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 الشكر والعرفان

جممو، كلؾ السمطاف أبمغو، كلؾ العمـ أجممو، كلؾ القكؿ أكممو، كلؾ الثناء أالميـ لؾ الحمد 
 فالشكر أكالن كأخيران هلل كحده الذم أعانني عمى إتماـ ىذا العمؿ. عظمو.أقكمو، كلؾ الجبلؿ أ

كأشكر جامعة القدس إدارة كعامميف عمى الجيكد التي بذلكىا ألجمنا، كخدمة لمبحث كالباحثيف، 
 عممني الحرؼ كالقمـ. فكالشكر الخاص لم

و, ككاف قبس إلى مف ىدل بالجكاب الصحيح حيرة سائميو, كأظير بسماحتو تكاضع العمماء في
, نعـ الضياء في عتمة البحث, كلعمي ال أعدك الحؽ إذ أقكؿ أنو كاف لي نعـ الناصح األميف

كمنحني الثقة كغرس في نفسي قكة  ،بعممو كشممني بفضمو ي, أفاض عماألخ الكقكر الحميـ
كلك كنت أعرؼ غير الشكر  ،العزيمة, كلـ يدخر جيدان كلـ يبخؿ عمى بشيء مف كقتو الثميف

لو عمى ما أكفى مف  , فشكران الثمف أسديتيا لو مف قمبي معطرة نزلة أكفى مف الشكر عند اهللم
نايف الدكتكر:  في ميزاف حسناتو كأرضاه بما قسـ أبقاه اهلل ذخران لطمبة العمـ, كجعؿ ذلؾ حسف,
 .عمى ىذه الرسالة الذم تفضؿ باإلشراؼ جراد

ر الذيف تفضمكا بمراجعة رسالتي كتفضمكا عمي بقبكؿ ككؿ الشكر كالتقدير أقدميما لؤلساتذة الكبا
سعدي , كالدكتكر: خارجيان مناقشان  نظام صمحاتمناقشة رسالة الماجستير الخاصة بي الدكتكر: 

 .داخميان مناقشان  الكرنز

، كما أشكر جامعة االستقبلؿ إدارة، كما كأتقدـ بالشكر كالتقدير لمسادة المحكميف كؿ باسمو كلقبو
 .كأعضاء ىيئة تدريس، كطمبة عمى الجيكد التي بذلكىا في إتماـ ىذا العمؿ كعامميف،

كما أتقدـ بالشكر كاالمتناف ألسرتي التي تحممت مشاؽ فترة الدراسة كتحمميـ النشغالي عنيـ، 
 كأشكر كؿ مف ساعدني مف قريب أك مف بعيد، حتى لك بحرؼ كاحد.
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 الممخص

 وجية من طمبتيا لدى القيادية الكفاءة تنمية في االستقالل جامعة دور -عنوان الدراسة:
 نظرىم.

ىدفت الدراسة إلى معرفة دكر جامعة االستقبلؿ في تنمية الكفاءة القيادية لدل طمبتيا كذلؾ مف 
المستقبمية،  كالرؤية كجية نظرىـ، كلقد حددت الباحثة مجاالت الكفاءة القيادية باآلتي: التخطيط

 في المسؤكلية، كالتأثير كتحمؿ القرارات، كالتدريب كاتخاذ المشكبلت رة، كتحميؿكالمباد كاالبداع
. كالثبات كالحكمة، كالشجاعة كالتحفيز، كالحذر كالحماس اإلنسانية، كالتقدير اآلخريف، كالعبلقات

، كتمثمت أداة الدراسة باستبانة تككنت اىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة المنيج الكصفيكلتحقيؽ 
( فقرة تتكزع إلى مجاالت الكفاءة القيادية، طبقت عمى كافة أفراد 90صكرتيا النيائية مف ) في

 %(.84.60( طالبان كطالبة، بنسبة استجابة )1000(، فاستجاب منيـ )1182مجتمع الدراسة )

كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا أف جامعة االستقبلؿ تقكـ بدكرىا في تنمية 
القيادية كمجاالتيا لدل طمبتيا مف كجية نظرىـ بمستكل أعمى مف المستكل االفتراضي  الكفاءة

أظيرت النتائج أف جامعة االستقبلؿ تقكـ بدكرىا في تنمية الكفاءة القيادية بكزف نسبي ك %(، 70)
%(، كما تبيف أف مجاؿ الشجاعة كالثبات جاء بالمرتبة األكلى بكزف نسبي 75.90)
%(، ثـ مجاؿ الحذر 77.60جاؿ التدريب كتحمؿ المسؤكلية بكزف نسبي )%(، يميو م79.90)

%(، يميو مجاؿ التقدير كالحماس كالتحفيز بكزف نسبي 77.04كالحكمة بكزف نسبي )
%(، ثـ جاء مجاؿ التخطيط 75.36%(، ثـ مجاؿ العبلقات اإلنسانية بكزف نسبي )76.86)

مجاؿ التأثير في اآلخريف بكزف نسبي %(، يميو 75.20كالرؤية المستقبمية بكزف نسبي )
%(، كجاء 73.20%(، كيميو مجاؿ تحميؿ المشكبلت كاتخاذ القرارات بكزف نسبي )74.84)

 %(.73أخيران مجاؿ االبداع كالمبادرة بكزف نسبي )

( بيف α ≤ 0.05كأظيرت النتائج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )
لمبحكثيف حكؿ دكر جامعة االستقبلؿ في تنمية الكفاءة القيادية لدل طمبتيا متكسطات تقديرات ا

تعزل لمتغير الجنس )ذكر، أنثى(. فقط ظيرت فركؽ لصالح اإلناث عمى المجاؿ التاسع 
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الشجاعة كالثبات، كلـ تظير فركؽ تعزل لمتغير التخصص، كظيرت فركؽ تعزل لمتغير 
 كسنة رابعة.المستكل الدراسي لصالح طمبة سنة أكلى 

باالىتماـ بتطكير أداء الطمبة في  ةكعمى ضكء ما جاءت بو الدراسة مف نتائج أكصت الباحث
صياغة الخطط كالتخطيط الجيد كبناء أىداؼ كاقعية تتفؽ مع إمكانات الطالب كالظركؼ 
المحيطة، كضركرة أف يعزز عضك ىيئة التدريس كالتدريب قدرات الطالب عمى تحديد أكلكياتو 

 يا.نالتي يطكر  ـؿ سميـ، كمنح الطمبة تدريبات كبرامج كأنشطة حكؿ سبؿ تطبيؽ أفكارىبشك

 .الكفاءة القيادية –جامعة االستقالل  -الكممات المفتاحية:
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Study Title:- The Role of Al – Istiqlal University on Improvement Of 

Leadership Competence for its students from their Perspective. 

Prepared By olaia mohammad yaqoup muzaffe 

Supervisor: Dr nayef jarrad 

Abstract 

Study Title: The Role of AlـIstiqlal University in enhancing and 

developing leadership competency of students from their perspective. 

The study aims at understanding the role of AlـIstiqlal University in 

enhancing and developing leadership competency for the students from 

their point of view. The researcher has defined leadership competency in 

the following fields: Planning and future vision; creativity and initiative; 

problem analysis and decision-making; training and responsibility taking; 

influencing others; human relations; appreciation, enthusiasm and 

motivation;   caution and wisdom; and courage and steadfastness. To 

achieve the goals the analytical descriptive approach is used, and the 

questionnaire is the tool. The questionnaire constituted from (90) 

paragraph, distributed among leadership competency fields, and is 

implemented on all members of the search sample (1182); Thousand 

(1000) students responded on the questionnaire, with a response rate of 

(84%). 

The study concludes, from students’ perspective, that AlـIstiqlal 

University plays its role in enhancing and developing leadership 

competency and its fields, at a level higher than expected (70%).  The 

study also concludes that the University plays its role  in enhancing and 

developing the leadership competency in a relative weight of (75.90%);  

whereas courage and steadfastness came at the first place, with a relative 

weight of (79.90%), followed by training and responsibility taking with a 

relative weight of (77.60),  then caution  and wisdom with a relative 

weight of (77.04);  appreciation, enthusiasm, motivation with a relative 

weight of (76.86%); human relations with a relative weight of (75.36%); 

Planning and future vision with a relative weight of (75.20%); 

influencing others with a relative weight of (74.84%); problem analysis 
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and decision-making with a relative weight of (73.84%); and finally 

creativity and initiative with a relative weight of (73%). 

Additionally, the study finds that there is no statistical significant 

difference at (α ≤ 0.05), among the estimation averages of respondents, 

regarding the role of the University in enhancing leadership competency 

of its students that may be  ascribed to gender variable (male, female); 

nor were there differences ascribed to the specialty variable;  while there 

were a difference in favor of females in the ninth field,  courage and 

steadfastness; and  differences ascribed to the year of study in favor of the 

first and fourth year students. 

In light of the results, the researcher recommends to enhance and develop 

students' performance in plans formulation, good planning, and in setting 

up realistic goals, in harmony with student's capabilities and the 

surrounding circumstances. The researcher also emphasizes the role of 

faculty member inـcharge of teaching and training, in enhancing  

student’s capabilities in defining his/her priorities in a sound way, and 

providing them with trainings, programs and activities to address methods 

for applying  ideas they develop. 

Keywords:  AlـIstiqlal Universityـ leadership competency. 

 

  



1 
 

 اإلطار العام لمدراسة

 وأسئمتيا الدراسة مشكمة.  
 الدراسة أىداف.  
 الدراسة فرءيات.  
 الدراسة أىمية.  
 الدراسة حدود.  
 الدراسة مصطمحات.   
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  الفصل األول

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 اإلطار العام لمدراسة

 -مقدمة:

سات األكاديمية دكران ميمان كحيكيان في تشكيؿ شخصية الطمبة، كتحسيف تمعب الجامعات كالمؤس
كسابيـ ميارات كقدرات تساعدىـ عمى التأقمـ مع متطمبات العصر، كما يشيده مف  ميكليـ، كا 
تطكر كتكجو نحك عالـ المعرفة. كبالتالي يقع عمى عاتؽ الجامعات تككيف جيؿ قادر عمى 

 كمدركان لمسؤكلياتو. مكاجية تحديات المستقبؿ، كاعيان 

فالجامعات اليكـ ال تقاس باألرقاـ القياسية المتمثمة بأعداد الطمبة، أك أعداد أعضاء ىيئة 
التدريس كرتبيـ األكاديمية، كالمباني الفخمة فحسب، إنما تقاس بأعماليا العممية، كنتائج 

نسانية ك  ضارية كثقافية حكمخرجات العمؿ التعميمي، كىي بذلؾ أصبحت ذات رسالة عممية كا 
(. كالجامعات ليا كظائؼ متجددة حسب ما تقتضيو الحاجة، 113، ص 2009)بركات كحسف، 

(، كمف ىذا المنطمؽ اكتسب 128، ص 2015كمع التقدـ تتقدـ أىدافيا، ككظائفيا )يكنس، 
التعميـ الجامعي اىتمامان خاصان، كتطمب جيكدان كبيرة لمتغمب عمى مختمؼ التحديات الزمانية 

 المكانية كاالقتصادية كاالجتماعية التي قد تقؼ حائبلن أماـ تحقيؽ أىدافيا.ك 

كمف بيف األىداؼ التي تسعى إلييا الجامعات تنمية الكفاءة القيادية لدل طمبتيا، كلعؿ ىذا 
اليدؼ يتعاظـ عند الحديث حكؿ الجامعات األمنية كالعسكرية، فالقيادة مجمكعة مف القدرات 

ات التي تنعكس عمى سمكؾ الفرد كقدرتو في التأثير عمى اآلخريف. كحظيت كالخصائص كالميار 
القيادة باىتماـ الباحثيف كالميتميف، ككاف نتاج ىذا االىتماـ ظيكر أنكاع مف القيادة، كتحديد 
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كاضح لمعالـ كخصائص القائد الناجح. كبالنظر إلى بعض األكاديميات كالجامعات األمنية 
(، ككمية القيادة كاألركاف المشتركة USMAاألكاديمية العسكرية األمريكية )العربية كالدكلية مثؿ 

في السكداف، ككمية الممؾ خالد العسكرية، كأكاديمية نايؼ العربية لمعمـك األمنية الحظت الباحثة 
اىتماميا الشديد بالقيادة مف خبلؿ المقررات الدراسية، كتضمنت أىدافيا كرسالتيا تنمية الكفاءة 

 دية لدل طمبتيا.القيا

قكة التأثير، كمعارؼ كمعمكمات تفيدىـ في  ىتماـ بتنمية القيادة يتطمب منح الطمبةكما إف اال
أف القيادة قدرات مكتسبة مف  حيث أكد عمى (8، ص 2015األم )تطبيقيا، كىذا ما أشار إليو 

خبلؿ المعارؼ كالخبرات التي تميز الشخصية القيادية عبر برامج تدريبية متخصصة، كتظير 
كانطبلقان مف ذلؾ ترل الباحثة بأف  دكار التي يؤدييا الفرد مستقببلن.تمؾ الميارات مف خبلؿ األ

دية تعبر عف الخبرات، القيادة صفات كخصائص تميز الفرد عف غيره، لكف الكفاءة القيا
كالمعمكمات، كالخصائص، كالميارات التي يمكف اكتسابيا مف خبلؿ التدريب كالتطكير، بمعنى 
أف الكفاءة القيادية أعـ كأشمؿ مف الميارات القيادية، حيث أف الكفاءة القيادية تتضمف أيضان 

ار بأف الميارات ( كالذم بدكره أشAl-Mamun, 2012كفاءة ىذه الميارات؛ كىذا ما أكده )
في صقؿ الميارات القيادية، كرفع  ان ميم ان القيادية يجب أف تتسـ بالكفاءة، كأف لمجامعات دكر 

مستكل كفاءتيا، كالكفاءة القيادية تتطمب جيكدان حثيثة لتنميتيا، كأف البرامج األكاديمية التي 
 القيادية لدل الطمبة.تقدميا الجامعة بحاجة إلى التكامؿ كالتخطيط الجيد لتنمية الكفاءة 

كذلؾ ترل الباحثة بأف جامعة االستقبلؿ حددت لبرامجيا أىدافان تتضمف تنمية القيادة لدل الطمبة، 
نيا تمتمؾ  ان دراسي ان كتحمؿ المسؤكلية كالكفاءة القيادية، كىي تكفر ليـ مناخ يعزز ذلؾ، كما كا 

طكير، كلدييا المؤىبلت العممية أعضاء ىيئة تدريس أكاديمية كعسكرية قادرة عمى البناء كالت
كبالتالي فإف الدراسة الحالية تأتي لمكقكؼ عمى مدل تحقيؽ جامعة االستقبلؿ  كالعسكرية لذلؾ.

 .مبتيا، كذلؾ مف خبلؿ تقييـ ىذا الدكرألىدافيا المتعمقة بتنمية الكفاءة القيادة لدل ط

 مشكمة الدراسة وأسئمتيا. 1.1

حؽ بيا الطمبة الكتساب ميارات كمعارؼ تتعمؽ بمينتيـ الجامعة مؤسسة لمتعميـ العالي يمت
المستقبمية، كتكفر الجامعات برامج أكاديمية متنكعة، فيي حمقة كصؿ بيف التعميـ المدرسي 
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كالحياة المينية لمطالب، كغالبان ما تيتـ إدارة الجامعة بجكانب متعددة في إعداد الخطط كالبرامج 
 أنيا ؿ حديثة النشأة مقارنةن بالجامعات الفمسطينية األخرل، كرغـاألكاديمية، كتعد جامعة االستقبل

 عف تتميز أنيا إال الجامعي، لمتعميـ األساسية األىداؼ تحقيؽ في الجامعات بقية مع تشترؾ
 عالي أكاديمي كتدريب تعميـ في نظاـ التعميـ؛ فيي نشأت مف أجؿ تكفير الجامعات مف غيرىا
 النكعي لمتطكير شاممة رؤية إلى يستند األمنية، بالعمكـ العبلقة ذات التخصصات في كنكعي
 المتعمقة ةيالقيم كالركحية كالتطبيقية، كالعممية الذىنية، المعرفية المجاالت في البشرية لممكارد
عداد كعمميان، مينيان  التأىيؿ عالية أمنية ككادر إلعداد كتكظيفيا األمف، بقطاع  المستقبؿ قيادات كا 

 األمف بكظيفة تقكـ التي كالحضارية، الكطنية كالقيـ كاالنضباط كااللتزاـ االنتماء بركح المسمحة
 كتعمؿ كأفراده، كمؤسساتو الفمسطيني المجتمع مع حقيقية شراكة أسس ترسخ مجتمعية كخدمة
 مف إطار في خاصة، بصكرة األمنية كاألجيزة عامة بصكرة الفمسطيني المجتمع تطكير عمى

كبالتالي فإف جامعة  .المجاالت مختمؼ في كالمستدامة كالمتكاممة الشاممة الكطنية التنمية
االستقبلؿ يقع عمى عاتقيا االعداد األكاديمي كالتطبيقي لمعمكـ األمنية، باإلضافة إلى تعزيز 

 القدرات كالميارات القيادية لدل الطمبة.

كر الجامعات؛ كجدت أنيا اىتمت كمف خبلؿ اطبلع الباحثة عمى عدد مف الدراسات الميتمة بد
بدكر الجامعة في تحقيؽ التنمية، أك تعزيز االبداع، أك المشاركة االجتماعية كالسياسية، أك دعـ 
المجتمع المحمي، أك األمف الفكرم، كنادرة ىي الدراسات التي اىتمت بدكر الجامعات في تنمية 

القيادية مف المخرجات التي تيتـ بيا معظـ الكفاءة القيادية لدل الطمبة، عمى اعتبار أف الكفاءة 
 مؤسسات التعميـ العالي كالمؤسسات األكاديمية األمنية عمى كجو الخصكص.

كتعمؿ الباحثة في جامعة االستقبلؿ كالحظت مدل اختبلفيا في تقديـ الخدمات التعميمية، كحجـ 
شخصية الطمبة تنعكس الممقاة عمى عاتقيا في تككيف الفرد كبناء شخصيتو، حيث إف  األعباء

مستقببلن عمى قدراتيـ في البناء كالتطكير، كصناعة القادة يبدأ بتنمية قدراتيـ ككفاءتيـ القيادية، 
لى خصائص الفرد الخارجية إتشير لتز بأنيا ك لتز كشك السيما كأف الشخصية كما أشار ش
كما ينظر إلى  (.Schultz & Schultz, 2005, p. 9ا )المكشكفة التي يمكف لؤلخريف رؤيتي

الشخصية عمى أنيا نظاـ نفسي كعصبي يتميز بالتعميـ، كالتمركز كيخص الفرد، كلديو القدرة 
(، كبالتالي فإف تككيف 1، ص 2013عمى نقؿ العديد مف المنبيات المتعادلة كظيفيان )سعيدة، 
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ريب كصقؿ القدرات الشخصية القيادية كتنمية الكفاءة القيادية يمر بمراحؿ عدة أىميا التعميـ كالتد
كتعزيز الميكؿ كاالتجاىات، كما إف تنمية الكفاءة القيادية تؤثر في شخصية الطالب ليكف كاعيان 

ؿ؛ مف خبلؿ حؿ المشكبلت، كالمبادرة كاالبداع، كالتأثير كقادران عمى تحمؿ تحديات المستقب
 .ة المكاقؼااليجابي في اآلخريف، كتحمؿ المسؤكليات، كالتصرؼ بحكمة كشجاعة في كاف

، كالقدرة كالمجتمع الفمسطيني بحاجة إلى قيادات قادرة عمى تحمؿ المسؤكلية، كبناء المؤسسات
عمى لمكاجية تحديات المستقبؿ، فانطبلقان مف مسؤكليات جامعة  عمى التخطيط كاإلبداع

ما دور جامعة  -االستقبلؿ، فإف مشكمة الدراسة الحالية تنحصر في السؤاؿ الرئيس اآلتي:
 االستقالل في تنمية الكفاءة القيادية لدى طمبتيا؟

 -كينبثؽ عف السؤاؿ الرئيس مجمكعة مف األسئمة الفرعية كىي عمى النحك اآلتي:

 ما البرامج كاألنشطة التي تقدميا جامعة االستقبلؿ لتنمية الكفاءة القيادية لدل طمبتيا؟ -1
 ة المستقبمية لدل طمبتيا؟ما دكر جامعة االستقبلؿ في تنمية كفاءة التخطيط كالرؤي -2
 ما دكر جامعة االستقبلؿ في تنمية االبداع كالمبادرة لدل طمبتيا؟ -3
 ما دكر جامعة االستقبلؿ في تنمية تحميؿ المشكبلت كاتخاذ القرارات لدل طمبتيا؟ -4
 ما دكر جامعة االستقبلؿ في تنمية االعداد كالتدريب كتحمؿ المسؤكلية لدل طمبتيا؟ -5
 االستقبلؿ في تنمية التأثير في اآلخريف لدل طمبتيا؟ما دكر جامعة  -6
 ما دكر جامعة االستقبلؿ في تنمية العبلقات اإلنسانية لدل طمبتيا؟ -7
 ما دكر جامعة االستقبلؿ في تنمية التقدير كالحماس كالتحفيز لدل طمبتيا؟ -8
 ما دكر جامعة االستقبلؿ في تنمية الحذر كالحكمة لدل طمبتيا؟ -9

 االستقبلؿ في تنمية الشجاعة كالثبات لدل طمبتيا؟ما دكر جامعة  -10
ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات المبحكثيف حكؿ دكر جامعة  -11

االستقبلؿ في تنمية الكفاءة القيادية لدل طمبتيا تعزل لمتغيرات: الجنس، كالتخصص، 
 كالمستكل الدراسي؟
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 أىداف الدراسة. 1.2

 -ؽ ما يأتي:تيدؼ الدراسة إلى تحقي

تحديد أىـ البرامج كاألنشطة التي تقدميا جامعة االستقبلؿ لتنمية الكفاءة القيادية لدل  -1
 طمبتيا.

الكشؼ عف دكر جامعة االستقبلؿ في تنمية الكفاءة القيادية لدل طمبتيا ضمف المجاالت  -2
بلت كاتخاذ اآلتية: كفاءة التخطيط كالرؤية المستقبمية، كاالبداع كالمبادرة، كتحميؿ المشك

القرارات، االعداد كالتدريب كتحمؿ المسؤكلية، التأثير في اآلخريف، كالعبلقات اإلنسانية، 
 كالتقدير كالحماس كالتحفيز، كالحذر كالحكمة، كالشجاعة كالثبات.

التعرؼ إلى الفركؽ بيف متكسطات تقديرات المبحكثيف حكؿ دكر جامعة االستقبلؿ في تنمية  -3
 دل طمبتيا تبعان لمتغيرات الجنس، كالتخصص، كالمستكل الدراسي.الكفاءة القيادية ل

 فرءيات الدراسة. 1.3

 -الفرءية الرئيسية األولى:

 (.%70تقـك جامعة االستقبلؿ بدكرىا في تنمية الكفاءة القيادية لدل طمبتيا بمستكل أعمى مف )

 -كينبثؽ عنيا الفرضيات الفرعية اآلتية:

تقـك جامعة االستقبلؿ بدكرىا في تنمية كفاءة التخطيط كالرؤية المستقبمية لدل طمبتيا  -1
 (.%70مستكل أعمى مف )ب

مستكل أعمى مف بتقكـ جامعة االستقبلؿ بدكرىا في تنمية االبداع كالمبادرة لدل طمبتيا  -2
(70%.) 

ات لدل طمبتيا تقكـ جامعة االستقبلؿ بدكرىا في تنمية تحميؿ المشكبلت كاتخاذ القرار  -3
 (.%70مستكل أعمى مف )ب

تقـك جامعة االستقبلؿ بدكرىا في تنمية االعداد كالتدريب كتحمؿ المسؤكلية لدل طمبتيا  -4
 (.%70مستكل أعمى مف )ب
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مستكل أعمى مف بتقـك جامعة االستقبلؿ بدكرىا في تنمية التأثير في اآلخريف لدل طمبتيا  -5
(70%.) 

مستكل أعمى مف بفي تنمية العبلقات اإلنسانية لدل طمبتيا تقكـ جامعة االستقبلؿ بدكرىا  -6
(70%.) 

مستكل بتقـك جامعة االستقبلؿ بدكرىا في تنمية التقدير كالحماس كالتحفيز لدل طمبتيا  -7
 (.%70أعمى مف )

مستكل أعمى مف بتقـك جامعة االستقبلؿ بدكرىا في تنمية الحذر كالحكمة لدل طمبتيا  -8
(70%.) 

مستكل أعمى مف بقبلؿ بدكرىا في تنمية الشجاعة كالثبات لدل طمبتيا تقكـ جامعة االست -9
(70%.) 

 -الفرءية الرئيسية الثانية:

( بيف متكسطات تقديرات α ≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )
لمتغيرات: المبحكثيف حكؿ دكر جامعة االستقبلؿ في تنمية الكفاءة القيادية لدل طمبتيا تعزل 

 الجنس، كالتخصص، كالمستكل الدراسي.

 أىمية الدراسة. 1.4

 -تنقسـ أىمية الدراسة إلى ما يمي:

 أىمية عممية. 1.4.1
فيا كىك اجامعة االستقبلؿ في ضكء أحد أىددكر تكمف أىمية الدراسة في أنيا تسعى لتقييـ  .أ 

 تنمية الكفاءة القيادية لدل طمبتيا.
تتعمؽ بالكفاءة القيادية؛ حيث إف القيادة مف متطمبات نجاح تعد الدراسة بالغة األىمية ككنيا  .ب 

 المؤسسات األمنية، ككف جامعة االستقبلؿ تعد طمبتيا لتمبية حاجات المؤسسة األمنية.
تعد الدراسة مف المحاكالت األكلى في حدكد عمـ الباحثة التي تتعمؽ بدكر جامعة االستقبلؿ  .ج 

 في تنمية الكفاءة القيادية.
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الدراسة إطاران نظريان يثرم المكتبة الفمسطينية بمكضكع ميـ، كرؤيا حكؿ سبؿ تنمية تقدـ  .د 
 الكفاءة القيادية لدل طمبة الجامعات كالمؤسسات األكاديمية األمنية.

 أىمية عممية. 1.4.2
الدراسة نمكذجان حكؿ دكر  لياستفيد مف نتائج الدراسة إدارة جامعة االستقبلؿ؛ حيث تقدـ ت .أ 

في التخطيط  االكفاءة القيادية، كمستكل ىذا الدكر، بما ينعكس عمى قدرتي الجامعة في تعزيز
 أيضان في تحديد معايير القبكؿ في الجامعة. اءة القيادية لدل الطمبة، كيفيدىالتنمية الكف

ستفيد مف نتائج الدراسة الحالية المؤسسات األمنية؛ حيث إف تنمية الكفاءة القيادية لدل ت .ب 
طمب لنجاح عمميا، كقدرتيا عمى ضبط األمف، كتحقيؽ االستقرار الككادر األمنية مت

 االجتماعي.
تفيد نتائج الدراسة الحالية الباحثيف كالميتميف بمجاؿ اإلدارة كالقيادة كاألمف؛ حيث تقدـ ليـ  .ج 

 الدراسة إطاران نظريان كميدانيان يفتح ليـ آفاقان نحك دراسات مستقبمية بنفس االتجاه.
بجامعة االستقبلؿ، حيث كالتدريب الدراسة الحالية أعضاء ىيئة التدريس ستفيد مف نتائج ي .د 

 تبرز ليـ الدراسة دكرىـ في تنمية الكفاءة القيادية، كىذا ينعكس عمى أدائيـ التدريسي
 ، كتكجييو نحك تنمية الكفاءة القيادية لدل الطمبة.كالتدريبي

ألكاديمية في جامعة االستقبلؿ، تفيد نتائج الدراسة الحالية مخططي المناىج كالبرامج ا .ق 
كالمؤسسات األكاديمية األمنية؛ حيث إف الدراسة تيتـ بتكضيح دكر الجامعات كالمؤسسات 
األكاديمية في تنمية الكفاءة القيادية، كىذا يجعميـ أكثر قدرة عمى تخطيط المقررات الدراسية 

ثرائيا بمكضكعات تنمي الكفاءة القيادية  .النظرية كالميدانية كا 

 حدود الدراسة. 1.5

 .ـ2018إلى أيمكؿ/ سبتمبر  2018بيف شباط/ فبراير الدراسة  أجريت الحدود الزمنية: -1
 أريحا. مدينةالدراسة عمى جامعة االستقبلؿ كمقرىا  أجريت الحدود المكانية: -2
تأتي الدراسة لتقييـ دكر جامعة االستقبلؿ في تنمية الكفاءة القيادية لدل  الحدود البشرية: -3

عمى طمبة  اقتصرطمبتيا مف كجية نظر الطمبة أنفسيـ، كبالتالي فإف الحد البشرم لمدراسة 
 ـ(.2017/2018جامعة االستقبلؿ المسجميف بالجامعة خبلؿ العاـ الجامعي )
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دكر جامعة االستقبلؿ في تنمية الكفاءة القيادية  الدراسة عمى اقتصرت الحدود الموءوعية: -4
لدل طمبتيا ضمف المجاالت اآلتية: كفاءة التخطيط كالرؤية المستقبمية، كاالبداع كالمبادرة، 
كتحميؿ المشكبلت كاتخاذ القرارات، االعداد كالتدريب كتحمؿ المسؤكلية، التأثير في اآلخريف، 

 س كالتحفيز، كالحذر كالحكمة، كالشجاعة كالثبات.كالعبلقات اإلنسانية، كالتقدير كالحما

 مصطمحات الدراسة. 1.6

 -الجامعة:

 كىبكا العمماء مف مجمكعة أنيا الجامعة في كاألصؿ األكاديمي اليـر قمة أعمى ىي الجامعة
 شمكلية عممية نظرة المجتمع كمشاكؿ الحياة، إلى كينظركف كالمعرفة، لمدراسة، كالبحث، أنفسيـ

 كالقانكف كالفنكف اآلداب لدراسات كميات عمى تحتكم تعميمية مؤسسة ىي فالجامعة متكاممة،
 ،المينية لمدراسات كميات أك كمدارس كاالنسانية كالعسكرية، االجتماعية كالعمكـ كاليندسة كالطب
 العميا بالدراسات الجامعة تقكـ كما األكلى الجامعية المرحمة لطبلب الدراسات الجامعة كتقدـ

 .(26، ص 2016كخدمة المجتمع )عكض،  كالبحكث

 -جامعة االستقالل:

 األمنية، لمعمـك الفمسطينية األكاديمية مسمى تحت 1998 العاـ في االستقبلؿ جامعة تنشئأ
 إلى 2011 العاـ في تحكيميا كتـ ،2007 العاـ في عباس محمكد الرئيس السيد فخامة كافتتحيا
 الجامعية المؤسسات دكف كحدىا تختص التي كاألكلى األحدث الحككمية الجامعة كىي جامعة،

 رافدان  بذلؾ لتككف كالشرطية، كالعسكرية األمنية العمكـ مجاؿ في العالي بالتعميـ فمسطيف في
 مف المينية كالتخصصات بالعمـك المسمحيف األمف بككادر الفمسطينية األمنية لممؤسسة أساسيان 
 الشابة الفئات تأىيؿ إعادة ككذلؾ دائـ، ازدياد في كالعدد سبعة كعددىا البكالكريكس برامج خبلؿ
 العمـك فركع مختمؼ في الميني الدبمكـ برامج عبر األمنية المؤسسة كمنتسبات منتسبي مف

 التخصصات كجميع متخصصة، ميني دبمـك برامج ثمانية خبلؿ مف كالشرطية كالعسكرية األمنية
 .(ar.html-304-https://alistiqlal.edu.ps/pageكميات ) أربع عمى مكزعة

 

https://alistiqlal.edu.ps/page-304-ar.html
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 -دور جامعة االستقالل:

( دكر الجامعة بشكؿ عاـ عمى أنو كافة األنشطة كالسمككيات 312، ص 2011عرؼ مرتجى )
دارة الجامعة نحك  تحقيؽ أىداؼ الجامعة، بما يتضمف المتكقعة مف أعضاء ىيئة التدريس كا 

 تحديد كاضح لممياـ كالمسؤكليات.

بأنو كافة البرامج كاألنشطة المتكقعة  لغرض ىذه الرسالة كُتعرؼ الباحثة دكر جامعة االستقبلؿ
مف جامعة االستقبلؿ لتنمية الكفاءة القيادية لدل طمبتيا ضمف المجاالت اآلتية: كفاءة التخطيط 

ة، كاالبداع كالمبادرة، كتحميؿ المشكبلت كاتخاذ القرارات، االعداد كالتدريب كالرؤية المستقبمي
 كتحمؿ المسؤكلية، التأثير في اآلخريف، كالعبلقات اإلنسانية، كالتقدير كالحماس كالتحفيز.

 -القيادة:

 القرار التخطيط كحؿ المشكبلت كاتخاذ مجاؿ في القائد يمارسو الذم النشاط بأنيا القيادة ُتعرؼ
صدار  كاالستمالة التأثير طريؽ كعف الرسمية السمطة باستخداـ اآلخريف عمى األكامر كاإلشراؼ كا 
 كبيف الرسمية السمطة استخداـ بيف المفيكـ ىذا في تجمع فالقيادة معيف، تحقيؽ ىدؼ بقصد
 (.45، ص 2001)عميكة،  اليدؼ لتحقيؽ لمتعاكف كاستمالتيـ سمكؾ اآلخريف عمى التأثير

إلى  أثير في اآلخريف، كييدؼ مف خبللوالباحثة القيادة بأنيا سمكؾ يمارسو القائد لمتكُتعرؼ 
، كقدرات إبداعية، كمكاجية اجيد اتنسيؽ الجيكد كالتخطيط لتحقيؽ األىداؼ، كىذا يتطمب تخطيط

كتحمؿ المسؤكلية، كبناء عبلقات إنسانية جيدة مع  ،المشكبلت كاختيار القرارات المناسبة
 .اآلخريف، كالتمتع بالحماس

 -الميارات القيادية:

تعبر الميارات القيادية عف القدرة عمى أداء عمؿ، أك تنفيذ إجراءات، أك تحقيؽ نتائج باستخداـ 
ؿ لممكارد أساليب كطرؽ تتسـ بالكفاءة كالتميز، بما يحقؽ نتائج أفضؿ، مع االستغبلؿ األمث

المتاحة، مع سرعة اإلنجاز، كدقة األداء، كاالقتصاد في الجيد كالتكاليؼ، كتتضمف ميارات 
 (.10، ص 2009ية، كميارات إدارية )مرتجى، ذاتية، كميارات فنية، كميارات إنسان
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 -الكفاءة القيادية:

كممة كفاية رغـ أف (، كىناؾ مف يرل أنيا ترادؼ Competanceالكفاءة بالمغة االنجميزية ىي )
(، كترل الباحثة بأف ىناؾ تقارب بيف معنى كممة كفاءة، ككفاية، كرأل Sufficiencyترجمتيا )
( أف الكفاءة تعبر عف الحد األدنى الكتساب القدرة عمى أداء Bottery, 2012, p. 455بكترم )

يتضح أف الفرؽ بيف شيء محدد، أما الكفاية فيي الحد األعمى عمى إتماـ ىذا الشيء، كبالتالي 
الكفاءة كالكفاية يتعمؽ بالجانب الكيفي، كأف الميارة أك النشاط يجب أف يتجاكز الكفاءة، كمحاكلة 

 الكصكؿ إلى الكفاية في أداء ىذا النشاط.

الكفاءة القيادية عبارة عف ممارسات الفرد ألنشطة كبرامج كسمات القيادة بمستكل مرتفع، 
التخطيط كالرؤية المستقبمية، كالمبادرة، كالتنبؤ بالمشكبلت، كاتخاذ  كتتضمف مجاالت متعددة منيا

القرارات بأكقات األزمات، كالثقة بالنفس مع تحمؿ لممسؤكليات، كتغيير سمكؾ اآلخريف، كتككيف 
 (.Maria, 2014, p. 125عبلقات جيدة مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الجماعة )

كالسمككيات  نيا مجمكعة الميارات القيادية كالخبراتبأألغراض الدراسة ُتعرؼ الكفاءة القيادية ك 
التي تسيـ في األداء المتفكؽ لطمبة جامعة االستقبلؿ كالتي يكتسبكنيا مف خبلؿ دراستيـ 

 لمقررات الجامعة كاحتكاكيـ بأعضاء ىيئة التدريس كالتدريب فييا، كتعامميـ مع إدارتيا.
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 السابقة والدراسات النظري اإلطار

 لمجامعات الفمسفي اإلطار.  
 القيادية لمكفاءة المفاىيمي اإلطار.  
 عمييا والتعقيب السابقة الدراسات.   
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 الفصل الثاني

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

خبلؿ الفصؿ الثاني أدبيات الدراسة النظرية، حيث تناكؿ الفصؿ اإلطار  تستعرض الباحثة مف
النظرم لمدراسة مف حيث مفيـك الجامعة كأىميتيا كأدكارىا، كالتعريؼ بجامعة االستقبلؿ كبرامجيا 
األكاديمية، إضافة إلى مفيكـ القيادة، كالكفاءة القيادية، كما تضمف الفصؿ عرضان لبعض 

لسابقة التي أجريت حكؿ أدكار الجامعة، كأدكارىا في تنمية الميارات كالكفاءة البحكث كالدراسات ا
 القيادية لدل الطمبة. كلقد قسمت الباحثة الفصؿ إلى ثبلث مباحث رئيسة.

 اإلطار الفمسفي لمجامعات. 1.1

 مفيوم الجامعة. 1.1.1

الجامعة لغةن تشير إلى الُغؿُّ الذم يجمع بيف اليديف إلى العنؽ، كالجامعة تعني مجمكعة معاىد 
 (.147/ 3، 2004كميات )مجمع المغة العربية، عممية تسمى 

(، كىي امتداد لمكممة البلتينية Universityككممة الجامعة بالمغة االنجميزية ىي )
(Universitiesكتعني االتحاد، كيقصد ،)  ،(.39، ص 1999بيا تجمع العمماء )النجار 

ُتعرؼ الجامعة بأنيا مؤسسة اجتماعية تربكية عممية، أكجدىا المجتمع مف أجؿ تحقيؽ أىدافو، 
حيث تسعى إلى إيجاد كسط منظـ يسيـ في تنمية شخصية األفراد مف النكاحي الجسمية كالعقمية 

لقيـ كاالتجاىات كالمعارؼ كاألنماط السمككية كاالنفعالية كالركحية بشكؿ متكامؿ كمتزف، كتكسبو ا
 (.29ـ، ص 2006)العاجز، 
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كذلؾ عرفت الجامعة بأنيا المركز األساسي المنكط بو تشكيؿ القكل البشرية المنتجة لممجتمع، 
كتتكزع مخرجاتيا البشرية عمى كافة القطاعات المجتمعية، كتسكف طبقاتو، ككمما كاف ىذا العائد 

 (281، ص 2007سية لمنيكض بالمجتمع )عبكد، الدعامة األساجيدان كمما قكيت 

كتعرؼ الجامعة باعتبار أىدافيا بأنيا كياف اجتماعي ييدؼ إلى تطكير شخصية الطالب 
بجكانبيا المختمفة مف خبلؿ تقديـ الخدمات كاألنشطة التي تسيـ في صقؿ ىذه الشخصية كاعداد 

، 2016مجاالت الحياة )أبك انعير،  معو في شتىالمكاطف الصالح القادر عمى تنمية نفسو كمجت
 (.216ص 

يطمؽ عميو التعميـ العالي، يمتحؽ بيا  ما كالجامعة عبارة عف مؤسسة لمتعميـ ما بعد الثانكم أك
مف أتـ الدراسة في المرحمة الثانكية، كتقدـ برامج تعميمية مختمفة منيا تخصصات نظرية كأخرل 

تككف أربع سنكات، كأحيانان تستمر ألكثر مف ذلؾ، كىي بذلؾ حمقة تطبيقية، كذلؾ لمدة غالبان ما 
 (.Madison, 2017, p. 728مف حمقات العمـ كالتعميـ تجمع األستاذة كطبلبيـ )

( لسنة 11( لتصنيؼ مؤسسات التعميـ العالي مف قانكف رقـ )10كجدير بالذكر أف المادة رقـ )
ريعات الفمسطينية نصت عمى أف الجامعات عبارة ( بشأف التعميـ العالي مف منظكمة التش1998)

عف مؤسسات تضـ كؿ منيا ما ال يقؿ عف ثبلث كميات جامعية كتقدـ برامج تعميمية تنتيي 
بدرجة البكالكريكس الدرجة العممية األكلى، كلمجامعة أف تقدـ برامج لمدراسات العميا تنتيي بمنح 

أك الماجستير أك الدكتكراه، كيجكز ليا أف تقدـ برامج تعميمية تنتيي بمنح  العالي درجة الدبمـك
. ( مف القرار بقانكف التعميـ العالي 17ككرد في نص المادة ) شيادة الدبمكـ كفؽ أنظمة الدبمـك

( أف مؤسسات التعميـ العالي تصنؼ إلى حككمية تنشأ بمكجب قرار مف مجمس 2018لسنة )
بمكجب أحكاـ التشريع الخاص بيا، كعامة غير ىادفة لمربح، كخاصة  الكزارة كتنظـ شؤكنيا

ربحية كغير ربحية كمسجمة في سجؿ الشركات كتخضع لقانكف الشركات، بينما تصنؼ حسب 
 -برامجيا األكاديمية كالتعميمية إلى اآلتي:

خبلؿ الجامعات التي تضـ ما ال يقؿ عف ثبلث كميات كتقدـ: برامج الدبمـك المتكسط مف  -1
كميات مجتمع منفصمة، كبرامج تعميمية تنتيي بمنح درجة البكالكريكس كبرامج لمدراسات 

 العميا تنتيي بمنح درجة الدبمكـ العالي، أك الماجستير أك الدكتكراة.
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الكميات الجامعية التي تقدـ برامج تعميمية أكاديمية، أك مينية، أك تقنية، كتنتيي بمنح درجة  -2
مج مينية أك تقنية لمدة سنتيف أك ثبلث، تنتيي بمنح درجة الدبمكـ البكالكركيكس، كبرا

 المتكسط.
كميات المجتمع التي تقدـ برامج مينية، أك تقنية ال تقؿ مدة الدراسة فييا عف سنة دراسية  -3

 كاحدة، كتنتيي بمنح درجة الدبمـك المتكسط، أك الدبمـك الميني، أك التقني.

زء مف المجتمع، كليا تأثير اجتماعي حساس، ككنيا تيدؼ كتخمص الباحثة إلى أف الجامعة ج
إلى تنمية شخصية فئة الشباب، فيي مؤسسة ظيرت مف أجؿ تنمية الميارات كالمعارؼ كصقؿ 

 الشخصية كسد حاجة المجتمع مف الكظائؼ العامة كالخاصة كاألفراد ذكم الكفاءة المينية.

 أىداف الجامعة. 1.1.2

دبيات السابقة المتعمقة بأىداؼ الجامعة فبلحظت اختبلفان اطمعت الباحثة عمى مجمكعة مف األ
شديدان بينيا، كلعؿ ىذا االختبلؼ يرجع إلى اختبلؼ الرؤية التي يقكـ عمييا التعميـ الجامعي مف 
مجتمع آلخر، كنظران لذلؾ فضمت الباحثة تحديد أىداؼ الجامعة حسب ما أكردتو كزارة التربية 

 -( عمى النحك اآلتي:2013)كالتعميـ العالي الفمسطيني 

مكاجية الطمب المتزايد عمى التعميـ العالي بكافة مستكياتو، كرفع نسب االلتحاؽ لشرائح مف  -1
 ذكم المستكل االجتماعي كاالقتصادم المنخفض، كذكم اإلعاقات.

