريػػادة تمػػػارس  لػػى الم ػػػتكل الػػذات ، ك لػػػى الم ػػتكل اال ػػػرم ك لػػى م ػػػتكل العمػػػؿ، 
كالصػػفات  ،فػػأف الريػػادة لهػػا ملمك ػػة مػػف المركمػػات ،بػػؿ ك لػػى م ػػتكل العػػالـ ،كاألقػػاليـ، كالملتمػػع، كالػػدكؿ

 ، لي كف قامدان  الحان فعاالن ألف فاقد الش ج ال يعطيه.كال مات الت  البد مف تكافرها لدل الشخص

الريػػادة الملهمػػة،   ػػفالمبحػػث األكؿ  تحػػدثهػػذا الفصػػؿ  لػػى ثػػبلث مباحػػث رمي ػػية، حيػػث شػػتمؿ إ
كاقع مخرلات البحػث العلمػ  فػ  كزارة  ت اكؿكالمبحث الثا    ف مخرلات البحث العمل ، كالمبحث الثالث 

 .الداخلية كاألمف الكط  
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 المبحث اقول: القيادة المميمة
 تمييد:

حيػث  ا ػت  ،كل  هػا اشػتهرت قػديما كارتبطػت بػالحركب كالمعػارؾ ،الريادة  لمػة تتػداكؿ قػديما كحػديثا
اال تصارات ف  الحركب  ػببا رمي ػيا فػ  إظهػار مكاصػفات الرامػد كشخصػيته كلرػد شػهد العػالـ قيػادات  ثيػرة 

هػ   كل ف ثبت بما ال يدع ملاال للشػؾ  ف  فدػؿ قيػادة شػهدها التػاريخ كلػف يشػهد لهػا مثيػؿ ، للها التاريخ
كاللكا ػػػػب اإل  ػػػػا ية  ،حيػػػػث لمػػػػع فيهػػػػا بػػػػيف الرػػػػكة الع ػػػػ رية ،قيػػػادة الر ػػػػكؿ محمػػػػد صػػػػلى ا  ليػػػػه ك ػػػػلـ

 ،لمبػادرة مػف  للػهكالتربكية، إف الريادة بال  بة لل ثيػر مػف ال ػاس حلػـ لميػؿ يتطلعػكف إليػه إال   هػـ يخػافكف ا
يعػكد إلػى كهػذا ال ،ةا  ػاف الرػادة داممػان قلػأل ه   د الحصكؿ  ليه  ترع  ليهـ  ؿ الم ػيكلية كالمخػاطر، لهػذ

ال يمتل كف خصامص المطاكلة كالردرة للكصكؿ إلى الرمػة  مػا لػيس  ، ف الرمة ديرة كال تحتمؿ العدد ال بير
  .  2011:3لتحمؿ م يكلية الريادة ) لـ، اال تعدادلديهـ 

 القيادة:
تعػػػكد  هميػػػة الريػػػادة إلػػػى الع صػػػر البشػػػرم الػػػذم  خػػػذ يحتػػػؿ الم ا ػػػة األكلػػػى بػػػيف مختلػػػؼ الع اصػػػر 

 ،ف ػػلكؾ الفػػرد مػػف الصػػعب الت بػػي بػػه ،التػػ  ت ػػاهـ فػػ  تحريػػؽ  هػػداؼ المشػػركع الم شػػكد ،اإل تاليػػة األخػػرل
ظػركؼ المحيطػة بالمشػركع مػف شػأ ها  ف  ػذلؾ الت يػر فػ  ال ، ظران للت يػرات الم ػتمرة فػ  مشػا رج ك كاطفػه

كذلؾ ل   تدمف الم شأة الحد األد ى المطلػكب مػف اللهػكد البشػرية  ،تيدم إلى ت ير م تمر ف  ال يا ات
 .البلزمة لتحريؽ  هدافها كدماف ا تمرارها

 العام لمقيادة:المفيوم 

             تفػاؽإللريػادة، إال   ػه ال يكلػد حتػى ا ف  البػاحثكفبالرغـ مػف تعػدد التعػاريؼ كالمفػاهيـ التػ  قػدمها  
الريادة كم ك اتها، كير ز بعض الباحثيف  لػى ا تبػار  ف الريػادة   لمةمحدد للريادة،  ك حتى اتفاؽ  اـ  لى 

كيكدػػ  الشػػ ؿ التػػال  هػػ  محصػػلة التفا ػػؿ بػػيف الرامػػد كالمريك ػػيف كالمكقػػؼ، كذلػػؾ با تبػػار الريػػادة  عمليػػة 
  .2012:2،)لاد الرب هـكهذا المف
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   2:2012المصدر ) لاب الرب،                             

بأ هػػا  مليػػة يرػػـك بهػػا الفػػرد بالتػػأثير  لػػى  ػػلكؾ ا خػػريف، كرفػػع ركحهػػـ  : 2007:8) بيػػدات، فييعػػرؼ -
 المع كية للكصكؿ إلى  هداؼ معي ة.

  ها  ملية تحريؾ ملمك ة مف ال اس باتلػاج محػدد كمخطػط 37:201) ) المدهكف، كالعلرم ، ك رفها -
 كذلؾ بحثهـ  لى العمؿ باختيارهـ

 

 : 2012:20،)لاد الربيمكن القول أن القيادة الناجحة ىي التي تتمثل بالوظائف اآلتية 

ملمك ػػػات العمػػؿ  حػػػك تحريػػؽ األهػػػداؼ المحػػددة  ػػػكاج لؤلفػػػراد                    تحريػػػؾ األفػػراد  ك إلػػىتهػػدؼ الريػػػادة  .1
    ك لما ات العمؿ.

كتفػادم  ،كالتعاكف بيف   داج اللما ػة  ػف طريػؽ  دالػة تكزيػع المهػاـ ،تعمؿ  لى ت مية ركح الفريؽ .2
 التعارض بي هما.

كتف ر لهـ مختلؼ المكاقؼ الت ظيميػة التػ  تهػتـ فػ  ملػاؿ العمػؿ،  مػا  ،الريادة ه  الت  تكله األفراد .3
   ها تعمؿ  لى كدع البرامل الزم ية ال فيلة بتحريؽ  هداؼ الم ظمة.

 ذاتية للما ات العمؿ ه    اس فف الريادة.دارة الإلالمشار ة كا .4
 تحريؽ األهداؼ الخاصة باللما ة كالم ظمة. .5

 م تمرة  عملية الريادة يكد   2ش ؿ رقـ )2
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بهػػػػػػػـ كبيػػػػػػ هـ بمػػػػػػػا يػػػػػػػيدم                         تصػػػػػػػاؿالات ػػػػػػهيؿ  بلقػػػػػػػات الػػػػػػػتبلحـ بػػػػػػيف   دػػػػػػػاج اللما ػػػػػػػة كت ػػػػػػهيؿ  .6
 إلى تما ؾ اللما ة ككحدتها كقكتها.

 

 

 

 

 

 تأثير 

 الرامػػػد 

  
 

  14:2012)لاب الرب، المصدر:

 نظريات القيادة: مداخل و 
تذخر الريادة بال ثير مف ال ظريات كالمدارس كالمداخؿ ف  تف ير هذج الظاهرة الت  رغـ  ؿ  دبياتها 

 الزالت تحظى باالهتماـ كمحاكالت التطكير.

 ف  درا ته مداخؿ الريادة، مف خبلؿ اللدكؿ التال : )6:2013كقد بيف ) ثابت،

 ك ظريات الريادة  يكد  مداخؿ 4لدكؿ رقـ )3

 
 

 مدخل القيادة السمات 
(1920-1940) 

طار شخصية القائد  واستمراره في القيادة عمـى أسـاس تـوافر صـفات شخصـية إتطور مفيوم في 
عمــى تمــك الصــفات المشــتركة التــي تــؤدي إلــى  خــت فإلمعينــة موجــودة فــي الشخصــية  وبقــى ا

 ظيور القائد قائمًا بين أصحاب ىذا المدخل  وكذلك عمى ترتيب أولوياتيا.
            أما السمات التي ركـزت عمييـا الدراسـات التـي أجريـت حـول ىـذا المـدخل فكانـت  خمـس سـمات: 

ـــة ال الجســـمية) الفســـيولوجية أو  ـــة العقميـــة  الجتماعي ـــة والشـــعورية  الشـــكمية   المعرفي نفعالي
   (.الخارجية

 

مدخل القيادة السموكية 
(1950-1960) 

ــة مــن خــ ل الدراســات  لقــد ظيــر ىــذا المــدخل نتيجــة لعــدم التفــاق عمــى الســمات  وتــوافر اقدل
ك صــفات مكتســبة فــي القيــادة  ومــن ىنــا بــدأت التســاؤل حــول الخصــائص اىنــ بــأنوالبحــوث 

  تحقيق الفعالية

 :ـ  حيثهن 

 الكويت..1

 الجودة..2

 التكاليف..3

 الكفاءة.4

 

 وظيفة توجيه المهام

 تحديد أنشطت العول..1

 تحديد أهداف العول..2

 

 

  فعالية األفراد والجماعة

 :ـ  حيثهن 
 معدل دوران العمل ..1

 معدل الغياب..2

 معدل الشكاوي..3

 .األفرادشباع حاجات إمدى .4

 

 وظيفة توجيه االفراد

الحفاظ على عضويت .1

 وتواسك الجواعت.

تحميك احتياجاث .2

 الجواعت 

 

 يكد  مفهـك الريادة ككظامفها  3ش ؿ رقـ )3
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ــ ــد  وىــل يمكنن ــواعيالســموكية لمقائ ــا المــدخل عمــى يا تعمــيم أو تــدريب اقفــراد ال ن  ولــذلك ركــز ىن
ىتمامـات السـابقة إل  وخمص ىذا المدخل إلـى أن القيـادة ىـي نتـاج لتفاعـل االميمةالتعرف عمى 

 مع بعضيا البعض.
 
 

 وقفية ممدخل القيادة ال
(1960-1980) 

سموك واحد في القيادة يصمح لكل زمـان ومكـان  كمـا أنـو  شير ىذا المدخل إلى أنو ليس ىناكوي
ليس ىناك صفات معينة يجب توافرىا في كل قائد ليكون ناجحًا  بـل إن الموقـف لـو أىميـة كبيـرة 
في تحديد فعالية القيادة  وتركز عمى أن الموقف أو العقبات ىي اقىم في صناعة القائد  ويشدد 

 حوال الجتماعية والتنظيمية لكل مجموعة بشرية.ىذا المدخل عمى اخت ف الظروف واق
أو الجماعة أثنـاء القيـام   التي يتعامل معيا اقفراد اإلتجاىاتبأنو: منظومة القيم  الوقفية وتعرف

بعممية القيادة التي تتضمن العديد من اقنشطة  والتي يعود تخطيطيا  وتنفيذىا وتقييم أنشـطتيا 
 تجاىات.اإل إلى ذلك القيم و 

 
 مدخل القيادة التفاعمية 

(1970-1980) 

ويطمــق عميــو القيــادة التكامميــة أو التشــاركية  وتعتبــر القيــادة مــن وجيــة نظــر المــدخل التفــاعمي 
عبـارة عـن عمميـة تفاعـل اجتمــاعي  وتحـدد خصائصـيا عمـى أســاس أبعـاد ث ثـة  ىـي: الســمات 

وىــي تــربط النجــاح فــي  الشخصــية لمقائــد  وعناصــر الموقــف  وخصــائص الجماعــة ومتطمباتيــا 
شـباع حاجـاتيم  ويفســر  القيـادة بقـدرة القائــد عمـى التفاعـل مــع مرؤوسـيو   وتحقيـق أىــدافيم  وام

القيادة التي تحدد نجاح القائد ىي التي تمكنو من التفاعـل مـع  سمات)جردون( نظريتو ىذه بأن 
 مرؤوسيو  والتأثير فييم في مواقف معينة.

  6:2013المصدر )ثابت،

 القيادة المميمة: مفيوم
ا خػريف الػذيف ا ترلػكا إلػى  داج مػذهؿ ك فعػاؿ  فػ ك لى مر التاريخ فرػد بػث الرػادة الملهمػكف الحيكيػة 

  ثر الرادة الملهميف هـ الرادة الدي ييف، كه اؾ ال ثير مف األمثلػة  لػيهـ مثػؿ ال بػ   كللعلـت اد ت كف خارقة، 
 ، ي ى  ليه ال بلـ، كال ب  محمد صؿ ا  ليه ك لـ، هيالج الرادة  فخكا الحيػاة كاإللهػاـ فػ   تبػا هـ حيػث

لتدػػحية بحيػػاتهـ مػػف كل ػػف  يدػػان لترػػديـ  قصػػى درلػػات ا ، صػبحكا  لػػى ا ػػتعداد لػػيس فرػػط إلتبػػاع تعػػاليمهـ
  . shams,2006 لؿ قامدهـ )

بأ ػه ادػفاج تػأثير  ميػؽ  التػأثير الػدي    لػى  اإللهػاـ:  Merriam – Webeter,2006)  رفػت  -
   .العرؿ كالركح، ك لمة يلهـ بالل ة البلتي ية تع   " بث الحياة"

تتػػػكافر لديػػػه اإلرادة بأ هػػػا  ػػػكع مػػػف   ػػػكاع الريػػػادة يتطلػػػب مػػػف الرامػػػد  ف :  Joyce,P,2009)تعػػػرؼ  -
   .كيدعهـ  صب  ي يه قبؿ  يف يف ر ب ف ه ،كالعـز الذم يلعله يف ر ف  التابعيف

 ف  ى ف الرامػػػد الملهػػـ بمثابػػة ال اب ػػػة، فهػػك األكؿ فػػ   ػػػؿ شػػ ج، كهػػك يػػػأب  :2009)محمػػد،يعػػرؼ  -
 .تراف كاللدية كالتياز العرباتي كف إال األكؿ ف  الفهـ كاإلدراؾ كاإل
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كذلػؾ ،  ك بػدك ها ،بالم افػتت  ٌف الشػخص الملهػـ يعمػؿ  ك يػيثر  ػكاجى  (Kerfoot,2002)فيما يرل  -
كهػػػ  اإلح ػػػاس بالرييػػػة المشػػػتر ة، إف الرامػػػد الملهػػػـ قػػػادر  لػػػى مكالهػػػة  ،دارة تػػػأثيرج داخليػػػةإألف 

  قصى الد كط كهك ما يم  ه مف إحداث  ثر  ك فركؽ.

 :عناصر القيادة المميمة
، ك البػػػػػػػػػػػاركف بػػػػػػػػػػػأف الريػػػػػػػػػػػادة الملهمػػػػػػػػػػػة تت ػػػػػػػػػػػكف مػػػػػػػػػػػف  ربعػػػػػػػػػػػة   اصػػػػػػػػػػػر رمي ػػػػػػػػػػػية يػػػػػػػػػػػرم غري بػػػػػػػػػػػرغ

Greenberg,&Baron,2004:650) : 

يكلػػد  كهػذا يع ػ   ف ال ،رة  لػى المشػ بلتتمثػؿ الرػدرة التػ  تم ػف الرامػد مػف ال ػيط الثقـة بـالنفس: .1
 قامد مز زع الثرة.

كمػػع ذلػػؾ فػػبل شػػ ج يرابػػؿ  ،شػػدتهعػػد الت ييػػر شػػيمان قاممػػان كبدك ػػه ي ػػتحيؿ الترػػدـ رغػػـ : يي إدارة التغييــر .2
 بالمراكمة   ثر م ه.

ـي  ، رػؿ الم ػيكلية كال ػلطة بشػ ؿ مت ػافا مػف المػدراج إلػى المريك ػيف تمكـين العـاممين: .3   مػا   ػه د ػ
 .صادقة للعامليف بالم ظمة د كةي ك المريك يف 

كهػػذج  ، لػػى التكقػػع  لػػى ال حػػك الػػذم ي ػػهـ فػػ  تح ػػيف الكدػػع الرػػامـ: الرػػدرة ســتراتيجياإلالتوجــو  .4
 م تربؿ م ظماتهـ. لتأثيرلهميف الريية تمثؿ خاصة يتميز بها الرادة المي 

 

 ،ن حيث تهدؼ إلى التأثير ف   لكؾ العػامليف  فػرادا اإليلاب ،:  ف الريادة مف  هـ   اصر العمؿ يرى الباحث
كب ػػػاج رييػػػتهـ كتػػػكلههـ  حػػػك  ،ك فػػػخ الحيػػػاة كاإللهػػػاـ فػػػ   تبػػػا هـ ،لهػػػكدهـ ك بلقػػػاتهـ كت  ػػػؽكلما ػػػات 

 بما ي فؿ تحريؽ األهداؼ الم شكدة. فدؿألا
 

 الثقة بالنفس: :اقول العنصرأوًل 

 ا ػػػية للشخصػػػية ال ػػػكية، كهػػػ    ػػػاس  ػػػؿ  لػػػاح كا  لػػػاز ألتعتبػػػر الثرػػػة بػػػال فس مػػػف الم ك ػػػات ا
 م شػ ج تريػدج إذا   ػت تحتالػه بشػػدة، فلي ػت ه ػاؾ حػدكدان لمػا يم  ػؾ إ لػازج، إال الريػػكد  ،فت ػتطيع ا لػاز

ف مفتاح الثرػة بػال فس هػك  ف تحػدد  تفردهاالت    لى تف يرؾ، ألف الفرد الكاثؽ ب ف ه له  هدافه كخططه، كا 
ف الخكؼ كالشؾ هما العدكاف  الرمي اف ل ػؿ  لػاح ماذا تريد، ك ف تتصرؼ ك أ ؾ مف الم تحيؿ  ف تفشؿ، كا 

 كتفكؽ.
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 :مفيوم الثقة بالنفس
 هػػ  مصػػدر قكلػػؾ كثػػؽ بػػه يثػػؽ كثاقػػة كثرػػة  م امتم ػػه، كالكثيػػؽ هػػ  الشػػ ج المح ػػـ كهػػك العهػػد  الثقــة لغــة: -

  . 2003:447به األ ير  ك الدابة )ابف م ظكر، يشدكف  األصؿ هك حبؿ  ك قيد 

   صط حًا:إالثقة بالنفس 

 ليهػا  ىفهػذج ثرػة محمػكدة كي ب ػ   ف يتربػ ،اإلم ا ات كاأل باب الت    طاها ا لئل  ػافبأ ها الثرة بكلكد  -
معه مف إم ا يات كمف ثـ  دـ ثرتػه فػ  كلكدهػا فػنف  ما  ما  دـ تعرفه  لى ،الشخصية مليصب  قك  ،الفرد

  .2011:26الررار) ال اطكر، تخاذا ك مهزكز الشخصية ال يردر  لى  ان فرد ي شاذلؾ مف شأ ه  ف 
  هػػػا إداؾ الفػػػرد لردراتػػػه، كا ػػػتعداداته، كمهارتػػػه كخبراتػػػه ك فاجتػػػه التعامػػػؿ مػػػع المكاقػػػؼ كاألحػػػداث بفا ليػػػة  -

   ).2006،)  بد العاؿ االهتماـ 
كثيرػػان بت يػػؼ الفػػرد  رتباطػػان إهػػ  إحػػدل  ػػمات الشخصػػية األ ا ػػية التػػ  يبػػد  ت كي هػػا م ػػذ  شػػأة الفػػرد، ك  هػػا  -

  .  2001:123العرلية كالل مية كال ف ية )المحزكم ، مركماته ف يان كالتما يان كتعتمد ا تمادان  ليان  لى 
المدركس الم ت د إلى إم ا ية تحريؽ  هداؼ، كه  الثرة بكلػكد اإلم ا ػات كاأل ػباب  طمم افالاه   كع مف  -

  .  2006:51) كادج، الت  م حها ا تعالى لئل  اف

 مراحل الثقة بالنفس: 
  . 2008:17)غ يـ، :تمر مراحؿ الثرة بال فس بأربعة مراحؿ ه 

ف يف ر الفػرد  ػمعيان  ك بصػريان  ك ح ػيان فػ  المعػا   التػ  تػدؿ  لػى الثرػة بػال فس  ه  مرحمة التفكير:  .1
كيذ رك ػػػه ؿ  ف ػػػه  لػػػى م صػػػة كفػػػ  حشػػػد  بيػػػر مػػػف ال ػػػاس كهػػػـ يشػػػلعك ه كيث ػػػكف  ليػػػه يػػػف يتخأ ػػػ

 يلابية الت  يتمتع بها.إلبالصفات ا
الت  ت تل  ف األف ار كه   قػرب مػا ت ػكف لهػا، ك لػى ذلػؾ   فعاليةالا  تلاباتالاه   مرحمة الشعور: .2

 للثرة بال فس ت كف  ف طريؽ ت يير  مط التف ير.  فعاليةالا  تلاباتالاف ت يير نف
ال ػػلكؾ فه ػػاؾ  بلقػػة قكيػػة بػػيف الل ػػػد ك ف األف ػػار تػػرتبط باال فعػػاالت  مػػف المعلػػـك  مرحمــة الســموك: .3

 . فعاالتالات يير ف   ثـت يير ف  العرؿ  ي تلت يير يحدث  فأمكالعرؿ 
                          إ هػػػا  رقػػػى مرحلػػػة يصػػػؿ إليهػػػا الشػػػخص الكاثػػػؽ ب ف ػػػه كفيهػػػا تصػػػدر الثرػػػة بػػػال فس  المرحمـــة الروحيـــة: .4

 تلراميان كتصحبها مشا ر ال ركر كاإل لاز. ف الشخص 
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 مكونات الثقة بالنفس:


 
 

 

 

 

 

  2007:35)لكدة، المصدر

   2004:9،ترم فيلد)طرق تعزيز الثقة بالنفس: 

 يلابية  ف  ف ؾ.إلشياج األردد ا .1
 الصكرة البام ة  ف  ف ؾ. غيرٌ  .2
 تل ب المتذمريف. .3
 غير معترداتؾ ال لبية  ف ذاتؾ. .4
 .األفدؿتكقع  .5
  لاحؾ ب ف ؾ. اص ع .6
 ه ا  ف ؾ. .7

                    حػػػاؿ ال لػػػاح رتيػػػاحالبافهػػػ  الػػػدا ـ الػػػذم يعطيػػػه إح ا ػػػان  ،لػػػدان للفػػػرد ة ف الثرػػػة بػػػال فس مهمػػػ :الباحـــثيـــرى 
م ا ياتػػه ك الفشػػؿ، حيػػث   ػػه فػػ  حػػاؿ ال لػػاح يظػػف الفػػرد فػػ   ف ػػه الخيػػر، كي ػػكف لديػػه إيمػػاف بردراتػػه  التػػ   كا 

               مػػػا فػػػ  حػػػاؿ الفشػػػؿ فيبرػػػى لديػػػه  مػػػؿ ي ػػػتمدج كيلعلػػػه  لػػػى يرػػػيف بأ ػػػه فػػػ  المػػػرات الرادمػػػة  ػػػي ل   ، يمتل هػػػا
 كلـ يشعر بالفشؿ  ك  دـ الم فعة.

 

 

   م ك ات الثرة بال فس4ش ؿ رقـ )4



 

22 
 

 الثاني إدارة التغيير: العنصرثانيا 

  ا ػػية فػػ   ػػؿ م ظمػػة  ك دكلػػة كفػػ  مختلػػؼ مفاصػػلها اإلداريػػة، كهػػك الع صػػر  م ػػألةعػػد الت يػػر يي 
ارتباطػػػان كثيرػػػان بمكا بػػػة األحػػػداث   لاحػػػهالحتمػػػ  فػػػ   افػػػة صػػػكر كمراحػػػؿ ال شػػػاط اإلدارم، كتػػػرتبط  مليػػػة 

                   كالتطػػػػػػكرات التػػػػػػ  تحصػػػػػػؿ حيالػػػػػػه، كتخدػػػػػػع لتػػػػػػأثير  ػػػػػػدة  كامػػػػػػؿ داخليػػػػػػة كخارليػػػػػػة كبػػػػػػدرلات مختلفػػػػػػة
  .2012:13) رفة،

 مفيوم التغيير في المغة:

                  الت ييػػر فػػ  الل ػػة العربيػػة ا ػػـ مػػف الفعػػؿ " غيػػر" كغيػػر الشػػ ج  م بدلػػه ب يػػرج  ك لعلػػه  لػػى غيػػر
   مػػػػػا  ػػػػػاف  ليػػػػػه، كغيػػػػػر  ليػػػػػه األمػػػػػر : حػػػػػكؿ، ت يػػػػػر الشػػػػػ ج   ػػػػػه حػػػػػاؿ : تحػػػػػكؿ، كغيػػػػػرج: حػػػػػكؿ كبدلػػػػػه                                              

  .  2010:48) ال  ار ة،

  :صط حاً امفيوم التغيير 

 ،إلػػى بعػػث الحداثػػة، كم ػػع الترالػػعهػػك  مليػػة للتلديػػد الػػذات  ت ػػعى الم ظمػػة مػػف خبللػػه :  رفػػة هفرػػد  رفػػ  -
زالػػة الصػػد  زاحػػة اللليػػد الػػذم يتػػرا ـ  لػػى الػػ ظـ كاللػػكام ،  ك يصػػيب األفػػراد ،كا   ك تتعػػرض لػػه المعػػدات  ،كا 

التلػػاكب مػػع األزمػػات ك  الت يػػؼا ك شػػبابها كمصػػداقيتها، كقػػادرة  لػػى هػػلتظػػؿ الم ظمػػة محافظػػة  لػػى حيكيت
 . 2012:17) رفة،

اإلدارة األكداع اللديدة كا  ادة ترتيب األمػكر بحيػث ت ػتفيد مػف  كامػؿ الت ييػر  تحريؾ :الصرففرد  رؼ   -
 ػػػتخداـ  فدػػػؿ الطرامػػػؽ إاإليلػػػاب ، كتل ػػػب  ك ترليػػػؿ  كامػػػؿ الت ييػػػر ال ػػػلب ،  م   هػػػا تعبػػػر  ػػػف  يفيػػػة 

  .  339:2002إلحداث الت يير لخدمة األهداؼ الم شكدة ) الصرف، ،قتصادان كفعاليةإ
ل  يكا ب  ك ييثر فػ  البيمػة الداخليػة كالخارليػة الحاليػة ي ، تفار  ه  شاط حتم ، م تم :ال  ار ةؼ فرد  ر   -

                             ك لميػػػػػػػػع الع اصػػػػػػػػر التػػػػػػػػ  تت ػػػػػػػػكف م هػػػػػػػػا الم ظمػػػػػػػػة ،كذلػػػػػػػػؾ بنحػػػػػػػػداث تعػػػػػػػػديبلت فػػػػػػػػ  بعػػػػػػػػض األمػػػػػػػػكر
  .  2008:52) ال  ار ة،
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 :رييأىمية التغ
 يا ػية مر بػة تتعػدل  هميتهػا حػدكد الحادػر  لتما يةا قتصاديةاالت ير شديد األهمية، فهك ظاهرة 

  . 272-2010:274كتمتد إلى الم تربؿ، كيم   ا اإللماـ ببعض هذج اللكا ب ) امر كق ديؿ،

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  .275:2010،المصدر : ) امر، كق ديؿ  
 

يعمػػؿ الت ييػػر  لػػى تلديػػد الحيكيػػة داخػػؿ المي  ػػات كالم ظمػػات، فػػالت يير الحفــاظ عمــى الحيويــة الفاعمــة:  .1
لػػى  ػػيادة ركح مػػف التفػػايؿ، كمػػف ثػػـ تظهػػر المبػػادرات  لػػى تحريػػؾ الثكابػػت، كا  يػػيدم إلػػى ا تعػػاش ا مػػاؿ، كا 

   يلابية.إلكيزداد اإلح اس بأهمية كلدكل المشار ة ا ،ا راج كاالقتراحاتالفردية كاللما ية، كتظهر 
يلػاب  بػالت يؼ                   إلالت ييػر يحتػاج داممػان إلػى لهػد للتعامػؿ معػه  ػكاج التعامػؿ ا تنمية القـدرة عمـى البتكـارات: .2

ك ػػػػػػػامؿ ك دكات                                        يلػػػػػػػاد إ ك التعامػػػػػػػؿ ال ػػػػػػػلب  بػػػػػػػالرفض، ك ػػػػػػػبلن مػػػػػػػف ال ػػػػػػػك يف مػػػػػػػف التعامػػػػػػػؿ يػػػػػػػدفع إلػػػػػػػى 
  .2005:348) العمياف،

ت ميػػػة الػػػدافع ليعمػػؿ الت ييػػػر  لػػػى تفليػػػر المطالػػػب كالرغبػػػات  الرغبـــة فـــي التطـــوير والتحســـين والرتقـــاء:  .3
 .جش رتراج كالتردـ، كما ي تد يه ذلؾ مف تطكير كتح يف متبلـز ف   ؿ إلكالحافز  حك ا

   يكد  اللكا ب األ ا ية ألهمية الت يير5ش ؿ رقـ )5
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حيث يعمؿ الت يير  لى زيادة الردرة  لى الت يؼ كالتكافؽ مػع مت يػرات الحيػاة،  متغيرات الحياة: التوافق مع .4
              ، بػػؿ كبيمػػة تتفا ػػؿ فيهػػا العديػػدةكمػػع مػػا يكالػػه المي  ػػات كاألفػػراد مػػف ظػػركؼ مختلفػػة كمكاقػػؼ غيػػر ثابتػػ

 ، األف ار، االتلاهات، الركل، المصال ، الحركؽ .مف ) العكامؿ
الكصػػكؿ إلػػى درلػػة   لػػى مػػف اللػػكدة فػػ  االداج: حيػػث يعمػػؿ الت ييػػر  لػػى الكصػػكؿ إلػػى درلػػة افدػػؿ مػػف  .5

  .  2003:23الركة ف  األداج الت فيذم كالممار ة التش يلية )الخديرم،

  :رخصائص إدارة التغيي
ة                            كمعرفتهػػػػػػػا كاإلحاطػػػػػػػة بلكا بهػػػػػػػا المختلفػػػػػػػ بهػػػػػػػا تتصػػػػػػػؼ إدارة الت ييػػػػػػػر بعػػػػػػػدة خصػػػػػػػامص يتعػػػػػػػيف اإللمػػػػػػػاـ

   .2002:345) العمياف،

 : يرتبط بكاقع حياة الم ظمة، كيتـ ف  إطار ام ا ياتها، كمكاردها كظركفها الت  تمر بها.الواقعية .1
 الركل المختلفة لعملية الت يير. كاحتيالات : يلب حدكث تكافؽ بيف الت يير كبيف رغبة كتطلعاتالتوافقية .2
، كتكليػػه قػػكل بػػا خريفلػػؾ الرػػدرة  لػػى الحر ػػة بحريػػة م ا ػػبة، كتملػػؾ الرػػدرة  لػػى التػػأثير :  ف تمالتفاعميــة .3

 الفعؿ ف  األ شطة كالكحدات اإلدارية الم تهدؼ ت ييرها.
: تحتػػػاج  مليػػػة الت ييػػػر إلػػػى التفا ػػػؿ اإليلػػػاب  بالمشػػػار ة الكا يػػػة للرػػػكل كاألطػػػراؼ التػػػ  تتػػػأثر المشـــاركة .4

 بالت يير، كتتفا ؿ مع قكاج.
 ػػاف الرػػا كف  كطالمػػاكاحػػد،  طػػار الشػػر ية الرا ك يػػة كاألخبلقيػػة فػػ  آفً إ: يلػػب  ف يػػتـ الت ييػػر فػػ  الشــرعية .5

 الرامـ ف  الم ظمة قد يتعارض مع اتلاهات الت يير.
 : يشترط ا صاؼ  ملية الت يير باإلصبلح ل   ت ل   ملية الت يير.الص ح .6
ــدرة عمــى التطــور وا .7  مليػػة الزمػػة إلدارة الت ييػػر، فػػالت يير يتعػػيف  ف يعمػػؿ  حػػك : كهػػ  خاصػػية بتكــارإلالق

ال فرد مدمك   .هاالرتراج كالتردـ كا 
: الرشد هك صػفة الزمػة ل ػؿ  مػؿ إدارم كبصػفة خاصػة فػ  إدارة الت ييػر، إذ يخدػع  ػؿ قػرار، ك ػؿ الرشد .8

 تصرؼ ال تبارات الت لفة كالعامد.
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  .2008:345،لرد بكا طة الباحث ا تمادان  لى خصامص إدارة الت يير) العمياف

 التغيير:أىداف إدارة 
  2005:416)ماهر، تسعى عممية التغيير إلى تحقيق أىداف معينة يمكن توضيحيا فيما يمي 
 فحص م تمر ل مك  ك ترالع الم ظمة كالفرص المحيطة بها. .1
 تطكير   اليب الم ظمة ف   بللها للمشا ؿ الت  تكالهها. .2
 حتراـ كالتفا ؿ بيف  فراد الم ظمة.إلزيادة الثرة كا .3
 كمردرة  فراد الم ظمة ف  مكالهة مشا لهـ كف  ا دباطهـ الذات .زيادة حماس  .4
 تطكير قيادات قادرة  لى اإلبداع اإلدارم كراغبة فيه. .5
دارات ك مػؿ كا  تػاج  زيادة قدرة الم ظمة  لػى الحفػاظ  لػى  .6 صػالة الصػفات المميػزة ألفػراد كلما ػات كا 

 الم ظمة.
 ب اج م اخ محابى للت يير كالتطكير كاإلبداع.  .7

 

حػداث تحػكالت فػ  الم ظمػة لمكالهػة إيتدػمف  حيػث ، ملية م تمرة كمتلددة هك ف الت يير  رى الباحث:ي
كخلػؽ  بلقػات  ،الت ييػر إلػى تح ػيف قػدرات الت ظػيـ  لػى اتخػاذ الرػرارات  مليػةالركل الميثرة فيها، كتهػدؼ 

 كتعػػػػػػديؿ الرػػػػػػػيـ تلاهػػػػػػػاتإلتخلػػػػػػػؽ ا ػػػػػػتراتيلية متطػػػػػػكرة ت ػػػػػػػتهدؼ ت ييػػػػػػر اك متكاز ػػػػػػة بي ػػػػػػه كبػػػػػػػيف البيمػػػػػػة 
 .م طمةداخؿ  م  

خصائص إدارة 
 التغيير

 الواقعية

 التوافقية

 التفاعمية

 الص ح

 الرشد

القدرة عمى التطور 
 الشرعية      المشاركة والبتكار

   يكد  خصامص إدارة الت يير6)ش ؿ رقـ 6
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 الثالث تمكين العاممين: العنصرثالثًا 

 ف  لػػـ اإلدارة الحػػديث قػػد اهػػتـ بػػاألفراد العػػامليف فػػ  الم ظمػػة، با تبػػارهـ الد امػػة الرمي ػػية داخػػؿ 
رفػع الم ظمة كقدراتها الت اف ية، كذلؾ مف خبلؿ تطبيؽ  حدث   اليب إدارة المكارد البشرية الت  تعمؿ  لػى 

م ػػػتكل  داج العػػػامليف، كمػػػف هػػػذج األ ػػػاليب الحديثػػػة   ػػػلكب) تم ػػػيف العػػػامليف ، فهػػػك يرػػػـك  لػػػى مشػػػار ة 
                    العػػػامليف فػػػ  اتخػػػاذ الرػػػرارات كمػػػ   ال ػػػلطة كال رػػػكد كالرػػػكة كتحمػػػؿ الم ػػػمكلية فػػػ  الرػػػرارات التػػػ  يتخػػػذك ها

 . 2006،) الشمرم ك يشار كف ف  اتخاذها مع اإلدارة العليا

 مفيوم التمكين بالمغة:

يعػػرؼ التم ػػيف ل ػػة ح ػػب مػػا كرد فػػ  معلػػـ الك ػػيط فػػنف م ػػف لػػه فػػ  الشػػ ج  م لعػػؿ لػػه  ليػػه  ػػلطا ان  -
  .2000ك م  ه مف الش ج  م لعؿ له  ليه  لطا ان كقدرج ك هؿ كي ر  ليه )معلـ الك يط، 

 مفيوم التمكين اصط حًا:

حصػكؿ العػامليف  لػى صػبلحيات كحريػة   بػر فػ  ملػاؿ الكظيفػة   ه تتمحػكر حػكؿ :  2006)ملحـ، رؼ  -
   .مكر ف   ياؽ الكظيفة م ف   بداج الر ا  المحددة الت  يرـك بها المكظؼ كم حه حرية المشار ة، ك 

، كد ػكة صػػادقة المريك ػيفبأ ػه  رػؿ ال ػػلطة بشػ ؿ مت ػافا مػف المػػديريف إلػى  : 6:2004) العتيبػ ، ػرؼ  -
  ػػػف لػػػكدة مػػػا يرػػػرر  ك مػػػا ييديػػػهم ػػػيكالن للعػػػامليف للمشػػػار ة فػػػ   ػػػلطة اتخػػػاذ الرػػػرار، ليصػػػب  المػػػريكس 

 .ش اليات كص ع الرراراتإلتحليؿ ا مف   ماؿ، ك يدان المشار ة ف  المعلكمات كالمعرفة، كف  
 بأ ػػهو  رػػؿ الم ػػيكلية كال ػػلطة بشػػ ؿ مت ػػافا مػػف المػػدراج إلػػى المريك ػػيف :  2005:126 مصػػطفى) ػػرؼ  -

 . ما   ه د ـ المريك يف  ما   ه المريك يف بال لطة، كد كة صادقة للعامليف بالم ظمة
 

 :(2009خصائص المنظمة الممكنة ) الرشودي 
  :ػ ليها با ه م ظمة مم  ة  ف الح ـإف الم ظمة المم  ة يلب  ف يتكافر فيها  دد مف الخصامص حتى يم    

 دراؾ مف الريادة لمفهـك التم يف.إلكلكد الد ـ كالم ا دة كا .1
 دارة كالعامليف لمكالهة التحديات الت  تكالهها الم ظمة.إلبيف ا المشار ة تر يخ .2
 ه كا ية ت ا د  لى تطبيؽ التم ف كا تمرار العمؿ به.يكلكد ثرافة ت ظيم .3
 كالتدريب الم تمر للعامليف لتح يف م تكياتهـ كقدراتهـ.تب   الم ظمات للعلـ كالمعرفة  .4
 كلكد فرؽ العمؿ المتم  ة كمشار ة العامليف ف  اتخاذ الررارات. .5
الشخصػية، التػأثير  بشػ ؿ م ػتمر  اإلدارةربعػة ) المع ػ ، المرػدرة، حػؽ ألتكفر  بعاد التم يف اإلدارم ا .6

 كبدرلة  الية.
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 :مستويات التمكين الداري
كي تهػ  بػالتم يف إذ يشػارؾ  ،يل ف  م ػتكيات التم ػيف االدارم مػف ا عػداـ ال ػلطة العػامليفيبد  التدر 

 كاللزاجات،  ما هك مشار  ف  الش ؿ التال :ػ الم افتتالعاملكف ف  كدع اال تراتيليات للم ظمة، ككدع 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  .2003المصدر ) األف دم، 

 أسباب تمكين العاممين:  
   ف  ا ت :2003، مدخؿ التم يف ، كقد حددها ) ف دمتتعدد األ باب الت  تدفع الم ظمة إلى تب      

  تلابة لل كؽ.إحالة الم ظمة إلى  ف ت كف   ثر  
 .تخفيض  دد الم تكيات اإلدارية ف  الهيا ؿ الت ظيمية 
 تراتيلية.إلتر يز اهتماـ اإلدارة العليا  لى الردايا ا  
 ت بلؿ األمثؿ للمكارد المتاحة كخاصة البشرية للحفاظ  لى تطكير الم اف ة .إلا  
 .همية  ر ة اتخاذ الررارات  
 إطبلؽ قدرات األفراد اإلبدا ية كالخبلقة. 
 تماج الت ظيم .إلتكفير المزيد مف الردا الكظيف  كالتحفيز كا  

 داريإلاالتمكٌنمستوٌاتٌوضح(7)رقمشكل7
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 األفراد.ت اإلدارية غير الدركرية ككظامؼ  تكيافض ت اليؼ التش يؿ بترليؿ  دد المي خ 
  ت اب إح اس   بر بن لاز  ملهـ.إإ طاج األفراد م يكلية   بر كتم ي هـ مف     

 :بين التمكين والتفويض الفرق
دارة، فػػالتفكيض هػػك صػػبلحيات إليرصػػد بػػالتفكيض ا ػػ اد المهػػاـ ألشػػخاص كمحا ػػبتهـ  ليهػػا مػػف لا ػػب ا -

   .2002:223تيم   كقد ت لب مرة  خرل ) الهكارم، 
بػػؿ ي ػػػهـ فػػ  إتاحػػػة فػػرص الػػػتعلـ كتأهيػػػؿ  ،التم ػػيف االدارم ال يحفػػػز الصػػؼ الثػػػا   فرػػط  لػػػى  داج مثمػػػر -

يف كالتػدريب يػ ف يتخػذكا قػرارات مثػؿ التع للمػدراجرق ، كف  التم يف تتي  اإلدارة العليػا  لردرات إدارية  ك ع ك ا
 . 129-2005:130)مصطفى، 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  2005:130) مصطفى،  :المصدر

 

 :  يكد  الفركقات بيف التم يف كالتفكيض5لدكؿ رقـ )4
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 أبعاد التمكين اإلداري: 
                   ػتمرارهـإشباع حالاتهـ، كيعػزز مػف ا  ك  األفرادإف كلكد  ظاـ الحكافز الليد ي هـ ف  لذب  التحفيز: .1

 كيػػػكفر الم ػػػاخ الت ظيمػػػ  اإليلػػػاب  ممػػػا ي ػػػهـ األداج،فػػػ  العمػػػؿ،  مػػػا تثيػػػر الم اف ػػػة فػػػيهـ لتح ػػػيف 
  .2006:47ف  شعكرهـ بالردا كالكالج الت ظيم ) الطراك ة، 

ــدريب .2 ال مػػك : يتمثػػؿ بعػػد التػػدريب بػػندراؾ العػػامليف  ف الم ظمػػة التػػ  يعملػػكف بهػػا تػػكفر لهػػـ فػػرص الت
كالتطػػكر كالػػتعلـ الم ػػتمر، كتك ػػع مهػػاراتهـ مػػف خػػبلؿ الحيػػاة العمليػػة، إذ مثػػؿ التػػدريب مطلبػػان مهمػػا 

  .2001:77كدركريان للريادة اإلدارية ف  المي  ات األهلية الصحية ) الطكيؿ،
: يتمثػػؿ بعػػد التفػػكيض فػػ  تعيػػيف المهػػاـ للمريك ػػيف كمػػ حهـ ال ػػلطة البلزمػػة لممار ػػة هػػذج التفــويض .3

  .2001:92صدار الررارات الت  فكض باتخاذها ) الطكيؿ،إالمهاـ، كللمفكض ه ا حؽ 
اإلدارة مػػػع غيرهػػػا مػػػف اللهػػػات  ػػػف طريػػػؽ  لهػػػزة  اتصػػػاؿ: كتكفػػػؽ المعلكمػػػات: يتمثػػػؿ بعػػد تصـــالل ا .4

معلكمػات، ي ػهؿ الكصػكؿ إليهػا  ل رػؿ تر ت، مما ي تلـز التعامؿ مع ك امط  ػدة إلالحا ب كشب ات ا
ف  الزماف كالم اف الم ا بيف، إذ ال لدكل مف تكافر المعلكمات الت  ال يم ف ا تخدامها   د الحالػة 

  .2008:53) ح يف، إليها
المشػ لة إلػى التكصػؿ إلػى قػرار،  تحديد: المشار ة ف  اتخاذ الررار بدجان مف المشاركة في اتخاذ القرار .5

                         للمي ػػػس  تمػػػاجالكاـ  امػػػؿ الثرػػػة كالدافعيػػػة للعمػػػؿ،  مػػػا تزيػػػد مػػػف درلػػػة الػػػكالج كهػػػذج المشػػػار ة تػػػد 
 . 2006:59)الطراك ة، 

 

تاحػة ك ألداج مهػامهـ  ،المزيػد مػف الحريػةفراد زيػادة فػ  ال فػكذ، كيمػ حهـ  ف التم يف يحرؽ لؤل :يري الباحث ا 
بػدجان  ف يتخػذكا قػرارات  للمػدراجتتػي  اإلدارة العليػا ك يدػان رقػ ،  فرص التعلـ كالتأهيػؿ لرػدرات إداريػة  ك ػع ك 

 التكصؿ إلى قرار يد ـ  امؿ الثرة كالدافعية للعمؿ. حتىمف تحديد المش لة 

 ستراتيجي:إلالرابع التوجو ا العنصررابعًا 

 ػػاس ل لػػاح  م م ظمػػػة، حيػػث   ػػه الم ػػػار الػػذم ت ترشػػد بػػػه أل ػػتراتيل  حلػػػر اإليعتبػػر التكلػػه ا
الم ظمػػػػات فػػػػ  رحلتهػػػػا إلػػػػى م ػػػػتربلها الم شػػػػكد، فمػػػػف خػػػػبلؿ تكلهاتهػػػػا ترػػػػـك الم ظمػػػػات بكدػػػػع  هػػػػدافها 

دارة العليا ف  الم ظمة تػدرؾ تمامػان مػاه  غايتهػا كمػا هػ  إل تراتيلية، إذا  ف التكله اال تراتيل  يلعؿ ااإل
 فيػػػػدها فػػػػ  التعػػػػرؼيخارليػػػػة، كمػػػػف هػػػػـ الم ػػػػتفيدكف مػػػػف الخػػػػدمات التػػػػ  ترػػػػدمها، ك ملػػػػاالت  شػػػػاطاتها ال
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 التػػػ  تتبعهػػػا، كاألطػػػر الفل ػػػفية التػػػ  تح ػػػـ   ػػػاليبها   لػػػى ب يتهػػػا كهي لهػػػا كبيمتهػػػا فػػػ  الػػػداخؿ كال يا ػػػات 
  Slater,2006:1223) ف  اتخاذ الررار، كاحتيالاتها البشرية كالمادية، كالمتطلبات الشمكلية للتطكير

 ستراتيجي:إلمفيوم التوجو ا

الم ػػػػتربؿ، كترػػػػديـ الف ػػػػرة الم ػػػػتربلية، كتكليػػػػد  ؼيظهػػػػر مػػػػف مع ػػػػى  لمػػػػة اال ػػػػتراتيلية   هػػػػا تع ػػػػ  ا تشػػػػرا -
هػػ  تكلػػه الم ظمػػة بشػػ ؿ   ػػتراتيليةإلال شػػاطات البلزمػػة لتحريػػؽ تلػػؾ الف ػػرة بمػػا فيهػػا ال شػػاطات الت فيذيػػة، ا

 ػتراتيلييف ل ػ  يػديركا   مػالهـ إلا للمػدراجمػف المهمػات اللكهريػة  ك صبحتمت امؿ كشامؿ  حك الم تربؿ، 
أل هـ يتعاملكف مع الم تربؿ غير المي د، المحفػكؼ بالمخػاطر، كهػذا يتطلػب مػ هـ اتخػاذ  ، تراتيل إبش ؿ 

                                           تكلههػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تكلهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتراتيليان  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتراتيلية لدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماف م ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتربؿ الم ظمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ك إلالرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرارات ا
 (Macmillan&Tompoe,2000:12 . 

 تراتيلية، ه  ملمك ة مف الررارات كالتصرفات الت  يترتب  ليهػا ت ػكيف كت فيػذ إل رؼ إدريس إف االدارة ا -
  .  2002:23الخطط المصممة لتحريؽ  هداؼ الم ظمة )إدريس،

  . Higgins,2008بأ ه  ملية يتـ مف خبللها تش يؿ كصياغة ا تراتيلية الم ظمة ) Higgins رفها  -
 داة لت  ػػيؽ لهػػكد الم ظمػػة مػػف خػػبلؿ ر ػػـ ا ػػاس لتحريػػؽ االتصػػاؿ المػػيثر بػػيف لميػػع  بأ ػػه ػػرؼ الػػراكم  -

  .2001:35م تكيات الم ظمة )الراكم،

 :  Morhan,l.et.al,2009)  اقعمال تبنييا ىيأنواع التوجو الستراتيجي  التي من الممكن لمنظمات 

ك ػر ة  ة: يرتبط بتباطي الم ظمات ف  الت يؼ مع البيمػة المحيطػة بهػـ، كقػدر ستراتيجي العدائيإلالتوجو ا .1
 الم ظمة ف  ت مية المكارد ب ر ة   بر مف الم اف يف.

 كالتعليـ الت ظيم .: كيع س قدرة الم ظمة ف  ب اج المعرفة التحميميستراتيجي إلاالتوجو  .2
 : كه  ال لك يات الت  تهدؼ إلى حماية الكدع الت كير  للم ظمة.الدفاعيستراتيجي إلاالتوجو  .3
: كه  م تكل لاهزية كا تعداد الم ظمة لمكالهة الظركؼ البيمة الرادمػة، المستقبميستراتيجي إلاالتوجو  .4

 . تراتيل إلاتكلهها  الم ظمة ف  ل كق  بعبلقة إيلابية مع م تربؿكيرتبط التكله ا
 كهك ال لكؾ الفٌعاؿ للم ظمة كالم كف الرميس لبلبت ار كالتلدد. ستباقي:إلالتوجو الستراتيجي ا .5
 : كتعػػرؼ الخطػػكرة بمعػػدؿ الخ ػػارة كاألربػػاح التػػ  تل يهػػا الم ظمػػة ب ػػبب قيامهػػا ب ػػلكؾ معػػيف. الخطــورة .6
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: ساسـية تتكامـل مـع بعضـيا الـبعض وىـيأتتضمن عممية اإلدارة الستراتيجية بصفة عامة بث ث مراحـل 
  2000:71)ل دية، 

 كهذا المرحلة تشمؿ ملمك ة مف الخطكات تتمثؿ ف :  ستراتيجية إلالمرحمة اقولى: وضع وصياغة ا .1
 ر الة الم  أة. -
 األهداؼ كال ايات. -
  تراتيلية.إلا -
 ال يا يات. -
 ستراتيجية:إلعوامل مؤثرة في صياغة ا 

 الريـ كاألهداؼ. -
 المكارد المادية كالبشرية. -
 البيمة المحيطة. -

 : تراتيلية مكدع الت فيذإل م كدع استراتيجية  إلالمرحمة الثانية: تطبيق ا .2
 البرامل. -
 الميزا يات. -
 اإللراجات. -

 المرحمة الثالثة: التقويم والمتابعة: .3
تكدػػع لمكالهػػة كتعػػديؿ كتطػػكير الم ػػتربؿ، ذلػػؾ الػػذم يتميػػز بكلػػكد  كامػػؿ   ػػتراتيليةإلحيػػث  ف ا

 داخلية كخارلية تت ير با تمرار، فبلبد مػف المرالعػة الم ػتمرة للتأ ػد مػف  ف األداج الت ظيمػ  كالفػردم ي ػير 
 الصحي . تلاج إلف  ا
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  2005: ) دركيش،المصدر

  .48-47 :2006) بكم، ستراتيجية ما يميإلعمى المنظمة واقفراد عند تطبيق اإلدارة ا تعوديجابيات التي إلا

 . تيدم بالم ظمة إلى إ لاز مهماتها كم يكلياتها بفعالية  الية.1

 بدامؿ متعددة.شليع اإلدارييف  لى التطلع كالترييـ كقبكؿ . تي 2

  ا د  لى إظهار كتكدي  الفرص الم تربلية ك راط التهديد كالمخاطر.. تي 3

 زكيد الم ظمة ب ظاـ  ل  لعملية اتخاذ الررارات بدالن مف اتخاذ الررارات بش ؿ تدريل .. تي 4

  تخداـ المصادر بطريرة فعالة.إالم ظمة بأ ا يات الكظامؼ اإلدارية مثؿ  يفية  زكيدتي . 5

  ا د المدير  لى إلراج ت يرات   ا ية.تي . 6

. تعمؿ  لى تطػكير الميػكؿ ككلهػات ال ظػر كطػرؽ التف يػر كاتخػاذ الرػرارات ك مليػة التخطػيط التػ  ت ػا د 7
  لى اتخاذ قرارات  ليمة.

 . ار طرؽ لديدة للدافعية كالمعرفةزكد الم ظمة بأ اليب  ك ية لرياس اإل لاز كاإلبداع كابت. تي 8
 

 اال تراتيلية   يكد   ملية اإلدارة8ش ؿ رقـ)8
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كامتبل ػػه لرييػػػة  ، لػػى قػػػكة المعرفػػة دجا تمػػإ ػػتراتيل  لػػه  هميػػػة  بيػػرة مػػف خػػػبلؿ إل ف التكلػػػه ا :حــثيــرى البا
كتطػكير كرقػ  المي  ػة لتكا ػب التطػكرات  ،كتحريػؽ رغبػاتهـ ،لميػع األطػراؼالتكفير  إلرداج  كدكرج ،م تربلية

 .العلمية المت ار ة
 

 :اقولالتعقيب عمى المبحث 
تها   لكب قيادم حديث مكا ب للتطكرات كالت يرات ف  بيمة االملهمة تتبع مف م ك ٌف الريادة إ       

لعؿ م اخ ك  ،األفرادالعمؿ، حيث  ف التأثير ال ي كلكل  كاإللهام  للرامد له الردرة  لى تفلير طاقات 
شتر ة  فدؿ مف خبلؿ ريية م ة تاليإ العمؿ داخؿ الم ظمات م اخ ابدا   ي عى فيه األفراد إلى تحريؽ

 تربط الرامد الملهـ بأتبا ه.

الريػادة   بعػادكمػف ثػـ  ،ك ػرج  لػى الريػادة الملهمػة بش ؿ  اـ الريادةلى مفهـك إ فتطرؽ الباحث بدايةن 
مػػف ثػػـ تطػػرؽ للعديػػد مػػف تعريفػػات ، بػػيف الريػػادة الملهمػػة ك  ػػكع الريػػادة األخػػرلحيػػث كلػػد اخػػتبلؼ  ،الملهمػػة
 بػػػػال فس، إدارة الت ييػػػػر، )الثرػػػػةكه فػػػػ   رػػػػاط  ديػػػػدة  الريػػػػادة الملهمػػػػة بعػػػػاد كتحػػػػدث الباحػػػػث  ػػػػف للريػػػػادة 

  تراتيل  ،  ما  رب الباحث  لى  ؿ بعد مف  بعاد الريادة الملهمة.إلتم يف العامليف، التكله ا 
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 البحث العمميالمبحث الثاني: 
 مقدمة: 

حالت ػا إلػى الدرا ػات كاألبحػاث العلميػة تػزداد ك االهتماـ بالبحث العلم  ف  العالـ العرب ،  إف إزدياد
بش ؿ مدا ؼ خبلؿ هذج المػدة، أل هػا تمثػؿ  رلػة  ك يػة كمرحلػة لديػدة  لػى درلػة  بيػرة مػف األهميػة، فػ  
ظؿ ثكرة المعلكمات كاالتصاالت كالتردـ الت  كلكل  الت  فتحػت آفاقػان كا ػعة  مػاـ اإل  ػا ية  مكمػان كاإل  ػاف 

 بػػر قػػدر مم ػػف مػػف المعػػارؼ العلميػػة التػػ   لـ فػػ   ػػباؽ ال مثيػػؿ لػػه للحصػػكؿ  لػػى العربػػ  خصكصػػان، فػػالع
 الشعكب كتطكرها كب اج م تربلها. لرفاهيةكتردمها، كخير ك يلة  ؿ ب اج الملتمعاتت ف

إف البحػػث العلمػػ  لػػه  هميػػة  بيػػرة ت مػػف فػػ    ػػه يمثػػؿ ثػػركة كط يػػة فػػ   يػػة دكلػػة تػػيمف بػػه كتشػػلعه 
مؿ  افػػة، فهػػك يلمػػع بػػيف العلػػـ كالخبػػرة كاإلبػػداع، كمثػػؿ مفتػػاح الت ميػػة الشػػاملة التػػ  كتد مػػه بػػالطرؽ كالك ػػا

  .19:2012ي شدها كيتطلع إليها  الم ا العرب  المعاصر) اللبكرم، 

 أوًل مفيوم البحث العممي:
 رؼ غرايبة ك آخركف  لمة البحث هك طريرػة م ظمػة  ك فحػص ا تف ػارم مػ ظـ ال تشػاؼ حرػامؽ  -

 ك الرػػكا يف التػػ  تح مهػػا  ،ثبػػت كالتحرػػؽ مػػف حرػػامؽ قديمػػة كالعبلقػػات التػػ  تػػربط بي هػػاتل ك الديػػدة 
  .2002:11  ا ية ) غرايبة كآخركف،إلف   مك المعرفة ا ي اهـكبما 

 ػػػرؼ  طػػػكم  لمػػػة العلػػػـ، اللهػػػد المػػػ ظـ الػػػذم يرػػػـك بػػػه البشػػػر  ػػػف طريػػػؽ الدرا ػػػة المكدػػػك ية  -
 ل ػػػلة األ ػػػػباب كالم ػػػببات كالػػػتح ـ فيهػػػػا مػػػف  لػػػؿ تحريػػػػؽ للظػػػكاهر التػػػ  يبلحظك هػػػػا ال تشػػػاؼ 

 . 15:2000) طكم، م فعتهـ
 ػػػرؼ   ايػػػة بػػػأف البحػػػث العلمػػػ  الطريرػػػة  ك األ ػػػلكب الػػػذم ي ػػػل ه الباحػػػث العلمػػػ  فػػػ  ترصػػػيه  -

للحرامؽ العلميػة فػ   م فػرع مػف فػركع المعرفػة، كفػ   م ميػداف مػف ميػاديف العلػـك ال ظريػة كالعلميػة                            
 . 17:2008)   اية، 

لهػػكد الم ظمػػة التػػ  يرػػـك بهػػا اإل  ػػاف م ػػتخدمان يعػرؼ  طػػكل بػػأف البحػػث العلمػػ  ملمك ػػة مػػف ال  -
بيمػػة كا تشػػاؼ ظكاهرهػػا اللزيػػادة  ػػيطرته  لػػى  هاأل ػػلكب العلمػػ  كقكا ػػد الطريرػػة العلميػػة فػػ   ػػعي

  كتحديد العبلقات بيف هذج الظكاهر
يعػػرؼ اللبػػكرم البحػػث العلمػػ  ك ػػيلة للدرا ػػة كاال ػػتعبلـ  ػػف صػػكرة الم ػػتربؿ مػػف خػػبلؿ ا تشػػاؼ  -

 . 39:2012الحرامؽ كالعبلقات الليدة كالتحرؽ مف صحتها  ك يم ف الكصكؿ إليها ) اللبكرم، 
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 ػػػرؼ حمػػػداف البحػػػث العلمػػػ  طريرػػػة ا ترصػػػاج مػػػ ظـ كمدرك ػػػة مت املػػػة تأخػػػذ فػػػ  ا تبارهػػػا معطيػػػات  -
   .17:2012كحالات الم تربؿ ) حمداف،الحادر 

 أىمية البحث العممي:
يم ػػف  ف  ميػػز بػػيف البحػػث العلمػػ  كال شػػاط العلمػػ  المتخصػػص الػػذم يمار ػػه العلمػػاج فالبحػػث     

 ةالعلمػػ  طريرػػة م ظمػػة  ك محاكلػػة م ظمػػة يم ػػف  ف تكلػػه لحػػؿ مشػػ بلت اإل  ػػاف فػػ  ملػػاالت متعػػدد
تصػػػران  لػػػى ملػػػاؿ  ملػػػ  معػػػيف، دػػػمف تخصػػػص معػػػػيف                 رللعلمػػػاج متخصػػػص مال طبي مػػػا يبرػػػى ال شػػػا

  .45-44: 2000) طكل،: البحث العممي في النقاط التالية وفي ضوء ذلك يمكن تمخيص أىمية

 الرغبة ف  حب اال تطبلع كالتعرؼ  لى اللديد كا تشاؼ الملهكؿ. .1
 ك العامة. يعتبر طريرة  لمية م ظمة ف  مكالهة مش بلت ا اليكمية .2
 يزكد ا بالك امؿ العلمية الدركرية لتح يف   اليب حيات ا كتح يف   اليب  مل ا كتطكير   ف  ا. .3
 الفرد كبالتال  ترليؿ العٌماؿ المطلكبيف إل لاز  مؿ معيف. ةرفع  فاج .4
 تحريؽ طمكحات الملتمع المادية كالتعليمية كالثرافية. .5
ترػػع  لػػى  م ػػيكلية ف العلػػـألشػػر  افػػة، كذلػػؾ ب لػػى ال  ػػافع التػػ  تعػػكد بػػالخيرميللػػب ال ثيػػر مػػف ال .6

  اتؽ الباحثيف م يكليات خاصة ف  تحريؽ الم فعة العالمية مف خبلؿ العمؿ  لى زيادة المعرفة.
 . ا د  لى قبكؿ  ك رفض الت ييري .7
 الرغبة ف  مكالهة التحدم لحؿ الم امؿ العلمية. .8
 بحاث.ألم ا دة الدراس  لى قدراته ف  فهـ ا .9

 .ةالرغبة ف  الحصكؿ  لى درلة المال تير  ك الد تكرا .10
 ت ا د  تامل البحكث  لى إتراف العمؿ كزيادة  فاجته كبالتال  زيادة اإل تاج مف ال لع كالخدمات. .11
ت تخدـ البحكث   د الشؾ ف   تامل بحكث كدرا ات  ابرة ك ػذلؾ   ػد الرغبػة فػ  ا تشػاؼ مػدل  .12

 لدية هذج الدرا ات كاألبحاث.
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 أىداف البحث العممي:
كصػػػؼ الظػػػكاهر: هػػػك الكصػػػؼ المحػػػدد لمبلمػػػ  األشػػػياج كالظػػػكاهر، فهػػػك لمػػػع البيا ػػػات المتعلرػػػة  .1

    بالظكاهر كاألهداؼ كتص يفها كترتيبها. 
تف ػػير الظػػكاهر: تتدػػمف ا تشػػاؼ الظػػكاهر كاأل ػػباب التػػ   دت إلػػى حػػدكثها كيعتمػػد  لػػى التحليػػؿ  .2

 ػػػػػػػػػػػػػػػػباب                                         ألمختلفػػػػػػػػػػػػػػػػة للتكصػػػػػػػػػػػػػػػػؿ إلػػػػػػػػػػػػػػػػى معرفػػػػػػػػػػػػػػػػة اكالمرار ػػػػػػػػػػػػػػػػة كالػػػػػػػػػػػػػػػػربط بػػػػػػػػػػػػػػػػيف الع اصػػػػػػػػػػػػػػػػر ال
  .2002:15)غرايبة كآخركف، 

الت بػػػػػػػػي بػػػػػػػػالظكاهر: هػػػػػػػػ  محاكلػػػػػػػػة الت بػػػػػػػػي بمػػػػػػػػا  ػػػػػػػػي كف  ليػػػػػػػػه حػػػػػػػػدث معػػػػػػػػيف فػػػػػػػػ  الم ػػػػػػػػتربؿ                               .3
  .2005) محلكب،

   العكامػػػػػؿ التػػػػػ  تح ػػػػػـ الظػػػػػكاهر كتػػػػػيدم كيع ػػػػػ  الػػػػػتح ـ فػػػػػ: الدػػػػػبط  ك ال ػػػػػيطرة  لػػػػػى الظػػػػػكاهر .4
 . 2001إلى كقك ها  ك م عها) لبريف كال دير، 

  :الجيد صفات الباحث
                         م هػػػػػػا، يػػػػػػة كالتػػػػػػ  ت ػػػػػػا دج  لػػػػػػى إتمػػػػػػاـ بحثػػػػػػهيػػػػػػة كالعلمرلبالعديػػػػػػد مػػػػػػف الصػػػػػػفات الخي الباحػػػػػػث يتصػػػػػػؼ  

 : 2008) غرايبة كآخركف، ؛ 2007:39) الخرابشة،

 :الباحث الخمقيةصفات  . أ
  .الصبر كتحمؿ المشاؽ ك دـ اال ت بلـ للمصا ب ب هكلة 
 مف ا خريف. هالتكادع كقبكؿ ال رد الميكل 
 .الخلؽ كاإلبداع كالذ اج بحيث ي عى دكمان إلى إيلاد بدامؿ لديدة 
   :صفات الباحث العممية . ب

 لػى   بػر  ػدد مػف المرالػع  طبلعاإليتمتع بالردرة  لى الرراجة الكا عة ك  كدكع البحث ك ملمان بم 
 كال تب ذات العبلقة بما يحرؽ مكدكع البحث.

 ك يحػػػػذؼ مػػػػا ال يتكافػػػػؽ مػػػػع آرامػػػػه  ،التلػػػػرد العلمػػػػ  كالمكدػػػػك ية فػػػػبل يتحيػػػػز لػػػػر م دكف دليػػػػؿ 
 ؿ ا خريف. اكمعترداته مف  قك 

  بػػػدكر العلػػػـ كالبحػػػث العلمػػػ  فػػػ  حػػػؿ المشػػػ بلت، كبػػػأف ذلػػػؾ  ػػػيحرؽ ال ػػػعادة كالرفاهيػػػة  مفمػػػي
 شعكب لل

 لى التحليؿ كالتر يب كالتص يؼ كالردرة  لى التصكر. الردرة  
 كض، كلمع األدلة كالررامف الت  تيعٌزز آرامه بش ؿ  لم ر الردرة  لى التثبت مف صحة الف.   
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 عوامل نجاح البحث العممي:
ككدػػع ا ػػتراتيلية  ،لعػػؿ  رطػػة البػػدج فػػ  ت شػػيط البحػػث العلمػػ  فػػ   م دكلػػة هػػك تحديػػد المعيرػػات

كيم ػػف تلخػػيص بعػػض  كامػػؿ  لػػاح البحػػث العلمػػ                                      ،كالريػػاـ بفعػػؿ معػػا س لتأثيرهػػا ، امػػة للت لػػب  ليهػػا
 : 56-2000:55فيما يل ) طكل،

كدع  يا ية كادحة للبحث العلم ، ف يا ية البحػث تشػ ؿ إطػاران مرلعيػان ل ػؿ إدارم كمشػرؼ ممػارس  .1
 شطة البحث كتتدمف هذج ال يا ية :كمرـك كمتابع أل 

 .األهداؼ كالتطلعات العامة للفرد كالملتمع 
 .ال بؿ كااللراجات البلزمة لتحريؽ األهداؼ 
 .تكفير م تلزمات البحث المادية كالف ية 
 .اللهات الت  ترـك البحث كالت  يؽ بي ها 

كتكلهػه  ،ا هػا فاألكلكيػات ت شػط البحػث كتعػٌززجتحديد  كلكيات البحػكث بمػا فػ  ذلػؾ  شػ اؿ البحػكث ك  ك  .2
هد م ظـ كم  ؽ، ، حك األهداؼ  كتحديد  كلكيات البحث فيما يل : كالملاالت األ ثر إلحاحان دمف لي

 .ال يا ة العامة كاهتمامات الملتمع 
 م ا ات البحثية.إل كع الخبرة المتاحة للبحث كمدل تكفر ا 
  ف غيرها.دك  ةإم ا ية تكفر التمكيؿ لبحكث معي 
 تفادة م ها ف  حؿ المش بلت كتطكير العمؿ.إلالرياـ بالبحكث الت  يم ف ا  

كمعرفػة  ، لازج بالزمف بعد تردير الم ػتلزماتإكدع خطة للبحث العلم ، كالخطة ه  ربط العمؿ المراد  .3
 فالخطة ه  ترلمة  يا ة البحث إلى مراحؿ ت فيذية معي ة. ،مدل تكفرها

 تحتػػػاج إلػػػى تػػػدريب كمهػػػارات معي ػػػه قػػػدذلػػػؾ ك  ، شػػػاج مرا ػػػز البحػػػكث كالتطػػػكيرد ػػػـ البحػػػكث العلميػػػة كا   .4
 ما تتطلب بعض البحكث فريران  بيران مػف البػاحثيف ممػا يكلػب  لػى  ،ي تطيع األفراد تكفيرها بمفردهـال 

كتزكيػػػدها بػػػاأللهزة كالمعػػػدات  ،كد مهػػػا ماديػػػان كف يػػػان  ،الػػػدكؿ إ شػػػاج مرا ػػػز للبحػػػكث  لػػػى م ػػػتكل الدكلػػػة
 البلزمة.

 كتزكيد الباحثيف بالمرالع كالفهارس. ،ك هؿ الكصكؿ إليها ،كشاملة ةتكفير قا دة معلكمات حديث .5
 .كركاتب ملزية ،حث لهات ك صحاب العمؿ  لى تكفير ظركؼ  مؿ كم افتت .6
 حماية حركؽ البحاث كالميلفيف ف  ميلفاتهـ ك بحاثهـ. .7
 لميلفات كاألبحاث العلمية.تشليع كت هيؿ  شر ا .8
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  ساسية لمبحث العممي:قالخصائص ا
يتدػػػمف البحػػػث العلمػػػ  ملمك ػػػة مػػػف الخصػػػامص كالتػػػ  البػػػد مػػػف تكافرهػػػا حتػػػى يحرػػػؽ البحػػػث العلمػػػ  

  .1998:17 غراده مف إلراج بحثه) ي اراف، 

 : كتع   كلكد  هداؼ محددة ل ؿ بحث  لم  ي عى الباحث لتحريرها مف إلراج بحثه.ىادف .1
: ه  الرغبػة كالرػدرة  لػى فحػص األدلػة ب زاهػة كتلػرد كالبعػد  ػف التحيػز الشخصػ  الموضوعية .2

 كالذاتية ف  البحث.
  ت اد  لى حريؽ كظكاهر يم ف مبلحظتها كالتأ د م ها.إل: ه  االتثبت .3
ــــيم: .4 ــــة التعم          ػػػػتفادة مػػػػف  تػػػػامل البحػػػػث التػػػػ  تكصػػػػؿ إليهػػػػا الباحػػػػث              إلهػػػػ  الرػػػػدرة  لػػػػى ا قابمي

 ف  م ظمات  خرل، إ ها الخركج بركا د  امة ي تفاد م ها ف  تف ير ظكاهر مشابهة.
ــــة ا .5 ــــارإلقابمي                     ،حصػػػػامية للتأ ػػػػد كالتثبػػػػت مػػػػف صػػػػحةإلختبػػػػارات اإل ػػػػتخداـ بعػػػػض اإ: هػػػػ  ختب

  دـ صحة الفركض الت   تكصؿ إليها.  ك
الظػاهرة  ك المشػػ لة م ػاط البحػػث، كا ػػتخداـ  : هػػ  اتبػاع الب ػػاطة فػ  شػػرحالبسـاطة والقتصــاد .6

 المرترحات الت  تكصؿ إليها الباحث ف  حؿ المشا ؿ الفعلية.
تع ػػ  الدقػػة مػػدل اقتػػراب ال تػػامل التػػ  يتكصػػؿ إليهػػا البحػػث ب ػػاجن  لػػى البيا ػػات                الدقــة والثقــة: .7

 الت  تـ لمعها مف العي ة إلى الحريؽ.
 ظريػػات ال ػػت باط الفردػػيات م هػػا، ثػػـ لمػػع البيا ػػات كتحليلهػػا إلثبػػات هػػك البػػدج بال ســتنباط:إلا .8

 الفرديات  ك  فيها.
: هك مبلحظة الظكاهر كالكقامع الملمك ة ثـ تش يؿ الفركض الت  تمثؿ العبلقػات بػيف ستقراءإلا .9

 الظكاهر كلمع البيا ات كتحليها لربكؿ  ك رفض الفردية للتكصؿ إلى التعميـ.
مرك ػػة تػػكامـ البحػػث مػػع المشػػ بلت المختلفػػة  م  ػػدـ كلػػكد قكا ػػد م طريػػة المرك ػػة: تيمثػػؿ ال .10

 لامدة يتبعها ا خريف.
  ف الحصكؿ  ليه ف  الم تربؿ.متيمثؿ الت بي الردرة  لى الب اج كالتكقع بما ي التنبؤ: .11
 العلـك  ألف تيمثؿ الت كع قدرة البحث  لى التبلـي مع العلـك كالمشا ؿ  لى اختبلفاتها التنوع: .12

 قد تختلؼ  ف بعدها البعض.
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 ) المــدخ ت  العمميــات  المخرجــات(مــن نظــام ســموكي يتكــون  حســب منيجيــة الــنظم ىــوالبحــث العممــي 
  2012:17) حمداف، 

تت ػػكف مػػدخبلت  ظػػاـ البحػػث مػػف  ػػدد مػػف الع اصػػر  همهػػا التػػال : الباحػػث كمعرفتػػه المــدخ ت:  .1
كاختيارهػا للبحػث، ثػـ غػرض  ك  ػياؿ البحػث، المتخصصة بالبحػث العلمػ ، كالمشػ لة كالشػعكر بهػا 

 ػػػػملة،  هػػػػداؼ، كفردػػػػيات كافترادػػػػات معاللػػػػة المشػػػػ لة،  هػػػػا، ك لعػػػػارؼ ال ػػػػابرة لحكالدرا ػػػػات كالمي 
 ك حػػدكد  بللهػػا، كال ػػكاقص  ك الصػػعكبات التػػ  تتعػػرض  مليػػات المعاللػػة، ك هميػػة حلهػػا  كملػػاؿ

م ا يػػػات، المتػػػكفرة لهػػػا، فالخطػػػة المكلهػػػة إلكاللمعرفػػػة كالفػػػرد كالملتمػػػع، كالمفػػػاهيـ التػػػ   ػػػتت اكله، 
 للحصكؿ  لى ال تامل المطلكبة.

كتت كف مف م هلية بحث المش لة  ك إلراج كتعميـ حلها للكصكؿ إلػى ال تػامل المرصػكدة، العمميات:  .2
 ،كالتلػارب المفيػدة للمػع البيا ػػات ،كالمػكاد ،كالعي ػات ،كتشػتمؿ مػف بػيف العديػد  لػى تشػػ يؿ األدكات

 كالتف ير الم ا بة. ،يب التحليؿك  ال
ـٌ التكصػػؿ إليهػػا مػػف ا ػػت تالات  المخرجــات: .3 كتت ػػكف مػػف  تػػامل البحػػث العلمػػ ،  م الحلػػكؿ التػػ  تػػ

كتكصػػػػػػػػيات كتدػػػػػػػػمي ات ثػػػػػػػػـ ترريػػػػػػػػر م تػػػػػػػػكب يل ػػػػػػػػد  ػػػػػػػػادة ملمػػػػػػػػؿ   اصػػػػػػػػر ال ظػػػػػػػػاـ ال ػػػػػػػػابرة                                      
 ) المدخبلت، كالعمليات، كالمخرلات .

 
 
 
 

 

        

  2012:17) حمداف، المصدر:              
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  56-2012:55) حمداف، مخرجات نظام البحث العممي

                   تهػػػػاج إللػػػػات، مػػػػف  ػػػػدة   ػػػػكاع مػػػػف ال تػػػػامل التػػػػ  يعمػػػػد الباحػػػػث   ػػػػد ابمخر  البحػػػػثيمػػػػر  ظػػػػاـ    
                        ك تابتهػػػػا معػػػػان فػػػػ  كثيرػػػػة م تكبػػػػة للبحػػػػث  ،ثػػػػـ ت  ػػػػيرها ، ك م ػػػػحها ،مػػػػف  مليػػػػات بحثػػػػه إلػػػػى لردهػػػػا

يلػاز لمخرلػات البحػث إه  التررير، تلٌ د هذج المخرلات لميعان  فايات الباحث الم ػحية كالف يػة يبػدك 
 الحالية فيما يل :ػ

       مظػػاهريل ػد هػذا الع صػػر مػف البحػث العلمػػ  بنيلػاز،  هػـ  خ صـة المشــكمة واإلجـراءات والنتــائج: -
ات التػػ  ا ػػتخدمت فػػ  حلهػػا، ثػػـ  بػػرز دكات كالعمليػػأل ك معطيػػات مشػػ لة الدرا ػػة مػػع االلػػراجات كا

  ،لابػػة  لػػى  ػػياؿ مػػف   ػػملة مشػػ لتهإلال تػػامل التػػ  تكٌصػػؿ إليهػػا الباحػػث   ػػد اختبػػار فردػػياته  ك ا
                  كلمػػػػػاذا التخلػػػػػيص فػػػػػ  هػػػػػذج المرحلػػػػػة كالت ػػػػػرار ال  ػػػػػب  لمعلكمػػػػػات  ػػػػػابرة يحتكيهػػػػػا البحػػػػػث بفرراتػػػػػه 

مفيػػدان خاليػػان مػػف التفاصػػيؿ الهامشػػية، فيػػتم ف مباشػػرة بكا ػػطة  مليػػات فصػػكله، لمػػ   الباحػػث تر يػػزان ك 
 الم اقشة كالتف ير التالية مف ا ت تاج الم تربؿ.

تػػػأت  م اقشػػػة ال تػػػامل بتف ػػػيرها ال لػػػ  كمػػػا تع يػػػه  مناقشـــة النتـــائج واســـتنتاجات وتوصـــيات البحـــث:  -
مار ػػػة  ك كقفهػػػا، كبي مػػػا تػػػتـ هػػػذج ،  ك مػػػف ا ػػػتمرار المصميػػػة مػػػف د ػػػـ  ك  رػػػلعللمعرفػػػة  ك الحيػػػاة ال

                ، ك رفدػػها ،الم اقشػة بتف ػػير  تػػامل اختبػػارات الداللػػة االحصػػامية كتأثرهػػا  لػػى قبػػكؿ فردػػيات البحػػث
حصػػامية  ػػادة، إللابػػات المرترحػػة  لػػى اال ػػملة فػػ  الدرا ػػات غيػػر اإلا ة ك بػػربط هػػذج ال تػػامل بماهيػػ

  ت تالات كالتكصياتإلكه  ا  لم  الختامية ف   م بحث فن ها تمٌهد الطريؽ لعرض الع اصر
كا ت تالات البحث ه   ما  كه ػا الحرػامؽ العامػة  ك العمكميػات التػ  ي تخلصػها الباحػث مباشػرة مػف 

لم ػػتربؿ ب ػػاجن  لػػى  تػػامل قتراحػػات الم ا ػػبة  لميػػان فػػ  اإلال تػػامل،  مػػا التكصػػيات فهػػ  ملمك ػػة مػػف ا
                              دكات اللديػػػة فػػػ  مكاقػػػؼ  مليػػػػةأل ك ا ، ك األ ػػػاليب ، ك الخاصػػػة ب يفيػػػات تطبيػػػؽ ال تػػػػامل درا ػػػته،

  ك  لمية مشابهة.
ــر الباحــث:إ -  ترصػػاج للمشػػ لة إترريػػر البحػػث هػػك  ػػلؿ م تػػكب لمػػا قػػاـ بػػه الباحػػث مػػف  عــداد تقري

 كلعمليات بحثها كال تامل الت  تكصؿ إليها.

                   حدػػارة  ف ترػػـك ألميم ػػف  كال ، صػػيلة كهامػػةم هليػػة  لميػػة  ف البحػػث العلمػػ   مليػػة احــث: يــرى الب
كتطػػكر حتػػػى  ،اإل  ػػاف  شػػأةحالػػة فطريػػة  شػػأت م ػػذ كليػػه  هميػػة  اليػػة، فالبحػػث  ف تي   ك ت ػػتمر دكف

كقػد تبلقػت  ،  ػكار المعرفػة ل ػبن ،هػـب بطبيعته باحػث  ػف الحريرػة فاإل  افكصؿ إلى صكرته الحالية، 
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 اإل  ػػػاف فػػػ   ػػػعيه للبحػػػث  ػػػف حريرػػػة هػػػذا ال ػػػكف للكصػػػكؿ  ػػػز كلػػػؿ المػػػكلى حػػػثهػػػذج الحالػػػة مػػػع 
 "ا  ز كلؿ".  ال رمديةالحريرة  إلى 

 :الثانيالتعقيب عمى المبحث 
إف البحػػث العلمػػ  لػػه  هميػػة  بيػػرة ت مػػف فػػ    ػػه يمثػػؿ ثػػركة كط يػػة فػػ   يػػة دكلػػة تػػيمف بػػه كتشػػلعه 
كتد مػػه بػػالطرؽ كالك ػػامؿ  افػػة، فهػػك يلمػػع بػػيف العلػػـ كالخبػػرة كاإلبػػداع، كمثػػؿ مفتػػاح الت ميػػة الشػػاملة التػػ  

 .ي شدها كيتطلع إليها  الم ا العرب  المعاصر

ت اكؿ مفهـك البحث العلم   هميته كخصامصه ك هدافػه كصػفات الباحػث كمػف ثػـ تحػدث  ػف طريرػة 
 .)مدخ ت  عمميات  مخرجات(راحؿ ث ممخرلات البحث العلم  الت  تمر بثبل
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 المبحث الثالث
 واقع مخرجات البحث العممي في وزارة الداخمية واقمن الوطني 



 أوًل  تعريف عن وزارة الداخمية:


 قدمة:م
 ، كتعتبػػر كزارة (1994  شػػمت كزارة الداخليػػة م ػػذ اليػػـك األكؿ لريػػاـ ال ػػلطة الكط يػػة الفل ػػطي ية  ػػ ة  

الداخلية إحدل  هـ الػكزارات ال ػيادية فػ  الح كمػة الفل ػطي ية لمػا لهػا دكر بػارز فػ  تػكفير األمػف للمػكاطف 
 حػتبلؿ ترػدـ إلكا طلؽ  مػؿ الرػامميف  لػى الػكزارة مػف الصػفر، حيػث  ا ػت الخػدمات فػ  زمػف ا ،الفل طي  

 كالبلدية. بعض الملالس الرركية مف خبلؿ م تب اإلدارة المد ية اإل راميلية، كمف 
 

  : 4-30-2012 )مكقع كزارة الداخلية، رسالة ورؤية وزارة الداخمية
ت ػعى كزارة الداخليػػة كاألمػػف الػػكط   إلػى خدمػػة الملتمػػع الفل ػطي   كحفػػظ  م ػػه كا ػػتررارج : الرســالة  -

المختلفػة ات كالتهديدات الخارليػة مػف خػبلؿ األلهػزة األم يػة كاإلدارات كالهيمػ  ،مف المخاطر الداخلية
الت  ػػيؽ كالتفا ػػؿ مػػع الػػكزارات األخػػرل كمي  ػػات الملتمػػع المػػد    مػػف خػػبلؿك  ،المد يػػة كالع ػػ رية

 كفؽ تعاليـ الديف اإل بلم  الح يؼ.

الكصكؿ إلى   لى م تكيات األمف كاال تررار ف  الملتمع الفل طي   ، ك  لػى درلػة مػف الرؤية:  -
 المه ية كالشفافية ف  األداج .

 7):: 2005)الهي لية كالخطة التطكيرية لكزارة الداخلية، لوزارة الداخمية واقمن الوطنياقىداف العامة 

خدمػػػة الملتمػػػع المحلػػػ  كذلػػػؾ مػػػف خػػػبلؿ حصػػػكؿ المػػػكاطف  لػػػى الكثػػػامؽ المد يػػػة التػػػ  تخصػػػه  -1
 . شخصينا مف ميبلدج حتى كفاته

 س الشرا ة كالتعاكف بيف الل ػـ العمؿ  لى ت ليؿ لميع مي  ات الملتمع المد    افة  لى   -2
 .الح كم  كال ير

الم ػػػاهمة فػػػ  ب ػػػاج ملتمػػػع ديمرراطػػػ  حػػػر مػػػف خػػػبلؿ تفعيػػػؿ مبػػػد   ػػػيادة الرػػػا كف كتحريػػػؽ مبػػػد   -3
 العدالػػػة، كحمايػػػة الحريػػػات العامػػػة فػػػ  إطػػػار الرػػػا كف األ ا ػػػ  كالتشػػػريعات المعمػػػكؿ بهػػػا كالعمػػػؿ

   . تماج الكط  إل لى تعميؽ ا 
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 .للمكاط يف الفل طي ييفب اج  لؿ بيا ات  -4
 تحريؽ  مف ك ماف المكاطف. -5

 :الييكمية العامة لوزارة الداخمية واقمن الوطني -
كتت ػكف كزارة الداخليػػة كاألمػػف الػكط   مػػف شػػريف همػا الشػػؽ المػػد   الػذم يشػػرؼ  ليػػه ك يػؿ الػػكزارة مباشػػرة  

 كيشػػػػرؼ  ليػػػػه مػػػػدير  ػػػػاـ قػػػػكلكيتعلػػػػؽ بلميػػػػع الشػػػػمكف المد يػػػػة، كالشػػػػؽ األخػػػػر هػػػػك األم ػػػػ   ك الع ػػػػ رم 
 .مف الداخل ألا 

 34): : 2007)هي لية كزارة الداخلية، الشق المدني لوزارة الداخمية واقمن الوطني .1
 يل : فيمايت كف الشؽ المد   مف  دة قطا ات  لى ر س  ؿ قطاع ك يؿ م ا د يتبع ك يؿ كزارة الداخلية 

 والسياسية العامة الشئون قطاع. 
  والمالية اإلدارية الشئون قطاع.   

 .المالية للشمكف العامة اإلدارة .أ
  اإلدارية للشمكف العامة اإلدارة .ب
 :كيشمؿ والجوازات  المدنية اقحوال قطاع
 .لللكازات العامة اإلدارة . 
 .المد ية لؤلحكاؿ العامة اإلدارة .ب

 .  2011)دليؿ إلراجات كزارة الداخلية، ىي  مباشرة الداخمية وزارة وكيل تتبع التي اإلدارات. 2
  .كالم تربيف األلا ب كشمكف لئلقامات العامة اإلدارة .أ    
 . كاإل بلـ العامة للعبلقات العامة اإلدارة . ب    
 .الرا ك ية للشمكف العامة اإلدارة .ج
 .المعلكمات ك ظـ للحا كب العامة اإلدارة .د
  .المحافظات مديريات  .ق

 : مباشر الداخمية وزير تتبع التي المتخصصة والوحدات العامة اإلدارات. 3
   .كاإلصبلح العشامر لشيكف العامة اإلدارة . 
  .الكزارة ديكاف . ب
 .الخاص اإل بلـ كحدة . ج
 .اإل  اف حركؽ كحدة . د
 س.الرد شمكف كحدة . ق
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 .الكزراج مللس شمكف كحدة . ك
 .كالتطكير التخطيط كحدة . ز
   .المر ة شمكف كحدة . ح
  .الركم  األمف معلكمات كحدة  .ط
   .كالش اكم الداخلية الرقابة كحدة . م
 .الكزير م تب  اـ مدير  .ؿ
 

  http://qafilah.com، العلم  البحث يشرات)م :العالمواقع مخرجات البحث العممي في  ثانياً 
 ظيورهو  البحث العممي الجامعي في العالم: 

ـ،   شػػمت لامعػػػة 1809فػػ   ػػاـ  ،تػػاريخ البحػػث العلمػػ  اللػػامع  إلػػى الرػػػرف التا ػػع  شػػريعػػكد          
برليف  مي  ػة م ٌر ػة بال امػؿ إللػراج البحػكث العلميػة فػ  مختلػؼ الميػاديف لم ػا دة الػببلد  لػى ال هػكض 

 معهػد»هػك  ـ، تأ ػس  كؿ معهػد بحثػ  م ػترؿ،1887كفػ   ػاـ ، مف  تػامل هزيمتهػا فػ  الحػرب  مػاـ فر  ػا
ف  فر  ا، ثػـ تػكالى إ شػاج المعاهػد « معهد با تكر»   شاكبعد ذلؾ ب  ة،  ف  برليف  يدان « العلـك الطبيعية

 .البحثية ف   افة   حاج  كركبا

 حاضره اليوم: 
ك ك ية الحياة خػبلؿ الرػرف  ثارت  لى تطكر العلـك كاالقتصاد ثمرت مرا ز البحث العلم  ثماران  برل  

 كدػػعها دػػمف  بػػرز اهتمامػػات ح كمػػات العػػالـ قاطبػػة. فتحػػكؿ البحػػث العلمػػػ العشػػريف، مػػا ي فػػ  ل
قتصػػادية إلإلػػى صػػ ا ة  مبلقػػة، ي ػػاد حلمهػػا  ف ي ػػكف ميشػػران دقيرػػان لريػػاس تطػػكر  م دكلػػة كقكتهػػا ا 

 .كم ا تها بيف دكؿ العالـ
  ًالمتخصصة« باتيل»لمتقرير السنوي الذي تصدره مجمة  وفقا: 

                         تريليػػػػػكف دكالر،  1.6)ـ،  حػػػػػك 2014بلػػػػػن اإل فػػػػػاؽ العػػػػػالم   لػػػػػى البحػػػػػث كالتطػػػػػكير فػػػػػ   ػػػػػاـ  -
 .تريليكف دكالر  88.733)مف ال اتل العالم  البالن  %1.8 م ما يش ِّؿ 

 تتصػػػػػػػػدار الكاليػػػػػػػػات المتحػػػػػػػػدة األمري يػػػػػػػػة قاممػػػػػػػػة الػػػػػػػػدكؿ األ ثػػػػػػػػر إ فاقػػػػػػػػان  لػػػػػػػػى البحػػػػػػػػث العلمػػػػػػػػ   -
مػػف  اتلهػػا المحلػػ ، تليهػػا الصػػيف فػػ  المر ػػز  % 2.8)مليػػار دكالر،  م مػػا يشػػ ِّؿ  465)نبمبلػػ

 مليػػار دكالر، ثػػـ  لما يػػا   165)، ثػػـ اليابػػاف بمبلػػن % 2)مليػػار دكالر ك  ػػبة   284)الثػػا   بمبلػػن
 .مليار دكالر  92) بمبلن



 

45 
 

البحػػث العلمػػ ،  مػػف إلمػػال  اإل فػػاؽ  لػػى%  80)ه ػػاؾ  شػػر دكؿ فػػ  العػػالـ ت فػػؽ كحػػدها  حػػك  -
 .كمف بي ها ثبلث دكؿ ه  الكاليات المتحدة كالصيف كالياباف ت فؽ كحدها  صؼ هذا المبلن

  شػػػػػػػػػػػار الترريػػػػػػػػػػػر إلػػػػػػػػػػػى  ف الصػػػػػػػػػػػيف بتخطيطهػػػػػػػػػػػا لزيػػػػػػػػػػػادة اإل فػػػػػػػػػػػاؽ  لػػػػػػػػػػػى البحػػػػػػػػػػػث العلمػػػػػػػػػػػ  -
 ـ، فن هػػػا تتطلػػػع 2015فػػػ   ػػػاـ  % 2.2 )ـ إلػػػى2014%مػػػف  اتلهػػػا المحلػػػ   ػػػاـ 1.94مػػػف  

 ـ.2020بت ار بحلكؿ  اـ إلها قاممان  لى ا ف يصب  اقتصاد إلى

                   ألد ػػػى م ػػػتكل مطلػػػكب  ال يرترػػػ ف ملمػػػكع مػػػا ت فرػػػه الػػػدكؿ العربيػػػة فػػػ  البحػػػث العلمػػػ  : الباحـــث ي حـــظ
 قػؿ  هميػة ك قػؿ  امػد  لػى البعػد اال ػتراتيل    خػرلاؿ البحث العلمػ  مرار ػة بمػا ي فػؽ فػ  ملػاالت ف  مل

مػا ت فرػه لالػبلـز لت ميػة المػكارد كاالرترػاج بػأداج مي  ػات الػدكؿ، بي مػا الػدكؿ ال ربيػة ت فػؽ  دػعاؼ مدػا فة 
كاللػػزج األ بػػر مػػف مكاز تهػػا يهػػتـ بالبحػػث العلمػػ  إلدرا هػػـ بأهميػػة البحػػث الػػدكؿ العربيػػة فػػ  البحػػث العلمػػ  

  تراتيل  ف  تح يف  داج الدكؿ. العلم  كبعدج اال

   .2013،مللة ي ابيع العدد الرابع، فل طيف) واقع مخرجات البحث العممي في فمسطينثالثا: 

 :البحث العممي الفمسطينيى باقرقام 

 ػطي ية فػ  التمػا هـ لللامعػات الفااألرقاـ الت  قدمها  مػداج البحػث العمػ  فػ   لى  بعد االطبلع
                     الػػػػذم  رػػػػد برما ػػػػة كزيػػػػر التعلػػػػيـ العػػػػال ، يتدػػػػ   ف األرقػػػػاـ لػػػػٌد متكادػػػػعة  ـ،2012 ػػػػاـ  قبػػػػؿ األخيػػػػر

 دي ػػػار  رد ػػػ  كه ػػػاؾ لامعػػػات  20.000)مػػػا ال تتعػػػدل ميزا ياتهػػػا المخصصػػػة لؤلبحػػػاث  فمػػػف اللامعػػػات
 تزيد ف ذلؾ قليبلن. 