 مكاءمة مخرجات التعميـ العالي مع حاجات المجتمع الفمسطيني كالسكؽ المحمي كاإلقميمي. -2
بمستكل البحث العممي ليصبح فاعبلن في تنمية المجتمع، كالتنمية االقتصادية  االرتقاء -3

 كاالجتماعية.
 تحسيف النكعية كضبط جكدة البرامج األكاديمية. -4
ضماف استمرارية التمكيؿ البلزمة لتغطية العجز في المصاريؼ التشغيمية كالتطكيرية  -5

 كالرأسمالية لمؤسسات التعميـ العالي.
 حاكمية التعميـ العالي عمى مستكل المؤسسات.دارة ك إصبلح كتطكير إ -6
 االرتقاء بالتعميـ الميني كالتقني كمان كنكعان. -7
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 أىمية الجامعة. 1.1.3

تعد الجامعة أحد مقكمات الحضارة البشرية؛ نظران لمدكر الذم تقكـ بو، فيي مف القنكات الرئيسة 
االقتصادم كالتطكر الحضارم  التي تبني الككادر المؤىمة عمميان كعمميان، لتحقيؽ االزدىار

 كالتقني.

كما إف الجامعة تقكـ بدكر حيكم في استكماؿ القدرات المعرفية كالثقافية كاالجتماعية لمطمبة، كما 
لقيادة المجتمع  إنيا عامبلن رئيسان في تحفيز االبداع كاالبتكار، كاعداد القيادات الشبابية كتأىيميـ

 (.56، ص 2010)أبك خاطر، 

( أف التعميـ الجامعي ثركة كبيرة ال يمكف أف تقدر بأم ثمف، فيك 1، ص 2011اكير، كأكرد )ب
المحرؾ الرئيس لمتنمية، كيقع عمى عاتؽ مؤسسات التعميـ الجامعي ميمة تكفير ما يحتاجو 
المجتمع مف عمميات التنمية مف متخصصيف بمختمؼ المجاالت، إضافة إلى أنيا تشكؿ مراكز 

 ير.أساسية لمبحث كالتطك 

كبالتالي فإف أىمية الجامعة تكمف في أنيا منارة لنقؿ المعارؼ كالميارات التي تككف شخصية 
الطمبة، كتعزز ميكليـ كتمنحيـ قدرات ليككنكا مستعديف لمحياة المينية، كالتكيؼ مع عادات 
ة كتقاليد المجتمع، كما إف الجامعة تسيـ في صقؿ الشخصية مف خبلؿ استكماؿ القدرات المعرفي

كالثقافية كاالجتماعية لمطمبة، كمف بيف أىـ الجكانب التي تسعى الجامعات لتطكيرىا عف الطمبة 
ىي مياراتيـ في قيادة فرؽ العمؿ، كتحقيؽ اإلبداع كالمبادرة، كالحساسية لممشكبلت، كاتخاذ 

 القرار، كىي مف مؤشرات كأبعاد الكفاءة القيادية.

 وظائف الجامعة وأدوارىا. 1.1.4

عاتؽ المؤسسات األكاديمية أدكاران متعددة، كفي ظؿ التطكر التقني كالمعمكماتي؛ فإنيا يقع عمى 
 بحاجة إلى تزكيد الطمبة بمتطمبات المعرفة الحديثة كالتقنيات مف أجؿ مكاكبة التطكرات العالمية.
 ككانت كظائؼ الجامعة األساسية تكفير التعميـ الجامعي كالتدريب كالبحث العممي، أما حديثان 
فيي تقدـ خدمات لممجتمع المحمي مف خبلؿ نتائج كمخرجات البحكث التطبيقية، كىذا جعؿ 

 أدكار الجامعة متداخمة كمتفاعمة.
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( أف مف أىـ مياـ الجامعة كأدكارىا تكفير التعميـ كالبحث العممي 10، ص 2008ركات، كأكد )ب
( أف الجامعات 162، ص 2003السياؽ ذاتو أشار )الخطيب،  كدعـ كخدمة المجتمع، كفي

أصبحت تجمع بيف عدة كظائؼ كليا أدكار مركبة، كحدد المختصكف كظائؼ كأدكار الجامعة 
 -بثبلث مجاالت رئيسة، كىي عمى النحك اآلتي:

 التعميم. -1

تعتبر كظيفة التعميـ مف أىـ الركائز لنشأت الجامعات، فالجامعة مسؤكلة عف اعداد الخطط 
صصات التي تناسب سكؽ العمؿ، كبالتالي اعداد الطمبة كتزكيدىـ كالبرامج الدراسية، كطرح التخ

بية بكافة أنكاع المعارؼ، كالميارات البلزمة لبلندماج ببيئة العمؿ الخاصة بتخصصاتيـ، كتم
 (.14، ص 2011حاجات سكؽ العمؿ )حشيش، 

رفة كالتعميـ الجامعي ليس مجرد تناقؿ لممعمكمات كالمعارؼ، بؿ المساعدة في انتاج المع
كتكليدىا، مف خبلؿ تككيف رأس ماؿ بشرم ثقافي قادر عمى تحقيؽ معدالت انتاج عالية الجكدة، 

، ص 2009)حراحشة،  القتصادية في ظؿ متطمبات العكلمةمما يكفر فرص الصمكد كالمنافسة ا
6.) 

يـ كترل الباحثة أف الجامعات مؤسسات يتـ خبلليا االلتقاء بجميكر مف العمماء، ينقمكف تجارب
، بما يعزز قدراتيـ، كمياراتيـ، كينعكس عمى جكانب األداء ـكمعارفيـ بطريقة عصرية لطمبتي
فادة مجتمعاتيـ.  مستقببلن لمينيـ، كا 

 البحث العممي. -2

كد البحث العممي مف أساسيات التقدـ، كالرقي كمكاكبة التطكرات، كمكاجية التحديات، حيث أ
مي أكثر مف كظيفة التساقو بعمؿ الجامعة، مبحث العم( عمى أف ل6، ص 2009)حراحشة، 

فالجامعة تكفر المكارد الفكرية كالبشرية القادة عمى نشاط البحث العممي، كالجامعة تعد المؤسسة 
األكلى التي يمكف عف طريقيا القياـ بأنشطة بحثية لما تحتكيو مف مختبرات كمراكز كمصادر 

( عمى أف الجامعات تقـك بخدمة المجتمع 328، 2008معرفة، كفي السياؽ ذاتو أكد )باطكيح، 
مف خبلؿ البحث العممي، حيث ميمتيا مف خبلؿ البحث العممي، كىي المؤسسة المسؤكلة عف 
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البحث العممي كالتطكير إلنتاج األفكار كالمعارؼ الجديدة كالمفيدة لدفع عجمة التنمية االقتصادية 
 العممي.كالبشرية، فالجامعة مصنع المفكريف، كمنارة البحث 

كترل الباحثة أنو كمما زاد االىتماـ بجكانب البحث العممي عمى المستكل الجامعي كمما زاد ذلؾ 
 مف تطكر المجتمع، كتحسيف كضعو المعيشي.

 خدمة المجتمع. -3

تعد الجامعة مصدران مف مصادر نكعية الحياة، فالجامعة تيتـ بحاجات المجتمع كتمبيتيا مف 
التي تمنحيا لمطمبة، كما إنيا تقدـ حمكالن لمشكبلت المجتمع، كتطكر خبلؿ البرامج األكاديمية 

( عمى 49، ص 2009ة المستدامة، كأكد )السطاف، أفراده كىي مساىـ حقيقي كفعاؿ في التنمي
( أنو Deitz & Abel, 2012, p. 2أف الجامعات تتأثر بالمجتمع كيجب أف تؤثر فيو، كرأل )

زؿ عف حاجات المجتمع كمؤسساتو، كبالتالي تدرؾ الجامعات لـ يعد نجاح الجامعة قائمان بمع
مدل الحاجة لتعزيز شراكتيا بمؤسسات المجتمع، عمى أف تبدأ ىذه الشراكة مف خبلؿ العممية 

 التعميمية كتدريب الطمبة.

( أف خدمة المجتمع كظيفة الجامعة بالدرجة األكلى؛ ككنيا أداة 9، ص 2009كرأل )حراحشة، 
كترجمة ىذه المعرفة إلى كاقع مممكس يسيـ في تقدـ الحضارة اإلنسانية كازدىار نقؿ المعرفة، 

يجاد حمكالن لمشكبلتو، كتطكير مكارده كحسف استغبلليا.  المجتمع، كا 

كترل الباحثة أف الجامعة ناقؿ لممعرفة، كمساىـ حقيقي في تطبيقيا، كبالتالي ليا مركزان اجتماعيان 
الشرطية ك كتعد األكاديميات األمنية معزؿ عف حاجات المجتمع، كال يمكف أف تقكـ بأدكارىا ب

مؤسسة عممية كناقؿ لممعرفة، إضافة إلى أنيا تسد حاجات المجتمع كحاجات المؤسسة األمنية 
 .برجاؿ األمف المؤىميف كالمدربيف

 جامعة االستقالل النشأة والتطور. 1.1.5

 جامعة االستقالل.ة نشأ -1

بدأت جامعة االستقبلؿ تحت اسـ األكاديمية الفمسطينية لمعمكـ األمنية، جرل افتتاحيا بداية العاـ 
(، كىي جامعة كمؤسسة أكاديمية حككمية، 2011(، كتحكلت إلى جامعة بداية العاـ )2007)
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 تختص بالعمكـ األمنية كالعسكرية كالشرطية، كتمد المؤسسة األمنية الفمسطينية بككادر مؤىمة
كما  ،كقادرة عمى تمبية حاجات األجيزة األمنية، تمنح درجة البكالكريكس في سبعة تخصصات

 الدبمـك برامج عبر األمنية المؤسسة كمنتسبات منتسبي مف الشابة الفئات تأىيؿ إعادةتعمؿ عمى 
 ميني دبمكـ برامج ثمانية خبلؿ مف كالشرطية كالعسكرية األمنية العمـك فركع مختمؼ في الميني

-https://alistiqlal.edu.ps/pageكميات ) أربع عمى مكزعة التخصصات كجميع متخصصة،

304-ar.html). 

 رؤية جامعة االستقالل. -2

 األمنية الككادر مف الكطف احتياجات تمبي األمنية العمـك في رائدة االستقبلؿ جامعة تككف أف
 خدمة في األمنية العربية كاألكاديميات الجامعات طميعة في تككف كأف كمينيان، عمميان  المؤىمة
 كاإلقميمي كالعربي المحمي المستكل عمى أكاديمي كتميز اعتبار كمكضع الفمسطيني، المجتمع
 .(https://alistiqlal.edu.ps/page-305-ar.html) األمني المجاؿ في كالدكلي

 جامعة االستقالل.رسالة  -3

 يستند األمنية، بالعمكـ العبلقة ذات التخصصات في كنكعي عالي أكاديمي كتدريب تعميـ تكفير
 كالعممية الذىنية، المعرفية المجاالت في البشرية لممكارد النكعي لمتطكير شاممة رؤية إلى

 التأىيؿ عالية أمنية ككادر إلعداد كتكظيفيا األمف، بقطاع المتعمقة القيمة كالركحية كالتطبيقية،
عداد كعمميان، مينيان   الكطنية كالقيـ كاالنضباط كااللتزاـ االنتماء بركح المسمحة المستقبؿ قيادات كا 

 المجتمع مع حقيقية شراكة أسس ترسخ مجتمعية كخدمة األمف بكظيفة تقكـ التي كالحضارية،
 كاألجيزة عامة بصكرة لفمسطينيا المجتمع تطكير عمى كتعمؿ كأفراده، كمؤسساتو الفمسطيني

 مختمؼ في كالمستدامة كالمتكاممة ،الشاممة الكطنية التنمية مف إطار في خاصة، بصكرة األمنية
 .(https://alistiqlal.edu.ps/page-306-ar.html) المجاالت

 معايير القبول في جامعة االستقالل. -4

كفؽ معايير، تـ تطكيرىا بناءن عمى البرامج باشرت جامعة االستقبلؿ أعماليا، كااللتحاؽ بيا كاف 
 -األكاديمية، كاألمنية، كالعسكرية التي تقدميا، كجاءت ىذه المعايير عمى النحك اآلتي:

https://alistiqlal.edu.ps/page-304-ar.html
https://alistiqlal.edu.ps/page-304-ar.html
https://alistiqlal.edu.ps/page-304-ar.html
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 .الجنسية فمسطيني يككف أف .أ 
: لمفرعيف%( 65) عف يقؿ ال بمعدؿ العامة، الثانكية امتحاف بنجاح اجتاز قد يككف أف .ب 

 .فقط كاألدبي العممي
 التخصصات لكافة لئلناث (سـ 160)ك لمذككر (سـ 170) عف المتقدـ طكؿ يقؿ ال أف .ج 

 175) عف المتقدـ طكؿ يقؿ ال أف يشترط حيث كالقانكف الشرطية العمكـ تخصص باستثناء
 .(سـ

 العالي كالتعميـ التربية كزارة مف معادلتيا بشرط CGE،SAT،IB شيادات حممة يقبؿ .د 
 .الفمسطينية

 .عامان  19 عف االلتحاؽ لطمب  ػة/المقدـ ػة/الطالب عمر يزيد  ال أف .ق 
 الشخصية كالمقابمة البدنية كالمياقة القدرات كامتحاف الطبية الفحكصات الطمبة يجتاز أف .ك 

 .بنجاح
 ما الذيف األسرل كأبناء الشيداء، ألبناء العاـ القبكؿ مف%( 20) نسبتو ما الجامعة تخصص .ز 

 المؤسسة في العامميف كأبناء كالمدنييف، العسكرييف المتقاعديف كأبناء المعتقبلت، في زالكا
 أك االجتماعية الرعاية مؤسسات في يعيشكف الذيف كلؤلشخاص ،رياضيان  كالمتفكقيف األمنية
 .الجامعة في القبكؿ شركط عمييـ تنطبؽ أف عمى البدكية، التجمعات في يقيمكف الذيف

 في القبكؿ شركط كحسب العامة الثانكية معدؿ حسب لمتنافس المتقدميف جميع يخضع .ح 
 .المختمفة الكميات

 لجامعة الداخمية كالتعميمات المتخصصة الجيات مف المعتمد العدلي بالتعيد االلتزاـ .ط 
 .االستقبلؿ

 .الدراسة أثناء الزكاج أك ،الخطبة عدـ كيشترط أعزبان  المتقدـ يككف أف .م 
 .بيا يدرس مازاؿ اك االستقبلؿ جامعة مف  تخرج قد أختان  اك اخان  لممتقدـ يككف ال فأ .ؾ 
 .مدخنأن  المتقدـ يككف ال فأ .ؿ 

 انجازات جامعة االستقالل. -5

قدمت جامعة االستقبلؿ نماذج متعددة مف االنجاز، حيث إنيا أصبحت مف الجامعات الرائدة في 
 -مجاؿ العمـك األمنية كالعسكرية، كمف أىـ ىذه االنجازات ما يمي:
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 :البشري الكادر مستوى عمى االنجازات .أ 

 العدد ىذه كاستمر المكظفيف، مف( 70)بعدد  2007 العاـ في مسيرتيا االستقبلؿ جامعة بدأت
 مف المزيد تطمب الذم الجامعة تكسع عف الناتج البشرم لمكادر االحتياجات لمراعاة باالرتفاع
 ،ان ( عسكري66، ك)ان ( أكاديمي72كمكظفة، منيـ ) مكظؼ( 572) إلى حاليان  ليصؿ المكظفيف

، حيث يعمؿ البشرية ككادرىا في المرأة لتكظيؼ كبيرة أىمية الجامعة كتكلي ( إداريان،434ك)
 .%(23.60، أم بنسبة )أنثى (135)بالجامعة نحك 

كزيادة نسب  ،كجاء عدد العامميف في جامعة االستقبلؿ كبيران لعدة عكامؿ أىميا التطكر الكبير
كألنو إلى جانب العمؿ األكاديمي كاإلدارم كالخدماتي ىناؾ عمؿ يتعمؽ االلتحاؽ ببرامجيا، 

بالتدريب العسكرم كاألمني كالشرطي المتخصص الذم يحتاج إلى ككادر بشرية كثيرة؛ ككذلؾ 
ألف الطمبة يعيشكف في سكف خاص بالجامعة، كىذا يستدعي رعاية كتأميف كافة مستمزمات 

 الطمبة.

 :شآتالمن مستوى عمى االنجازات .ب 

 األكؿ فالمبنى ،ييف( بمبن2007الكاقع عاـ )مسيرتيا التعميمية عمى أرض  االستقبلؿ جامعةبدأت 
، كمكتبة المحاضرات كقاعات اإلدارة مكاتب أساسي بشكؿ يضـ كافك  الرئيسي، مبنىال كاف

 السكف مبنى ىك الثاني كالمبنى ،جامعية، كمدرج، ككافتيريا، كمختبر لغات، كمختبرم حاسكب
، كمكاتب شؤكف الطمبة، كالمطعـ األساسية الخدماتية المرافؽ كبعض ،الطمبة منامات كفيو

لى جانب ذلؾ امتمكت الجامعة مساحة محيطة تحكلت في معظميا إلى كغيره كالمصبغة ، كا 
شكمت ميدانان رئيسيان لمتدريب كالعركض،  ( دكنمان 27)ساحات تدريب، كحدائؽ، كمنيا مساحة 

 كأحيطت بمدرج الحقان.

 مبنىال ىي رئيسية منشآت( 6) إلى المنشأة الجامعة أبينة كصمت فقد الحالي، الكقت في أما
 كقد الرئيسي، المطعـ كمبنى( ب+  أ) الطبلب سكف كمبنى الطالبات سكف كمبنى الرئيسي،
 الطبي، المركز كمبنى القانكف، كمية كمبنى المكتبة، كمبنى دارتيا،مبنان خاصان إل الجامعة أفردت
، كجدير بالذكر أف ىذا التكسع كاف ضمف إطار خطة استراتيجية عرفات ياسر الشييد كمسجد
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لمجامعة تضمنت التصميـ كالتخطيط المستقبمي الكامؿ لمجامعة، لمكاكبة تطكرىا كاعتماد شركط 
 .األكاديميةالجكدة كالنكعية في برامجيا 

 مختبرك  األكلمبي، المسبحك  الثقافي، عباس محمكد قصر مبنى استكماؿ عمى حاليان  جار   كالعمؿ
 تمكيؿ عمى لمحصكؿ الجامعة في مستمر العمؿ فيما الكميات، مباني مف كعدد الجنائية، األدلة
 .جديدة أبنية مشاريع

 :األكاديمية البرامج مستوى عمى االنجازات .ج 

 المينػػػػػي الػػػػػدبمكـ مسػػػػػتكل مػػػػػف أكاديميػػػػػا االنتقػػػػػاؿ ىػػػػػك االسػػػػػتقبلؿ جامعػػػػػة انجػػػػػازات أىػػػػػـ مػػػػػف إف
عػػػاـ  التعميميػػػة بمسػػػيرتيا الجامعػػػة انطمقػػػت حيػػػث البكػػػالكريكس، درجػػػة مسػػػتكل الػػػى المتخصػػػص

  األمنيػػػة، األجيػػػزة لمنتسػػػبي كاحػػػد أكػػػاديمي عػػػاـ مػػػدار عمػػػى يقػػػدـ كاحػػػد دبمػػػكـ ببرنػػػامج( 2007)
ا مػػػف الييئػػة الكطنيػػػة لمجػػكدة كاالعتمػػػاد كالنكعيػػػة مػػلمبكػػالكريكس بعػػػد اعتمادىكشػػرعت ببرنػػػامجيف 

 البكػالكريكس بػرامججممػة مػف  فػي الجامعي التعميـ فرصة تكفير إلى اليكـ ككصمتلمتعميـ العالي، 
 كزارة مػف معتمدة البرامج ىذه كجميع متخصص، ميني دبمكـ برامج( 8) كجكد مع سبعة، كعددىا
 .الفمسطينية العالي التعميـ

 :والتخصصات الكميات -6

 :اإلنسانية العموم كمية

 النفس عمـ بكالكريكس. 
 األمنية العمكـ بكالكريكس. 
 عبرم فرعي – االنجميزية المغة بكالكريكس. 

 :اإلدارية العموم كمية

 العسكرية كالعمكـ عامة اإلدارة بكالكريكس. 
 اإلدارية المعمكمات نظـ بكالكريكس . 
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 :القانون كمية

 شرطيةال كالعمكـ القانكف بكالكريكس. 
 كالقانكف الجريمة عمـ بكالكريكس. 

 :والتنمية التدريب معيد

 األمنية العمكـ في المتخصص الميني الدبمكـ. 
 العسكرية االستخبارات في المتخصص الميني الدبمكـ. 
 الشرطية العمكـ في المتخصص الميني الدبمكـ. 
 العبرية المغة في المتخصص الميني الدبمكـ. 
 األمف لرجاؿ االنجميزية المغة في المتخصص الميني الدبمكـ. 
 (.المعتمد المدرب) المدربيف تدريب في المتخصص الميني الدبمكـ 
 األمنية المؤسسة في المالية اإلدارة في المتخصص الميني الدبمكـ. 
 الجمركية العمكـ في المتخصص الميني الدبمكـ. 

كالتنميػػة فػػي تعزيػػز الكفػػاءة القياديػػة لػػدل الطمبػػة، تتنػػاكؿ الباحثػػة فيمػػا يمػػي كألىميػػة معيػػد التػػدريب 
 -نبذة مختصرة حكؿ معيد التدريب كالتنمية:

 -رؤية المعيد:

اإلسػػياـ الفاعػػؿ فػػي تطػػكير المؤسسػػات األمنيػػة كمؤسسػػات المجتمػػع الفمسػػطيني، كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ 
كالتػي سػكؼ تسػاىـ بػدكرىا فػي  ،خصصػوكػؿ  فػي مجػاؿ ت ؛المتعػددة إكسابيـ العديػد مػف الميػارات

 .كتميزان  تغيير االتجاىات نحك العمؿ بشكؿ أكثر إبداعان 

 -:رسالة المعيد

يتكلى المعيػد تقػدير االحتياجػات التدريبيػة لمطمبػة كمنتسػبي األجيػزة األمنيػة، كيعمػؿ عمػى تكفيرىػا 
لرؤيػة التدريبيػة الحديثػة، ليـ مف خبلؿ البرامج التدريبية ككرش العمؿ المتنكعػة التػي تتماشػى مػع ا

 اآلتي: ية لتقديـ خدماتيـ. كذلؾ مف خبلؿكتعمؿ عمى تزكيدىـ بالميارات الضركر 
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 إعتماد خطط التدريب الدكرية لمعيد التدريب كالتنمية. -
 تطكير برامج التدريب، كتحسيف مخرجاتيا. -
 فييا.تقييـ البرامج التدريبية كتحديد كمعالجة نقاط الضعؼ كتعزيز مكاطف القكة  -
 متابعة أثر البرامج التدريبية كمخرجاتيا في األجيزة األمنية "التغذية الراجعة". -

كرشػػة ، ك كرشػػة عمػػؿ داخميػػة شػػيريان ، ك كتشػػمؿ نشػػاطات المعيػػد أيضػػان دكرة كػػؿ شػػير عمػػى األقػػؿ
كرشة عمؿ عمى مدار العاـ لضيكؼ مف خارج  (14، ك)ؿ لضيؼ مف خارج الجامعة أسبكعيان عم

 ة أساتذتيا مف داخؿ الجامعة.الجامعة كمشارك

تػػدريب كػػػادر فئػػات متعػػددة أىميػػا دريبيػػة لكيسػػعى المعيػػد إلػػى تقػػديـ دكرات تمبػػي االحتياجػػػات الت
 تدريب طمبة الجامعة.، ك تدريب ضباط األجيزة األمنية، ك الجامعة

 -الجيات الشريكة التي يمكنيا تقديم المساىمة في عممية التدريب:

 ية.كزارة الخارجية الفمسطين -
 كزارة الداخمية الفمسطينية. -
 ىيئة التدريب العسكرم الفمسطيني. -
 ىيئة القضاء العسكرم. -
 جياز الشرطة الفمسطينية. -
 جياز األمف الكطني الفمسطيني. -
 جياز المخابرات العامة الفمسطينية. -
 جياز األمف الكقائي الفمسطيني. -
 جياز االستخبارات العسكرية الفمسطينية. -
 المدني الفمسطيني.جياز الدفاع  -
 ىيئة التكجيو السياسي كالكطني. -
 جياز الحرس الرئاسي الفمسطيني. -
 الجيات المتخصصة في مجاؿ الحركات اإلسبلمية. -
 الجيات المتخصصة في حقكؽ اإلنساف. -
 ذكم االختصاص في المجاالت المختمفة/ أمنية/أكاديمية/ عسكرية. -
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 أساتذة جامعات. -
 بعض المؤسسات األىمية. -
 منظمة التحرير. مؤسسات -
 فريؽ العمؿ البريطاني. -

( مرتبة حسب األكلكية، حيث 2018/2019الجدكؿ اآلتي الدكرات المقترحة لعاـ )كيتضمف 
جرل تقييـ األكلكية ليذه الدكرات مف خبلؿ استمارات كزعت عمى الجيات المعنية كالمختصة 

 -كمنتسبي الجامعة كاألجيزة األمنية:
 ( حسب األولوية.2018/2019التدريبية المقترحة لعام ) : يوءح الدورات1. 2جدول 

 الجية المنفذة الفئة  المستيدفة اسم الدورة

 طبلب الجامعة القيادة
جامعة االستقبلؿ+ الفريؽ 

 البريطاني

 سيككلكجية الشخصية
جيزة + األ ضباط الجامعة
 األمنية

 جامعة االستقبلؿ

 ضباط الجامعة دكرة الرماية
االستقبلؿ+ ىيئة جامعة 

 التدريب العسكرم

 ضباط الجامعة مكافحة اإلرىاب
جامعة االستقبلؿ+ ىيئة 
التدريب العسكرم+ كزارة 

 الداخمية

 ضباط الجامعة أركاف صغرل
جامعة االستقبلؿ+ ىيئة 
التدريب العسكرم+ كزارة 

 الداخمية

 ضباط الجامعة القيادة التأسيسية
جامعة االستقبلؿ+ كزارة 

 ةالداخمي

 ضباط الجامعة القيادة المتكسطة
جامعة االستقبلؿ+ كزارة 

 الداخمية
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 ضباط الجامعة عمميات مشتركة تأسيسية
جامعة االستقبلؿ+ كزارة 

 الداخمية

 ضباط الجامعة عمميات مشتركة متكسطة
جامعة االستقبلؿ + كزارة 

 الداخمية
عداد التخطيط اال ستراتيجي كا 

 الخطط التنفيذية
 جامعة االستقبلؿ األمنيةاألجيزة 

 (TOT) تدربيب المدربيف
األجيزة األمنية+ ضباط 

 الجامعة
جامعة االستقبلؿ+ فريؽ العمؿ 

 البريطاني
ت النفسية كالعضكية المشكبل

 لرجاؿ األمف
األجيزة األمنية+ ضباط 

 الجامعة
جامعة االستقبلؿ+األمف 

 الكقائي

 بركتكككؿ إدارة االجتماعات
األمنية+ ضباط األجيزة 

 الجامعة
جامعة االستقبلؿ+ المخابرات 

 العامة+ كزارة الخارجية
ميارات إعداد ككتابة التقارير 

 األمنية كالعسكرية
األجيزة األمنية+ ضباط 

 الجامعة
جامعة االستقبلؿ+األمف 
 الكطني+ األمف الكقائي

أىمية الكقت كالتدريب عمى 
 إعداد خطط زمنية

ضباط األجيزة األمنية+ 
 الجامعة

 جامعة االستقبلؿ

 فف التعامؿ مع الجميكر
األجيزة األمنية+ ضباط 

 الجامعة
 جامعة االستقبلؿ

 االعبلـ األمني
األجيزة األمنية+ ضباط 

 الجامعة
 جامعة االستقبلؿ+

 مخابرات
تكظيؼ التكنكلكجيا في 

 العمؿ
األجيزة األمنية+ ضباط 

 الجامعة
 جامعة االستقبلؿ

رجؿ األمف في  تنمية ميارات
آليات حؿ المشكبلت األمنية 

 كاتخاذ القرارات

األجيزة األمنية+ ضباط 
 الجامعة

جامعة االستقبلؿ+ 
 االستخبارات العسكرية.
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تحميؿ الفجكات كالمكاقؼ 
األمنية كاالستفادة مف 
 المعمكمة كالحفاظ عمييا

األجيزة األمنية+ ضباط 
 الجامعة+ طبلب الجامعة

.مخابرات جامعة االستقبلؿ+ 
 العامة

الكشؼ عف الكثائؽ 
 كالمستندات المزكرة

األجيزة األمنية+ ضباط 
 الجامعة+ طبلب الجامعة

جامعة االستقبلؿ+ البنؾ 
 العربي

األسمكب العممي في إدارة 
غرؼ العمميات أثناء 
 األزمات األمنية

 األجيزة األمنية
جامعة االستقبلؿ+ ىيئة 

 التدريب العسكرم

مع الجرائـ كيفية التعامؿ 
 االلكتركنية

 األجيزة األمنية
جامعة االستقبلؿ+ األمف 

 الكقائي
مصطمحات عسكرية بالمغة 

 اإلنجميزية
 األجيزة األمنية

جامعة االستقبلؿ+ الشرطة 
 السياحية

مجاؿ بركتكككؿ االنترنت 
 IPV6الجديد

 جامعة االستقبلؿ الطبلب

التحقيؽ كاالستجكاب ككيفية 
 التعامؿ مع النزالء

 كالمكقكفيف
 األجيزة األمنية

جامعة االستقبلؿ+ القضاء 
 العسكرم+ الشرطة )التحقيؽ(

 جامعة االستقبلؿ الطبلب صيانة الحاسكب
A+ aitpocجامعة االستقبلؿ الطبلب 

 جامعة االستقبلؿ الطبلب مبادئ العمؿ األمني
 جامعة االستقبلؿ الطبلب لغات )فرنسي+ انجميزم(

كاألمف أمف المعمكمات 
 اإلليكتركني

الكادر النسكم العسكرم في 
 األمف الكطني

 جامعة االستقبلؿ

 لغة فرنسية عدة مستكيات
الكادر النسكم العسكرم في 

 األمف الكطني
 جامعة االستقبلؿ
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-(:2019/ 2018كفيما يمي تكضيح ألىـ كرش العمؿ المقترحة لمعاـ )  

 المستفيدة.: يوءح ورش العمل والفئات 2. 2جدول 
 الفئة المستيدفة )البرنامج التنفيذي( محاور العمل

 طبلب الجامعة السنة الثالثة كرشة عمؿ بعنكاف " األمف الديني"
 طبلب الجامعة السنة الثالثة الكضع الفمسطيني السياسي الراىف إلى أيف

 طبلب الجامعة السنة الثالثة كرشة عمؿ بعنكاف" اإلعبلـ األمني"
 طبلب الجامعة السنة الثالثة التكاصؿ االجتماعي كأثرىا عمى الجانب األمني.مكاقع 

 طبلب الجامعة السنة الثالثة االمف االجتماعي كأثره عمى األمف القكمي الفمسطيني
 طبلب الجامعة السنة الرابعة تاريخ نشأة حركات اإلسبلـ السياسي.
 السنة الرابعةطبلب الجامعة  حركات اإلسبلـ السياسي كأىدافيا.

 الرابعة السنة طبلب الجامعة  تأثير حركات اإلسبلـ السياسي عمى القضايا العربية.
تأثير حركات اإلسبلـ السياسي عمى القضية 

 الفمسطينية.
 الرابعة  طبلب الجامعة  السنة

 الرابعة  طبلب الجامعة  السنة تاريخ تأسيس منظمة التحرير الفمسطينية.
 طبلب الجامعة السنة الرابعة السياسي الراىف.الكضع العربي 

 طبلب الجامعة السنة الرابعة الكضع السياسي الفمسطيني الراىف.
طالبات الجامعة السنة األكلى+  تكعية عامة حكؿ المخاطر االجتماعية كالنفسية

 الثانيةك 
تكعية حكؿ اندماج الطالبات بعد التخرج في األجيزة 

 األمنية
 السنة الثالثة+ الرابعة طالبات الجامعة

كذلؾ تعتمد جامعة االستقبلؿ عمى برامج كأنظمة المحاكاة مف أجؿ تحقيؽ دمج الطمبة في 
 (:2018/2019األجيزة األمنية بطرؽ سميمة، كعممية، كمف أىـ برامج المحاكاة المقترحة لمعاـ )
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 : برامج وأنظمة المحاكاة في األجيزة األمنية.3. 2جدول 

 الفئة المستيدفة الجية المنفذة البرنامج
اإلخبلء كالتعامؿ مع األزمات 

 كالككارث
جامعة االستقبلؿ+ الدفاع 

 اليبلؿ األحمر المدني +
مكظفيف+ طبلب جامعة 

 االستقبلؿ.
 طبلب الجامعة جامعة االستقبلؿ الحركة كالنار
جامعة االستقبلؿ+ ىيئة  الرماية

 التدريب العسكرم
 االستقبلؿضباط جامعة 

الكمائف كالتفتيش كالمداىمة 
 التأسيسية.

 ضباط جامعة االستقبلؿ جامعة االستقبلؿ

ضباط جامعة االستقبلؿ +  جامعة االستقبلؿ الطبكغرافيا
 طبلب الجامعة

جامعة االستقبلؿ + الشرطة  دكرة مكافحة الشغب
 الخاصة

ضباط الجامعة + طبلب 
 الجامعة

كتخطيط إدارة األزمات كالككارث 
 الكقت

جامعة االستقبلؿ+الدفاع 
 المدني

األجيزة األمنية + ضباط 
 الجامعة

كتتضمف كافة التخصصات عمى مقررات أمنية كعسكرية كشرطية، كمف أىـ ىذه المقػررات: إدارة 
العمميػػات األمنيػػة، كالمػػدخؿ لمعمػػـك األمنيػػة، كالمعمكمػػات األمنيػػة كتحميميػػا، كمقدمػػة فػػي القػػانكف، 

الفساد، كالقانكف الدكلي اإلنساني، كالديمقراطية كحقكؽ اإلنسػاف، كمبػادئ اإلدارة العامػة، كمكافحة 
كالقيػػػػػػادة. حيػػػػػػث تعػػػػػػد ىػػػػػػذه المقػػػػػػررات إجباريػػػػػػة عمػػػػػػى بعػػػػػػض التخصصػػػػػػات، كاختياريػػػػػػة لػػػػػػبعض 

 التخصصات مثؿ تخصص بكالكريكس نظـ المعمكمات اإلدارية.

يػة عمػى كافػة التخصصػات ميػارات الػدفاع عػف أما المقػررات األمنيػة كالعسػكرية كالشػرطية اإلجبار 
(، 1النفس، كالمدخؿ لمعمـك العسكرية، كالطبكغرافية كالجغرافيا العسكرية، كاالسػتخبارات، كتكتيػؾ )

(، كالمشاة العسػكرية كالمياقػة البدنيػة، 1كالتاريخ العسكرم، كاألسمحة المشتركة، ككاجبات األركاف )
 كالكفاءة القيادية كالسمكؾ. كاألسمحة كالرماية كميارة الميداف،
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كما تتضمف الجامعة مقررات تتعمؽ باليكية الفمسطينية العربية اإلسػبلمية، كطبيعػة ىػذه المقػررات 
إجبارية عمى كافة طمبػة الجامعػة بمختمػؼ تخصصػاتيـ، كأىػـ ىػذه المقػررات القضػية الفمسػطينية، 

 كالثقافة اإلسبلمية.

تركيػز الجامعػة عمػى المجػاؿ الميػداني، فينػاؾ كثيػر كيتضح مف عرض بعػض المقػررات الدراسػية 
مػػػف المقػػػػررات تتضػػػمف دراسػػػػة نظريػػػة، كأخػػػػرل ميدانيػػػة، كغالبػػػػان مػػػا يػػػػتـ إشػػػراؾ األجيػػػػزة األمنيػػػػة 

إمػا بػالككادر، أك المعػدات، أك كالشرطية التابعة لمسمطة الكطنية الفمسطينية في مجاالت التدريب، 
ة لفتػػرة تػػدريب طكيمػػة المػػدل داخػػؿ األجيػػزة األمنيػػة حتػػى بأنظمػػة المحاكػػاة، كيخضػػع بعػػض الطمبػػ

 كالعسكرية.

 اإلطار المفاىيمي لمكفاءة القيادية. 1.2

 مفيوم القيادة. 1.2.1

تعتبػػػر القيػػػادة ظػػػاىرة اجتماعيػػػة تنشػػػأ مػػػف طبيعػػػة االجتمػػػاع البشػػػرم كتػػػؤدم كظػػػائؼ اجتماعيػػػة 
افي كالتعميمػػػي ضػػػركرية تتنػػػاكؿ جميػػػع ميػػػاديف النشػػػاط االجتمػػػاعي كاالقتصػػػادم كالسياسػػػي كالثقػػػ

 (.55 ، ص2010كالديني كاألخبلقي )العجمي، 

القيادة تمارس دكران رئيسيان في النشاط اإلنتاجي كالخدمي مف خبلؿ التأثير في اتجاىات العامميف ك 
خصائص بيئة عمى طبيعة القيادة تأثير عف  فضبلن  ،كسمككيـ كمدل تكحدىـ بأىداؼ المنظمة

ف نجاح أك فشؿ أم منظمة يعتمد إلى حد كبير عمى  بما في ذلؾالعمؿ  المستكل النفسي ، كا 
 ،خصائص القيادة فييا. حيث يشير العديد مف الباحثيف أف الفارؽ الرئيسي بيف المنظمة الناجحة

كلقد اختمؼ عمماء اإلدارة في  عزل إلى الفركؽ الفردية في طبيعة القيادة.تكغير الناجحة 
 -يما يمي بياف لبعض التعريفات:تعريفاتيـ لمقيادة، كف

فالقيادة لغةن مف الفعؿ قكد كنقيض السكؽ، يقكد الدابة مف أماميا، كيسكقيا مف خمفيا، فالقكد مف 
أماـ كالسكؽ مف الخمؼ، كالقائدة مف اإلبؿ أم تمؾ التي تتقدـ اإلبؿ، كاالسـ مف ذلؾ قيادة، 

 (.370 ،2003نصياع كالخضكع )ابف منظكر، كاالنقياد يعني اال
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مجمكعة السمككيات التي يمارسيا القائد في عمى أنيا القيادة ( 40، ص 2000عرؼ شكقي )
كالتي تعد محصمة لمتفاعؿ بيف خصاؿ شخصية القائد, كاألتباع, كخصائص الميمة, ؛ الجماعة

كتستيدؼ حث األفراد عمى تحقيؽ األىداؼ المنكطة  ،كالنسؽ التنظيمي, كالسياؽ الثقافي المحيط
بالجماعة بأكبر قدر مف الفاعمية التي تتمثؿ في كفاءة عالية في أداء األفراد, مع تكافر درجة 

 كبيرة مف الرضا, كقدرا عاليا مف تماسؾ الجماعة.

فراد عممية تيدؼ إلى التأثير عمى سمكؾ األ ( القيادة عمى أنيا3، ص 2002كعرؼ العساؼ )
 كتنسيؽ جيكدىـ لتحقيؽ أىداؼ معينة.

عرؼ القيادة عمى أنيا دالة تفاعؿ المكقؼ كمتطمباتو, كاألتباع كتكقعاتيـ, كالقائد كخصالو تُ ك 
 (.251 ، ص2001)الطكيؿ، 

القدرة عمى التأثير في اآلخريف, كتحريكيـ ( القيادة عمى أنيا 6، ص 2006كما عرؼ الحمادم )
 نحك تحقيؽ األىداؼ.

لياب الحماس في األفراد لمقياـ بعمميـ بحماس كطكاعية دكف  كالقيادة عبارة عف عممية التأثير كا 
حاجة إلى استخداـ السمطة الرسمية فالقيادة الحقيقية ىي التي تستمد سمطتيا الفعمية مف شخصية 

العمؿ مف أجؿ القائد كخبرتو كقدرتو عمى التعامؿ مع األفراد بطريقة تشكؿ الدافع الداخمي لمقياـ ب
 (.78 ، ص2006تحقيؽ أىداؼ المنظمة )عياصرة كالفاضؿ، 

( القيادة بأنيا نشاطات كفعاليات ينتج عنيا أنماط متناسقة لتفاعؿ Hemphillكما عرؼ ىمفؿ )
 (.134، ص 2008لمشكبلت )الجكسي كجاد اهلل، الجماعة نحك حمكؿ ا

ـ يميـ بالشكؿ الذم يدفعيـ كيحفزىـ عمى القياكُتعرؼ القيادة بأنيا التأثير في سمكؾ األفراد كتدع
 (.10، ص 2015بمتطمبات العمؿ )الرشيدم، 

يقكـ بو القائد أثناء تفاعمو مع غيره مف أفراد ان؛ حيث اجتماعي ان دكر  كترل الباحثة أف لمقيادة
ماعي الجماعة، كمف يقـك بو يككف لو القكة كالقدرة عمى التأثير في اآلخريف كتكجيو سمككيـ االجت

بمكغ أىداؼ الجماعة  فيفي سبيؿ بمكغ ىدؼ الجماعة، كالقيادة سمكؾ يقكـ بو القائد لممساعدة 
كتحريؾ الجماعة نحك ىذه األىداؼ، كتحسيف التفاعؿ االجتماعي بيف األعضاء كالحفاظ عمى 



 32 
 

تماسؾ الجماعة، كتيسير المكارد لمجماعة، كالقيادة تكجيو لسمكؾ األفراد كتنسيؽ جيكدىـ 
 لمكازنة بيف دكافعيـ كحاجاتيـ، مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ بكفاءة عالية كفاعمية.كا

 وظائف القيادة. 1.2.2

 (:38-37 ، ص ص2009لمقيادة أربعة مياـ أساسية كىي كما ذكرىا )آؿ سعكد، 

الميمة األكلى تتعمؽ بتعريؼ أك تحديد ميمة أك دكر المنظمة أك المؤسسة، كىذا مف  .1
ألىمية في عالـ سريع التغير كيجب أف ينظر إليو عمى أنو عممية الكاضح أنو أمر غاية في ا

 ديناميكية.
" كالذم يقتضي بناء السياسة داخؿ الييكؿ أك إقرار الجماعةالميمة الثانية ىي "تجسيد ىدؼ  .2

 الكسائؿ المناسبة لمكصكؿ إلى النيايات المرغكبة.

فالقادة  ،القيـ مع العبلقات العامةالميمة الثالثة ىي الدفاع عف سبلمة المنظمة، كىنا تتداخؿ  .3
 كىـ يحاكلكف إقناعيـ باتباع قراراتيـ. ؛كعند زمبلئيـ ،يمثمكف منظماتيـ عند العامة

 الميمة القيادية األخيرة ىي تنظيـ الصراع الداخمي. .4

نما ىي تفاعؿ مع الظركؼ  كترل الباحثة أف مياـ القيادة ال تقتصر عند ميمة محددة، كا 
التفاعؿ ينتج عنو تأثير في أعضاء الجماعة، كيغمب عمى ىذا التفاعؿ كالتأثير ا ذالمحيطة، كى

 المساىمة في عرض األفكار كاصدار القرارات مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الجماعة.

 .القائد الناجحالسمات الواجب توافرىا لدى  1.2.3

مف السمات يرل العديد مف الباحثيف كالميتميف أف القائد الكفؤ يجب أف تتكافر لديو مجمكعة 
 -كأىميا:

كتشمؿ بعض السمات كالقدرات البلزمة في بناء شخصية األفراد ليصبحكا  السمات الذاتية: -1
إلبداع كضبط النفس قادة مثؿ السمات الشخصية كالقدرات العقمية كالمبادأة كاالبتكار كا

 (.37، ص 2013)العاني، 
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مـ كالكفاية في استخداـ ىذه كىي المعرفة المتخصصة في فرع مف فركع الع السمات الفنية: -2
المعرفة أفضؿ استخداـ بشكؿ دقيؽ يحقؽ اليدؼ بفعالية، كيمكف الحصكؿ عمى ىذه 

عمى  المقدرةالميارات بالدراسة كالتدريب كالخبرات، كمف أىـ الخصائص المميزة لمميارة الفينة 
 - 37ص  ،2013لؤلحداث كالمؤثرات )العاني، تحمؿ المسئكلية كالفيـ العميؽ كالشامؿ 

38.) 
كتعني قدرة القائد عمى التعامؿ مع مرؤكسيو كتنسيؽ جيكدىـ كخمؽ ركح  السمات اإلنسانية: -3

العمؿ الجماعي بينيـ كىذا يتطمب كجكد فيـ متبادؿ بينو كبيف مرؤكسيو كمعرفة آرائيـ 
كخبراتيـ كمياراتيـ، كميكليـ كاتجاىاتيـ، كىذه الميارة تعكس رغبة القائد في التعامؿ مع 

في مجاؿ العبلقات اإلنسانية ىك أكثر تعقيدان كتغيران كتنكعان األمكر مف حكلو، ألف ما يدخؿ 
عامؿ مع األشياء )الديراكم، مف المجاالت الفنية كأف التعامؿ مع األفراد أكثر صعكبة مف الت

 (.41، ص 2012
كتعني قدرة القائد عمى رؤية التنظيـ الذم يقكده كفيمو لمترابط بيف أجزائو  السمات اإلدراكية: -4

كأثر التغيرات التي قد تحدث في أم جزء منو عمى بقية أجزائو، كقدرتو عمى كنشاطاتو 
تصكر كفيـ عبلقات المكظؼ بالمؤسسة كعبلقات المؤسسة بالمجتمع، كىذه الميارات في 

كما تبدك أىميتيا مف خبلؿ ككف القائد يعتمد  ،المستكيات العميا تصبح أكثر الميارات أىمية
كذلؾ إذ إف تكافرىا لدل القائد ينعكس  اكما تبدك أىميتي ،إلنسانيةعمييا في استخداـ مياراتو ا

مجمكعة  كيطبع تصرفاتيـ بطابع يتميز باإلبداع كما أنيا تخمؽ منيـ ،عمى سمكؾ مرؤكسيو
 (.42، ص 2012متعاكنة )الديراكم، 

نت كترل الباحثة بأف سمات القائد تنعكس عمى سمككو كتصرفاتو كاتخاذه لمقرارات، حيث إف كا
سماتو تتفؽ مع اإلمكانات البلزمة لمجماعة التي يسعى لمتأثير فييا فإف ذلؾ يساعده عمى اتخاذ 
القرارات المناسبة، كيعزز مكانتو داخؿ الجماعة، كيتمكف مف التأثير بشكؿ إيجابي مف أجؿ 

 تحقيؽ األىداؼ.

 نظريات القيادة. 1.2.4

لنظريات في تفسيرىا لمسمكؾ كاألنماط تتعدد مداخؿ كنظريات القيادة، كاختمفت ىذه المداخؿ كا
القيادية؛ نظران الختبلؼ المؤسسات مف حيث الحجـ كالنشاط الذم تمارسو، فالقائد في المؤسسات 
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الربحية يختمؼ عف القائد في المؤسسات العامة الحككمية، كالقائد في األقساـ اإلدارية كالمالية 
ض الباحثة نظريات القيادة بيدؼ الكصكؿ إلى يختمؼ عف القائد في قسـ المكارد البشرية، كتعر 

 فيـ كاضح لمقائد كسماتو كمياراتو كقدراتو، كمف أبرز ىذه النظريات ما يمي:

 النظرية السموكية. – 1

نتيجة لممحاكالت التي سعت لتفسير ظاىرة القيادة، برزت نظرية أطمؽ عمييا الحقان النظرية 
اإلجابة عف سؤاؿ ما يفعمو القادة في الكاقع؟، ككيؼ السمككية، كىي التي تأخذ بعيف االعتبار 

يفعمكف؟. كفي ضكء ذلؾ أعدت جامعة أكىايك برنامج لبناء استبانة لكصؼ سمكؾ القادة، 
سمكؾ محتمؿ لمقادة، كىي تسمى اآلف باالتسقصاء  1800كتضمنت ىذه االستبانة قائمة ب 

إلى كجكد ثبلثة أبعاد لمسمكؾ القيادم،  الكظيفي لمسمكؾ القيادم، كأشارنت نتائج ىذا االستقصاء
كىي الحفاظ عمى الجماعة، كتحقيؽ األىداؼ، كالتفاعؿ، كانطبلقان مف النظرة السمككية لمقائد 
انبثقت عدة نظريات منيا نظية الشبكة اإلدارية التي تيتـ بمحكرم االىتماـ بالعمؿ، كاالىتماـ 

أف القائد يتعامؿ مع مرؤكسيو في العمؿ  (، كىي تقكـ عمى أساسX & Yبالعامميف، كنظرية )
بناء عمى مجمكعتيف مف االفتراضات، كأكضحت أف لمعامميف كجيات نظر خاصة بالعمؿ تحكـ 

 ـ، ص ص2011 سمككيـ، كعمى القائد أف يتعامؿ معيـ في ضكء تمؾ االفتراضات )الجاركدم،
26 - 33.) 

نظرية األبعاد الثبلثة لكليـ ريدف، كىي كما برزت في ضكء النظرية السمككية نظرية أطمؽ عمييا 
مف أكثر النظريات التي أشارت إلى مفيكـ كفاءة القيادة، كالتأثير عمى العامميف، كىي تعبر عف 
النطاؽ الذم يستطيع القائد التأثير فيو عمى العمؿ كالعامميف؛ أما بالنسبة لؤلبعاد الثبلثة ليذه 

ية، كنسج في ضكء ذلؾ أربعة أنماط لمسمكؾ القيادم: النظرية فيي: العمؿ، كالعاممكف، كالفاعم
النمط القيادم المتفاني، كالنمط القيادم المتصؿ باآلخريف، كالنمط المتكامؿ، كالنمط المنعزؿ 

 (.97 - 92 ـ، ص ص2008 )القحطاني،

 النظرية الموقفية. – 2

المكقفية، كأف القيادة  يرل أصحاب ىذه النظرية أف أفضؿ أداء لمقائد يعتمد عمى عدد مف العكامؿ
ىي نتيجة مباشرة لمتفاعؿ بيف الناس في مكاقؼ معينة، كأف القائد يعتمد عمى عناصر المكقؼ، 
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كتشير ىذه النظرية إلى أف مكاقؼ كظركؼ معينة تييء األفراد ليتبكءكا مكانة القيادة، فالفرد قد 
 (.15 ـ، ص2009 يككف قائدان في مكقؼ دكف اآلخر )شفيؽ،

كالميارات المطمكب تكافرىا في القائد تعتمد عمى المكقؼ الذم يعمؿ فيو، كعمى المكقع  كالسمات
القيادم الذم يشغمو، فمدير الشركة يحتاج لميارات كسمات مختمفة عف تمؾ البلزمة لرئيس 
القسـ، كىذه النظرية ال تنكر ما لمسمات الشخصية مف دكر ميـ في تحديد خصائص القائد، إال 

نو ال بد لتحديد السمات القيادية أف نضع المكقؼ في االعتبار األكؿ باعتباره المؤثر أنيا ترل أ
 (.357 - 354 ـ، ص ص2006 في تحديد السمات )كنعاف،

كانبثؽ عف ىذه النظرية عدة نظريات فرعية منيا نظرية فيدلر المكقفية، حيث اعتبر أف القيادة 
حميؿ عناصر كسمات القيادة في ضكء ثبلث عبارة عف تفاعؿ بيف القائد كالمكقؼ، كيمكف ت

عناصر كىي: العبلقة بيف القائد كالمكظفيف، كالبناء التنظيمي لمعمؿ، كسمطة القائد مف حيث 
 (.367 -365المستكل كالتمكيف )كنعاف، 

كظيرت نظرية المسمؾ/ عمى اليدؼ في ضكء مسممات كافتراضات النظرية المكقفية، كتقكـ عمى 
دية ميامو يكضح لمعامميف الطرؽ التي يمكف أف تحقؽ أىدافيـ كأىداؼ المنظة، أف القائد عند تأ

كالمسارات كاألساليب المؤدية لذلؾ، ففعالية القائد تتكقؼ عمى ما يحدثو سمككو كنمط قيادتو مف 
 (.99 - 89 ـ، ص ص2008 أثر عمى العامميف كرضاىـ كتحفيزىـ كتشجيعيـ )القحطاني،

ة المكقفية نظرية نضج األتباع لييرسي كببلنشارد، كأشارت إلى أف كما ظيرت في ضكء النظري
السمكؾ القيادم المناسب يختمؼ تبعان لدرجة نضج األتباع مف العامميف، كمدل تقبميـ ألداء 

 المياـ.

 .التفاعمية - النظرية التبادلية – 3

سناد المياـ تفترض النظرية التبادلية أنو يتـ تحفيز العامميف عبر مبدأ الثكاب كالعق اب، كا 
ألضخاص يثؽ بو القادة، كتقكـ ىذه النظرية عمى مبدأ التبادؿ بيف القائد كالمرؤكسيف، كالتبادؿ 
يأتي عمى أساس تكضيح المطمكب مف المرؤكسيف كالتعاطؼ معيـ، كالقيادة التبادلية تعني أف 

دية، فيك يقدـ ليـ القائد يبحث عف االستفادة مف إمكانيات العامميف بطريقة تبادلية اقتصا
احتياجات دنيا، مقابؿ عقد يمزميـ بعمؿ المطمكب، كقد بحث ىذا النكع مف القيادة العديد مف 
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الباحثيف أمثاؿ جرايف الذم أطمؽ نظرية التبادؿ بيف الرئيس كالتابع، كقامت نظريتو عمى مفيـك 
ة فإف القادة يقيمكف عبلقات أف العامميف ال يتـ معاممتيـ معاممة كاحدة مف قبؿ القائد، كفي العاد

 ـ، ص ص2011 مع أشخاص معينيف يضعكف ثقتيـ بيـ كيسندكف إلييـ الميمات )الجاركم،
70 - 72.) 

 النظرية التحويمية. – 4

تيتـ ىذه النظرية بمبدأ الجاذبية كأىميتيا لتككيف التابعيف، كاإليماف بالذات كحاجة أساسية لمقادة، 
يعجبيـ، كتيتـ القيادة التحكيمية بعممية كيؼ أف قادة معينيف يككنكف كأف األشخاص يتبعكف مف 

قادريف عمى إلياـ األتباع بإنجاز مياـ عظيمة، كتؤكد ىذه النظرية عمى أف القادة يحتاجكف فيـ 
األتباع كتمبية حاجاتيـ كرغباتيـ، كيعرؼ القائد التحكيمي مف خبلؿ الدكر الذم يمعبو باعتباره 

كبرزت عدة نظريات حكؿ القيادة التحكيمية مثؿ نظرية باس لمقيادة التحكيمية، داعي لمتغيير، 
كتتضمف أربعة جكانب: التأثير المثالي، كالحكافز، كاالىتمامات، كاإلثارة الفكرية )دركيش، 

(، كما برزت نظرية بيرنز لمقيادة التحكيمية كالتي أشارت إلى أف العممية التي يندمج بيا 239
بعيف في عمميات تبادلية في مستكيات مرتفعة مف الدافعية كالحماس يمكف أف تحقؽ القادة كالتا
 األىداؼ.

 نظرية القائد الخادم. – 5

تعتمد نظرية القيادة الخادمة عمى أساس أف القائد لديو مسؤكليات تجاه العامميف، كأف القائد 
 & Zou)كخدمة اآلخريف مسؤكؿ تجاه المجتمع، كأف األفراد كالعامميف لدييـ رغبة بمساعدة 

Liu, 2015) كبرزت ىذه النظرية مف خبلؿ مقاؿ نشره ركبرت غريف ناقش فيو طبيعة الشعكر ،
المبلـز لمفرد بأف يقكـ عمى خدمة اآلخريف، كأكضحت ىذه النظرية أف القائد الخادـ ال يتتبع 

، لكي (Nobari & Davoudi, 2014)األخطاء، كلكف يسأؿ ليطمئف عمى سير العمؿ اليكمي 
يككف القائد خادمان لمنظمتو كلمعامميف كلمجتمعو، يجب أف تتكفر فيو عدة صفات أىميا: 
اإلصغاء، كالتعاطؼ، كالقدرة عمى مساعدة اآلخريف، كاإلقناع، كبناء المجتمع، كاالستخداـ 

 .(Rivkin, Diestel, Schmidt, 2014)األخبلقي لمسمطة 
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 النظرية الكارزمية. – 6

النظرية بأف الجاذبية ضركرية لتككيف التابعيف، كاإليماف بالذات حاجة أساسية لمقيادة، تيتـ ىذه 
كأف الناس يتبعكف الفرد الذم يعجبيـ، كتؤكد ىذه النظرية عمى أف القائد يستطيع كسب التابعيف 
لو بسمطة الشخصية، كالجاذبية، كليس بسمطة المركز، كحدد ركبرت ىاكس في نمكذجو حكؿ 

الكارزمية صفات القائد كقدرتو عمى التأثير عبر الشخصية كجمع ىذه الصفات ضمف القيادة 
ثبلثة مجاالت: الصفات الشخصية كالسمكؾ كالمؤثرات المكقفية، ككمثاؿ لمشخصية اختار 
شخصية غاندم الذم استطاع التأثير في أمة، كىك ليس غنيان، كال يممؾ سمطة، إنما امتمؾ 

 شخصية جذابة مؤثرة.

المفسرة لمقيادة ترل الباحثة أنو ال يمكف األخذ بنظرية دكف أخرل، فعمى  خبلؿ النظرياتمف 
سبيؿ المثاؿ ال الحصر، ال يمكف القكؿ بأف القائد يتعامؿ مع مكقؼ دكف آخر، ألف القائد يكاجو 
 عكامؿ كمثيرات كمكاقؼ متعددة في الحياة المينية كاليكمية، كال يمكف اختصار القيادة بشخصية
كجاذبية القائد، كبناءن عمى ذلؾ ترل الباحثة بأنو يمكف تفسير القيادة مف خبلؿ التكفيؽ بيف ىذه 

 النظريات، حسب الحاجة لذلؾ.

 مفيوم الكفاءة القيادية. 1.2.5

الشخص القيادم ىك ذلؾ الشخص الذم يتمتع بقدرات كاستعدادات تساعده عمى تحقيؽ أىداؼ 
الكفاءة بشكؿ عاـ عبارة عف امتبلؾ الفرد لقدرات كميارات مؤسسة ما، أك التأثير في اآلخريف، ك 

معينة في مكضكع ما، أك الكفاية فيي بمكغ الفرد لممستكل المرتفع مف ىذه القدرات كاالستعدادات 
كالميارات، كبالتالي فإف الكفاءة القيادية عبارة عف قدرات يكتسبيا الفرد مف خبلؿ خبراتو كمعارفو 

 ما فإف الكفاية القيادية تمثؿ الحد األقصى مف القدرات كالميارات.كأنشطتو اليكمية، بين

كتربط منظمات األعماؿ العامة كالخاصة بيف ىذه القدرات كالميارات كتمبية حاجاتيا مف 
المكظفيف، كتضع لحاجاتيا شركطان تتمثؿ في مجمكعة قدرات كميارات، كيتـ تحديد مستكل ىذه 

ه القدرات كالميارات مرتفعة كمما اقتربت مف الكفاية، كبطبيعة الميارة البلزمة، ككمما كانت ىذ
دارة المكارد البشرية، ككذلؾ المؤسسات  الحاؿ فإف لكؿ كظيفة كفايات تحددىا اإلدارات العميا كا 
األمنية كالشرطية كالعسكرية فإنيا تحدد بعض الميارات كالقدرات كاالستعدادات، لذلؾ فإف جامعة 
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جيزة األمنية الفمسطينية بالضباط كرجاؿ األمف، فإنيا يجب أف تأخذ بعيف االستقبلؿ كمزكد لؤل
االعتبار الكفاءات كالكفايات البلزمة لمعمؿ الشرطي كاألمني عند عمميات استقطاب الطمبة 

 كاختيارىـ لبرامج الجامعة.

لقيادية، الكفاءة القيادية عبارة عف قدرات مكتسبة مف خبلؿ المعارؼ كالخبرات تميز الشخصية اك 
 (.9، ص 2005أدكارىـ مستقببلن )الكىيبي، عبر برامج تدريبية متخصصة كتظير في قياميـ ب

كالكفاءة القيادية تتمثؿ بمجمكعة مف القدرات كالميارات كالتصرفات التي يتبناىا القائد لمتأثير في 
ثؿ لممكارد اآلخريف مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ مع األخذ بعيف االعتبار أىمية االستغبلؿ األم

 (.60، ص 2010المتاحة )الخميفات، 

كعرفت الكفاءة القيادية بأنيا قدرة القائد عمى إحداث المكاءمة الفعالة بيف الفريؽ كالبيئة الداخمية 
دافعة لتحقيؽ أىداؼ الفريؽ  كالخارجية المحيطة بيذا الفريؽ، بحيث يجعؿ مف ىذه البيئة قكة

 (.7، ص 2013ش، )دبا

القيادية بأنيا قدرة الفرد عمى مكاكبة التغيير، كتفعيؿ كافة األنشطة كالبرامج  كعرفت الكفاءة
 ,Kuchynkovaلتحقيؽ األىداؼ مف خبلؿ التخطيط الجيد، كالتأثير في سمكؾ اآلخريف )

2016, p. 1973.) 

كالكفاءة القيادية عبارة عف درجة امتبلؾ الفرد لمجمكعة مف الميارات كالقدرات التي تمكنو مف 
 (.10، ص 2017ـ بكفاءة كفعالية )الحميمي، ممارسة دكره القيادم بطريقة تضمف أداء الميا

اعتبرىا البعض كيتضح تبايف كاختبلؼ كجيات النظر حكؿ مفيكـ الكفاءة القيادية بيف الباحثيف، 
، كيراىا البعض سمات، أك قدرات، أك ممارسة أنشطة كبرامج بدرجة عالية مف الكفاءةبأنيا 
 تكليفة عبر القيادية الكفاءة لتعريؼ إمكانية ثمة بأف ترل الباحثة كلكف ،تميز صاحبيا كخبرة
كالسمككيات،  كالقدرات كالخبرات كالميارات كالسمات لممعارؼ المبدع بالجمع تسمح تكاممية

عبارة عف مجمكعة الميارات القيادية بأنيا الكفاءة القيادية في الدراسة الحالية كتعرؼ الباحثة 
كالسمككيات التي تسيـ في األداء المتفكؽ لطمبة جامعة االستقبلؿ كالتي يكتسبكنيا مف  الخبراتك 

خبلؿ دراستيـ لمقررات الجامعة كاحتكاكيـ بأعضاء ىيئة التدريس كالتدريب فييا، كتعامميـ مع 
 إدارتيا.
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 ة.يأىمية الكفاءة القياد 1.2.6

بكفاءة مف متطمبات نجاح القيادة في مياميا، لمقيادة دكر حيكم في كافة مجاالت الحياة، كالقيادة 
العدلكني، ة تنبع أساسان مف أىمية القيادة ذاتيا، كلقد أكرد )يكبالتالي فإف أىمية الكفاءة القياد

 -( أف أىمية الكفاءة القيادية تتمثؿ باآلتي:20، ص 2009

 .المكضكعة األىداؼ تحقيؽ نحك العامميف جيكد تكحيد عمى تعمؿ -1
 .لحميا البلزمة الخطط كرسـ العمؿ مشكبلت عمى السيطرة -2
 .كتحفيزىـ كرعايتيـ كتدريبيـ األفراد تنمية -3
 .كالعممية اإلنسانية تاالميار  كزيادة الفرد تنمية عمى القدرة -4
 .تطكر المؤسسة كيحقؽ األىداؼ يخدـ بما كتكظيفيا المحيطة التغيرات مكاكبة -5
 .بيا كالتنبؤ المستقبمية المخاطر كافة مكاجية -6
 .البشرية بالقدرات النيكض عمى العمؿ -7
 .إنجازه المراد اليدؼ نحك العامميف جيكد تكجيو -8
 .كفعالية بكفاءة األىداؼ تحقيؽ -9

 .العطاء مف لمزيد كدفعيـ العامميف معنكيات رفع في تساعد -10
 .الجماعة احتياجات كتدبير تقدير -11

مقكمات الكفاءة تنجح في كذلؾ فإف القيادة التي تتمتع بسمات كخصائص فعالة، كلدييا كافة 
التأثير عمى اآلخريف، كتحقؽ نتائج عمؿ جيدة، كتعزز مكانة الجماعة التي تعمؿ ألجميا، كما 

عمى بذؿ  ا، كتشجعياإنيا تستطيع تقديـ الدعـ، كالمساندة البلزمة لكافة األطراؼ المعنية، كتحفزى
(، كبالتالي Strukan, Nikolic, & Sefic, 2017, p. 438الجيكد خدمة لمصالح الجامعة )

تقكـ بميمة تقريب كجيات النظر ألجؿ صياغة أىداؼ مكحدة، كمكاجية التحديات بآليات 
تعاكنية كتشاركية، كالقيادة ذات الكفاءة العالية تفضؿ لغة الحكار، كيمكنيا نشر ثقافتو كآدابو بيف 

 (Hoobler, Masterson, Nkomo, & Michel, 2016, p. 1042أفراد الجماعة )

ة تعد يكترل الباحثة بأف تكفر سمات القيادة األساسية يحقؽ الكفاءة في أداء القائد، كالكفاءة القياد
مف متطمبات نجاح الجماعة في تحقيؽ أىدافيا، ككفاءة القائد تنعكس عمى سمككو كتصرفاتو 
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ناكؿ أف القائد الفذ داخؿ الجماعة، كتعزز قدرتو عمى التأثير فييـ، كتؤمف الباحثة بالمقكلة التي تت
ف كاف ال ي عمى النجاح في ميامو، كتعتقد الباحثة ممؾ فريؽ عمؿ قكم كذكي فإنو قادر حتى كا 

بأف تنمية القائد الكفؤ مف متطمبات نجاح المجتمعات في تحقيؽ غاياتيا، كتحقيؽ التنمية 
 المستدامة.

 مؤشرات الكفاءة في القيادة. 1.2.7

حيث أشار البنا تصيف المؤشرات المتعمقة بكفاءة القائد، لـ يتناكؿ كثير مف الباحثيف كالمخ
( أف كفاءة القيادة تظير في الجيكد كاألعماؿ التي يؤثر مف خبلليا الفرد 356، ص 2013)

و نحك اليدؼ، عمى اآلخريف، كذكر أف مف أىـ مؤشرات الكفاءة القيادية مستكل التعاكف كالتكج
لقيادة تتمثؿ في ممارسة القيادة بأنيا طرفاف ( أف كفاءة ا178، ص 2013كما ذكر عكاد )

كالطرؼ الثاني مستقببلن، كعمى الطرؼ األكؿ إبداء التعاكف كالتحفيز الطرؼ األكؿ مكجيان كمرشدان 
( بأف مؤشرات الكفاءة في القيادة تتمثؿ في نيؿ ثقة Rensisكالتشجيع، كما رأل رنسيس )

األىداؼ المخطط ليا  عمى العمؿ، كالتكجو نحك اآلخريف، كمف ثـ العمؿ عمى تحفيزىـ كتشجيعيـ
استنادان لكف الباحثة قامت باستخبلص بعضان مف ىذه المؤشرات (، ك 215، ص 2016)حريـ، 

إلى نظريات القيادة كبعض الدراسات كالبحكث التي أجريت حكؿ ممارسات القيادة كمؤشراتيا، 
؛ Rivkin, Diestel, Schmidt, 2014ـ؛ 2006ـ؛ ككنعاف، 2008مثؿ )القحطاني، 

 -كالتي جاءت عمى النحك اآلتي: (Nobari & Davoudi, 2014ك

 القدرة عمى إنجاز المياـ كتحقيؽ األىداؼ. -1
 القدرة عمى تكظيؼ األنظمة كاإلجراءات بكفاءة. -2
نسانية داخمية. -3  تككيف عبلقات إدارية كا 
 القدرة عمى تطكير كتدريب األفراد. -4
 عاؿ.المبادرة باألمكر بمستكل  -5
 العضكية الفعالة ضمف المجمكعة. -6
 تكفر ميارات إنسانية كسمككية كانفعالية راقية. -7
 االىتماـ بسبلمة فريؽ العمؿ. -8
 القدرة عمى االتصاؿ الفعاؿ، كاالنضباط في مكقع العمؿ. -9
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 األمانة كالصدؽ كالثقة بالنفس كباآلخريف. -10
 الرغبة في تحمؿ المسؤكليات خاصةن عف المخاطر. -11

 في تعزيز الكفاءة القيادية لدى طمبتيا.دور الجامعة  1.2.8

مكانات  الجامعات مف المؤسسات التي تحظى باىتماـ كبير نظران لما تقدمو لممجتمع مف طاقات كا 
ز الميكؿ المينية، حيث يعد الطالب الجامعي تعز بشرية، كىي أكثر المؤسسات التي تنمي القيـ ك 

 (.Leslie, 1999, p. 104التي تكاجو المجتمعات )أكثر فئات المجتمع تأثران بالتغيرات المادية 

ثراء  كلمجامعات دكر تربكم كاجتماعي كثقافي، إضافة إلى دكرىا في تعزيز بعض الميارات كا 
المعارؼ حكؿ مكضكعات مختمفة، كمنيا تحسيف مستكل ممارسة القيادة كعمى كافة المستكيات؛ 

ية تعزز قدراتو المينية، ككذلؾ األمر فطالب قسـ اليندسة يجب أف يتمتع بصفات كسمات قياد
بالنسبة لطالب التربية، كطالب الصحافة، كبالتالي فإف دكر الجامعة يجب أف يمتد ليشمؿ تنمية 

 (.Gieystor & Gieystor, 2001, p. 409الجكانب كالميارات القيادية لدل الطمبة )

تطكيره، عمى اعتبار أنيـ طمبة الجامعات عنصران ميمان مف عناصر تحسيف المجتمع ك  كما إف
قادة المستقبؿ، كيقع عمى عاتقيـ التطكير كالبحث كمكاجية التحديات، كالتغيرات، فأصبح طبلب 

قيـ كميارات تعزز قدرتيـ تمميكيـ لالجامعة كنتيجة لمتحديات التي تكاجو المجتمعات بحاجة إلى 
مى الجامعات أف تمارسيا عمى مكاجية ىذه التحديات، كمف بيف العناصر األساسية الكاجب ع

تجاه طمبتيا تنمية قدراتيـ عمى مكاجية التغيرات التقنية كالفكرية كالثقافية، كأف تجعميـ عناصر 
 فاعمة في عمميات التغيير، كتطكير مياراتيـ القيادية، كفقان لمنظكمة متعددة األبعاد.

 أبعاد الكفاءة القيادية. 1.2.9

ة، كأبعاد الكفاءة القيادية، كالميارات الفرعية لمقيادة، فيناؾ تناكؿ العديد مف الباحثيف أبعاد القياد
مف قسميا إلى شخصية، كمعرفية، ككجدانية، كفنية، كتقنية، كىناؾ مف ذىب إلى تقسيميا إلى 
أبعاد مختمفة كعمى القائد أف يمارسيا أدكاره مستخدمان مياراتو المعرفية كالشخصية كالفنية كالتقنية، 

إلى أبعاد الكفاءة القيادية، كمف  عدد مف المراجع كالدراسات السابقة عد دراسةبكتكصمت الباحثة 
(، 2013(، ك)عكاد، 2016(، ك)الكبير، 2016ه المراجع كالدراسات )حريـ، أىـ ىذ

م، (، ك)اآل2016(، ك)التؿ، 2017، ك)الشيخ خميؿ، (Robbins & Coulter, 2012ك)
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، (Hodisun, 2014(، ك)2015ك)اسميـ، (، 2015(، ك)الدجني كاألعكر، 2015
 -، كجاءت ىذه األبعاد عمى النحك اآلتي:(Gieystor & Gieystor, 2001ك)

 -:المستقبمية والرؤية التخطيط 1.2.9.1

ختصػػار الكقػػت كالجيػػد, االتخطػػيط أحػػد العمميػػات االداريػػة الميمػػة فػػي تحديػػد مسػػارات العمػػؿ ك  يعػػد
مختمفػػػػة منيػػػػا: المجػػػػاؿ  التخطػػػػيط أبعػػػػادان  كاختصػػػػار الػػػػزمف فػػػػي عمميػػػػة التطػػػػكير, كمػػػػا كيتضػػػػمف

كما يعد التخطيط أحد أىـ العمميات الديناميكية التي تيػدؼ . كالتخصص كالبعد الزمني كالجغرافي
عػػف  ككضػػع الػػرؤل المسػػتقبمية لممشػػاريع بعيػػدان  ،مسػػاعدة الجيػػاز االدارم عمػػى اتخػػاذ القػػرارات إلػػى

كالجيػة لتخطيط حسب نظرة العمماء ليذه العممية, تتعدد تعريفات ا. ك التخميف كالمعمكمات الناقصة
(  أف التخطػػػػيط أصػػػػبح أداة إداريػػػػة تسػػػػتخدميا 372، ص 2016المسػػػتيدفة. كأكػػػػدت المييػػػػدلي )

المنظمات مف أجؿ القيػاـ بعمميػا بصػكرة أفضػؿ؛ كذلػؾ مػف خػبلؿ تركيػز طاقاتيػا، كالتأكػد مػف أف 
إضػافة إلػى تقػكيـ كتعػديؿ اتجػاه المنظمػة  سيركف في اتجاه تحقيؽ األىػداؼ،يجميع العامميف فييا 

استجابة لمتغيرات البيئية. كالتخطيط يشمؿ جميع األنشطة التي تؤدم إلى تطػكير ميمػة المؤسسػة 
كأىػػػػدافيا، ككضػػػػع االسػػػػتراتيجيات المناسػػػػبة لتحقيػػػػؽ جميػػػػع األىػػػػداؼ التػػػػي تسػػػػعى ليػػػػا المؤسسػػػػة 

(Marangu, Lilungu, & Masungo, 2015, p. 19.) 

عبارة عف خيار يعتمد عمى الرؤية كالنظرة المستقبمية كيسعى إلى إبداع مستقبؿ أفضػؿ  كالتخطيط
نجػػػاز النتػػػائج، كالمسػػػاىمة فػػػي التحػػػرؾ  بتشػػػجيع كافػػػة القػػػائميف عمػػػى عمميػػػات التربيػػػة، كتحديػػػد كا 

 (.375، ص 2016لمييدلي، المنظـ تجاه تحقيؽ األىداؼ كتحقيؽ التطكر البلـز )ا

( أف التخطػيط كالرؤيػة المسػتقبمية 433، ص 2017لبكسػعيدم كالبمكشػية )اىيـ كاكرأل كؿ مف إبر 
عمميػػة متعػػددة األركػػاف كمتشػػعبة األبعػػاد، كتسػػير كفػػؽ مراحػػؿ محػػددة، ككػػؿ مرحمػػة تشػػتمؿ عمػػى 
مجمكعة مف العمميات تتكامؿ مع بعضيا البعض لتيسير االنتقاؿ إلى المرحمة التي تمييا، كتعتمد 

ـ كالمسػػؤكليات لمقيػػاـ باألنشػػطة كالبػػرامج المخطػػط ليػػا، كمػػف ثػػـ تحقيػػؽ عمػػى التحديػػد الػػدقيؽ لمميػػا
 أىداؼ العممية التعميمية بكفاءة كتميز في العمؿ.

( عمػػى أف التخطػػيط عمميػػة إداريػػة شػػاممة 885، ص 2017كػػد كػػؿ مػػف أكسػػك كنػػكرم كحمػػدم )كأ
دراؾ لمتغيػرات البيئػة الداخميػة ك  الخارجيػة لمكصػكؿ إلػى لكافة جكانػب المؤسسػة، كنظػرة مسػتقبمية كا 
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نقػػاط القػػػكة كالضػػػعؼ كالفػػػرص كالتيديػػدات، كمػػػف ثػػػـ بمكجبػػػو تقػػـك إدارة المؤسسػػػة بتحديػػػد رؤيتيػػػا 
تعػػرض الكثيػػر كرسػالتيا كأىػػدافيا، مػف أجػػؿ االنتقػػاؿ مػف الكضػػع الحػالي إلػػى الكضػػع المطمػكب. ك 

إلػػػػػى أف  (23، ص 2009كأشػػػػػار الفسػػػػػفكس )ىميػػػػػة التخطػػػػػيط, أل عممػػػػػاء اإلدارة كالبػػػػػاحثيفمػػػػػف 
لمتاحػػػػة، كمػػػا أكػػػػدت التخطػػػيط يػػػكفر الكقػػػػت، كيسػػػاعد عمػػػػى اسػػػتغبلؿ المػػػكارد البشػػػػرية كالماديػػػة ا

( أف التخطػػػػػيط يعػػػػػد كسػػػػػيمة فعالػػػػػة فػػػػػي تحقيػػػػػؽ الرقابػػػػػة الداخميػػػػػة 372، ص 2016المييػػػػػدلي )
كالخارجيػػة عمػػى مػػدل تنفيػػذ األىػػداؼ، كأف التخطػػيط يسػػيـ فػػي التنبػػؤ بمشػػكبلت كتحػػديات العمػػؿ 

 التربكم

المعاصػرة مػف  المؤسسػةيمكف  ط مدخؿ( أف التخطيNyagah, 2015, p. 183كما أشار نياجا )
مكاجيػة التحػديات، كتحقيػؽ األىػداؼ بدرجػة عاليػػة مػف الكفػاءة كالفعاليػة؛ حيػث يتضػمف مجمكعػػة 

لتحقيػػػؽ أىػػػدافيا كتكجييػػػا االسػػػتراتيجي عمػػػى  المؤسسػػػةمػػػف األنشػػػطة كالعمميػػػات التػػػي تسػػػتخدميا 
 المؤسسػة( عمػى أف التخطػيط يسػاعد Haythem, 2015, p. 3، كػذلؾ أكػد ىيػثـ )المػدل البعيػد

كالعامميف فييا عمى صنع كاتخاذ القرارات الرشيدة، كسبؿ استثمار المكارد المتاحػة، كتنفيػذ الخطػط 
 كاألنشطة كمتابعتيا كتقكيميا بشكؿ مستمر.

 .Kimiti, Okello, & Karanja, 2014, pكفي سياؽ متصؿ أكػد كيمتػي كأككيمػك ككارانجػا )

( عمى أف التخطيط ييدؼ إلى تحقيػؽ التػكازف االيجػابي بػيف الجماعػة أك المنظمػة كبيئتيػا عمػى 2
المدل البعيػد، كيػكفر عمميػة منيجيػة لجمػع المعمكمػات عػف الصػكرة الكبػرل لممنظمػة، كاسػتخداميا 

جػػراءات، فيػػك لتحديػػد تكجياتيػػا، كمػػف ثػػـ ترجمػػة ىػػذه التكجيػػات إلػػى أىػػداؼ كاضػػحة كأغػػراض  كا 
يمزج بيف التفكير المستقبمي كالتحميؿ المكضكعي كالتقييـ الذاتي لؤلىداؼ كاألكلكيػات لرسػـ مسػار 

 كفعاليتيا بصكرة مستمرة. المؤسسة أك الجماعةعمؿ مستقبمي يضمف حيكية 

كعمى اعتبار أف كضع الخطط كالبػرامج كاألنشػطة التػي يمكػف مػف خبلليػا تنفيػذ ىػذه الخطػط ىػي 
ساسػػػيات العمػػػـك اإلداريػػػة، كأىػػػـ الميػػػارات الكاجػػػب عمػػػى القائػػػد أف يمتمكيػػػا، حيػػػث إف القائػػػد مػػػف أ

النػػػاجح ىػػػك القػػػادر عمػػػى كضػػػع خطػػػط مرنػػػة متفقػػػة مػػػع األىػػػداؼ المرجػػػكة، فػػػإف تنميػػػة ميػػػارات 
 التخطيط كالرؤية المستقبمية لدل الطمبة يأتي مف أكلكيات تنمية القيادة كالكفاءة القيادية لدييـ.
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 -:والمبادرة بداعاال 1.2.9.2

يشػيد العصػر الحػالي العديػد مػف التطػكرات المتسػارعة كالتغيػرات المتبلحقػة نتيجػة انفجػار المعرفػػة 
كثكرة المعمكمات كاالتصاالت كبالتالي فإف اإلبداع يصبح أمران حتميان كبخاصة لمػدكؿ الناميػة التػي 

ىنػػا يػػدعـ قػػكة أم منظمػػة فػػي  تسػػعى إلػػى المحػػاؽ بركػػب التقػػدـ العممػػي كالتطػػكر التقنػػي، فاإلبػػداع
تميزىا عف المنظمات األخرل كما أف اإلدارة التقميدية أصبحت غير ممكنة في الكقػت الحػالي لمػا 
ليا مف عكاقب كخيمة، فيي تحكؿ األفراد العامميف إلى بيركقراطييف كتسمبيـ قػدرتيـ عمػى اإلبػداع 

 (.49، ص 2010كالتفكير )أبك ىيف، 

اإلحسػػػػاس  ، كتتضػػػػمفالبحػػػػث العممػػػػيعمميػػػػات تشػػػػبو  ةأنػػػػو عمميػػػػ عػػػػرؼ تػػػػكرنس اإلبػػػػداع عمػػػػىك 
كتعػػديميا حتػػى يػػتـ الكصػػكؿ  ،كتشػػكيؿ أفكػػار أك فرضػػيات، ثػػـ اختبػػار ىػػذه الفرضػػيات بالمشػػكبلت

)حمدكنػة،  أك عمػبلن  إلي نتائج، فاإلبداع ىك إنتاج الجديد النادر المختمػؼ المفيػد، سػكاء أكػاف فكػران 
 (.37، ص 2010

غيػر مف شأنيا أف تحؿ مشكمة ما بطريقة أصيمة  تفكير عمميةأنو عمى  بداعاال فككس كما عرؼ
 (.14، ص 2008)الداىرل، لكفة أم

عػادة تجميع أك معينة مشكبلت بحؿ كمتصمة كمفيدة جديدة أفكار ابأنيكالمبادرة  اإلبداع كُعرؼ  كا 
 التكتيكػي الجانػب عمػى اإلبػداع يقتصر كال فريدة، أشكاؿ في المعرفة مف المعركفة األنماط تركيب
عػداد بيػا المتعمقة كالعمميات السمع تطكر يشمؿ ال ألنو  اآلالت أيضػان  يتعػدل بػؿ فحسػب السػكؽ كا 

 بمػا العمػؿ عػف كالرضػا التػدريب كنتػائج نفسػو التنظػيـ فػي كالتحسػينات التصنيع كطرائؽ كالمعدات
 مػػا لظػػاىرة الفػػرد رؤيػػة إال لػػيس فاإلبػػداع. (28، ص 2010 الصػػرف،) االنتاجيػػة زيػػادة إلػػى يػؤدم
 التفكيػػر خػػبلؿ مػػف المعالجػػة تتطمػػب مشػػكمة بكجػػكد اإلحسػػاس عمػػى القػػدرة تتطمّػػب جديػػدة بطريقػػة
 .(3، ص 2011)نصير كالعزاكم،  المناسب الحؿ إليجاد كمبدع مختمؼ بشكؿ

 تحفيػز حػاالت فػي يتفػؽ فػرد، كػؿ داخػؿ فػي يكمػف خػبلؽ إنسػاني سػمكؾ اإلبداعكترل الباحثة أف 
 الدائـ الحضكر ممكة لدييـ متميزيف أفراداُ  ليكجد عديدة، كسائؿ ضمف األحاسيس كاستثارة المدارؾ
 مػػػػف كأفضػػػػميا الحمػػػػكؿ أنسػػػػب عمػػػػى الحصػػػػكؿ كباسػػػػتطاعتيـ( البلكعػػػػي) البػػػػاطف لمعقػػػػؿ كالحيػػػػكم
 أنيػػا عمػػى اتفػػؽ لمسػػألة مبتكػػرة كتصػػكرات رؤل مجمكعػػة اسػػتنباط أك مطركحػػة خيػػارات مجمكعػػة
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 إثػارة إلػى تحتػاج المسػتترة، المكاىػب كبقيػة إنساف كؿ في كامنة مكىبة اإلبداع يعد لذا .مستعصية
نتػاج مممػة كػؿ عنػد حاضػرة ممكػة تكػكف كػي دائبػة نكعيػة كممارسػة كصقؿ  فػبل ىػذا كعمػى جديػد كا 
 إعماؿ عمييـ فالكؿ الذكات، أكالد أك الخارؽ الذكاء بأصحاب مختص اإلبداع أف البعض يتصكر
 الفرديػػة الحيػػاة مجػػاالت شػػتى فػػي الػػكاقعي اإلبػػداع حالػػة إلػػى لمكصػػكؿ مػػكاىبيـ كتفجيػػر عقػػكليـ،

 .كاالجتماعية

ح كافة المؤسسات، كتكمػف أىميػة االبػداع اجنيعد االبداع كركح المبادرة مف المتطمبات األساسية ل
 (:471 - 470، ص ص 2013عباينة كالشقراف، في النقاط التالية )

دائمان في حاضرىا كمسػتقبميا مراحػؿ تتطمػب التغييػر بشػكؿ نػكعي كغيػر  المؤسسات تكاجو -1
 مألكؼ.