 :ضعف عمى المستوى الفمسطينيى 

 اإل فػاؽ  لػى البحػث العلمػ  فػ  اللامعػات يشػ ؿ صػدل للدػعؼالماثؿ فػ    ػبة إف هذا الدعؼ 
  لػػى الم ػػتكل الفل ػػطي   برمتػػه، فػػنذا قار ػػا بػػيف   ػػبة مػػا ي فػػؽ  لػػى البحػػث العلمػػ  مػػف الػػدخؿ الرػػكم  
ف  هذج الػدكؿ، بي مػا  % 25)ف  بعض الدكؿ االكركبية كاالمير ية كفل طيف،   لد  ف ال  بة تتراكح بيف 

كهػػ    ػػبة دػػميلة لػػدان، كبطبعيػػة الحػػاؿ، فػػنف هػػذا الكدػػع يػػ ع س   %0.02)  ػػبة للتلػػاكز فػػ  فل ػػطيف 
  بحث.  1000) لب ان  لى  شر األبحاث العلمية، فمعدؿ األبحاث الم شكرة ف  فل طيف التتلاكز 

 



 

46 
 

 :ضعف مخرجات البحث العممي 

كالزرا يػػػة قتصػػػادية إل لػػػى األبعػػػاد ا ان مػػػف المي ػػػد  ف دػػػعؼ مخرلػػػات البحػػػث العلمػػػ  يػػػ ع س  ػػػلب
قتصػػادم إليبلحػػظ  ف ه ػػاؾ هػػكة  بيػػرة تفصػػؿ بػػيف الرطػػاع الخػػاص اك قتصػػادم، إلكالت مكيػػة فػػ  الملػػاؿ ا

، كهذج الهكة مردهػا تلاهػؿ الرػامميف  لػى الرطػاع الخػاص لريمػة البحػث العلمػ  فػ  تطػكير  كاللا ب البحث
 العلم .  تفاع بالبحثإلدامهـ كم تلاتهـ، فليس لدل غالبيتهـ ما ت مى ثرافة ا 

 :مساىمة البحث العممي من أصل الناتج المحمي 

اإلحصػػػاجات التػػػ   صػػػدرها اللهػػػاز المر ػػػزم لئلحصػػػاج الفل ػػػطي   تشػػػير إلػػػى  ف  ػػػدد المي  ػػػات 
 مي  ػػػة هػػػذا الػػػرقـ يشػػػمؿ اللامعػػػات  لػػػى   ػػػاس   هػػػا   42)العاملػػػة فػػػ  البحػػػث العلمػػػ  بل ػػػت حػػػكال  

 مػػػف المي  ػػػػات التػػػ  تمػػػػارس البحػػػػث العلمػػػ ، ل ػػػػف لي ػػػت ه ػػػػاؾ إحصػػػػاجات حػػػكؿ دكر البحػػػػث العلمػػػػ  
مليػكف دكالر،   12)بل ػت حػكال   م2010لعػاـ ل المحلػ ، ك ف الريمػة المدػافة للبحػث كالتطػكير مف  ال تػا

 ، م2009مبلييف دكالر  ف  اـ   3)حكال   بزيادة مردراها

طػبلع  لػى  ػدد األبحػاث الم شػكرة  كمكزا ػات البحػث العلمػ  خػبلؿ األ ػكاـ إل: مػف خػبلؿ اي حظ الباحث
كيظهػر ذلػػؾ هتمػاـ بالبحػث العلمػػ ، إللػدل المي  ػػات األ اديميػة كالبحثيػة  حػػك اتكلػه  فن ػه يكلػػدال ػابرة، 

  %(33.3)مػػػػػػػػا   ػػػػػػػػػبته كالتػػػػػػػػ  بل ػػػػػػػػػت  ،مػػػػػػػػف خػػػػػػػػبلؿ ازديػػػػػػػػػاد   ػػػػػػػػبة البحػػػػػػػػػث العلمػػػػػػػػ  مػػػػػػػػف المكاز ػػػػػػػػػة
 ال ابؽ. ف العاـ  م2010 اـ 

ق المدني في المحافظات الش -واقمن الوطني  : واقع البحث العممي في وزارة الداخميةرابعا  
  2017، الشؽ المد   – رشيؼ كزارة الداخلية كاألمف الكط   ) الجنوبية:

الشػػػػؽ المػػػػد    –كاألمػػػػف الػػػػكط   كزارة الداخليػػػػة إال  ففػػػػ  البحػػػػث العلمػػػػ ، العػػػػالم   االهتمػػػػاـرغػػػػـ 
خاصػػػة مػػػع إ عػػػداـ المكاز ػػػات ك تتلػػػه  حػػػك البحػػػث العلمػػػ  بخطػػػ  متثاقلػػػة، بػػػد ت    المحافطػػػات الل كبيػػػة)

  24 ، م هػػػا )25حيػػػث  ف ملمػػػكع الدرا ػػػات المطبرػػػة  لػػػى الػػػكزارة  ػػػددها ) المصػػػركفة للبحػػػث العلمػػػ ،
  للمال تر كدرا ة كاحدة للد تكراة. لمية درا ة 
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فػ  ظػؿ الظػركؼ الحياتيػة للبػاحثييف تفترػر العلم  فػ  المحافظػات الل كبيػة ك   ما  ف مرا ز البحث   
لػذا يصػعب تحريػؽ   ،الم تكل ت افس قري اتها بالعػالـ  لمية  الية  بحاثلئلم ا يات الت  تم  هـ مف إ تاج 

 المتطلبات األ ا ية للبحث العلم  كيم ف حصر المعكقات الت  تكاله الكزارة بالتال :

 ز بحث  لم  م ترؿ يخدـ الكزارة.اليكلد مر  -
 ػػتراتيل  لػػدل قيػػادة الػػكزارة تتب ػػى البحػػث العلمػػ ، حيػػث اليكلػػد حتػػى هػػذج اللحظػػة إاليكلػػد تكلػػه  -

 مللة دكرية تهتـ ب شر مخرلات البحث العلم .
   .قلة خبرة العامليف ف  ملاؿ البحث العلم  -
 م ها.ية يم ف للباحثيف داخؿ الكزارة اإل تفادة ماليكلد م تبة  ل -
يكلػػػػد تعػػػػاكف حريرػػػػ  بػػػػيف المرا ػػػػز البحثيػػػػة المتمثلػػػػة فػػػػ  اللامعػػػػات كاأل اديميػػػػات كبػػػػيف الػػػػكزارة                       ال  -

 يتـ اختيار مش بلت البحث بش ؿ كاقع   ك ح ب  كلكيات الكزارة.اللذلؾ 
لللهػػػات  ػػػتبا ة دكف الرلػػػكع إل ػػػداد   ػػػملة اإيكلػػػد تكاصػػػؿ بػػػيف الباحػػػث كبػػػيف الػػػكزارة حيػػػث يػػػتـ ال -

 المختصة كاليتـ  مؿ ت ذية رالعة للكزارة. 
 غياب لهة مختصة ف  البحث العلم .  -
تعطػػ  حلػػكالن كاقعيػػة بشػػ ؿ دقيػػؽ ال تكصػػيات البػػاحثيف فػػ  درا ػػاتهـ ت ػػكف فدػػفافة كغيػػر دقيرػػة ك   -

  .للمش بلت الت  تحتالها الكزارة بش ؿ  اـ

الداخلية الشؽ المػد  ، قليلػة لػدان كال ت طػ  لميػع  لريت  لى كزارة بحاث الت  ألملمكع ا ي حظ الباحث:
الػكزارة  ثيػرة كتحتػاج  لكا ب البحػث العلمػ  المطلػكب فػ  الػكزارة خصكصػان  ف ملػاالت البحػث العلمػ  فػ 

 لحلـ التعامبلت ال بيرة كالمت ك ة داخؿ الكزارة.  ظران  إلى درا ة

ــرى الباحــث:  فرػػه الػػدكؿ العربيػػة فػػ  البحػػث العلمػػ  كاللػػزج  فػػؽ  دػػعاؼ مدػػا فة لمػػا تي الػػدكؿ ال ربيػػة تي  ف  ي
إلدرا هػـ بأهميػة البحػث العلمػ  كبعػدج اال ػتراتيل  فػ  تح ػيف  داج  ،األ بر مف مكاز تها يهتـ بالبحث العلمػ 

 لػى كزارة الداخليػة  بحاث الت   لريػتألملمكع افنف مف خبلؿ االطبلع  لى  دد األبحاث الم شكرة ك  ،الدكؿ
 قليلػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػدان كال ت طػػػػػػػػػ  لميػػػػػػػػػع لكا ػػػػػػػػػب البحػػػػػػػػػث العلمػػػػػػػػػ  المطلػػػػػػػػػكب فػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػكزارة. الشػػػػػػػػػؽ المػػػػػػػػػد   -
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 :  المبحث الثالثالتعقيب عمى 

  ، كرييػػة كر ػػالة الػػكزارة،اإلطػػار الرػػا ك   الػػذم يح ػػـ دكر ككظػػامؼ الػػكزارة  ػػف تطػػرؽ فيػػه للحػػديث
 قطػاع، كال يا ػية العامػة الشػمكف قطػاع األهػداؼ العامػة كاألهػداؼ اللزميػة لػكزارة الداخليػة الفل ػطي ية، ك ك

ي لػة كزارة الداخليػة الشػؽ كاللػكازات... الػخ   مػف دػمف ه المد يػة األحػكاؿ قطػاع كالماليػة، اإلداريػة الشػمكف
فػ  العػالـ كمػف ثػـ فل ػطيف كمػف  البحػث العلمػ  مخرلػات ، كف   هاية هذا المبحػث تحػدث  ػف كاقػعالمد  

 .ثـ كزارة الداخلية كاألمف الكط  
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

  مردمػػة 
  بالريادة الملهمةالمبحث األكؿ: الدرا ات المتعلرة: 

  كال: الدرا ات الفل طي ية. -
 ثا يان: الدرا ات العربية. -
 ثالثا: الدرا ات األل بية. -
  بمخرلات البحث العلم  المتعلرةالمبحث الثا  : الدرا ات : 

 .الفل طي ية كالن: الدرا ات  -
 ثا يان: الدرا ات العربية. -
 ثالثا: الدرا ات األل بية: -

 .المبحث الثالث: التعريب  لى الدرا ات ال ابرة 

 

 

 

 

 

 
 



 

51 
 

   يكد  ملخص الدرا ات ال ابرة6لدكؿ رقـ )5

 "مخرجات البحث العممي المتغير التابع " "القيادة المميمة المتغير المستقل " نوع الدراسة

 دراسات فمسطينية

 (2015(   )صيام  2015)المصري  
 (2012(   )الرقب  2015)أبو يوسف  
 (2009(   )عمي 2010)الرقب  
 (2006(   )مرزوق  2006)الدىدار  

 

 
 (2012(  )راضي 2015)لوز  

 (2009(  )حمس  2011)حماد  وعساف 

 دراسات عربية

 (2015)القاضي  (  2015)آل العنزي  
 (2013)شراب   ( 2013)عبد او 

 (2012)خميفة  ومحمد  (   2012)رحيمة  
 (2011)اليذلي    (2012)فنري 

 
 (2011 محسن)

 ( 2010)قاسم  
 

 

 دراسات أجنبية
 
 

 

 (2012(   )التتري 2015)اقدشمانا  
               ( 2012 والدمان   باذازارد  بيتيرسون)

 (.2007(  )ديفين باك  2010  )كولينجز
 (2005 كوم وماثايسيل )

 
(  2010 صالح   ڤايديكان)

 (2010)ىينز واخرون 

 

 إ داد الباحث: ف  دكج الدرا ات ال ابرة
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 مقدمة: 
مػػػان مػػػف ركافػػد المعرفػػػة، كفامػػػدة  بيػػػرة مػػػف خبػػػرة البػػػاحثيف اتمثػػؿ الدرا ػػػات كاألبحػػػاث ال ػػػابرة رافػػػدان ه

 ػػتفادة مػػف ال تػػامل كالتكصػػيات إلال ػػابريف الػػذيف تحػػدثكا فػػ   فػػس مكدػػكع الدرا ػػة  ك مكدػػك ات مشػػابهة، كا
 مػػػػة  ػػػػف مكدػػػػكع درا ػػػػته، ممػػػػا ي ػػػػاهـي ػػػػكف   ػػػػد الباحػػػػث خلفيػػػػة قيِّ التػػػػ  تكصػػػػلت إليهػػػػا درا ػػػػاتهـ، كبهػػػػذا 

 فدؿ.ف  إ لازها بالش ؿ األ 

المتعلرػة بمشػ لة الدرا ػة، كمػف خػبلؿ ذلػؾ تبػيف  ف البحػث طبلع  لى الدرا ات ال ابرة إلحيث تـ ا
 فػػػػػ  كزارة الداخليػػػػػة كاألمػػػػػف الػػػػػكط    الملهمػػػػػة كدكرهػػػػػا فػػػػػ  تكظيػػػػػؼ مخرلػػػػػات البحػػػػػث العلمػػػػػ فػػػػػ  الريػػػػػادة 

 فػػ   لػػـ الريػػادة كخصكصػػان فػػ  الػػكطف العربػػ ، ممػػا يع ػػس  هميػػة المكدػػكع كيع ػػ   مػػف المكادػػيع اللديػػدة 
 ف هذج الدرا ة تعد مػف  كامػؿ الدرا ػات التػ  ت اكلػت مكدػكع الدرا ػة فػ  قطػاع غػزة،  ف  حدكد  لـ الباحث 

 لػى لمػع مػا ا ػتطاع الحصػكؿ  مػؿ، قاـ الباحث بالعالملهمةالدرا ات ال ابرة الت  تتعلؽ بالريادة  ةل در ك ظران 
 ليه مف هذج الدرا ات ،  ما   ه تـ االطبلع كلمع العديػد مػف الدرا ػات المتعلرػة بػالمت يرات الفر يػة الم ك ػة 

كذلػؾ لبل ػتفادة م هػا  ) الثقة بـالنفس   التوجـو السـتراتيجي  إدارة التغييـر  تمكـين العـاممين(للريادة الملهمػة 
 ف  هذج الدرا ة.

الباحث الدرا ات ال ابرة الت  ت اكلت مكدكع الريادة الملهمة كتكظيػؼ مخرلػات البحػث كي تعرض 
                         العلم  ذات العبلقة بمكدكع الدرا ة،  كاج  اف االرتباط بيف الدرا ات ال ػابرة كدرا ػة الباحػث بشػ ؿ مباشػر 

ا ػات الدرا ػة، ياألداة التػ  تػـ ا ػتخدامها للمػع ب ك غير مباشر، كيعرج الباحث  لى  هداؼ الدرا ة ك ي تهػا ك 
ك هػػـ ال تػػامل كالتكصػػيات التػػ  خلصػػت إليهػػا الدرا ػػة،  مػػا  ف الباحػػث قػػاـ بتر ػػيـ الدرا ػػات ال ػػابرة التػػ  تػػـ 

 ها كفران للتص يؼ التال :يصؿ إلالتك 

  8ك ػػػاف  ػػػددها)" المحليػػػة"  الفل ػػػطي يةكق ػػػمت إلػػػى: الدرا ػػػات  بالريػػػادة الملهمػػػةالدرا ػػػات المتعلرػػػة  أوًل:
  . 6 ، كالدرا ات األل بية ك اف  ددها )8كالدرا ات العربية ك اف  ددها )

  4كق ػػػمت إلػػػى: الدرا ػػػات الفل ػػػطي ية " المحليػػػة" ك ػػػاف  ػػػددها) بالبحػػػث العلمػػػ الدرا ػػػات المتعلرػػػة : ثانيـــا
 . 2 ، كالدرا ات األل بية ك اف  ددها )2كالدرا ات العربية ك اف  ددها )

  مػػػػا تػػػػـ إيدػػػػاح العبلقػػػػة بػػػػيف الدرا ػػػػة الحاليػػػػة كالدرا ػػػػات ال ػػػػابرة مػػػػف خػػػػبلؿ لػػػػدكؿ بػػػػيف هػػػػذج العبلقػػػػة، 
 :يل   رض مكلز ألهـ هذج الدرا ات كفيما 
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 الدراسات السابقة:
ملمك ػػػة مػػػف الدرا ػػػات ال ػػػابرة ذات الصػػػلة بمكدػػػكع الدرا ػػػة كالتػػػ   ىالحصػػػكؿ  لػػػ الباحػػػث ا ػػػتطاع

 ظػػران لرلػػة الدرا ػػات ال ػػابرة التػػ  ت اكلػػت مكدػػكع الريػػادة الملهمػػة فػػنف الباحػػث ت ػػاكؿ  بعػػاد   ي ػػتفاد م هػػا،
 ما يل : إلىكقد تـ تص يفها  الريادة الملهمة

 .الدراسات الفمسطينية 
 . الدراسات العربية 
  اقجنبيةالدراسات. 

                                                        مكوناتيـــــــــــــــــاو  القيـــــــــــــــــادة المميمـــــــــــــــــة بـــــــــــــــــالمتغير المســـــــــــــــــتقل الدراســـــــــــــــــات المتعمقـــــــــــــــــة
  .العامليفالردرة  لى تم يف ، إدارة الت يير،  تراتيل إلالتكله ا، ) الثرة بال فس

 أوًل: الدراسات الفمسطينية :ـ 
 ( بعنوان: 2015دراسة ) المصري   .1

 بوزارة الداخمية و اقمن الوطنيدور القيادة الستراتيجية في تفعيل عمميات إدارة المعرفة 

 ػػتراتيلية فػػ  تفعيػػؿ  مليػػات إدارة المعرفػػة بػػكزارة إلهػػدفت هػػذج الدرا ػػة للتعػػرؼ  لػػى دكر الريػػادة ا
الشؽ المد   برطاع غزة، حيث ت ٌكف ملتمع الدرا ة مف العامليف فػ  الكظػامؼ  –الداخلية ك األمف الكط   

  مكظفػان فػ  كزارة الداخليػة الشػؽ المػد   177يرٌدر  ػددهـ بػػػػ) ك  ) ك يؿ كزارة  حتى رميس شعبة ،االشرافية 
برطاع غزة،  ما  ي ة الدرا ة ا تمدت  لى الم   الشامؿ لملتمع الدرا ة مف لميع العػامليف فػ  الكظػامؼ 

  .177البالن  ددهـ )  الشؽ المد   –االشرافية ف  كزارة الداخلية 

 و كان من أىم النتائج لمدراسة: 
 ػػػتراتيلية بػػػكزارة الداخليػػػة ك األمػػػف إل ػػػتبا ة حػػػكؿ كاقػػػع ممار ػػػات الريػػػادة ائلبل ػػػت الدرلػػػة ال ليػػػة ل -

% ، بي مػػا بل ػػت الدرلػػة ال ليػػة 86.458الشػػؽ المػػد   برطػػاع غػػزة  ا ػػت بػػكزف   ػػب  ) –الػػكط   
 ا ػػت  الشػؽ المػد   برطػاع غػزة -حػكؿ كاقػع  مليػات إدارة المعرفػة بػكزارة الداخليػة ك األمػػف الػكط  

 % .67.156بكزف   ب  )
                           تفعيػػػػػػػػػػػؿ  لميػػػػػػػػػػػات ػػػػػػػػػػػتراتيلية ك إلتكلػػػػػػػػػػػد  بلقػػػػػػػػػػػة ذات داللػػػػػػػػػػػة إحصػػػػػػػػػػػامية بػػػػػػػػػػػيف دكر الريػػػػػػػػػػػادة ا -

  .0.000  ك م تكل داللة )(**789.إدارة المعرفة، حيث  اف معامؿ ارتباط بير كف 
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الشػػؽ المػػد    –األمػػف الػػكط   ليػػة ك إدارة المعرفػػة بػػكزارة الداخليػػات م%  مػػف تفعيػػؿ  (62مػػا   ػػبة  -
 برطاع غزة تف يرج مف خبلؿ العبلقة الخطية مع الريادة اال تراتيلية.

 وقد خمصت الدراسة لمجموعة توصيات أىميا:

                    الشػػػػػػػػػؽ المػػػػػػػػػد   – ػػػػػػػػػتراتيلية بػػػػػػػػػكزارة الداخليػػػػػػػػػة كاألمػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػكط   إلتعزيػػػػػػػػػز ممار ػػػػػػػػػة الريػػػػػػػػػادة ا -
 برطاع غزة.

               م افأة المكظفيف ذكم الترديرات العالية فػ  ترػكيـ األداج ال ػ كم ك العمػؿ  لػى تهيمػة قػادة م ػتربلييف  -
 ك ا دادهـ.

 الشػػػػػؽ المػػػػػد   -العمػػػػػؿ  لػػػػػى تطػػػػػكير  مليػػػػػات إدارة المعرفػػػػػة بػػػػػكزارة الداخليػػػػػة ك األمػػػػػف الػػػػػكط   -
 برطاع غزة. 

 

  ( بعنوان:2015دراسة ) صيام   .2

 العاممين في فعالية اقداء اإلداريدور تمكين 

 دراسة ميدانية عمى المؤسسات اقىمية الصحية في قطاع غزة

هليػة الصػحية برطػاع غػزة ألهدفت هػذج الدرا ػة للتعػرؼ  لػى كاقػع التم ػيف اإلدارم فػ  المي  ػات ا
حاب المكاقػع  لى الم هل الكصؼ التحليل ، كت كف ملتمع الدرا ة مف فمة المكظفيف  صػكقد ا تمد الباحث 

  322كه  ) رميس شعبة، رميس ق ـ، مػدير  ك ػددهـ )اإلدارية ف  المي  ات األهلية الصحية برطاع غزة 
  167مكظفػػان،  مػػا  ي ػػة الدار ػػة فت ك ػػت مػػف  ي ػػة  شػػكامية طبريػػة مػػف تلػػؾ المي  ػػات، كالبػػالن  ػػددهـ ) 

 ملة الدرا ػػة تػػـ ا ػػتخداـ الرزمػػة اإلحصػػامية ػػتبا ة  ػػأداة للدرا ػػة، كلئللابػػة  لػػى   ػػإل، كتػػـ ا ػػتخداـ امكظفػػان 
 .(SPSSللعلـك االلتما ية )  

 و كان من أىم النتائج لمدراسة:ـ

  ككزف 3.318كاقػػػع التم ػػػيف اإلدارم فػػػ  المي  ػػػات االهليػػػة برطػػػاع غػػػزة لػػػاج بمتك ػػػط ح ػػػاب  ) -
   كهك بدرلة متك طة.(66.350  ب  

هليػػػة الصػػػحية برطػػػاع غػػػزة ألاإلدارم فػػػ  المي  ػػػات الػػػاجت الدرلػػػة ال ليػػػة لمحػػػكر فا ليػػػة األداج  -
 كهك بدرلة  بيرة. 74.644)  ككزف   ب  ) (3.732بمتك ط ح اب  
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 خمصت ىذه الدراسة لتوصيات

حثت اإلدارة العليا ف  المي  ات االهلية الصحية ف  قطاع غزة  لى  شػرة تعزيػز ثرافػة التم ػيف  -
 تحث  ليه. اإلدارم مف خبلؿ تعزيز  بعادج ك الريـ الت 

      ػتمرارإلالعامليف المم  يف ف   ملهـ  ك ذلؾ مػف بػاب تحفيػزهـ  لػى ا م افأةالعمؿ اللاد  لى  -
 ف  زيادة فعاليتهـ لؤلداج اإلدارم.

 

التجاه نحو المخاطرة و ع قتيا بالثقة بالنفس و أساليب  ( بعنوان:2014دراسة ) أبو يوسف   .3
 يونس. في محافظة خان المرابطينمواجية الضغوط النفسية لدى 

                 ،كالثرػة بػال فس لػدل المػرابطيف، هدفت هذج الدرا ة إلى التعرؼ  لػى م ػتكل االتلػاج  حػك المخػاطرة
 تلػػػاج  حػػػك المخػػػاطرة إلكال شػػػؼ  ػػػف العبلقػػػة بػػػيف ا ،دػػػ كطللكالتعػػػرؼ  لػػػى   ثػػػر األ ػػػاليب مكالهػػػة 

، كلتحريػػؽ  هػػداؼ مػػف لهػػة  خػػرلدػػ كط للكالهػػة   ػػاليب مالثرػػة بػػال فس مػػف لهػػة  ك المخػػاطرة ك ك  
مػػف حيػػث الباحثػػة المػػ هل الكصػػف  التحليلػػ ، كلػػـ ي ػػف ملتمػػع الدار ػػة كادػػ  المعػػالـ  تا تمػػدالدرا ػػة 
   مرابطان  عي ة فعلية لهذج الدرا ة.115كذلؾ لدكا    م ية كاختارت الباحثة ) ،العدد

 و كان من أىم النتائج لمدراسة: 
 ظهػػػرت  تػػػامل الدرا ػػػة  ف م ػػػػتكل االتلػػػاج  حػػػك المخػػػػاطرة لػػػدل  فػػػراد مػػػػف المػػػرابطيف فػػػ  محافظػػػػة  -

 % ، كهك معدؿ مرتفع.(79.96خا يك س 
 ظهرت  تامل الدار ة  ف م تكل الثرػة بػال فس لػدل  فػراد العي ػة مػف المػرابطيف فػ  محافظػة خػا يك س  -

 % ، كهك معدؿ مرتفع.83.92)

 ة توصيات أىميا:وقد خمصت الدراسة لمجموع

 بهذج الفمة  رتراجإلادركرة العمؿ مف قبؿ كزارة الداخلية ك األمف الكط    لى  -
الدكليػة  لػى مػا ترػـك بػه هػذج الفمػة مؿ اال ػبلـ كالمي  ػات المحليػة ك دركرة ت ػليط الدػكج مػف قبػؿ ك ػا -

الرػػكا يف حػػؽ  فلتػػه  افػػة ال تػػب ال ػػماكية ك  كهػػك ،المػػكاطفحيػػث تعمػػؿ  لػػى حمايػػة الػػكطف ك  ،مػػف   مػػاؿ
 الدكلية.
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 ( بعنوان: 2012   دراسة ) الرقب .4
 واقع إدارة التغيير لدى وزارات السمطة الفمسطينية

هدفت هذج الدرا ة إلى تحليؿ ك تشػخيص كاقػع إدارة الت ييػر لػدل كزارات ال ػلطة الفل ػطي ية برطػاع 
ا ػات البشػرية الرػدرات الماليػة كاإلم ك  ، ثر الهيا ؿ الت ظيميػةك  ،الت يير لتعرؼ  لى م تكل فعالية إدارةكا غزة

، حيػث ا ػتخدمت  ػاف ملتمػع الدار ػة هػك الم ػتكيات اإلداريػة للػكزارة  فػ  قطػاع غػزةك  ،ف  تحريػؽ الت ييػر
 مكظؼ.  (300)قد بل ت العي ة ك   ي ة  شكامية طبرية،

 و كان من أىم النتائج لمدراسة: 
                ت ميػػػػػػةك كيحتػػػػػػاج إلػػػػػػى تطػػػػػػكير   اإلدارة العليػػػػػػا للػػػػػػكزارة فػػػػػػ  الريػػػػػػاـ بعمليػػػػػػة الت ييػػػػػػر غيػػػػػػر  ػػػػػػاف ف دكر  -

كلػكد قيػادة تػيمف بنحػداث  مليػة   ك تحديػد األكلكيػات  ك ، كاج ف  كدكح الرييػة ،ف  مختلؼ اللكا ب
 الت يير.

 ق ا ات العامليف حكؿ  ملية الت يير  ا ت  بيرة. -

 الدراسة لمجموعة توصيات أىميا:وقد خمصت 

                     ،لكيػػػػػػات البلزمػػػػػػة للبػػػػػػدج بعمليػػػػػػة الت ييػػػػػػرألدػػػػػػركرة تحديػػػػػػد رييػػػػػػة للػػػػػػكزارة لعمليػػػػػػة الت ييػػػػػػر، كتحديػػػػػػد ا -
   كية للكزرات. كا  ادة صي ة خطة تطكير

ـ تحريػػؽ األ شػػطة بمػػا يخػػدت  ػػيؽ الخطػػط ك ك  ػػداد للخطػػة، إلشػػتراؾ الم ػػتكيات اإلداريػػة المختلفػػة فػػ  اإ -
  هداؼ الت يير.

 

  ( بعنوان:2010دراسة ) الرقب    .5

 ع قة القيادة التحويمية بتمكين العاممين في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة

 هػػػػػػػدفت هػػػػػػػذج الدرا ػػػػػػػة إلػػػػػػػى التعػػػػػػػرؼ  لػػػػػػػى العبلقػػػػػػػة بػػػػػػػيف الريػػػػػػػادة التحكيليػػػػػػػة بأبعادهػػػػػػػا األربعػػػػػػػة
اال تبػػػارات الفرديػػػة  كتم ػػػيف العػػػامليف فػػػ  اللامعػػػات التػػػأثير المثػػػال ، الحفػػػز االلهػػػام ، الحفػػػز الف ػػػرم، ) 

  ػػػتبا ة للمػػػعإلالتحليلػػػ ، باختيػػػار  داة ا  الفل ػػػطي ية برطػػػاع غػػػزة، حيػػػث ا ػػػتخدـ الباحػػػث المػػػ هل الكصػػػف
 مػف العػامليف فػ  اللامعػات الفل ػطي ية برتبػة إداريػة   660)كالم ك ػة مػف  البيا ات مف  ي ػة ملتمػع الدرا ػة

 اللامعات الفل طي ية.ك اإلدارييف ف  
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 و كان من أىم النتائج:

         تػػػػػػكفر   اصػػػػػػر التم ػػػػػػيف فػػػػػػ  اللامعػػػػػػات الفل ػػػػػػطي ية حيػػػػػػث تػػػػػػكفرت بعػػػػػػض الع اصػػػػػػر بدرلػػػػػػة  بيػػػػػػرة        -
لهػػام ، الحفػػز الف ػػرم، اال تبػػارات إل ف  ػػلك يات ) التػػأثير المثػػال ، الحفػػز اك آخػػرم بدرلػػة متك ػػطة، ك 

 الفل طي ية قيد الدرا ة.الفردية  متكفرة ف  اللامعات 
تم ػيف العػامليف لتحكيلية بأبعادها محؿ الدرا ػة ك  شارت الدرا ة إلى   ه تكلد  بلقة إيلابية بيف الريادة ا -

 ف  اللامعات الفل طي ية.

 قد خمصت الدراسة لمجموعة من التوصيات

بدركرة تكفير دكرات  هتماـإلدركرة تعزيز   اصر الريادة التحكيلية ف  لميع اللامعات، ك زيادة ا -
 ك دكات تعمؿ  لى زيادة تمتع الريادة اإلدارية بخصامص الرامد التحكيل . ،ة ككرش  مؿيتدريب

 ( بعنوان: 2009دراسة )عمي   .6
 مقترح لتنمية الثقة بالنفس لدى طالبات الجامعة اإلس مية بغزة إرشاديفعالية برنامج 

                       رشػػادم المرتػػرح لتعزيػػز الثرػػة بػػال فسإلالدرا ػػة إلػػى التعػػرؼ  لػػى مػػدل فعاليػػة البر ػػامل ا هػػذج هػػدفت
إذا  ا ػت ه ػاؾ فػركؽ  كال شػؼ ،لدل طالبات اللامعة اإل بلمية، ك ذلؾ التعػرؼ  لػى م ػتكل الثرػة بػال فس

لػػى المريػػاس البعػػدم كدرلػػاتهـ   بلػػ ذات داللػػة إحصػػامية بػػيف درلػػات الملمك ػػة التلريبيػػة  لػػى مريػػاس الر
                  ال شػػػػػػؼ  ػػػػػػذلؾ  مػػػػػػا إذا مػػػػػػا  ا ػػػػػػت ه ػػػػػػاؾ فػػػػػػركؽ ذات داللػػػػػػة إحصػػػػػػامية بػػػػػػيف درلػػػػػػات ك  ،لثرػػػػػػة بػػػػػػال فسل

   طالبة.17، فرد  اف الم هل شبه التلريب ، حيث  ا ت  ي ة الدرا ة تت كف مف ) فراد الملمك ة التلريبية

 و كان من أىم النتائج لمدراسة: 
 ف ت مية الثرة بال فس لدل طالبات اللامعة اإل بلمية هك  صعب مف ت ميتهػا لػدل فمػات  مريػة  صػ ر  -

 مف اللامعيات.
  د الت ايؿ  ف م تكل  فراد العي ة  لى مريػاس الثرػة بػال فس  ا ػت اإللابػة  لػى هػذا الت ػايؿ ح ػاب  -

 (9.17)، بػا حراؼ معيػارم  (81.38المتك ط الح اب  لدرلات  فراد العي ة  لى اال تبياف كالذم  اف 
  تبياف.إلافتراض اك هذا يع    ف م تكل الثرة بال فس لدل طالبات العي ية الفعلية   ل  مف متك ط 
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 وقد خمصت الدراسة لمجموعة توصيات أىميا:

لتمػػػا   ك ال ف ػػػ  فػػػ  اللامعػػػة اإل ػػػبلمية بعرػػػد المزيػػػد مػػػف البػػػرامل إلرشػػػاد اإلتكصػػػ  الباحثػػػة كحػػػدة ا -
 التربكية ك ال ف ية لطالبات اللامعة ك تب   البر امل الحال .

 إ ادة تطبيؽ البر امل با تمرار  لى طالبات اللامعة. -
 

 ( بعنوان: 2006دراسة ) الدىدار   .7
ستراتيجي لدى اإلدارة العميا في الجامعات الفمسطينية و ميزتيا التنافسية إلالع قة بين التوجو ا

 دراسة ميدانية عمى جامعات قطاع غزة.

هػػدفت هػػذج الدار ػػة التػػ   يلريػػت  لػػى اللامعػػات الفل ػػطي ية فػػ  غػػزة إلػػى تحليػػؿ العبلقػػة بػػيف بعػػض 
كالت يػػػػػر  يط اال ػػػػػتراتيل ، معػػػػػدالت االبت ػػػػػارالتكلػػػػػه اال ػػػػػتراتيل  ) التػػػػػزاـ اإلدارة العليػػػػػا بػػػػػالتخطمت يػػػػػرات 

الت  كلػػػكل  فػػػ  ملػػػاؿ الػػػتعلـ االل ترك ػػػ ، تح ػػػيف م ػػػتمر، االهتمػػػاـ بالع صػػػر البشػػػرم  مت يػػػرات م ػػػترلة 
 ػػػتلابة إلاإلدارة العليػػػا بػػػاللكدة، ا لتػػػزاـإ، ة) ال فػػاجة المتميػػػز  ،كا ت ػػاب الميػػػزة الت اف ػػػية، كفرػػػان ل ظريػػػة بػػػكرتر

المي  ػػات  ػػتراتيل  لػػدل اإلدارة العليػػا فػػ  إللحالػػات الطلبػػة ، باإلدػػافة إلػػى التعػػرؼ  لػػى حريرػػة التكلػػه ا
محاكلػة تح ػيف قػدراتهـ فػ  ا ػت بلؿ المػكارد التػ  تمتل هػا المي  ػة اللامعيػة فػ  ك  ،اللامعية ف  قطاع غػزة

هـ فػػػػػ  ا ػػػػػت بلؿ المػػػػػكارد التػػػػػ  تمتل هػػػػػا المي  ػػػػػة لتحريػػػػػؽ  هػػػػػدافهـ محاكلػػػػػة تح ػػػػػيف قػػػػػدراتك ، قطػػػػػاع غػػػػػزة
 م ػػا دة اإلدارة العليػػا فػػ  تطػػكير  دامهػػا كمهاراتهػػا بمػػا يحرػػؽ الميػػزة الت اف ػػية لهػػذج اللامعػػاتك ، اال ػػتراتيلية

 كترػػػدر ػػػتخدـ الباحػػػث ملمك ػػػة مػػػف األ ػػػاليب االحصػػػامية إكقػػػد   ػػػتراتيل إلمػػػف خػػػبلؿ   اصػػػر التكلػػػه ا
 . 165العي ة ) 

 و كان من أىم النتائج لمدراسة: 
                  ه ػػػػاؾ  بلقػػػػة ذات داللػػػػة إحصػػػػامية بػػػػيف لميػػػػع مت يػػػػرات التكلػػػػه اال ػػػػتراتيل  التػػػػ  ا تمػػػػدها الباحػػػػث -

 ف  الدرا ة ك الميزة الت اف ية لمي  ات التعليـ العال  ف  قطاع غزة.
% تكافػؽ  لػى كلػكب  ف ت ظػر اإلدارة العليػا إلػى اللػكدة 60.2 ظهرت  تامل درا ة البحث الميدا    ف  -

شباع حالاتهـ.ك  لطلبة ك تحريؽ رغباتهـ ل لى   ها  ظاـ مت امؿ يرـك ف  لكهرج  لى التكله   ا 
% مف ملتمع الدرا ة يي د  لى اإلدارة العليا  ف تعمؿ  لى خلؽ بيمة 61 ظهرت الدرا ة  ف   بة  -

 كصكؿ إلى التميز.م ا بة لتطبيؽ اللكدة الشاملة لل
 



 

58 
 

 وقد خمصت الدراسة لمجموعة توصيات أىميا:

                 ػػتراتيل  إلليع اإلدارة العليػػا فػػ  اللامعػػات الفل ػػطي ية فػػ  غػػزة،  لػػى االهتمػػاـ بمكدػػكع التخطػػيط اتشػػ -
 كا تخداماته كذلؾ لدماف تحريؽ الميزة الت اف ية.

ات التطػكير الم ػػتمر للخػػدمالفل ػطي ية، بتفعيػػؿ دكر البحػػث ك  زيػادة اهتمػػاـ اإلدارات العليػا فػػ  اللامعػػات -
كفحصػػها بشػػ ؿ مت امػػؿ  العمػػؿ  لػػى التخطػػيط للخػػدمات المردمػػة كتطكيرهػػاالمردمػػة للطلبػػة كالعػػامليف، ك 

ك ف ت ػػػعى اإلدارة داممػػػان لحػػػؿ المشػػػ بلت المتعلرػػػة بتح ػػػيف الخدمػػػة كتحػػػاكؿ الػػػتخلص مػػػف  ،غيػػػر ملػػػز 
 تها تلاج الملتمع. ف تح ف م يكلياك   بابها، 

 

  بعنوان: (2006دراسة ) مرزوق   .8
دارة التغيير لدى المؤسسات   الحكومية الفمسطينية غيرفعالية متطمبات التطوير التنظيمي وام

دارة الت ييػػر لػػدل المي  ػػات             هػػدفت هػػذج الدرا ػػة إلػػى التعػػرؼ  لػػى متطلبػػات التطػػكير الت ظيمػػ  كا 
                      فػػػ  لمػػػع البيا ػػػات األكليػػػة  ػػػتبا ةإلاالح كميػػػة الفل ػػػطي ية فػػػ  قطػػػاع غػػػزة، كقػػػد ا ػػػتخدمت الباحثػػػة  غيػػػر

 مػػػف المػػػكظفيف اإلداريػػػيف العػػػامليف  ةكثبلثػػػ ،مػػػف   دػػػاج مللػػػس اإلدارة ث ػػػيفا لػػػى   ػػػتبا ةإلاقػػػد تػػػـ تكزيػػػع ك 
                         ان مكظفػ  30)يرؿ  دد المػكظفيف  ػف   الح كمية الك ا ت المعايير اختيار المي  ات غير  ،ف   ؿ مي  ة

 .، كقد ا تخدـ الباحث الم هل الكصف  التحليل  $(280000ك  ال تزيد الميزا ية  ف 

 و كان من أىم النتائج لمدراسة:ـ 

 مليػػة إدارة مي  ػػة  لػػى قػػدرة التراتيل  ك  ػػإلتكلػػد  بلقػػة طرديػػة إيلابيػػة بػػيف اتبػػاع   ػػلكب التخطػػيط ا -
 التطكير الت ظيم .الت يير ك 

 ف ه ػػاؾ  بلقػػة طرديػػة إيلابيػػة بػػيف قػػدرة الم ظمػػة  لػػى إدارة الت ييػػر كت ميػػة كتطػػكير مهػػارات العػػامليف  -
 لديهـ.

 مرا ػػاةك  حػػداث التطػػكير الت ظيمػػ ا   لػػى إدارة الت ييػػر ك  المي  ػػةتكلػػد  بلقػػة طرديػػة إيلابيػػة بػػيف قػػدرة  -
 الخارلية ف  المي  ة.تحديد الظركؼ البيمة الداخلية ك 

 وقد خمصت الدراسة لمجموعة توصيات أىميا:ـ 

          مرا ػػاة الت يػػرات الم ػػتمرة فػػ   ػػكؽ الرػػكل العاملػػة  ػػكاج مػػف  احيػػة العػػدد  ك التر يػػب ال ػػك   لل فػػاجات  -
 .التدريبالت مية ك كذلؾ  ظران للت يير الم تمر ف  هي ؿ ك ظـ التعليـ ك 
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 هدافه للعامليف مف خػبلؿ ك  كمحاكلة تكدي    باب الت يير ،فرادألا مهاراتحداث ت يير ف  اتلاهات ك إ -
 برامل التدريب كالمحادرات كالميتمرات.

  ػػاليب العمػػؿ المتبعػػة فػػ  إ لػػاز   مػػاؿ المي  ػػات مثػػؿ ادخػػاؿ ت  كلكليػػا الػػراج تعػػديبلت فػػ   ظػػـ ك  -
 كا تخداـ   اليب لديدة ف  تطكير ترييـ  داج العامليف.لديدة ف  إ لاز األ ماؿ 

   الدراسات العربية: ثانياً 


 ( بعنوان: 2015دراسة )آل العنزي  .1

 "القيادة المميمة كمدخل لتطوير اقداء وتحقيق التميز المدرسي"

الطػبلب  لػى لهـ يلهـ ا خػريف مػف  تراؿ إلى قامد مي إلهدفت هذج الدرا ة إلى ت اكؿ دكر المعلـ ف  ا
هػـ داخػؿ متطػكير  دارترػاج بم ػتكل  افػة الطػبلب ك إلايدم إلػى تحريػؽ التميػز المدر ػ ، ك ممار ة  لك يات تػ

فرؽ العمؿ، كتتلل   همية الدرا ة ف   همية قطاع التطبيؽ داخؿ قا ة الػدرس، باإلدػافة إلػى  هميػة  دكات 
إلػػى لا ػػب ا ػػت ماؿ اللهػػكد المبذكلػػة لت طيػػة ك فػػاجة األداج،  كطػػرؽ الػػتعلـ ال شػػط، كدكرهػػا فػػ  رفػػع فعاليػػة
 األداج  الرػػػكل الت ظيميػػػة الحا مػػػة لتطػػػكير دمت الدرا ػػػة شػػػ ؿقػػػك  ،الدرا ػػػات العربيػػػة لمكدػػػع الريػػػادة الملهمػػػة

   تحريؽ التميز.ك 

 و كان من أىم النتائج لمدراسة: 

المشػ لة لممار ػة   شػطة الػتعلـ الريادة الملهمة تكثر ف  مراحؿ تطكر فرؽ العمؿ التعاك يػة كالملمك ػات  -
 التعاك  .