 .أفضؿ التعميمية بشكؿ خدماتيا كتقديـ التنافسية قدرتيا زيادة إلى المؤسسات حاجة -2
 المركنػة كزيػادة المتغيػرات مػع لمتكيػؼ كقابميتيػا, األفػراد كالمؤسسػات تقػدـ مػف اإلبػداع يزيد -3

 .المستمرة نيةكالف اإلدارية عممياتيا في
 .التطكير نحك كتكجيييا الذاتية األفراد قدرات كدعـ اكتشاؼ كالمبادرة عمى اإلبداع يساعد -4
 .باإلنجاز كالشعكر الذات تحقيؽ في اإلبداع كالمبادرة يساعد -5
 اتجاىاتيـ عمى كالتأثير األفراد كميارات معارؼ كتنمية تطكيريساىـ االبداع كالمبادرة في  -6

 .كسمككيـ

 ( ما يمي ألىمية االبداع كالمبادرة:500 - 499، ص ص 2010)حكامدة كحراحشة، كيضيؼ 

 .األفراد لدل الثقة بناء في يسيـ -7
 التعبيػػر عمػػى قدرتػػو دكف تحػػكؿ التػػي الشخصػػية المعكقػػات عمػػى التغمػػب عمػػى الفػػرد يسػػاعد -8

 .اإلبداعية إمكاناتو عف
 .منظماتيـ في كالتجديد التطكير مسارات لؤلفراد يكضح -9

 .اآلخريف مع كالتميز التحدم، منافسات في الدخكؿ إلى األفراد يدفع -10
 عمػػػى قػػػدرتيـ كبالتػػػالي, العمػػػؿ عػػػف كتصػػػكراتيـ أىػػػدافيـ تحديػػػد إعػػػادة فػػػي األفػػػراد يسػػػاعد -11

 .كمستمرة متجددة إبداعية بصكر الظيكر
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 -:القرارات واتخاذ المشكالت تحميل 1.2.9.3

 أف ذلؾ كيعني المكقؼ، في ضعؼ عناصر أك حاجات أك مشكبلت بكجكد الكعي بيا يقصد
 اكتشاؼ عممية كتمثؿ كجكدىا، مف كالتحقؽ المشكمة مبلحظة في غيرىـ مف أسرع األفراد بعض

 إدخاؿ أك جديدة معرفة إضافة ثـ كمف ليا، حؿ عف البحث عممية في األكلى الخطكة المشكمة
 أك العادية غير األشياء مبلحظة القدرة بيذه كيرتبط مكجكدة، معارؼ عمى كتعديبلت تحسينات

ثارة كاستخداميا تكظيفيا إعادة  .(13، ص 2014)بكىزة كمرزكقي،  حكليا تساؤالت كا 

كأجمع عمماء االجتماع، كعمماء النفس، كعمماء اإلدارة عمى أف اتخاذ القرار كاضح كىك عممية 
 مفاضمة بيف بدائؿ الختيار أنسبيا، كأف عممية المفاضمة ىي صمب عممية اتخاذ القرارات

 (.12 ، ص2005ؼ مستكياتيا )الزىراني، بمختم

كتعرؼ عممية اتخاذ القرارات عمى أنيا إصدار حكـ معيف عما يجب أف يفعمو الفرد في مكقؼ ما 
 (.151 ، ص2000لتي يتـ تكليدىا )ككفي، بعد التمعف في البدائؿ المختمفة ا

الكاعي لمكصكؿ إلى قرار،  كتنعرؼ أيضان بأنيا عممية مبنية عمى الدراسة كالتفكير المكضكعي
كىك االختيار ما بيف بنديف أك أكثر، أك ىي مجمكعة الخطكات الشاممة المتسمسمة اليادفة إلى 

داؼ محددة ىإيجاد حؿ لمشكمة ما، أك لمكاجية حالة ما، أك مكقؼ محتمؿ الكقكع، أك لتحقيؽ أ
 (.17 - 16، ص ص 2004)الفضؿ، 

 لمقرار:التالية اصر األساسية ( أف العن13 ، ص2008أكرد العتيبي )

 ال اإلنساف إرادة فإف كلذلؾ الفرد، تعترض صعكبة أك مشكمة تكجد حيث: المشكمة عنصر -1
 .جانبو مف المشكمة تمؾ بكجكد إال القرار اتخاذ نحك تتحرؾ

 كالفعالة الرشيدة كالمكازنة المفاضمة لعممية كليدنا يككف أف بد ال فالقرار: كالبدائؿ الحمكؿ تعدد -2
 .المتاحة كالبدائؿ الحمكؿ مف عدد بيف

 التي لممشكمة األمثؿ الحؿ مع عقمينا يتفؽ بما كتطكيره القرار تعديؿ يجب ذلؾ يتحقؽ لكي -3
 .المطمكب اليدؼ يحقؽ كبما الفرد، يجابييا
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 ىناؾ الكثير مف العكامؿ اإلنسانية كاالجتماعية كالبيئية التي تؤثر في عممية اتخاذ القرار منيا
 (:249، ص 2012، عاشكر)

عمره، خبرتو السابقة، مستكل التعميـ، النشأة االجتماعية،  مف حيث :متخذ القرار نفسو القائد .1
المبادأة، القدرة عمى االستفادة مف القرارات المختمفة، المعتقدات  حب المغامرة، االبتكار،

 كاألخبلقية، قدرتو عمى الصبر كالتحمؿ. الدينية كاألدبية
المدير مف حيث مكقع المدير في التنظيـ،  التنظيـ الذم يعمؿ ضمنوك العكامؿ التنظيمية  .2

 كعبلقتيا في القرار. كحجـ المنظمة، كنكعيا، كالجماعات الرسمية
 التي تؤثر في عممية اتخاذ القرار ىك النظاـ االقتصادم كاالجتماعي: العكامؿ البيئية .3

 كالقيـ االجتماعية كالتقدـ التكنكلكجي السائد فيكالسياسي كالديني لممجتمع، كالتقاليد 
 المجتمع.
 -:المسؤولية وتحمل التدريب 1.2.9.4

التدريب كتحمؿ المسؤكلية مف أكثر الجكانب التي تعزز الممارسات القيادة، حيث إف السمات 
القيادية يمكف اكتسابيا، كىذا ما يعزز دكر التدريب في تطكير الكفاءة القيادية، حيث إف المكاىب 
القيادية الفردية لـ تعد كافية لممارسة القائد ألدكاره، فأعباء القيادة بحاجة إلى معارؼ كميارات 
يمكف مف خبلؿ التدريب تحسينيا، حيث إف التدريب كسيمة عممية كعممية تيدؼ إلى رفع كفاءة 

مكمات العنصر البشرم مف خبلؿ صقؿ قدراتو، كتنمية مياراتو، كتغيير اتجاىاتو، كتزكيده بالمع
لضماف تحقيؽ التكازف الحقيقي بيف األىداؼ كاإلمكانات المتاحة، كالنتائج المتحققة فعبلن، 
كالعممية التدريبية عممية منظمة تستند إلى تخطيط برامج التدريب، كتصميميا كتكجيييا نحك 

 (.188، ص 2007يات كطبيعة األعماؿ )تكفيؽ، الميارات البلـز تنميتيا كفقان لؤلكلك 

 -:اآلخرين في ثيرالتأ 1.2.9.5

يعد التأثير مف مقكمات القيادة الناجحة، حيث يعد التأثير في اآلخريف مف الخطكات التنفيذية 
، ص 2008)القحطاني،  لمممارسة الفعمية لمقيادة، كىناؾ عدة أنكاع لتأثير القائد في اآلخريف

13):- 

 تباع تعميماتو.التأثير القسرم: مبنى عمى قدرة القائد عمى إكراه اآلخريف عمى ا .1
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التأثير بالمكافأة: يبنى ىذا النكع مف التأثير عمى منح المكافأة لتحفيز اآلخريف عمى ممارسة  .2
 مياميـ كاتباع التعميمات كالقكانيف كالمكائح كالقرارات كالخطط كاألنشطة التي يقدميا القائد.

االلتزاـ لمقائد مف مبدأ التأثير الشرعي: ىك تأثير مبالغ فيو، كىك يعبر عف درجة مرتفعة مف  .3
 شرعيتو كالقكانيف التي تحكـ العمؿ.

التأثير المعرفي: كيبنى التأثير المعرفي عمى الخبرات كالمعارؼ التي يتمتع بيا القائد،  .4
 كتجعمو مقنعان كمكجيان كميسران لمجماعة.

 تأثير مرجعي: ىك تأثير نابع مف قدرة الشخص الذاتية عمى الحكـ عمى األشياء. .5
ر السمات الشخصية: كىك ما يعرؼ بالتأثير الكرزمي المنبعث مف صفات كسمات تأثي .6

 القائد.
 تأثير القرينة: ما يممكو القائد مف دعـ اآلخريف كمسؤكليو. .7

كالتأثير مف الكسائؿ البارزة التي يتـ مف خبلليا استخداـ العكاطؼ كاالىتمامات اإلنسانية، 
 ة.كاالقناع كترتبط بعبلقة القائد بالجماع

 -:اإلنسانية العالقات 1.2.9.6

، كعمى كافة المستكيات، كالجماعاتتعتبر العبلقات اإلنسانية ضركرية جدان إلدارة المؤسسات 
، حيث الجماعة، لتككيف فريؽ العمؿ القادر عمى تحقيؽ أىداؼ المؤسساتكتبرز حاجتيا داخؿ 

كالميتميف كافة )حرب، يعتبر العنصر البشرم مف المكضكعات التي حازت عمى اىتماـ الباحثيف 
كتعددت الرؤل كاالتجاىات التي حاكلت تعريؼ العبلقات اإلنسانية، فعرفت  (.299 ، ص2012

عمى أنيا التفاعبلت بيف األفراد، حيث يتجمعكف في تشكيبلت لتحقيؽ أىداؼ مجدكدة، كىي 
ا نفسي أيضان تكامؿ األفراد في مكقؼ يدفعيـ إلى العمؿ معان بشكؿ منتج كمتعاكف فيو رض

 (.243 ، ص1998كاقتصادم كاجتماعي )أحمد، 

كما ُتعرؼ العبلقات اإلنسانية بأنيا التداخؿ الذم يتـ بيف األفراد عمى أساس أف األفراد حيثما 
كانكا في مكاقع العمؿ فإنيـ يشكمكف فيما بينيـ مجمكعة مف العبلقات بينيـ كبيف أنفسيـ، أك 

 (.173 ، ص2007عي، بينيـ كبيف رؤسائيـ كمشرفييـ )السبي
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مكانياتيـ كظركفيـ كدكافعيـ  كالعبلقات اإلنسانية عبارة عف تفيـ عميؽ لقدرات األفراد كطاقاتيـ كا 
كحاجاتيـ، كاستخداـ كؿ ىذه العكامؿ مجتمعة في حفزىـ عمى العمؿ معان كجماعة تسعى لتحقيؽ 

 - 304 ، ص2012أىداؼ مكحدة في جك يسكده التعاكف كالتفاىـ كالحب كالمكدة )حرب، 
305.) 

كالعبلقات اإلنسانية عبارة عف التفاعبلت التي تنشأ بيف الرؤساء كالعامميف كالتي تعمؿ عمى خمؽ 
مناخ مف الثقة كاالحتراـ المتبادؿ كتيدؼ إلى رفع الركح المعنكية كتحقيؽ الرضا الكظيفي 

 (.61 ، ص2013اف، )سميم المؤسسةلمعامميف، مما يرفع مف كفاءتيـ كيسيـ في تحقيؽ أىداؼ 

 العممية لمقائدكما أف العبلقات اإلنسانية مجمكعة مف التفاعبلت اإليجابية التي تمثؿ السمككيات 
 (.751 ، ص2014عمى أساس المحبة كاأللفة )العتيبي كزايدة،  اآلخريففي تعاممو مع 

النحك  ( عمى20، ص 2015ى أسس متعددة ذكرتيا )شراب، كما تبنى العبلقات اإلنسانية عم
 -اآلتي:

تقكـ العبلقات اإلنسانية بناءن عمى إيماف القائد بقيمة العامميف، كأف لكؿ  اإليمان بقيمة الفرد: .1
ف أتيحت لو الفرصة لكي  فرد شخصيتو التي يتميز بيا عف اآلخريف، كأف الفرد العادم كا 
يفكر تفكيران عميقان منزىان عف االعتبارات الشخصية فسيككف قادران عمى الكصكؿ إلى قرارات 

 رشيدة.
أف العمؿ الجماعي أجدل كأكثر قيمة مف العمؿ الفردم، فحيف يتاح  عاون:المشاركة والت .2

المناخ المناسب لمجماعة لممناقشة في مكضكع جديد، كتحديد أبعاده، كمبلبساتو كاتخاذ 
 القرارات بشأنو، تككف النتائج أفضؿ مف االجتيادات الفردية.

بيف أفراد الجماعة، كيجب أف ضركرة أف يسكد مبدأ العدؿ كالمساكاة  العدل في المعاممة: .3
 يعامؿ القائد جميع العامميف معاممة تتسـ بالمساكاة كالعدؿ بعيدان عف التحيز كالمحاباة.

يجب أال يقؼ التنظيـ الداخمي لممؤسسة عمى ما ىك عميو، كيجب عمى  التحديث والتطوير: .4
 ك بالخبرة كالممارسة.المدير اإليماف بأف ىناؾ مجاالن لمتطكير، كأف العبلقات اإلنسانية تنم

ؿ اآلتية )العرنكسي كيمكف تحقيؽ العبلقات اإلنسانية الفعالة مف خبلؿ الممارسات كالعكام
 -(:33 - 32، ص 2013كآخركف، 
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العمؿ عمى تحقيؽ التجاكب كاإلقناع مف جانب العامميف بأىداؼ الجماعة كأساس لبللتزاـ  .1
 بيا.

 نمية ركح االلتزاـ.العمؿ عمى رفع مستكل المشاركة بما يتضمف ت .2
تاحة الفرص لمعامميف لمتعبير عف آرائيـ  .3 تييئة المناخ المناسب لؤلفكار الجديدة، كا 

 كأفكارىـ.
 أف يمثؿ القائد القدكة الحسنة لآلخريف. .4
 قكـ عمى الثقة كاالحتراـ كاالىتماـ بالعبلقات.يبناء نظاـ اتصاالت  .5
مكاناتيـ ل .6  نجاح عمؿ المؤسسة.تشجيع العامميف لتقديـ كافة طاقاتيـ كا 
 ف في التغمب عمى مشكبلتيـ.لعاممك أف يتعاكف ا .7
أف يشارؾ المدير في كافة المكاقؼ كالظركؼ كأف يييأ مناخ مف األلفة كالتعاكف كالثقة بيف  .8

 أفراد الجماعة أنفسيـ.
 تقديـ االرشادات كالتكجيو المناسب لآلخريف. .9

 كالمياـ. مراعاة القابميات كالكفاءات عند تكزيع المسؤكليات .10
شراؾ العامميف في التخطيط كاالستفادة مف مقترحاتيـ. .11  عقد االجتماعات كا 

 -(:38 ، ص2015كتبرز أىمية العبلقات اإلنسانية باآلتي )الرنتيسي، 

 ، كحاجات األفراد العامميف.الجماعةالمساىمة في تحقيؽ نجاح  .1
 .أك المؤسسةلمجماعة إصباغ الصفة االجتماعية باإلضافة إلى الصفة الرسمية  .2
بالمسؤكلية  الجماعة، كذلؾ مف خبلؿ زيادة إحساس القائد كمجمكعتوتحسيف العبلقات بيف  .3

 ، كمشاركتيـ بالقرارات التي تحدد مصير المؤسسة.المياـعف أداء 
 تعتني العبلقات اإلنسانية بتنمية االتصاؿ كالتكاصؿ. .4
قدرات العامميف كتحفزىـ نحك ال يمكف لمؤسسة أف تنجح دكف بناء عبلقات إنسانية تعزز  .5

 أداء أعماليـ.
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 -:والتحفيز والحماس التقدير 1.2.9.7

القائد الفعاؿ ىك الذم يستطيع معرفة حاجات كدكافع األفراد، كالتي تؤثر عمى سمككيـ، كتدفعيـ 
سيف مستكل الدافعية )قنديؿ، لمعمؿ كالمبادرة كاالبداع، كالتحفيز مف العناصر األساسية لتح

 (.72، ص 2010

إف القائد الناجح ىك القادر عمى تقدير أعماؿ جماعتو، كتشجيعيـ كحفزىـ نحك األعماؿ، كبث 
ركح الحماس لدييـ، فالقكة المعنكية التي يبثيا القائد في نفكس الجماعة، مف المقكمات األساسية 

 لنجاح ىذه الجماعة سكاء أكانت مؤسسة أك غير ذلؾ في تحقيؽ أىدافيا.

 -:والحكمة الحذر 1.2.9.8

د مبدأ تكخي الحذر، كالتعامؿ مع المكاقؼ بحكمة كباتزاف مف الجكانب األساسية في قيادة يع
 المجمكعة نحك تحقيؽ األىداؼ، كبالتالي فإف الحذر كالحكمة مف سمات القائد الناجح.

كلعؿ القيادة كالعمؿ األمني كالعسكرم بحاجة إلى حذر كحكمة، نظران لخطكرة الميمات التي يقـك 
يعة ىذه الميمات مف حيث التنفيذ، كذلؾ فإف الحذر مطمب أساسي لمحفاظ عمى النفس، بيا، كطب

كالحكمة تعبر عف حسف التصرؼ عند التعرض لمكاقؼ كمشكبلت أك تحديات كمخاطر، كتنمية 
الحذر كالحكمة لدل الطمبة يجعميـ قادريف عمى تخطي التحديات كمكاجية األزمات بطرؽ أكثر 

 دقة كسرعة.

 -:والثبات الشجاعة 1.2.9.9

ال يخمك أم عمؿ مف كجكد مخاطر أك مقاكمة لمتغيير، كالقائد يجب أف يتمتع بشجاعة كافية 
لمكاجية التحديات كالمخاطر، كأف يككف ثابتان في مكاقفو، فالثبات مف أسس بناء المؤسسات 

 كالحافظ عمى ركح التعاكف كالجماعة.

كتمثؿ أبعاد الكفاءة القيادية جانبان ميمان مف جكانب عمكـ اإلدارة، خاصةن كأف القيادة مف عكامؿ 
نجاح المؤسسات عمى اختبلؼ أنكاعيا، كتحديد أبعادىا بحاجة إلى دراسة الخصائص النفسية 
كاالجتماعية كالجسدية لمفئة المستيدفة، كعمى مستكل فئة طمبة الجامعة كطمبة المؤسسات 

كاديمية األمنية فإف الباحثة لجأت لعديد مف الدراسات كالنظريات كالكتب المتعمقة بالقيادة األ
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كمياراتيا، كالكفاءة القيادية كأعدت مصفكفة التالية مف أجؿ الكقكؼ عمى األبعاد الكاجب عمى 
 جامعة االستقبلؿ تفعيميا كتطكيرىا لدل طمبتيا:

 دية.: مصفوفة أبعاد الكفاءة القيا4. 2جدول 
 أبعاد الكفاءة القيادية المراجع والدراسات

(Gieystor & Gieystor, 2001) 
التخطيط، الرؤية المستقبمية، اإلبداع، حؿ 

 المشكبلت، اتخاذ القرارات، الحكمة

(Robbins & Coulter, 2012) 
التخطيط، حؿ المشكبلت، العبلقات اإلنسانية، 

 التقديرالتأثير في اآلخريف، تحمؿ المسؤكلية، 

 (2013)عكاد، 
التخطيط، اتخاذ القرارات، حؿ المشكبلت 

اإلبداعي، تككيف العبلقات، التأثير في اآلخريف، 
 التحفيز، الحكمة

(Hodisun, 2014) 
التخطيط، حؿ المشكبلت، التدريب، الحذر، 

 الشجاعة

 (2015)اآلم، 
التخطيط، اإلبداع، حؿ المشكبلت، التدريب، 

العبلقات اإلنسانية، الحماس التأثير، بناء 
 كالتحفيز، الحكمة

 (2015)الدجني كاألعكر، 
التخطيط، حؿ المشكبلت، بناء العبلقات 

 اإلنسانية، الحكمة، اتخاذ القرارات

 (2015)اسميـ، 
حؿ المشكبلت، بناء العبلقات، الثقة بالنفس، 

 تحمؿ المسؤكلية، اتخاذ القرارات

 (2016)التؿ، 
كفاءة التحفيز، كفاءة التأثير في كفاءة التخطيط، 

اآلخريف، الفعالية الذاتية، الكفاءة كالتنظيـ الذاتي، 
 كفاءة اتخاذ القرارات
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 (2016)حريـ، 
التخطيط، التنظيـ، حؿ المشكبلت، بناء العبلقات 
السميمة، التحكـ بالذات، تحمؿ المسؤكلية، التأثير 
 في اآلخريف، اتخاذ القرارات، الحكمة، الشجاعة

 (2016)الكبير، 
حسف التخطيط، حسف التدبير، الشجاعة، الحذر، 
الحكمة، الشجاعة، المركنة، التأثير في اآلخريف، 

 ة المستقبمية، التنبؤ بالمشكبلتالرؤي

 (2017)الشيخ خميؿ، 
التخطيط، اإلبداع كالمبادرة، الحكمة، الشجاعة، 

 التأثير في اآلخريف
الباحثكف كعمماء اإلدارة جرل اختيار أبعاد الكفاءة القيادية في كبناءن عمى األبعاد التي أكردىا 

الدراسة بناءن عمى ىذه  أداة، كجرل تصميـ ، كتطكير المؤشرات الدالة عميياالدراسة الحالية
 .، كالمؤشراتاألبعاد

 الدراسات السابقة والتعقيب عمييا. 1.3

ي الدراسات التي تناكلت أدكار تناكلت العديد مف الدراسات السابقة أدكار الجامعة، كنادرة ى
الجامعة في تنمية الميارات أك الكفاءة القيادية؛ كلعؿ ذلؾ يرجع إلى تعدد أىداؼ كأدكار 

 الجامعة، كتعاظـ إمكاناتيا كجيكدىا في تنمية الطمبة كالمجتمع بشكؿ عاـ.

 -دراسات فمسطينية: -1

بالكشؼ عف دكر الجامعات الفمسطينية في خدمة المجتمع في ضكء  (2013ىممو )قامت 
مسؤكليتيا االجتماعية مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس، كتكصمت الدراسة إلى كجكد ضعؼ 
في دكر جامعة األقصى في خدمة المجتمع في ضكء مسؤكلياتيا االجتماعية مف كجية نظر 

متغيرات الجنس كالعمر كسنكات الخدمة كمكاف أعضاء ىيئة التدريس، كلـ تظير فركؽ تعزل ل
 العمؿ.

فأجرت دراسة تيدؼ لمكشؼ عف دكر الجامعات الفمسطينية في تنمية رأس  (2013صبح )أما 
( عضك ىيئة تدريس بالجامعات الفمسطينية بغزة، كجاء دكر 268الماؿ البشرم مف كجية نظر )

%(، كاحتؿ مجاؿ التنمية الثقافية 66كسطان )الجامعات الفمسطينية في تنمية رأس الماؿ البشرم مت
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عمى المرتبة األكلى، يميو المجاؿ السياسي، ثـ العممي، ثـ االقتصادم، كجاء أخيران المجاؿ 
االجتماعي، كظيرت فركؽ لصالح الجامعة اإلسبلمية، في حيف لـ تظير فركؽ تعزل لمتغيرات 

 الجنس كالرتبة األكاديمية كسنكات الخدمة.

فيدفت إلى بياف دكر الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة في دعـ  (2012إعبيان ) أما دراسة
البحث العممي كسبؿ تحسينو، فأكضحت النتائج أف درجة قياـ الجامعات الفمسطينية بمحافظات 

%(، كجاء مجاؿ الدعـ المعمكماتي 64.07غزة بدكرىا في دعـ البحث العممي متكسطان كبمغ )
ـ الدعـ األكاديمي لمبحث العممي، ثـ الدعـ المادم، ثـ الدعـ المجتمعي، كتبيف بالمرتبة األكلى، ث

أنو ال فركؽ تعزل لمتغيرات الرتبة األكاديمية أك النكع أك سنكات الخدمة، كظيرت فقط فركؽ 
تعزل لمتغير الجامعة لصالح الجامعة اإلسبلمية، كأكصت الباحثة بتحديد فمسفة بحثية ككضع 

 جامعات الفمسطينية تكضح مف خبلليا أكلكيات البحث العممي كتطبيقاتو.خارطة كطنية لم

دراسة لمكقكؼ عمى دكر الجامعة اإلسبلمية في تنمية االبداع  (2010أبو خاطر )كما أجرل 
لدل طمبتيا في ضكء السنة النبكية مف كجية نظر الطمبة أنفسيـ، كخمصت الدراسة إلى مجمكعة 

أساتذة الجامعة لدكرىـ في تنمية االبداع جاء أعمى مف المتكسط  مف النتائج أىميا أف ممارسة
%(، كتبيف كجكد فركؽ دالة إحصائيان لصالح اإلناث، كفركؽ أخرل لصالح تخصص 68.33)

العمكـ الشرعية، كلـ تظير فركؽ بيف استجابات المبحكثيف تعزل لمتغير المعدؿ التراكمي. 
معي المناسب لتنمية االبداع لدل الطمبة، كأىمية أف كأكصت الدراسة بأىمية تكفير المناخ الجا

 تنبثؽ ممارسات أعضاء ىيئة التدريس في تنمية االبداع مف السنة النبكية كالشريعة اإلسبلمية.

كمف الدراسات التي أجريت حكؿ دكر الجامعة في تنمية القيادة سكاء الميارات أك الكفاءة دراسة 
لى كاقع الميارات القيادية لدل خريجي برامج القيادة كىدفت التعرؼ إ (2017الشي  خميل )

( 106كاإلدارة في مؤسسات التعميـ العالي كسبؿ تطكيرىا كذلؾ مف خبلؿ استطبلع آراء نحك )
خريج مف أكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا في قطاع غزة. كتكصمت الدراسة إلى 

يادة كاإلدارة ساىـ في تطكير الميارات الفنية بدرجة مجمكعة مف النتائج كاف أىميا أف برنامج الق
كبيرة، كتطكير الميارات اإلنسانية بدرجة كبيرة، كتطكير الميارات التنافسية بدرجة كبيرة، كتبيف 
كجكد فركؽ في استجابات الخريجيف تعزل لمتغير التحصيؿ الدراسي كال تكجد فركؽ تعزل 

 لمتغير ممارسة العمؿ.
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بدراسة تيدؼ لمكشؼ عف دكر أكاديمية فمسطيف لمعمكـ العسكرية كمقرىا  (2015اآلي )كما قاـ 
غزة في تنمية الميارات القيادية، كلتحقيؽ األىداؼ استخدمت الدراسة االستبانة كأداة لجمع 
البيانات مف الطمبة أنفسيـ، كتكصمت الدراسة إلى أف دكر األكاديمية في تنمية الميارات القيادية 

ءت ميارة اإلعداد كالتدريب المرتبة األكلى، ثـ التقدير كالتحفيز، ثـ التخطيط كالرؤية مرتفعان، كجا
المستقبمية، كالعبلقات، ثـ التحميؿ كحؿ المشكبلت، بينما جاءت ميارة االبداع كاالبتكار بالمرتبة 

 األخيرة، كتبيف عدـ كجكد فركؽ في استجابات المبحكثيف تعزل لمتغير الجنس.

دراسة تيدؼ إلى الكقكؼ عمى دكر مساقات برامج  (2015جني واألعور )الدكما أجرل 
الدراسات العميا في كميتي التربية كالتجارة بالجامعة اإلسبلمية في تنمية ميارات المكارد البشرية، 
كتبيف أف دكر المساقات مرتفعان في تنمية ميارات المكارد البشرية، كال تكجد فركؽ دالة إحصائيان 

 يرم الكمية كالجنس.تعزل لمتغ

بدراسة ىدفت إلى معرفة دكر برامج إعداد القادة التدريبية التابع  (2015اسميم )كذلؾ قاـ 
لمؤسسة إبداع في قطاع غزة في تعزيز الميارات القيادية لدل الشباب الفمسطيني، كتكصمت 

تدريبية في تعزيز الدراسة مف خبلؿ جمع البيانات باالستبانة إلى أف دكر برامج اعداد القادة ال
الميارات القيادية جاء مرتفعان، كلـ تظير فركؽ تعزل لمتغير نكع الكظيفة، كالبرنامج التدريبي، 

 بينما ظيرت فركؽ تعزل لمتغير المؤىؿ العممي.

 -دراسات عربية: – 2

دراسة لمكشؼ عف دكر جامعة طيبة في تعزيز منظكمة القيـ الجامعية  (2015القواسمة )أجرل 
لطمبة، فأظيرت نتائج الدراسة أف دكر جامعة طيبة في تعزيز منظكمة القيـ الجامعية جاء لدل ا

بدرجة متكسطة، كجاءت قيـ التعاكف كالمشاركة بالمرتبة األكلى، ثـ قيـ االعتداؿ، يمييا قيـ الكالء 
ؽ تعزل كاالنتماء، ثـ قيـ الجكدة كالتميز، كجاءت أخيران قيـ حماية البيئة، كما تبيف كجكد فرك 

 لمتغير الجنس لصالح اإلناث، كلـ تظير فركؽ تعزل لمتغير التخصص.

دراسة تيدؼ لمكشؼ عف دكر أنشطة الجامعات في استكشاؼ كتنمية  (2016التل )كأجرل 
ميارات القيادة لدل الطالب الجامعي، ككانت أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة أف أنشطة 

تنمية ميارات القيادة لدل الطمبة بدرجة كبيرة، كضمف الجامعة أسيمت في استكشاؼ ك 
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المستكيات: الميارات الشخصية، كاالجتماعية، كالكجدانية، كالمعرفية، كتبيف كجكد فركؽ ذات 
داللة إحصائية تعزل لمتغير الجنس لصالح الذككر، كفركؽ تعزل لمتغير الكمية لصالح الكميات 

 لمعدؿ التراكمي.العممية، كلـ تظير فركؽ تعزل لمتغير ا

فأجرل دراسة ىدفت التعرؼ إلى الميارات القيادية المتضمنة في برامج  (2005الوىيبي )أما 
التأىيؿ كالتدريب في كمية الممؾ فيد األمنية، كتكصمت الدراسة إلى أف برامج التأىيؿ ليا دكر 

 ية.ىاـ كأساسي في تنمية الميارات القيادية لدل طبلب العمـك األمنية في الكم

دراسة ىدفت إلى الكقكؼ عمى أىـ الصفات  (2003القحطاني )كفي السياؽ ذاتو أجرل 
كالميارات كالقدرات القيادية التي يستيدفيا برنامج التأىيؿ القيادم في كمية الممؾ عبد العزيز 
الحربية ككمية الممؾ خالد العسكرية، كتبيف أف البرامج تسيـ بدرجة عالية في بناء الصفات 

درات كالخصائص كالميارات القيادية لمطمبة العسكرييف كاألمنييف، إال أنو كجد قصكران في كالق
 بعض ىذه البرامج.

 -دراسات أجنبية: – 3

( دراسة حكؿ تعريؼ الكفاءة كتصنيفيا في الجامعات Berkeley, 2012أعد بيركمي )
تركيز الخدمة، األمريكية، كلقد تكصمت دراستو إلى كجكد عشرة عناصر لمكفاءة، كىي 

دارة المكارد، كاالتقاف الكظيفي  كاالتصاالت، كالعمؿ الجماعي كالتعاكف، كالتنكع كاالندماج، كا 
دارة التغيير، كالقيادة، كالتخطيط االستراتيجية  كالتعمـ المستمر، كصنع القرار، كاالبتكار كا 

 رئيسة.كالتنظيـ، كأكردت ىذه الدراسة عددان مف الكفاءات الفرعية لكؿ كفاءة 

دراسة تيدؼ لتحديد مستكل الكفاءة القيادية لدل طمبة  (Hodisun, 2014ىوديسون )أجرل 
الجامعات في نيجيريا، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استطمع الباحث آراء أعضاء ىيئة التدريس 
بالجامعات حكؿ أىـ مجاالت الكفاءة القيادية الكاجب إكسابيا لمطمبة، ثـ طبؽ في ضكئيا 

( طالبان كطالبة بالجامعات الشمالية بنيجيريا، كاتضح كجكد دكر 200عمى عينة بمغت )استبانة 
 ميـ لمجامعة في إكساب الطمبة الكفاءة القيادية، كاتضح كجكد فركؽ تعزل لمتغير الجنس.

إطاران مفاىيميان لتقييـ الكفاءات القيادية لطمبة الثانكية  (Roegiers, 2016) روجيرزكقدـ 
كالجامعات مف خبلؿ دراسة أجراىا، كاتبع خبلليا األسمكب المكتبي، كجاءت أىـ النتائج تشير 
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إلى أىمية القيادة كالكفاءة القيادية بالنسبة لطمبة المرحمة الثانكية كالجامعية، كأشار إلى بعد 
كالمتمثمة بالميارات الحياتية، كالكفاءة العامة، كالكفاءة في جكانب التأثير  مؤشرات كأبعاد الكفاءة

 عمى اآلخريف.

 التعميق عمى الدراسات السابقة.

تناكلت الدراسات السابقة مجمكعة مف األىداؼ، حيث إنيا اىتمت بالبحث عف دكر الجامعات 
صمت الدراسات السابقة إلى في تعزيز معارؼ كميكؿ كاتجاىات كميارات كقيـ الطمبة، كلقد تك 

كجكد أدكار متعددة لمجامعة أىميا تنمية القيـ، كتنمية الميارات كتعزيز بعض القدرات، كمنح 
كلقد جاءت بعض الدراسات  الطالب سبؿ لمكاجية التحديات خاصة تحديات المستقبؿ كالعكلمة.
 لمكشؼ عف دكر الجامعات في تعزيز القيادة ميارة كمعرفةن ككفاءة.

فقت الدراسات السابقة مف حيث المنيج حيث إف معظميا استخدـ المنيج الكصفي التحميمي، ات
 كاستخدمت معظـ الدراسات االستبانة كأداة لجمع البيانات البلزمة.

كتتفؽ الدراسة الحالية مع كافة الدراسات السابقة مف حيث إنيا تسعى لمكقكؼ عمى دكر الجامعة، 
الدراسات السابقة في إنيا تتعمؽ بدكر الجامعة في تعزيز الكفاءة لكنيا تختمؼ إلى حد ما عف 

( حيث استيدؼ دكر أكاديمية 2015، كجاءت الدراسة الحالية مشابية لدراسة )اآلم، القيادية
فمسطيف لمعمكـ العسكرية في تنمية الميارات القيادية، لكف أىـ ما تختمؼ بو الدراسة الحالية بأنيا 

يادية كليس الميارات القيادية، كما إف الباحثة قامت باعداد استبانة تتضمف استيدفت الكفاءة الق
( لـ تأت 2015( مجاالت لمكفاءة القيادية، كجميع الدراسات السابقة بما فييا دراسة )اآلم، 10)

 .تتعمؽ بالعمـك األمنية كالعسكرية، كما تختص الدراسة بأنيا تيتـ بجامعة بكافة ىذه المجاالت

ثراء اإلطار النظرم، استفادت  الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في تحديد مشكمة الدراسة، كا 
. كتتميز الدراسة الحالية في أنيا ، كمؤشراتياكتصميـ استبانة الدراسة كتحديد أبعاد الكفاءة القيادية

 كالرؤية جاءت لقياس دكر جامعة االستقبلؿ في تنمية أبعاد الكفاءة القيادية اآلتية: التخطيط
المسؤكلية،  كتحمؿ القرارات، كالتدريب كاتخاذ المشكبلت كالمبادرة، كتحميؿ المستقبمية، كاالبداع

كالحكمة،  كالتحفيز، كالحذر كالحماس اإلنسانية، كالتقدير اآلخريف، كالعبلقات في كالتأثير
 .كالثبات كالشجاعة
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 واإلجراءات المنيجية

 الدراسة منيج.  
 الدراسة مجتمع.  
 الدراسة عينة.  
 الدراسة أداة.  
 اإلحصائية والمعالجات األسموب.   
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 الفصل الثالث

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 المنيجية واإلجراءات: 

 -تمييد:

منيجية الدراسة، كأىـ اإلجراءات الميدانية التي أجرتيا الباحثة، حيث تناكؿ الفصؿ الثالث 
يتضمف عرضان لمنيج الدراسة، كمجتمعيا، كعينتيا، كأداة الدراسة، كخصائصيا السيككمترية، 

 إضافة إلى األساليب كالمعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة.

 منيج الدراسة. 3.1

ككنو يتناسب مع طبيعة أىداؼ الدراسة الحالية، حيث يعد ؛ استخدمت الدراسة المنيج الكصفي
المنيج الكصفي مظمة كاسعة لمدراسات كالبحكث اإلنسانية، كيقـك عمى أساس دراسة ظاىرة أك 
عدة ظكاىر كما ىي في الكاقع، ككصفيا كصفان دقيقان خاليان مف المبالغة، كتحديد أىـ خصائصيا، 

مف خبلؿ جمع البيانات مف مصادرىا الخاصة؛ كذلؾ مف كالبحث عف مكنكنيا، كالتفاعؿ معيا 
يتعدل المنيج الكصفي جكانب الكصؼ، حيث ييتـ بتناكؿ الظاىرة أجؿ تبكيب ىذه البيانات، ك 

تحميميا كصكالن لنتائج كعبلج لمشكمة الدراسة، كالتكصؿ إلى تعميمات كعبلقات جديدة. كذلؾ ك 
معة االستقالل في تنمية الكفاءة القيادة لدى دور جامف خبلؿ كصؼ الظاىرة مكضكع الدراسة )

كتحميؿ بياناتيا، كبياف العبلقة بيف مككناتيا كاآلراء التي تطرح حكليا كالعمميات التي طمبتيا( 
تتضمنيا، كاآلثار التي تحدثيا، حيث لـ يقؼ المنيج الكصفي التحميمي عند جمع المعمكمات 

نما يتعدل ذلؾ إلى تكضيح ا لعبلقة كمقدارىا كاستنتاج األسباب الكامنة كراء لكصؼ الظاىرة كا 
 سمكؾ معيف.
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 مجتمع الدراسة. 3.2

تككف مجتمع الدراسة مف جميع طمبة جامعة االستقبلؿ المسجميف ضمف الفصؿ الثاني لمعاـ 
( طالبان، كطالبة، حيث يكضح الجدكؿ رقـ 1182ـ(، كيبمغ عددىـ )2017/2018الجامعي )

 -(:Crosstabsلمجتمع الدراسة بطريقة )( الخصائص الشخصية 1. 3)

 .: يوءح مجتمع الدراسة حسب متغيري المستوى الدراسي والجنس1. 3جدول 
 اإلجمالي إناث ذكور المستوى الدراسي
 297 68 229 المستوى األول

 305 72 233 المستوى الثاني

 277 60 217 المستوى الثالث

 303 64 239 المستوى الرابع

 1182 264 918 اإلجمالي

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف عدد الذككر أكبر مف عدد اإلناث، كىذا يرجع لعدة عكامؿ أىميا 
، كالثقافة الذككرية السائدة في المجتمع عزكؼ اإلناث عف العمؿ األمني كالعسكرم كالشرطي

الجامعة  حيث تحدد حاجة األجيزة األمنية كالعسكرية لمذككر بنسبة أكثر مف اإلناثك ، الفمسطيني
، إضافة إلى أف التدريبات المتكفرة بالجامعة تراعي متطمبات الذككر نسبة القبكؿ مف االناث

كأف التركيبة النفسية كالجسدية لؤلنثى مف الصعب أف تتحمؿ مثؿ ىذه بشكؿ أكبر نسبيان، 
كمنيا كذلؾ فإف شركط القبكؿ في الجامعة مرتبطة بشركط االلتحاؽ باألجيزة األمنية، األعباء، 

كبالتالي عند خضكع الطمبة لمفحص أمكر متعمقة بالطكؿ كالكزف كالصحة الجسدية كالنفسية. 
 ال بأس بو مف اإلناث يتـ استثنائيف لعدـ استيفاء الشركط. الطبي فإف عددان 

 عينة الدراسة. 3.3

( طالبان 45تنقسـ عينة الدراسة إلى نكعيف. النكع األكؿ عبارة عف عينة استطبلعية بمغت )
كطالبة، كالنكع الثاني عينة فعمية، حيث جرل اضافة العينة االستطبلعية لعينة الدراسة الفعمية 
الحقان نظران لسبلمة األدكات، كجرل تطبيؽ أداة الدراسة بطريقة المسح الشامؿ لكافة أفراد مجتمع 

 نتائجيا. الدراسة، حيث صممت الباحثة االستبانة، ثـ قامت بتحكيميا كالتحقؽ مف صدقيا كثبات
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(؛ كجرل ارساؿ Google Driveكقامت بتصميـ صفحة كيب خاصة باالستبانة عبر تطبيؽ )
االستبانة عبر الصفحة الشخصية لطبلب الجامعة، كقامت الباحثة بمخاطبة قسـ الحاسكب في 

( يكمان مف أجؿ 30جامعة االستقبلؿ مف أجؿ ذلؾ، كمنحت الباحثة الطمبة فترة زمنية تجاكزت )
اإلجابة عمى فقراتيا، ثـ أغمقت الصفحة لضماف سرية البيانات، كبمغت عينة الدراسة الفعمية 

طالبان،  792، بكاقع )%( مف المجتمع األصمي لمدراسة84.60( طالبان كطالبة، بكاقع )1000)
، سنة ثانية 263طالبة(، كمف كافة الكميات، كمف كافة المستكيات الدراسية )سنة أكلى  208ك

 .(234، سنة رابعة 231سنة ثالثة  ،272

 أداة الدراسة. 3.4

 تصميم االستبانة. 3.4.1

جرل االطبلع عمى عدد مف الدراسات السابقة المتعمقة بأدكار الجامعة كبالتحديد في تنمية 
الكفاءة القيادية، كفي ضكء ذلؾ جرل تصميـ استبانة لقياس دكر جامعة االستقبلؿ في تنمية 

مف كجية نظرىـ، كلقد اتبعت الباحثة مجمكعة مف اإلجراءات في  الكفاءة القيادية لدل طمبتيا
( 90تصميـ كتطكير االستبانة، أىميا التحقؽ مف الصدؽ كالثبات. ككانت االستبانة عبارة عف )

 .فقرة تتكزع بالتساكم إلى تسعة مجاالت تعد أبعاد لمكفاءة القيادية الكاجب عمى جامعة االستقبلؿ تنميتيا

 (.Questionnaire Validity)صدق االستبانة  3.4.2

الصدؽ يعني أف تقيس االستبانة ما كضعت ألجؿ قياسو، كأف تعبر الفقرات عف الدرجة الكمية 
 -:لممجاالت، كأف تعبر المجاالت عف الدرجة الكمية لمظاىرة، كيتـ ىذا األمر مف خبلؿ الطرؽ اآلتية

 -(:Content Validityصدق المحتوى ) .1

الظاىرم، كيقصد بو صدؽ محتكل االستبانة كشكميا، كمدل مبلءمة ىك أحد أنكاع الصدؽ 
كيقصد بصدؽ المحتكل ىك أف تككف األداة قادرة عمى  .المحتكل كشمكلو لممكضكع قيد الدراسة

دور قياس ما كضعت ألجؿ قياسو، كأف تشمؿ كافة عناصر الدرجة الكمية لمظاىرة المراد قياسيا "
، ص 2010م )"، كعرؼ الجرجاك اءة القيادية لدى طمبتياجامعة االستقالل في تنمية الكف

 ىذا يقكـ أم النسبية، ألكزانو كفقنا قياسو المراد المحتكل اختبار ( صدؽ المحتكل بأف يعكس106
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 التي المادة أك القدرة أك لمسمة المختمفة الفركع أك لممياديف االستبياف مدل تمثيؿ عمى الصدؽ
 المكضكعات. أك المياديف أك الفركع ىذه بيف التكازف يراعي أف االستبياف عمى يقيسيا

كقد تـ ىذا األمر مف خبلؿ إطبلع الباحثة عمى مجمكعة مف الدراسات كالبحكث ذات العبلقة، 
كتناكؿ كافة مجاالتيا المدركسة، كاالطبلع عمى عدد مف األدكات المشابية، كمف ثـ كضع 

قياسيا، كتقسيـ الدرجة الكمية إلى مجاالت  تعريؼ اصطبلحي، كتعريؼ إجرائي لمظاىرة المراد
 تسيؿ عمى الباحثة قياسيا، كالتعرؼ عمى خصائصيا.

كلقد قامت الباحثة بكضع تعريؼ اصطبلحي لمكفاءة القيادة كالمتمثؿ ب "مجمكعة مف الميارات، 
 كالخبرات المكتسبة، كالتي تساعد عمى إنجاز المياـ، كالنشاطات المطمكبة بأداء متميز خبلؿ

كبالتالي فإف الباحثة ُتعرؼ الكفاءة القيادية بأنيا "مجمكعة الميارات  .المدة المطمكبة لكؿ منيا"
كالسمككيات التي تسيـ في األداء المتفكؽ لطمبة جامعة االستقبلؿ كالتي  القيادية كالخبرات

ريب فييا، يكتسبكنيا مف خبلؿ دراستيـ لمقررات الجامعة كاحتكاكيـ بأعضاء ىيئة التدريس كالتد
كتعامميـ مع إدارتيا". كما قسمت الباحثة الظاىرة إلى مجاالت ليسيؿ قياسيا كتفسيرىا، كجاءت 

 كالمبادرة، كتحميؿ المستقبمية، االبداع كالرؤية ىذه المجاالت عمى النحك اآلتي: التخطيط
 كالعبلقاتاآلخريف،  في المسؤكلية، كالتأثير كتحمؿ القرارات، كالتدريب كاتخاذ المشكبلت

كالثبات. ثـ قامت باستشارة  كالحكمة، كالشجاعة كالتحفيز، كالحذر كالحماس اإلنسانية، كالتقدير
 ذكم االختصاص حكؿ ىذه المجاالت كمناسبتيا، كفي ضكء ذلؾ جرل تصميـ االستبانة.