الريػػادة الملهمػػة تػػيثر مع كيػػان فػػ   ػػلك يات المعلمػػيف كالطػػبلب بمػػا يحرػػؽ تطػػكير األداج  كارتفػػاع قػػدرات  -
 لديهـ. بت اراتالاك التصميـ 

 وقد خمصت الدراسة لمجموعة توصيات أىميا:

             لملهمػػػة  لػػػى م ػػػتكل اإلدارة العليػػػا مػػػؿ بػػػرامل تدريبيػػػة ككرش  مػػػؿ تهػػػدؼ إلػػػى ت ػػػاكؿ مفهػػػـك الريػػػادة ا -
 التكاصػػػػؿ ػػػػتماع ك إلع اإلدارة العليػػػػا  لػػػػى ا هميتهػػػػا لتحريػػػػؽ التميػػػػز المدر ػػػػ ، تشػػػػلكاإلدارة الصػػػػفية، ك 

تم يف المعلميف مف العمػؿ بشػ ؿ متكاصػؿ لتطػكير  دامهػـ ك  ،مع المريك يف للعمؿ  لى حؿ المش بلت 
 صؿ.با تخداـ الريادة الملهمة داخؿ الف
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تعزيػػز ال ػػلك يات الرياديػػة لػػدل الطػػبلب الػػذيف يتمتعػػكف بمهػػارات الريػػادة الملهمػػة ك لعلهػػـ  لػػى ريكس  -
 الملمك ات ك فرؽ العمؿ بالصؼ المدر  .

 ( بعنوان: 2015دراسة ) القاضي    .2
 اعادة التنظيم وع قتو بإدارة التغيير من وجية نظر الموظفات في جامعة اقميرة نورة بنت عبد الرحمن 

                ا ادة الت ظيـ ك بلقته بندارة الت يير مف كلهػة  ظػر المكظفػات هدفت هذج الدرا ة إلى التعرؼ  لى 
ث ت ػكف ملتمػع الدرا ػة مػف مكظفػات لامعػة  كرة ب ت  بد الػرحمف بمدي ػة الريػاض، حيػف  لامعة األميرة 

  مكظفػػة، كا ػػتخدـ الباحػػث المػػ هل الكصػػف  التحليلػػ  371األميػػرة  ػػكرج ب ػػت  بػػدالرحمف كالبػػالن  ػػددهف )
 لتحريؽ الدار ة.

 و كان من أىم النتائج لمدراسة: 

 ةرحمف بمدي ػػاألميػػرة  ػػكرة ب ػػت  بػػد الػػ فػػ  لامعػػة  ظهػػرت ال تػػامل  ف  فػػراد  ي ػػة الدرا ػػة مػػف المكظفػػات -
                    3.52الريػػاض مكافرػػات  لػػى كاقػػع ا ػػادة الت ظػػيـ فػػ  لامعػػة األميػػرة  ػػكرة ب ػػت  بػػد الػػرحمف بمتك ػػط )

 هدافها. الت   شارت إلى تحريؽ 
بػػيف  ػؿ مػػف إ ػادة الت ظػػيـ  0.01حصػػامية   ػد م ػػتكل داللػة إ ظهػرت ال تػػامل كلػكد  بلقػػة ذات داللػة  -

دارة الت يير لدل   األميرة  كرة ب ت  بد الرحمف. لامعة مكظفاتكا 

 وقد خمصت الدراسة لمجموعة توصيات أىميا:

 الت ظيم  كاألدلة الت ظيمية للامعة األميرة  كرة ب ت  بد الرحمف.العمؿ  لى تطكير الهي ؿ  -
 العمؿ  لى تحديث ال يا ات كالراجات العلـ بلامعة األميرة  كرة ب ت  بد الرحمف. -

 ( بعنوان : 2013او دراسة )عبد  .3

 "العدالة التنظيمية كمتغير وسيط في الع قة بين القيادة المميمة و السموكـ اقخ قي"

 دراسة تطبيقية عمى القطاع الرياضي بدولة المارات العربية المتحدة

مػارات العربيػة إلهدفت هذج الدرا ة إلػى معرفػة مػدل تػكافر الريػادة الملهمػة بالرطػاع الريادػ  بدكلػة ا
المتحػدة  مػػا شػػملت هػػذج الدرا ػػة مػػدل تػػأثير  بعػػاد الريػادة الملهمػػة فػػ   بعػػاد ال ػػلكؾ األخبلقػػ ،  ػػذلؾ بحػػث 

                 الخػػركج ب تػػامل ك  ل ػػلكؾ األخبلقػػ كاالتػػأثير المعػػدؿ لبعػػدم العدالػػة الت ظيميػػة فػػ  العبلقػػة بػػيف الريػػادة الملهمػػة 
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، كقػػػد ا ػػػتخدـ الباحػػػث   ػػػلكب بدكلػػػة االمػػػارات العربيػػػة المتحػػػدة الريادػػػ  كتكصػػػيات ترػػػدـ للرػػػادة بالرطػػػاع
  .306الحصر الشامؿ حيث بلن ملتمع الدرا ة )

 و كان من أىم النتائج لمدراسة: 

المرياس ال ل  للعدالة الت ظيمية إلػى حػد مػا لػدل العػامليف بالرطػاع الت ظيمية ك العدالة  ارتفاع درلات بعد -
 رات العربية المتحدة.ماإلالرياد  بدكلة ا

ارتفػػاع درلػػات  ػػؿ بعػػد مػػف  بعػػاد الريػػادة الملهمػػة كالمريػػاس ال لػػ  للريػػادة الملهمػػة إلػػى حػػد  بيػػر لػػػدل  -
 مارات العربية المتحدة.إلالعامليف بالرطاع الرياد  بدكلة ا

 وقد خمصت الدراسة لمجموعة توصيات أىميا:

الملهمة، ك شر هذا المفهػـك بػيف العػامليف  م د ػـ مػدر اتهـ لػه التم ؾ بممار ة األبعاد المختلفة للريادة  -
             لهمػػػػيف ذلػػػؾ ل افػػػػة الم ظمػػػػات، مػػػف  لػػػػؿ ب ػػػاج صػػػػؼ ثػػػػا   مػػػف الرػػػػادة قػػػادريف  لػػػػى  ف ي ك ػػػػكا قػػػادة مي 

، كذلػؾ مػف خػبلؿ  مػؿ دكرات تدريبيػة ككرش  مػؿ لتكدػي  كتكالػد م تبػة يػتم ف العػامليف  هػذا المفهػـك
 ها مف االطبلع  لى هذا المكدكع كفهـ  هميته.مف خبلؿ زيارت

  ( بعنوان:2013  ش راب دراسة )  .4
 فعالية برنامج لتنمية الثقة بالنفس كمدخل لتحسين المسؤولية الجتماعية لدى ط ب المرحمة الثانوية.

 

لتحرػػؽ مػػف إللتما يػػة لمػػف الثرػػة بػػال فس كالم ػػيكلية ا هػػدفت الدرا ػػة الػػى التعػػرؼ  لػػى درلػػة  ػػبلن 
طػػػبلب المرحلػػػة فعاليػػػة بر ػػػامل تػػػدريب  لت ميػػػة الثرػػػة بػػػال فس  مػػػدخؿ لتح ػػػيف الم ػػػيكلية االلتما يػػػة لػػػدل 

  ػػػا ية كقػػػد إكؿ الثػػػا كم  لػػػـك ألا الصػػػؼ  طالبػػػان مػػػف طػػػبلب 32كقػػػد ت ك ػػػت  ي ػػػة الدرا ػػػة مػػػف ) الثا كيػػػة
لتمػػػا   إللتما يػػػة كا ػػػتمارة الم ػػػتكل اإلا ػػػتخدـ الباحػػػث اداج مريػػػاس الثرػػػة بػػػال فس كمريػػػاس الم ػػػيكلية ا

 الثراف  كبر امل ت مية الثرة بال فس، كقد ا تخدـ الباحث الم هل التلريب .

 و كان من أىم النتائج لمدراسة: 

حصاميان بيف الملمك ة التلريبية كالملمك ة الدابطة بالثرة بال فس كالم يكلية إكلكد فركؽ دالة  -
 لريبية.االلتما ية لصال  الملمك ة الت
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 وقد خمصت الدراسة لمجموعة توصيات أىميا:

هتمػػػاـ الم ػػػيكليف فػػػ  كزارة التربيػػػة كالتعلػػػيـ إلػػػى دػػػركرة كلػػػكد  خصػػػام   ف ػػػ  بلا ػػػب المرشػػػد إتكليػػػه  -
حيث ي تطيع ا تشاؼ المش بلت ال ف ية ف  مراحؿ مب ػرة كالعمػؿ  لػى  ،الطبلب  ف   ؿ مدر ة ثا كية

 كالعبللية الم ا بة.رشادية إليلاد البرامل اإ
 

 ( بعنوان: 2012  دراسة )خميف  ومحمد .5
  "والمفاجأة الستراتيجية المميمةالقيادة "

 عينة من القيادات اإلدارية في عدد من دوائر محافظة نينوى آلراءدراسة استط عية 

طػػػار ف ػػػرم  ػػػف المت يػػػرات الرمي ػػػية لمكدػػػكع الدرا ػػػة ممثلػػػةن بػػػبعض إهػػػدفت هػػػذج الدرا ػػػة لترػػػديـ 
ك لى  حك تم ف الباحثػاف مػف إبػراز ا ػهاماتهـ كمػف ثػـ  ػرض  ، تراتيليةإلالخصامص الريادية ك المفالأة ا

المفػػػاهيـ اإللراميػػػػة الخاصػػػة بدرا ػػػػتها،  مػػػا تشػػػػمؿ الدرا ػػػة تحديػػػػد الكاقػػػع الفعلػػػػ  للخصػػػامص الرياديػػػػة فػػػػ  
 ػػػػتراتيلية فػػػػ  إلكيحػػػػدد إم ا يػػػػات تكافرهػػػا، ك  ػػػػذلؾ الكقػػػػكؼ  لػػػػى حريرػػػة المفالػػػػأة ا ة،لمبحكثػػػػالم ظمػػػات ا

كاألثػػػػر بػػػػيف  رتبػػػػاطإلالميشػػػػرات المعبػػػػرة   هػػػػا،  ػػػػذلؾ ال شػػػػؼ  ػػػػف درلػػػػة ا الم ظمػػػػات المبحكثػػػػه فػػػػ  ظػػػػؿ
 ي ػػػة ، حيػػػث  ا ػػػت ة ػػػتراتيلية فػػػ  الم ظمػػػات المبحكثػػػإلالخصػػػامص الرياديػػػة مكدػػػكع الدرا ػػػة كالمفالػػػأة ا

  تخدـ الباحث الم هل الكصف  التحليل .ا  ة األدكية كالم تلزمات الطبية، ك   مف قيادات شر 48الدرا ة )

 و كان من أىم النتائج لمدراسة: 
 ف هػػذج الخصػػامص   لمػػان كفر خصػػامص الريػػادة الملهمػػة فػػ  الم ظمػػات قيػد الدرا ػػة كبحػػدكد المتك ػػط تتػ -

  تػػػػػػػراؼ بهػػػػػػػا إلالح ا ػػػػػػػية فػػػػػػػ  إطػػػػػػػار ا كتل ػػػػػػػدالثرػػػػػػػة مثلمػػػػػػػا تفصػػػػػػػ   ػػػػػػػف الرييػػػػػػػة  لتػػػػػػػكفرلػػػػػػػاجت 
  أداة فا لة للت ير.

 المبحكثيف. إلابات ههذا ما  قرت ة، تراتيلية  مران قاممان ف  الم ظمات المبحكثإلا المفالأة ا ت  -

 وقد خمصت الدراسة لمجموعة توصيات أىميا:

                        لػػػػػػػػػى الريػػػػػػػػػادات اإلداريػػػػػػػػػة كقعػػػػػػػػػان  ةالمبحكثػػػػػػػػػفػػػػػػػػػ  الم ظمػػػػػػػػػات  اإلداريػػػػػػػػػةدػػػػػػػػػركرة تر يػػػػػػػػػز الريػػػػػػػػػادات  -
مداج اإلحاطة بأيػة م ػتلدات ترػع طار فحكاج ك إتر يخ الريل الفا لة ف  ك  ،ف  ر ـ التكلهات الم تربلية

 طار بيمة العمؿ ك حتى خارله.إف  
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  ( بعنوان :2012 دراسة )فنري .6

  "المواطنة التنظيمية عمى سموكيات"القيادة المميمة 

 دراسة تطبيقية عمى مركز المؤتمرات في القاىرة.

هدفت هذج الدرا ة إلى تحديد مدل كلكد قيادة ملهمة داخؿ مر ز المػيتمرات، ك ػذلؾ تحديػد طبيعػة 
 ترػػاؿ إلػػى إلك ػذلؾ م ػػا دة قامػػد المػػيتمر  لػػى ا العبلقػة بػػيف الريػػادة الملهمػػة ك ػػلك يات المكاط ػػة الت ظيميػػة،

 ،رترػاج بم ػتكل ك فػاجة العمػؿإلمد ملهـ يلهـ ا خريف  لى ممار ة  لك يات المكاط ة الت ظيمية مػف  لػؿ اقا
 التكصيات الت   يتـ التكصؿ إليها ف  هذج الدرا ة.مف ال تامل ك   تفادةإلامف خبلؿ 

 و كان من أىم النتائج لمدراسة:

 مع كيان ب كع الرامد.إٌف مدر ات العامليف ألبعاد الريادة الملهمة ال تتأثر  -
 إٌف مدر ات العامليف ألبعاد الريادة الملهمة تتأثر مع كيان ب  كات  مؿ المكظؼ تحت رما ة الرامد. -
  حك الم ظمة   ؿ. ةإٌف  بعاد الريادة الملهمة تيثر مع كيان ف   لك يات المكاط ة الت ظيمية المكله -

 وقد خمصت الدراسة لمجموعة توصيات أىميا:

ث م ػػتربلية مػػف خػػبلؿ  تػػامل الدرا ػػة الحاليػػة  لػػى قطا ػػات  خػػرل محػػددة بالبيمػػة المصػػرية الػػراج بحػػك  -
 خرل. تصاالت كقطا ات إل العامليف ف  قطا ات مختلفة قطاع الدكاج كقطاع ا

 إلػػػراج المزيػػػد مػػػػف البحػػػكث حػػػكؿ تػػػػأثير الريػػػادة الملهمػػػػة  لػػػى  ػػػلك يات المكاط ػػػػة الت ظيميػػػة بػػػػالتطبيؽ  -
 الميتمرات ف  لمهكرية مصر العربية. لى لميع مرا ز 

 

  ( بعنوان:2012دراسة ) رحيمة   .7

دور ميارات القيادة الستراتيجية في التييؤ لضغوط العمل دراسة تحميمية آلراء عينة                         
 من القادة العسكريين

                       هػػػػػػػا الثبلثػػػػػػػة    هػػػػػػدفت هػػػػػػػذج الدرا ػػػػػػػة إلػػػػػػى ال شػػػػػػػؼ  ػػػػػػػف دكر مهػػػػػػػارات الريػػػػػػادة اال ػػػػػػػتراتيلية بأبعاد
) التهيػػػػي للمكالهػػػػة، التأمػػػػؿ  ي لدػػػػ كط العمػػػػؿ بأبعػػػػدها ال ػػػػتة كهػػػػ ، التر يػػػػز، الت فيػػػػذ  فػػػػ  التهيػػػػ) الرييػػػػة

تل ػب المكالهػة ، هة الكقامية، البحث  ف الد ـ اللكل ت ، كالبحث  ف الػد ـ الكلػدا  ، ك للمكالهة، المكال
ك بعادهمػا الفر يػة، إذ طٌبػؽ البحػث  لػى  التػأثير بػيف المت يػريف المػذ كريفك  رتباطإلك ذلؾ مف خبلؿ درا ة ا
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قد تـ ا تخداـ اال ػتبا ة  ػأداة للمػع البيا ػات، تػـ كالداخلية، ك     قامد    رم ف  م ظمت  الدفاع42 ي ة )
 فركؽ. الثالثة للك  قة االرتباط، كالثا ية للتأثير،اختبارها مف خبلؿ ثبلث فرديات  ا ت األكلى  بل

 و كان من أىم النتائج لمدراسة: 

 كلكد  بلقة ارتباط ك تأثير بيف مهارات اال تراتيلية كالتهيي لد كط العمؿ. -

 وقد خمصت الدراسة لمجموعة توصيات أىميا:

 ػػػػػػػػػػػػداد دكرات تدريبيػػػػػػػػػػػػة تم ػػػػػػػػػػػػف العػػػػػػػػػػػػامليف فػػػػػػػػػػػػ  الملػػػػػػػػػػػػاؿ الع ػػػػػػػػػػػػ رم                              ا  تهيمػػػػػػػػػػػػة ك ػػػػػػػػػػػػامؿ ماديػػػػػػػػػػػػة ك  -
 إشارات اإل ذار بكلكد مشا ؿ ف  د كط العمؿ. مف تحديد

تعزيػػػز  رػػػاط الرػػػكة لمت يػػػرات البحػػػث الرمي ػػػية الفر يػػػة، كمعاللػػػة مػػػكاطف الدػػػعؼ فػػػ  التهيػػػي للمكالهػػػة  -
 زمة الم ا بة.أل داد ك امؿ للبحث  ف الد ـ الك يل  كاختيار اا  ك 
 

 

  ( بعنوان:2011دراسة ) اليذلي   .8

                     من وجية نظر أعضاء الييئة التدريسية بجامعة أم القرىالتمكين و ع قتو بمستوى الرضا 
 و جامعة الممك عبد العزيز

 بلقتػه بم ػتكل الردػى الػكظيف  مػف كلهػة رؼ إلػى م ػتكل التم ػيف ك هدفت هذج الدرا ة  لػى التعػ
  اللػػػػػامع  لامعػػػػػة الملػػػػػؾ  بػػػػػد العزيػػػػػز خػػػػػبلؿ العػػػػػاـيمػػػػػة التدري ػػػػػية بلامعػػػػػة  ـ الرػػػػػرل ك   دػػػػػاج اله  ظػػػػػر
              ا ػػػػػػػػتخدمت الباحثػػػػػػػػة   دػػػػػػػػك  ي ػػػػػػػػة تػػػػػػػػدريس، ك 300 ، ت ك ػػػػػػػػت  ي ػػػػػػػػة الدرا ػػػػػػػػة مػػػػػػػػف )1431/1430) 

  تبا ة.إلف  الدرا ة الم هل الكصف  ك ا تخدمت ا

 و كان من أىم النتائج لمدراسة: 

 م تكل تم يف  فراد  ي ة الدرا ة لاج بدرلة  الية بكله  اـ. -
                        ػػػػتربلليةاإل اليػػػػان فػػػػ  بعػػػػد ج  اليػػػػان لػػػػدان فػػػػ  بعػػػػد الم ا ػػػػة، ك الدرا ػػػػة لػػػػام ػػػػتكل تم ػػػػيف  فػػػػراد  ي ػػػػة  -

 ال مك المه  .ج، كمتك طان ف  بعدم ص ع الررار ك ف  األدا

 وقد خمصت الدراسة لمجموعة توصيات أىميا:

 ة التدريس.ف يمتد  ظاـ الم افتت كالبدالت بلميع   اصرج ليشمؿ  افة   داج هيم العمؿ  لى  -
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د ـ كتأييد صا ع  الررار ف  لامعة  ـ الررل ل ظاـ الحػكافز كالعمػؿ  لػى تفعيلػه ب افػة الك ػامؿ كالطػرؽ  -
 الت  تحرؽ ا تفادة  غلب األ داج.

 الدراسات اقجنبية  ثالثاً 
 ( بعنوان:ـ  ALadshmana:2015)دشمانا قا دراسة .1

Inspiring case of leadership in the new millennium human resources. 

 الموارد البشرية من حالة مميمة لمقيادة في اقلفية الجديدة

خيػػرة التػػ  قػػاـ بهػػا ركبػػرت ليػػه هػػاكس فػػ  ألهػػدفت هػػذج الدرا ػػة إلػػى التعػػرؼ  لػػى الدرا ػػات ا   
الريػػادة ال اريزميػػة كالريػػادة الملهمػػة  كلػػدت  ف الرػػادة الػػذيف يتمتعػػكف بال اريزمػػا لػػديهـ خصػػامص  ملػػاؿ

حػػداث الت ييػػر، كالتكاصػػؿ إككلػػكد ق ا ػػات قكيػػة بتكدػػي  الرييػػة كالرػػدرة  لػػى  ،معي ػػة مثػػؿ الثرػػة بػػال فس
ثػارة فػ  تكاصػلهـ إل لى م تكل  ال  ككلكد الرػدرة  لػى التػأثير  لػى االتبػاع ممػا يػدؿ  لػى الحمػاس كا

دكار ألهػػػداؼ كتكدػػػي  األكفػػػ   فػػػس الكقػػػت تكليػػػه المريك ػػػيف للريػػػاـ بكالبػػػاتهـ لتحريػػػؽ ا ،مػػػع الكاقػػػع
كهيالج الرادة  يعملكف بلد لتش يؿ الم ظمػة  ،، كم افتت األداج داد الهي ؿ الت ظيم ا  كالمهاـ الت ظيمية ك 

 مػػا  ف  ،هػػداؼألتراتيليات كريل لتحريػػؽ ابفعاليػػة ك فامػػة  اليػػة ك ػػبلكة  لػػى ذلػػؾ يم ػػ هـ صػػياغة ا ػػ
الم ظمػة كخلػؽ م ػاخ لت ييػر الم ظمػات لػذلؾ الرػادة الػذيف يمتعػكف  ةلديهـ الردرة  لى تحفيز كتش يؿ ثراف

 .كلديهـ الردرة  لى الت يير ي درلكف تحت فمة الريادة الملهمة ،بشعبية  الية

 أىم النتائج لمدراسة:وكان 

تبػػاع كالفػرؽ كالمػػكظفيف كاللما ػات، شػػهد أللهمػة هػػك متطلػب دػػركرم إللهػاـ ا لػى الػرغـ  ف الريػػادة الم -
لفية اللديدة  ظهر تحػديات لديػدة  لػى ال ػاحة ألا ، ثر مف  لاحها خفاقات  لى م تكل الريادة إالعالـ 

               رػػػكؿ  ف  م قيػػػادة  قػػػؿلبشػػػ ؿ صػػػحي   ك خػػػتـفػػػ  ملػػػاؿ المػػػكارد البشػػػرية،  خصكصػػػان   مػػػا ذ ػػػر  ػػػابران 
 .مف الريادة الملهمة ه  فرط قيادة  ادية  ك ا ك  مف ذلؾ كه  صيا ة إدارية
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 بعنوان:   (Attri ,2012) التتري دراسة .2

Spiritual intelligence" a model for the inspiring leadership" 

 "الروحية نموذج لمقيادة المميمة"ستخبارات إلا

بيػػاف  هميػػة ممار ػػة الركحا يػػة فػػ  م ػػاف العمػػؿ للترػػدـ مػػف الػػذ اج المعرفػػ  هػػدفت هػػذج الدرا ػػة إلػػى 
التميػػر المحفػػز للريػادة الملهمػػة ك كالػذ اج الركحػػ  فػػ   هايػة المطػػاؼ الػػذم يعمػؿ بمثابػػة  ،إلػى الػػذ اج العػػاطف 

 ف  اإلدارة.

 و كان من أىم نتائج الدراسة: 

مػػػف خػػػبلؿ  يك ػػػع بهػػػذج الت يػػػرات الداخليػػػة ك  ه ػػػاؾ تػػػأثير مدػػػا ؼ داخػػػؿ العامػػػؿ الركحػػػ  الػػػذم يبػػػد  -
الثرػػػة ك مػػػا ييعبػػػر   ػػػه فػػػ  زيػػػادة الػػػد ـ ك كالتعػػػاطؼ معهػػػـ إلػػػى  داج الفريػػػؽ كهػػػ ،تصػػػاؿ مػػػع الػػػزمبلجإلا
 الك  .كالمل ية ك  تعزيز التفاهـ مما يكدل ف  ال هاية إلى   بر درلة مف الم يكليةك   ،مرتفعةال

   بر لئل تاج ك األداج الت ظيم   لى  حك  فدؿ ك زيادة الردا الكظيف . ت ل ؿ يشمؿ هذا -

  بعنوان: (Waldman, Balthazard, Peterson: 2011)والدمان   باذازارد  بيتيرسون  دراسة  .3

Inspirational Leadership 
 القيادة المميمة             

بػػػيف المشػػػتر يف فػػػ  الدرا ػػػة مػػػف حيػػػث درلػػػة  خػػػتبلؼإلهػػػدفت هػػػذج الدرا ػػػة إلػػػى  الرػػػيـ التػػػ  تمثػػػؿ ا 
 ا ية للتػرابط بػيف   تامل  3التكاصؿ العصب  ف  األلزاج األمامية اليم ى مف  دم تهـ،   ثر تحديدا، كلد ا 

مػػف الػػدماغ،  مػػا هػػك متكقػػع  ػػاف التػػرابط فػػ  اللبهػػة اليم ػػى مػػف الػػدماغ يػػرتبط مػػع  يمػػفألاللػػزج اللبهػػ  ا
لتمػػا  ، البصػػيرة إلالمشػػار يف الػػذيف تػػـ ترميػػزهـ برمػػكز مرتفعػػة مػػف حيػػث بصػػيرتهـ فػػ  ملػػاؿ التكاصػػؿ ا

ابط لتما يػػػة للمشػػػتر يف  ا ػػػت مرتبطػػػة طرديػػػا مػػػع متبعػػػ  ف ػػػرة الريػػػادة الملهمػػػة كالريػػػادة ال اريزميػػػة، التػػػر إلا
 .ادة الملهمة كالريادة ال اريزميةيمف للدماغ  اف دميبل مع  تباع ف رة الريألاللبه  ا

 و كان أىم النتائج لمدراسة:

 ،لتريػػيـ الريػػادة كالت ميػػة  ػػاف فػػ  هػػذج الدرا ػػة حػػدد ا ثبلثػػة تحػػديات رمي ػػية فػػ  ال ػػع  لتطبيرػػات  لػػـ  -
ف لػػه الرػدرة  لػى تطػػكير  ف البحػث قػد ي ػكف اعترػػد  لخصػة ه ػا، فػ حف  كليػػة المي أللػى ال تػامل اإ كا ػت ادان 
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فدػؿ  كا ت شاؼ  يفية  مػؿ الػدماغ  ف ػه لتطػكير  ،لهـ تاج ال لكؾ الريادم المي إفهم ا لدكر الدماغ ف  
للريػادة المثاليػة المحتملػة. هػذج المعلكمػات قػد ت ػكف مفيػدة للم ظمػات كالتػ   ليهػا  ف تبػذؿ لهػكدا م ثفػػة 

 مهارات الريادة كال لك يات.لتحديد كتح يف 
  بعنوان:  (collings,et..al, 2010) كولينجزدراسة  .4

The effect of the relationship between the applications of human resources 

management and strategic direction on organizational outcomes that 

includes skills of workers 

                            ستراتيجي عمى المحص ت التنظيميةإلبين تطبيقات إدارة الموارد البشرية و التوجو اأثر الع قة 
 و المتضمنة ميارات العاممين

راتيل  التكلػػه اال ػػتتطبيرػػات إدارة المػػكارد البشػػرية ك هػػدفت الدرا ػػة إلػػى اختيػػار  ثػػر العبلقػػة بػػيف   
تحفيز العامليف باإلدػافة إلػى األداج ليف، كقدراتهـ ك مهارات العام المتدم ة لى المحصبلت الت ظيمية ك 

   شر ة تر ية.340المال ، ت ك ت  ي ة الدرا ة مف )

 كان من أىم النتائج لمدراسة:ـ 

 ػػػػتراتيل  تػػػػيثر  لػػػػى  ػػػػؿ مػػػػف مهػػػػارات إلالتكلػػػػه اك  ف المكاجمػػػػة بػػػػيف تطبيرػػػػات إدارة المػػػػكارد البشػػػػرية  -
 تحفيز العامليف ك األداج المال  للشر ة   ؿ.العامليف، ك قدراتهـ، ك 

 

  ( بعنوان:Diefenbach,2007دراسة ديفين باك ) .5

Thoughts of the institution in managing the organizational change 

 فكر المؤسسة في إدارة التغيير 

 مبادرات الت ييرهدفت هذج الدرا ة إلى ت ليط الدكج  لى األ باب كالظركؼ الت  تيدل إلى فشؿ 
 ة تطبيره يفيدرا ه ك إ يؼ يتـ إيصاؿ محتكل الت يير لآلخريف ك يفية ت  ترـك بها اإلدارات اللديدة، ك ال

 intemationalحدل لامعات  كربا الشرقية كه إلراج الدرا ة ف  إقد تـ ك ،  لى ال يا ات الت ظيمية
University ف  الحصكؿ   لى المرابلة المعمرة   تمادإل، كقد تـ ا2005ك2004 ما بيف   كاـ 
 األكلية.  لى البيا ات
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 كان من أىم النتائج لمدراسة:ـ 

 درا  ، ك يفية إيصاؿ  هداؼ الت يير لآلخريف.إلإف  لاح  ك فشؿ  ملية الت يير تعتمد  لى األ لكب ا -
 يدكلكلية ف  احداث الت يير.إلدكر ال يا ات الت ظيمية كا -

 

  :( بعنوانcomm and mathaesel,2005) ماثايسيل كوم و ة دراس .6

The importance of empowerment and participation in the process of 

development and innovation in the American government universities 

  أىمية التمكين و المشاركة في عممة التطوير والتجديد في الجامعات                          
 الحكومية المريكية

 هػػػدفت هػػػذج الدرا ػػػة إلػػػى التعػػػرؼ  لػػػى  هميػػػة التم ػػػيف ك المشػػػار ة فػػػ   مليػػػة التطػػػكير ك التلديػػػد
 لامعة ف  الكاليات المتحدة االمري ية. (18)مري ية، كقد شملت هذج الدرا ة ألف  اللامعات الح كمية ا 

 و كان أىم النتائج لمدراسة:

  لاح اللامعات كتميزها. همية التم يف كالمشار ة ف   -
 ف مبادرات الت يير كالتلديد ف  اللامعات يلب  ف ت كف  لى   اس فا ؿ كب اج.إ -
    دت الدرا ة  لى دكر الريادة ف  هذج العملية، ك ليه في ب    ف تتكفر للعامليف م تكيات  افية  -

      
  :( بعنوانMatthias,2002) ماتيياسدراسة  .7

The impact of experimental program in building the group and                      

self-confidence. 

 الجماعة و تماسكيا و الثقة بالنفس بناءتجربي في البرنامج الأثر 

إلى التعرؼ  لى  ثر بر امل تلريب  ف  ب اج اللما ة ك تما  ها كالثرة الدرا ة  هذج هدفت
     ة ف 11-13  طالبةن تتراكح   مارهف بيف )58ملمك ة تت كف مف )كطبرت الدرا ة  لى  بال فس،
  تهاج البر امل طبؽ  ليهف مرياس الثرة بال فس، ك ا تبياف لمعرفة   بة تما ؾ اللما ة،إكبعد   لما يا،

 .كتطكر العبلقات بيف  فرادها 
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 وكان من أىم النتائج الدراسة:

الثرة بال فس ك ا، ت يرات إيلابية ف  تما ؾ اللما ة ك بلقتههرت ظكلكد  ثر داؿ لهذا البر امل حيث  -
 بعد ا تهاج البر امل.

 المبحث الثاني


 البحث العممي:ـبالمتغير التابع  الدراسات المتعمقة    
يت اكؿ هذا المبحث  ردان للدرا ات ال ابرة المتعلرة بالمت ير التابع" البحث العلم " حيػث تػـ تر ػيـ 

 درا ات فل طي ية، كدرا ات  ربية، كدرا ات  ل بية.هذج الدرا ات إلى 

 أوًل: الدراسات الفمسطينية: 
  ( بعنوان:2015دراسة ) لوز   .1

 سيامات البحث العممي في خدمة القضية الفمسطينيةإ

 ػػهامات البحػػث العلمػ  فػػ  خدمػػة الردػية الفل ػػطي ية، بهػػدؼ رصػػد إ إلػى تحديػػد هػدفت هػػذج الكرقػػة
كتتبع كترييـ كا تشراؼ دكر البحث العلم  فػ  د ػـ الردػية الفل ػطي ية حيػث ت اكلػت الدار ػة  ربعػة   ػاكيف 

 ػػػهامات البحػػػث العلمػػػ  فػػػ  حػػػؿ المشػػػ بلت الفل ػػػطي ية إرمي ػػػة كخاتمػػػة كتكصػػػيات كت ػػػاكؿ الع ػػػكاف األكؿ، 
ك شػػر قدػػية فل ػػطيف كالرػػدس  البحػػث العلمػػ  فػػ  حػػؿ المشػػ بلت الداخليػػة مثػػؿ )المصػػالحة،الداخليػػة كدكر 

ات لصػػ اع الرػػرار  مػػا، داخليػػا كال هربػػاج، كالحصػػار، كتلػػكث الميػػاج، الػػخ..  كهػػؿ يرػػدـ البحػػث العلمػػ  تكصػػي
  لى دكر البحث العلم  ف  تكثيؽ الحركب كلرامـ االحتبلؿ الصهيك  .   كر ز  يدا 

 النتائج لمدراسة :ـ و كان أىم

ف قدػػيت ا الفل ػػطي ية تحتػػاج لتدػػافر لهػػكد لميػػع المي  ػػات األ اديميػػة الح كميػػة كالخاصػػة كمػػا ر ػػز  إ -
 األبحاث مف  لؿ  شر الردية الفل طي ية داخليا  كخارليا .

 ف قلػػة اإل فػػاؽ الح ػػكم  هػػك العربػػة األ بػػر التػػ  ترػػؼ  امرػػا   مػػاـ البحػػث العلمػػ  ممػػا يػػيثر  لػػى دكرجإ -
 ف   شر الردية الفل طي ية.  

 



 

71 
 

 وقد خمصت الدراسة لمجموعة توصيات أىميا:

لتما ػػػػػات ككرشػػػػػات العمػػػػػؿ إل لػػػػػى المي  ػػػػػات األ اديميػػػػػة  كمرا ػػػػػز األبحػػػػػاث العلميػػػػػة  ف تعرػػػػػد ا -
 . هامات البحث العلم  لرديت ا الفل طي يةإكالميتمرات  ك ف تدع الخطط كالتصكرات لزيادة 

  فػػػاؽ الح ػػػكم  إلكصػػػ اع الرػػػرار د ػػػـ المرا ػػػز البحثيػػػة كزيػػػادة   ػػػبة ايلػػػب  لػػػى الرطػػػاع الح ػػػكم   -
 البحث العلم  مما يترتب  ليه  شر قديت ا الفل طي ية للعالـ  لمع.  لى

يلػػب زيػػادة درلػػة التعػػاكف بػػيف  ػػؿ الػػكزارات مػػف  لػػؿ تك يػػة الشػػعب الفل ػػطي    كال كاألمػػة العربيػػة    -
 لها مرد ات ا ك رد ا.  كاإل بلمية ثا يا بالمخاطر الت  تتعرض 

 

 ( بعنوان:2012دراسة )راضي  .2
 تصور مقترح لتجويد البحث العممي في الجامعات الفمسطينية

هػػدفت هػػذج الدرا ػػة إلػػى التعػػرؼ  لػػى حريرػػة كاقػػع البحػػث العلمػػ  فػػ  اللامعػػات الفل ػػطي ية حيػػث 
كالصعكبات التػ  ترػؼ فػ  م ػيرة الترػدـ فػ  ملػاؿ البحػث  ،تطرقت الباحثة  بر بحثها لتحديد  هـ المعكقات

تصػػاالت،  مػػا  ظهػػرت الباحثػػة  هميػػة تطبيػػؽ كتعزيػػز إلكدػػعؼ مكا بتػػه لر ػػب الثػػكرة المعلكماتيػػة كا ،العلمػػ 
كفػ   يا ػيات البحػث  ،ممار ات اللامعات الفل طي ية  امػة  شطة ك  عيمفاهيـ إدارة اللكدة الشاملة ف  لم

 كمف ثـ كدعت الباحثة تصكران مرترحان لتلكيد البحث العلم  ف  اللامعات الفل طي ية.العلم  فيها خاص، 

 و كان أىم النتائج لمدراسة :ـ 

إف البحػػػػػػػػث العلمػػػػػػػػ  فػػػػػػػػ  اللامعػػػػػػػػات الفل ػػػػػػػػطي ية فػػػػػػػػ  تطػػػػػػػػكر م ػػػػػػػػتمر رغػػػػػػػػـ التحػػػػػػػػديات الصػػػػػػػػعبة                    -
 الذم  أمله. كبالمرغالبحث  لـ يصؿ إلى الم تكل الت  تكالهه، كل ف هذا ال شاط 

                   همهػػػا  ػػػدـ كلػػػكد  يا ػػػية كطي ػػػة للبحػػػث تحػػػدد ملاالتػػػه عيرػػػاتالم شػػػفت الدرا ػػػة كلػػػكد العديػػػد مػػػف  -
هتمػػاـ بال تػػامل الػػذم يتكصػػؿ إل ػػدـ اك  ، ػػذلؾ افترػػار البحػػث العلمػػ  للػػد ـ كالتأييػػد الملتمعػػ  ، كلكياتػػهك 

كقلة مصادر المعلكمات كصعكبة الكصكؿ إليها، األلػكاج العلميػة غيػر  ،كدعؼ التمكيؿ ،إليها الباحثكف
  ػػػدـ تػػػكفر معػػػايير محػػػددة لترػػػديـ األبحػػػاث ك شػػػرها، دػػػعؼ الب يػػػة التحتيػػػة لمرا ػػػز البحػػػكث ك  ،م ا ػػػبة

 ف  اللامعات الفل طي ية.

 وقد خمصت الدراسة لمجموعة توصيات أىميا:

 ألداج التعليم  ف  ملاؿ البحث العلم .صبلح هي ؿ التعليـ العال  كادارته كتطكير اإ -
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 حتراـ ال فاجات العلمية البحثية ك حرياتها.إ -
 التطكر العلم  العالم . ةمكا ب -

 

 ( بعنوان: 2011دراسة ) حماد  و عساف   .3
 (رؤية مستقبمية)  توظيف البحث العممي التربوي الفمسطيني في ضوء مقومات مجتمع المعرفة

 التعليميػػػةهػػػدفت هػػػذج الدرا ػػػة التعػػػرؼ إلػػػى   ػػػباب الفلػػػكة بػػػيف البحػػػث التربػػػكم كصػػػ ا ة ال يا ػػػية 
الفل ػػػطي ية، ك ػػػذلؾ الكقػػػكؼ  لػػػى  هػػػـ التػػػدا يات التػػػ  قػػػد تفرزهػػػا الفلػػػكة بػػػيف البحػػػث التربػػػكم كال يا ػػػية 

قػػد تكصػػلت الدرا ػػة الدرا ػػة، ك  مفػرداتالتعليميػة الفل ػػطي ية، كقػػد اتبػػع الباحثػاف المػػ هل الكصػػف  فػػ   ػػرض 
ك ال يا ػػية التعليميػػة، يعتمػػد  لػػى ملمك ػػة مػػف  إلػػى اقتػػراح الباحثػػاف  مكذلػػان للتل ػػير بػػيف البحػػث التربػػكم

  تراتيليات حددت إلراجاتهاإلا

 و كان أىم النتائج لمدراسة :ـ 

ربط خطط البحث التربكم كبرامله بخطط الت مية كحالات الملتمع كتكثيؽ التعاكف مع الرطاع  -
 لخاص.ا
ت مية ك  ،ت مية المكارد المالية البلزمة لد ـ البحث كالتطكير التربكم ف  مي  ات التعليـ العال  -

 صا عك  يا ة . – باحثيفالمكارد البشرية العاملة ) 

 وقد خمصت الدراسة لمجموعة توصيات أىميا:

  فػػ   لميػػات البحػػث التربػػكم ك التك ػػع ببػػرامل Work – teamsتشػػليع  ظػػاـ الفػػرؽ البحثيػػة ) -
ك رػػؿ المعرفػػة العلميػة كالت  كلكليػػة كتكثيرهػػا كخز هػػا مػػف خػػبلؿ  ظػػـ  ةالمال ػتير، كفػػت  بػػرامل الػػد تكرا

 المعلكمات كتحكيلها إلى الل ة العربية. 
 معل ة للبحث التربكم تتكافؽ مع احتيالات الملتمع.ك دركرة كدع ريية م تربلية كادحة  -

 

 :( بعنوان2009 حمس دراسة )  .4

 نفاق عمى البحث العممي و دوره في جودة نوعية اإلنتاج العممي في الجامعات الفمسطينيةإل ا

  فػػػػاؽ  لػػػػى البحػػػػث العلمػػػػ  فػػػػ  اللامعػػػػات الفل ػػػػطي يةإلهػػػػدفت هػػػػذج الدرا ػػػػة ال شػػػػؼ  ػػػػف مػػػػدل ا
التحليلػػ  الػػذم   البحػػث فػػ  درا ػػته هػػذج المػػ هل الكصػػف كاتبػػع ، لػػى  ك يػػة اإل تػػاج العلمػػ  ا ع ا ػػاتهاك  
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البحػػث العلمػػ  فػػ    مػػاداتيصػػؼ الظػػاهر كصػػفان  ميػػان ك يفيػػان مػػف خػػبلؿ لمعػػه للبيا ػػات الرقيمػػة لميزا يػػة 
                                    اللامعػػػات الفل ػػػطي ية، كمعتمػػػدان الباحػػػث  لػػػى  ي ػػػة مػػػف اللامعػػػات الفل ػػػطي ية م ك ػػػة مػػػف ثبلثػػػة لامعػػػات 

 زهر، األقصى .أل) اإل بلمية، ا

 و كان أىم النتائج لمدراسة:

                 ك ف دكر الرطػػػػػػػػاع الح ػػػػػػػػكم   ، فػػػػػػػػاؽ  لػػػػػػػػى البحػػػػػػػػث العلمػػػػػػػػ  فػػػػػػػػ  اللامعػػػػػػػػات الفل ػػػػػػػػطي يةإلتػػػػػػػػد   ا -
 اإل تاج. يةكالخاص ف  تمكيؿ البحث العلم  ف  اللامعات الفل طي ية متد   مما ي ع س  لى  ك 

 خمصت الدراسة لمجموعة توصيات أىميا:وقد 

                  دػػػػػػػػركرة تفعيػػػػػػػػؿ مفهػػػػػػػػـك اللامعػػػػػػػػة الم تلػػػػػػػػة بتحكيػػػػػػػػؿ البحػػػػػػػػكث العلميػػػػػػػػة مػػػػػػػػف  بحػػػػػػػػاث ا ػػػػػػػػتهبل ية -
 إلى  بحاث مف  لؿ اال تثمار.

 رتبػػاطإلربػػط م ػػار األبحػػاث العلميػػة فػػ  اللامعػػات بمشػػ بلت كاحتيالػػات الملتمػػع المحلػػ  ممػػا يعػػزز ا -
 كقدايا الملتمع الت مكية.بيف البحث العلم  

 ثانيًا: الدراسات العربية:


 :( بعنوان2011 محسندراسة )  .1

 الصعوبات التي تواجو البحث العممي في جامعة بغداد من وجية نظر التدريسيين

التعػػرؼ  لػػى الفػػركؽ فػػ   ظػػرتهـ بكاقػػع الصػػعكبات التػػ  تكالػػه البحػػث العلمػػ   إلػػىهػػدفت هػػذج الدرا ػػة 
  كمدر ػة مػدرس  225الػذيف  ػاف  ػددهـ ) المدر يفلتخصصات الت  يعملكف بها، حيث تحدد البحث لكفران 

   . ، كا تخدمت الباحثة اال تبا ة  أداة للمع المعلكمات كقامت بتحليؿ الدرا ة2011-2010للعاـ )

 النتائج لمدراسة:  كان أىم

تيثر بش ؿ  بير  لى حر ة البحث العلم  ف  اللامعة كه  ترتبط باللكا ب  كمعيراتكلكد صعكبات  -
 المادية كالف ية كالت ظيمية الت  لها األثر ال بير.
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 وقد خمصت الدراسة لمجموعة توصيات أىميا:

اجات اإلداريػػة فػػ  المخصصػػات زيػػادة الميزا يػػات المخصصػػة للبحػػث العلمػػ  بشػػ ؿ  ػػاـ كت ػػهيؿ اإللػػر  -
 البلزمة لتمكيؿ األبحاث العلمية.

 تخصػػػػػيص لهػػػػػة  ك إدارة تتػػػػػكل  ربػػػػػط مرا ػػػػػز البحػػػػػكث بشػػػػػب ات قكا ػػػػػد المعلكمػػػػػات الدكليػػػػػة كالعمػػػػػؿ  -
  لى تشليع األبحاث العلمية المتميزة ف  ملاؿ ال شر كالطبا ة.

 :( بعنوان2010دراسة ) قاسم   .2

 ضوء اقزمة العالمية عمى الصناعات المعرفية العربيةتحديات البحث العممي العربي في 
 ) رؤية مستقبمية (

تمثػؿ  ثػرة فػ  الترػدـ الصػ ا   العربػ  الت   قدية البحث العلم  العرب   لبيافهدفت هذج الدار ة 
ات كذلػػػؾ ل يػػػاب م ظكمػػػة بحثيػػػة  ربيػػػة تعمػػػؿ  لػػػى الػػػربط بػػػيف مرا ػػػز البحػػػكث كالتطػػػكير العربيػػػة كالصػػػ ا 

، كمػػػػف لا ػػػػب اخػػػػر الشػػػػر ات الصػػػػ ا ية العربيػػػػة  ك دكليػػػػة ال شػػػػاط ) متعػػػػددة كالتحكيليػػػػة العربيػػػػةالتعدي يػػػػة 
مػػف  خاصػػةن الل  ػػيات   العاملػػة بالعػػالـ العربػػ  تفدػػؿ الحصػػكؿ  لػػى الت  كلكليػػا مػػف خػػارج العػػالـ العربػػ  

 ك  لما يػػا كخاصػػة فػػ  ظػػؿ األزمػػة الماليػػة  ، ك اليابػػاف ،الػػدكؿ ال ربيػػة المتردمػػة  الكاليػػات المتحػػدة األمري يػػة
األمػر الػذل شػلع  ،ال ربيػةالعالمية الت   اهمت بترالع الم تكل العاـ أل عار ال لع كالخػدمات الت  كلكليػة 

مف الص ا ات الكط ية  لى ا ترداـ هذج التر يات كبالتال  حرماف مرا ز البحث كالتطكير العربيػة مػف العديد 
 ت  ت تلها.ل ى ثمار األبحاث ال

 كان من أىم النتائج لمدراسة:

 مكمػان التػ  تكالههػا دكؿ العػالـ  ت امية كصكالن الى األزمة المالية العالميةف  دكج التحديات العالمية الم -
 ػػاف لزامػػا  لػػى الػػدكؿ العربيػػة التف يػػر كالتعػػاكف ب ظػػرة ت امليػػة ت فػػؿ   لػػى  حػػك خػػاص، كالػػدكؿ العربيػػة

هػػػك البحػػػػث العلمػػػ  كالتطػػػػكير تدامة ل ػػػػؿ م هػػػا، ك كلػػػػى ثمػػػار هػػػذا التعػػػػاكف تحريػػػؽ بػػػرامل الت ميػػػػة الم ػػػ
 ،ا ػػػتيعاب كتطػػػكير الت  كلكليػػػا الم ػػػتكردة كتطكيعهػػػا كفرػػػا لمتطلبػػػات بػػػرامل الت ميػػػة الصػػػ ا ية العربيػػػةك 

كفػػ  هػػذا اإلطػػار فعلػػى الػػدكؿ العربيػػة التكلػػه إلػػى  ص األمثػػؿ للمػػكارد االقتصػػاديةيكصػكال إلػػى التخصصػػ
ثػػكرة المعلكماتيػػة التػػ   لحػػت فػػ   رػػؿ الب ػػاج قا ػػدة ت  كلكليػػة صػػ ا ية  ربيػػة الهكيػػة كخاصػػة فػػ  ظػػؿ 

 قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرات العمليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات اإل تاليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى م ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاطؽ مختلفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ.
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 وقد خمصت الدراسة لمجموعة توصيات أىميا:

فػ  الشػرا ات مػع  طكير الص ا ية  ربيا مع تفعيؿ دكر هػذج المي  ػاتتشليع إقامة مرا ز البحكث كالت -
لػاالت مرا ز البحكث العالمية )  مكذج الصيف ، كماليزيا   كفران لحالات  ؿ قطر كبش ؿ ت امل  فػ  م

                       ، كم افحػػػػػػػػػػة التصػػػػػػػػػػحرت  كلػػػػػػػػػػكل ، كالت  كلكليػػػػػػػػػػا الحيكيػػػػػػػػػػة، كال ػػػػػػػػػػا ك ) الميػػػػػػػػػػاج كالطاقػػػػػػػػػػة المتلػػػػػػػػػػددة
 ػتيعاب إل تخدامات ال لمية للطاقة ال ككية   كد ـ  مليات التطكير للت  كلكليا كصكال إلى مرحلػة اإلكا
 بداع ك ترلمة هذج البحكث ك ت كيرها تلاريان .إلكا

رتبػػػاط بالت  كلكليػػػا الصػػػ ا ية الدكليػػػة مػػػف خػػػبلؿ المشػػػاريع المشػػػتر ة التفا ليػػػة كصػػػكال إلػػػى إلتشػػػليع ا -
 ا لمعايير اللكدة الشاملة  الميا.اإل تاج كالت كيؽ كفر

 ثالثًا: الدراسات اقجنبية: 
 : ( بعنوانSaleh,vidican:2011) صالح   ڤايديكان دراسة  .1

The role of research universities in creating a clean theory of technology 

industry. 

 .في خمق نظرية في صناعة التكنولوجيادور الجامعات البحثية 

المحتملػة التػ  لعبتهػا  متػاح لدرا ػة األدكارهدفت هذج الدرا ة إلى تكفير خلفيػة مرتدػبة مػف م ظػكر  ظػرم ك 
 اللامعات مف خبلؿ البحث العلم  ف  ابت ار كص ا ة الت مية.

 كان أىم النتائج لمدراسة:

   ص ا ة الت مية ف  شتى الملاالت. ف للبحث العلم  ف  اللامعات دكر  بير ف -
 

 :( بعنوان 2009  )ىينز و آخرون دراسة  .2
Organizational and institutional impact on creativity in scientific research 

 تأثيرات التنظيمية و المؤسساتية عمى البداع في البحث العمميال

هػػػدفت هػػػذج الدرا ػػػة إلػػػى التعػػػرؼ  لػػػى التػػػأثيرات الت ظيميػػػة كالمي  ػػػاتية  لػػػى االبػػػداع فػػػ  البحػػػث 
العلمػػ ، كا ػػتخدـ الباحػػث مػػ هل تحليػػؿ المحتػػكل حيػػث ا ػػتخدـ بطاقػػات التحليػػؿ إل لػػازات البحػػث العملػػ  

                         لػػػى م ػػػتكيات الملمك ػػػات كالم ػػػتكل الت ظيمػػػ   لتر يزالكراثػػػة بػػػااإلبدا يػػػة فػػػ  ملػػػاؿ ال ػػػا ك ت  كلػػػكل  ك 
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المتحػدة  بػاحثيف فػ  الكاليػات ،فػ   كركبػا ،10باحثػان،  20كالمي  ات ، كت ك ت العي ة مػف إ لػازات بحثيػة لػػػ
   .األمري ة

 كان أىم النتائج لمدراسة:

                  التر يػػػػػػة ف اإل لػػػػػازات اإلبدا يػػػػػػة البحثيػػػػػػة مرتبطػػػػػة بحلػػػػػػـ الملمك ػػػػػػة كال ػػػػػياؽ الت ظيمػػػػػػ  كالمهػػػػػػارات  -
 كالريادة المد كة كالكقت.

 مثمران ف  البحث العمل . ف التحفيز خبلؿ العمؿ ييدم إلى تبادالن  -

 المبحث الثالث
 التعقيب عمى الدراسات السابقة:

 من حيث الموضوع:ـ  .1

  ت اكلػػػػػػػػػت الدار ػػػػػػػػػات ال ػػػػػػػػػابرة مكدػػػػػػػػػكع الريػػػػػػػػػادة الملهمػػػػػػػػػة،  هميتهػػػػػػػػػا كخصامصػػػػػػػػػها كالتحػػػػػػػػػديات
                    التػػػػػػػػػػػ  تكالههػػػػػػػػػػػا،  مػػػػػػػػػػػا ت اكلػػػػػػػػػػػت الدرا ػػػػػػػػػػػات ال ػػػػػػػػػػػابرة مكدػػػػػػػػػػػكع البحػػػػػػػػػػػث العلمػػػػػػػػػػػ   هميتػػػػػػػػػػػه ك بعػػػػػػػػػػػادج      

 كتكظيفه. معيراتهك 

 :ػ من حيث الزمـــان .2
 .ـ2015حتى ـ2005لميع الدرا ات ال ابرة حديثة   بيان، فرد تـ إلرايها ف  الفترة مف 

 :حيث المكانمن  .3
  كاج  ا ت فل طي ية،  ك  ربية،  ك  ل بية. ت ك ت  ما ف تطبيؽ الدرا ات ال ابرة،

 من حيث المنيج:ـ  .4
 ف   غلب الدرا ات الم هل الكصف  التحليل .  تخدـإ

 من حيث اقدوات:ـ  .5
  تبا ة  أداة للدرا ة.إلال ابرة ا تخدمت معظـ الدرا ات إ

 من حيث العينات:ـ  .6
 اديم  كالح كم  كالمد  ، كل ف ت ك ت  ألت ك ت  ي ات الدرا ات ال ابرة مف العامليف ف  الملاؿ ا .7

 .طبيعة العامليف
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 من حيث استفادة الباحث منيا:ـ  .8
 صياغة مش لة كفرديات الدرا ة. -
 . تفادة مف االطار ال ظرمإلا -
  تبا ة .إلختيار كتصميـ  داة الدرا ة ) اإ -
 م اقشة كتف ير  تامل الدرا ة. -
 مرار ة  تامل درا ة الباحث ب تامل الدرا ات ال ابرة. -
 ال شؼ  ف الفلكة البحثية بش ؿ لل . -

 

 ما تتميز بو الدراسة الحالية.  .9
تعتبػر هػذج الدرا ػة ب ػاجن معرفيػػان كترا ميػان للدار ػات ال ػابرة، كتػأت  ا ػػت ماالن لمػا بػد ج البػاحثكف ال ػػابركف  -

 كما قدمكج مف تكصيات كاقتراحاتف  مكدكع الدرا ة، فه  تب ى  لى ما تكصلكا إليه مف  تامل، 
كتعتبػػر  مػػة فػػ  تكظيػػؼ مخرلػػات البحػػث العلمػػ ريػػادة الملهال كر ػػز الدرا ػػة الحاليػػة  لػػى مكدػػكع دتر  -

 الدرا ة األكلى مف  ك ها  لى حد  لـ الباحث.

   يكد  الفلكة البحثية للدرا ات ال ابرة7لدكؿ رقـ )6

 الدراسات الحالية الفجوة البحثية الدراسات السابقة

 ال ابرة الدرا ات ت اكلت: الم ترؿ المت ير -
 كلـ الريادة،   كاع مف   كع الملهمة الريادة  لى
 الملهمة الريادة  بعاد ال ابرة الدرا ات تت اكؿ

 كاحد بعد بذ ر بعدها ا تفى بؿ األربعة،
 مف درا ة  م ف  األبعاد هذج تلتمع كلـ فرط،

 .ال ابرة الدرا ات
  لى ال ابرة الدرا ات ر زت: التابع المت ير -

 ك يفية كتطبيراته كمفهكمه العلم  البحث
 يتشابه كهذا م ه ا تفادة   لى لتحريؽ تطكيرج

 البحث ف  األصالة ل ف الحالية، الدرا ة مع
 الريادة بيف الربط هك الباحث به  يرـك الذم

 ك ثر دكر تحديد  بر العلم  كالبحث الملهمة
 مخرلات  لى األربعة بأبعادها الملهمة الريادة
 كاألمف الداخلية كزارة- بيمة ف  العلم  البحث
 كهى اال تررار بعدـ تت ـ -الفل طي ية الكط  

لـ تر ز الدرا ات ال ابرة بالريادة  -
ف   المد  الملهمة ف  الرطاع 

 كزارة الداخلية.
لـ تر ز الدرا ات ال ابرة  لى  -

 الربط بيف المت يريف  الم تربؿ
 ك التابع. 

الريادة الملهمة كالت  تت كف مف  -
 كه :ػ    اصر دة 
 .الثرة بال فس 
   التكله اال تراتيل 
 .إدارة الت يير 
  تم يف العامليف.الردرة  لى 

تكظيؼ مخرلات البحث العلم   -
األمف الكط   ف  كزارة الداخلية ك 

 الشؽ المد  
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 تطكيع  بر التطكر لمكا بة الحالة بأمس
 الت مية يحرؽ بما العلم  البحث ملاالت
 .لها اإلدارية

  بلقة  لى ال ابرة الدرا ات ر زت حيث -
 بالدرا ات العاـ بمفهكمها الملهمة الريادة
 :التالية

 .الت ظيمية المكاط ة -
 الت ظيمية العدالة -
 .األداج تحفيز -
 .اإل تراتيلية المفالأة -
  ػ:  لى تطبيرها كتـ -
 .كالمدارس اللامعات -
 .كالمد ية الح كمية المي  ات -
 .كالصح  الرياد  الرطاع -
 الم ترؿ بالمت ير ربطها دكف ل ف -

 الدرا ة ه  هذج ي كف كبذلؾ ،"الملهمة الريادة"
 بيف تربط الت  الباحث  لـ حد  لى األكلى
 .العمل  كالبحث الملهمة الريادة
 الريادة مفهـك ال ابرة الدرا ات تت اكؿ لـ 

 .ملتمعة األربعة بأبعادج الملهمة
 الريادة مفهـك  ال ابرة الدرا ات تت اكؿ لـ -

 .ف  كزارة الداخلية الشؽ المد   الملهمة
 الريادة مفهـك بيف ال ابرة الدرا ات تربط لـ -

 .العلم  البحث كبيف الملهمة
 الريادة م تكم برياس  ابرة درا ة  م ترـ لـ -

 الداخلية بكزارة اإلدارية الم تكيات ف  الملهمة
 .المد   الشؽ

 كم تكم درلة برياس ال ابرة الدرا ات ترـ لـ -
 الشؽ -الداخلية بكزارة العلم  بالبحث االهتماـ
 .المد  

 

 المصدر: لرد بكا طة الباحث ب اجن  لى الدرا ات ال ابرة.
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 الفصل الرابع

 الطريقة واإلجراءات

 مردمة 
 . كال: م هل الدرا ة -
 ثا يا: ملتمع الدرا ة. -
 ثالثا:  ي ة الدار ة. -
 الدرا ة.رابعان:  داة  -
  تبا ةاالخام ان: صدؽ  -
 الصدؽ مف كلهة  ظر المح ميف. .1
 صدؽ االت اؽ الداخل . .2
  اد ان: األ اليب اإلحصامية الم تخدمة. -
 .ميلخص الفصؿ 
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 مقدمة: 
لراجاتها محػكران رمي ػيان يػتـ مػف خبللػه      لػاز اللا ػب التطبيرػ  مػف الدرا ػة، إتعتبر م هلية الدرا ة كا 

يتـ الحصكؿ  لػى البيا ػات المطلكبػة بػنلراج التحليػؿ اإلحصػام  كالتكصػؿ إلػى ال تػامل التػ  يػتـ ك ف طريرها 
تف يرها ف  دكج  دبيات الدرا ة المتعلرة بمكدكع الدرا ػة كبالتػال  تحرػؽ األهػداؼ التػ   ػعى الباحػث إلػى 

 تحريرها.
الدار ػػة   داةحيػث ت ػػاكؿ هػػذا الفصػػؿ كصػػفان للمػػ هل المتبػع كملتمػػع الدرا ػػة ك ي ػػة الدار ػػة، ك ػػذلؾ    

، كمػػدل صػػدقها كثباتهػػا  مػػا يتدػػمف كصػػفان لئللػػراجات تطكيرهػػاالم ػػتخدمة كطريرػػة إ ػػدادها ك يفيػػة ب اجهػػا 
للمع بيا ات الدرا ػة، كي تهػ    ا تخدمها تالدار ة كتر ي ها كاألدكات ال  داةالت  قاـ بها الباحث ف  تصميـ 

                     الفصػػػػػػػػػػؿ بالمعاللػػػػػػػػػػات اإلحصػػػػػػػػػػامية التػػػػػػػػػػ  ا ػػػػػػػػػػتخدمت فػػػػػػػػػػ  تحليػػػػػػػػػػؿ البيا ػػػػػػػػػػات كا ػػػػػػػػػػتخبلص ال تػػػػػػػػػػامل
 كفيما يل  كصؼ لهذج اإللراجات.

 

 منيج الدارسة:  :أولً 
 تػػػـحيػػػث التحليلػػػ  مػػػف حيػػػث لمػػػع المعلكمػػػات  الباحػػػث فػػػ  الدرا ػػػة  لػػػى المػػػ هل الكصػػػف  ا تمػػػد

                    ا ػػػػػػتخداـ المصػػػػػػادر الثا كيػػػػػػة  ػػػػػػالمرالع، كالػػػػػػدكريات، كالملػػػػػػبلت العلميػػػػػػة المح مػػػػػػة  كالدرا ػػػػػػات ال ػػػػػػابرة 
 كذلػؾ تمشػيان مػع متطلبػات الدرا ػة،  تبيافالباف  هذا الملاؿ، كمف خبلؿ  ا تخداـ المصادر األكلية ممثلة 

 الت  تدع ا  ماـ حرامؽ الحالة محؿ الدار ة.كمف ثـ تحليلها كصكالن إلى ال تامل كالميشرات 

فػػ  كصػػؼ الحالػػة كصػػفان دقيرػػان،  ىالتحليلػػ  مػػف البحػػكث ال ميػػة، الػػذم يع ػػ  ر المػػ هل الكصػػفبػػكيعت
بكصػػػػػػػػػػػػػؼ الظػػػػػػػػػػػػػاهرة كتحديػػػػػػػػػػػػػدها كتبريػػػػػػػػػػػػػر الظػػػػػػػػػػػػػركؼ كالممار ػػػػػػػػػػػػػات  ك التريػػػػػػػػػػػػػيـ كالمرار ػػػػػػػػػػػػػة                                                     ىكيع ػػػػػػػػػػػػػ

  .2389:2009ل عيم  كآخركف،) ا

 وقد استخدم الباحث مصدرين أساسيين لممعمومات:

حيػث للػأ الباحػث إلػى لمػع البيا ػات  الدرا ػةلمعاللة اللكا ب التحليلية لمكدػكع المصادر اقولية:  .1
 .العرض تبا ة  أداة رمي ية للبحث، الت  تـ تصميمها لهذا إلاألكلية مف خبلؿ ا

فػػ  معاللػػة اإلطػػار ال ظػػرم إلػػى المصػػادر الثا كيػػة كالتػػ   الدرا ػػة تحيػػث للػػأ المصــادر الثانويــة: .2
تتمثؿ ف  ال تب كالمرالع العربيػة كاألل بيػة ذات العبلقػة، كالػدكريات كالترػارير، كاألبحػاث كالدرا ػات 

 ال ابرة الت  ت اكلت مكدكع الدرا ة، كالبحث كالمطالعة ف  مكاقع اإل تر ت المختلفة.
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  الدراسة وعينتو: مجتمع :ثانياً  
                                                  اإلشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرافيةيت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف ملتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع الدرا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامليف فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الكظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامؼ 

، فػ  كزارة الداخليػة الشػؽ المػد   برطػاع موظفـاً  (207بــــ)، ك يردر  ددهـ ) وكيل وزارة حتى رئيس شعبة(
 لػى الم ػ   ا تمػد لمػان بػأف الباحػث     79.7%  ػبة اال ػتلابة )   ا تبا ة ك ا ػت165تـ ا ترداد )غزة 

  ما هك مكد  ف  اللدكؿ التال :ػ  لملتمع الدرا ة الشامؿ

 الشؽ المد   -  يكد  الم ميات الكظيفية ف  كزارة الداخلية كاألمف الكط   8لدكؿ رقـ)7

 المجتمع المسمى اإلشرافي .م
 33 م ا د مدير  اـ  امب/م ا د مدير  اـك يؿ  1
 79 مدير دامرة 2
 21  امب مدير دامرة 3
 65 رميس ق ـ 4
 9 رميس شعبة 5

 207 المجموع
 

  2017-المصدر: )كزارة الداخلية كاألمف الكط   ػػ الشؽ المد  ، غزة 

  :الدراسة أداة ثالثاً 
  :وىي دراستو يخدم بما أدوات الباحث استخدم   

 مػػػػػػف  ػػػػػػدد مػػػػػػف المح مػػػػػػيف االباحػػػػػػث بن ػػػػػػدادها بمػػػػػػا يخػػػػػػدـ درا ػػػػػػته كا تمادهػػػػػػ قػػػػػػاـ: الســــــتبانة .1
تكظيػؼ مخرلػات  كفرػرات حػكؿالريػادة الملهمػة   لػى فرػرات حػكؿ بن داد ا تبا ة تشمؿ الباحث قاـك 

               بحيػث تت ػكف  تػـ تر ػيمهاالبحث العلم   ك ػترـك بػنلراجات دػبط األداة مػف حيػث صػدقها كثباتهػا، 
 مف لز يف لزج يتحدث  ف الريادة الملهمة كلزج يتحدث  ػػػػف تكظيؼ مخرلات البحث العلم . 
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 صدق وثبات الستبانة:: رابعاً 

  :ستبانةلاصدق وثبات 

 ، كذلؾ  لى ال حك  تبا ةالاالتحرؽ مف صدؽ كثبات  داة الدرا ة )  تبا ةالايرصد بصدؽ كثبات     
 التال :

 صدق الستبانة:  .1

 ػػتبا ة ل ػػؿ الع اصػػر التػػ  يلػػب  ف تػػدخؿ فػػ  التحليػػؿ مػػف  احيػػة، ككدػػكح إليرصػػد بالصػػدؽ شػػمكؿ ا
فرراتهػػا كمفرداتهػػا مػػف  احيػػة ثا يػػة، بحيػػث ت ػػكف مفهكمػػة ل ػػؿ مػػف ي ػػتخدمها،  مػػا يرصػػد بالصػػدؽ  ف  داة 

ة إذا حػػػددت مػػػدل صػػػبلحية الريػػػاس ترػػػيس مػػػا كدػػػعت لريا ػػػه كال ترػػػيس شػػػيمان آخػػػر، كتيعػػػد الدرا ػػػة صػػػادق
 اختبارات الصدؽ التالية: ثالباح لدرلاتها، كمف  لؿ التحرؽ مف صدؽ  داة الدرا ة،  لر 

 المحكمين "الصدق الظاىري": ستبانة من وجيو نظرإلا صدق . أ

                  حيػػث قػػاـ الباحػػث بعػػرض  داة الدرا ػػة فػػ  صػػكرتها األكليػػة  لػػى ملمك ػػة مػػف المح مػػيف بلػػن  ػػددهـ
  مح مػػان، مختصػػيف فػػ  ملػػاؿ إدارة األ مػػاؿ كالتربيػػة كاللػػكدة كاإلحصػػاج، كالػػذيف قػػامكا بػػدكرهـ بترػػديـ 12)

  تبا ة.إلال ص  كاإلرشاد كتعديؿ كحذؼ ما يلـز  لى فررات ا

كقد طلب الباحث مف المح ميف إبداج آرامهـ ف  مدل مبلممة العبارات لرياس ما كدعت أللله، كمػدل 
العبارات كمدل م ا بة  ؿ  بارة للمحكر الذم ي تم  إليه، كمدل  فاية العبارات لت طيػة  ػؿ كدكح صياغة 

محػػكر مػػف محػػاكر مت يػػرات الدرا ػػة األ ا ػػية، هػػذا باإلدػػافة إلػػى اقتػػراح مػػا يرك ػػه م ا ػػبان كدػػركريان مػػف 
آرامهػػـ فيمػػا يتعلػػؽ  تعػديؿ صػػياغة العبػػارات  ك حػػذفها،  ك إدػػافة  بػػارات لديػػدة ألداة الدرا ػػة، ك ػػذلؾ إبػػداج

 )لي رت بالبيا ػػػات األكليػػػة )الخصػػػامص الشخصػػػية كالكظيفيػػػة المطلكبػػػة مػػػف المبحػػػكثيف ، إلػػػى لا ػػػب مريػػػاس
 (Likert-Scale) ػػػػػتبياف فػػػػػػ  صػػػػػػكرته ال هاميػػػػػػةإل ػػػػػتبا ة، كبػػػػػػذلؾ خػػػػػػرج اإلالخما ػػػػػ  الم ػػػػػػتخدـ فػػػػػػ  ا  
حيػث  ا ػت تحتػكل  لػى بعػض العبػارات المت ػررة،   تبا ةإلكتر زت تكليهات المح ميف  لى ا تراد طكؿ ا 

دػػػا فة بعػػػض  مػػػا  ف بعػػػض المح مػػػيف  صػػػحكا بدػػػركرة ترلػػػيص بعػػػض العبػػػارات مػػػف بعػػػض المحػػػاكر، كا 
 .العبارات إلى محاكر  خرل
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 صدق المقياس: .2

 ستبانة:إلتساق الداخمي لفقرات اإل صدق ا - أ

 ػتبا ة مػع المحػكر الػذم ت تمػ  إلات اؽ الػداخل ، مػدل ات ػاؽ  ػؿ فرػرة مػف فرػرات إليرصد بصدؽ ا
 ػػتطبل ية البػػالن إلا ػػتبا ة  لػػى  ي ػػة الدرا ػػة إلات ػػاؽ الػػداخل  لفرػػرات إلاإليػػه هػػذج الفرػػرة، حيػػث تػػـ ح ػػاب 

رتبػاط بػيف  ػؿ فرػرة كالدرلػة ال ليػة للمحػكر التابعػة لػه  لػى إلا  مفردة، كذلؾ بح ػاب معػامبلت 30حلمها )
 ال حك التال :

 الداخمي لجميع مجالت المحور اقول: القيادة المميمة:  تساقإل اصدق  .1
 

 ت اؽ الداخل  للميع الملاالت المحكر األكؿ: الريادة الملهمةإلا  صدؽ 9لدكؿ رقـ )8

 الدللة معامل الرتباط عدد الفقرات المحاور م.
 0.001 0.854 7 الثرة بال فس –البعد األكؿ  .1
 0.001 0.919 7 إدارة الت يير –البعد الثا    .2
 0.001 0.917 7 تم يف العامليف –البعد الثالث  .3
 0.001 0.857 7  تراتيل إلاالتكله  - البعد رابع .4

 

بػيف  ػؿ ملػاؿ مػف ملػاالت المحػكر األكؿ: الريػادة الملهمػة  رتبػاطاإل  معػامبلت 9يبيف لدكؿ رقػـ )
 ، 0.05رتبػػاط المبي ػػة دالػػة   ػػد م ػػتكل داللػػة )إلاكالمعػػدؿ ال لػػ  للمحػػكر األكؿ، كالػػذم يبػػيف  ف معػػامبلت 

  .0.05حتمالية ل ؿ فررة  قؿ مف )إلاحيث  ف الريمة 

 صدق التساق الداخمي لمبعد اقول: الثقة بالنفس   -
 

 ت اؽ الداخل  للبعد األكؿ: الثرة بال فسإلا  صدؽ 10لدكؿ رقـ )9

 الدللة معامل الرتباط المحاور م.
 0.001 0.860 يي اهـ ف  تعزيز الثرة بال فس لدل العامليف .1
 0.001 0.822 ييحفز كيث    لى  لاح العمؿ .2
 0.001 0.805 تكاله العمؿيي ا د ف  الت لب  لى المشا ؿ الت   .3
 0.001 0.837 يي ا د المريك يف ف  تحمؿ الم يكلية .4
 0.001 0.817 يي ا د ف  تحريؽ طمكحات العامليف ف  الكزارة .5
 0.001 0.861 ييشلع المريك يف  لى طرح آرامهـ كيتربؿ ال رد الب اج م هـ .6
 0.001 0.759 لمريك يه ةكب اجييردـ الت ذية الرالعة بصكرة م تظمة كدقيرة  .7
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رتبػػاط بػػيف  ػػؿ فرػػرات البعػػد األكؿ الثرػػة بػػال فس كالمعػػدؿ ال لػػ  إلا  معػػامبلت 10يبػػيف لػػدكؿ رقػػـ )
 ، حيػػث  ف الريمػػػة 0.05رتبػػاط المبي ػػػة دالػػة   ػػد م ػػتكل داللػػة )إلاللبعػػد األكؿ، كالػػذم يبػػيف  ف معػػامبلت 

  .0.05حتمالية ل ؿ فررة  قؿ مف )إلا

 تساق الداخمي لمبعد الثاني: إدارة التغيير إل اصدق   -


 الداخل  للبعد الثا  : إدارة الت يير ت اؽاإل  صدؽ 11لدكؿ رقـ )10

 الدللة معامل الرتباط المحاور م.
 0.001 0.855 .ييشلع المريك يف  لى المشار ة ف  صياغة الريية الم تربلية للكزارة .1
 0.001 0.800 .المرك ة ف  التخطيط الم بؽ إلدارة الت ييرييرا    .2
 0.001 0.771 .ق اـ الكزارة يدع خطة   كية شاملة للتطكير ت ط  لميع  .3
 0.001 0.840 .بدا ية للت ييرإلاف ار ألييشلع العامليف  لى ترديـ ا راج كا .4
 0.001 0.894 .الت ييرييهيا الم اخ الم ا ب لتد يـ مشار ة العامليف ف   .5
 0.001 0.877 .يشرح  ملية الت يير كتأثيراته كم كغاته كمبرراته للمتأثريف به بش ؿ مباشر .6
 0.001 0.870 .ي تخدـ  دكات كتر يات تحفز اإلبداع لدل ا خريف .7

 

بػيف  ػؿ فرػرات البعػد الثػا   إدارة الت ييػر كالمعػدؿ ال لػ  للبعػد  رتبػاطإلا  معامبلت 11يبيف لدكؿ رقـ )
 ، حيػػػػث  ف الريمػػػػة 0.05رتبػػػػاط المبي ػػػػة دالػػػػة   ػػػػد م ػػػػتكل داللػػػػة )إلاالثػػػػا  ، كالػػػػذم يبػػػػيف  ف معػػػػامبلت 

  .0.05حتمالية ل ؿ فررة  قؿ مف )إلا

 تساق الداخمي لمبعد الثالث: إدارة التغيير إل اصدق   -
 ت اؽ الداخل  للبعد الثالث: تم يف العامليفإلا  صدؽ 12لدكؿ رقـ )11

 الدللة معامل الرتباط المحاور م.
 0.001 0.783 ييفكض الصبلحيات ال افية إل لاز مهاـ كظيفت  .1
 0.001 0.786 يهتـ بنيلاد ك امؿ اتصاؿ حديثة كفعالة .2
 0.001 0.847 بالكدكحتتميز التعليمات الت  يصدرها ف  العمؿ  .3
 0.001 0.796 ييتي  للمكظفيف فرص التعلـ كا ت اب  شياج لديدة ف  ملاؿ العمؿ كيشلع  ليها .4
 0.001 0.781 يعتمد  فاجة العامليف معيارا مهما ف   ظاـ الترقية .5
 0.001 0.821 يي اهـ ف  تبادؿ المعلكمات  بر الم تكيات اإلدارية بصكرة ا  يابية كبدكف  م  كامؽ .6
 0.001 0.810 متيازات المم كحة للعامليف بش ؿ  اف  ككاد إليكازف بيف ا .7
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رتبػػاط بػػيف  ػػؿ فرػػرات البعػػد الثالػػث تم ػػيف العػػامليف كالمعػػدؿ ال لػػ  إلا  معػػامبلت 12يبػػيف لػػدكؿ رقػػـ )
 ، حيػػث  ف الريمػػة 0.05المبي ػػة دالػػة   ػػد م ػػتكل داللػػة ) رتبػػاطإلاللبعػػد الثالػػث، كالػػذم يبػػيف  ف معػػامبلت 

 . 0.05حتمالية ل ؿ فررة  قؿ مف )إلا

 ستراتيجي إلاصدق التساق الداخمي لمبعد الرابع: التوجو   -
 

   صدؽ االت اؽ الداخل  للبعد الرابع: التكله اال تراتيل 13لدكؿ رقـ )12

 الدللة الرتباطمعامل  المحاور م.
 0.001 0.816  تراتيل  للكزارة.إلاييمف بأهمية التخطيط  .1
 0.001 0.909  تراتيلية بدقة  اليةإلايي اهـ بصياغة الخطة  .2
 0.001 0.840 ييمف بأهمية تكدي  ريية الكزارة كر التها للعامليف .3
 0.001 0.882 المحيطة بالكزارةيعتمد  لى ا تراتيليات تت ا ب مػع المت يػرات البيمية  .4
 0.001 0.848 يتبع  يا ات كادػحة مف كلهة  ظر العامليف بالكزارة  .5
 0.001 0.842 .ييف ر خارج بيمة العمؿ المباشرة كيتخذ الررارات ف   ياؽ بيمة العمؿ الشاملة .6
 0.001 0.863 .يعتمد الريية الشاملة طكيلة األمد بدالن مف الريية الديرة قصيرة األلؿ .7

 

 ػػتراتيل  كالمعػػدؿ إلارتبػػاط بػػيف  ػػؿ فرػػرات البعػػد الرابػػع التكلػػه إلا  معػػامبلت 13يبػػيف لػػدكؿ رقػػـ )
 ف   ، حيػػػث0.05رتبػػػاط المبي ػػة دالػػة   ػػد م ػػتكل داللػػة )إلاال لػػ  للبعػػد الرابػػع، كالػػذم يبػػيف  ف معػػامبلت 

  .0.05حتمالية ل ؿ فررة  قؿ مف )إلاالريمة 
 

 الداخمي لجميع فقرات المحور الثاني: مخرجات البحث العممي   تساقإل اصدق  .2
 

العلمًالبحثمخرجات:الثانًالمحورفقراتلجمٌعالداخلًتساقإلاصدقٌوضح(:14)رقمجدول13

 المحاور م.
معامل 
 الرتباط

 الدللة

 0.001 0.732 بحاث الت  يرـك بها العامليف بالكزارة  ك ذات العبلقة.األيكلد مللة  لمية يتـ مف خبللها تلميع ك شر  .1
 0.001 0.752 تد ـ قيادة الكزارة م ظكمة البحث العلم  .2
 0.001 0.858  تفادة مف مخرلات البحث العلم ئلتتكفر م هلية مح مة ل .3
 0.001 0.822 يتر ز اهتماـ الري اج بالدرا ات الت  تفيد تطكير  ملهـ .4
 0.001 0.821 يتـ تطبيؽ  تامل البحث العلم  داخؿ الكزارة .5
 0.001 0.723 دارة العليا  لى حدكر م اقشات االبحاث ذات العبلقة لصال  الكزارةإلاتشلع  .6
 0.001 0.808 ترصد الكزارة ميزا ية خاصة لؤلبحاث العلمية .7
 0.001 0.848 تطكير  ملهـيعتمد ري اج العمؿ  لى  تامل البحث العلم  ف   .8
 0.001 0.822  تفادة مف مخرلات البحث العمل إليكلد ت  يؽ بيف الكزارة كالمي  ات التعليمية مف  لؿ ا .9
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 المحاور م.
معامل 
 الرتباط

 الدللة

 0.001 0.837  تفادة مف ال تامل العملية الت  تتكصؿ لها الدرا اتإليتـ تش يؿ لل ة لم اقشة  بؿ ا 10
 0.001 0.844  مؿ حكؿ األبحاث الخاصة بالعمؿترـك الكزارة بعرد محادرات ككرش  11
 0.001 0.841 تشلع الكزارة مكظفيها  لى إ داد الدرا ات الت  تهتـ بمعاللة مشا ؿ العمؿ 12
 0.001 0.799 يكلد د ـ مادم للمكظفيف الذيف يركمكف بن داد درا ات  ليا تخص  مؿ الكزارة 13
شرافية مف الدرا ات الت  تخص  ملهـ.إلمف قبؿ المدراج ف  الكظامؼ ا  تفادةإليتـ ا 14  0.814 0.001 
 0.001 0.852 تحتكم الم تبة بش ؿ  اف   لى  بحاث كدرا ات تخدـ العمؿ 15
 0.001 0.801 تعمؿ الكزارة  لى تكليه الباحثيف  لى ا تهداؼ المشا ؿ الت  تكاله الكزارة مف خبلؿ درا اتهـ 16
ا الكزارةله  تت اكؿ المشا ؿ الت  تك ترـك الكزارة بطبا ة ك شر األبحاث المميزة الت 17  0.821 0.001 

ر الثػػا  : مخرلػػات البحػػث العلمػػ  رتبػػاط بػػيف  ػػؿ فرػػرات المحػػك إلا  معػػامبلت 14يبػػيف لػػدكؿ رقػػـ )
 ، حيػث  ف 0.05المبي ة دالة   ػد م ػتكل داللػة ) رتباطإلاالمعدؿ ال ل  للمحكر، كالذم يبيف  ف معامبلت ك 

  .0.05حتمالية ل ؿ فررة  قؿ مف )إلاالريمة 

 :Reliabilityثبات فقرات الستبانة سادسًا: 

                  ػػػػتبا ة  فػػػػس ال تيلػػػػة لػػػػك تػػػػـ إ ػػػػادة تكزيػػػػع اال ػػػػتبا ة   ثػػػػرإلا ػػػػتبا ة  ف تعطػػػػ  هػػػػذج إلايرصػػػػد بثبػػػػات 
 ػػتبا ة ك ػػدـ ت ييرهػػا إلا ػػتررار فػػ   تػػامل إلامػػف مػػرة تحػػت  فػػس الظػػركؼ كالشػػركط،  ك بعبػػارة  خػػرل يع ػػ  

بش ؿ  بير فيما لك تـ إ ػادة تكزيعهػا  لػى األفػراد  ػدة مػرات خػبلؿ فتػرات زم يػة معي ػة، كللتحرػؽ مػف ثبػات 
ريرتيف همػػا: التلزمػػة ال صػػفية  ػػتطبل ية  ف ػػها بطػػإلا ػػتبا ة الدرا ػػة  لريػػت خطػػكات الثبػػات  لػػى العي ػػة إ

 كمعامؿ  لفا  رك باخ.

 :Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية  -1

تـ إيلاد معامؿ ارتباط بير كف بيف معدؿ األ ملة الفردية الرتبة كمعػدؿ األ ػملة الزكليػة الرتبػة ل ػؿ بعػد 
                     كف للتصػػػػػػػػػػحي رتبػػػػػػػػػػاط با ػػػػػػػػػػتخداـ معامػػػػػػػػػػؿ ارتبػػػػػػػػػػاط  ػػػػػػػػػػبيرماف بػػػػػػػػػػراإلاكقػػػػػػػػػػد تػػػػػػػػػػـ تصػػػػػػػػػػحي  معػػػػػػػػػػامبلت 

(Spearman-Brown Coefficient :ح ب المعادلة التالية   

  يبػػيف  ف ه ػػاؾ معامػػؿ 6حيػػث )ر  معامػػؿ االرتبػػاط، كقػػد بػػيف لػػدكؿ رقػػـ ) معامػػؿ الثبػػات = 
 مػا كا ػتخدـ  ، ػتبا ة ب ػؿ طمأ ي ػةإلا تبياف، مما يطممف الباحث  لػى ا ػتخداـ إلاثبات  بير   بيان لفررات 

   ف معػامبلت 7 تبا ة  طريرػة ثا يػة لريػاس الثبػات كقػد بػيف لػدكؿ رقػـ )إلاطريرة  لفا  رك باخ لرياس ثبات 
  تبا ة ب ؿ طمأ ي ة. إلاالثبات مرتفعة مما يطممف الباحث  لى ا تخداـ 

1

2

ر

ر



 

86 
 

 

 ال صفية  ك  رك باخ  لفا : يكد  معامؿ الثبات )طريرة التلزمة 15لدكؿ رقـ )14

 سبيرمان براون كرونباخ ألفا عدد الفقرات المجالت م
 القيادة المميمة أوًل:

 0.766 0.797 7 الثرة بال فس –البعد األكؿ  .1
 0.770 0.800 7 إدارة الت يير –البعد الثا    .2
 0.749 0.794 7 تم يف العامليف–البعد الثالث  .3
 0.789 0.802 7  تراتيل اإلالبعد رابع: التكله  .4
 0.741 0.760 28 اإللمال  .5

 0.747 0.770 17 ثانيًا: مخرجات البحث العممي
 0.758 0.901 45 دور القيادة المميمة في توظيف مخرجات البحث العممي

                  صػادقة فػ  قيػاس  ػتبا ةإلاكي تخلص الباحث مف  تامل اختبارم الصدؽ كالثبات  ف  داة الدرا ة )
ما كدعت لريا ه،  ما   ها ثابتة بدرلة  الية لدان، ما ييهلها لت كف  داة قياس م ا بة كفا لػة لهػذج الدرا ػة 

  تبا ة ف  صكرتها ال هامية. إلاكيم ف تطبيرها بثرة، كبذلؾ ت كف 

 :  المستخدمةسابعًا: اقساليب اإلحصائية 

 ػتخداـ إ  كقػد تػـ spss لى   ملة الدرا ة تـ ا تخداـ الرزمػة اإلحصػامية للعلػـك االلتما يػة ) كلئللابة
 األ اليب اإلحصامية التالية:

  بة الممكية كالمتك ط الح اب . إحصاميات كصفية م ها: ال .1
 ت.المتك ط الح اب  ) الكزف ال  ب  : كيفيد ف  معرفة مردار ال  بة الممكية ل ؿ ملاؿ مف الملاال .2
 . تبا ةإلا : لمعرفة ثبات فررات coranvachs Alphaمعامؿ  لفا  رك باخ ) .3
 المعيارم.  حراؼإلا .4
 ػػتبا ة إلا : كي ػتعمؿ للتأ ػػد مػػف  ف Split half methodsمعامػؿ الثبػػات بطريرػػة التلزمػة ال صػػفية ) .5

 لديها درلات ثبات مرتفعة.
 : للتحرػؽ مػف صػدؽ االت ػاؽ الػػداخل  person correlation Coeffcientمعامػؿ ارتبػاط بير ػكف ) .6

 رتباط.إلا تبا ة كالرياس لدرلة ئلكالدرلة ال لية ل إل تبا ةابيف فررات 
 ف  إلراج التحليبلت اإلحصامية لبلزمة للدرا ة.  LSD One –Way ANOVA)ختبار إ .7
 ط .تـ ا تخداـ اال حدار الخ .8
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 م مخص الفصل:

تحريران ألهداؼ الدرا ة، ك ذلؾ للتمهيد للدرا ة الميدا يػة البلزمػة الختيػار فردػيات الدرا ػة كاإللابػة 
 لػػػى ت ػػػايالتها، قػػػاـ الباحػػػث فػػػ  هػػػذا الفصػػػؿ بتحديػػػد المػػػ هل الميتبػػػع فػػػ  الدرا ػػػة، كهػػػك المػػػ هل الكصػػػف  

تػػـ ا تمػػادج للدرا ػػة، كتػػـ تحديػػد التحليلػػ ، ك  ػػباب اختيػػارج، كمصػػادر لمػػع البيا ػػات األكليػػة كالثا كيػػة التػػ  
 –ميلتمػػع الدرا ػػة الم ػػكف مػػف العػػامليف مػػف  صػػحاب الكظػػامؼ اإلشػػرافية فػػ  كزارة الداخليػػة كاألمػػف الػػكط   

 شػػرافية مػػف العػػامليفإلا  مكظفػػان مػػف  صػػحاب الكظػػامؼ 204الشػػؽ المػػد  ، كقػػدـ تػػـ تحديػػد حلػػـ العي ػػة بػػػػ)
 ػػتبا ة  إلاداة الدرا ػػة الرمي ػػية للمػػع البيا ػػات )رؽ الباحػػث أل) رمػػيس ق ػػـ حتػػى ك يػػؿ كزارة ، كمػػف ثػػـ تطػػ 

 تطبل ية التلريبية كاختبارهػا، ثػـ إلاك بب اختيارها كخطكات ب امها، كبعد ذلؾ ت اكؿ خطكات تطبيؽ العي ة 
الػػداخل ،  ت ػاؽإلامػف خػبلؿ) صػدؽ الميح مػيف، صػدؽ   ػػتبا ةإلات ػاكؿ الباحػث طػرؽ اختيػار صػدؽ كثبػات 

معامػػػؿ  لفػػػا  رك بػػػاخ، كطريرػػػة التلزمػػػة ال صػػػفية ، كفػػػ  ال هايػػػة ا ػػػتعرض الباحػػػث المعاللػػػات اإلحصػػػامية 
   الم تخدمة ف  الدرا ة.
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 الفصل الخامس

 التحميل والنقاش

 .مردمة 
  كال: الكصؼ اإلحصام  لعي ة الدرا ة. -
 الدرا ة.ثا يا: تحليؿ البيا ات كاإللابة  لى ت ايالت  -
 كم اقشتها. ثالثا: اختبار الفرديات -
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 : مقدمة

يت اكؿ هذا الفصؿ  ردان لتحليؿ البيا ات كاختبار فرديات الدرا ػة، مػف حيػث الكصػؼ االحصػام  
 ختيػارا  لعي ة الدرا ة، كتحليؿ بيا ات كمحاكر إدارة الهدـ الخبلؽ، كتحليػؿ بيا ػات كمحػاكر لػكدة الخػدمات، ك 

 كاالخػػػػتبلؼ تفػػػػاؽإلاالفردػػػػيات المتعلرػػػػة بالدرا ػػػػة، ك يدػػػػان م اقشػػػػة كتف ػػػػير  تػػػػامل الدرا ػػػػة، كبيػػػػاف  كلػػػػه 
 مع الدرا ات ال ابرة. 