 -(:Trustees Validityصدق المحكمين ) .2

ى مجمكعة مف أساتذة الجامعات قامت الباحثة بعرض االستبانة في صكرتيا األكلية عم
الفمسطينية، المتخصصيف في مجاالت اإلدارة كاإلدارة التربكية، كجرل تعديؿ فقراتيا، كتقنينيا كفقان 

( فقرة، 90لتعديبلت كمقترحات لجنة التحكيـ، ككانت االستبانة في صكرتيا األكلية عبارة عف )
ضافة 3فقرة، كجرل حذؼ )( 12( فقرة، حيث جرل تعديؿ )90كبعد تحكيميا بمغت ) ( فقرات، كا 

( 1%(. عممان بأف الممحؽ رقـ )82.82( فقرات بديمة، ككانت نسبة اتفاؽ المحكميف تساكم )3)
( يكضح االستبانة بصكرتيا األكلية، كالممحؽ 2يكضح قائمة بأسماء لجنة التحكيـ. كالممحؽ رقـ )
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كر أف الباحثة عرضت االستبانة عمى ( يكضح االستبانة بصكرتيا النيائية. كجدير بالذ3رقـ )
 .مختصان  ( محكمان 11عدد )

 -(:Structure Validityصدق البناء ) .3

ىك مدل مبلءمة األداة لممفيكـ الذم تعتني بو، كيعبر عف مدل قياس األداة لممفيكـ الذم 
كضعت ألجؿ قياسو، كىذا النكع مف الصدؽ ييتـ بالتعرؼ ىؿ أداة القياس المستخدمة تقيس 

ضعت ألجؿ قياسيا  الظاىرة المراد قياسيا. كيقصد بو أف تعبر األبعاد عف الظاىرة التي ك فعبلن 
(، كيتـ ىذا األمر مف خبلؿ حساب معامبلت االرتباط بيف كؿ 147، ص 2010)أبك عبلـ، 

مجاؿ مف مجاالت االستبانة كالدرجة الكمية لفقراتيا، كألجؿ ذلؾ طبقت الباحثة االستبانة عمى 
( طالبة، كمف كافة 12( طالبان، ك)33( طالبان كطالبة، بكاقع )45استطبلعية بمغت )عينة 

 التخصصات كالمستكيات الدراسية.

  -( يكضح نتائج معامبلت االرتباط بيف مجاالت االستبانة كالدرجة الكمية لفقراتيا:2. 3كالجدكؿ رقـ )

 بانة والدرجة الكمية لفقراتيا( بين مجاالت االست.Sig: معامل االرتباط وقيمة )2. 3جدول 
 (.Sigقيمة ) معامل االرتباط المجال م.
 0.000 0.932** المستقبمية كالرؤية التخطيط 1

 0.000 0.926** كالمبادرة االبداع 2

 0.000 0.920** القرارات كاتخاذ المشكبلت تحميؿ 3

 0.0000 0.919** المسؤكلية كتحمؿ التدريب 4

 0.000 0.958** اآلخريف في التأثير 5

 0.000 0.955** اإلنسانية العبلقات 6

 0.000 0.951** كالتحفيز كالحماس التقدير 7

 0.000 0.939** كالحكمة الحذر 8

 0.000 0.897** كالثبات الشجاعة 9

 0.382( = 0.01( كعند مستكل داللة )2 - 45**ر الجدكلية عند درجة حرية )
 0.285( = 0.05( كعند مستكل داللة )2 - 45*ر الجدكلية عند درجة حرية )
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( كانت أقؿ مف مستكل الداللة .Sig( يكضح أف جميع قيـ االحتماؿ )2. 3الجدكؿ رقـ )
(، كىذا يدلؿ عمى أف معامبلت االرتباط دالة إحصائيان، كعميو فإف مجاالت االستبانة 0.01)

 بانة.تتمتع بصدؽ بنائي جيد، كقادرة عمى قياس الظاىرة الكمية لبلست

 -(:Internal Consistency Validityصدق االتساق الداخمي ) .4

يقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي أف تعبر فقرات االستبانة عف الدرجة الكمية لممجاؿ المنتمية إليو، 
كيتـ ىذا األمر عبر احتساب معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات االستبانة كالدرجة الكمية 

 -إليو، ككانت النتائج كما تظير في الجداكؿ التالية:لممجاؿ الذم تنتمي 

 ."( لفقرات المجال األول "التخطيط والرؤية المستقبمية.Sig: معامل االرتباط وقيمة )3. 3جدول 
 (.Sigقيمة ) معامل االرتباط الفقرات م.
 0.000 0.726** تتضمف مقررات الجامعة مكضكعات تتعمؽ بالتخطيط. 1

 0.000 0.820** بتحسيف قدراتي في بناء الخطط لعممي.أسيمت الجامعة  2

ساعدتني الجامعة عمى تبني األفكار بعيدان عف سيطرة  3
 اآلخريف.

**0.768 0.000 

ساعدني أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة في تطكير الخطط  4
 كصياغتيا بشكؿ كاضح.

**0.803 0.000 

 0.000 0.784** المتاحة.أكسبتني الجامعة قدرات في تكظيؼ المكارد  5

أسيمت الجامعة في تحسيف قدراتي عمى استغبلؿ طاقاتي  6
 كامكاناتي.

**0.886 0.000 

ساعدتني الجامعة عمى تطكير قدراتي كمياراتي في فيـ  7
 أحداث الماضي كالحاضر.

**0.865 0.000 

ساعدني أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة عمى تحديد  8
 أكلكياتي.

**0.649 0.000 

 0.000 0.791** أكسبتني الجامعة ميارات االستعداد لممستقبؿ كتحدياتو. 9

 0.000 0.800** أصبحت قادران عمى تحديد أىداؼ كاقعية إلدارة ذاتي. 10

 0.382( = 0.01( كعند مستكل داللة )2 - 45**ر الجدكلية عند درجة حرية )
 0.285( = 0.05داللة ) ( كعند مستكل2 - 45*ر الجدكلية عند درجة حرية )
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( كانت أقؿ مف مستكل الداللة .Sig( يكضح أف جميع قيـ االحتماؿ )3. 3الجدكؿ رقـ )
(، كىذا يدلؿ عمى أف معامبلت االرتباط دالة إحصائيان، كعميو فإف فقرات مجاؿ التخطيط 0.01)

 كالرؤية المستقبمية منتمية كصادقة لقياس المجاؿ.

 .( لفقرات المجال الثاني "االبداع والمبادرة".Sigط وقيمة ): معامل االرتبا4. 3جدول 
 (.Sigقيمة ) معامل االرتباط الفقرات م.
 0.000 0.799** تحسنت قدراتي في عرض األفكار عمى اآلخريف. 11

12 
أسيمت الجامعة في تنمية الطبلقة لدم في التحدث مع 

 اآلخريف.
**0.654 0.000 

13 
الجامعة أكثر حساسية أصبحت مف خبلؿ تعممي في 

 لممشكبلت التي قد تكاجيني.
**0.623 0.000 

 0.000 0.714** أكسبتني الجامعة ميكالن نحك المبادرة في عرض األفكار. 14

15 
منحني أعضاء ىيئة التدريس كالتدريب الحرية لعرض 

 أفكارم مما انعكس إيجابا عمى قدراتي االبداعية.
**0.712 0.000 

16 
المقررات كالمساقات الدراسية التي درستيا ساىمت 

 بالجامعة في تنمية التفكير العممي السميـ لدم.
**0.803 0.000 

17 
شجعني نظاـ الجامعة عمى تطبيؽ أفكارم ميما كمفني 

 األمر.
**0.751 0.000 

18 
تضمنت المقررات الدراسية التي تمقيتيا مكضكعات 

 عززت لدم التجديد في أسمكب حياتي.
**0.869 0.000 

19 
أصبحت بعد التحاقي بالجامعة أكثر تقببلن النتقاد 

 اآلخريف.
**0.662 0.000 

20 
اكتسبت مف خبلؿ الجامعة التعامؿ بمركنة كافية مع 

 المشكبلت التي تكاجيني.
**0.774 0.000 

 0.382( = 0.01( كعند مستكل داللة )2 - 45**ر الجدكلية عند درجة حرية )
 0.285( = 0.05( كعند مستكل داللة )2 - 45عند درجة حرية ) *ر الجدكلية
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( كانت أقؿ مف مستكل الداللة .Sig( يكضح أف جميع قيـ االحتماؿ )4. 3الجدكؿ رقـ )
(، كىذا يدلؿ عمى أف معامبلت االرتباط دالة إحصائيان، كعميو فإف فقرات مجاؿ االبداع 0.01)

 كالمبادرة منتمية كصادقة لقياس المجاؿ.

( لفقرات المجال الثالث "تحميل المشكالت واتخاذ .Sig: معامل االرتباط وقيمة )5. 3جدول 
 .القرارات"

 (.Sigقيمة ) معامل االرتباط الفقرات م.

21 
أسيمت الجامعة في تحسيف تكجيي اإليجابي نحك 

 المشكبلت.
**0.882 0.000 

22 
شجعتني الجامعة عمى جمع المعمكمات حكؿ المكاقؼ 

 كالمشكبلت التي أتعرض ليا.
**0.864 0.000 

23 
تضمنت مقررات الجامعة مكاقؼ كاقعية لممشكبلت كسبؿ 

 عبلجيا.
**0.740 0.000 

24 
أكسبتني الجامعة قدرات في تحديد بدائؿ كثيرة مرتبطة 

 بالمشكمة التي تكاجيني.
**0.878 0.000 

 0.000 0.847** ساعدتني الجامعة في تحديد بديؿ مناسب لمشكبلتي. 25

 0.000 0.832** أصبحت في الجامعة أكثر دقة في اتخاذ القرارات. 26

27 
أسيمت الجامعة في تحسيف مستكل مخاطرتي عند تطبيؽ 

 قراراتي.
**0.826 0.000 

28 
ساعدني أعضاء ىيئة التدريس كالتدريب في إعداد خطط 

 تنفيذ القرارات التي أتخذىا.
**0.798 0.000 

29 
الجامعة عمى تقكيـ القرارات التي أتخذىا كاالستفادة شجعتني 

 منيا في مكاقؼ مستقبمية.
**0.733 0.000 

30 
مكنتني الجامعة مف اتخاذ القرارات بالسرعة المطمكبة مف 

 خبلؿ المفاضمة الجيدة بيف البدائؿ المتاحة.
**0.876 0.000 

 0.382( = 0.01( كعند مستكل داللة )2 - 45**ر الجدكلية عند درجة حرية )
 0.285( = 0.05( كعند مستكل داللة )2 - 45*ر الجدكلية عند درجة حرية )
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( كانت أقؿ مف مستكل الداللة .Sig( يكضح أف جميع قيـ االحتماؿ )5. 3الجدكؿ رقـ )
(، كىذا يدلؿ عمى أف معامبلت االرتباط دالة إحصائيان، كعميو فإف فقرات مجاؿ تحميؿ 0.01)

 ذ القرارات منتمية كصادقة لقياس المجاؿ.المشكبلت كاتخا

 .( لفقرات المجال الرابع "التدريب وتحمل المسئولية".Sig: معامل االرتباط وقيمة )6. 3جدول 
 (.Sigقيمة ) معامل االرتباط الفقرات م.
 0.000 0.671** شجعتني الجامعة عمى تقبؿ العمؿ التطكعي. 31

 0.000 0.788** ميارات جديدة. كفرت لي الجامعة تدريبات أكسبتني 32

 0.000 0.836** عممني التدريب في الجامعة االستغبلؿ األمثؿ لمكقت. 33

34 
ساعدني التدريب خبلؿ فتػرة دراسػتي عمػى تحقيػؽ النجػاح 

 كالتميز.
**0.813 0.000 

35 
ساعدني التدريب العسكرم الذم منحتني إياه الجامعة في 

 مكاجية الضغكط.المحافظة عمى اليدكء أثناء 
**0.854 0.000 

36 
عزز لدم التػدريب العسػكرم فػي الجامعػة حسػف اسػتخداـ 

 األجيزة الحديثة.
**0.696 0.000 

37 
شػػجعتني الجامعػػة عمػػى تحمػػؿ المسػػؤكلية عػػف تصػػرفاتي 

 أماـ اآلخريف.
**0.863 0.000 

 0.000 0.803** ساعدتني الجامعة عمى تقبؿ العمؿ ضمف مجمكعة. 38

39 
تعممػػت مػػػف خػػػبلؿ نظػػػاـ الجامعػػػة أف أكػػػكف مضػػػحيان مػػػف 

 أجؿ المجمكعة.
**0.665 0.000 

40 
سػػػاعدتني الجامعػػػة عمػػػى المكازنػػػة بػػػيف الشػػػدة كالمػػػيف فػػػي 

 مكاجية المكاقؼ كالتحديات.
**0.839 0.000 

 0.382( = 0.01( كعند مستكل داللة )2 - 45**ر الجدكلية عند درجة حرية )
 0.285( = 0.05( كعند مستكل داللة )2 - 45حرية )*ر الجدكلية عند درجة 
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( كانت أقؿ مف مستكل الداللة .Sig( يكضح أف جميع قيـ االحتماؿ )6. 3الجدكؿ رقـ )
(، كىذا يدلؿ عمى أف معامبلت االرتباط دالة إحصائيان، كعميو فإف فقرات مجاؿ التدريب 0.01)

 كتحمؿ المسؤكلية منتمية كصادقة لقياس المجاؿ.

 .( لفقرات المجال الخامس "التأثير في اآلخرين".Sig: معامل االرتباط وقيمة )7. 3ل جدو
 (.Sigقيمة ) معامل االرتباط الفقرات م.
 0.002 0.455** ساعدتني الجامعة عمى أف أككف قدكة لزمبلئي. 41

 0.000 0.784** زكدتني الجامعة بميارات في قراءة أفكار اآلخريف بذكاء. 42

43 
شػػجعني أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس كالتػػدريب عمػػى االىتمػػاـ 

 بمشاعر اآلخريف.
**0.651 0.000 

44 
أسػػيمت المقػػررات الدراسػػية فػػي الجامعػػة فػػي رفػػع مسػػتكل 

 الميارات االجتماعية لدم.
**0.802 0.000 

45 
أسػيمت المقػػررات الدراسػػية فػػي حثػي عمػػى التفكيػػر بطػػرؽ 

 اآلخريف.مختمفة، كالمركنة في التعامؿ مع 
**0.795 0.000 

46 
أكسػػػبتني الجامعػػػة ميػػػارات فػػػي بنػػػاء عبلقػػػات اجتماعيػػػة 

 جيدة مع زمبلئي كأساتذتي.
**0.830 0.000 

47 
تعممػػػػػت مػػػػػف خػػػػػبلؿ المقػػػػػررات الدراسػػػػػية اختيػػػػػار الكقػػػػػت 

 المناسب لمساعدة اآلخريف.
**0.843 0.000 

 0.000 0.870** شجعتني الجامعة عمى مساعدة المحتاجيف لخدماتي. 48

49 
أسػػيمت الجامعػػػة فػػػي تحسػػػيف قػػػدراتي عمػػػى إشػػػاعة الجػػػك 

 اإليجابي لدل اآلخريف.
**0.891 0.000 

50 
تعرفػػػػت مػػػػػف خػػػػبلؿ الجامعػػػػػة إلػػػػى كسػػػػػائؿ لحفػػػػظ كرامػػػػػة 

 اآلخريف، كالدفاع عف حقكقيـ.
**0.788 0.000 

 0.382( = 0.01( كعند مستكل داللة )2 - 45**ر الجدكلية عند درجة حرية )
 0.285( = 0.05( كعند مستكل داللة )2 - 45*ر الجدكلية عند درجة حرية )
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( كانت أقؿ مف مستكل الداللة .Sig( يكضح أف جميع قيـ االحتماؿ )7. 3الجدكؿ رقـ )
(، كىذا يدلؿ عمى أف معامبلت االرتباط دالة إحصائيان، كعميو فإف فقرات مجاؿ التأثير 0.01)

 لقياس المجاؿ.في اآلخريف منتمية كصادقة 

 .( لفقرات المجال السادس "العالقات اإلنسانية".Sig: معامل االرتباط وقيمة )8. 3جدول 
 (.Sigقيمة ) معامل االرتباط الفقرات م.

51 
شػػػػػػجعتني الجامعػػػػػػة عمػػػػػػى تفسػػػػػػير أفكػػػػػػار اآلخػػػػػػريف قبػػػػػػؿ 

 محاكرتيـ.
**0.840 0.000 

52 
ميػارات اكتسبت مف خبلؿ الدراسة كالتدريب فػي الجامعػة 

 في االتصاؿ الفعاؿ.
**0.870 0.000 

 0.000 0.778** أكسبتني الجامعة ميارات في فف الحكار مع اآلخريف. 53

54 
أكسػػػػػػػػػبتني الجامعػػػػػػػػػة ميػػػػػػػػػارات فػػػػػػػػػي إدارة االجتماعػػػػػػػػػات 

 كالنقاشات.
**0.813 0.000 

 0.000 0.740** عممتني الجامعة طرؽ بناء فريؽ عمؿ. 55

 0.000 0.902** تنفيذ أكامر الرؤساء.شجعتني الجامعة عمى  56

 0.000 0.704** شجعتني الجامعة عمى قيادة فريؽ العمؿ بإيجابية. 57

 0.000 0.653** أكسبتني الجامعة ميارات في كسب كالء المرؤكسيف. 58

59 
شػػػجعني أعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس عمػػػى معرفػػػة احتياجػػػات 

 المرؤكسيف.
**0.871 0.000 

60 
ميػػػارات تبػػػادؿ األفكػػػار كقبػػػكؿ التنػػػكع أكسػػػبتني الجامعػػػة 

 كاالختبلؼ في الرأم.
**0.851 0.000 

 0.382( = 0.01( كعند مستكل داللة )2 - 45**ر الجدكلية عند درجة حرية )
 0.285( = 0.05( كعند مستكل داللة )2 - 45*ر الجدكلية عند درجة حرية )

كانت أقؿ مف مستكل الداللة ( .Sig( يكضح أف جميع قيـ االحتماؿ )8. 3الجدكؿ رقـ )
(، كىذا يدلؿ عمى أف معامبلت االرتباط دالة إحصائيان، كعميو فإف فقرات مجاؿ العبلقات 0.01)

 اإلنسانية منتمية كصادقة لقياس المجاؿ.
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( لفقرات المجال السابع "التقدير والحماس .Sig: معامل االرتباط وقيمة )9. 3جدول 
 .والتحفيز"

 (.Sigقيمة ) االرتباطمعامل  الفقرات م.

61 
أكسػػػػػبتني الجامعػػػػػة ميػػػػػارات فػػػػػي جػػػػػذب انتبػػػػػاه اآلخػػػػػريف 

 كاستثارتيـ.
**0.815 0.000 

62 
شػػػػػجعتني الجامعػػػػػة عمػػػػػى بػػػػػث ركح الػػػػػدفاع الػػػػػذاتي عػػػػػف 

 النفس.
**0.865 0.000 

 0.000 0.821** أكسبتني الجامعة ميارات تميزني عف اآلخريف. 63

64 
متابعة كافة األعماؿ  شجعني أعضاء ىيئة التدريس عمى

 التي أقكـ بيا.
**0.806 0.000 

 0.000 0.811** أكسبتني الجامعة ميارات في تحفيز اآلخريف. 65

66 
أسػػػيمت الجامعػػػػة فػػػػي تحسػػػػيف ميػػػػاراتي فػػػػي فيػػػػـ قػػػػدرات 

 اآلخريف كقيادتيـ لتحسيف قدراتيـ.
**0.856 0.000 

67 
أسػػيمت الجامعػػة فػػي اتجػػاىي نحػػك تػػكخي السػػرية بػػبعض 

 األعماؿ التي أقكـ بيا.
**0.892 0.000 

 0.000 0.924** بثت الجامعة لدم الحماسة نحك العمؿ األمني. 68

69 
شػػػػػػػجعتني الجامعػػػػػػػة عمػػػػػػػى احتػػػػػػػراـ المؤسسػػػػػػػات األمنيػػػػػػػة 

 الفمسطينية.
**0.711 0.000 

70 
شجعتني برامج الجامعة األكاديميػة كالتدريبيػة عمػى الػتعمـ 

 الذاتي.
**0.883 0.000 

 0.382( = 0.01( كعند مستكل داللة )2 - 45الجدكلية عند درجة حرية )**ر 
 0.285( = 0.05( كعند مستكل داللة )2 - 45*ر الجدكلية عند درجة حرية )

( كانت أقؿ مف مستكل الداللة .Sig( يكضح أف جميع قيـ االحتماؿ )9. 3الجدكؿ رقـ )
حصائيان، كعميو فإف فقرات مجاؿ التقدير (، كىذا يدلؿ عمى أف معامبلت االرتباط دالة إ0.01)

 كالحماس كالتحفيز منتمية كصادقة لقياس المجاؿ.



 70 
 

 .( لفقرات المجال الثامن "الحذر والحكمة".Sig: معامل االرتباط وقيمة )10. 3جدول 
 (.Sigقيمة ) معامل االرتباط الفقرات م.
 0.000 0.688** أسيمت الجامعة في ضبط انفعاالتي. 71

 0.000 0.787** عززت لدم الجامعة قبكؿ التحدم في التعميـ كالتدريب. 72

73 
أسػػيمت الجامعػػة فػػي قػػدرتي عمػػى اسػػتغبلؿ حكاسػػي كافػػة 

 أثناء القياـ بميمة.
**0.805 0.000 

74 
منحتنػػػػػػي الجامعػػػػػػة تػػػػػػدريبان عسػػػػػػكريان لتػػػػػػكخي الحػػػػػػذر فػػػػػػي 

 المكاقؼ الصعبة.
**0.800 0.000 

75 
التػػػػػي أتمقاىػػػػػا فػػػػػي الجامعػػػػػة عػػػػػززت المقػػػػػررات الدراسػػػػػية 
 كفاءتي في إدارة األزمات.

**0.829 0.000 

76 
شػػجعني أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس كالتػػدريب بالجامعػػة عمػػى 

 تحكيـ العقؿ في كؿ المكاقؼ التي تكاجيني.
**0.646 0.000 

77 
نصػػحني أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس كالتػػدريب بالجامعػػة عمػػى 

 نقؿ معارفي النظرية إلى ميداف العمؿ.
**0.504 0.000 

 0.000 0.796** أسيمت الجامعة في رفع مستكل الحس األمني لدم. 78

79 
تضػػػػمنت المقػػػػررات الدراسػػػػية التػػػػي درسػػػػتيا فػػػػي الجامعػػػػة 

 مكضكعات حكؿ تكخي الحذر كالحكمة في التصرؼ.
**0.887 0.000 

80 
ساىمت الجامعػة فػي منحػي فرصػة عمػى أف أصػبح أكثػر 

متطمبػػػات المكاقػػػؼ التػػػي أتعػػػرض قػػػدرة عمػػػى التكيػػػؼ مػػػع 
 ليا.

**0.849 0.000 

 0.382( = 0.01( كعند مستكل داللة )2 - 45**ر الجدكلية عند درجة حرية )
 0.285( = 0.05( كعند مستكل داللة )2 - 45*ر الجدكلية عند درجة حرية )

الداللة ( كانت أقؿ مف مستكل .Sig( يكضح أف جميع قيـ االحتماؿ )10. 3الجدكؿ رقـ )
(، كىذا يدلؿ عمى أف معامبلت االرتباط دالة إحصائيان، كعميو فإف فقرات مجاؿ الحذر 0.01)

 كالحكمة منتمية كصادقة لقياس المجاؿ.
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 ."الشجاعة والثبات" التاسع( لفقرات المجال .Sig: معامل االرتباط وقيمة )11. 3جدول 
 (.Sigقيمة ) معامل االرتباط الفقرات م.
 0.000 0.897** الجامعة في تنمية ركح المبادرة كالشجاعة لدم.أسيمت  81

82 
شػػػجعني أعضػػػػاء ىيئػػػة التػػػػدريس كالتػػػدريب فػػػػي الجامعػػػػة 

 عمى تحمؿ الضغكط كالمكاقؼ الصعبة.
**0.865 0.000 

83 
أسػػػػػيـ تػػػػػدريبي فػػػػػي الجامعػػػػػة فػػػػػي تحسػػػػػيف قػػػػػدرتي عمػػػػػى 

 التحمؿ.
**0.845 0.000 

84 
أتمقاه في الجامعػة جكانػب تضمف التدريب العسكرم الذم 

 منحتني الشجاعة كالثبات أثناء المكاجية.
**0.846 0.000 

85 
سػػػػاىـ التػػػػدريب العسػػػػكرم الػػػػذم أتمقػػػػاه فػػػػي الجامعػػػػة فػػػػي 

 صقؿ مياراتي في استخداـ قكتي بحكمة.
**0.663 0.000 

86 
ساىمت التدريبات العسكرية التي أتمقاىا فػي الجامعػة فػي 

 كبقدراتي.تعزيز ثقتي بنفسي 
**0.874 0.000 

 0.000 0.835** عممتني الجامعة أف أككف مقببلن عمى التحديات. 87

88 
أدركػػػت قػػػدراتي كمػػػا لػػػدم مػػػف كفػػػاءة مػػػف خػػػبلؿ ممارسػػػة 

 التدريب العسكرم بالجامعة.
**0.908 0.000 

 0.000 0.883** عكدتني الجامعة عمى الثبات أماـ المحف. 89

90 
الػػػكالء كاالنتمػػػاء لممؤسسػػػة  شػػػجعتني الجامعػػػة عمػػػى حػػػب

 التي أنتمي إلييا.
**0.905 0.000 

 0.382( = 0.01( كعند مستكل داللة )2 - 45**ر الجدكلية عند درجة حرية )
 0.285( = 0.05( كعند مستكل داللة )2 - 45*ر الجدكلية عند درجة حرية )

مف مستكل الداللة ( كانت أقؿ .Sig( يكضح أف جميع قيـ االحتماؿ )11. 3الجدكؿ رقـ )
(، كىذا يدلؿ عمى أف معامبلت االرتباط دالة إحصائيان، كعميو فإف فقرات مجاؿ الشجاعة 0.01)

 كالثبات منتمية كصادقة لقياس المجاؿ.
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 (.Questionnaire Reliabilityثبات االستبانة ) 3.4.3

عمى األشخاص ذاتيـ كيقصد بالثبات التأكد مف أف اإلجابة ستككف كاحدة تقريبا لك تكرر تطبيقيا 
 بثبات ( ثبات االستبانة بأنو المقصكد97، ص 2010ات مختمفة، كيعرؼ الجرجاكم )في أكق

متتالية، أك بعبارة أخرل ىك استقرار  مرات عدة تطبيقو أعيد إذا النتائج نفس يعطي أف االستبياف
لعينة تحت نفس الظركؼ األداة كنتائجيا، كىذا يعني أنو لك قامت الباحثة بتكزيع االستبانة عمى ا

كالشركط المكاتية ستعطي النتائج نفسيا تقريبان، أم أف الثبات يشير إلى االستقرار في النتائج، كتـ 
 التأكد مف ثبات األداة عمى العينة االستطبلعية مف خبلؿ الطرؽ التالية:

 (:Cronbach's Alpha coefficientطريقة معامل ألفا كرونباخ ) .1

عمى أساس احتساب معامؿ ألفا كركنباخ لمثبات لكؿ مجاؿ مف مجاالت  تقـك ىذه الطريقة
. 3استبانة الدراسة كلمدرجة الكمية لفقراتيا، فكانت النتائج عمى النحك المبيف بالجدكؿ رقـ )

12:)- 

 .: يوءح معامالت ألفا كرونباخ لمجاالت االستبانة والدرجة الكمية لفقراتيا12. 3جدول 
 معامل ألفا كرونباخ الفقراتعدد  المجال م.
 0.931 10 المستقبمية كالرؤية التخطيط 1

 0.903 10 كالمبادرة االبداع 2

 0.954 10 القرارات كاتخاذ المشكبلت تحميؿ 3

 0.935 10 المسؤكلية كتحمؿ التدريب 4

 0.941 10 اآلخريف في التأثير 5

 0.938 10 اإلنسانية العبلقات 6

 0.958 10 كالتحفيز كالحماس التقدير 7

 0.942 10 كالحكمة الحذر 8

 0.963 10 كالثبات الشجاعة 9

 0.992 90 الدرجة الكمية
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(، ككانت 0.7( يكضح بأف معامبلت ألفا كركنباخ كانت أكبر مف )12. 3الجدكؿ رقـ )
( لكؿ مجاؿ مف مجاالت االستبانة، كذلؾ يتضح أف 0.963إلى  0.903محصكرة ما بيف )

 (، كىك معدؿ مرتفع جدان.0.992ألفا كركنباخ لمدرجة الكمية لبلستبانة بمغ )معامؿ 

 (:Spilt Half Methodطريقة التجزئة النصفية ) .2

كىي تمؾ الطريقة التي ال تحتاج إلى تطبيؽ االختبار مرتيف، كال إلى تصميـ صكرتيف متكافئتيف، 
نما تتطمب تصميـ أداة تتككف مف جزأيف متكافئيف، حيث تق كـ ىذه الطريقة عمى أساس تقسيـ كا 

االستبانة كمحاكرىا إلى فقرات فردية الرتب، فقرات زكجية الرتب، كاحتساب معامؿ االرتباط 
 Spearmen- Brownبينيما، كمف ثـ استخداـ معادلة سبيرماف براكف لتصحيح المعامؿ )

Coefficient :كذلؾ حسب المعادلة )
1

2

R

R ، ككانت النتائج تساكم طرفي االرتباطفي حاؿ ،

 ( التالي:13. 3كما في الجدكؿ رقـ )

: معامالت االرتباط بين الفقرات فردية الرتب والفقرات زوجية الرتب لكل مجال 13. 3جدول 
 .من مجاالت االستبانة والدرجة الكمية لفقراتيا

 المجاالت م.
عدد 
 الفقرات

االرتباط قبل 
 التصحيح

االرتباط بعد 
 التصحيح

قيمة 
(Sig.) 

 0.00 0.875 0.778 10 المستقبمية كالرؤية التخطيط 1

 0.00 0.900 0.818 10 كالمبادرة االبداع 2

 0.00 0.943 0.892 10 القرارات كاتخاذ المشكبلت تحميؿ 3

 0.00 0.898 0.815 10 المسؤكلية كتحمؿ التدريب 4

 0.00 0.903 0.823 10 اآلخريف في التأثير 5

 0.00 0.931 0.870 10 اإلنسانية العبلقات 6

 0.00 0.916 0.845 10 كالتحفيز كالحماس التقدير 7

 0.00 0.945 0.896 10 كالحكمة الحذر 8

 0.00 0.948 0.901 10 كالثبات الشجاعة 9

 0.00 0.960 0.922 90 الدرجة الكمية لالستبانة
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االرتباط كانت دالة إحصائيان كقكية، حيث ( يكضح أف جميع معامبلت 13. 3الجدكؿ رقـ )
(، كبمغ 0.901إلى  0.778تراكحت معامبلت االرتباط بيف الفقرات الفردية كالزكجية ما بيف )

(؛ كذلؾ يتضح أف معامبلت االرتباط بعد التصحيح 0.922معامؿ االرتباط لمدرجة الكمية )
المصحح لكافة فقرات االستبانة (، كبمغ معامؿ االرتباط 0.948إلى  0.875تراكحت ما بيف )

 .ات كاستقرار النتائج(، كىي معدالت مرتفعة كتشير إلى ثب0.960)

 (.Data Measurementتصحيح االستبانة ) 3.4.4

( مجاالت، 9( فقرة تتكزع بالتساكم إلى )90كانت االستبانة في صكرتيا النيائية عبارة عف )
طت الباحثة الحرية لمطالب لبلستجابة كصممت االستبانة كفؽ تسمسؿ خماسي الترتيب، حيث أع

، كجرل ادخاؿ البيانات كترميزىا إلى برنامج بتدرج خماسي الترتيبعمى مدل قبكؿ كرفض الفقرة 
 Statistical Package for Social Sciencesرزمة التحميؿ اإلحصائي لمعمكـ االجتماعية )

IBM- Version 22.0( )SPSS اآلتي:(، كذلؾ باالعتماد عمى الترميز- 

 .: طريقة إدخال البيانات وترميزىا14. 3جدول رقم 
 جداً  منخفءة منخفءة متوسطة كبيرة جداً  كبيرة درجة الموافقة
 1 2 3 4 5 الترميز لمحاسب اآللي

 5× فقرة  90كبناءن عمى التصحيح السابؽ فإف الدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا الطالب تساكم )
(، كذلؾ فإف الدرجة التي يحصؿ 90=  1× فقرة  90عمييا )(، كأدنى درجة يحصؿ 450= 

(، كأدنى 50=  5× فقرات  10عمييا الطالب عمى كؿ مجاؿ مف المجاالت االستبانة تساكم )
 (.10=  1× فقرات  10درجة تساكم )

 األسموب والمعالجات اإلحصائية. 3.5

يا، تستخدـ الباحثة ياتضمف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة، كاإلجابة عف أسئمتيا، كالتحقؽ مف فر 
 -االختبارات كاألساليب اإلحصائية اآلتية:

 التكرارات كالنسبة المئكية: مف أجؿ تكضيح تكرار العينة كفقان لبعض المتغيرات. -1
 معامبلت االرتباط: لقياس الصدؽ كالثبات. -2
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 طريقة التجزئة النصفية: مف أجؿ قياس ثبات االستبانة. -3
 قياس ثبات االستبانة. معامبلت ألفا كركنباخ: مف أجؿ -4
: مف أجؿ (Sample Kolmogorov-Smirnov-1سمرنكؼ ) –ككلمجركؼ اختبار  -5

 تحديد طبيعة البيانات التي جمعتيا الباحثة.
المتكسطات الحسابية، كاالنحرافات المعيارية، كاألكزاف النسبية: مف أجؿ تبكيب البيانات  -6

 كتحميميا.
(: مف أجؿ الكقكؼ عمى درجة One Sample T test( لمعينة الكاحدة )Tاختبار ) -7

 ( أك ما يعادليا.3المكافقة كعدـ كصكليا لدرجة الحياد )
(: مف أجؿ Independent Samples T test( لمفركؽ بيف مجمكعتيف )Tاختبار ) -8

 اختبار الفركؽ بيف مجمكعتيف مستقمتيف.
الفركؽ بيف (: مف أجؿ اختبار One Way ANOVAsاختبار تحميؿ التبايف األحادم ) -9

 ثبلث مجمكعات فأكثر.
 (: لممقارنات البعدية كتحديد اتجاه الفركؽ.Scheffeاختبار شيفيو ) -10
 .(: لممقارنات البعدية كتحديد اتجاه الفركؽL.S.Dاختبار ) -11
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 ومناقشتيا النتائج عرض

 لمبيانات الطبيعي التوزيع نتائج  
 الدراسة لعينة الشخصية الخصائص.  
 الدراسة نتائج ممخص  
 الدراسة توصيات  
 المستقبمية البحوث.  
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 الفصل الرابع

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 عرض النتائج ومناقشتيا: 

الرابع عرضان ألىـ النتائج؛ كذلؾ مف خبلؿ اإلجابة عف أسئمة  تناكلت الباحثة خبلؿ الفصؿ
، حيث استخدمت الباحثة أنسب االختبارات االحصائية، كعمى فرضياتياالدراسة، كالتحقؽ مف 

الرغـ أف العينة كبيرة إال أف الباحثة حددت أنسب االختبارات مف خبلؿ إجراء اختبار التكزيع 
 الطبيعي لمبيانات.

 (.Normality) يع الطبيعي لمبياناتنتائج التوز  4.1

(، Sample Kolmogorov-Smirnov-1سػمرنكؼ ) –كػكلمجركؼ استخدمت الباحثة اختبػار 
، لمناسػػػبتو لطبيعػػػة عينػػػة الدراسػػػة، كىػػػذا يفيػػػد فػػػي طبيعػػػة اعتداليػػػة منحنػػػى البيانػػػات إلػػػىلمتعػػػرؼ 

 -يكضح النتائج:االختبارات الكاجب استخداميا معممية أك غير معممية، كالجدكؿ التالي 

 لمجاالت االستبانة والدرجة الكمية لفقراتيااختبار التوزيع الطبيعي : نتائج 1. 4جدول 
 (.Sigقيمة ) قيمة االختبار عدد الفقرات البيان

 0.952 0.060 90 الدرجة الكمية

( **Z( الجدولية عند مستوى الداللة )2.58( تساوي )0.01) 
(  *Z الجدولية عند مستوى )( 1.96( تساوي )0.05الداللة) 

، 0.05( االحتماليػة كانػت أكبػر مػف مسػتكل الداللػة .Sig( أف جميع قػيـ )1. 4يكضح الجدكؿ )
(05.0.sig ،)( ككانػػت قػػيـZ( المحسػػكبة أقػػؿ مػػف قيمػػة )Z ،الجدكليػػة )يمكػػف القػػكؿ  وكعميػػ

 تتبع تكزيعان طبيعيان، كعميو يجب استخداـ االختبارات المعممية في ىذه الدراسة. البياناتبأف 
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 الخصائص الشخصية لعينة الدراسة. 4.2

( الخصائص الشخصية لعينة الدراسة مف حيث الجنس، كالكمية، 2. 4يعرض الجدكؿ رقـ )
 -المستكل الدراسي:

 .يوءح توزيع عينة الدراسة حسب متغيرات الجنس والكمية والمستوى الدراسي :2. 4جدول 
 النسبة المئوية العدد البيان

 الجنس
 79.20 792 ذكر

 20.80 208 أنثى

 الكمية
 34.60 346 كمية العمـك اإلنسانية

 43.00 430 كمية العمـك اإلدارية

 22.40 224 كمية القانكف

 المستوى الدراسي

 26.30 263 أكلىسنة 

 27.20 272 سنة ثانية

 23.10 231 سنة ثالثة

 23.40 234 سنة رابعة

 100.0 1000 المجموع

%( مف الذككر، 79.20( أف عينة الدراسة تنقسـ إلى )2. 4يتضح مف الجدكؿ رقـ )
%( مف 34.60%( مف اإلناث، كما يتضح مف الجدكؿ أف عينة الدراسة تتكزع إلى )20.80ك)
%( مف كمية القانكف، 22.40%( مف كمية العمكـ اإلدارية، ك)43العمكـ اإلنسانية، ك) كمية

%( 27.20%( مف سنة أكلى، ك)26.30ككانت عينة الدراسة تتكزع إلى المستكيات الدراسية )
 %( سنة رابعة.23.40%( سنة ثالثة، ك)23.10سنة ثانية، ك)

ر جامعة االستقالل في تنمية الكفاءة ما دو  -:نتائج السؤال الرئيس لمدراسة ومناقشتيا 4.3
 القيادية لدى طمبتيا؟
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لئلجابة عف السؤاؿ الرئيس قامت الباحثة باختبار الفرضية الرئيسية األكلى باستخداـ اختبار )ت( 
( لمجاالت االستبانة كالدرجة الكمية لفقراتيا، كالجدكؿ رقـ One Sample T testلمعينة الكاحدة )

 -( يكضح النتائج:3. 4)

تقوم جامعة االستقالل بدورىا في تنمية الكفاءة القيادية لدى طمبتيا بمستوى أعمى من 
(70.)% 
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 .( لمجاالت االستبانةOne Sample T test: يوءح نتائج اختبار )3. 4جدول 

 المجاالت م.
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

قيمة 
(T) 

قيمة 
(Sig.) 

 الرتبة

 6 0.000 12.12 75.20 6.74 37.60 المستقبمية كالرؤية التخطيط 1

 9 0.000 7.23 73.00 6.53 36.50 كالمبادرة االبداع 2

3 
 كاتخاذ المشكبلت تحميؿ

 القرارات
36.60 7.01 73.20 7.10 0.000 8 

 2 0.000 16.90 77.60 7.11 38.80 المسؤكلية كتحمؿ التدريب 4

 7 0.000 11.36 74.84 6.75 37.42 اآلخريف في التأثير 5

 5 0.000 12.11 75.36 6.99 37.68 اإلنسانية العبلقات 6

 4 0.000 15.20 76.86 7.14 38.43 كالتحفيز كالحماس التقدير 7

 3 0.000 15.81 77.04 7.04 38.52 كالحكمة الحذر 8

 1 0.000 21.16 79.90 7.40 39.95 كالثبات الشجاعة 9

  0.000 15.32 75.90 54.59 341.45 الدرجة الكمية لالستبانة

( **T( الجدولية عند درجات حرية )2.58( تساوي )0.01( ومستوى داللة )999) 
(  *T( الجدولية عند درجات حرية )1.96( تساوي )0.05( ومستوى داللة )999) 

(، 0.05( جاءت أقؿ مف مستكل الداللة ).Sig( أف جميع قيـ )3. 4يتضح مف الجدكؿ رقـ )
(، كبالتالي فإف 999( الجدكلية عند درجات حرية )T( المحسكبة أكبر مف قيمة )Tككانت قيـ )

(، كالذم 3.5دكر جامعة االستقبلؿ في تنمية الكفاءة القيادية يزيد عف المتكسط االفتراضي )
%(. كبالتالي يجب قبكؿ الفرضية الرئيسية األكلى: تقكـ جامعة 70يقابمو الكزف النسبي )

 %(.70بلؿ بدكرىا في تنمية الكفاءة القيادية لدل طمبتيا بمستكل أعمى مف )االستق

كما يتضح مف الجدكؿ أف جامعة االستقبلؿ تقـك بدكرىا في تنمية الكفاءة القيادية بكزف نسبي 
%(، يميو مجاؿ 79.90%(، كجاء مجاؿ الشجاعة كالثبات بالمرتبة األكلى بكزف نسبي )75.90)

%(، ثـ مجاؿ الحذر كالحكمة بكزف نسبي 77.60ؤكلية بكزف نسبي )التدريب كتحمؿ المس
%(، ثـ مجاؿ العبلقات 76.86%(، يميو مجاؿ التقدير كالحماس كالتحفيز بكزف نسبي )77.04)
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%(، ثـ جاء مجاؿ التخطيط كالرؤية المستقبمية بكزف نسبي 75.36اإلنسانية بكزف نسبي )
%(، كيميو مجاؿ تحميؿ 74.84ف بكزف نسبي )%(، يميو مجاؿ التأثير في اآلخري75.20)

%(، كجاء أخيران مجاؿ االبداع كالمبادرة بكزف 73.20المشكبلت كاتخاذ القرارات بكزف نسبي )
 %(.73نسبي )

%(، أم أف جامعة 73% إلى 79.90كيتضح مف األكزاف النسبية أنيا تراكحت ما بيف )
 مبة بشكؿ متكامؿ كمتكازف.لدل الطاالستقبلؿ تسعى لتنمية الكفاءة القيادية 

القيادية ألف الكفاءة تيتـ بكافة جكانب أف جامعة االستقبلؿ ارتفاع النسبة الى الباحثة  تعزكك 
طبيعة المساقات كالمقررات األكاديمية كالتدريبية تتضمف مكضكعات تعزز القيادة كالكفاءة 

أىدافان ترتبط بالكفاءة القيادية  القيادية لدل الطمبة، كذلؾ فإف جامعة االستقبلؿ حددت لبرامجيا
، كمف خبلؿ مطالعة الخطط االستراتيجية كرؤية كرسالة جامعة كمف كافة الجكانب كالمجاالت

 االستقبلؿ يتضح مدل العناية بالكفاءة القيادية كبكافة مجاالتيا.