 التحميل الوصفي لمتغيرات الدراسة:أوًل: 

  (Sample K-S-1 ػػػمر كؼ –ير ػػػز هػػػذا المبحػػػث  لػػػى  تػػػامل ا ػػػتخداـ اختبػػػار) كلملركؼ 
تحليػػؿ ا ػػتلابات  فػػراد  ي ػػة  تػػـلمعرفػػة  ف البيا ػػات تتبػػع التكزيػػع الطبيعػػ  مػػف  دمػػه، باإلدػػافة إلػػى ذلػػؾ 

الباحػث بعػرض كتحليػؿ اإللابػات  ػف  ػؿ مت يػر  لػى  كقاـالدرا ة  حك مت يرات الدرا ة الم ترلة كالتابعة، 
لػػؾ بعػػد  ػػرض اللػػداكؿ اإلحصػػامية تف ػػير تلػػؾ ال تػػامل، كذ تػػـحػػدة، للكصػػكؿ إلػػى ا ػػت تالات تػػرتبط بػػه، ثػػـ 

 ختبارات.إلاالت  تكد   تامل 

 ((:(Sample K-S -1سمرنوف–اختبار التوزيع الطبيعي )اختبار كولمجروف -1

  لمعرفػػة هػػؿ تتبػػع البيا ػػات (Sample K-S -1 ػػمر كؼ –ا ػػتخدـ الباحػػث اختبػػار ) ػػكلملركؼ 
ختبػػػارات العلميػػػة إلاالتكزيػػػع الطبيعػػػ   ـ ال؟ كهػػػك اختبػػػار دػػػركرم فػػػ  حالػػػة اختبػػػار الفردػػػيات ألف معظػػػـ 

   ف ي كف تكزيع البيا ات طبيعيان. تشترط 

  Sample Kolmogorov-Smirnov-1  يكد  اختبار التكزيع الطبيع  )16لدكؿ رقـ )15

 القيمة الحتمالية Zقيمة  عدد الفقرات المحاور
 0.081 0.105 28 الريادة الملهمة

 0.074 0.104 17 مخرلات البحث العلم 
 0.097 0.112 45 دكر الريادة الملهمة ف  تكظيؼ مخرلات البحث العلم 

      0.05  بػر مػف  محػاكرالحتماليػة ل ػؿ إلاختبار، حيث  ف الريمة إلا   تامل 16)كيكد  اللدكؿ رقـ   
sig.05.0 .العمليةختبارات إلا)                 ، كهذا يدؿ  لى  ف البيا ات تتبع التكزيع الطبيع  كيلب ا تخداـ  
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 :أوًل: البيانات الشخصية الخاصة بالعاممين

الشخصٌةللبٌاناتتبعا العٌنةأفرادتوزٌعٌوضح(17)رقمجدول16

 النسبة العدد البيان م.
 الجنس .1

 24.2 40   ثى
 75.8 125 ذ ر

 100.0 165 الملمكع
 العمر .2

 14.1 23   ة 30 قؿ مف 
 49.7 81   ة 40الى  قؿ مف  30مف 
 26.4 43   ة 50الى  قؿ مف  40مف 

 9.8 16   ة فأ ثر 50
 100.0 136 الملمكع

 الخبرة .3
 11.7 19   كات 6الى  قؿ مف  3مف 
 44.2 72   كات 10الى  قؿ مف  6مف 
 23.3 38   ة 15الى  قؿ مف  10مف 

 20.9 34   ة 15  ثر مف 
 100.0 163 الملمكع

 المسمى الوظيفي .4
 8.2 13 مدير  اـ ك امب مدير  اـ

 24.7 39 مدير دامرة
 13.9 22  امب مدير دامرة
 40.5 64 رميس ق ـ
 12.7 20 رميس شعبة
 100.0 158 الملمكع

 المؤىل العممي .5
 15.2 25  قؿ مف درلة الب الكريكس

 73.3 121 ب الكريكس
 11.5 19 درا ات  ليا
 100.0 165 المجموع
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 :ما يمي يتضح من الجدول السابق

  اإل ػػاث%  ػػا كا مػػف 24.2بي مػػا  الػػذ كرمػػف الم ػػتليبيف للدرا ػػة  ػػا كا مػػف  75.8% ف مػػا   ػػبته ،
فػػ  كزارة الداخليػػة  ف    ثػػر الكظػػامؼ اإلشػػرافية  إلػػى الػػذ كر ػػبب ارتفػػاع   ػػبة   ف ويعــزو الباحــث
  بي مػا  ػدد اإل ػاث 175، حيػث يبلػن  ػدد الػذ كر )ه  مػف الػذ كرالشؽ المد    –كاألمف الكط   

 المصػا ب كالمشػاؽ تحمػؿ  لػى  ف ػية ل ديان كقػدرة لهدان طلب يتف طبيعة العمؿ ذلؾ أل، ك   32)
كلذلؾ  ا ػت   ػبة  ـلترديـ الخدمات له الحت اؾ مع المرالعيف كالمكاط يفاك يدان ب بب المه ة،  ف 

  .اإل اث ثر مف   الذ كر
 

  49.7  ة بل ت  40مف إلى  30 ف   بة مف تراكحت   مارهـ ما بيف). % 
 قػؿ مػف   إلػى 30) بػيفمػا الدار ػة   مػارهـ   ي ػة مػف (49.7%)   ػبته  ف مػا الباحـث زوويعـ 
ـ ، كتػػدرلكا بالعمػػؿ 2007 ر ػػاـ )إلاالتحرػػكا بالعمػػؿ بعػػد  حػػداث هػػـ   يرلػػع ذلػػؾ إلػػى  ، ػػ ة  40)

 .، كلذلؾ  ا ت هذج الفمة العمرية األ ثر  صيبا مف العي ةبش ؿ قا ك  
 

 ة  10-15    كات تليها مف له خبرة )6-10تتراكح ما بيف ) مليف ف ال  بة األ بر لخبرة العا   

  44.2%) ب  ػبة األكلػى المرتبػة   احتلػت6-10مف) ػ كات خبرة مف لديهـ  ف   بة ثالباحويعزو 
   ػػبة مػػف لديػػه خبػػرة  ك ف  ،(2007الفل ػػطي   اال ر ػػاـ بعػػد غػػالبيتهـ تكظيػػؼ إلػػى   ػػه لػػرل

 العليػػػا الػػػذيف برػػػكا  الم ػػػميات  إلػػػى   هػػػـ مػػػف المػػػكظفيف  صػػػحاب %23.3)هػػػ   ػػػ ة  15-10مػػػف)
 .شؽ المد  ال -كزارة الداخلية العليا ب ر اـ كهـ مف يحتؿ الم اصب إلابعد 

  كه    لى   بة.(40.5%) ف  اللهاز بل ت  رئيس قسم لم مىاأل بر  ا ت   بة لا ف 
، كهػػذا يت ا ػػب مػػع طبيعػػة الشػػؽ المػػد   –كزارة الداخليػػة ال  ػػبة فػػ  هي ليػػة  ارتفػػاع ويعــزو الباحــث

مػػف إدارات متعػددة، ك ػػؿ إدارة مػػف دكامػػر ، حيػػث تت ػكف الهيا ػػؿ الت ظيميػػة للػػكزارةالهيا ػؿ الت ظيميػػة 
  ػؿ الت ظيمػ  دة، ك ؿ دامرة يكلد بها  ق اـ مختلفة، كبالتال  فاألمر طبيع  كفؽ الب ػاج المهتبػع للهي

 .ةت بؽ الد يا كه  م مى رميس شعب ، كهـ يمثلكف اإلدارة الت الكزارةف  
 

  كه    لى   بة.(73.3%)  ف   بة الحاصليف  لى درلة الب الكريكس ف  اللهاز بل ت 

 درلة  ليها يشترط للحصكؿ التخصصية إلى  ف معظـ الكظامؼ ارتفاع هذج ال  بة الباحث عزووي
 بات الشؽ المد   –بكزارة الداخلية  العمؿ المتعلؽ  ف إلى الب الكريكس  حد  د ى، كقد ييعزل ذلؾ

 .الكظامؼ ف  كالتعييف ختيارالا   د مهـ  معيار  ليه  تمادالاك العلم ،  الميهؿ   اس  لى يرـك
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 :ات واإلجابة عمى تساؤلت الدراسةتحميل البيان: ثانياً 

الدرا ة  مش لة حكؿ إليها التكصؿ تـ الت  اإلحصامية ال تامل ألهـ كتحليؿ  رض الفصؿ هذا يت اكؿ
 هذا يتدمف لذلؾ " دور القيادة المميمة في توظيف مخرجات البحث العممي"إلى  للتعرؼ تهدؼ كالت 

  كتف يرها. الفرديات اختبارا ملة الدرا ة ك   تامل الفصؿ

 القيادة المميمة ومناقشتو: مجالتحميل فقرات 

    بعد اقول "الثقة بالنفس":ال   أوًل:

كالذم يبيف آراج  فراد  ي ة   10)للعي ة الكاحدة كال تامل مبي ة ف  لدكؿ رقـ  tتـ ا تخداـ اختبار 
 البعد األكؿ الثرة بال فس.الدرا ة ف  فررات 

 

   تحليؿ لفررات البعد األكؿ: الثرة بال فس18لدكؿ رقـ )17
 

 م.
 

الوسط  البيان
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

النحراف 
 المعياري

 tقيمة 
القيمة 
 الحتمالية

 الترتيب

 2 0.000 15.940 0.8 78.4 3.9 يي اهـ ف  تعزيز الثرة بال فس لدل العامليف .1
 1 0.000 16.295 0.7 78.6 3.9 ييحفز كيث    لى  لاح العمؿ .2

3. 
يي ػػا د فػػ  الت لػػب  لػػى المشػػا ؿ التػػ  تكالػػػه 

 العمؿ
3.9 77.8 0.7 16.508 0.000 3 

 4 0.000 14.052 0.8 77.2 3.9 يي ا د المريك يف ف  تحمؿ الم يكلية .4

5. 
فػػػػػ  يي ػػػػػا د فػػػػػ  تحريػػػػػؽ طمكحػػػػػات العػػػػػامليف 

 الكزارة
3.7 74.2 0.8 11.291 0.000 6 

ييشػػػػلع المريك ػػػػيف  لػػػػى طػػػػرح آرامهػػػػـ كيتربػػػػؿ  .6
 5 0.000 12.101 0.8 75.8 3.8 ال رد الب اج م هـ

7. 
ييرػػػدـ الت ذيػػػة الرالعػػػة بصػػػكرة م تظمػػػة كدقيرػػػة 

 لمريك يه ةكب اج
3.7 74.0 0.8 11.147 0.000 7 

  0.000 74.260 12.8 76.6 3.8 جميع الفقرات
 

 %  76.6) الثقـــة بـــالنفس"  تبػػػيف ال تػػػامل  ف الػػػكزف ال  ػػػب  للبعػػػد األكؿ "18مػػػف خػػػبلؿ لػػػدكؿ )
هػ    ك 0.000) الحتماليػةا% ك ا ػت الريمػة 60.0   م   بر مػف 3الريمة المفتردة العدد )مف كه    بر  

الػى ذلػؾ ويعزو الباحـث     كهذا يع    ف ا تلابات المبحكثيف  لى هذا البعد  ا ت إيلابيػة0.05 قؿ مف )
كالتػ   ػاهمت لػدل ري ػاج  ل التدريبيػة التػ  قػدمتها الػكزارةمكا بة الحداثة ك التطكر اإلدارم مف خػبلؿ البػرام

مػػف خػػبلؿ  ،كلػػدل المريك ػػيف  العمػػؿ  لػػى تحػػديث الف ػػر كالتطبيػػؽ اإلدارم  ػػعيان لتعزيػػز ثرافػػة الريػػادة لػػديهـ
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 إشػػػػرافيهف فػػػػ  كزارة الداخليػػػػة الشػػػػؽ المػػػػد   مػػػػف يشػػػػ لكف كظامفػػػػان هػػػػذج ال تػػػػامل ي ػػػػت تل الباحػػػػث  ف العػػػػاملي
ي اهمكف كيد مكف بعد الثرة بال فس لدل العامليف  لمان بػأف الػكزف ال  ػب  لبعػد الثرػة بػال فس  ػاف ليػدان الػى 

  ظهػػػرت  تػػػامل الدار ػػػة كالتػػػ    2014) بػػػك يك ػػػؼ،   ػػػبلن مػػػف هػػػذج ال تػػػامل مػػػع درا ػػػة اتفقـــتو   حػػػد  بيػػػر
   ظهػػػرتكالتػػػ     2009) لػػػ ،كدرا ػػػة  % 83.92) التػػػ   ظهػػػرت الثرػػػة بػػػال فس ف م ػػػتكل الثرػػػة بػػػال فس 

  %(81.38بال فس  ف م تكل الثرة 

 ":إدارة التغيير"البعد الثاني  ثانيًا:

كالذم يبيف آراج  فراد  ي ة   11)للعي ة الكاحدة كال تامل مبي ة ف  لدكؿ رقـ  tتـ ا تخداـ اختبار 
 رات البعد الثا   إدارة الت يير.الدرا ة ف  فر

   تحليؿ لفررات البعد الثا  : إدارة الت يير19لدكؿ رقـ )18

 
 م.

 

 البيان
الوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

النحراف 
 المعياري

 tقيمة 
القيمة 
 الحتمالية

 الترتيب

المريك ػػيف  لػػى المشػػار ة فػػ  صػػياغة ييشػػلع  .1
 .الريية الم تربلية للكزارة

3.5 70.6 1.0 7.018 0.000 4 

ييرا ػػػػػ  المرك ػػػػػة فػػػػػ  التخطػػػػػيط الم ػػػػػبؽ إلدارة  .2
 .الت يير

3.5 70.8 0.8 8.363 0.000 3 

يدع خطة   كية شاملة للتطكير ت ط  لميع  .3
 1 0.000 9.448 0.9 72.6 3.6 .ق اـ الكزارة 

ف ػػػػػػار ألييشػػػػػلع العػػػػػامليف  لػػػػػػى ترػػػػػديـ ا راج كا .4
 .بدا ية للت ييرإلا

3.6 72.2 0.9 9.154 0.000 2 

ييهيا الم اخ الم ا ب لتد يـ مشػار ة العػامليف  .5
 5 0.000 7.582 0.9 70.0 3.5 .ف  الت يير

يشػػػػػػػرح  مليػػػػػػػة الت ييػػػػػػػر كتأثيراتػػػػػػػه كم ػػػػػػػكغاته  .6
 .كمبرراته للمتأثريف به بش ؿ مباشر

3.4 68.2 0.9 5.842 0.000 6 

ي ػػػػػتخدـ  دكات كتر يػػػػػات تحفػػػػػز اإلبػػػػػداع لػػػػػدل  .7
 .ا خريف

3.4 67.2 1.0 4.477 0.000 7 

  0.000 56.819 15.3 70.2 3.5 جميع الفقرات
 

%  كهػػ  70.2) إدارة التغييــر"  تبػيف ال تػػامل  ف الػػكزف ال  ػب  للبعػػد الثػػا   "19مػف خػػبلؿ لػػدكؿ )
  كهػػ   قػػؿ 0.000) حتماليػػةالا% ك ا ػػت الريمػػة 60.0   م   بػػر مػػف 3الريمػػة المفتردػػة العػػدد )مػػف   بػػر 
هػذج  ف  بػرغـويعزو الباحـث     كهذا يع    ف ا تلابات المبحكثيف  لى هذا البعد  ا ت إيلابية0.05مف )
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 حػػك إدارة  لبل طػػبلؽك شػػر ثرافػػة الت ييػػر  ،ال  ػػبة ليػػدة إال  ف إدارة الت ييػػر بحالػػة إلػػى مزيػػدان مػػف التطػػكير
هػذج الدرا ػة  اتفقـتكقػد  كالكصكؿ إلى ت يير حريرػ  داخػؿ المي  ػة ،مع مفاهيـ الريادة ضال تتعار تطكيرية 

الريػػػاـ فػػػ   مليػػػة بدارة العليػػػا للػػكزارة إلاكالتػػ   ػػػاف مػػػف  هػػـ  تاملهػػػا إف دكر  ، 2012مػػع درا ػػػة ) الرقػػػب، 
 ف ق ا ػػػات العػػػامليف حػػػكؿ  مليػػػة ك  كيحتػػػاج إلػػػى تطػػػكير كت ميػػػة فػػػ  مختلػػػؼ اللكا ػػػب،  الت ييػػػر غيػػػر  ػػػاف

ق ػاـ الػكزارة "  يدػع خطػة  ػ كية شػاملة للتطػكير ت طػ  لميػع    "3فيما لاجت الفررة ) الت يير  ا ت  بيرة،
  3%  كهػك   بػر مػف العػدد )72.6بلن الػكزف ال  ػب  ) ف  المرتبة األكلى ف  ترتيب فررات هذا البعد، حيث

  ممػػا يػػدؿ  لػػى  ف 0.05 ، كهػػ   قػػؿ مػػف )0.000ت ػػاكم ) حتماليػػةالا% ، كالريمػػة 60.0 م   بػػر مػػف )
 ا تلابات المبحكثيف  لى هذج الفررة  ا ت إيلابية.

ي ػتخدـ  دكات كتر يػات تحفػز اإلبػداع لػدل ا خػريف"    كهػ  "7بي ما  ا ت  دعؼ الفرػرات الفرػرة ) 
كهػػ    0.000% كالريمػػة االحتماليػػة للفرػػرة بل ػػت )60.0% كهػػ    بػػر مػػف 67.2الػػكزف ال  ػػب   حيػػث بلػػن
   مما يدلؿ  لى ا تلابات المبحكثيف  لى هذج الفررة  ا ت إيلابية. 0.05 قؿ مف )

 البعد الثالث: تمكين العاممينثالثًا: 
    

كالذم يبيف آراج  فراد  ي ة  12لدكؿ رقـ للعي ة الكاحدة كال تامل مبي ة ف    t)اختبارتـ ا تخداـ   
 الدرا ة ف  فررات البعد الثالث تم يف العامليف.

 

   تحليؿ لفررات البعد الثالث: تم يف العامليف20لدكؿ رقـ )19

 
 م.

 

 البيان
الوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

النحراف 
 المعياري

 tقيمة 
القيمة 
 الحتمالية

 الترتيب

ييفػكض الصػبلحيات ال افيػة إل لػاز مهػاـ  .1
 كظيفت 

3.8 75.4 0.9 11.483 0.000 2 

 4 0.000 10.89 0.8 74.2 3.7 تصاؿ حديثة كفعالةإيهتـ بنيلاد ك امؿ  .2

تتميز التعليمات التػ  يصػدرها فػ  العمػؿ  .3
 بالكدكح

3.8 75.2 0.8 11.725 0.000 3 

4. 
كا ت ػػػػاب ييتػػػػي  للمػػػػكظفيف فػػػػرص الػػػػتعلـ 

 شػػػياج لديػػػدة فػػػ  ملػػػاؿ العمػػػؿ كيشػػػػلع 
  ليها

3.9 77.6 0.8 13.704 0.000 1 

يعتمػػػد  فػػػػاجة العػػػػامليف معيػػػػارا مهمػػػػا فػػػػ   .5
  ظاـ الترقية

3.5 70.4 1.0 6.771 0.000 6 
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6. 
يي ػػػػػػػػاهـ فػػػػػػػػ  تبػػػػػػػػادؿ المعلكمػػػػػػػػات  بػػػػػػػػر 
الم ػػػػػػػتكيات اإلداريػػػػػػػة بصػػػػػػػكرة ا  ػػػػػػػػيابية 

 كبدكف  م  كامؽ
3.6 72.0 0.9 8.755 0.000 5 

7. 
يػػكازف بػػيف االمتيػػازات المم كحػػة للعػػامليف 

 بش ؿ  اف  ككاد 
3.5 70.4 0.9 7.698 0.000 6 

  0.000 64.755 14.1 73.6 3.7 جميع الفقرات
 

ــاممين"  تبػػيف ال تػػامل  ف الػػكزف ال  ػػب  للبعػػد الثالػػث "20مػػف خػػبلؿ لػػدكؿ ) ــين الع %   73.6) تمك
  كهػ   قػؿ 0.000حتماليػة )إلا% ك ا ػت الريمػة 60.0   م   بػر مػف 3كه    بر الريمة المفتردػة العػدد )

                  مػػػع درا ػػػة اتفقـــت كقػػػد     كهػػػذا يع ػػػ   ف ا ػػػتلابات المبحػػػكثيف  لػػػى هػػػذا البعػػػد  ا ػػػت إيلابيػػػة0.05مػػػف )
 يدػػػان مػػػع  اتفقـــت  مػػػا ، 66.35هليػػػة  ػػػاف )ألا دارم فػػػ  المي  ػػػاتإلا   ف كاقػػػع التم ػػػيف 2015)صػػػياـ 

 الهيمػة التدري ػية بلامعػة  ـ   دػاج  التم يف ك بلقته بم تكل الردا مف كلهة  ظػر 2011درا ة )الهذل ،
ييتي  للمكظفيف فرص الػتعلـ كا ت ػاب  شػياج لديػدة فػ  ملػاؿ العمػؿ كيشػلع    "4فيما لاجت الفررة )  الررل

%  كهػك   بػػر مػػف 77.6فػػ  ترتيػب فرػػرات هػػذا البعػد، حيػػث بلػن الػػكزف ال  ػػب  )   ليهػا" فػػ  المرتبػة األكلػػى
  ممػا يػدؿ 0.05 ، كهػ   قػؿ مػف )0.000ت ػاكم ) حتماليػةالا% ، كالريمػة 60.0   م   بػر مػف )3العدد )

 المبحكثيف  لى هذج الفررة  ا ت إيلابية.  تلاباتا لى  ف 

يعتمػد  فػاجة العػامليف    كهما  لى التكال  "7  كالفررة )5بي ما  ا ت  دعؼ الفررات الفررتيف الفررة )  
المم كحػة للعػامليف بشػ ؿ  ػاف  ككادػ  "حيػث بلػن  متيػازاتالايػكازف بػيف  ف   ظػاـ الترقيػة " ك " مهمان  معياران 

  كه   قػؿ مػف 0.000للفررة بل ت ) حتماليةالا% كالريمة 60.0% كه    بر مف 70.4الكزف ال  ب  لهما 
ارتفػػاع  ويعــزو الباحــث ،ا يػػدلؿ  لػػى ا ػػتلابات المبحػػكثيف  لػػى هػػاتيف الفرػػرتيف  ا ػػت إيلابيػػة  ممػػ0.05)

ممػا  ػزز ركح  ،لدم الػكزارة هـ المكارد إيماف الريادة باف المكرد البشرم مف   بة محكر تم يف العامليف إلى 
بال ػػادر البشػػرم كت ميتػػه، كتهيمػػة اإلم ا يػػات البلزمػػة لخلػػؽ ليػػؿ قيػػادم فػػ  الصػػؼ  رترػػاجبلل لػػديهـ  الت ػػافس
  تيلػػػػػػػػػػػة شػػػػػػػػػػػعكرهـ بػػػػػػػػػػػأهميتهـ كدكرهػػػػػػػػػػػـ  للعػػػػػػػػػػػامليفازدادت   ػػػػػػػػػػػبة الردػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػكظيف  لػػػػػػػػػػػذلؾ  ،الثػػػػػػػػػػػا  

 ف   ملية التطكير اإلدارم. 
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 ستراتيجيإلاالبعد الرابع: التوجو رابعًا: 
    

كالذم يبيف آراج  فراد  ي ة  13للعي ة الكاحدة كال تامل مبي ة ف  لدكؿ رقـ  (T)تـ ا تخداـ اختبار
  تراتيل .إلاالدرا ة ف  فررات البعد الرابع التكله 

 

  تراتيل إلا  تحليؿ لفررات البعد الرابع: التكله 21لدكؿ رقـ )20
 

 م.
 

 البيان
الوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

 النحراف
 tقيمة  المعياري

القيمة 
 الترتيب الحتمالية

1. 
يػػػػػيمف بأهميػػػػػة التخطػػػػػيط اال ػػػػػتراتيل  

 .للكزارة
3.8 75.8 0.9 11.827 0.000 1 

2. 
يي ػػػػاهـ بصػػػػياغة الخطػػػػة اال ػػػػتراتيلية 

 بدقة  الية
3.6 72.2 0.9 8.684 0.000 3 

3. 
يػػػػػيمف بأهميػػػػػة تكدػػػػػػي  رييػػػػػة الػػػػػػكزارة 

 كر التها للعامليف
3.6 72.6 0.9 8.998 0.000 2 

4. 
يعتمػػػد  لػػػى ا ػػػتراتيليات تت ا ػػػب مػػػػع 

 4 0.000 8.088 0.9 71.6 3.6 المت يػرات البيمية المحيطة بالكزارة

5. 
يتبع  يا ات كادػػحة مػف كلهػة  ظػر 

 6 0.000 7.366 1.0 70.8 3.5 العامليف بالكزارة

6. 
ييف ر خػارج بيمػة العمػؿ المباشػرة كيتخػذ 

 .بيمة العمؿ الشاملةالررارات ف   ياؽ 
3.6 71.4 0.9 8.026 0.000 5 

يعتمد الريية الشاملة طكيلػة األمػد بػدالن  .7
 .مف الريية الديرة قصيرة األلؿ

3.5 70.8 0.9 7.516 0.000 7 

  0.000 57.008 15.9 72.6 3.6 جميع الفقرات
 

%  72.6) سـتراتيجي"إلاالتوجـو   تبيف ال تامل  ف الكزف ال  ب  للبعػد الرابػع "21مف خبلؿ لدكؿ )
  كهػ  0.000) حتماليػةالا% ك ا ػت الريمػة 60.0   م   بػر مػف 3الريمػة المفتردػة العػدد ) مف كه    بر
ذلػؾ إلػى ويعزو الباحـث     كهذا يع    ف ا تلابات المبحكثيف  لى هذا البعد  ا ت إيلابيػة0.05 قؿ مف )

المتزايد بمبادئ التخطيط  لى م تكل الريادة كالعػامليف، كا تشػار ثرافػة اللػكدة  لػى م ػتكم الريػادة،  الهتماـا
  حػكؿ 2015مػع درا ػة ) المصػرم،  اتفقـتقػد كد مها للعامليف، كتحفيزهـ لتحريؽ الميػزة الت اف ػية للػكزارة، 

فػ  كزارة الداخليػة كاألمػف الػكط   الشػؽ المػد   حيػث  ا ػت بػكزف   ػب    ػتراتيليةالاكاقع ممار ػات الريػادة 
 ػػتراتيل  للػػكزارة" فػػ  المرتبػػة األكلػػى فػػػ  إلايػػيمف بأهميػػة التخطػػيط  "  1فيمػػا لػػاجت الفرػػرة )  86.46%)

    م   بػػػػػر3%  كهػػػػػك   بػػػػػر مػػػػػف العػػػػػدد )75.8ترتيػػػػػب فرػػػػػرات هػػػػػذا البعػػػػػد، حيػػػػػث بلػػػػػن الػػػػػكزف ال  ػػػػػب  )
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  ممػا يػدؿ  لػى  ف ا ػتلابات 0.05 ، كهػ   قػؿ مػف )0.000ت ػاكم ) حتماليةالا% ، كالريمة 60.0مف ) 
يعتمػد الرييػة الشػاملة    كه  "7بي ما  ا ت  دعؼ الفررات الفررة ) ،المبحكثيف  لى هذج الفررة  ا ت إيلابية

% كهػػػ    بػػػر مػػػف 70.8ب  طكيلػػػة األمػػػد بػػػدالن مػػػف الرييػػػة الدػػػيرة قصػػػيرة األلػػػؿ" حيػػػث بلػػػن الػػػكزف ال  ػػػ
  ممػػػا يػػػدلؿ  لػػػى ا ػػػتلابات 0.05  كهػػػ   قػػػؿ مػػػف )0.000كالريمػػػة االحتماليػػػة للفرػػػرة بل ػػػت )  60.0%)

   .ثيف  لى هذج الفررة  ا ت إيلابيةالمبحك 

 تحميل فقرات المحور الثاني: مخرجات البحث العممي
    

كالذم يبيف آراج  فراد  ي ة  14للعي ة الكاحدة كال تامل مبي ة ف  لدكؿ رقـ   (Tتـ ا تخداـ اختبار 
 الدرا ة ف  فررات المحكر الثا   مخرلات البحث العلم .

 
 

   تحليؿ لفررات المحكر الثا  : مخرلات البحث العلم 22لدكؿ رقـ )21

 ـ.
 

 البيان
الوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

النحراف 
 المعياري

 tقيمة 
القيمة 
 الحتمالية

 الترتيب

1. 

يكلػد مللػة  لميػة يػتـ مػف خبللهػا تلميػع 
بحػػػػاث التػػػ  يرػػػػـك بهػػػا العػػػػامليف ألك شػػػر ا

 .بالكزارة  ك ذات العبلقة
2.9 57.4 1.2 -1.475 0.142 13 

2. 
 3 0.000 4.677 0.9 66.8 3.3 تد ـ قيادة الكزارة م ظكمة البحث العلم 

3. 
مػػػػػػف   ػػػػػػتفادةبللتتػػػػػػكفر م هليػػػػػػة مح مػػػػػػة 
 7 0.080 1.761 1.1 62.8 3.1 مخرلات البحث العلم 

4. 
يتر ػػػػز اهتمػػػػاـ الري ػػػػػاج بالدرا ػػػػات التػػػػػ  

 تفيد تطكير  ملهـ
3.2 63.2 1.0 2.061 0.041 6 

5. 
يػػػػتـ تطبيػػػػؽ  تػػػػامل البحػػػػث العلمػػػػ  داخػػػػؿ 

 9 0.160 1.410 1.0 62.2 3.1 الكزارة

6. 

العليػػػػػػػػػػػا  لػػػػػػػػػػػى حدػػػػػػػػػػػكر دارة إلتشػػػػػػػػػػػلع ا
م اقشػػػػات االبحػػػػاث ذات العبلقػػػػة لصػػػػال  

 الكزارة
3.4 67.4 1.0 4.840 0.000 1 

7. 
ترصػػػػػد الػػػػػكزارة ميزا يػػػػػة خاصػػػػػة لؤلبحػػػػػاث 

 العلمية
2.9 57.0 1.1 -1.766 0.079 14 

8. 
يعتمػػػد ري ػػػاج العمػػػؿ  لػػػى  تػػػامل البحػػػث 

 العلم  ف  تطكير  ملهـ
3.1 61.4 1.0 0.817 0.415 12 

9. 
يكلػػػػػػد ت  ػػػػػػيؽ بػػػػػػيف الػػػػػػكزارة كالمي  ػػػػػػات 

 7 0.082 1.752 1.1 62.8 3.1مف مخرلػات   تفادةالاالتعليمية مف  لؿ 
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 البحث العمل 

10. 

  ػػتفادةالايػػتـ تشػػ يؿ لل ػػة لم اقشػػة  ػػبؿ 
مػػػػػف ال تػػػػػامل العمليػػػػػة التػػػػػ  تتكصػػػػػؿ لهػػػػػا 

 الدرا ات
3.2 64.6 1.0 2.983 0.003 5 

11. 
ككرش  مػػؿ ترػػـك الػػكزارة بعرػػد محادػػرات 
 حكؿ األبحاث الخاصة بالعمؿ

3.4 67.0 1.0 4.381 0.000 2 

12. 

تشػػػػػػػػلع الػػػػػػػػكزارة مكظفيهػػػػػػػػا  لػػػػػػػػى إ ػػػػػػػػداد 
الدرا ػػػػػػات التػػػػػػ  تهػػػػػػتـ بمعاللػػػػػػة مشػػػػػػا ؿ 

 العمؿ
3.3 66.2 1.0 4.075 0.000 4 

13. 
يكلد د ػـ مػادم للمػكظفيف الػذيف يركمػكف 

 17 0.001 3.382- 1.1 54.2 2.7 بن داد درا ات  ليا تخص  مؿ الكزارة

14. 

مػػػػػػػف قبػػػػػػػػؿ المػػػػػػػدراج فػػػػػػػػ    ػػػػػػػػتفادةالايػػػػػػػتـ 
شػػػػػرافية مػػػػف الدرا ػػػػػات التػػػػػ  إلالكظػػػػامؼ ا

 .تخص  ملهـ
3.1 62.2 1.0 1.409 0.161 9 

15. 
تحتػػكم الم تبػػة بشػػ ؿ  ػػاف   لػػى  بحػػاث 

 كدرا ات تخدـ العمؿ
2.7 54.8 1.1 -3.002 0.003 16 

16. 

تعمػػػؿ الػػػكزارة  لػػػى تكليػػػه البػػػاحثيف  لػػػى 
ا ػتهداؼ المشػػا ؿ التػ  تكالػػه الػكزارة مػػف 

 خبلؿ درا اتهـ
3.1 62.2 1.1 1.282 0.202 9 

17. 

ترػػػػػػػـك الػػػػػػػكزارة بطبا ػػػػػػػة ك شػػػػػػػر األبحػػػػػػػاث 
المميػزة التػػ  تت ػػاكؿ المشػا ؿ التػػ  تكالهػػا 

 الكزارة
2.8 56.4 1.1 -2.061 0.041 15 

  0.000 44.714 17.1 61.9 3.1 جميع الفقرات
 

%  61.9) مخرجـات البحـث العممـي"تبػيف ال تػامل  ف الػكزف ال  ػب  للمحػكر الثػا   "  22مف خبلؿ لػدكؿ )
  0.000ك ا ػػػت الريمػػػة االحتماليػػػة )  %60.0 )   م   بػػػر مػػػف3الريمػػػة المفتردػػػة العػػػدد ) مػػػف كهػػ    بػػػر

 بأ ػه يعـزو الباحـث يػة  كهذا يع    ف ا تلابات المبحػكثيف  لػى هػذا البعػد  ا ػت إيلاب0.05كه   قؿ مف )
حػػدان  ىال  ف الػػكزف ال  ػػب   ػػاف دػػعيفان الػػإ المبحػػكثيف  ليػػه  ا ػػت إيلابيػػة، ا ػػتلابات ف هػػذا البعػػد رغػػـ  ف 

ـــت، كقػػػد خرلاتػػػهمك اهتمػػػاـ الح كمػػػة بالبحػػػث العلمػػػ   دػػػعؼقػػػد يرلػػػع ال ػػػبب إلػػػى ك  ،مػػػا مػػػع درا ػػػة  اتقف
األ بػر التػ  ترػؼ  امرػان  مػػاـ  فػػاؽ الح ػكم  هػك العربػة إلاف قلػة    كالتػ   ػاف مػف  هػـ  تاملهػا 2015)لػكز،

 فػاؽ  لػى البحػث إلا  كالت   ػاف مػف  هػـ  تاملػه تػد   2009مع درا ة )حلس، واتفقت ما  ،البحث العمل 
دارة العليػا إلاتشػلع    "6الفرػرة ) فيمػا لػاجت ،العلم  ف  اللامعات الفل طي ية ك ذلؾ دكر الرطاع الح ػكم 

بحاث ذات العبلقة لصال  الكزارة " ف  المرتبة األكلى ف  ترتيػب فرػرات هػذا البعػد، أل لى حدكر م اقشات ا
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 حتماليػػةالا% ، كالريمػػة 67.4 م   بػػر مػػف )  3%  كهػػك   بػػر مػػف العػػدد )75.8حيػػث بلػػن الػػكزف ال  ػػب  )
  ممػػا يػػدؿ  لػػى  ف ا ػػتلابات المبحػػكثيف  لػػى هػػذج الفرػػرة  ا ػػت 0.05 ، كهػػ   قػػؿ مػػف )0.000ت ػػاكم )

يكلػػد د ػػـ مػػادم للمػػكظفيف الػػذيف يركمػػكف بن ػػداد    كهػػ  "13لابيػػة. بي مػػا  ا ػػت  دػػعؼ الفرػػرات الفرػػرة )إي
كالريمػػػة   %60.0)كهػػػ   قػػػؿ مػػػف   %54.2)درا ػػػات  ليػػػا تخػػػص  مػػػؿ الػػػكزارة" حيػػػث بلػػػن الػػػكزف ال  ػػػب 

 لػػى هػػذج    ممػػا يػػدلؿ  لػػى ا ػػتلابات المبحػػكثيف0.05  كهػػ   قػػؿ مػػف )0.001للفرػػرة بل ػػت ) حتماليػػةالا
 الفررة  ا ت  لبية. 

 تحميل أبعاد محاور الدراسة:
    

 

   تحليؿ  بعاد محاكر الدرا ة23لدكؿ رقـ )22
 

الوسط  البيان
 الحسابي

الوسيط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 12.9 75.7 73.2 أول : القيادة المميمة
 12.8 80.0 76.6 الثرة بال فس البعد األكؿ

 15.3 74.3 70.2 إدارة الت يير البعد الثا    
 14.1 77.1 73.6 تم يف العامليف البعد الثالث

 15.7 77.1 72.2 التكله اال تراتيل  رابعالالبعد 
 17.0 61.8 61.7 ثانيًا: مخرجات البحث العممي

 12.5 69.8 68.8 دكر الريادة الملهمة ف  تكظيؼ مخرلات البحث العلم 
 

كهػػ    ػػبة ليػػدة لػػدان حيػػث  ف   %73.2)  يكدػػ   ف الػػكزف ال  ػػب  للريػػادة الملهمػػة 23لػػدكؿ )
  %61.7)ك ػػػػػػاف الػػػػػػكزف ال  ػػػػػػب  لمحػػػػػػكر مخرلػػػػػػات البحػػػػػػث العلمػػػػػػ   ،مفهػػػػػػـك الريػػػػػػادة مصػػػػػػطل  لديػػػػػػد

مػػا كتحتػػاج الػػى لهػػد  بيػػر للعمػػؿ  لػػى تكظيػػؼ مخرلػػات البحػػث العلمػػ  األمػػر   ك ػػان  متك ػػطةكهػػ    ػػبة  
للعمػػؿ  لػػى تطػػكير العمػػؿ، بي مػػا  تكظيفػػهالػػذم يتطلػػب العمػػؿ  لػػى  شػػر ثرافػػة البحػػث العلمػػ  للكصػػكؿ الػػى 

 . %68.8)ف ال  ب  إللمال  الدرا ة اف الكز 

 فرضيات الدراسة: ختباراثالثًا: 

الريػػادة   بعػػادتكلػػد  بلقػػة ذات داللػػة إحصػػامية بػػيف ال  :عمــى تــنصالتــي  فرضــيةالجابــة عــن ال  
 ػػػتراتيل   كتكظيػػػؼ مخرلػػػات البحػػػث إلاالملهمػػػة ) الثرػػػة بػػػال فس، إدارة الت ييػػػر، ت مػػػيف العػػػامليف، التكلػػػه 

 الشؽ المد  . –ف  كزارة الداخلية الفل طي ية  العلم 
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 جابة عن السؤال الثالث من خ ل الفرضية التالية والتي تنص عمى: إلاحيث سيتم 

                                     دكر الريػػػادة الملهمػػػة بػػػيف   α≥0.05)ال تكلػػػد  بلقػػػة ذات داللػػػة احصػػػامية   ػػػد م ػػػتكل داللػػػة   
               ػػػتراتيل   كتكظيػػػؼ مخرلػػػات البحػػػث العلمػػػ  إلا) الثرػػػة بػػػال فس، إدارة الت ييػػػر، ت مػػػيف العػػػامليف، التكلػػػه 

 الشؽ المد  . –ف  كزارة الداخلية الفل طي ية 

  حراؼالاك للكصكؿ الى  تامل ذات  بلقة بهذا ال ياؿ قاـ الباحث بح اب المتك ط الح اب   
للعي ة   T) ما تـ ا تخداـ اختبار ، تبا ةبللف   ؿ المحاكر المعيارم كالكزف ال  ب  لدرلات  فراد العي ة 

   لتحليؿ  بعاد كمحاكر الدرا ة.One Sample T testالكاحدة )
 

   يكد  العبلقة بيف محاكر الريادة الملهمة كتكظيؼ مخرلات البحث العلم 24لدكؿ )23

 المحاور م.

 

عدد 
 الفقرات

معامل 
 الرتباط

 الدللة

 

الوزن 
 النسبي

 

 Tقيمة 
 

 
 الترتيب

 1 74.260 %76.6 0.001 0.435 7 الثرة بال فس –البعد األكؿ  .1
 4 56.819 %70.2 0.001 0.494 7 إدارة الت يير –البعد الثا    .2
 2 64.755 %73.6 0.001 0.408 7 تم يف العامليف–البعد الثالث  .3
 3 8.026 %71.4 0.001 0.409 7  تراتيل إلالبعد رابع: التكله ا .4

   %73.2 0.001 0.492 28 الريادة الملهمة
  يكد  ا ه ه اؾ  بلقة طردية ذات داللة إحصامية بيف  بعاد الريػادة الملهمػة كتكظيػؼ 24لدكؿ )

 كهػػػػػػ   قػػػػػػؿ 0.001كالداللػػػػػػة اإلحصػػػػػػامية  0.492مخرلػػػػػػات البحػػػػػػث العلمػػػػػػ  حيػػػػػػث  ا ػػػػػػت قيمػػػػػػة )ر  = 
حصػػؿ  لػػى كزف  "القيــادة المميمــة"كؿ الػػذم يػػ ص  لػػى أل ف درلػػة المكافرػػة  لػػى المحػػكر ا ، 0.05مػػف ) 

 فػػ تطبيػػؽ الريػػادة الملهػػة ل ه ػػاؾ  ثػػركهػػذا يع ػػ    ػػه بم ػػتكل  ػػال  مػػف درلػػات المكافرػػة،  %73.2  ػػب  
ـــــك، مخرلػػػػػات البحػػػػػث العلمػػػػػ  تكظيػػػػػؼ ـــــزو الباحـــــث ذل إلػػػػػى  ف الريػػػػػادة الملهمػػػػػة فػػػػػ  الػػػػػكزارة ت ػػػػػير                ويع

 ػػلكب قيػػادم حػػديث مكا ػػب للتطػػكرات كالت يػػرات كلػػه الرػػدرة  لػػى تفليػػر   حػػك خطػػى  ػػليمة، ك ا ػػت تتبػػع 
فدػؿ، ك ا ػت تعمػؿ داممػان أللػى تحريػؽ اإبدا   ي ػعى إفراد كلعؿ م اخ العمؿ داخؿ الكزارة م اخ ألاطاقات 

 ظمػة المعمػكؿ بهػا داخػؿ أل حػك  مػكذج تطػكيرم يت ا ػب مػع ا كاال طػبلؽ لى التطكير األمثؿ ل شػر ثرافتهػا 
 .الكزارة
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 : تيآلكاوكان ترتيب اقبعاد 

كهػػ    %76.6)بػػكزف   ػػب  األكؿ لػى الترتيػػب  "الثقــة بــالنفس"حػاز البعػػد األكؿ كالػػذم يػػ ص  لػى   1
 فػػػػػػػػػػراد  ي ػػػػػػػػػػة الدرا ػػػػػػػػػػة،  كؿ مػػػػػػػػػػف قبػػػػػػػػػػؿ ألدرلػػػػػػػػػػة  اليػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف المكافرػػػػػػػػػػة  لػػػػػػػػػػى فرػػػػػػػػػػرات البعػػػػػػػػػػد ا

التػػاـ بػػيف الرػػادة فػػ  الػػكزارة كالعػػامليف فيهػػا كيع ػػس الثرػػة  كاال  ػػلاـلػػى الت ػػاغـ إ ويعــزو الباحــث ذلــك
المتبادلػػػة بي همػػػا  مػػػا كيع ػػػس الحػػػرص المشػػػترؾ  لػػػى  لػػػاح كتحريػػػؽ  هػػػداؼ الم ظمػػػة كاتحػػػاد زاكيػػػة 

 ال ظر ف  العمؿ داخؿ الم ظمة، 
  لػػػػػػى الترتيػػػػػػب الرابػػػػػػع بػػػػػػكزف   ػػػػػػب  بلػػػػػػن "إدارة التغييــــــر"حػػػػػػاز البعػػػػػػد الثػػػػػػا   كالػػػػػػذم يػػػػػػ ص  لػػػػػػى   2

 فػػػػراد  ي ػػػػة الدرا ػػػػة،  كهػػػػ  درلػػػػة متك ػػػػطة مػػػػف المكافرػػػػة  لػػػػى فرػػػػرات البعػػػػد مػػػػف قبػػػػؿ   70.2% )
يمػاف -ذلؾ إلى ا تشار ثرافة الت يير فػ  كزارة الداخليػة كاألمػف الػكط   ويعزو الباحث الشػؽ المػد  ، كا 

الريادة بأهمية الت يير ف   ملية التطكير اإلدارم، مػف لهػة  خػرل فػنف الكدػع الرػامـ فػ  الػكزارة لػراج 
 لت يير.   خلؽ شعكر مل  لدل األفراد كالريادة بالحالة كالرغبة ف  ا لتما  الاك الكاقع ال يا   

                   لػػػػػى الترتيػػػػػب الثػػػػػا   بػػػػػكزف   ػػػػػب   تمكـــــين العـــــاممينحػػػػػاز البعػػػػػد الثالػػػػػث كالػػػػػذم يػػػػػ ص  لػػػػػى "   3
 كهػػػػػػ  ليػػػػػػدة، مػػػػػػف المكافرػػػػػػة  لػػػػػػى فرػػػػػػرات البعػػػػػػد مػػػػػػف قبػػػػػػؿ  فػػػػػػراد  ي ػػػػػػة الدرا ػػػػػػة،   %73.6 )بلػػػػػػن

الف ػرم لػديها، كالحػرص الشؽ المد   بأهمية ر س المػاؿ -ذلؾ إل  إدراؾ قيادات الكزارة ويعزو الباحث
  بؿ، كالدفع  حك خلؽ قيادات كا دة لديدة.بشت  ال كزيادة الرد  لديه  لى ت ميته

 لػػػػى الترتيػػػػب الثالػػػػث بػػػػكزف   ػػػػب               ســــتراتيجي"إل"التوجــــو احػػػػاز البعػػػػد الرابػػػػع كالػػػػذم يػػػػ ص  لػػػػى   4
 الدرا ػػػػػػة، كهػػػػػػ  ليػػػػػػدة، مػػػػػػف المكافرػػػػػػة  لػػػػػػى فرػػػػػػرات البعػػػػػػد مػػػػػػف قبػػػػػػؿ  فػػػػػػراد  ي ػػػػػػة  %71.4)بلػػػػػػن
 إتلارهػػافػػ  تحديػػد  ػػتراتيل  فػػ  الػػكزارة إلاذلػػؾ إلػػى إدراؾ  فػػراد العي ػػة لػػدكر التكلػػه  ويعــزو الباحــث 
  تراتيل .إلا

   العبلقة بيف محاكر الريادة الملهمة كتكظيؼ مخرلات البحث العلم 25لدكؿ )24

 المحاور م.
عدد 
 الفقرات

معامل 
 الرتباط

 الدللة

 0.001 0.435 7 الثرة بال فس –البعد األكؿ  .1
 0.001 0.494 7 إدارة الت يير –البعد الثا    .2
 0.001 0.408 7 تم يف العامليف–البعد الثالث  .3
 0.001 0.409 7  تراتيل اإلالبعد رابع: التكله  .4

 0.001 0.492 28 القيادة المميمة
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 ه ه اؾ  بلقة ذات داللة إحصامية بػيف  بعػاد الريػادة الملهمػة كتكظيػؼ مخرلػات    يكد  25لدكؿ )
  كهػػذا 0.05كهػػ   قػػؿ مػػف ) 0.001كالداللػػة اإلحصػػامية  0.492البحػػث العلمػػ  حيػػث  ا ػػت قيمػػة )ر  = 

  ما  تل  ف هذج العبلقة التال :يكد  دكر تطبيؽ الريادة الملهمة ف  تكظيؼ مخرلات البحث العلم  

  بلقػػػػػػػة بػػػػػػػيف الثرػػػػػػػة بػػػػػػػال فس كتكظيػػػػػػػؼ مخرلػػػػػػػات البحػػػػػػػث العلمػػػػػػػ  حيػػػػػػػث  ا ػػػػػػػت قيمػػػػػػػةكلػػػػػػػكد  .1
 .0.05كه   قؿ مف  0.000كالداللة اإلحصامية  0.435)ر  =  

                  كلػػػػػػػكد  بلقػػػػػػػة بػػػػػػػػيف إدارة الت ييػػػػػػػر كتكظيػػػػػػػؼ مخرلػػػػػػػػات البحػػػػػػػث العلمػػػػػػػ  حيػػػػػػػػث  ا ػػػػػػػت قيمػػػػػػػػة .2
 .0.05كه   قؿ مف  0.000كالداللة اإلحصامية  0.494)ر  = 

                  كلػػػػػػكد  بلقػػػػػػة بػػػػػػيف تم ػػػػػػيف العػػػػػػامليف كتكظيػػػػػػؼ مخرلػػػػػػات البحػػػػػػث العلمػػػػػػ  حيػػػػػػث  ا ػػػػػػت قيمػػػػػػة  .3
 .0.05كه   قؿ مف  0.000كالداللة اإلحصامية  0.408)ر  = 

  ػػػػتراتيل  كتكظيػػػػؼ مخرلػػػػات البحػػػػث العلمػػػػ  حيػػػػث  ا ػػػػت قيمػػػػػةإلاكلػػػػكد  بلقػػػػة بػػػػيف التكلػػػػه  .4
 .0.05كه   قؿ مف  0.000كالداللة اإلحصامية  0.409)ر =   
 

 الفرضية الرئيسية الثانية:
القيــادة المميمــة  فــي توظيــف مخرجــات البحــث العممــي لــدى الوظــائف  أبعــادل يوجــد أثــر فــي 

 (.(α ≤ 0.05الشق المدني عند مستوى دللة =  –في وزارة الداخمية  شرافيةإلا
 من خ ل الفرضية التالية والتي تنص عمى:  رابعجابة عن السؤال الإلحيث سيتم ا

                   اإلشػرافيةال يكلد  ثر ف  دكر الريػادة الملهمػة  فػ  تكظيػؼ مخرلػات البحػث العلمػ  لػدل الكظػامؼ 
  .(α ≤ 0.05الشؽ المد     د م تكل داللة =  –ف  كزارة الداخلية 

خطػػػػػ   ثػػػػػر المت يػػػػػر الم ػػػػػترؿ )الريػػػػػادة الملهمػػػػػة                    الختبػػػػار هػػػػػذج الفردػػػػػية تػػػػػـ ا ػػػػػتخداـ تحليػػػػػؿ اال حػػػػػدار ال
 ف معادلػة  : لى المت ير التابع )تكظيػؼ مخرلػات البحػث العلمػ  ، كقػد تبػيف مػف خػبلؿ  تػامل هػذا التحليػؿ

  كهػػػ  ذات داللػػػة إحصػػػامية   ػػػد 53.101المح ػػػكبة ت ػػػاكم ) Fليػػػدة كمربكلػػػة حيػػػث  ف قيمػػػة   حػػػدارالا
 . كهػذا يػدؿ  لػى كلػكد 0.05  كه   قؿ مف )0.000ت اكم ) حتماليةالا  حيث  ف الريمة 0.05م تكل )

ك تكظيػػؼ مخرلػػات البحػػث العلمػػ  ك ف  الملهمػػة بلقػػة مع كيػػة ذات داللػػة إحصػػامية بػػيف م ك ػػات الريػػادة 
 .ليد  حدارالا مكذج 
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Y = 14.059 + 0.651 (x1)  
Y :  تعتبر المتغير التابع توظيف مخرجات البحث العممي  
X1: القيادة المميمة 

 

   يكد  تحليؿ اال حدار الخط  المت ير التابع: تكظيؼ مخرلات البحث العلم .26لدكؿ رقـ )25

معامبلت  المت يرات الم ترلة
  حدارالا

الخطأ 
 المعيار

معامبلت 
  حدارالا

 المعيارية
Beta 

 Tقيمة 
الريمة 

 حتماليةالا
sig. 

م تكل 
الداللة   د 

(0.05  

 داؿ 0.001 2.126  6.631 14.059 الثابت
 داؿ 0.001 0.305 041. 0.717 0.504 الثرة بال فس 

 داؿ 0.001 1.023 196. 2120. 0.712 إدارة الت يير
 داؿ 0.002 1.281 446. 0.460 0.521 التكله اإل تراتيل 
 داؿ 0.000 6.782 0.392 1080. 0.551 الريادة الملهمة

 ANOVAتحليؿ التبايف 
 0.000 حتماليةالاالريمة  F 53.101قيمة اختبار 

الريمة االحتمالية لمعامؿ  R2 0.242قيمة معامؿ  التف ير المعدؿ 
 0.000 التف ير

 

كمف خبلؿ الداللة اإلحصامية يتد    ه يكلد تأثير بيف الريادة الملهمة كتكظيؼ مخرلات البحث 
 βك اف مردار التأثير قيمة  0.05ك ه   قؿ مف  0.000العلم  حيث  ا ت قيمة الداللة اإلحصامية 

لم    بمردار كهذا يع     ه  لما ت ير المت ير التابع ) تكظيؼ مخرلات البحث الع 0.551الت  ت اكم ك 
 StepWiseهذا ك قد تـ ا تخداـ  0.651الريادة الملهمة  بمردار  كحدة كاحدة ت ير المت ير الم ترؿ )

 حيث تـ حذؼ تأثير تم يف المكظفيف لعدـ كلكد  ثر.
 

 الثالثة:الرئيسية الفرضية 

ـــراد العينـــة  حـــول دور  ـــين متوســـطات تقـــديرات أف ـــة إحصـــائية ب  ل يوجـــد فـــروق ذات دلل
  لممتغيـرات الديمغرافيـة )الجـنس  العمـر  (القيادة المميمـة  فـي توظيـف  مخرجـات البحـث العممـي)

 (.(α ≤ 0.05المؤىل العممي  مكان العمل  الوظيفة( عند مستوى دللة 
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 من خ ل الفرضية التالية والتي تنص عمى:  الخامسجابة عن السؤال إلحيث سيتم ا

يف متك ػػطات ترػػديرات  فػػراد العي ػػة  حػػكؿ دكر الريػػادة ال يكلػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػامية بػػ
، الميهػػػؿ الملهمػػػة  فػػػ  تكظيػػػؼ  مخرلػػػات البحػػػث العلمػػػ   للمت يػػػرات الديم رافيػػػة )اللػػػ س، العمػػػر

  .(α ≤ 0.05العلم ، م اف العمؿ، الكظيفة    د م تكل داللة 

ــــين    ــــادةدور الفــــروق اإلحصــــائية ب ــــى تعــــزى العممــــي البحــــث مخرجــــات توظيــــف فــــي المميمــــة القي                                        ال
 .) المتغيرات الديموغرافية(

                ال يكلد فركؽ ذات داللة إحصامية بيف متك طات ترديرات  فراد العي ة  حكؿ دكر الريادة الملهمة .1
 .و الجنس ف  تكظيؼ  مخرلات البحث العلم 

 

  يكد  كلكد فركؽ حكؿ دكر الريادة الملهمة ف  تكظيؼ مخرلات البحث العلم  ف  مت ير 27)لدكؿ 26
 الل س

 الدللة اإلحصائية قيمة ت النحراف المعياري الوسط الحسابي العدد الجنس 
 

 أبعاد القيادة المميمة
  13.56 73.23 125 ذ ر

0.060- 
 

 10.96 73.38 40   ثى 0.953
 

  17.68 60.58 125 ذ ر العمميمخرجات البحث 
1.497- 

 
 15.10 65.24 40   ثى 0.136

 

  13.12 68.46 125 ذ ر المجموع
0.806- 

 
 10.77 70.30 40   ثى 0.421



الريػػػادة   بعػػػاد  يتدػػػ    ػػػه ال يكلػػػد فػػػركؽ إحصػػػامية بػػػيف محػػػاكر الدرا ػػػة ) 27مػػػف خػػػبلؿ لػػػدكؿ )
كهػػذا  0.05حيػػث  ا ػػت قيمػػة الداللػػة اإلحصػػامية   بػػر مػػف  ،اللػػ سلملهمػػة ، مخرلػػات البحػػث العلمػػ   ك ا

 العلم  بش ؿ  اـ. البحثيع    ف الذ كر كاإل اث لهـ  فس ا راج بخصكص الريادة الملهمة كمخرلات 

إلػى  هميػة تكظيفهػا  باإلدػافة الملهمػةإلى  ف  بل الل  يف له دراية  بيرة فػ  مفػاهيـ الريػادة  ويعزو الباحث:
 بحث العمل .ف  مخرلات ال

                         ال يكلػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػامية بػػػيف متك ػػػطات ترػػػديرات  فػػػراد العي ػػػة  حػػػكؿ دكر الريػػػادة الملهمػػػة .2
 .و العمر ف  تكظيؼ  مخرلات البحث العلم 
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البحث العلم  ف  مت ير   يكد  كلكد فركؽ حكؿ دكر الريادة الملهمة ف  تكظيؼ مخرلات 28لدكؿ )27
 العمر

 الدللة اإلحصائية قيمة ف النحراف المعياري الوسط الحسابي العدد العمر 
 

 
أبعاد القيادة 
 المميمة

 13.94 73.39 23   ة 30اقؿ مف 

0.900 

 

0.443 

 

لػػػػى  قػػػػؿ مػػػػف إ 30مػػػػف 
   ة 40

81 71.96 13.65 

لػػػػى  قػػػػؿ مػػػػف إ 40مػػػػف 
   ة 50

43 75.93 10.79 

 13.56 72.41 16   ة فأ ثر 50
 12.98 73.25 163 المجموع

 
 
 

مخرجات البحث 
 العممي

 20.30 62.10 23   ة 30قؿ مف  

2.586 

 

0.060 

 

لػػػػى  قػػػػؿ مػػػػف إ 30مػػػػف 
   ة 40

81 58.30 17.36 

لػػػػى  قػػػػؿ مػػػػف إ 40مػػػػف 
   ة 50

43 64.16 15.52 

 12.05 69.71 16   ة فأ ثر 50
 17.16 61.50 163 المجموع

 
 

 المجموع
 

 14.97 69.12 23   ة 30قؿ مف  

1.576 

 

0.197 

 

لػػػػى  قػػػػؿ مػػػػف إ 30مػػػػف 
   ة 40

81 66.80 12.79 

لػػػػى  قػػػػؿ مػػػػف إ 40مػػػػف 
   ة 50

43 71.48 10.49 

 12.58 71.39 16 سنة فأكثر 50 
 12.61 68.81 163 المجموع 

 

فػػػركؽ إحصػػػامية بػػػيف محػػػاكر الدرا ػػػة )  يعػػػاد الريػػػادة   يتدػػػ    ػػػه ال يكلػػػد 28مػػػف خػػػبلؿ لػػػدكؿ )
كهػذا يع ػ   0.05حيث  ا ت قيمػة الداللػة اإلحصػامية   بػر مػف  ،الملهمة، مخرلات البحث العلم   كالعمر

حػػػث ب ف الفمػػػات العمريػػػة للمشػػػار يف فػػػ  الدرا ػػػة لهػػػـ  فػػػس ا راج بخصػػػكص الريػػػادة الملهمػػػة كمخرلػػػات ال
 العلم  بش ؿ  اـ.

 ف  افة األ مار لها  فس التكلهات ف   همية الريػادة الملهمػة فػ  تكظيػؼ مخرلػات البحػث  الباحث:ويعزو 
 العلم ، األمر الذم يي د ثرافة تكظيؼ  هداؼ البحث العلم  مف خبلؿ قيادة ملهمة.
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 ال يكلد فركؽ ذات داللة إحصامية بيف متك طات ترديرات  فراد العي ة  حكؿ دكر الريادة الملهمة .3
 .و الخبرة   تكظيؼ  مخرلات البحث العلم ف  

 

  يكد  كلكد فركؽ حكؿ دكر الريادة الملهمة ف  تكظيؼ مخرلات البحث العلم  ف  مت ير 29لدكؿ )28
 الخبرة

 
 

 

 الخبرة
 العدد

الوسط 
 الحسابي

النحراف 
 فقيمة  المعياري

الدللة 
 اإلحصائية

 
 

 أبعاد القيادة المميمة

 10.22 70.41 19   ة 6مف قؿ  

0.865 

 

0.461 

 

 10 قؿ مف لى إ 6مف 
   ة

72 73.00 13.07 

 15 قؿ مف لى إ 10مف 
   ة

38 74.14 13.12 

 12.77 75.97 34   ة فأ ثر 15
 12.71 73.58 163 الملمكع

 
 
 

 مخرجات البحث العممي

 14.79 56.28 19   ة 6مف قؿ  

1.437 

 

0.234 

 

 10 قؿ مف لى إ 6مف 
   ة

72 61.50 18.47 

 15 قؿ مف لى إ 10مف 
   ة

38 61.39 16.97 

 15.49 66.26 34   ة فأ ثر 15
 17.21 61.86 163 الملمكع

 
 

 المجموع

 10.13 65.08 19   ة 6مف قؿ  

1.455 

 

0.229 

 

 10 قؿ مف لى إ 6مف 
   ة

72 68.65 13.39 

 15 قؿ مف لى إ 10مف 
   ة

38 69.32 11.77 

 12.00 72.30 34   ة فأ ثر 15 
 12.46 69.15 163 المجموع 



عػػػاد الريػػػادة ب  يتدػػػ    ػػػه ال يكلػػػد فػػػركؽ إحصػػػامية بػػػيف محػػػاكر الدرا ػػػة )  29مػػػف خػػػبلؿ لػػػدكؿ )
كهػذا يع ػ   0.05الملهمة ، مخرلات البحث العلم   كالخبرة حيث  ا ت قيمػة الداللػة اإلحصػامية   بػر مػف 



 

117 
 

حػث العلمػ  ب ف   كات الخبرة للمشار يف ف  الدرا ة لهـ  فس ا راج بخصكص الريادة الملهمػة كمخرلػات ال
 بش ؿ  اـ.

 ف  افػة فمػػات الخبػرة  لهػػا  فػس التكلهػات فػػ   هميػة الريػػادة الملهمػة فػػ  تكظيػؼ مخرلػػات  ويعـزو الباحــث:
تعمؿ  لػى ربػط البحث العلم ، األمر الذم يي د ثرافة تكظيؼ  هداؼ البحث العلم  مف خبلؿ قيادة ملهمة 

 الريادية إلى  همية البحث العلم . افة الم تكيات 

                           متك ػػػطات ترػػػديرات  فػػػراد العي ػػػة  حػػػكؿ دكر الريػػػادة الملهمػػػة  ال يكلػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػامية بػػػيف .4
 ف  تكظيؼ  مخرلات البحث العلم  كالم مى الكظيف 

 

متغٌرفًالعلمًالبحثمخرجاتتوظٌففًالملهمةالقٌادةدورحولفروقوجودٌوضح(31)جدول29

 الوظٌفًالمسمى

 الدللة اإلحصائية فقيمة  المعياري نحرافل ا الوسط الحسابي العدد المسمى الوظيفي 
 
 
 

 أبعاد القيادة المميمة

مدير  اـ ك امب 
 مدير  اـ

13 78.08 8.17 

1.515 

 

0.200 

 

 13.29 72.01 39 مدير دامرة
 13.64 70.81 22  امب مدير دامرة
 13.36 72.02 64 رميس ق ـ

 13.64 78.00 20 شعبة رميس
 13.17 73.11 158 الملمكع

 
 

 
 مخرجات البحث العممي

مدير  اـ ك امب 
 مدير  اـ

13 66.70 13.46 

1.239 

 

0.297 

 

 15.90 62.05 39 مدير دامرة
 22.26 60.43 22  امب مدير دامرة
 16.13 59.30 64 رميس ق ـ
 19.97 67.88 20 رميس شعبة
 17.42 61.83 158 الملمكع

 
 
 

 المجموع

مدير  اـ ك امب 
 مدير  اـ

13 73.78 7.56 

1.785 

 

0.135 

 

 12.23 68.25 39 مدير دامرة
 14.68 66.89 22  امب مدير دامرة
 12.16 67.22 64 رميس ق ـ

 15.39 74.18 20 رميس شعبة 
 12.83 68.85 158 المجموع 
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الريػػػادة   بعػػػاد  يتدػػػ    ػػػه ال يكلػػػد فػػػركؽ إحصػػػامية بػػػيف محػػػاكر الدرا ػػػة ) 30مػػػف خػػػبلؿ لػػػدكؿ )
 0.05الملهمة، مخرلات البحػث العلمػ   كالم ػمى الػكظيف  حيػث  ا ػت قيمػة الداللػة اإلحصػامية   بػر مػف 

                    كهػػذا يع ػػ   ف  افػػة المشػػار يف فػػ  الدرا ػػة مػػف المهػػاـ اإلشػػرافية لهػػـ  فػػس ا راج بخصػػكص الريػػادة الملهمػػة 
 حث العلم  بش ؿ  اـ.بكمخرلات ال

يػػة تكظيػػؼ متػػدرؾ  ه الم ػػمى الػػكظيف إلػػى  ف  افػػة الم ػػتكيات الرياديػػة ب ػػض ال ظػػر  ػػف  يعــزو الباحــث:
 مخرلات البحث العمل  مف خبلؿ قيادة ملهمة.

                 الريػػػادة الملهمػػػةال يكلػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػامية بػػػيف متك ػػػطات ترػػػديرات  فػػػراد العي ػػػة  حػػػكؿ دكر  .5
 .والمؤىل العممي ف  تكظيؼ  مخرلات البحث العلم 

 
متغٌرفًالعلمًالبحثمخرجاتتوظٌففًالملهمةالقٌادةدورحولفروقوجودٌوضح(31)جدول31

 العلمًالمؤهل

 
الوسط  العدد المؤىل العممي

 الحسابي
النحراف 
 المعياري

الدللة  تقيمة 
 اإلحصائية

 
 

 أبعاد القيادة المميمة

 قؿ مف درلة 
 الب الكريكس

25 74.03 13.45 

0.808 

 

0.447 

 

 12.79 73.63 121 ب الكريكس
 13.52 69.70 19 درا ات  ليا
 12.96 73.24 165 الملمكع

 
 

 مخرجات البحث العممي

 قؿ مف درلة 
 الب الكريكس

25 60.47 17.02 
4.538 

 

0.012 

 
 16.48 63.53 121 ب الكريكس
 18.46 51.15 19 درا ات  ليا
 17.15 61.64 165 الملمكع

 
 

 المجموع

 قؿ مف درلة 
 الب الكريكس

25 68.91 13.22 
2.681 

 

0.072 

 
 12.11 69.81 121 ب الكريكس
 13.75 62.69 19 درا ات  ليا
 12.60 68.86 165 المجموع
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الريػػػادة   بعػػػاد  يتدػػػ    ػػػه ال يكلػػػد فػػػركؽ إحصػػػامية بػػػيف محػػػاكر الدرا ػػػة ) 31مػػػف خػػػبلؿ لػػػدكؿ )
الملهمػة ، مخرلػات البحػث العلمػ   بشػ ؿ  ػاـ  كالميهػؿ العلمػ  حيػث  ا ػت قيمػة الداللػة اإلحصػامية   بػر 

، بي مػػا كلػػد فػػركؽ إحصػػامية بػػيف تكظيػػؼ مخرلػػات البحػػث العلمػػ  كالميهػػؿ العلمػػ  حيػػث  ا ػػت 0.05مػػف 
لداللػػػة اإلحصػػػػامية حيػػػث  ا ػػػػت قيمػػػة ا 63.53الفػػػركؽ لصػػػال  حملػػػػة شػػػهادة الب ػػػالكريكس بك ػػػػط ح ػػػاب  

 .0.05من كه   قؿ  0.012
يػػػة تكظيػػػؼ مإلػػػى  ف  افػػػة الم ػػػتكيات الرياديػػػة ب ػػػض ال ظػػػر  ػػػف ميهلهػػػا العلمػػػ  تػػػدرؾ  ه يعـــزو الباحـــث:

 مخرلات البحث العلم .
 

 م مخص الفصل:

حصػػام  للبيا ػػات ك تػػامل الدرا ػػة الميدا يػػة، بهػػدؼ التعػػرؼ  لػػى دكر إلت ػػاكؿ هػػذا الفصػػؿ التحليػػؿ ا
الريػادة الملهمػة فػ  تكظيػؼ مخرلػات البحػث العلمػػ  فػ  كزارة الداخليػة كاألمػف الػكط  ، بػد  الباحػث التحليػػؿ 
بتحليػػػػؿ البيا ػػػػات الشخصػػػػية للمبحػػػػكثيف، كمػػػػف ثػػػػـ تطػػػػرؽ إلػػػػى ت ػػػػايالت الدرا ػػػػة، ك لػػػػاب  ليهػػػػا با ػػػػتخداـ 

اإلحصػػامية الم ا ػػبة، ثػػـ ت ػػاكؿ الفردػػيات كاختباراتهػػا كمػػدل تطابرهػػا  ك اختبلفهػػا مػػع الدرا ػػات  المعاللػػات
 حػدار لتكدػيع العبلقػة بػيف تكظيػؼ مخرلػات البحػػث إلال ػابرة، كفػ   هايػة الفصػؿ ا ػتخدـ الباحػث تحليػػؿ ا

 ربعة  مت ير مي ترؿ.ألالعلم   مت ير تابع، ك بعاد الريادة الملهمة ا

 

 

 

 

 

 

 

 



 

111 
 

 الفصل السادس

 النتائج والتوصيات
 .مردمة 
 .كالن:  تامل الدرا ة  

 طار ال ظرم.إلال تامل المتعلرة با -
 العمل .طار إلباال تامل المتعلرة  -
 ال تامل المتعلرة بأهداؼ الدرا ة. -
 ال تامل المتعلرة بفرديات الدرا ة. -
  تكصيات الدرا ة. :ثا يان 

 الريادة الملهمة .تكصيات متعلرة بالمت ير الم ترؿ )  -
 تكصيات متعلرة بالمت ير التابع ) تكظيؼ مخرلات البحث العلم  . -
 .ثالثا: خطة مرترحة لت فيذ تكصيات الدرا ة 

 الدرا ات المرترحة. -
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 مقدمة: 
طػػار ال ظػػرم كالدرا ػػات ال ػػابرة إلطهػػا بابمػػا خلصػػت إليػػه الدرا ػػة الميدا يػػة كمػػف خػػبلؿ ر  دػػكجفػػ  

كمخرلػػات البحػػث العلمػػ  كالعبلقػػة فيمػػا بي همػػا، يتدػػمف هػػذا الفصػػؿ  ،الملهمػػةالتػػ  ت اكلػػت مكادػػيع الريػػادة 
ملخصػػػان ألهػػػـ ال تػػػامل التػػػ  تكصػػػلت إليهػػػا الدرا ػػػة، ك ػػػذلؾ التكصػػػيات المرترحػػػة لتحريػػػؽ األهػػػداؼ المرلػػػكة 

كتح ػػػيف م ػػػتكل تكظيػػؼ مخرلػػػات البحػػػث العلػػػيـ فػػػ  كزارة  ،كتعزيػػػز  رػػاط الرػػػكل ،كمعاللػػة  رػػػاط الدػػػعؼ
 .الداخلية كاألمف الكط  

 :أوًل: نتائج الدراسة
  النظري:باإلطار النتائج المتعمقة  .1

   .العمؿ بيمة ف  كالت يرات لتطكراتا ةمكا ب يعمؿ  لى حديث قيادم   لكب الملهمة الريادة -
 فػػرادألا طاقػػات تفليػػر  لػػى الرػػدرة لػػه للرامػػد كاإللهػػام  ال ػػي كلكل  التػػأثير ففػػن  مػػا  ػػف كاقػػع العمػػؿ، -

  ال تػػػػامل  فدػػػؿ تحريػػػػؽ إلػػػى األفػػػػراد فيػػػه ي ػػػعى ان بػػػػدا يإ ان م اخػػػ الم ظمػػػػات داخػػػؿ العمػػػػؿ م ػػػاخ لعػػػؿ
 .بأتبا ه الملهـ الرامد تربط مشتر ة ريية خبلؿ مف

بػػػد ت تزحػػػؼ  لػػػى ارة الداخليػػػة المحافظػػػات الل كبيػػػة، ف كز نفػػػرغػػػـ الترػػػدـ ال بيػػػر فػػػ  البحػػػث العلمػػػ   -
اإلم ا يػػػات التػػ  تم ػػ هـ مػػف إ تػػاج بحػػػكث  لميػػة  اليػػة الم ػػتكل، ت ػػػافس  رغػػـ قلػػة ،البحػػث العلمػػ 

 قري اتها ف  العالـ المتردـ.
 

 :حيث أظيرتلمقيادة المميمة  العممي النتائج المتعمقة باإلطار .2
 النتائج العامة: . أ
% حيػػث  ا ػػت متك ػػطات األبعػػاد بالترتيػػب 73.2ال  ػػب  لمحػػكر الريػػادة الملهمػػة الػػكزف بلػػن متك ػػط  -

 ػػػػػتراتيل  إليليػػػػػه التكلػػػػػه ا ،%73.6يليػػػػػه تم ػػػػػيف العػػػػػامليف ، %76.6الثرػػػػػة بػػػػػال فس بػػػػػكزف   ػػػػػب  
 %.70.2ك خيران إدارة الت يير  ،72.2%

 ،ألكلػػى لبعػػد الثرػػة بػػال فسمػػف قبػػؿ المػػدراج كالث ػػاج  لػػى العمػػؿ فػػ  المرتبػػة ا للتحفيػػز بلػػن الػػكزف ال  ػػب  -
لمريك ػػيه بػػػكزف  ةاج%، بي مػػا  ػػاف األدػػعؼ ترػػديـ الت ذيػػة الرالعػػة بصػػكرة م تظمػػة كدقيرػػة كبٌ ػػ78.6
 %.74.0  ب  
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ق ػػاـ الػػكزارة فػػ  بعػػد إدارة الت ييػػر  كدػػع خطػػة  ػػ كية شػػاملة للتطػػكير ت طػػ  لميػػع ل بلػن الػػكزف ال  ػػب  -
% بي مػػا  ا ػػت األدػػعؼ مرتبػػة ا ػػتخداـ  دكات كتر يػػات تحفػػز 72.6 بػػكزف   ػػب  ،فػػ  المرتبػػة األكلػػى

 %.67.2بكزف   ب   اإلبداع لدل ا خريف
للمكظفيف فرص التعلـ كا ت اب  شياج لديػدة فػ  ملػاؿ العمػؿ كيشػلع  ليهػا  بلن الكزف ال  ب  لئلتاحة -

يعتمػػد  بي مػػا  ا ػػت األدػػعؼ مرتبػػة ،%77.6بػػكزف   ػػب  فػػ  بعػػد تم ػػيف العػػامليف فػػ  المرتبػػة االكلػػى 
 %.70.4بكزف   ب    فاجة العامليف معيارا مهما ف   ظاـ الترقية

 ػتراتيل  فػ  المرتبػة إلفػ  بعػد التكلػه ا  ػتراتيل  للػكزارةإلبأهميػة التخطػيط ا لئليمػاف بلن الكزف ال  ب  -
طكيلػػػة األمػػػد بػػػدالن                 %، بي مػػػا  ا ػػػت األدػػػعؼ مرتبػػػة يعتمػػػد الرييػػػة الشػػػاملة75.8 بػػػكزف   ػػػب كلػػػى ألا

 .%70.8مف الريية الديرة قصيرة األلؿ بكزف   ب  
 

 حيث أظيرت: لمخرجات البحث العممي العمميالنتائج المتعمقة باإلطار  -
 %.61.7بلن الكزف ال  ب  لتكظيؼ مخرلات البحث العلم   -
 بحػاث ذات العبلقػػة لصػال  الػػكزارةألدارة العليػا  لػػى حدػكر م اقشػػات اإلع ايتشػػلل بلػن الػػكزف ال  ػب  -

يكلػػد د ػػـ مػػادم للمػػكظفيف  مرتبػػة%، بي مػػا  ا ػػت األدػػعؼ 67.4 بػػكزف   ػػب كلػػى ألفػػ  المرتبػػة ا 
 %.54.4 بكزف   ب الكزارة ؿ الذيف يركمكف بن داد درا ات  ليا تخص  م

 

 النتائج المتعمقة بأىداف الدراسة:  .3

 ال تامل الميتعلرة بأهداؼ الدرا ة  يكد  32لدكؿ ) 31

 مكان ومدى تحقيقو اليدف م.

1. 
ال شػػػػؼ  ػػػػػف كاقػػػػػع الريػػػػػادة الميلهمػػػػة بػػػػػكزارة الداخليػػػػػة كاألمػػػػػف الػػػػػكط   

 الفل طي   _ الشؽ المد  ، برطاع غزة 

يكد   ف الكزف ال  ب  لكاقػع الريػادة الميلهمػة 
كهػػ  درلػػة  بيػػرة ، ا ظػػر لػػدكؿ   73.2بلػػن)
(23  

2. 
إلػػػى كاقػػػػع تكظيػػػؼ مخرلػػػات البحػػػػث العلمػػػ  بػػػكزارة الداخليػػػػة  التعػػػرؼ

 كاألمف الكط   الفل طي   _ الشؽ المد  ، برطاع غزة

يكدػػػػػػػ   ف الػػػػػػػكزف ال  ػػػػػػػب  لكاقػػػػػػػع تكظيػػػػػػػؼ 
 ظػػر    ، 61.7لعلمػػ  بلػن)مخرلػات البحػث ا

  23لدكؿ )

3. 
تحديػػػػػد  بلقػػػػػة الريػػػػػادة الميلهمػػػػػة فػػػػػ  كزارة الداخليػػػػػة كاألمػػػػػف الػػػػػكط  ، 

 رلات البحث العلم  بتكظيؼ مخ

يكدػػػػػػػ  كلػػػػػػػكد  بلقػػػػػػػة طرديػػػػػػػة ذات داللػػػػػػػة 
احصػػامية بػػيف  بعػػاد الريػػادة الملهمػػة كتكظيػػؼ 

  24 ظر لدكؿ ) ات البحث العلم  مخرل

4. 
فػػ  كزارة الداخليػػة كاألمػػف الػػكط   بتكظيػػؼ  الملهمػػةتحديػػد  ثػػر الريػػادة 

 مخرلات البحث العلم .

يكدػػػػػػ  كلػػػػػػكد تػػػػػػأثير بػػػػػػيف الريػػػػػػادة الملهمػػػػػػة 
بلػػػػػػػػن كتكظيػػػػػػػػؼ مخرلػػػػػػػػات البحػػػػػػػػث العلمػػػػػػػػ  

  103 ظر صفحة )   0.651)
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 النتائج المتعمقة بفرضيات الدراسة: . ب

   يكد  ال تامل المتعلرة بفردية الدرا ة االكلى33لدكؿ رقـ )32

رقم 
 الفرض

معامل الرتباط  نص الفرض
 بيرسون

 النتيجة

 األكؿ

 لػى: ال تكلػد  بلقػة  كلػى كتػ صألالفردػية الدرا ػية ا
بػػيف دكر الريػػادة الملهمػػة كتكظيػػؼ ذات داللػػة إحصػػامية 

مخرلػػػػػات البحػػػػػث العلمػػػػػ  فػػػػػ  كزارة الداخليػػػػػة كاالمػػػػػف 
 الكط  .

0.492 

تػػػػـ قبػػػػكؿ الفردػػػػية البديلػػػػة التػػػػ  تػػػػ ص 
 لػػى: تكلػػد  بلقػػة ذات داللػػة إحصػػامية 

  بػػػػػيف α ≥ 0.05  ػػػػػد م ػػػػػتكل داللػػػػػة )
دكر الريػػػادة الملهمػػػة كتكظيػػػؼ مخرلػػػات 
البحػث العلمػػ  فػ  كزارة الداخليػػة كاالمػػف 

 .طرديةكه   بلقة  الكط  
 

   يكد  ال تامل المتعلرة بفردية الدرا ة الثا ية34لدكؿ رقـ )33

رقم 
 الفرض

 النتيجة قيمة الثر  نص الفرض

 الثا ية

ال يكلػد  ثػر فػ   لػى:  الدرا ية الثا ية كت صالفردية 
دكر الريػػػػػادة الملهمػػػػػة فػػػػػ  تكظيػػػػػؼ مخرلػػػػػات البحػػػػػث 
 –العلمػػػ  لػػػدل الكظػػػامؼ االشػػػرافية فػػػ  كزارة الداخليػػػة 

 . α ≥ 0.05)الشؽ المد     د م تكل داللة 

0.651 

 
الريادة الملهمة فػ  تكظيػؼ  ف  يكلد  ثر

مخرلػػػػػػػػات البحػػػػػػػػث العلمػػػػػػػػ  فػػػػػػػػ  كزارة 
كهػػػػػ   بلقػػػػػة  الػػػػكط   كاألمػػػػػفالداخليػػػػة 
 مع كية.

 

 الثالثة الدرا ة بفردية المتعلرة ال تامل يكد   35) رقـ لدكؿ34

رقم 
 النتيجة المتغير نص الفرض الفرض

 الثالثة

 لػػى: ال تكلػػد  الفردػػية الدرا ػػية الثالثػػة كتػػ ص
بيف متك ػطات ترػديرات فركؽ ذات داللة إحصامية 

العي ػػة حػػكؿ دكر الريػػادة الملهمػػة فػػ  تكظيػػؼ افػػراد 
مخرلػػػػػات البحػػػػػث العلمػػػػػ  للمت يػػػػػرات الديم رافيػػػػػة 
)العمػػػر، اللػػػ س، الميهػػػؿ العلمػػػ ، م ػػػاف العمػػػؿ، 

 الكظيفة .

 العمر

ال تكلػػػد فػػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػػامية 
بػػػػػػػػػيف المت يػػػػػػػػػػرات الديم رافيػػػػػػػػػػة كدكر 
الريػػادة الملهمػػة فػػ  تكظيػػؼ مخرلػػات 

 لمت ير )العمر .البحث العلم  تعزل 

 الل س

ال تكلػػػد فػػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػػامية 
بػػػػػػػػػيف المت يػػػػػػػػػػرات الديم رافيػػػػػػػػػػة كدكر 
الريػػادة الملهمػػة فػػ  تكظيػػؼ مخرلػػات 
 البحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث العلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
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 تعزل لمت ير )الل س .

 الميهؿ العلم 

ال تكلػػػد فػػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػػامية 
بػػػػػػػػػيف المت يػػػػػػػػػػرات الديم رافيػػػػػػػػػػة كدكر 

تكظيػػؼ مخرلػػات الريػػادة الملهمػػة فػػ  
البحػػث العلمػػ  تعػػزل لمت يػػر )الميهػػؿ 

 العلم  .

 م اف العمؿ

ال تكلػػػد فػػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػػامية 
بػػػػػػػػػيف المت يػػػػػػػػػػرات الديم رافيػػػػػػػػػػة كدكر 
الريػػادة الملهمػػة فػػ  تكظيػػؼ مخرلػػات 
البحػػػث العلمػػػ  تعػػػزل لمت يػػػر )م ػػػاف 

 العمؿ .

 الكظيفة

ال تكلػػػد فػػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػػامية 
المت يػػػػػػػػػػرات الديم رافيػػػػػػػػػػة كدكر بػػػػػػػػػيف 

الريػػادة الملهمػػة فػػ  تكظيػػؼ مخرلػػات 
البحػػػػػػػػػػػث العلمػػػػػػػػػػػ  تعػػػػػػػػػػػزل لمت يػػػػػػػػػػػر 

 )الكظيفة .
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 ثانيًا: توصيات الدراسة:ـ 
لبيا ػات الدرا ػة تػـ التكصػؿ   اإلحصػام  ب اجن  لػى ال تػامل التػ  تكصػؿ إليهػا الباحػث مػف خػبلؿ التحليػؿ

 :ا تيةملمك ة مف التكصيات 

 التوصيات المتعمقة بالمتغير المستقل ) القيادة المميمة(:  . أ
 :ـ التي توصل ليا بالتاليمن خ ل نتائج الدراسة  يوصى الباحث -

  ثرافة الريادة الملهمة بأطر  ملية تد ـ  ملية التطبيؽ التلرام .تعزيز ك شر 
 مخرلات البحث العلم . تعزيز ك شر مفهـك إدارة الت يير لما له مف ا ع ا ات إيلابية تد ـ تكظيؼ 
 تعزيػػػز مفهػػػـك ترػػػديـ الت ذيػػػة الرالعػػػة بصػػػكرة م تظمػػػة كدقيرػػػة كب ػػػاجة للمريك ػػػيف، ك ػػػذلؾ الم ػػػا دة 

 ف  تحريؽ طمكحات العامليف ف  الكزارة.  
  .تعزيز تطبيرات كا تخدامات ألدكات كتر يات تحفز اإلبداع لدل ا خريف 
  راته للمتأثريف به بش ؿ مباشر.شرح  ملية الت يير كتأثيراته كم كغاته كمبر 
  ف   ظاـ الترقية  معيار مهـ فاجة العامليف  كتعزيزا تماد. 
 متيازات المم كحة للعامليف بش ؿ  اف  ككاد إلبيف ا ا تماد مكاز ة. 
  الررارات ف   ياؽ بيمة العمؿ الشاملة إتخاذالتف ير خارج بيمة العمؿ المباشرة. 
 بدالن مف الريية الديرة قصيرة األلؿ ا تماد ريية شاملة طكيلة األمد. 

 

 التوصيات المتعمقة بالمتغير التابع ) البحث العممي(. . ب
  ػػتفادة مػػف التكصػػيات التػػ  تهػػدؼ إلػػى تطػػكير العمػػؿ كبيمػػة إلكا ،تعزيػػز كتشػػليع ثرافػػة البحػػث العلمػػ 

 العمؿ ف  الكزارة.
 مؿ الكزارة .للمكظفيف الذيف يركمكف بن داد درا ات  ليا تخص   خلؽ بيمة محفزة 
  .إ شاج م تبة تحتكم  لى  افة  األبحاث كالدرا ات الت  تخدـ العمؿ ف  الكزارة 
 . كدع مكاز ات خاصة بالبحث العلم 
 الشؽ المد  . -البحث العلم  ف  كزارة الداخلية كاألمف الكط   تفعيؿ ق ـ 
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 الدراسة:خطة مقترحة لتنفيذ توصيات  :ثالثاً 


   يكد  خطة تطبيؽ تكصيات الدرا ة36لدكؿ )35

 مؤشرات القياس الجية المخولة البرامج والنشطة التوصية م.
 
 
1. 

تعزيز ك شر ثرافة الريادة الملهمػة بػأطر 
  مليػػػػة تػػػػد ـ  مليػػػػة التطبيػػػػؽ التلرػػػػام 

 .لع اصر الريادة الملهمة

 شػػػػػػػػػػػر المعرفػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػيف  -
  اصػػر الريػػادة الملهمػػة 

الداخليػػة بػػيف قيػػادة كزارة 
  ف طريؽ التال :ػ

 .كرش  مؿ 
  دكرات متخصصة 
 .  حلرات  صؼ ذه 
  شرات تك ية كملبلت 

  لمية 

كحدة التخطيط  -
 كالتطكير.

إدارة ت مية المكارد  -
 البشرية 

كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػكد خطػػػػػػػػػػػػػػػػػػط  -
م ػػػػػػػػػػػتربلية لريػػػػػػػػػػػادة 
دارة  الت ييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر كا 

 األزمات.
زيػػادة   ػػبة الردػػى  -

الػػػػػػػػػػػػػػػكظيف  لػػػػػػػػػػػػػػػدل 
 العامليف.

زيػػادة   ػػبة إ تاليػػة  -
المػػػػػػػكظفيف مرار ػػػػػػػة 
بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمكارد 

 الم تخدمة.
 
 
 
2. 

تعزيز ك شر مفهـك إدارة الت ييػر لمػا لػه 
مػػػف ا ع ا ػػػات إيلابيػػػة تػػػد ـ تكظيػػػػؼ 

 مخرلات البحث العلم .

 مػػػػؿ درا ػػػػات ك بحػػػػاث  -
لتحديد احتيالات الكزارة 

 كحؿ المش بلت.
 شػػر ثرافػػة الت ييػػر ك ثػػر  -

يلػػػاب   لػػػػى اإلالت ييػػػر 
 داريةاإلتحريؽ الت مية 

كحػػػػػػػػػدة التخطػػػػػػػػػيط  -
 كالتطكير.

إدارة ت ميػػة المػػكارد  -
 البشرية

 ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتخداـ  دكات  -
كتر يػػػػػػػػػػػػات لديػػػػػػػػػػػػدة 
ت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا د  لػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 

رترػػػػػػػػػػاج بػػػػػػػػػػػاألداج اإل
 العاـ.