: ما دور جامعة االستقالل في تنمية كفاءة التخطيط نتائج السؤال األول ومناقشتيا 4.4
 والرؤية المستقبمية لدى طمبتيا؟

لئلجابة عف السؤاؿ األكؿ قامت الباحثة باختبار الفرضية الفرعية األكلى باستخداـ اختبار )ت( 
( لجميع فقرات المجاؿ األكؿ كالدرجة الكمية لفقراتو، One Sample T testلمعينة الكاحدة )
 -( يكضح النتائج:4. 4كالجدكؿ رقـ )

ل بدورىا في تنمية كفاءة التخطيط والرؤية المستقبمية لدى طمبتيا تقوم جامعة االستقال 
 %(.70مستوى أعمى من )
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( لفقرات المجال األول والدرجة One Sample T test: يوءح نتائج اختبار )4. 4جدول 
 .الكمية لفقراتو

 البيان م.
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

قيمة 
(T) 

قيمة 
(Sig.) 

 الرتبة

1 
تتضػػػػػػػػػػمف مقػػػػػػػػػػررات الجامعػػػػػػػػػػة 
 مكضكعات تتعمؽ بالتخطيط.

3.747 0.893 74.94 8.75 0.000 7 

2 
أسػػػػػػػػػيمت الجامعػػػػػػػػػة بتحسػػػػػػػػػيف 
قػػػػػػػػػدراتي فػػػػػػػػػي بنػػػػػػػػػاء الخطػػػػػػػػػط 

 لعممي.
3.779 0.927 75.58 9.52 0.000 6 

3 
سػػػاعدتني الجامعػػػة عمػػػى تبنػػػي 
األفكػػػػػػػار بعيػػػػػػػدان عػػػػػػػف سػػػػػػػيطرة 

 اآلخريف.
3.785 0.995 75.70 9.06 0.000 5 

4 
ساعدني أعضاء ىيئة التدريس 
بالجامعػػػػة فػػػػي تطػػػػكير الخطػػػػط 

 كصياغتيا بشكؿ كاضح.
3.494 1.00 69.88 -0.19 0.850 10 

5 
أكسػػػػبتني الجامعػػػػة قػػػػدرات فػػػػي 

 تكظيؼ المكارد المتاحة.
3.618 1.02 72.36 3.65 0.000 8 

6 
أسػػػػيمت الجامعػػػػة فػػػػي تحسػػػػيف 
قػػدراتي عمػػى اسػػتغبلؿ طاقػػاتي 

 كامكاناتي.
3.867 0.999 77.34 11.62 0.000 3 

7 
ساعدتني الجامعة عمى تطكير 
قػػػػػػػػدراتي كميػػػػػػػػاراتي فػػػػػػػػي فيػػػػػػػػـ 

 أحداث الماضي كالحاضر.
3.812 1.01 76.24 9.78 0.000 4 

8 
ساعدني أعضاء ىيئة التدريس 
 بالجامعة عمى تحديد أكلكياتي.

3.589 1.02 71.78 2.77 0.006 9 
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9 
أكسػػػػػػػػػبتني الجامعػػػػػػػػػة ميػػػػػػػػػارات 
 االستعداد لممستقبؿ كتحدياتو.

3.946 0.971 78.92 14.53 0.000 2 

10 
أصػػػػػػبحت قػػػػػػادران عمػػػػػػى تحديػػػػػػد 

 أىداؼ كاقعية إلدارة ذاتي.
3.947 0.897 78.94 15.76 0.000 1 

  0.000 12.12 75.20 6.74 37.60 المستقبمية والرؤية التخطيط

( **T( الجدولية عند درجات حرية )ومستوى داللة 999 )(2.58( تساوي )0.01) 
(  *T( الجدولية عند درجات حرية )1.96( تساوي )0.05( ومستوى داللة )999) 

( جاءت أقؿ مف مستكل الداللة .Sigقيـ االحتماؿ ) جميعأف  (4. 4رقـ )يتضح مف الجدكؿ 
( الجدكلية عند درجات حرية T( المحسكبة أكبر مف قيمة )Tقيـ ) جميع(، ككانت 0.05)
لمتكسط االفتراضي تزيد عف اكبالتالي فإف معظـ المتكسطات الحسابية دالة إحصائيان ك (، 999)
، أم أنو يجب ( الجدكليةTكاكبر مف قيمة ) ( المحسكبة مكجبةTقيـ ) جميع(، كجاءت 3.5)

قبكؿ الفرض الفرعي األكؿ: تقـك جامعة االستقبلؿ بدكرىا في تنمية كفاءة التخطيط كالرؤية 
 %(.70طمبتيا مستكل أعمى مف ) المستقبمية لدل

 عمى قادران  ( جاءت بالمرتبة األكلى كتنص عمى )أصبحت10كيتضح مف الجدكؿ أف الفقرة رقـ )
( 9%(، يمييا بالمرتبة الثانية الفقرة رقـ )8.94ذاتي( بكزف نسبي ) إلدارة كاقعية أىداؼ تحديد

كتحدياتو(، بكزف نسبي  ؿلممستقب االستعداد ميارات الجامعة كالتي تنص عمى )أكسبتني
(78.92.)% 

 التدريس ىيئة أعضاء ( بالمرتبة األخيرة كالتي تنص عمى )ساعدني4بينما جاءت الفقرة رقـ )
 الفقرة كىي%(، 69.88(، بكزف نسبي )كاضح بشكؿ كصياغتيا الخطط تطكير في بالجامعة
كلى لجميع الفقرات باستثناء األإلى قبكؿ الفرضية الفرعية مما يؤشر  دالة احصائيان الغير الكحيدة 

 كؿ.الفقرة الرابعة مع قبكليا لمدرجة الكمية لجميع فقرات المجاؿ األ

كترل الباحثة بأف المقررات الدراسية التي تتضمنيا برامج ككميات الجامعة تتضمف مكضكعات 
 حكؿ التخطيط ككضع األىداؼ، كسبؿ تحقيقيا، كذلؾ فإف التخطيط جانبان ميمان مف العمؿ
األمني كالشرطي، لذا فإف جامعة االستقبلؿ تيتـ بيذه الجكانب كعمى كافة المستكيات سكاء 
اإلدارية أك األكاديمية أك العسكرية بشكؿ شبو متكازف ساعيةن لتعزيز كفاءة التخطيط كالرؤية 
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كالنتائج الكاردة في الجدكؿ تؤكد عمى حرص جامعة االستقبلؿ عمى  المستقبمية لدل طمبتيا.
مية كفاءة التخطيط كالرؤية المستقبمية، كما تتضمف البرامج كاألنشطة كالتدريبات مياـ ينفذىا تن

 الطالب بعد كضع الخطط كالتفكير في المستقبؿ كطرؽ تطبيؽ الخطط كتنفيذ المياـ. 

: ما دور جامعة االستقالل في تنمية االبداع والمبادرة نتائج السؤال الثاني ومناقشتيا 4.5
 لدى طمبتيا؟

لئلجابة عف السؤاؿ الثاني قامت الباحثة باختبار الفرضية الفرعية الثانية باستخداـ اختبار )ت( 
( لجميع فقرات المجاؿ الثاني كالدرجة الكمية لفقراتو، One Sample T testلمعينة الكاحدة )
 -( يكضح النتائج:5. 4كالجدكؿ رقـ )

لدى طمبتيا مستوى أعمى من  لمبادرةوا االبداع تقوم جامعة االستقالل بدورىا في تنمية
(70.)% 

( لفقرات المجال الثاني والدرجة One Sample T test: يوءح نتائج اختبار )5. 4جدول 
 .الكمية لفقراتو

 البيان م.
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

قيمة 
(T) 

قيمة 
(Sig.) 

 الرتبة

1 
تحسػػػػػػنت قػػػػػػدراتي فػػػػػػي عػػػػػػرض 

 اآلخريف.األفكار عمى 
3.834 0.925 76.68 11.42 0.000 2 

2 
أسػػػػػػيمت الجامعػػػػػػة فػػػػػػي تنميػػػػػػة 
الطبلقػػة لػػػدم فػػي التحػػػدث مػػػع 

 اآلخريف.
3.865 0.938 77.30 12.31 0.000 1 

3 
أصبحت مف خػبلؿ تعممػي فػي 
الجامعػػػػػػػػػػػػػة أكثػػػػػػػػػػػػػر حساسػػػػػػػػػػػػػية 
 لممشكبلت التي قد تكاجيني.

3.548 1.06 70.96 1.43 0.152 7 

4 
ميػػػػكالن نحػػػػك أكسػػػػبتني الجامعػػػػة 

 المبادرة في عرض األفكار.
3.691 0.947 73.82 6.38 0.000 4 
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5 

منحنػػي أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس 
كالتػػػػػػػػػػػدريب الحريػػػػػػػػػػػة لعػػػػػػػػػػػرض 
أفكػػػػػػارم ممػػػػػػا انعكػػػػػػس إيجابػػػػػػان 

 عمى قدراتي االبداعية.

3.511 1.05 70.22 0.331 0.741 8 

6 

سػػػػاىمت المقػػػػررات كالمسػػػػاقات 
الدراسية التي درستيا بالجامعػة 

تنميػػػػػػػػة التفكيػػػػػػػػر العممػػػػػػػػي فػػػػػػػػي 
 السميـ لدم.

3.561 1.04 71.22 1.864 0.063 6 

7 
شػػػػجعني نظػػػػاـ الجامعػػػػة عمػػػػى 
تطبيػػػػػؽ أفكػػػػػارم ميمػػػػػا كمفنػػػػػي 

 األمر.
3.481 1.15 69.62 -0.53 0.600 10 

8 

تضػػػػػػػمنت المقػػػػػػػررات الدراسػػػػػػػية 
التي تمقيتيا مكضكعات عززت 
لػػػػػػػػدم التجديػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػي أسػػػػػػػػػمكب 

 حياتي.

3.510 1.03 70.20 0.306 0.760 9 

9 
أصبحت بعد التحاقي بالجامعة 

 أكثر تقببلن النتقاد اآلخريف.
3.679 1.02 73.58 5.56 0.000 5 

10 
اكتسػػػػػبت مػػػػػف خػػػػػبلؿ الجامعػػػػػة 
التعامػػػػػػػؿ بمركنػػػػػػػة كافيػػػػػػػة مػػػػػػػع 

 المشكبلت التي تكاجيني.
3.814 0.920 76.28 10.79 0.000 3 

  0.000 7.23 73.00 6.53 36.50 والمبادرة االبداع

 **(T( الجدولية عند درجات حرية )2.58( تساوي )0.01( ومستوى داللة )999) 
(  *T( الجدولية عند درجات حرية )1.96( تساوي )0.05( ومستوى داللة )999) 

( جاءت أقؿ مف مستكل الداللة .Sigأف معظـ قيـ االحتماؿ ) (5. 4رقـ )يتضح مف الجدكؿ 
( الجدكلية عند درجات حرية Tأكبر مف قيمة )( المحسكبة T(، ككانت معظـ قيـ )0.05)
(، كبالتالي فإف معظـ المتكسطات الحسابية دالة إحصائيان كلـ يصؿ لممتكسط االفتراضي 999)
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كرغـ أف ىناؾ خمس فقرات غير دالة  ( المحسكبة مكجبة،T(، كجاءت معظـ قيـ )3.5)
(، كىذا 0.05مف مستكل الداللة ) إحصائيان، إال أف قيمة االحتماؿ عمى الدرجة الكمية جاءت أقؿ

أم أنو يجب قبكؿ الفرض الفرعي الثاني: تقكـ جامعة االستقبلؿ  يشير إلى قبكؿ الفرضية،
 %(.70لدل طمبتيا مستكل أعمى مف ) كالمبادرة االبداع بدكرىا في تنمية

 في لدم الطبلقة تنمية في الجامعة ( بالمرتبة األكلى كتنص عمى )أسيمت2كجاءت الفقرة رقـ )
(، كالتي 1%(، يمييا بالمرتبة الثانية الفقرة رقـ )77.30اآلخريف(، بكزف نسبي ) مع التحدث

%(، ككانت 76.68اآلخريف(، بكزف نسبي ) عمى األفكار عرض في قدراتي تنص عمى )تحسنت
 ميما أفكارم تطبيؽ عمى الجامعة نظاـ ( ذات المرتبة األخيرة كتنص عمى )شجعني7الفقرة رقـ )

 %(.69.62األمر(، بكزف نسبي ) كمفني

( جاءت غير دالة إحصائيان، 8، ك7، ك6، ك5، ك3كما يتضح مف الجدكؿ بأف الفقرات رقـ )
(، كلعؿ ذلؾ يرجع إلى عدة عكامؿ أىميا أف 3.5بمعنى أف المتكسط كصؿ لدرجة الحياد )

مرتبطة باكتساب  ، كىي أيضان اإلبداع غالبان ما يككف مف خبلؿ أنشطة لـ تمارسيا الجامعة
، كذلؾ فإف الطمبة أنفسيـ يجب أف يككف لدييـ بعض المعرفة كنكعيتيا كباالنتاج المعرفي

 الميارات التي تساعد في تنمية اإلبداع كالمبادرة.

كيتضح مف الجدكؿ أف معظـ األكزاف النسبية جاءت أعمى مف المتكسط، كتستنتج الباحثة مف 
تنمية االبداع لدل الطمبة مف حيث المركنة كاألصالة ذلؾ أف جامعة االستقبلؿ تسعى ل

كالحساسية لممشكبلت كقبكؿ المخاطرة، كالميؿ إلى التفاصيؿ كاالفاضة في جمع المعمكمات 
كالبيانات حكؿ المكاقؼ التي تكاجو الطمبة، كيعد التفكير كاالبداع مف أىـ أىداؼ التربية 

رات االبداعية لدل طمبتيا مف خبلؿ اعداد كالتنشئة، كتتضمف أىداؼ الجامعة تعزيز الميا
مقررات تعتمد عمى المكضكعات كالمكاقؼ االبداعية، إضافة إلى أف الجامعة تيتـ بتصميـ 
أساليب تقكيـ في االبداع، كذلؾ فإف أعضاء ىيئة التدريس كبيئة الجامعة تتيح الفرص لمطمبة في 

 صيمة كبطرؽ ابداعية.إجراء الحكارات كتبادؿ المعمكمات كصياغة األفكار األ

الطمبة عمى المبادرة كالتحدث بطبلقة أماـ اآلخريف، خاصةن  عمى تشجيعالجامعة  كيتضح حرص
كأف الطبلقة بحاجة إلى معمكمات كقدرات في عرض األفكار كالحكار، كألجؿ ذلؾ تجرم الجامعة 
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كاالبداع لدل عدة برامج كأنشطة المنيجية سكاء أكانت أكاديمية أك عسكرية تبعث الحماس 
ميا في المكاقؼ التي يتعرضكف ليا، لكف يتضح مف الطمبة، كتثير قدراتيـ كمعارفيـ الستخدا

النتائج أف ىناؾ حاجة ألف تيتـ الجامعة ببعض البرامج كاألنشطة التي تساعد في تنمية اإلبداع 
 ف دالة إحصائيان.( فقرات كصمت لدرجة الحياد، كلـ تك5كالمبادرة لدل الطمبة، خاصةن كأف ىناؾ )

: ما دور جامعة االستقالل في تنمية تحميل المشكالت نتائج السؤال الثالث ومناقشتيا 4.6
 واتخاذ القرارات لدى طمبتيا؟

لئلجابة عف السؤاؿ الثالث قامت الباحثة باختبار الفرضية الفرعية الثالثة باستخداـ اختبار )ت( 
فقرات المجاؿ الثالث كالدرجة الكمية لفقراتو، ( لجميع One Sample T testلمعينة الكاحدة )
 -( يكضح النتائج:6. 4كالجدكؿ رقـ )

تقوم جامعة االستقالل بدورىا في تنمية تحميل المشكالت واتخاذ القرارات لدى طمبتيا مستوى 
 %(.70أعمى من )

 
 ( لفقرات المجال الثالث والدرجةOne Sample T test: يوءح نتائج اختبار )6. 4جدول 

 .الكمية لفقراتو

 البيان م.
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

قيمة 
(T) 

قيمة 
(Sig.) 

 الرتبة

1 
أسػػػػيمت الجامعػػػػة فػػػػي تحسػػػػيف 
تػػػػػػػػػػػػػػكجيي اإليجػػػػػػػػػػػػػػابي نحػػػػػػػػػػػػػػك 

 المشكبلت.
3.803 0.929 76.06 10.31 0.000 2 

2 
شػػػجعتني الجامعػػػة عمػػػى جمػػػع 
المعمكمػػػػػػػػػات حػػػػػػػػػكؿ المكاقػػػػػػػػػؼ 

 أتعرض ليا.كالمشكبلت التي 
3.733 0.985 74.66 7.50 0.000 3 

3 
تضػػػػػػػػػمنت مقػػػػػػػػػررات الجامعػػػػػػػػػة 
مكاقػػػػػػػػػػؼ كاقعيػػػػػػػػػػة لممشػػػػػػػػػػكبلت 

3.506 1.073 70.12 0.177 0.860 10 
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 كسبؿ عبلجيا.

4 
أكسػػػػبتني الجامعػػػػة قػػػػدرات فػػػػي 
تحديػػػػػػد بػػػػػػدائؿ كثيػػػػػػرة مرتبطػػػػػػة 

 بالمشكمة التي تكاجيني.
3.578 0.970 71.56 2.54 0.011 7 

5 
الجامعػػػة فػػػي تحديػػػد سػػػاعدتني 

 بديؿ مناسب لمشكبلتي.
3.520 0.981 70.40 0.645 0.519 8 

6 
أصبحت في الجامعة أكثر دقة 

 في اتخاذ القرارات.
3.846 0.955 76.92 11.46 0.000 1 

7 
أسػػػػيمت الجامعػػػػة فػػػػي تحسػػػػيف 
مسػػتكل مخػػاطرتي عنػػد تطبيػػؽ 

 قراراتي.
3.692 0.998 73.84 6.08 0.000 5 

8 
ىيئة التدريس ساعدني أعضاء 

كالتدريب في إعداد خطط تنفيذ 
 القرارات التي أتخذىا.

3.516 1.04 70.32 0.485 0.628 9 

9 

شػػػجعتني الجامعػػػة عمػػػى تقػػػكيـ 
القػػػػػػػػػػػػػػػػرارات التػػػػػػػػػػػػػػػػي أتخػػػػػػػػػػػػػػػػذىا 
كاالسػػػػػتفادة منيػػػػػا فػػػػػي مكاقػػػػػػؼ 

 مستقبمية.

3.706 0.945 74.12 6.90 0.000 4 

10 

مكنتنػػػػػػي الجامعػػػػػػة مػػػػػػف اتخػػػػػػاذ 
المطمكبػة مػف القرارات بالسػرعة 

خػػػػػبلؿ المفاضػػػػػمة الجيػػػػػدة بػػػػػيف 
 البدائؿ المتاحة.

3.675 0.949 73.50 5.83 0.000 6 

  0.000 7.10 73.20 7.01 36.60 القرارات واتخاذ المشكالت تحميل

( **T( الجدولية عند درجات حرية )2.58( تساوي )0.01( ومستوى داللة )999) 
(  *T( الجدولية عند درجات حرية )999 )( 1.96( تساوي )0.05ومستوى داللة) 
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( جاءت أقؿ مف مستكل الداللة .Sigأف معظـ قيـ االحتماؿ ) (6. 4رقـ )يتضح مف الجدكؿ 
( الجدكلية عند درجات حرية T( المحسكبة أكبر مف قيمة )T(، ككانت معظـ قيـ )0.05)
لممتكسط االفتراضي (، كبالتالي فإف معظـ المتكسطات الحسابية دالة إحصائيان كلـ يصؿ 999)
( المحسكبة مكجبة، أم أنو يجب قبكؿ الفرض الفرعي الثالث: T(، كجاءت معظـ قيـ )3.5)

تقكـ جامعة االستقبلؿ بدكرىا في تنمية تحميؿ المشكبلت كاتخاذ القرارات لدل طمبتيا مستكل 
كلى، ( حظيت عمى المرتبة األ6%(. كيتضح مف الجدكؿ أيضان أف الفقرة رقـ )70أعمى مف )

%(، يمييا 76.92القرارات(، بكزف نسبي ) اتخاذ في دقة أكثر الجامعة في كتنص عمى )أصبحت
 نحك اإليجابي تكجيي تحسيف في الجامعة (، كتنص عمى )أسيمت1بالمرتبة الثانية الفقرة رقـ )
( بالمرتبة األخيرة كتنص عمى 3%(. بينما جاءت الفقرة رقـ )76.06المشكبلت(، بكزف نسبي )

%(، 70.12عبلجيا(، بكزف نسبي ) كسبؿ لممشكبلت كاقعية مكاقؼ الجامعة مقررات )تضمنت
 كيتضح أف معظـ األكزاف النسبية جاءت أعمى مف المتكسط.

، كالتي تتعمؽ بتضمف المقررات الدراسية (3كجاءت بعض الفقرات غير دالة خاصةن الفقرة رقـ )
ذلؾ يرجع إلى اىتماـ المقررات بالجكانب النظرية مكاقؼ كاقعية لممشكبلت كسبؿ عبلجيا، كلعؿ 

( أيضان غير دالة كالتي 5عمى حساب الجكانب الكاقعية كالتطبيقية، ككذلؾ جاءت الفقرة رقـ )
تتعمؽ ببدائؿ المشكمة، كىنا يتضح أف ىناؾ حاجة إلى تحسيف ميارات الطمبة في تحديد بدائؿ 

متكسط غير داؿ إحصائيان، كالتي تتعمؽ تخطيط ( ب8كحمكؿ لممشكبلت، كما جاءت الفقرة رقـ )
عممية تنفيذ القرار، كبالتالي فإف الجامعة مطالبة بأف تساعد الطمبة في اعداد الخطط كسبؿ 

 تطبيقيا.

تنشئة الطمبة التي تكلي أىمية لجامعة االستقبلؿ مف الجامعات كتؤكد ىذه النتيجة عمى أف 
نب األمنية كاإلدارية كالنفسية كالحياتية كاالجتماعية في كتككيف شخصياتيـ ككنيا تكازم بيف الجكا

مقرراتيا كطبيعة برامجيا األكاديمية كاألمنية، كىذه الجكانب تعزز تكجو الطالب نحك المشكمة 
كتجعمو أكثر قدرة عمى قراءة كتحميؿ الكاقع، كبالتالي تحديد بدائؿ تناسب المشكمة، كالعمؿ عمى 

ج المشكبلت، كما إف مقررات الجامعة تحتكم عمى مكضكعات اختيار البديؿ المناسب لعبل
تتعمؽ بحؿ المشكبلت، كيقكـ أعضاء ىيئة التدريس باستخداـ استراتيجيات تدريس تتناسب مع 

جيؿ المستقبؿ كيجب  تكلي أىمية لطمبتيا باعتبارىـطبيعة المشكبلت، خاصةن كأف إدارة الجامعة 
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تحدياتو كمشكبلتو، لذا تتيح الفرصة إلقامة الفعاليات تييئتيـ عمى أساس مكاجية المستقبؿ ك 
 كاألنشطة اليادفة لتعزيز قدرات الطمبة عمى عبلج المشكبلت.

: ما دور جامعة االستقالل في تنمية االعداد والتدريب نتائج السؤال الرابع ومناقشتيا 4.7
 وتحمل المسؤولية لدى طمبتيا؟

تبار الفرضية الفرعية الرابعة باستخداـ اختبار )ت( لئلجابة عف السؤاؿ الرابع قامت الباحثة باخ
( لجميع فقرات المجاؿ الرابع كالدرجة الكمية لفقراتو، One Sample T testلمعينة الكاحدة )
 -( يكضح النتائج:7. 4كالجدكؿ رقـ )

تقوم جامعة االستقالل بدورىا في تنمية االعداد والتدريب وتحمل المسؤولية لدى طمبتيا 
 %(.70أعمى من )مستوى 

( لفقرات المجال الرابع والدرجة One Sample T test: يوءح نتائج اختبار )7. 4جدول 
 .الكمية لفقراتو

 البيان م.
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

قيمة 
(T) 

قيمة 
(Sig.) 

 الرتبة

1 
شػػػػجعتني الجامعػػػػة عمػػػػى تقبػػػػؿ 

 العمؿ التطكعي.
3.949 0.985 78.98 14.42 0.000 6 

2 
كفػػػػػرت لػػػػػي الجامعػػػػػة تػػػػػدريبات 

 أكسبتني ميارات جديدة.
3.883 1.07 77.66 11.36 0.000 8 

3 
عممنػػػػي التػػػػدريب فػػػػي الجامعػػػػة 

 االستغبلؿ األمثؿ لمكقت.
3.989 1.03 79.78 15.06 0.000 2 

4 
سػػػػاعدني التػػػػدريب خػػػػبلؿ فتػػػػرة 
دراسػػػػتي عمػػػػى تحقيػػػػؽ النجػػػػاح 

 كالتميز.
3.620 1.1 72.40 3.46 0.001 9 

5 
سػػػػػػػاعدني التػػػػػػػدريب العسػػػػػػػكرم 
الذم منحتني إيػاه الجامعػة فػي 

3.983 0.991 79.66 15.42 0.000 3 
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المحافظػػػػة عمػػػػى اليػػػػدكء أثنػػػػاء 
 مكاجية الضغكط.

6 
عػػػػزز لػػػػدم التػػػػدريب العسػػػػكرم 
فػػػػػي الجامعػػػػػة حسػػػػػف اسػػػػػتخداـ 

 األجيزة الحديثة.
3.484 1.19 69.68 -0.42 0.671 10 

7 
عمػػى تحمػػؿ  شػػجعتني الجامعػػة

المسػػؤكلية عػػف تصػػرفاتي أمػػاـ 
 اآلخريف.

3.982 0.982 79.64 15.52 0.000 4 

8 
سػػػاعدتني الجامعػػػة عمػػػى تقبػػػؿ 

 العمؿ ضمف مجمكعة.
4.013 0.986 80.26 16.50 0.000 1 

9 
تعممػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػبلؿ نظػػػػػػػػػاـ 
الجامعػػة أف أكػػكف مضػػحيان مػػف 

 أجؿ المجمكعة.
3.978 0.998 79.56 15.14 0.000 5 

10 
سػػػػػػػػػػػػاعدتني الجامعػػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػػى 
المكازنػػة بػػيف الشػػدة كالمػػيف فػػػي 

 مكاجية المكاقؼ كالتحديات.
3.917 0.970 78.34 13.60 0.000 7 

  0.000 16.90 77.60 7.11 38.80 المسؤولية وتحمل التدريب

( **T( الجدولية عند درجات حرية )2.58( تساوي )0.01( ومستوى داللة )999) 
(  *T الجدولية عند )( 1.96( تساوي )0.05( ومستوى داللة )999درجات حرية) 

( جاءت أقؿ مف مستكل الداللة .Sigأف معظـ قيـ االحتماؿ ) (7. 4رقـ )يتضح مف الجدكؿ 
( الجدكلية عند درجات حرية T( المحسكبة أكبر مف قيمة )T(، ككانت معظـ قيـ )0.05)
إحصائيان كلـ يصؿ لممتكسط االفتراضي (، كبالتالي فإف معظـ المتكسطات الحسابية دالة 999)
( المحسكبة مكجبة، أم أنو يجب قبكؿ الفرض الفرعي الرابع: تقـك T(، كجاءت معظـ قيـ )3.5)

جامعة االستقبلؿ بدكرىا في تنمية االعداد كالتدريب كتحمؿ المسؤكلية لدل طمبتيا مستكل أعمى 
 %(.70مف )
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 جاءت بالمرتبة األكلى كتنص عمى )ساعدتني (8كيتضح مف الجدكؿ السابؽ أف الفقرة رقـ )
%(، يمييا بالمرتبة الثانية الفقرة 80.26مجمكعة(، بكزف نسبي ) ضمف العمؿ تقبؿ عمى الجامعة
لمكقت( بكزف نسبي  األمثؿ االستغبلؿ الجامعة في التدريب (، كتنص عمى )عممني3رقـ )

كتنص عمى ت غير دالة إحصائيان، ككان( بالمرتبة األخيرة 6%(، كجاءت الفقرة رقـ )79.78)
الحديثة(، بكزف نسبي  األجيزة استخداـ حسف الجامعة في العسكرم التدريب لدم )عزز

(69.68.)% 

ككانت األكزاف النسبية أعمى مف المتكسط لكافة الفقرات، كيتضح أف جامعة االستقبلؿ تعزز لدل 
ات األمينة، فعمى كؿ فرد تحمؿ طمبتيا تحمؿ المسؤكلية، كلعؿ ذلؾ يرجع إلى طبيعة المؤسس

مسؤكلياتو تجاه نفسو كتجاه اآلخريف، كأف يقدـ المساعدة لآلخريف بشكؿ طكعي، كىناؾ مقررات 
دراسية تتضمف مكضكعات تتعمؽ بالعمؿ التطكعي، كتحمؿ المسؤكلية، كذلؾ فإف البرامج 

ستقبلؿ تسيـ بشكؿ ممحكظ األكاديمية كالتدريبات العسكرية كطبيعة اعداد الطمبة داخؿ جامعة اال
في تغيير ميكؿ كاتجاىات الطمبة نحك المبادرة كاالستعداد لمميمات كالتدريب عمى تطكير الذات 

 كالميارات كالقدرات الشخصية، كتحمؿ المسؤكلية عف كافة األفعاؿ كاألقكاؿ الصادرة.

التأثير في : ما دور جامعة االستقالل في تنمية نتائج السؤال الخامس ومناقشتيا 4.8
 اآلخرين لدى طمبتيا؟

لئلجابة عف السؤاؿ الخامس قامت الباحثة باختبار الفرضية الفرعية الخامسة باستخداـ اختبار 
( لجميع فقرات المجاؿ الخامس كالدرجة الكمية One Sample T test)ت( لمعينة الكاحدة )
 -( يكضح النتائج:8. 4لفقراتو، كالجدكؿ رقـ )

االستقالل بدورىا في تنمية التأثير في اآلخرين لدى طمبتيا مستوى أعمى من تقوم جامعة 
(70.)% 
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( لفقرات المجال الخامس والدرجة One Sample T test: يوءح نتائج اختبار )8. 4جدول 
 .الكمية لفقراتو

 البيان م.
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

قيمة 
(T) 

قيمة 
(Sig.) 

 الرتبة

1 
سػػػػػػػاعدتني الجامعػػػػػػػة عمػػػػػػػى أف 

 أككف قدكة لزمبلئي.
4.015 0.955 80.30 17.07 0.000 1 

2 
زكدتنػػػي الجامعػػػة بميػػػارات فػػػي 

 قراءة أفكار اآلخريف بذكاء.
3.694 1.01 73.88 6.07 0.000 7 

3 
شجعني أعضاء ىيئػة التػدريس 
كالتػػػػػػػػػػػػدريب عمػػػػػػػػػػػػى االىتمػػػػػػػػػػػػاـ 

 بمشاعر اآلخريف.
3.539 1.10 70.78 1.140 0.254 10 

4 
أسػػيمت المقػػررات الدراسػػية فػػي 
الجامعػػػػػػػػة فػػػػػػػػي رفػػػػػػػػع مسػػػػػػػػتكل 

 الميارات االجتماعية لدم.
3.649 1.01 72.98 4.68 0.000 8 

5 

أسػػيمت المقػػررات الدراسػػية فػػي 
حثػػػػػػػي عمػػػػػػػى التفكيػػػػػػػر بطػػػػػػػرؽ 
مختمفػػة، كالمركنػػة فػػي التعامػػؿ 

 مع اآلخريف.

3.710 0.956 74.20 6.94 0.000 5 

6 
الجامعػػة ميػػارات فػػي أكسػػبتني 

بنػػػاء عبلقػػػات اجتماعيػػػة جيػػػدة 
 مع زمبلئي كأساتذتي.

3.872 0.971 77.44 12.12 0.000 3 

7 
تعممػػػػػت مػػػػػف خػػػػػبلؿ المقػػػػػررات 
الدراسػػػػػػػػػػػػػية اختيػػػػػػػػػػػػػار الكقػػػػػػػػػػػػػت 

 المناسب لمساعدة اآلخريف.
3.697 0.979 73.94 6.364 0.000 6 

 2 0.000 12.99 77.94 0.966 3.897شػػػػػػػػػػػػػجعتني الجامعػػػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػػػى  8
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 مساعدة المحتاجيف لخدماتي.

9 
أسػػػػيمت الجامعػػػػة فػػػػي تحسػػػػيف 
قػػػػػػػدراتي عمػػػػػػػى إشػػػػػػػاعة الجػػػػػػػك 

 اإليجابي لدل اآلخريف.
3.788 0.990 75.76 9.200 0.000 4 

10 
تعرفت مف خػبلؿ الجامعػة إلػى 
كسػػػائؿ لحفػػػظ كرامػػػة اآلخػػػريف، 

 كالدفاع عف حقكقيـ.
3.563 1.01 71.26 1.976 0.048 9 

  0.000 11.36 74.84 6.75 37.42 اآلخرين في التأثير

( **T( الجدولية عند درجات حرية )2.58( تساوي )0.01( ومستوى داللة )999) 
(  *T( الجدولية عند درجات حرية )1.96( تساوي )0.05( ومستوى داللة )999) 

( جاءت أقؿ مف مستكل الداللة .Sigأف معظـ قيـ االحتماؿ ) (8. 4رقـ )يتضح مف الجدكؿ 
( الجدكلية عند درجات حرية T( المحسكبة أكبر مف قيمة )T(، ككانت معظـ قيـ )0.05)
(، كبالتالي فإف معظـ المتكسطات الحسابية دالة إحصائيان كلـ يصؿ لممتكسط االفتراضي 999)
( المحسكبة مكجبة، أم أنو يجب قبكؿ الفرض الفرعي الخامس: T(، كجاءت معظـ قيـ )3.5)

 مف أعمى مستكل طمبتيا لدل اآلخريف في التأثير تنمية في بدكرىا االستقبلؿ جامعة تقـك
(70.)% 

( ذات 1كيتضح مف الجدكؿ السابؽ أف األكزاف النسبية جاءت مرتفعة، حيث كانت الفقرة رقـ )
لزمبلئي(، بكزف نسبي  قدكة أككف أف عمى الجامعة المرتبة األكلى كالتي نصيا )ساعدتني

 مساعدة عمى الجامعة (، كالتي نصيا )شجعتني8بالمرتبة الثانية الفقرة رقـ )%(، يمييا 80.30)
( ذات المرتبة 3%(، بينما جاءت الفقرة رقـ )77.94لخدماتي(، كجاءت بكزف نسبي ) المحتاجيف
كتنص عمى (، 3.5ككانت غير دالة أم أف المتكسط الحسابي كصؿ لدرجة الحياد )األخيرة 
اآلخريف(، بكزف نسبي  بمشاعر االىتماـ عمى كالتدريب التدريس ىيئة أعضاء )شجعني

، كلعؿ االىتماـ بمشاعر اآلخريف بحاجة إلى مقررات نفسية كمقررات تتعمؽ بالذكاء %(70.78)
الكجداني كىي غير متكفرة بالجامعة، كذلؾ فإف العمؿ األمني كالعسكرم يفترض تغميب المصمحة 
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، كيتضح أف جميع األكزاف النسبية فيـ اآلخريف كمشاعرىـ العامة، كتنفيذ األكامر أكثر مف
 جاءت أعمى مف المتكسط.

الباحثة بأف الجامعة تيتـ بأبعاد مختمفة مف القيادة كمنيا التأثير في اآلخريف، خاصةن كأف  كتعزك
األجيزة األمنية  لمعامميف فيطبلب جامعة االستقبلؿ بحاجة لصقؿ الميارات كتشكيؿ الشخصية 

، كىي مف المياـ التي يجب أف يتمتع التي سيمتحقكف بيا بعد تخرجيـ عة لمسمطة الفمسطينيةالتاب
فييا الفرد بقدرة عمى التأثير في اآلخريف، كالتأثير في اآلخريف مف الميارات األساسية لبناء القائد 

كعممت في مختمؼ المراحؿ  الناجح، لذا اىتمت الجامعة بمكضكعات التأثير في اآلخريف،
ميارة عبر برامج كأنشطة مختمفة منيا تككيف المجمكعات الطبلبية عمى تعزيز ىذه ال الدراسية

، إضافة إلى كجكد قادة داخؿ الحـر الجامعي كتكميفيـ بمياـ تتطمب الجماعية كركح التعاكف
 .مؤثريف يمثمكف قدكة لمطمبة

ة العالقات : ما دور جامعة االستقالل في تنمينتائج السؤال السادس ومناقشتيا 4.9
 اإلنسانية لدى طمبتيا؟

لئلجابة عف السؤاؿ السادس قامت الباحثة باختبار الفرضية الفرعية السادسة باستخداـ اختبار 
( لجميع فقرات المجاؿ السادس كالدرجة الكمية One Sample T test)ت( لمعينة الكاحدة )
 -( يكضح النتائج:9. 4لفقراتو، كالجدكؿ رقـ )

االستقالل بدورىا في تنمية العالقات اإلنسانية لدى طمبتيا مستوى أعمى من تقوم جامعة 
(70.)% 
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( لفقرات المجال السادس والدرجة One Sample T test: يوءح نتائج اختبار )9. 4جدول 
 .الكمية لفقراتو

 البيان م.
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

قيمة 
(T) 

قيمة 
(Sig.) 

 الرتبة

1 
شػػػػػجعتني الجامعػػػػػة عمػػػػػى تفسػػػػػير أفكػػػػػار 

 اآلخريف قبؿ محاكرتيـ.
3.710 0.955 74.20 6.951 0.000 7 

2 
اكتسػػبت مػػف خػػبلؿ الدراسػػة كالتػػدريب فػػي 

 الجامعة ميارات في االتصاؿ الفعاؿ.
3.679 0.967 73.58 5.854 0.000 9 

3 
أكسػبتني الجامعػة ميػارات فػي فػف الحػكار 

 مع اآلخريف.
3.727 0.968 74.54 7.414 0.000 5 

4 
أكسػػػػػػػػبتني الجامعػػػػػػػػة ميػػػػػػػػارات فػػػػػػػػي إدارة 

 االجتماعات كالنقاشات.
3.578 1.03 71.56 2.397 0.017 10 

 6 0.000 6.775 74.34 1.01 3.717 عممتني الجامعة طرؽ بناء فريؽ عمؿ. 5

6 
شػػػػػػػجعتني الجامعػػػػػػػة عمػػػػػػػى تنفيػػػػػػػذ أكامػػػػػػػر 

 الرؤساء.
4.068 0.990 81.36 18.14 0.000 1 

7 
شجعتني الجامعة عمػى قيػادة فريػؽ العمػؿ 

 بإيجابية.
3.905 0.980 78.10 13.07 0.000 2 

8 
أكسػبتني الجامعػػة ميػارات فػػي كسػػب كالء 

 المرؤكسيف.
3.849 1.01 76.98 10.93 0.000 3 

9 
شػػػػػجعني أعضػػػػػاء ىيئػػػػػة التػػػػػدريس عمػػػػػػى 

 معرفة احتياجات المرؤكسيف.
3.682 0.998 73.64 5.77 0.000 8 

10 
أكسػػبتني الجامعػػة ميػػارات تبػػادؿ األفكػػار 

 كقبكؿ التنكع كاالختبلؼ في الرأم.
3.762 0.962 75.24 8.62 0.000 4 

  0.000 12.11 75.36 6.99 37.68 اإلنسانية العالقات

( **T( الجدولية عند درجات حرية )2.58( تساوي )0.01( ومستوى داللة )999) 
(  *T الجدولية عند درجات حرية )(1.96( تساوي )0.05( ومستوى داللة )999) 

( جاءت أقؿ مف مستكل الداللة .Sigأف جميع قيـ االحتماؿ ) (9. 4رقـ )يتضح مف الجدكؿ 
( الجدكلية عند درجات حرية T( المحسكبة أكبر مف قيمة )T(، ككانت جميع قيـ )0.05)
(، كبالتالي فإف جميع المتكسطات الحسابية دالة إحصائيان كلـ يصؿ لممتكسط االفتراضي 999)
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( المحسكبة مكجبة، أم أنو يجب قبكؿ الفرض الفرعي السادس: T(، كجاءت معظـ قيـ )3.5)
 مف أعمى مستكل طمبتيا لدل اإلنسانية العبلقات تنمية في بدكرىا االستقبلؿ جامعة تقكـ
(70.)% 

 ( عمى المرتبة األكلى كتنص عمى )شجعتني6الجدكؿ أيضان حصكؿ الفقرة رقـ )كيتضح مف 
%(، يمييا بالمرتبة الثانية الفقرة رقـ 81.36الرؤساء(، بكزف نسبي ) أكامر تنفيذ عمى الجامعة

بإيجابية(، بكزف نسبي  العمؿ فريؽ قيادة عمى الجامعة (، كتنص عمى )شجعتني7)
 الجامعة (، بالمرتبة األخيرة كتنص عمى )أكسبتني4رقـ ) %(، بينما جاءت الفقرة78.10)

 %(.71.56كالنقاشات(، بكزف نسبي ) االجتماعات إدارة في ميارات

كيتضح مف الجدكؿ أيضان أف جميع األكزاف النسبية جاءت أعمى مف المتكسط، كبالتالي فإف 
جامعة االستقبلؿ تيتـ بتنمية العبلقات اإلنسانية، كذلؾ مف خبلؿ برامج كآليات كسياسات 

عضك ىيئة التدريس بالجامعة يسعى إلقامة عبلقات مع ىذه النتيجة تؤكد بأف كاضحة، حيث إف 
ؾ فإف الجامعة تقيـ عدة برامج كأنشطة تقـك عمى أساس بناء فرؽ العمؿ، كىذا يعزز طمبتو، كذل

عبلقة الطمبة بأنفسيـ، كعبلقتيـ بمحيطيـ، كعبلقتيـ بإدارة الجامعة كاألكاديمييف كالعسكرييف، 
كىذا مف شأنو تعزيز ميارات كمبادئ العبلقات اإلنسانية داخؿ الطمبة، لذا كاف دكر الجامعة 

 في ذلؾ. كاضحان 

: ما دور جامعة االستقالل في تنمية التقدير والحماس نتائج السؤال السابع ومناقشتيا 4.10
 والتحفيز لدى طمبتيا؟

لئلجابة عف السؤاؿ السابع قامت الباحثة باختبار الفرضية الفرعية السابعة باستخداـ اختبار )ت( 
ابع كالدرجة الكمية لفقراتو، ( لجميع فقرات المجاؿ السOne Sample T testلمعينة الكاحدة )
 -( يكضح النتائج:10. 4كالجدكؿ رقـ )

تقوم جامعة االستقالل بدورىا في تنمية التأثير في اآلخرين لدى طمبتيا مستوى أعمى من 
(70.)% 
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( لفقرات المجال السابع One Sample T test: يوءح نتائج اختبار )10. 4جدول 
 .والدرجة الكمية لفقراتو

 البيان م.
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

قيمة 
(T) 

قيمة 
(Sig.) 

 الرتبة

1 
أكسػػبتني الجامعػػة ميػػارات فػػي 
جػػػػػػػػػػػػػػػػذب انتبػػػػػػػػػػػػػػػػاه اآلخػػػػػػػػػػػػػػػػريف 

 كاستثارتيـ.
3.791 0.955 75.82 9.635 0.000 7 

2 
شػػػػػجعتني الجامعػػػػػة عمػػػػػى بػػػػػث 
 ركح الدفاع الذاتي عف النفس.