تحريػػػػػػػػػؽ االهػػػػػػػػػداؼ  -
 ػػتراتيلية ب  ػػبة اإل

 %80تزيد  ف 
تربػػػػػػػػػػػػؿ المػػػػػػػػػػػػكظفيف  -

الت ييػػػػػرات االداريػػػػػة 
كم ػػػػػػػػػػاهمتهـ فػػػػػػػػػػػ  
 مليػػػػػػػػة االصػػػػػػػػبلح 

 دارم.اإل
 
 
3. 

الت ذيػػػػػة الرالعػػػػػة تعزيػػػػػز مفهػػػػػـك ترػػػػػديـ 
بصػػػػػػػػػػػػكرة م تظمػػػػػػػػػػػػة كدقيرػػػػػػػػػػػػة كب ػػػػػػػػػػػػاجة 
للمريك ػػػػػػػيف، ك ػػػػػػػذلؾ الم ػػػػػػػا دة  فػػػػػػػ  

 تحريؽ طمكحات العامليف ف  الكزارة.

بدا يػػػة تعمػػػؿ إخلػػػؽ  ظػػػـ  -
 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى تعزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز دكر 
المريك ػػػػػػػيف فػػػػػػػ   مليػػػػػػػة 

 دارية.اإلالت مية 

 دارة العليا.اإل -
 دارة الك طى.اإل -
كحػػػػػػػػػدة التخطػػػػػػػػػيط  -

 كالتطكير 

مشػػػػػػػار ة العػػػػػػػامليف  -
التخطػػػػػػػػػيط  بعمليػػػػػػػػة

 ككدع األهداؼ.
زيػػادة   ػػبة الردػػى  -

الػػػػػػػػػػػػػػػكظيف  لػػػػػػػػػػػػػػػدل 
 المريك يف 
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 خفػػػػػػػػػػػػاض   ػػػػػػػػػػػػبة إ -
فػػػػػػػػػ   ةالبيركقراطيػػػػػػػػػ

كزارة الداخليػة الشػػؽ 
 المد  .

 
4. 

 

 ػػػػػتخدامات ألدكات ا  تعزيػػػػػز تطبيرػػػػػات ك 
 كتر يات تحفز اإلبداع لدل ا خريف.

 دكرات متخصصة. -
 كرش  مؿ. -

 

كحػػػػػػػػدة الحا ػػػػػػػػكب  -
كت  كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل  

 المعلكمات.
ت ميػػة المػػكارد إدارة  -

 البشرية

بػػداع اإلزيػػادة   ػػبة  -
فػػػػػػ  محػػػػػػكر ترريػػػػػػر 
ال فػػػػػػػػػػاجة الخػػػػػػػػػػاص 
بالعػػػػػػػػػػامليف بػػػػػػػػػػكزارة 
الداخليػػػػػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػػػػػػؽ 

 المد  .
 ةم افػػػأكلػػػكد  ظػػػاـ  -

ألصػػػػػػػػػحاب كقػػػػػػػػػادة 
 الت يير.

ا تخداـ الت  كلكليا  -
فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  معظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 
المعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامبلت 

 دارية.اإل
 
 
5. 

شػػػػػػػػػػػػرح  مليػػػػػػػػػػػػة الت ييػػػػػػػػػػػػر كتأثيراتػػػػػػػػػػػػه  
كم كغاته كمبرراتػه للمتػأثريف بػه بشػ ؿ 

 مباشر.

تشػػ يؿ حلرػػات لػػكدة مػػف  -
دارة الك ػػػػػطى ك االدارة اإل

 الد يا.
تشػػػػػػػ يؿ لل ػػػػػػػػة مختصػػػػػػػػة  -

لتكدػػػػػي   هميػػػػػة الت ييػػػػػر 
فػػػػػػػػػػػ  تحريػػػػػػػػػػػؽ التطػػػػػػػػػػػكير 

 دارماإل

 االدارة العليا. -
كحػػػػػػػػػدة التخطػػػػػػػػػيط  -

 كالتطكير

زيػػادة   ػػبة الردػػى  -
 الكظيف .

قبػػػػػػػػػػكؿ كمشػػػػػػػػػػار ة   -
المتػػػػػأثريف بػػػػػالت يير 
 ف   ملية الت يير. 

 خفػػػػػػػػػػػػاض   ػػػػػػػػػػػػبة إ -
الت ػػػػػػػرب الػػػػػػػكظيف  

 مف الكزارة.
 
 
6. 

 تمػػاد كتعزيػػز  فػػاجة العػػامليف  معيػػار إ
 مهـ ف   ظاـ الترقية.

خلػػػػػؽ  ظػػػػػاـ يعتمػػػػػد  لػػػػػى  -
 تػػػػػػػػامل ترػػػػػػػػارير ال فػػػػػػػػػاجة 
لتػػكل  الم اصػػب العليػػا ك 

 الترقية.
تشػػػػ يؿ لل ػػػػة  ليػػػػا إلدارة  -

 الترقية . ملية 

 ك يؿ الكزارة. -
 دارة العليا.اإل -
إدارة الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيكف  -

 الرا ك ية.
إدارة الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيكف  -

 اإلدارية.
كحػػػػػػػػػدة التخطػػػػػػػػػيط  -

 كالتطكير

كلػػػػػػػػػػػكد م ػػػػػػػػػػػابرات  -
 للتعييف.

كدػػػػػػػػػػػػكح الم ػػػػػػػػػػػػار  -
 الكظيف .

 تمػػػػػػػػػػػػػاد  لػػػػػػػػػػػػػػى اإل -
 الميهبلت العلمية. 

ا تمػػػػػػػػػػػػػػاد ترػػػػػػػػػػػػػػارير  -
 ال فاجة.

 
7. 

ة بيف االمتيػازات المم كحػة ا تماد مكاز 
 للعامليف بش ؿ  اف  ككاد .

 رػػد كرش  مػػؿ لتكدػػي   -
متيػػػػػػػػػػػػػازات المم كحػػػػػػػػػػػػػػة اإل

الملرػػاة  تمرابػػؿ الم ػػيكليا

 االدارة العليا. -
 االدارة الك ط . -
كحػػػػػػػػػدة التخطػػػػػػػػػيط  -

زيػػػػػػػػػػػػػػادة اال تمػػػػػػػػػػػػػػاج  -
 العمؿ.كالتفا   ف  

ا تشػػار مبػػػد  تحمػػػؿ  -
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  لى  اترة.
 رػػػػػػػد دكرات فػػػػػػػ   مليػػػػػػػة  -
تخػػػاذ الرػػػرار دكف التػػػأثير إ

ال ػػلب   لػػى لهػػػات ذات 
 العبلقة.

الم ػػػمكلية فػػػ  ظػػػؿ  كالتطكير.
بيمػػػػػػة تت ػػػػػػـ بالثرػػػػػػة 

 كالم ألة.

 
 
 
8. 

التف يػػػػػػر خػػػػػػارج بيمػػػػػػة العمػػػػػػؿ المباشػػػػػػرة 
كيتخػػػذ الرػػػرارات فػػػ   ػػػياؽ بيمػػػة العمػػػؿ 

 .الشاملة
 

 رػػػػػد دكرات فػػػػػ  التف يػػػػػر  -
 بدا  .اإل
 بداع.اإل دكة حكؿ  -
تػػدريب االدارة العليػػا  لػػى  -

 التف ير االبدا  .

كحػػػػػػػػػدة التخطػػػػػػػػػيط  -
 كالتطكير.

إدارة ت ميػػة المػػكارد  -
 البشرية.

زيػػادة   ػػبة االف ػػار  -
 بدا ية.اإل

ا ػػػػػػػػػتخداـ تر يػػػػػػػػػػات  -
ك دكات ت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا د 
كتحفػػػػػػػػػػػػػػػػػػز  لػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 

 اإلبداع.
بػػداع اإلزيػػادة   ػػبة  -

فػػػػػػ  محػػػػػػكر ترريػػػػػػر 
ال فػػػػػػػػػػاجة الخػػػػػػػػػػاص 
بالعػػػػػػػػػػامليف بػػػػػػػػػػكزارة 
الداخليػػػػػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػػػػػػؽ 

 المد  .
 
 
9. 

ا تمػػػاد رييػػػة شػػػاملة طكيلػػػة األمػػػد بػػػدالن 
 .الديرة قصيرة األلؿمف الريية 

تشػػػػػػػ يؿ لل ػػػػػػػة لكدػػػػػػػع  -
رييػػػة م ػػػتربلية م ا ػػػبة 
كاشػػػػػػػػػراؾ  افػػػػػػػػػة فمػػػػػػػػػات 

 العامليف 

 دارة العليا.اإل -
 دارة الك طى.اإل -
 دارة الد يا اإل -

تحريػػػػػػػػػؽ االهػػػػػػػػػداؼ  -
كال ايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 ػػتراتيلية للػػكزارة اإل
كتطػػكير الرييػػة  ػػؿ 

   كات. 10
 
 

10. 

تعزيػػػػز كتشػػػػليع ثرافػػػػة البحػػػػث العلمػػػػ  
التكصػػػيات التػػػ  تهػػػدؼ كاال ػػػتفادة مػػػف 

إلػػػػػى تطػػػػػكير العمػػػػػؿ كبيمػػػػػة العمػػػػػؿ فػػػػػ  
 الكزارة.

تشػػػػػػ يؿ مللػػػػػػس بحػػػػػػث  -
 لمػػػػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػػكزارة 
لتلميػػػػػػع كدرا ػػػػػػة  افػػػػػػة 

بحػػػػػاث التػػػػػ  تخػػػػػص ألا
 كزارة الداخلية.

 مػػػػػؿ م ػػػػػابرات دكليػػػػػة  -
كمحليػػػة لتشػػػليع  مليػػػة 
البحػػػػث العلمػػػػ  كت ػػػػاكؿ 

 مشا ؿ الكزارة.

 قيادة الكزارة. -
التخطػػػػػػػػػيط  كحػػػػػػػػػدة -

 كالتطكير.
دامػػػػػػػػػػػػػػػػرة البحػػػػػػػػػػػػػػػػث  -

 العمل .

كلػػكد م تبػػة  لميػػة  -
تحتػػػػكل  لػػػػى  افػػػػة 
األبحػػػػػػػػاث العلميػػػػػػػػة 

 المتعلرة بالكزارة.
إ شػػػاج مللػػػة دكريػػػة  -

ل شػػػػػػػػػػػر مخرلػػػػػػػػػػػات 
 البحث العلم .

 
 

11. 

للمػػػػػػػكظفيف الػػػػػػػذيف  خلػػػػػػػؽ بيمػػػػػػػة محفػػػػػػػزة
يركمػػػػكف بن ػػػػداد درا ػػػػات  ليػػػػا تخػػػػص 

   . مؿ الكزارة

إ شػػػػػػػػػاج صػػػػػػػػػ دكؽ لػػػػػػػػػد ـ  -
المػػػػكظفيف الػػػػذيف يركمػػػػكف 
بت ػػاكؿ مشػػا ؿ الػػكزارة فػػ  
 بحػػػػػػاثهـ العلميػػػػػػة، كذلػػػػػػؾ 
تحػػػػػػػػػػػػت إشػػػػػػػػػػػػراؼ لل ػػػػػػػػػػػػة 

 دارة العليا.اإل -
دامػػػػػػػػػػػػػػػػرة البحػػػػػػػػػػػػػػػػث  -

 العلم .
 الشيكف االدارية. -
 اللل ة المختصة  -

صػػػػػػػػػػػػػ دكؽ  كلػػػػػػػػػػػػػكد -
مػػػػػال  لػػػػػد ـ   ػػػػػػبة 
ثابتػػػػػػػػػػػػػة لؤلبحػػػػػػػػػػػػػاث 

 العلمية.
زيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادة   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة  -
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 مختصة.
 مػػػػػػػػػػػػػؿ  ظػػػػػػػػػػػػػاـ حػػػػػػػػػػػػػكافز  -

للمػػػػكظفيف الػػػػذيف يركمػػػػكف 
بأ مػػػػػاؿ ف ريػػػػػة كابدا يػػػػػة 

 تفيد  مؿ الكزارة

 ػػػترطاب البػػػاحثيف إ
لت ػػػػػػػػػػػػػاكؿ مشػػػػػػػػػػػػػا ؿ 
الػػكزارة كالعمػػؿ  لػػى 
طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرح حلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ 

 ابدا ية.
 
 

12. 

إ شػػػػػػػػاج م تبػػػػػػػػة تحتػػػػػػػػكم  لػػػػػػػػى  افػػػػػػػػة   
األبحػػػاث كالدرا ػػػات التػػػ  تخػػػدـ العمػػػؿ 

 ف  الكزارة.

تػػػػػػػكفير م ػػػػػػػاف لتلميػػػػػػػع  -
االبحػػػػػاث العلميػػػػػة لػػػػػدل 

 العلم .دامرة البحث 
إ شػػػاج م تبػػػة إل ترك يػػػة  -

 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى مكقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع كزارة 
بحػػاث ألالداخليػػة ل شػػر ا

 الت  تخص الكزارة.
 

 دارة العليا.اإل -
 الشيكف االدارية. -
كحػػػػػػػػدة الحا ػػػػػػػػكب  -

كت  كلكليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 المعلكمات.

إدارة التخطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيط  -
 كالتطكير

 ػػػػػػػػػهكلة الكصػػػػػػػػػكؿ  -
للمعلكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
كاألبحػػػاث الم شػػػكرة 
الخاصػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػالكزارة 
 ػػكاج  ا ػػت داخليػػة 

 خارلية. ك 
كلػػكد ر ػػف   ا ػػ   -

فػػػ   افػػػة الم تبػػػات 
العامػػػػػػػػة كالخاصػػػػػػػػة 
تحتػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل  لػػػػػػػػػػػػػػػػػػى  
األبحػػػػػػػػاث العلميػػػػػػػػة 
الخاصػػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػػكزارة 

 الداخلية.
 

13. 
العلمػػػػػ  فػػػػػ  كزارة  البحػػػػػث تفعيػػػػػؿ ق ػػػػػـ

 الداخلية كاألمف الكط   ػ الشؽ المد  
تعػػػػديؿ الهي ػػػػؿ الت ظيمػػػػ   -

دػػػػػػػػافة كحػػػػػػػػدة البحػػػػػػػػث  كا 
 العلم  للهي لية.

بػػػػػػػػػػال كادر رفػػػػػػػػػػد الكحػػػػػػػػػػدة  -
الميهلػػػػػػػػػػػة كالمتخصصػػػػػػػػػػػة 

 بالبحث العلم .

 ة.قيادة الكزار  -
كحػػػػػػػػػدة التخطػػػػػػػػػيط  -

 .كالتطكير

كلكد كحػدة  ك ق ػـ  -
ت ػػكف مهامػػه إ ػػداد 
الدرا ػات كاالبحػػاث 
كتلميعهػػػػا كمتابعػػػػة 

 ت فيذها.
زيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادة   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة  -

األبحػػػػػػػاث المهتمػػػػػػػة 
بػػػػػػػػػػػػػػالكزارة كزيػػػػػػػػػػػػػػادة 

 لكدتها.
 

 :لدراسات المقترحةرابعًا: ا

 .المد  الشؽ  –دكر البحث العلم  ف  تعزيز الريادة الملهمة ف  كزارة الداخلية كاألمف الكط    .1
 الشؽ المد  . – ثر الريادة الملهمة ف  تكظيؼ مخرلات البحث العلم  ف  كزارة الداخلية كاألمف الكط    .2
 المد  .الشؽ  -العاـ لكزارة الداخلية  باألداجرتراج اإلدكر البحث العلم   ف   .3
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 المصادر والمراجعقائمة 


 المصادر:أول: 

 الرراف ال ريـ.  -1
 ال  ة ال بكية. -2

 العربية: المراجع 
 .لب اف بيركت، ،، دار ال تب العلميةلسان العرب : 2003) فم ظكر، لماؿ الدي ابف -
الػػػدار ، تطبيقـــومفـــاىيم ونمـــاذج  ارة الســـتراتيجيةداإل  :2002)، لمػػػاؿ الػػػديف كالمر ػػػىإدريػػػس، ثابػػػت  -

 .اللامعية، الراهرة
،،المنظمةالعربٌةللتنمٌةاإلدارٌة"مدخل للتطوير والتحسين المستمر"تمكين العاملين : 2003) عطٌةأفندي، -

 القاهرة.

درجة ممارسة عمداء الكميات في الجامعات الفمسطينية لمقيادة الستراتيجية  : 2013ثابت، رامد ) -
، ر الة  لمية )غير م شكرة ، اللامعة لمجنة الييئة التدريسيةوع قاتيا بتطوير أداء أعضاء ا

 اال بلمية، غزة، فل طيف.
 .ر، دار ال هدة لل شر، الراهرة، مص1، طالقيادة اإلستراتيجية: (2012) لاد الرب، ال يد -
 ، دار صفاج لل شر كالتكزيع،  ماف.منيجية البحث العممي : 2012اللبكرم، ح يف ) -
، بالنفس لدى طمبة جامعة القصىالذكاء النفعالي وع قتو بالسعادة والثقة :  2007لكدة آماؿ ) -

 ، فل طيف.35 ، ص3) العدد 21مللة ال لاح لؤلبحاث، المللد 
 دار التربية الحديثة لل شر كالتكزيع،  ماف.1،ط البحث العممي كنظام  : 2012حمداف، محمد ) -
  ماف ،مي  ة الكراؽ لل شر كالتكزيع 2ط ،مميمناىج البحث الع : 2000) الحمد  ، مكفؽ ك آخركف -
 .األردف ػلامعة البلراج التطبيرية، 4ط ،أساليب البحث العممي : 2007الخرابشة،  مر محمد  بد ا ) -
، دمشؽ دار 1ط ،إدارة التغيير مدخل اقتصادي لمسيكولوجية اإلدارية  2003الخديرم، مح ف ) -

 ،  كريا.الردا للمعلكمات 
: درا ة الخصائص الشخصية وع قتيا بالتوجو الستراتيجي : 2001 بد العزيز ) الراكم، زكبع -

ا تطبل ية لعي ة مف الريادات االدارية ف  اللل ة األكلمبية العراقية"،  طركحة د تكراج غير م شكرة  لية 
 العراؽ. ،االقتصاد، لامعة ب داد
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اقمنية التعميمية ومدى جاىزيتيا  مقومات التمكين في المنظمات : 2009الرشكدم، خالد  ليماف) -
 .ػػػػ ال عكدية ، ر الة مال تير، لامعة  ايؼ العربية للعلـك األم يةلتطبيقو

 ، األردف.دار ال شر التكزيع،  ماف ،1، طالتطوير التنظيمي واإلداري : 2010ال  ار ة، ببلؿ ) -
ال شػػر العلمػػ  ، 4، طالبحثيــةطــرق البحــث فــي الدارة مــدخل بنــاء الميــارات  : 1998 ػػي اراف،  كمػػا ) -

 .كالمطابع ، ال عكدية
، ر الة مال تير،  لية التلارة، أثر تمكين العاممين عمى فاعمية اتخاذ القرار : 2006الشمرم، محمد) -

 لامعة  يف شمس، الراهر، مصر 
،  ل لة الردا، صناعة التنمية اإلدارية في القرن الحادي والعشرون : 2002الصرف، ر د ح ف ) -

 الردا لل شر،  كريا. دار
 الع قة بين التمكين وفعالية اتخاذ القرار لدى مديري المدراس الحكومية  2008الطراك ة، ح يف ) -

 ػػػ اليمف. مال تير غير م شكرة، لامعة ميتة اقليـ ل كب األردف ، ر الة
 ،اللامعية ، دارة المعرفةوآفاق في المنظمات مفاىيمالدارة التعميمية  : 2001الطكيؿ، ها   ) -

 ، مصر.اال   درية
،  ماد دار الف ر ال اشر كمكزع،1، ط التطوير التنظيمي : 2010 امر،  ام  كق ديؿ،  بلج ) -

 االردف.
مال تير غير  ر الة، الميارات الجتماعية في ع قاتيا بالثقة بالنفس : 2006 بد العاؿ، ال يد ) -

 محمد  بد المليد ػػػ مصر.م شكرة، 
ودورىا في تنمية القدرات التنافسية لمنظمات  ةالقيادة الستراتيجي : 2010 بد العزيز،  حمد ) -

 ،  طركحة د تكراج غير م شكرة، لامعة ق اة ال كيس، مصر.اقعمال الدولية بجميورية مصر العربية
  ماف، األردف.، دار البداية لل شر، 1، طالقيادة ودورىا في العممية اإلدارية : 2007 بكدم، زيد)  -
 ،  الـ ال تب الحديث،  ربد، األردف. نظريات مفاىيمو القيادات أساسيات  : 2007هيؿ ) بيدات،   -
، الميتمر أفكار التعزيز تمكين العاممين في المنظمات العربية : 2004العتيب ،  عد بف مرزكؽ)  -

 العرب  ال  كم الخامس ف  اإلدارة، مصر.
 .االردف، دار الراية لل شر كالتكزيع، إدارة التغيير اتجاىات في : 2012 رفة،  يد ) -
 .  االردفدار الثرافة لل شر كالتكزيع، ، 1، طأساليب البحث العممي : 2000 طكم، لكدت،) -
، ،  ماد دار ال شر كالتكزيع3ط ،السموك التنظيمي في منظمات اقعمال : 2005العمياف، محمكد ) -

 .االردف
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 .االردف، دار الم هاج لل شر كالتكزيع، اعداد البحث العمميمنيجية  : 2008  اية، غازم ) -
  360، مللة بل ـ  دد)احترام الذات والثقة بالنفس : 2006 كادج، ر اد ) -
أسـاليب البحـث العممـي  : 2008غرايبة، فػكزم، دهمػش،  عػيـ ، الح ػف، ربحػ ،  بػد ا، خالػد  مػيف )  -

 ". االردف، دار كامؿ لل شر كالتكزيع، في العموم الجتماعية والنسانية
أسـاليب البحـث العممـي فـي العمـوم الجتماعيــة  : 2002غرايبػة، فػكزم، دهمػش،  عػيـ، الح ػف، ربحػ  ) -

 .االردف، دار كامؿ لل شر كالتكزيع، 3ط ،والنسانية
 ،  لط ة  ماف.الثقة بالنفس وآثارىا عمى عمميتي التعميم والتعمم : 2008غ يـ،  بلمة ) -
 ، دارة الثرافة لللميع،  كريا.نصيحة لتنمية الثقة بالنفس 60أسرار احترام الذات  : 2004فيلد، لي د )  -
لل شر كالتكزيع  الدار اللامعية،1، طالسموك التنظيمي مدخل بناء الميارات : 2005ماهر،  حمد ) -

 ، مصر.اال   درية،
، ، تدريب كت مية المكارد البشريةالتطويرأنوع القيادة: شبكة ف سفة "  : 2009محمد،  بد الحميد ) -

 مصر.
 .63( مجمد 578التنشئة الجتماعية والثقة بالنفس  مجمة ) :(2001) المخزكم ،  مؿ -
 فل طيف. غزة، ،القيادة : 2011المدهكف، محمد، العلرم ، محمكد )  -
 الراهر ، مصر. ،، اللمعية العربية لئلدارةالمدير ومياراتو السموكية : 2005مصطفى ،  حمد  يد ) -
 ، اللمعية العربية لئلدارة، الراهر ، مصر.المدير ومياراتو السموكية : 2005مصطفى،  حمد  يد ) -
، الم ظمة العربية للت مية اإلدارية، الراهرة ،التمكين كمفيوم إداري معاصر : 2006ملحـ، يحيى  ليـ) -

 مصر.
دار اللطامؼ لل شر  ،أمام اقخرين الثقة بالنفس كيف تقوى ثقتك بنفسك : 2011ال اطكر، فايز) -

 .، مصركالتكزيع الراهر
، دار الصفاج لل شر كالتكزيع 1، طالقيادة اإلدارية في القرن الواحد والعشرين :2011 لـ،  لـ  بكد ) -

 ، األردف.
دار الحامد لل شر كالتكزيع ،  ماف: ، 1، طالتمكين الداري في العصر الحديث : 2002الهكارم،  يد ) -

 ف.االرد
 ، غزة، فل طيف.الييكل التنظيمي لوزارة الداخمية ، " 2007كزارة الداخلية كاألمف الكط   ) -
 غزة، فل طيف  ، " دليؿ اإللراجات لكزارة الداخلية كاألمف الكط  2011كزارة الداخلية كاألمف الكط   ) -
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أسـاليب مواجيـة الضــغوط التجـاه نحــو المخـاطرة ع قتـو بالثقـة بــالنفس و : 2014 بػك يك ػؼ، هبػة ) -
ـــــونس ـــــي محافظـــــة خـــــان ي ـــــدى المـــــرابطين ف                            ،  طركحػػػػػة مال ػػػػػتير، اللامعػػػػػة اإل ػػػػػبلميةالنفســـــية ل

 غزة  فل طيف.

، ميتمر القيادة المميمة كمدخل لتطوير اقداء و تحقيق التميز المدرسي : 2015) آؿ الع زم، فكاز -
 التميز"، كزارة التربية ك التعليـ، ال كيت.الدكل  للتعليـ" شر اج ف  

                 النفــــاق عمــــى البحــــث العممــــي و دوره فــــي جــــودة نوعيــــة اإلنتــــاج العممــــي  : 2009حلػػػػس، داككد ) -
كرقػػة  مػؿ مردمػة للمػيتمر التربػكم الثالػػث، دكر التربيػة ك التعلػيـ فػ  الت ميػػة  ،فـي الجامعـات الفمسـطينية

 غزة، فل طيف.امعة االزهر، الشاملة الم عردة ف  ل
توظيف البحـث التربـوي الفمسـطيني فـي ضـوء مقومـات مجتمـع  : 2011حماد، خليؿ،   اؼ، محمكد) -

، كرقػة  مػؿ مردمػة لمػيتمر البحػث العلمػ  مفاهيمػه  خبلقيتػه، تكظيفػه، اللامعػة المعرفة رؤيـة مسـتقبمية
 اإل بلمية ػ فل طيف.

القيادة المميمة و المفاجأة الستراتيجية دراسة استط عية  : 2012)محمد، يحيى  ، حمدخليؼ،  -
، 7 ، مللة لامعة البصرة، المللدآلراء عينة من القيادات اإلدارية في عدد من دوائر محافظة نينوى

  ، العراؽ.13العدد )

            الع قــــــــــة بــــــــــين التوجــــــــــو الســــــــــتراتيجي لــــــــــدى اإلدارة العميـــــــــــا                  : 2006الدهػػػػػػػػػػدار، مػػػػػػػػػػركاف ) -
، اللامعػػػة فــي الجامعـــات الفمســـطينية و ميزتيـــا التنافســية دراســـة ميدانيـــة عمـــى جامعــات قطـــاع غـــزة

 .فل طيفاإل بلمية، غزة ، 

الصــعوبات التــي تواجــو البحــث العممــي فــي جامعــة بغــداد مــن وجيــة نظــر  : 2001مح ػػف، م تهػػى ) -
 ، لامعة ب داد، العراؽ.التدريسيين

ــات الفمســطينية   : 2012رادػػ ، ميرفػػت ) - ــد البحــث العممــي فــي الجامع المػػيتمر تصــور مقتــرح لتجوي
 ، غزة، فل طيف.العرب  الدكؿ الثا   لدماف لكدة التعليـ العال 

، درا ػػة دور ميــارات القيــادة الســتراتيجية فــي التييــؤ لضــغوط العمــل : 2012يػػة )مرحيمػػة،  ػػلم  حت -
 لامعة األ بار للعلـك االقتصادية، العراؽ.تحليلية  راج  ي ة مف الرادة الع  رييف، مللة 
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ع قــة القيــادة التحويميــة بتمكــين العــاممين فــي الجامعــات الفمســطينية بقطــاع  : 2010الرقػػب،  حمػػد ) -
 لامعة االزهر، غزة، فل طيف. غزة 

، اللامعػة اإل ػبلمية، غػزة ، واقع إدارة التغيير لـدى وزارات السـمطة الفمسـطينية : 2012) الرقب، حماد -
 فل طيف. 

فعالية برنامج لتنمية الثقـة بـالنفس كمـدخل لتحسـين المسـئولية الجتماعيـة  : 2013) شيراب،  بػد ا -
   ، لامعة  يف شمس، مصر.لدى ط ب المرحمة الثانوية

دور تمكين العاممين في فعالية اقداء اإلداري دراسـة ميدانيـة عمـى المؤسسـات  : 2015) صياـ،  صر -
 ،   اديمية اإلدارة ك ال يا ية للدرا ات العليا، غزة، فل طيف.قطاع غزة اقىمية الصحية في

العدالة التنظيمية كمتغير وسيط في الع قة بين القيادة المميمة و السموكـ  : 2013)  بد ا،  كرج -
 بدكلة االمارات العربية المتحدة. ،اقخ قي دراسة تطبيقية عمى القطاع الرياضي

فعاليــة برنــامج ارشـــادي مقتــرح لتنميــة الثقــة بـــالنفس لــدى طالبــات الجامعـــة  : 2009 لػػ ،  ػػمية ) -
 ،  طركحة مال تير، اللامعة اإل بلمية، غزة ،فل طيف.اإلس مية بغزة

 مركز عمى تطبيقية دراسة التنظيمية المواطنة سموكيات عمى المميمة القيادة : 2012)  كر ف رم، -
 ، مصر.القاىرة في المؤتمرات

ـــى  : 2010) مصػػػطفىقا ػػػـ، خالػػػد  - ـــة عم ـــي ضـــوء الزمـــة العالمي ـــي ف ـــي العرب تحـــديات البحـــث العمم
 ) ريية م تربلية .الصناعات المعرفية العربية

اعادة التنظيم وع قتو بـإدارة التغييـر مـن وجيـة نظـر الموظفـات فـي جامعـة  : 2015الراد ، ل ػاف ) -
 ، الرياض.رةاقميرة نو

  "الفمســطينية القضــية خدمــة فــي العممــي البحــث اســياماتورقــة عمــل بعنــوان "  :(2015)لػكز، يا ػػر  -
 ، غزة،  فل طيف.تمر ز غزة للدرا ات كاال تراتيليامردمة ل

مدى فعاليـة الـدراما لمتـدريب عمـى الميـارات الجتماعيـة و أثرىـا فـي تنميـة  : 2001المحمدم، ح ف ) -
 ، الراهر، مصر.الثقة بالنفس

فعاليــة متطمبــات التطــوير التنظيمــي و إدارة التغييــر لــدى المؤسســات الغيــر  :(2006) مػػرزكؽ، ابت ػػاـ -
 ، اللامعة اإل بلمية، غزة، فل طيف.حكومية الفمسطينية
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 (1ممحق رقم )

 كتاب تسييل الميام
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برنامج الدراسات العليا المشترك بين أكاديمية االدارة 
 و السياسيــــة للــــــدراسات العليا و جامعــــــــة األقصــــى 

 تخـــــــــــــصص : القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيادة و اإلدارة
 

 (2ممحق رقم )

 مخاطبة تحكيم الستبانة 

 

 

 

 حتيكــم استبانـــة

 احملرتم/ احملرتمة،،،ة السيد/ة: ..................حضر.................................................... 

 ........:الدرجة العلمية...................................................................................... 

 ................... :التخصص................................................................................. 

 ..................... :مكان العمل............................................................................ 

 حتيه طيبه وبعد،،، 

ــــف مخرجــــات البحــــث  يرػػػػـك الباحػػػػث بػػػػنلراج درا ػػػػة بع ػػػػكاف:        ــــي توظي ــــادة المميمــــة ف " دور القي
كذلػػػػػؾ للحصػػػػػكؿ  لػػػػػى "  الشـــــق المـــــدني –الفمســـــطيني واقمـــــن الـــــوطني العممـــــي فـــــي وزارة الداخميـــــة 

درلػػػػػػة المال ػػػػػػتير مػػػػػػف البر ػػػػػػامل المشػػػػػػترؾ بػػػػػػيف   اديميػػػػػػة االدارة كال يا ػػػػػػية للدرا ػػػػػػات العليػػػػػػا كلامعػػػػػػة 
 "القيادة واإلدارة".األقصى ب زة، تخصص 

ك ظػػػػران لمػػػػا تتمتعػػػػكف بػػػػػه مػػػػف خبػػػػرة كدرايػػػػػة كا ػػػػعة فػػػػ  مكدػػػػكع البحػػػػػث العلمػػػػ ، كم فعػػػػة العلػػػػػـ        
 ػػػػػػػذران بػػػػػػػأف تتفدػػػػػػػلكا  لي ػػػػػػػا بلػػػػػػػزج مػػػػػػػف كقػػػػػػػت ـ الثمػػػػػػػيف، كترػػػػػػػدمكا ل ػػػػػػػا كالمتعلمػػػػػػػيف، فػػػػػػػن      ػػػػػػػتميح ـ 

التكليهػػػػػػات كاإلرشػػػػػػادات مػػػػػػف  لػػػػػػؿ تعػػػػػػديؿ،  ك حػػػػػػذؼ،  ك إدػػػػػػافة مػػػػػػا ترك ػػػػػػه م ا ػػػػػػبان، كتكدػػػػػػي  مػػػػػػدل 
ا تمػػػػػػاج الفرػػػػػػرة لمحكرهػػػػػػا  )  ك لملالهػػػػػػا ، كتح يمهػػػػػػا مػػػػػػف حيػػػػػػث  ػػػػػػبلمة الصػػػػػػياغة الل كيػػػػػػة، لت ػػػػػػكف  داة 

 ليدة، كتريس ما دعت لريا ه.

 ريف ل ػػػػػيادت ـ تفدػػػػػل ـ بترػػػػػديـ الم ػػػػػا دة، كتح ػػػػػيف كتطػػػػػكير البحػػػػػث العلمػػػػػ ، كتزكيػػػػػد الطلبػػػػػة شػػػػػا
بػػػػػالعلـ، كال فايػػػػػات البلزمػػػػػة إل ػػػػػداد ال ػػػػػكادر البشػػػػػرية ب فػػػػػاجات كشػػػػػهادات  اليػػػػػة، لخدمػػػػػة الملتمػػػػػع 

 كت ميته.

 تقبلوا فائق االحترام والتقدير،،،

 الباحث / محمود سمير محمود

ة1ملحق رقم )3  ( يوضح مخاطبة تحكيم االستبان

( مخاطبة تحكيم 2ملحق رقم ) 2

 االستبانة
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 قائمة بأسماء المحكمينيوضح  (3ممحق رقم )
 ( يوضح قائمة بأ3ملحق رقم )4

 مكان العمل الدرجة العممية  السم  م.
 الدارة والسياسية لمدراسات العميا ةرئيس أكاديمي دكتوراه إدارة د. محمد المدىون .1
 الجامعة الس مية استاذ مشارك اقتصاد د. ع ء الدين الرفاتي .2
 الجامعة اإلس مية استاذ مساعد إدارة د. خالد الدىميز .3
 مدير عام التعميم الجامعي ـــ وزارة التربية والتعميم دكتوراه تربية د. خميل حماد .4
 جامعة الزىر دكتوراه إدارة د. محمد فارس .5
 الدارة والسياسية ةأكاديمي دكتوراه عمم نفس د. محمد الجريسي .6
 جامعة القدس المفتوحة استاذ مشارك إدارة محمود الشنطيد.  .7
 الجامعة الس مية دكتوراه تربية د. إياد الدجني .8
 جامعة القدس المفتوحة استاذ مشارك إدارة د. محمد أبو الجبين .9
 محاضر في عدة جامعات دكتوراه إدارة د. خميل ماضي .10
 محاضر في عدة جامعات دكتوراه إدارة د. محمود اشتوي  .11
 وزارة الصحة محمل إحصائي أ. جياد عكاشة .12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

131 
 

برنامج الدراسات العليا المشترك بين أكاديمية االدارة 
 و السياسيــــة للــــــدراسات العليا و جامعــــــــة األقصــــى 

 تخـــــــــــــصص : القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيادة و اإلدارة
 

 (4ممحق رقم )

 صورة الستبانة بعد التحكيم 

 

 

 .......... احملرتم/ ة،،،......................................................./ ة  خاأل

 حتية طيبة وبعد،،،             

 املــوضوع/ تعبئــة استبــبنة حبـــث علمــي

 " دور القيـــادة المميـــة فـــي توظيـــف مخرجـــات البحـــث العممـــييرػػـك الباحػػػث بػػػنلراج درا ػػػة بع ػػػكاف 
، كذلؾ للحصكؿ  لػى درلػة المال ػتير مػف "الشق المدني – واقمن الوطني الفمسطينيفي وزارة الداخمية  

 البر ػػػػػامل المشػػػػػترؾ بػػػػػيف   اديميػػػػػة االدارة ك ال يا ػػػػػة للدرا ػػػػػات العليػػػػػا كلامعػػػػػة األقصػػػػػى ب ػػػػػزة تخصػػػػػص
 " القيادة واإلدارة". 

ـ فػػػ  الػػػكزارة محػػػؿ كإليمػػػاف الباحػػػث بػػػأف العػػػامليف بػػػالكزارة هػػػـ األ ثػػػر معرفػػػة كدرايػػػة بالكدػػػع الرػػػام
الدرا ة،  ك هـ  هؿ خبرة كاختصاص ك  هـ خير ميعيف للكصكؿ إلى المعلكمات المطلكبة، فن ػه ي ػر الباحػث 
 ف يدع بيف ايدي ـ هذج اال تبا ة للت ـر مف حدرت ـ بالم ا دة ف  إتمػاـ هػذج الدرا ػة  ػف طريػؽ اإللابػة 

) وكيـــل وزارة  وكيـــل  لػػػى المػػدراج االشػػػرافيف كهػػـ   ػػف األ ػػملة التػػػ  تدػػم ها هػػػذج اال ػػتبا ة كالتػػػ   ػػتكزع
، رالػػػيف مػػػ  ـ الدقػػػة مســـاعد  مـــدير عـــام  نائـــب مـــدير عـــام  مـــدير دائـــرة  رئـــيس قســـم  رئـــيس شـــعبة(

 كالمكدك ية  مبلن ف  الكصكؿ إلى معلكمات  فدؿ لمكدكع الدرا ة.   
 

 شاكرين ومثمنني حسن استجابتكم وتعاونكم معنا،،،

 الباحث/                

 حممود مسري حممود احلليب

  

( صورة 5ملحق رقم )5

 االستبانة بعد التحكيم
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 : البيانات الشخصيةأول

 في الخانة المناسبة: ( )الرجاء استيفاء البيانات التالية وتحديد البيان المطموب بوضع ع مة    

 الجنس: -1
   ثى       ذ ر                                   

 :العمر -2

                سنت 40ألل هن  - 30هن                                  سنت     30أقلمن

 .سنت فأكثر 50                         سنت  50ألل هن   -40هن              

 :سنوات الخدمة -3

            سنواث 6ألل هن  -3هن                                    سنواث3ألل هن    

 سنواث فأكثر 10             سنواث           10ألل هن   -6هن          

 طبيعة العمل: -4

                         هدير عام فوا فوق.            

 نائب هدير دائرة                        دير دائرةه      نائب هدير عام                        

 رئيس شعبت                          ئيس لسنر          

 المؤىل العممي: -5

              بكالوريوس              هتوسط     دبلوم                        الثانويت العاهت        

                  دكتوراه               هاجستير                        
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 :ثانيًا: متغيرات الدراسة

 المحور اقول: القيادة المميمة:

ه  فف التأثير ف  األشخاص ك تكليههـ بطريرة معي ة يت  ى معا   ب طا تهـ ك  القيادة المميمة: 
 .احترامهـ ككالمهـ ك تعاك هـ ف   بيؿ الكصكؿ إلى هدؼ معيف

 
 
 ـ.

 
 الفررات

شدة
ؽ ب

مكاف
 

فؽ
مكا

حايد 
م

فؽ 
مكا
ير 
غ

شدة 
ؽ ب

مكاف
ير 
غ

 

 "الثرة بال فس  كؿ " ألا البعد

      ي اهـ م مكل  ف  تعزيز الثرة بال فس لدل العامليف  .1

      يحفز العامليف ف  كزارة الداخلية مف خبلؿ اإلث اج  ليهـ كش رهـ ف  العمؿ  .2

      ي ا د ف  الت لب  لى المشا ؿ الت  يتعردكف لها   .3

      يزرع الثرة لدل المريك يف ف  تطكير العمؿ بأ ف هـ  .4

      ف  تحمؿ الم يكلية بالرغـ مف الصعكبة الت  تكالههـ  في ا د المريك ي .5

      ف  اتخاذ الررارات الم ا بة ف  الكقت الم ا ب في ا د المريك ي .6

      ف  تربؿ ال رد الب اج خبلؿ العمؿ في اهـ المريك ي .7

      ي ا د ف  تحريؽ طمكحات العامليف بالكزارة .8

 "ادارة الت يير"الثا     البعد
      ف  صياغة الريية الم تربلية للعمؿ ف  الكزارة  فيشارؾ  المريك ي .1

      يرا    المرك ة ف  التخطيط الم بؽ إلدارة الت يير  .2

      يدع خطط   كية للت يير ت ط  لميع اق اـ الكزارة  .3

      يشلع العامليف  لى ترديـ ا راج  كاالف ار االبدا ية للت يير  .4

      تهيا اللك الم ا ب لتد يـ مشار ة العامليف ف  الت يير  .5

      ي اهـ ف  ترديـ مبادرات كمرترحات لديدة للت يير  .6

      مالية للم اهميف ف  د ـ  ملية الت يير  تم افمايردـ  .7

 "تم يف العامليف"الثالث   البعد
      يرـك بتفكيد   لطات  افية إل لاز مهاـ كظيفت   .1

      يهتـ بنيلاد ك امؿ اتصاؿ فعالة كمتطكرة .2

      تتميز التعليمات الت  يصدرها ف  العمؿ بالكدكح .3

      .التعلـ كا ت اب  شياج لديدة ف  ملاؿ  ملهـيت  للمكظفيف فرص  .4

      يعتبر  فاجة العامليف معيارا مهما ف   ظاـ الترقية .5

      يم ح   المرك ة الم ا بة للتصرؼ ف   داج مهام  .6
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 كبدكف ا  يابية بصكرة اإلدارية الم تكيات  بر المعلكمات تبادؿ ي اهـ ف  .7
       كامؽ  م

      لهـ مت اكية المم كحة االمتيازات باف العامليف شعري .8

 "التكله اال تراتيل   "البعد الرابع 
      .للعامليف  اال تراتيل  التخطيط مفهـك تكدي  بأهمية ييمف .1

      اال تراتيلية بدقة  الية الخطة بصياغةيرـك  .2

 درلة  ل  الكقكؼ ك العػامليف رغبػات  لػ  دكما بالتعرؼتحرص الكزارة   .3
      .رداهـ

  ل  تكفير خدمات مت ك ة لتلبية رغبات ك حالات العامليفالكزارة  تحرص  .4
      .بالكزارة  

 البيمة المت يػرات مػع تت ا ب الكزارة تعتمدها الت  ا تراتيلياتيعتمد  لى  .5
      الكزارةب المحيطة

      مف كلهة  ظر العامليف بالكزارة  كادػحةتتبع  يا ات  .6

      مف قبؿ العامليف  اال تراتيلية الخطة لػصياغة داخليػة خاصة للافيش ؿ  .7
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 :مخرجات البحث العممي: الثانيالمحور 

  بارة  ف لهد م ظـ ك مرصكد ال تشاؼ العبلقات بيف المت يرات ك الظكاهر كفران ل ظريات البحث العممي:
 معي ة
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 تكظيؼ مخرلات البحث العلم 

      تد ـ قيادة المي  ة  ملية اال تفادة مف  تامل البحث العلم  .1

      يكلد اهتماـ مف قبؿ الري اج بالدرا ات الت  تفيد  ملهـ .2

      لبل تفادة مف مخرلات البحث العلم يكلد م هلية كادحة لدي ـ  .3

      يتـ تطبيؽ  تامل البحث العلم  داخؿ الكزارة .4

يكلد تشليع مف االدارة العليا  لى حدكر م اقشات االبحاث ذات العبلقة  .5
      لصال  الكزارة

      ترصد الكزارة ميزا ية خاصة لؤلبحاث العلمية .6

       تامل البحث العلم  ف  تطكير  ملهـيعتمد ري اج العمؿ  لى  .7

يكلد ت  يؽ بيف الكزارة كالمي  ات التعليمية مف  لؿ اال تفادة مف  .8
      مخرلات البحث العمل 

      يتـ تش يؿ لل ة لم اقشة ال تامل العلمية الت  تتكصؿ لها الدرا ات .9

      الخاصة بالعمؿترـك الكزارة بعرد محادرات ككرش  مؿ حكؿ األبحاث  .10

      تشلع الكزارة مكظفيها  لى  مؿ درا ات تعالل مشا ؿ العمؿ .11

يكلد د ـ مادم للمكظفيف الذيف يركمكف بعمؿ درا ات  ليا تخص  مؿ  .12
      الكزارة

      يكلد م تبة خاصة بالدرا ات العلمية الت  تخص  مؿ الكزارة  .14

يتـ االطبلع مف قبؿ المدراج ف  الكظامؼ االشرافية  لى الدرا ات الت   .15
      تفيد  ملهـ.

 