3.868 1.01 77.36 11.56 0.000 4 

3 
أكسػػػػػػػػػبتني الجامعػػػػػػػػػة ميػػػػػػػػػارات 

 تميزني عف اآلخريف.
3.808 0.994 76.16 9.798 0.000 5 

4 
شجعني أعضاء ىيئػة التػدريس 
عمػػػػػػى متابعػػػػػػة كافػػػػػػة األعمػػػػػػاؿ 

 التي أقكـ بيا.
3.577 1.07 71.54 2.279 0.023 10 

5 
أكسػػبتني الجامعػػة ميػػارات فػػي 

 تحفيز اآلخريف.
3.734 0.974 74.68 7.599 0.000 8 

6 

أسػػػػيمت الجامعػػػػة فػػػػي تحسػػػػيف 
ميػػػػػػػػػاراتي فػػػػػػػػػي فيػػػػػػػػػـ قػػػػػػػػػدرات 
اآلخػػػػػػػػريف كقيػػػػػػػػادتيـ لتحسػػػػػػػػيف 

 قدراتيـ.

3.715 0.988 74.30 6.879 0.000 9 

7 
أسػػػيمت الجامعػػػة فػػػي اتجػػػاىي 
نحػػػػػػك تػػػػػػكخي السػػػػػػرية بػػػػػػبعض 

 األعماؿ التي أقكـ بيا.
4.042 0.986 80.84 17.39 0.000 2 

8 
بثػػػػػت الجامعػػػػػة لػػػػػدم الحماسػػػػػة 

 األمني.نحك العمؿ 
3.989 0.980 79.78 15.78 0.000 3 
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9 
شػػجعتني الجامعػػة عمػػى احتػػراـ 
 المؤسسات األمنية الفمسطينية.

4.114 1.00 82.28 19.40 0.000 1 

10 
شػػػػػػػػػػػجعتني بػػػػػػػػػػػرامج الجامعػػػػػػػػػػػة 
األكاديميػػػػػػػػػة كالتدريبيػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػى 

 التعمـ الذاتي.
3.796 1.05 75.92 8.920 0.000 6 

  0.000 15.20 76.86 7.14 38.43 والتحفيز والحماس التقدير

( **T( الجدولية عند درجات حرية )2.58( تساوي )0.01( ومستوى داللة )999) 
(  *T( الجدولية عند درجات حرية )1.96( تساوي )0.05( ومستوى داللة )999) 

( جاءت أقؿ مف مستكل الداللة .Sigقيـ االحتماؿ ) جميعأف  (10. 4رقـ )يتضح مف الجدكؿ 
( الجدكلية عند درجات حرية T( المحسكبة أكبر مف قيمة )T(، ككانت جميع قيـ )0.05)
(، كبالتالي فإف جميع المتكسطات الحسابية دالة إحصائيان كلـ يصؿ لممتكسط االفتراضي 999)
 ( المحسكبة مكجبة، أم أنو يجب قبكؿ الفرض الفرعي السابع:T(، كجاءت جميع قيـ )3.5)

 مف أعمى مستكل طمبتيا لدل التقدير كالحماس كالتحفيز تنمية في بدكرىا االستقبلؿ جامعة تقكـ
(70.)% 

كيتضح مف الجدكؿ أيضان أف األكزاف النسبية جاءت مرتفعة إلى حد ما، كذلؾ جاءت الفقرة رقـ 
الفمسطينية(،  األمنية المؤسسات احتراـ عمى الجامعة ( بالمرتبة األكلى، كنصيا )شجعتني9)

 في الجامعة (، كنصيا )أسيمت7%(، يمييا بالمرتبة الثانية الفقرة رقـ )82.28نسبي ) بكزف
%(، بينما 80.84بيا(، بكزف نسبي ) أقـك التي األعماؿ ببعض السرية تكخي نحك اتجاىي

 ىيئة أعضاء (، بالمرتبة األخيرة بيف فقرات المجاؿ السابع، كنصيا )شجعني4جاءت الفقرة رقـ )
 %(.71.54بيا(، كجاءت بكزف نسبي ) أقكـ التي األعماؿ كافة متابعة عمى التدريس

أف لجامعة االستقبلؿ دكر ميـ في تنمية التقدير كالحماس كالتحفيز لدل الطمبة، كتؤكد النتائج 
كلعؿ ذلؾ يرجع إلى تضمف مقررات الجامعة عمى مكضكعات تتعمؽ بالتقدير كالتحفيز، أما 

ت العسكرية كالبرامج األمنية كالدكرات المرافقة التي يخضع ليا بالنسبة لمحماس فإف التدريبا
الطمبة تعزز لدييـ الحماس كالمثابرة كالتفاني في أداء الخدمة كالميمة، كذلؾ فإف أعضاء ىيئة 
ثارة الطمبة نحك ذلؾ، كذلؾ تقيـ إدارة  التدريس يكلكف أىمية بالغة لمتحفيز كالتقدير كالحماس، كا 
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األنشطة البلمنيجية اليادفة لتعزيز التقدير كالحماس، كتحفزىـ نحك التفاني الجامعة البرامج ك 
 كأداء المياـ بشكؿ مناسب كبأداء عالي كبكفاءة جيدة.

: ما دور جامعة االستقالل في تنمية الحذر والحكمة نتائج السؤال الثامن ومناقشتيا 4.11
 لدى طمبتيا؟

الفرضية الفرعية الثامنة باستخداـ اختبار )ت( لئلجابة عف السؤاؿ الثامف قامت الباحثة باختبار 
( لجميع فقرات المجاؿ الثامف كالدرجة الكمية لفقراتو، One Sample T testلمعينة الكاحدة )
 -( يكضح النتائج:11. 4كالجدكؿ رقـ )

تقوم جامعة االستقالل بدورىا في تنمية الحذر والحكمة لدى طمبتيا مستوى أعمى من 
(70.)% 

 
( لفقرات المجال الثامن والدرجة One Sample T test: يوءح نتائج اختبار )11. 4جدول 

 .الكمية لفقراتو

 البيان م.
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

قيمة 
(T) 

قيمة 
(Sig.) 

 الرتبة

1 
أسػػػػػيمت الجامعػػػػػة فػػػػػي ضػػػػػبط 

 انفعاالتي.
4.035 0.958 80.70 17.65 0.000 1 

2 
الجامعػػػػػػة قبػػػػػػكؿ عػػػػػػززت لػػػػػػدم 

 التحدم في التعميـ كالتدريب.
3.964 0.988 79.28 14.86 0.000 3 

3 
أسػػػػػيمت الجامعػػػػػة فػػػػػي قػػػػػدرتي 
عمػػػػػى اسػػػػػتغبلؿ حكاسػػػػػي كافػػػػػة 

 أثناء القياـ بميمة.
3.934 0.957 78.68 14.34 0.000 4 

4 
منحتنػػػػػػػػػػػػي الجامعػػػػػػػػػػػػة تػػػػػػػػػػػػػدريبان 
عسػػػػػػكريان لتػػػػػػكخي الحػػػػػػذر فػػػػػػي 

 المكاقؼ الصعبة.
3.805 1.06 76.10 9.08 0.000 7 
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5 
عززت المقػررات الدراسػية التػي 
أتمقاىا في الجامعة كفاءتي في 

 إدارة األزمات.
3.685 0.988 73.70 5.92 0.000 9 

6 

شجعني أعضاء ىيئػة التػدريس 
كالتدريب بالجامعة عمى تحكػيـ 
العقػػػػؿ فػػػػي كػػػػؿ المكاقػػػػؼ التػػػػي 

 تكاجيني.

3.850 0.975 77.00 11.35 0.000 5 

7 

ىيئة التدريس نصحني أعضاء 
كالتػػػػدريب بالجامعػػػػة عمػػػػى نقػػػػؿ 
معػػػػػارفي النظريػػػػػة إلػػػػػى ميػػػػػداف 

 العمؿ.

3.661 1.05 73.22 4.86 0.000 10 

8 
أسػػػػػػػيمت الجامعػػػػػػػة فػػػػػػػي رفػػػػػػػع 

 مستكل الحس األمني لدم.
3.977 0.974 79.54 15.48 0.000 2 

9 

تضػػػػػػػمنت المقػػػػػػػررات الدراسػػػػػػػية 
التػػػػػػػي درسػػػػػػػتيا فػػػػػػػي الجامعػػػػػػػة 
مكضكعات حكؿ تػكخي الحػذر 

 كالحكمة في التصرؼ.

3.760 1.01 75.20 8.11 0.000 8 

10 

سػػػػاىمت الجامعػػػػة فػػػػي منحػػػػػي 
فرصػػػػة عمػػػػى أف أصػػػػبح أكثػػػػر 
قدرة عمى التكيؼ مع متطمبات 

 المكاقؼ التي أتعرض ليا.

3.849 0.933 76.98 11.83 0.000 6 

  0.000 15.81 77.04 7.04 38.52 والحكمة الحذر

( **Tالجدولية عند درجات حرية ) (2.58( تساوي )0.01( ومستوى داللة )999) 
(  *T( الجدولية عند درجات حرية )1.96( تساوي )0.05( ومستوى داللة )999) 

( جاءت أقؿ مف مستكل الداللة .Sigأف معظـ قيـ االحتماؿ ) (11. 4رقـ )يتضح مف الجدكؿ 
( الجدكلية عند درجات حرية T( المحسكبة أكبر مف قيمة )T(، ككانت جميع قيـ )0.05)
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(، كبالتالي فإف جميع المتكسطات الحسابية دالة إحصائيان كلـ يصؿ لممتكسط االفتراضي 998)
( المحسكبة مكجبة، أم أنو يجب قبكؿ الفرض الفرعي الثامف: Tقيـ ) جميع(، كجاءت 3.5)

 %(.70) مف أعمى مستكل طمبتيا لدل كالحكمة الحذر تنمية في بدكرىا االستقبلؿ جامعة تقكـ

 ( عمى المرتبة األكلى كتنص عمى )أسيمت1كيتضح مف الجدكؿ أيضان حصكؿ الفقرة رقـ )
(، 8%(، يمييا بالمرتبة الثانية الفقرة رقـ )80.70انفعاالتي(، بكزف نسبي بمغ ) ضبط في الجامعة

%(، 79.54)لدم(، بكزف نسبي  األمني الحس مستكل رفع في الجامعة كتنص عمى )أسيمت
 التدريس ىيئة أعضاء ( بالمرتبة األخيرة كتنص عمى )نصحني7كذلؾ جاءت الفقرة رقـ )

 %(.73.22العمؿ(، بكزف نسبي ) ميداف إلى النظرية معارفي نقؿ عمى بالجامعة كالتدريب

جامعة االستقبلؿ تكازف بيف المقررات االجتماعية كالنفسية كاألمنية كالنتائج تؤكد عمى أف 
صصية، كىذا يساعد في تككيف الشخصية السكية القادرة عمى اتخاذ القرارات بحكمة كضبط كالتخ

االنفعاالت، كتكخي الحذر مف المكاقؼ كالمشكبلت التي تكاجو الطالب، كذلؾ فإف أعضاء ىيئة 
التدريس بالجامعة األكاديمييف كالعسكرييف يقكمكف بكاجبيـ في مجاؿ تنمية الحذر كالدقة كالحكمة 

 كىذا ما تبلحظو الباحثة مف خبلؿ عمميا بجامعة االستقبلؿ. أداء المياـ لدل الطمبة.في 

: ما دور جامعة االستقالل في تنمية الشجاعة والثبات نتائج السؤال التاسع ومناقشتيا 4.12
 لدى طمبتيا؟

)ت( لئلجابة عف السؤاؿ الثامف قامت الباحثة باختبار الفرضية الفرعية التاسعة باستخداـ اختبار 
( لجميع فقرات المجاؿ التاسع كالدرجة الكمية لفقراتو، One Sample T testلمعينة الكاحدة )
 -( يكضح النتائج:12. 4كالجدكؿ رقـ )

تقوم جامعة االستقالل بدورىا في تنمية الشجاعة والثبات لدى طمبتيا مستوى أعمى من 
(70.)% 
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( لفقرات المجال التاسع One Sample T test: يوءح نتائج اختبار )12. 4جدول 
 .والدرجة الكمية لفقراتو

 البيان م.
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

قيمة 
(T) 

قيمة 
(Sig.) 

 الرتبة

1 
أسػػػػػػيمت الجامعػػػػػػة فػػػػػػي تنميػػػػػػة 
 ركح المبادرة كالشجاعة لدم.

4.002 0.945 80.04 16.80 0.000 5 

2 

شجعني أعضاء ىيئػة التػدريس 
كالتػػػػػدريب فػػػػػي الجامعػػػػػة عمػػػػػى 
تحمػػػػػػػػػؿ الضػػػػػػػػػغكط كالمكاقػػػػػػػػػؼ 

 الصعبة.

3.980 0.986 79.60 15.39 0.000 6 

3 
أسػػيـ تػػدريبي فػػي الجامعػػة فػػي 

 تحسيف قدرتي عمى التحمؿ.
4.069 0.982 81.38 18.32 0.000 2 

4 

تضمف التدريب العسكرم الذم 
أتمقػػػػػػػاه فػػػػػػػي الجامعػػػػػػػة جكانػػػػػػػب 
منحتني الشجاعة كالثبات أثناء 

 المكاجية.

4.009 0.991 80.18 16.24 0.000 3 

5 

سػػاىـ التػػدريب العسػػكرم الػػذم 
أتمقػػػاه فػػػي الجامعػػػة فػػػي صػػػقؿ 
ميػػػػػاراتي فػػػػػي اسػػػػػتخداـ قػػػػػكتي 

 بحكمة.

3.917 0.951 78.34 13.86 0.000 10 

6 
سػػػػػاىمت التػػػػػدريبات العسػػػػػكرية 
التػػػي أتمقاىػػػا فػػػي الجامعػػػة فػػػي 
 تعزيز ثقتي بنفسي كبقدراتي.

3.928 0.984 78.56 13.76 0.000 8 

7 
عممتنػػػػػػػػي الجامعػػػػػػػػة أف أكػػػػػػػػكف 

 مقببلن عمى التحديات.
3.918 0.981 78.36 13.46 0.000 9 
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8 
أدركػػػػت قػػػػدراتي كمػػػػا لػػػػدم مػػػػف 
كفػػػػػػػػاءة مػػػػػػػػف خػػػػػػػػبلؿ ممارسػػػػػػػػة 

 التدريب العسكرم بالجامعة.
3.949 0.968 78.98 14.67 0.000 7 

9 
عػػكدتني الجامعػػة عمػػى الثبػػات 

 أماـ المحف.
4.004 1.01 80.08 15.77 0.000 4 

10 
شػػػػجعتني الجامعػػػػة عمػػػػى حػػػػب 
الػػكالء كاالنتمػػاء لممؤسسػػة التػػي 

 أنتمي إلييا.
4.172 0.975 83.44 21.79 0.000 1 

  0.000 21.16 79.90 7.40 39.95 والثبات الشجاعة

( **T( الجدولية عند درجات حرية )2.58( تساوي )0.01( ومستوى داللة )999) 
(  *T الجدولية )( 1.96( تساوي )0.05( ومستوى داللة )999عند درجات حرية) 

( جاءت أقؿ مف مستكل الداللة .Sigأف معظـ قيـ االحتماؿ ) (12. 4رقـ )يتضح مف الجدكؿ 
( الجدكلية عند درجات حرية T( المحسكبة أكبر مف قيمة )T(، ككانت جميع قيـ )0.05)
دالة إحصائيان كلـ يصؿ لممتكسط االفتراضي (، كبالتالي فإف جميع المتكسطات الحسابية 998)
( المحسكبة مكجبة، أم أنو يجب قبكؿ الفرض الفرعي التاسع: T(، كجاءت معظـ قيـ )3.5)

 %(.70) مف أعمى مستكل طمبتيا لدل كالثبات الشجاعة تنمية في بدكرىا االستقبلؿ جامعة تقكـ

 الكالء حب عمى الجامعة ني( بالمرتبة األكلى كتنص عمى )شجعت10كجاءت الفقرة رقـ )
%(، يمييا بالمرتبة الثانية الفقرة رقـ 83.44إلييا(، بكزف نسبي ) أنتمي التي لممؤسسة كاالنتماء

التحمؿ(، بكزف نسبي  عمى قدرتي تحسيف في الجامعة في تدريبي (، كتنص عمى )أسيـ3)
 العسكرم التدريب )ساىـ( بالمرتبة األخيرة كتنص عمى 5%(، بينما جاءت الفقرة رقـ )81.38)

 %(.78.34بحكمة(، بكزف نسبي ) قكتي استخداـ في مياراتي صقؿ في الجامعة في أتمقاه الذم

كيتضح مف الجدكؿ أف جميع األكزاف النسبية جاءت مرتفعة كىذا يدلؿ عمى اىتماـ جامعة 
لشجاعة االستقبلؿ إدارة كأعضاء ىيئة تدريس كتدريب عمى تعزيز كفاءة الطمبة في مجاؿ ا

كالثبات، كىذا يرجع إلى طبيعة العمكـ األمنية كالشرطية، فيي بحاجة إلى طمبة قادريف عمى 
تحمؿ المسؤكلية كعمى قدر عاؿ مف الشجاعة كالثبات، كذلؾ فإف ما تمنحو الجامعة مف مقررات 
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جامعة كتدريبات تحمؿ كافة جكانب الشجاعة كالثبات لدل الطمبة، كأنظمة القبكؿ كالتسجيؿ في ال
تأخذ بعيف االعتبار ىذا الجانب عند التحاؽ الطمبة، كمف تجد فيو القدرة عمى تحسيف شجاعتو 
كثباتو يككف لو حؽ األكلكية في القبكؿ. كىذه األسباب ترجع إلى أف قكل األمف كالشرطة تتعرض 

 لمكاقؼ صعبة كتتطمب شجاعة كثباتا.

ات داللة إحصائية بين متوسطات : ىل توجد فروق ذنتائج السؤال العاشر ومناقشتيا 4.13
تقديرات المبحوثين حول دور جامعة االستقالل في تنمية الكفاءة القيادية لدى طمبتيا 

 تعزى لمتغيرات: الجنس، والتخصص، والمستوى الدراسي؟

لئلجابة عف السؤاؿ العاشر استخدمت الباحثة اختبارات معممية مناسبة مثؿ اختبار 
(Independent Samples T test لمتحقؽ مف كجكد فركؽ تعزل لمتغير الجنس، كاختبار )

( لمفركؽ بيف ثبلث مجمكعات فأكثر مثؿ One Way ANOVAsتحميؿ التبايف األحادم )
متغيرم التخصص كالمستكل الدراسي، كفيما يمي اختبار لمفرضيات المنبثقة عف السؤاؿ 

 -العاشر:

 -كينبثؽ عنيا الفرضيات الفرعية اآلتية:

( بين متوسطات تقديرات α ≤ 0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ال توجد
المبحوثين حول دور جامعة االستقالل في تنمية الكفاءة القيادية لدى طمبتيا تعزى لمتغير 

 الجنس )ذكر، أنثى(.
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 س.( لمفروق بين متوسطات تقديرات العينة تبعًا لمتغير الجنT: اختبار )13. 4جدول 

 العدد الجنس البيان
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
(T) 

قيمة 
(Sig.) 

المجال األول: التخطيط 
 والرؤية المستقبمية

 6.7 37.60 792 ذكر
0.144 0.886 

 7.0 37.52 208 أنثى

المجال الثاني: االبداع 
 والمبادرة

 6.5 36.682 792 ذكر
1.78 0.076 

 6.7 35.78 208 أنثى

المجال الثالث: تحميل 
 المشكالت واتخاذ القرارات

 6.9 36.79 792 ذكر
1.93 0.054 

 7.3 35.74 208 أنثى

المجال الرابع: التدريب 
 وتحمل المسؤولية

 7.0 38.74 792 ذكر
0.504 0.614 

 7.4 39.02 208 أنثى

المجال الخامس: التأثير 
 في اآلخرين

 6.8 37.41 792 ذكر
0.084 0.933 

 6.7 37.452 208 أنثى

المجال السادس: العالقات 
 اإلنسانية

 7.1 37.581 792 ذكر
0.849 0.396 

 6.7 38.043 208 أنثى

المجال السابع: التقدير 
 والحماس والتحفيز

 7.3 38.22 792 ذكر
1.82 0.069 

 6.6 39.24 208 أنثى

المجال الثامن: الحذر 
 والحكمة

 7.1 38.44 792 ذكر
0.740 0.460 

 7.0 38.84 208 أنثى

المجال التاسع: الشجاعة 
 والثبات

 7.6 39.583 792 ذكر
3.06 0.002 

 6.6 41.34 208 أنثى

 الدرجة الكمية لالستبانة
 54.76 341.05 792 ذكر

0.452 0.651 
 54.04 342.97 208 أنثى

( **T( الجدولية عند درجات حرية )ومستوى داللة 998 )(2.58( تساوي )0.01) 
(  *T( الجدولية عند درجات حرية )1.96( تساوي )0.05( ومستوى داللة )998) 
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( جاءت أكبر مف مستكل الداللة .Sigأف معظـ قيـ االحتماؿ ) (13. 4رقـ )يتضح مف الجدكؿ 
( الجدكلية، كبالتالي ال تكجد فركؽ دالة T( المحسكبة أقؿ مف قيمة )T(، ككانت قيـ )0.05)

إحصائيان، كذلؾ عمى مستكل المجاالت كالدرجة الكمية عدا المجاؿ التاسع، فكانت قيمة االحتماؿ 
( الجدكلية T( المحسكبة أكبر مف قيمة )T(، كجاءت قيمة )0.05أقؿ مف مستكل الداللة )

 كبالتالي تكجد فركؽ.

 αمستكل داللة )كمف خبلؿ الجدكؿ يمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند 
( بيف متكسطات تقديرات المبحكثيف حكؿ دكر جامعة االستقبلؿ في تنمية الكفاءة 0.05 ≥

القيادية لدل طمبتيا تعزل لمتغير الجنس )ذكر، أنثى(. فقط ظيرت فركؽ لصالح اإلناث عمى 
الجامعة  مجاؿ الشجاعة كالثبات، كتفسر الباحثة ىذه النتائج أف تربية الذكر في المجتمع ما قبؿ

تساىـ في ككنو أكثر شجاعة مف األنثى كأف اكتسابو لمشجاعة مف الجامعة أقؿ نسبة مما تكتسبو 
ف مف يخترف االلتحاؽ بجامعة االستقبلؿ مف نثى غالبان تأتي بشجاعة ضعيفة، كأاإلناث، ألف األ

ت الشجاعة،  اإلناث تككف لدييف استعدادية كرغبة عالية في تعزيز كتحقيؽ الذات كاكتساب ميزا
 كبالتالي يككف التأثير في شجاعتيف كثباتيف أكبر.

أما بالنسبة لمدرجة الكمية كالمجاالت األخرل فمـ تظير فركقا، كتفسر الباحثة ذلؾ بأف الجامعة ال 
تفرؽ بيف الذكر كاألنثى في التعامؿ، كالمقررات الدراسية، كأف التأثير يصؿ لكافة الطمبة عمى 

 اختبلؼ الجنس.

( بين متوسطات تقديرات α ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )ال 
المبحوثين حول دور جامعة االستقالل في تنمية الكفاءة القيادية لدى طمبتيا تعزى لمتغير 

 (.كمية القانون، كمية العموم االدارية، كمية العموم االنسانية ) التخصص
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( لمفروق بين متوسطات تقديرات العينة One Way ANOVAs: اختبار )14. 4جدول 
 تبعًا لمتغير المستوى الدراسي

 البيان
مجموع 
 المتوسطات

متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحرية

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
(F) 

قيمة 
(Sig.) 

المجال األول: 
التخطيط والرؤية 

 المستقبمية

 14.7 2 29.4 بيف المجمكعات

 45.6 997 45395.7 المجمكعاتداخؿ  0.725 0.322

  999 45425 اإلجمالي

المجال الثاني: 
 االبداع والمبادرة

 8.5 2 16.9 بيف المجمكعات

 42.8 997 42589.1 داخؿ المجمكعات 0.821 0.198

  999 42606 اإلجمالي

المجال الثالث: 
تحميل المشكالت 
 واتخاذ القرارات

 27.6 2 55.1 بيف المجمكعات

 49.3 997 49137.4 داخؿ المجمكعات 0.572 0.588

  999 49192.4 اإلجمالي

المجال الرابع: 
التدريب وتحمل 

 المسؤولية

 94.1 2 188.2 بيف المجمكعات

 50.5 997 50279.1 داخؿ المجمكعات 0.155 1.865

  999 50467.2 اإلجمالي

المجال الخامس: 
 التأثير في اآلخرين

 15.8 2 31.5 المجمكعاتبيف 

 45.7 997 45473.7 داخؿ المجمكعات 0.708 0.345

  999 45505.2 اإلجمالي

المجال السادس: 
 العالقات اإلنسانية

 22.4 2 44.8 بيف المجمكعات

 49 997 48804 داخؿ المجمكعات 0.633 0.457

  999 48848.7 اإلجمالي

المجال السابع: 
والحماس التقدير 

 والتحفيز

 68.3 2 136.5 بيف المجمكعات

 51.1 997 50853.2 داخؿ المجمكعات 0.263 1.338

  999 50989.7 اإلجمالي
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المجال الثامن: 
 الحذر والحكمة

 37.3 2 74.5 بيف المجمكعات

 49.6 997 49429.2 داخؿ المجمكعات 0.472 0.751

  999 49503.6 اإلجمالي

التاسع: المجال 
 الشجاعة والثبات

 77.7 2 155.3 بيف المجمكعات

 54.7 997 54452.1 داخؿ المجمكعات 0.242 1.421

  999 54607.3 اإلجمالي

الدرجة الكمية 
 لالستبانة

 1749.3 2 3498.6 بين المجموعات

 2982.4 997 2973411 داخل المجموعات 0.556 0.587

  999 2976909 اإلجمالي

( **F( الجدولية عند درجات حرية )4.79( تساوي )0.01( ومستوى داللة )2 - 997) 
(  *F( الجدولية عند درجات حرية )2.99( تساوي )0.05( ومستوى داللة )2 - 997) 

( كانت أكبر مف مستكل الداللة .Sigأف قيـ االحتماؿ ) (14. 4رقـ )يتضح مف الجدكؿ 
(، 2 - 997عند درجات حرية ) الجدكلية( Fأقؿ مف قيمة ) ( المحسكبةF(، ككانت قيـ )0.05)

كبالتالي تكجد فركؽ دالة إحصائيان، كيجب قبكؿ الفرض الصفرم القائؿ: ال تكجد فركؽ ذات 
( بيف متكسطات تقديرات المبحكثيف حكؿ دكر α ≤ 0.05داللة إحصائية عند مستكل داللة )

دل طمبتيا تعزل لمتغير التخصص )كمية العمـك جامعة االستقبلؿ في تنمية الكفاءة القيادية ل
 اإلنسانية، كمية العمـك االدارية، كمية القانكف(.

كترل الباحثة بأف النتائج الكاردة في الجدكؿ تشير إلى عدـ كجكد فركؽ، كلعؿ ذلؾ يرجع إلى 
كاضحان كجكد مقررات دراسية متشابية بيف كافة التخصصات، كأف التدريبات العسكرية ليا تأثيران 

عمى الكفاءة القيادية لدل الطمبة، كالتدريبات العسكرية يخضع ليا كافة الطمبة في جامعة 
 االستقبلؿ.

( بين متوسطات تقديرات α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
المبحوثين حول دور جامعة االستقالل في تنمية الكفاءة القيادية لدى طمبتيا تعزى لمتغير 

 (.سنة اولى ، سنة ثانية ، سنة ثالثة ، سنة رابعة) المستوى الدراسي 



 000 
 

( لمفروق بين متوسطات تقديرات العينة One Way ANOVAs: اختبار )15. 4جدول 
 ص.خصتبعًا لمتغير الت

 البيان
مجموع 
 المتوسطات

متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحرية

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
(F) 

قيمة 
(Sig.) 

المجال األول: 
التخطيط والرؤية 

 المستقبمية

 416.6 3 1249.7 بيف المجمكعات

 44.4 996 44175.3 داخؿ المجمكعات 0.000 9.392

  999 45425 اإلجمالي

المجال الثاني: 
 االبداع والمبادرة

 421.7 3 1265 بيف المجمكعات

 41.6 996 41341 داخؿ المجمكعات 0.000 10.16

  999 42606 اإلجمالي

المجال الثالث: 
تحميل المشكالت 
 واتخاذ القرارات

 444.4 3 1333.2 بيف المجمكعات

 48.1 996 47859.2 داخؿ المجمكعات 0.000 9.25

  999 49192.4 اإلجمالي

المجال الرابع: 
التدريب وتحمل 

 المسؤولية

 663 3 1989 بيف المجمكعات

 48.7 996 48478.3 داخؿ المجمكعات 0.000 13.62

  999 50467.2 اإلجمالي

المجال الخامس: 
 التأثير في اآلخرين

 371 3 1113 بيف المجمكعات

 44.6 996 44392.2 داخؿ المجمكعات 0.000 8.32

  999 45505.2 اإلجمالي

المجال السادس: 
 العالقات اإلنسانية

 461.1 3 1383.2 بيف المجمكعات

 47.7 996 47465.6 داخؿ المجمكعات 0.000 9.70

  999 48848.7 اإلجمالي

المجال السابع: 
التقدير والحماس 

 والتحفيز

 479 3 1436.9 بيف المجمكعات

 49.8 996 49552.8 داخؿ المجمكعات 0.000 9.63

  999 50989.7 اإلجمالي
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المجال الثامن: 
 الحذر والحكمة

 603.7 3 1811 بيف المجمكعات

 47.9 996 47692.7 داخؿ المجمكعات 0.000 12.61

  999 49503.6 اإلجمالي

المجال التاسع: 
 الشجاعة والثبات

 747.7 3 2243 بيف المجمكعات

 52.6 996 52364.4 المجمكعاتداخؿ  0.000 14.22

  999 54607.3 اإلجمالي

الدرجة الكمية 
 لالستبانة

 39575.6 3 118726.7 بين المجموعات

 2869.7 996 2858183 داخل المجموعات 0.000 13.79

  999 2976909 اإلجمالي

( **F( الجدولية عند درجات حرية )تساوي0.01( ومستوى داللة )3 - 996 ) (3.78) 
(  *F( الجدولية عند درجات حرية )2.61( تساوي )0.05( ومستوى داللة )3 - 996) 

( كانت أقؿ مف مستكل الداللة .Sigأف قيـ االحتماؿ ) (15. 4رقـ )يتضح مف الجدكؿ 
 - 996( المحسكبة عند درجات حرية )F( المحسكبة أكبر مف قيمة )F(، ككانت قيـ )0.05)
د فركؽ دالة إحصائيان، كيجب قبكؿ الفرض البديؿ القائؿ: تكجد فركؽ ذات (، كبالتالي ال تكج3

( بيف متكسطات تقديرات المبحكثيف حكؿ دكر α ≤ 0.05داللة إحصائية عند مستكل داللة )
جامعة االستقبلؿ في تنمية الكفاءة القيادية لدل طمبتيا تعزل لمتغير المستكل الدراسي )سنة 

 ثة، سنة رابعة(.أكلى، سنة ثانية، سنة ثال

( Scheffeكلمكقكؼ عمى طبيعة كاتجاه الفركؽ جرل استخداـ اختبار شيفيو لممقارنات البعدية )
فكجدت أف الفركؽ عمى مستكل المجاالت كالدرجة الكمية جاءت باتجاه مستكل كاحد، لذا فضمت 

تنمية الكفاءة الباحثة عرض المقارنة البعدية عمى الدرجة الكمية لدكر جامعة االستقبلؿ في 
 -القيادية لدل طمبتيا، كالجدكؿ اآلتي يكضح النتائج:
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( لممقارنة البعدية في اتجاه الفروق تبعًا لمتغير المستوى Scheffe: اختبار )16. 4جدول 
 ي.الدراس

 سنة رابعة سنة ثالثة سنة ثانية سنة أولى المستوى الدراسي البيان
 342.03 339.10 327.66 357.247 المتوسط الحسابي

الدرجة الكمية 
 لالستبانة

     سنة أكلى

 29.59* سنة ثانية

0.000 
   

 18.15* سنة ثالثة

0.003 

//11.44 

0.128 
  

 15.22* سنة رابعة

0.019 

*14.38 

0.029 

//2.94 

0.951 
 

أف اتجاه الفركؽ كاف لصالح سنة أكلى كعمى حساب السنكات  (16. 4رقـ )يتضح مف الجدكؿ 
الثانية كالثالثة كالرابعة، كلصالح سنة رابعة كعمى حساب سنة ثانية، كترل الباحثة أف الفركؽ التي 
كانت لصالح سنة أكلى ألف في بداية االلتحاؽ بالجامعة يككف الطالب بكفاءة قيادية منخفضة، 

كخضكعو لمتدريبات كالمقررات الدراسية يبدأ بتككيف الكفاءة القيادية  كبمجرد كصكلو إلى الجامعة
أف طبيعة برامج الجامعة ، كترل الباحثة مف خبلؿ الجامعة كمقرراتيا كبرامجيا كأنشطتيا

المتكائمة مع حاجة السكؽ الفمسطيني كأف مف يمتحقكف بيا يحممكف رتبة ضابط بعد تخرجيـ، 
ؽ بيا، فيتأييا الطالب المستجد بيمة عالية كحماس، كمما يعزز ذلؾ يدفع باتجاه التحفيز لبللتحا

خضكع مف يسجؿ لبللتحاؽ بيا لمعايير كالختبارات صارمة تفرز األفضؿ، كاألكثر قدرة عمى 
بالجامعة كسب ثقة أعضاء ىيئة التدريس كاإلدارة، التحمؿ، كيحاكؿ الطالب في بداية التحاقو 

ككف متحمسان لمعمؿ األمني كالتدريب، كيسعى الكتساب كافة كيسعى جاىدان إلثبات ذاتو، كي
، كبالتالي يككف ليذه المقررات كالبرامج كاألنشطة كالتدريبات تأثيران ممحكظان في التغيير، الميارات

كمع مركر السنكات تقؿ، لكف في سنة رابعة كعندما يكتمؿ بناء شخصيتو يشعر بقدراتو القيادية، 
 طبلب سنة رابعةلصالح ير الجامعة بات كاضحان لذا ظيرت فركقان أيضان كبالتالي يرل بأف تأث
 .مقارنة بالسنة الثانية
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 .ممخص نتائج الدراسة  4.14

تيتـ الدراسة بالتحقؽ مف دكر جامعة االستقبلؿ في تنمية الكفاءة القيادية لدل طمبتيا، كتحقيقان 
االستقبلؿ، كلقد تكصمت نتائج ألىداؼ الدراسة جرل تصميـ استبانة، طبقت عمى طمبة جامعة 

 -تحميؿ البيانات كاختبار الفرضيات إلى اآلتي:

 تقكـ جامعة االستقبلؿ بدكرىا في تنمية الكفاءة القيادية كمجاالتيا )التخطيط 4.14.1
 القرارات، كالتدريب كاتخاذ المشكبلت كالمبادرة، كتحميؿ المستقبمية، كاالبداع كالرؤية
 كالحماس اإلنسانية، كالتقدير اآلخريف، كالعبلقات في المسؤكلية، كالتأثير كتحمؿ

كالثبات( لدل طمبتيا مف كجية نظرىـ بمستكل  كالحكمة، كالشجاعة كالتحفيز، كالحذر
 %(.70أعمى مف المستكل االفتراضي )

أظيرت النتائج أف جامعة االستقبلؿ تقكـ بدكرىا في تنمية الكفاءة القيادية بكزف  4.14.2
 %(.75.90نسبي )

%(، 79.90مجاؿ الشجاعة كالثبات جاء بالمرتبة األكلى بكزف نسبي )تبيف أف  4.14.3
%(، ثـ مجاؿ الحذر 77.60يميو مجاؿ التدريب كتحمؿ المسؤكلية بكزف نسبي )

%(، يميو مجاؿ التقدير كالحماس كالتحفيز بكزف نسبي 77.04كالحكمة بكزف نسبي )
(، ثـ جاء مجاؿ %75.36%(، ثـ مجاؿ العبلقات اإلنسانية بكزف نسبي )76.86)

%(، يميو مجاؿ التأثير في اآلخريف 75.20التخطيط كالرؤية المستقبمية بكزف نسبي )
%(، كيميو مجاؿ تحميؿ المشكبلت كاتخاذ القرارات بكزف نسبي 74.84بكزف نسبي )

 %(.73%(، كجاء أخيران مجاؿ االبداع كالمبادرة بكزف نسبي )73.20)
 ≥ αذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )أظيرت النتائج أنو ال تكجد فركؽ  4.14.4

( بيف متكسطات تقديرات المبحكثيف حكؿ دكر جامعة االستقبلؿ في تنمية الكفاءة 0.05
القيادية لدل طمبتيا تعزل لمتغير الجنس )ذكر، أنثى(. فقط ظيرت فركؽ لصالح 

 اإلناث عمى المجاؿ التاسع الشجاعة كالثبات.
 ≥ αركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )أظيرت النتائج أنو ال تكجد ف 4.14.5

( بيف متكسطات تقديرات المبحكثيف حكؿ دكر جامعة االستقبلؿ في تنمية الكفاءة 0.05
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القيادية لدل طمبتيا تعزل لمتغير التخصص )كمية العمكـ اإلنسانية، كمية العمـك 
 االدارية، كمية القانكف(.

( بيف α ≤ 0.05عند مستكل داللة ) تبيف أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية 4.14.6
متكسطات تقديرات المبحكثيف حكؿ دكر جامعة االستقبلؿ في تنمية الكفاءة القيادية لدل 
طمبتيا تعزل لمتغير المستكل الدراسي لصالح سنة أكلى كسنة رابعة، كعمى حساب سنة 

 ثانية كسنة ثالثة.
 .توصيات الدراسة 4.15

نتائج، كبناءن عمى تحميؿ البيانات جرل تحديد بعض في ضكء ما تكصمت إليو الدراسة مف 
جكانب الضعؼ كالقصكر مف خبلؿ معرفة أقؿ الفقرات مف حيث الكزف النسبي في كؿ مجاؿ مف 

 -:كفي ضكئيا فإف الباحثة تكصي باآلتي مجاالت الكفاءة القيادية،

بتطكير أداء الطمبة في صياغة الخطط ضركرة إيبلء الجامعة اىتمامان أكبر  4.15.1
 كالتخطيط الجيد كبناء أىداؼ كاقعية تتفؽ مع إمكانات الطالب كالظركؼ المحيطة.

ىيئة التدريس  تكجو اإلدارة األكاديمية كالعسكرية في الجامعة أعضاءضركرة أف  4.15.2
 بشكؿ سميـ. ـتحديد أكلكياتي في إلى أىمية تعزيزىـ قدرات الطمبة كالتدريب

منح الطمبة تنظـ أنشطة تساىـ في أف تقكـ الجامعة بتطكير برامج كتدريبات ك  4.15.3
 يا.كنالتي يطكر  ـأفكارىفرص تطبيؽ 

بعض المكضكعات التي بالمقررات الدراسية أف تعمؿ الجامعة عمى تطكير  4.15.4
 الحديثة. كالمعارؼ تعزز ميكؿ الطالب نحك التجديد تماشيان مع الظركؼ

شكمة، كضع الطالب أثناء فترة الدراسة في مكاقؼ مُ أف تيتـ الجامعة أكثر ب 4.15.5
 كتعزيز قدراتو في مكاجية المشكبلت كطرح الحمكؿ المناسبة.

أف تكلي إدارة التدريب أىمية لتطكير برامج كأنشطة محاكاة لمكاجية الطبلب  4.15.6
دارة األزمات  .لظركؼ المخاطرة كا 

التكنكلكجيا  تعزيز قدرات الطمبة في استخداـأف تكلي الجامعة اىتمامان أكبر ل 4.15.7
، اؿ كالتعامؿ مع شبكة االنترنت، كمكاقع التكاصؿ االجتماعيالحديثة، كأجيزة االتص

 .كتحسيف ىذا االستخداـ كترشيده
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أف تعمؿ الجامعة مف خبلؿ برامجيا التدريبية كاألنشطة المنيجية كالبلمنيجية  4.15.8
رفع مستكل اىتماـ الطالب بمشاعر اآلخريف، كتحسيف مستكل إدارة االنفعاالت عمى 

 لديو كذكاءه الكجداني.
تكلي الجامعة اىتماما اكبر لشرح حقكؽ ككاجبات الطالب كمكاطف ككرجؿ  أف 4.15.9

أمف مستقبمي، كمنحو ميارات في الحفاظ عمى كرامتو في مينتو، ككرامتو كفرد مف أفراد 
 المجتمع، كعمى كرامة اآلخريف أيضا.

تعزيز كضع الطمبة ضمف فرؽ عمؿ، كتكلي أحدىـ قيادة أف تيتـ الجامعة ب 4.15.10
، كقيادة المجمكعة لتنفيذ المياـ دراتو في إدارة النقاش كاالجتماعف قالفريؽ، كتحسي
 .المككمة إلييا

إقامة المزيد مف الندكات ككرش العمؿ كالمؤتمرات أف تحرص الجامعة عمى  4.15.11
 كصناع القرار. الجميكرالعممية، التي تتيح لمطمبة حرية النقاش كتبادؿ األفكار مع 

أكسع في استخداـ أساليب االتصاؿ الفعاؿ مجاال أف تمنح الجامعة طمبتيا  4.15.12
 كسبؿ استخداميا، كطرؽ استخداميا.

تشجيع الطالب عمى متابعة المياـ التي يقكـ بيا، كالحكـ أف تقكـ الجامعة ب 4.15.13
 عمييا بالنجاح كالفشؿ كتحقيؽ التغذية الراجعة منيا.

عمؽ أكسع لتناكؿ كدراسة مكضكعات كمقررات تت فرصان  أف تمنح الجامعة طمبتيا 4.15.14
بسبؿ إدارة األزمات عبر مراحميا المختمفة: التخطيط قبؿ األزمة، كأثناء األزمة كبعد 

 األزمة.
تعزيز قدرات الطمبة في نقؿ معارفيـ النظرية أف تقكـ الجامعة ببرامج كأنشطة ل 4.15.15

 .التطبيقي إلى مياديف العمؿ
كة بحكمة ستخداـ القمنح الطمبة تدريبات لصقؿ مياراتيـ في اأف تيتـ الجامعة ب 4.15.16

 في ذلؾ. كاختيار الطرؽ المثمى
أف تيتـ الجامعة بمتابعة تدريب الطمبة في األجيزة األمنية التي سيمتحقكا بيا مف  4.15.17

أجؿ الكقكؼ عمى مستكل كفاءتيـ القيادية في الممارسة العممية، كالعمؿ عمى معالجة 
 أم ثغرات عمى ىذا الصعيد.

 البحوث المستقبمية. 4.16
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جامعة االستقبلؿ في تنمية الكفاءة القيادية مقارنة  إجراء دراسات حكؿ دكر 4.16.1
 بجامعات أخرل.

إجراء دراسات لتصميـ تصكر مقترح لتفعيؿ دكر جامعة االستقبلؿ في تنمية  4.16.2
 الكفاءة القيادية لدل طمبتيا.

إجراء دراسات حكؿ مستكل الكفاءة القيادية لدل طمبة جامعة االستقبلؿ  4.16.3
 كعبلقتيا بالميارات الحياتية.

لطمبة جامعة  كالكفاءة القيادية إجراء دراسات حكؿ مستكل الميارات القيادية 4.16.4
االستقبلؿ الخريجيف مف كجية نظر ادارات األجيزة األمنية التي يفرزكف لمعمؿ فييا بعد 
.التخرج مف الجامعة
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 قائمة المصادر والمراجع

 أواًل: المراجع بالمغة العربية.

(. معكقات التخطيط االستراتيجي في 2017. )بكالبمكشية،  خ.كالبكسعيدم،  ح.ابراىيـ، 
المدارس الخاصة بمحافظتي شماؿ كجنكب الباطنة في سمطنة عماف. المجمة الدكلية 

 .460 – 430: (3(، ع)2ـ) لمدراسات التربكية كالنفسية.

( جزء، دار 15، )لسان العرب(. 2003ابف منظكر: أبك الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر )
 صادر، بيركت، لبناف.

(. ظاىرة العنؼ الجامعي كدكر الجامعات في الحد مف انتشارىا مف 2016أبك انعير، ف. )
كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات األردنية. مجمة دراسات العمـك التربكية، 

 .233- 213(: 1(، ع)43ـ)

معة في تنمية االبداع لدل طمبتيا في ضكء السنة النبكية مف (. دكر الجا2010أبك خاطر، ـ. )
 كجية نظرىـ. رسالة ماجستير غير منشكرة. الجامعة اإلسبلمية بغزة.

، القاىرة: دار النشر 1، طمناىج البحث في العموم النفسية والتربوية(. 2010أبك عبلـ، ر. )
 لمجامعات.

تيا باإلبداع اإلدارم لدل مديرم المدارس الثانكية (. الثقافة التنظيمية كعبلق2010. )كأبك ىيف، 
بمحافظات غزة مف كجية نظر المعمميف. )رسالة ماجستير غير منشكرة(. جامعة 

 األزىر بغزة.

(. كاقع ممارسة ميارات العبلقات اإلنسانية لدل نظار / مديرم مدارس الحمقة 1998. )أأحمد، 
بمحافظة الشرقية. مجمة كمية التربية بجامعة  الثانية مف التعميـ األساسي: دراسة ميدانية

 .282 – 238(: 32(، ع)9بنيا، ـ)
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(. دكر الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة في دعـ البحث العممي كسبؿ 2012إعبياف، ق. )
 تحسينو. )رسالة ماجستير غير منشكرة(. الجامعة اإلسبلمية بغزة.

مديرم المدارس الممحؽ ليا برامج تربية خاصة (. المشكبلت التي تكاجو 2009آؿ سعكد، ح. )
 في مدينة الرياض. )رسالة ماجستير غير منشكرة(. جامعة أـ القرل بمكة المكرمة.

(. التخطيط االستراتيجي كدكره في تحقيؽ متطمبات 2017. )ؼكحمدم،  أ.كنكرم،  خ.أكسك، 
 International Journalالجامعة الريادية: بحث تحميمي في جامعة بكليتكنؾ دىكؾ. 

of Innovation and Applied Studies. (ع20ـ ،)(3 :)891 – 881. 

(. دكر أكاديمية فمسطيف العسكرية في تنمية الميارات القيادية. )رسالة 2015األم، ز. )
 ماجستير غير منشكرة(. أكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا بغزة.

ف: منشكرات ، اليمالقتصاديةودوره في تنمية الموارد االبحث العممي (. 2008باطكيح، ـ. )
 جامعة حضرمكت.

(. تطكر دكر الجامعة في خدمة المجتمع في ضكء المسئكلية المجتمعية 2011باكير، ع. )
كاالتجاىات العالمية الحديثة. مؤتمر المسؤكلية المجتمعية لمجامعات الفمسطينية، المنعقد 

 معة النجاح الكطنية بنابمس.بجا 2011/ نكفمبر/ 27-26بتاريخ 

(. كاقع استخداـ أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات الفمسطينية لشبكة 2008بركات، ز. )
/ 18االنترنت في البحث العممي. المؤتمر الدكلي الرابع لجامعة القاىرة، بتاريخ: 

 المنعقد بجامعة القاىرة بمناسبة المئكية األكلى النطبلقيا. 2008ديسمبر/ 

(. حاجات التنمية المستقبمية لدل طمبة الدراسات العميا تخصص التربية في 2009ت، ز. )بركا
الجامعات الفمسطينية. المؤتمر األكؿ لعمادة البحث العممي في جامعة النجاح الكطنية، 

 المنعقد بجامعة النجاح الكطنية بنابمس.

مية مجتمع المعرفة مف (. كاقع دكر الجامعات العربية في تن2011بركات، ز. كعكض، أ. )
كجية نظر عينة مف أعضاء ىيئة التدريس فييا. مجمة جامعة القدس المفتكحة 

 .290 – 243(، ص ص: 5(، ع)4لمدراسات كالبحكث. ـ)
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 . عماف: دار صفاء لمنشر كالتكزيع.1(. اإلدارة المدرسية المعاصرة. ط2013البنا، ق. )

االدارية كعبلقتيا باإلبداع االدارم، مؤتمر اإلدارة (. القيادة 2014. )ركمرزكقي،  ـ.بكىزة، 
 كاإلبداع، جامعة الجزائر.

(. دكر أنشطة الجامعة في استكشاؼ كتنمية ميارات القيادة لدل الطالب 2016. )كالتؿ، 
الجامعي: حالة جامعة جازاف بالمممكة العربية السعكدية. مجمة عجماف لمدراسات 

 (.2(، ع)13كالبحكث، ـ)

 (. القاىرة: مركز الخبرات المينية لئلدارة.2. ط)ميارات أخصائي التدريب(. 2007. )عتكفيؽ، 

 . بغداد: مطبعة المجمع العممي.دراسات في التعميم الجامعي(. 2005جربك، د. )

، سمسمة أدكات 2. طالقواعد المنيجية التربوية لبناء االستبيان(. 2010الجرجاكم، ز. )
 أبناء الجراح.البحث العممي، غزة: مطبعة 

. الميارات القيادية لمقيادات التربكية كعبلقتيا بالمناخ (2008الجكسي، إ. كجاداهلل، ع. )
 .158 – 128(: 3)17تنظيمي. مجمة دار المعرفة. 

(. دكر جامعة اليرمكؾ في خدمة المجتمع مف كجية نظر أعضاء ىيئة 2009حراحشة، ؼ. )
 (.41(، ع)6س)التدريس فييا. مجمة العمـك اإلنسانية، 

(. ممارسة رؤساء األقساـ العممية لميارات العبلقات اإلنسانية: دراسة ميدانية 2012. )ـحرب، 
 .389 - 295(: 1(، ع)22بجامعة االسكندرية. مجمة كمية التربية باإلسكندرية، ـ)

. مبادئ اإلدارة الحديثة: النظريات، العمميات اإلدارية، وظائف المنظمة(. 2016حريـ، ح. )
 . عماف: دار الحامد لمنشر كالتكزيع.4ط

(. دكر الجامعة في التكعية بحقكؽ اإلنساف االجتماعية 2015الحسني، ع. كسمماف، ع. )
 – 530(: 2(، ع)26كالثقافية لدل الطمبة الجامعييف. مجمة كمية التربية لمبنات، ـ)

537. 
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القطاع الصناعي الفمسطيني (. مدل تمبية الجامعات الفمسطينية الحتياجات 2011حشيش، ـ. )
مف كجية نظر اإلدارييف في االتحادات الصناعية. )رسالة ماجستير غير منشكرة(. 

 جامعة الخميؿ فمسطيف.

(. درجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية بمحافظات غزة لمتخطيط 2017. )ـالحميمي، 
سالة ماجستير غير االستراتيجي كعبلقتيا بتنمية الميارات القيادية لدل معممييـ. )ر 

 منشكرة(. الجامعة اإلسبلمية بغزة

 ، أبك ظبي: مركز التفكير اإلبداعي.1. طتساعية صناعة القيادات(. 2006الحمادم، ع. )

(. أثر المناخ التنظيمي عمى االبداع اإلدارم لدل العامميف بمجمع الشفاء 2010) ر.حمدكنة، 
 اإلسبلمية بغزة.الطبي. )رسالة ماجستير غير منشكرة(. الجامعة 

(. مستكل االبداع االدارم لدل القادة التربكييف في مديريات 2010) ـ.كحراحشة،  ب.حكامدة، 
 513 – 482(: 2)(، ع17ـ)التربية كالتعميـ في األردف، مجمة جامعة البمقاء، 

(، عماف: دار المسيرة لمنشر 1، ط)البحث العممي والتعميم العالي(. 2003الخطيب، أ. )
 زيع.كالتك 

(. 1. ط)تحديد االحتياجات التدريبية لءمان فعالية البرامج التدريبية(. 2010الخميفات، ع. )
 عماف: دار الصفا لمنشر كالتكزيع.

، عماف: دار صفاء لمنشر 1، طالشخصية - سيكولوجية االبداع(. 2008) ص.الداىرم، 
 كالتكزيع.

بإدارات رعاية المكىكبيف بالمممكة العربية (. درجة تكافر الميارات القيادة 2013دباش. ح. )
 السعكدية. )رسالة ماجستير غير منشكرة(. جامعة أـ القرل بمكة المكرمة.

(. دكر السمات الشخصية لدل مدراء المشاريع في نجاح مشاريع 2012) أ.الديراكم، 
ة الجامعة اإلسبلمي غير منشكرة(. رسالة ماجستير) .المنظمات األىمية في قطاع غزة

 غزة.ب
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(. مستكل ممارسة مديرات المرحمة الثانكية بمدينة حائؿ لميارات القيادة 2015)الرشيدم، أ. 
اإلبداعية كأثرىا في سمكؾ المكاطنة التنظيمية لدل المعممات. )رسالة ماجستير غير 

 منشكرة(. جامعة أـ القرل بمكة المكرمة.

لثانكية بمحافظات غزة لمقيادة التشاركية (. درجة ممارسة مديرم المدارس ا2015. )ـالرنتيسي، 
كعبلقتيا بدرجة عبلقتاىـ اإلنسانية. رسالة ماجستير غير منشكرة. الجامعة اإلسبلمية 

 .بغزة

(. عبلقة اتخاذ القرار التعميمي الميني ببعض المتغيرات الشخصية 2005) ع.الزىراني، 
مميف بالباحة، رسالة ماجستير، كاالجتماعية لدل الطبلب الممتحقيف بكميتي التقنية كالمع

 جامعة أـ القرل، المممكة العربية السعكدية.

(. كاقع العبلقات اإلنسانية بيف المشرؼ التربكم كالطالب المعمـ مف كجية 2007. )ـالسبيعي، 
(، 31نظر طبلب التربية العممية بجامعة أـ القرل. مجمة كمية التربية بعيف شمس، ع)

 .227 - 169(: 4ج)

(. تأثير سمات الشخصية كالتكافؽ النفسي عمى التحصيؿ األكاديمي 2013، ص. )سعيدة
 لمطمبة الجامعييف. )رسالة دكتكراه غير منشكرة(. جامعة الجزائر، الجزائر.

(. تجارب جامعة الممؾ فيد لمبتركؿ كالمعادف لتعزيز التعاكف كالشراكة 2009السمطاف، ص. )
نتدل الشراكة المجتمعية في مجاؿ البحث المجتمعية في مجاؿ البحث العممي. م

بجامعة اإلماـ محمد بف سعكد  2009/ مايك/ 27-25العممي، المنعقد بتاريخ: 
 اإلسبلمية بالمممكة العربية السعكدية.

(. كاقع ممارسة رئيسات األقساـ العممية بجامعة األميرة نكرة بنت عبد 2013. )حسميماف، 
العبلقات اإلنسانية: دراسة ميدانية. دراسات في الرحمف في مدينة الرياض لميارات 

 .120 - 54(: 26التعميـ الجامعي، ع)
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(. درجة ممارسة مديرم المدارس اإلعدادية بككالة الغكث الدكلية بمحافظات 2015. )رشراب، 
غزة لمعبلقات اإلنسانية كعبلقتيا بفعالية العمميات اإلشرافية لدييـ. رسالة ماجستير غير 

 جامعة اإلسبلمية بغزة.منشكرة. ال

، القاىرة: دار غريب لمنشر 1. طالسموك القيادي وفعالية اإلدارة(. 2000شكقي، ط. )
 كالطباعة كالتكزيع.

(. كاقع الميارات القيادية لدل خريجي برامج القيادة كاإلدارة في 2017الشيخ خميؿ، ق. )
كالسياسة أنمكذجان. )رسالة مؤسسات التعميـ العالي كسبؿ تطكيرىا: أكاديمية اإلدارة 

 ماجستير غير منشكرة(. أكاديمية اإلدارة كالسياسية لمدراسات العميا بغزة.

(. دكر الجامعات الفمسطينية في تنمية رأس الماؿ البشرم مف كجية نظر 2013صبح، أ. )
 أعضاء ىيئة التدريس. )رسالة ماجستير غير منشكرة(. الجامعة اإلسبلمية بغزة.

( نظرية في اإلدارة 401دراسة ل). نظريات اإلدارة واألعمال(. 2010). رالصرف، 
 . دمشؽ: دار الرضا لمنشر.3. طوممارساتيا ووظائفيا

. عماف: دار كائؿ لمطباعة 3. ط(.  اإلدارة التربوية والسموك المنظمي2001الطكيؿ، ق. )
 كالنشر.

التدريس في صدل معايير  (. السمات الشخصية األكاديمية ألعضاء ىيئة2006العاجز، ؼ. )
االعتماد كضماف الجكدة لمتعميـ العالي في كميات التربية بالجامعات الفمسطينية. مجمة 

 (.1(، ع)2الجكدة في التعميـ العالي، ـ)

(. سمات الشخصية لدل العامبلت بمينة الشرطة كعبلقتيا بالذكاء العاطفي 2012) ـ.عاشكر، 
 .لجامعة اإلسبلمية بغزة، فمسطيفكبعض المتغيرات، رسالة ماجستير، ا

(. السمات القيادة في المؤسسات التعميمية. المؤتمر العممي األكؿ لمقيادة 2013العاني، ـ. )
 بجامعة أـ القرل بمكة المكرمة. 2013/ ديسمبر/ 14-13األكاديمية. المنعقد بتاريخ 
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ل القادة التربكييف في (. درجة ممارسة االبداع االدارم لد2013. )ركالشقراف،  ر.عباينة، 
(، 14ـ) مديريات التربية كالتعميـ في محافظة إربد. مجمة العمـك التربكية كالنفسية،

 .486 – 460(: 2)ع

(. إدارة الجامعات العربية في ضكء معايير الجكدة الشاممة. المؤتمر السنكم 2007عبكد، ع. )
معي". المنعقد بمركز تطكير الرابع عشر بعنكاف: "آفاؽ جديدة في التعميـ العربي الجا

 . القاىرة.2007/ نكفمبر/ 26-25التعميـ الجامعي بجامعة عيف شمس بتاريخ 

(. اتخاذ القرار كعبلقتو بكؿ مف فاعمية الذات كالمساندة االجتماعية لدل 2008) ب.العتيبي، 
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 (:1ممحق رقم )

 االستبانة في صورتيا األولية 

   عمادة الدراسات العميا
  

  جامعة القدس
 

 أعءاء ىيئة التدريس بالجامعات الفمسطينية.

 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو.

"دور جامعة االستقالل في تنمية الكفاءة القيادية لدى طمبتيا"، تجرم الباحثة دراسة بعنكاف 
كمف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة قامت الباحثة بتطكير استبانة لقياس دكر الجامعة في تنمية 
الكفاءة القيادية في ضكء التعريؼ الذم كضعتو لمكفاءة القيادية كالمتمثؿ بمجمكعة مف الميارات، 
ؿ كالخبرات المكتسبة، كالتي تساعد عمى إنجاز المياـ، كالنشاطات المطمكبة بأداء متميز خبل

كبالتالي فإف الباحثة ُتعرؼ الكفاءة القيادية بأنيا مجمكعة الميارات  .المدة المطمكبة لكؿ منيا
كالسمككيات التي تسيـ في األداء المتفكؽ لطمبة جامعة االستقبلؿ كالتي  القيادية كالخبرات

كالتدريب فييا، يكتسبكنيا مف خبلؿ دراستيـ لمقررات الجامعة كاحتكاكيـ بأعضاء ىيئة التدريس 
 كتعامميـ مع إدارتيا.

كتعرض عميكـ الباحثة ىذه االستبانة بغرض تحكيميا، كالتحقؽ مف قدرتيا عمى قياس ما كضعت 
ألجؿ قياسو، كسبلمة عباراتيا، كشمكليا لكافة المحتكل المراد دراستو، لذا أرجك مف سيادتكـ 

 احثة.إبداء آرائكـ حكؿ كؿ فقرة، كتقديـ النصح كاالرشاد لمب

 .المظفر الباحثة: عمية        
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 أواًل: البيانات الشخصية. 

 أنثى.   ذكر      الجنس: .1
 

 

 

 كمية العمـك اإلدارية  كمية العمـك اإلنسانية  التخصص )الكمية(: .2
 معيد التدريب كالتنمية   كمية القانكف    

 كمية القيادة كاألركاف    

 الثالث كالرابع  كالثانياألكؿ   المستوى الدراسي: .3

 ثانيًا: دور جامعة االستقالل في تنمية الكفاءة القيادية لدى طمبتيا.

 التخطيط والرؤية المستقبمية م.
بدرجة 
كبيرة 
 جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 منخفءة

بدرجة 
منخفءة 

 جداً 

1 
تتضػػمف مقػػررات الجامعػػة مكضػػكعات 

 تتعمؽ بالتخطيط.
     

2 
الجامعػػة بتحسػػيف قػػدراتي فػػي أسػػيمت 

 بناء الخطط لعممي.
     

3 
سػػاعدتني الجامعػػة عمػػى تبنػػي األفكػػار 

 بعيدان عف سيطرة اآلخريف.
     

4 
سػػػػػػػػاعدني أعضػػػػػػػػاء ىيئػػػػػػػػة التػػػػػػػػدريس 
بالجامعػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػي تطػػػػػػػػػػػػكير الخطػػػػػػػػػػػػط 

 كصياغتيا بشكؿ كاضح.
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5 
أكسػػبتني الجامعػػة قػػدرات فػػي تكظيػػؼ 

 المكارد المتاحة.
     

6 
الجامعػػػة فػػػي تحسػػػيف قػػػدرتي  أسػػػيمت

مكانياتي.  عمى استغبلؿ طاقاتي كا 
     

7 
ساعدتني الجامعة عمى تطكير قدراتي 
كميػػػػاراتي فػػػػي فيػػػػـ أحػػػػداث الماضػػػػي 

 كالحاضر.
     

8 
سػػػػػػػػاعدني أعضػػػػػػػػاء ىيئػػػػػػػػة التػػػػػػػػدريس 

 بالجامعة في طرؽ تحديد أكلكياتي.
     

9 
أكسػػػػػػػػػػبتني الجامعػػػػػػػػػػة ميػػػػػػػػػػارات فػػػػػػػػػػػي 

 كتحدياتو.االستعداد لممستقبؿ 
     

10 
أصػػػػػبحت قػػػػػادران عمػػػػػى تحديػػػػػد أىػػػػػداؼ 

 كاقعية إلدارة ذاتي.
     

 االبداع والمبادرة م.
بدرجة 
كبيرة 
 جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 منخفءة

بدرجة 
منخفءة 

 جداً 

1 
تحسػػػػنت قػػػػدراتي فػػػػي عػػػػرض األفكػػػػار 

 عمى اآلخريف.
     

2 
أسػػيمت الكميػػة فػػي تنميػػة الطبلقػػة فػػي 

 التحدث مع اآلخريف.
     

3 
أصػػػػػبحت أكثػػػػػر حساسػػػػػية لممشػػػػػكبلت 

 التي قد تكاجيني.
     

4 
أكسػػػبتني الجامعػػػة ميػػػكالن نحػػػك المبػػػادرة 

 في عرض األفكار.
     

     منحنػػػػػػػػػػي أعضػػػػػػػػػػاء ىيئػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػدريس  5
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كالتػػدريب الحريػػة لعػػرض أفكػػارم كىػػذا 
 انعكس عمى قدراتي االبداعية.

6 
كالمسػاقات الدراسػية ساىمت المقػررات 

التػػػػػػي درسػػػػػػتيا بالجامعػػػػػػة فػػػػػػي تنميػػػػػػة 
 التفكير العممي السميـ.

     

7 
شجعتني الجامعة عمى تطبيػؽ أفكػارم 

 مياـ كمفني األمر.
     

8 
تضػػػػػػػمنت المقػػػػػػػررات الدراسػػػػػػػية التػػػػػػػي 
تمقيتيػػػػػػػػػا مكضػػػػػػػػػكعات عػػػػػػػػػززت لػػػػػػػػػدم 

 التجديد في أسمكب حياتي.
     

9 
النتقػػػػاد جعمتنػػػػي الجامعػػػػة أكثػػػػر تقػػػػببلن 

 اآلخريف.
     

10 
اكتسػػػبت مػػػف خػػػبلؿ الجامعػػػة التعامػػػؿ 
بمركنػػػػػة كافيػػػػػة مػػػػػع المشػػػػػكبلت التػػػػػي 

 تكاجيني.
     

 تحميل المشكالت واتخاذ القرارات م.
بدرجة 
كبيرة 
 جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 منخفءة

بدرجة 
منخفءة 

 جداً 

1 
أسػػيمت الجامعػػة فػػي تحسػػيف مسػػتكل 

المشػػػكمة كعػػػدـ اليػػػركب تػػػكجيي نحػػػك 
 منيا.

     

2 
شػػػػػػػػػػػجعتني الجامعػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػى جمػػػػػػػػػػػع 
المعمكمػػات حػػكؿ المكاقػػؼ كالمشػػكبلت 

 التي أتعرض ليا.
     

     تضػػػػػػمنت مقػػػػػػررات الجامعػػػػػػة مكاقػػػػػػؼ  3
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 كاقعية لممشكبلت كسبؿ عبلجيا.

4 
سػػػػاعدتني الجامعػػػػة فػػػػي تحديػػػػد بػػػػديؿ 

 مناسب لمشكبلتي.
     

5 
قػػػدرتي أسػػػيمت الجامعػػػة فػػػي تحسػػػيف 

 في اتخاذ القرارات.
     

6 
أصػػػػبحت أكثػػػػر قػػػػدرة دقػػػػة فػػػػي اتخػػػػاذ 

 القرارات.
     

7 
أسػػيمت الجامعػػة فػػي تحسػػيف مسػػتكل 

 مخاطرتي عند تطبيؽ قراراتي.
     

8 
سػػػػػػػػاعدني أعضػػػػػػػػاء ىيئػػػػػػػػة التػػػػػػػػدريس 
كالتػػػػػػػدريب فػػػػػػػي اعػػػػػػػداد خطػػػػػػػط تنفيػػػػػػػذ 

 القرارات التي أتخذىا.
     

9 
القػرارات شجعتني الجامعػة عمػى تقػكيـ 

التػػػػػػي أتخػػػػػػذىا كاالسػػػػػػتفادة منيػػػػػػا فػػػػػػي 
 مكاقؼ مستقبمية.

     

10 
أسػػػػػػػػتطيع اتخػػػػػػػػاذ القػػػػػػػػرارات بالسػػػػػػػػرعة 
المطمكبػػة مػػف خػػبلؿ المفاضػػمة الجيػػدة 

 بيف البدائؿ المتاحة.
     

 التدريب وتحمل المسؤولية م.
بدرجة 
كبيرة 
 جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 منخفءة

بدرجة 
منخفءة 

 جداً 

1 
شػػػػجعتني الجامعػػػػة عمػػػػى تقبػػػػؿ العمػػػػؿ 

 التطكعي.
     

2 
كفػػػػػػػرت الجامعػػػػػػػة تػػػػػػػدريبات أكسػػػػػػػبتني 

 ميارات جديدة.
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3 
يسػػيـ التػػدريب فػػي االسػػتغبلؿ األمثػػػؿ 

 لمكقت.
     

4 
سػػاعدني التػػػدريب خػػبلؿ فتػػػرة دراسػػػتي 
عمػػػػػػى تحقيػػػػػػؽ النػػػػػػاجح كالتميػػػػػػز عػػػػػػف 

 اآلخريف.
     

5 
سػػػػػػػاعدني التػػػػػػػدريب العسػػػػػػػكرم الػػػػػػػذم 
منحتنػػػي إيػػػػاه الجامعػػػة فػػػػي المحافظػػػػة 
 عمى اليدكء أثناء مكاجية الضغكط.

     

6 
عػػػػػػزز لػػػػػػدم التػػػػػػدريب العسػػػػػػكرم فػػػػػػي 
الجامعػػػػػػػػة حسػػػػػػػػف اسػػػػػػػػتخداـ األجيػػػػػػػػزة 

 الحديثة.
     

7 
شػػػػػػػػػػجعتني الجامعػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػى تحمػػػػػػػػػػؿ 
المسػػػػػػػػػػؤكلية عػػػػػػػػػػف تصػػػػػػػػػػرفاتي أمػػػػػػػػػػاـ 

 اآلخريف.
     

8 
سػػػاعدتني الجامعػػػة عمػػػى تقبػػػؿ العمػػػؿ 

 ضمف مجمكعة.
     

9 
شػػجعتني الجامعػػة عمػػى التضػػحية مػػف 

 أجؿ المجمكعة.
     

10 
سػػاعدتني الجامعػػة عمػػى المكازنػػة بػػيف 
الشػػػػػدة كالمػػػػػيف فػػػػػي مكاجيػػػػػة المكاقػػػػػؼ 

 كالتحديات.
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 التأثير في اآلخرين م.
بدرجة 
كبيرة 
 جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 منخفءة

بدرجة 
منخفءة 

 جداً 

1 
عمى أف أككف قػدكة ساعدتني الجامعة 

 لزمبلئي.
     

2 
شػػػجعتني الجامعػػػة عمػػػى قػػػراءة أفكػػػار 

 اآلخريف بذكاء.
     

3 
شػػػػػػػػػجعني أعضػػػػػػػػػاء ىيئػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػدريس 
كالتػػػػػػػدريب عمػػػػػػػى االىتمػػػػػػػاـ بمشػػػػػػػاعر 

 اآلخريف.
     

4 
سػػػػػػػػػاىمت المقػػػػػػػػػررات الدراسػػػػػػػػػية فػػػػػػػػػي 
الجامعػػػػػػػػػة برفػػػػػػػػػع مسػػػػػػػػػتكل الميػػػػػػػػػارات 

 االجتماعية لدم.
     

5 
الدراسػػػػػػػػػية عمػػػػػػػػػى تحثنػػػػػػػػػي المقػػػػػػػػػررات 

التفكيػػػر بطػػػرؽ مختمفػػػػة كالمركنػػػة فػػػػي 
 التعامؿ مع اآلخريف.

     

6 
شػػجعتني الجامعػػة عمػػى بنػػاء عبلقػػات 

 اجتماعية جيدة.
     

7 
سػػػاىمت الجامعػػػة فػػػي اختيػػػار الكقػػػت 

 المناسب لمساعدة اآلخريف.
     

8 
شػػػػػػػػجعتني الجامعػػػػػػػػة عمػػػػػػػػى مسػػػػػػػػاعدة 

 المحتاجيف لخدماتي.
     

9 
فػػػي تحسػػػيف قػػػدراتي  أسػػػيمت الجامعػػػة

عمػػػػػػى إشػػػػػػاعة الجػػػػػػك اإليجػػػػػػابي لػػػػػػدل 
 اآلخريف.
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10 
تعرفػػػػػػت مػػػػػػف خػػػػػػبلؿ الجامعػػػػػػة عمػػػػػػى 
كسػػائؿ لحفػػظ كرامػػة اآلخػػريف كالػػدفاع 

 عف حقكقيـ.
     

 العالقات اإلنسانية م.
بدرجة 
كبيرة 
 جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 منخفءة

بدرجة 
منخفءة 

 جداً 

1 
تفسػػير أفكػػار شػػجعتني الجامعػػة عمػػى 
 اآلخريف قبؿ محاكرتيـ.

     

      اكتسبت ميارات في االتصاؿ الفعاؿ. 2

3 
أكسػػػػػبتني الجامعػػػػػة ميػػػػػارات فػػػػػي فػػػػػف 

 الحكار.
     

4 
اكتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبت ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارات فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي إدارة 

 االجتماعات كالنقاشات.
     

5 
عممتنػػػػػي الجامعػػػػػة طػػػػػرؽ بنػػػػػاء فريػػػػػؽ 

 عمؿ.
     

6 
شػػػجعتني الجامعػػػػة عمػػػى تنفيػػػػذ أكامػػػػر 

 الرؤساء.
     

7 
شػػػػجعتني الجامعػػػػة عمػػػػى قيػػػػادة فريػػػػؽ 

 العمؿ بإيجابية.
     

8 
أكسػػبتني الجامعػػػة ميػػػارات فػػػي كسػػػب 

 كالء المرؤكسيف.
     

9 
شػػجعني أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس عمػػى 

 معرفة احتياجات المرؤكسيف.
     

10 
أكسػػػػػبتني الجامعػػػػػة طرقػػػػػان فػػػػػي تبػػػػػادؿ 
األفكػػار كقبػػكؿ التنػػكع كاالخػػتبلؼ فػػي 
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 الرأم.

 التقدير والحماس والتحفيز م.
بدرجة 
كبيرة 
 جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 منخفءة

بدرجة 
منخفءة 

 جداً 

1 
اكتسػػػبت ميػػػارات فػػػي تحفيػػػز كاسػػػتثارة 

 اآلخريف.
     

2 
شػػػػػػػجعتني الجامعػػػػػػػة عمػػػػػػػى بػػػػػػػث ركح 

 الدفاع الذاتي عف النفس.
     

3 
اكتسػػػػػػػػػػػبت ميػػػػػػػػػػػارات تميزنػػػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػػف 

 اآلخريف.
     

4 
شػػجعني أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس عمػػى 
 متابعة كافة األعماؿ التي أقكـ بيا.

     

      اكتسبت ميارات في تحفيز اآلخريف. 5

6 
أسػيمت الجامعػػة فػي تحسػػيف ميػػاراتي 
فػػػػػػي فيػػػػػػـ قػػػػػػدرات اآلخػػػػػػريف كقيػػػػػػادتيـ 

 لتحسيف قدراتيـ.
     

7 
أسػػػػيمت الجامعػػػػة فػػػػي اتجػػػػاىي نحػػػػك 

األعمػػػاؿ التػػػي تػػػكخي السػػػرية بػػػبعض 
 أقكـ بيا.

     

8 
بثػػػػػػػػت لػػػػػػػػدم الحمػػػػػػػػاس نحػػػػػػػػك العمػػػػػػػػؿ 

 األمني.
     

9 
شػػػػػػػجعتني عمػػػػػػػى احتػػػػػػػراـ المؤسسػػػػػػػات 

 األمنية الفمسطينية.
     

10 
شػػػػجعتني بػػػػرامج الجامعػػػػة األكاديميػػػػة 

 كالتدريبية عمى التعمـ الذاتي.
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 الحذر والحكمة م.
بدرجة 
كبيرة 
 جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 منخفءة

بدرجة 
منخفءة 

 جداً 

1 
سػػػػػػػػػػػػاىمت الجامعػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػي ضػػػػػػػػػػػػػبط 

 انفعاالتي.
     

      عززت لدم تقبؿ التحدم. 2

3 
أسػػػػػيمت الجامعػػػػػة فػػػػػي قػػػػػدرتي عمػػػػػى 
اسػػػػػتغبلؿ كافػػػػػة حكاسػػػػػي أثنػػػػػاء القيػػػػػاـ 

 بميمة.
     

4 
منحتنػػػػػػػػي الجامعػػػػػػػػة تػػػػػػػػدريبان عسػػػػػػػػكريان 
 لتكخي الحذر في المكاقؼ الصعبة.

     

5 
المقررات الدراسػية كفػاءتي فػي عززت 

 إدارة األزمات.
     

6 
شػػػػػػػػػجعني أعضػػػػػػػػػاء ىيئػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػدريس 
كالتػدريب بالجامعػة عمػى تحكػيـ العقػػؿ 

 في كافة المكاقؼ التي تكاجيني.
     

7 
نصػػػػػػػػحني أعضػػػػػػػػاء ىيئػػػػػػػػة التػػػػػػػػدريس 
كالتػػػػدريب نقػػػػؿ معػػػػارفي النظريػػػػة فػػػػػي 

 ميداف العمؿ.
     

8 
أسػػػػػيمت الجامعػػػػػة فػػػػػي رفػػػػػع مسػػػػػتكل 

 األمني لدم. الحس
     

9 
تضػػػػػػػمنت المقػػػػػػػررات الدراسػػػػػػػية التػػػػػػػي 
درسػػػػػػػػتيا مكضػػػػػػػػكعات حػػػػػػػػكؿ تػػػػػػػػكخي 

 الحذر كالحكمة في التصرؼ.
     

     أصػػبحت أكثػػر قػػدرة عمػػى التكيػػؼ مػػع  10
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 متطمبات المكاقؼ التي أتعرض ليا.

 الشجاعة والثبات م.
بدرجة 
كبيرة 
 جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 منخفءة

بدرجة 
منخفءة 

 جداً 

1 
سػػاىمت الجامعػػة فػػي تنميػػة الشػػجاعة 

 لدم.
     

2 
شػػػػػػػػػجعني أعضػػػػػػػػػاء ىيئػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػدريس 
كالتػػػػػػػػػدريب عمػػػػػػػػػى تحمػػػػػػػػػؿ الضػػػػػػػػػغكط 

 كالمكاقؼ الصعبة.
     

      أسيمت المقررات الدراسية في تحسيف  3

4 
تضػػػػػػمف التػػػػػػدريب العسػػػػػػكرم جكانػػػػػػب 
منحتنػػػػػػػػي الشػػػػػػػػجاعة كالثبػػػػػػػػات أثنػػػػػػػػاء 

 المكاجية.
     

5 
التػػػػدريب العسػػػػكرم فػػػػي صػػػػقؿ سػػػػاىـ 

 مياراتي في استخداـ قكتي بحكمة.
     

6 
التحقػػػػت بتػػػػدريبات عسػػػػكرية منحتنػػػػي 

 الثقة بنفسي كبقدراتي.
     

7 
عممتني الجامعة أف أكػكف مقػببلن عمػى 

 التحديات.
     

8 
أدركػػػػت قػػػػدراتي ككفػػػػاءاتي مػػػػف خػػػػبلؿ 

 ممارسة التدريب العسكرم.
     

9 
الثبػػػػات أمػػػػاـ عػػػػكدتني الجامعػػػػة عمػػػػى 

 المحف.
     

10 
شػػػػجعتني الجامعػػػػة عمػػػػى حػػػػب الػػػػكالء 

 كاالنتماء لممؤسسة التي أنتمي ليا.
     

 شكرًا لحسن تعاونكم
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 (: أعءاء لجنة التحكيم2ممحق رقم )

 مكان العمل الدرجة العممية االسم
 جامعة االستقالل ستاذ دكتورأ عبد الناصر القدومي

 جامعة االستقالل ستاذ دكتورأ غسان الحمو
 جامعة االستقالل ستاذ دكتورأ بو صالح وائل أ

 جامعة القدس المفتوحة ستاذ دكتورأ محمد شاىين
 جامعة القدس المفتوحة أستاذ مشارك محمد عبد اشتيوي
 جامعة القدس المفتوحة أستاذ مشارك نءال المصري
 جامعة االستقالل دكتور رجاء سويدان
 جامعة االستقالل دكتور نظام صالحات
 جامعة االستقالل دكتور محمد دبوس
 جامعة االستقالل دكتور مجدي سرداح
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 (3ممحق رقم )

 : االستبانة في صورتيا النيائية

   عمادة الدراسات العميا
  

  جامعة القدس
 

 عزيز الطالب/ عزيزتي الطالبة.
 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو.

"دور جامعة االستقالل في تنمية الكفاءة القيادية لدى طمبتيا من تجرم الباحثة دراسة بعنكاف 
كمف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة قامت الباحثة بتطكير استبانة لقياس دكر وجية نظرىم"، 

كالمتمثؿ الجامعة في تنمية الكفاءة القيادية لديؾ في ضكء التعريؼ الذم كضعتو لمكفاءة القيادية، 
ب"مجمكعة مف الميارات، كالخبرات المكتسبة، كالتي تساعد عمى إنجاز المياـ، كالنشاطات 

كبالتالي فإف الباحثة ُتعرؼ الكفاءة  .المطمكبة بأداء متميز خبلؿ المدة المطمكبة لكؿ منيا"
المتفكؽ  القيادية بأنيا مجمكعة الميارات القيادية كالخبرات كالسمككيات التي تسيـ في األداء

لطمبة جامعة االستقبلؿ، كالتي يكتسبكنيا مف خبلؿ دراستيـ لمقررات الجامعة كاحتكاكيـ 
 بأعضاء ىيئة التدريس كالتدريب فييا، كتعامميـ مع إدارتيا.

كالمطمكب منكـ تعبئة استمارة البيانات الشخصية، كمف ثـ قراءة فقرات االستبانة ككضع عبلمة 
(أماـ الرأم المتفؽ مع )  الدكر الذم لعبتو الجامعة كأعضاء ىيئة التدريس كالتدريب فييا في

تحسيف قدراتؾ في بعض المكاقؼ كالميارات التي تكردىا االستبانة، عممان بأف استجاباتكـ ستككف 
 محط عناية الباحثة، كستعامؿ بسرية تامة، كألغراض البحث العممي.

 دير.وتفءموا بالقبول مع فائق االحترام والتق      
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 -مفتاح اإلجابة:
 

# 
المجال األول: التخطيط والرؤية 

 المستقبمية

بدرجة 
كبيرة 
 جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قميمة

بدرجة 
قميمة 
 جداً 

1 
تتضػػمف مقػػررات الجامعػػة مكضػػكعات 

 تتعمؽ بالتخطيط.
     

 
 .المظفرالباحثة: عمية 
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 أواًل: البيانات الشخصية.

 

 أنثى.   ذكر    الجنس: .4
 

 

 

 كمية العمـك اإلدارية  كمية العمـك اإلنسانية  التخصص )الكمية(: .5
      كمية القانكف    

 سنة ثانية  سنة أكلى   المستوى الدراسي: .6
 سنة رابعة  سنة ثالثة
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 ثانيًا: دور جامعة االستقالل في تنمية الكفاءة القيادية لدى طمبتيا.

# 
التخطيط والرؤية المجال األول: 

 المستقبمية

بدرجة 
كبيرة 
 جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قميمة

بدرجة 
قميمة 
 جداً 

1 
تتضػػػػمف مقػػػػررات الجامعػػػػة مكضػػػػكعات 

 تتعمؽ بالتخطيط.
     

2 
أسػػػػيمت الجامعػػػػة بتحسػػػػيف قػػػػدراتي فػػػػي 

 بناء الخطط لعممي.
     

3 
سػػػاعدتني الجامعػػػة عمػػػى تبنػػػي األفكػػػار 

 سيطرة اآلخريف.بعيدان عف 
     

4 
سػػػػػػػػػػػاعدني أعضػػػػػػػػػػػاء ىيئػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػدريس 
بالجامعة في تطػكير الخطػط كصػياغتيا 

 بشكؿ كاضح.
     

5 
أكسػػػػبتني الجامعػػػػة قػػػػدرات فػػػػي تكظيػػػػؼ 

 المكارد المتاحة.
     

6 
أسػػػػػيمت الجامعػػػػػة فػػػػػي تحسػػػػػيف قػػػػػدراتي 

 عمى استغبلؿ طاقاتي كامكاناتي.
     

7 
قػػدراتي سػػاعدتني الجامعػػة عمػػى تطػػكير 

كميػػػػػػاراتي فػػػػػػي فيػػػػػػـ أحػػػػػػداث الماضػػػػػػي 
 كالحاضر.

     

8 
سػػػػػػػػػػػاعدني أعضػػػػػػػػػػػاء ىيئػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػدريس 

 بالجامعة عمى تحديد أكلكياتي.
     

9 
أكسػػػػػػبتني الجامعػػػػػػة ميػػػػػػارات االسػػػػػػتعداد 

 لممستقبؿ كتحدياتو.
     

     أصػػػػػػبحت قػػػػػػادران عمػػػػػػى تحديػػػػػػد أىػػػػػػداؼ  10
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 كاقعية إلدارة ذاتي.

 والمبادرة المجال الثاني: االبداع #
بدرجة 
كبيرة 
 جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قميمة

بدرجة 
قميمة 
 جداً 

11 
تحسنت قدراتي في عرض األفكػار عمػى 

 اآلخريف.
     

12 
أسيمت الجامعة في تنمية الطبلقػة لػدم 

 في التحدث مع اآلخريف.
     

13 
أصػبحت مػف خػػبلؿ تعممػي فػي الجامعػػة 

التػػػػػػػي قػػػػػػػد أكثػػػػػػػر حساسػػػػػػػية لممشػػػػػػػكبلت 
 تكاجيني.

     

14 
أكسبتني الجامعة ميكالن نحك المبػادرة فػي 

 عرض األفكار.
     

15 
منحنػي أعضػػاء ىيئػة التػػدريس كالتػػدريب 
الحريػػػػػػة لعػػػػػػرض أفكػػػػػػارم ممػػػػػػا انعكػػػػػػس 

 إيجابا عمى قدراتي االبداعية.
     

16 
سػػػاىمت المقػػػػررات كالمسػػػاقات الدراسػػػػية 

التفكيػر التي درستيا بالجامعة فػي تنميػة 
 العممي السميـ لدم.

     

17 
شػػػػػجعني نظػػػػػاـ الجامعػػػػػة عمػػػػػى تطبيػػػػػؽ 

 أفكارم ميما كمفني األمر.
     

18 
تضػمنت المقػػررات الدراسػية التػػي تمقيتيػػا 
مكضػػػػكعات عػػػػػززت لػػػػػدم التجديػػػػػد فػػػػػي 

 أسمكب حياتي.
     

     أصػػػػبحت بعػػػػد التحػػػػاقي بالجامعػػػػة أكثػػػػر  19
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 تقببلن النتقاد اآلخريف.

20 
اكتسػػػػػبت مػػػػػف خػػػػػبلؿ الجامعػػػػػة التعامػػػػػؿ 
بمركنػػػػػػػة كافيػػػػػػػة مػػػػػػػع المشػػػػػػػكبلت التػػػػػػػي 

 تكاجيني.
     

# 
المجال الثالث: تحميل المشكالت 

 واتخاذ القرارات

بدرجة 
كبيرة 
 جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قميمة

بدرجة 
قميمة 
 جداً 

21 
أسػػػػيمت الجامعػػػػة فػػػػي تحسػػػػيف تػػػػكجيي 

 اإليجابي نحك المشكبلت.
     

22 
شجعتني الجامعة عمى جمػع المعمكمػات 
حكؿ المكاقؼ كالمشػكبلت التػي أتعػرض 

 ليا.
     

23 
تضمنت مقررات الجامعة مكاقػؼ كاقعيػة 

 لممشكبلت كسبؿ عبلجيا.
     

24 
أكسػػػػػػبتني الجامعػػػػػػة قػػػػػػدرات فػػػػػػي تحديػػػػػػد 
بػػػػػػدائؿ كثيػػػػػػرة مرتبطػػػػػػة بالمشػػػػػػكمة التػػػػػػي 

 تكاجيني.
     

25 
بػػػػػػديؿ سػػػػػػاعدتني الجامعػػػػػػة فػػػػػػي تحديػػػػػػد 

 مناسب لمشكبلتي.
     

26 
أصػػػػبحت فػػػػي الجامعػػػػة أكثػػػػر دقػػػػة فػػػػػي 

 اتخاذ القرارات.
     

27 
أسػػػػيمت الجامعػػػػة فػػػػي تحسػػػػيف مسػػػػتكل 

 مخاطرتي عند تطبيؽ قراراتي.
     

28 
سػػػػػػػػػػػاعدني أعضػػػػػػػػػػػاء ىيئػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػدريس 
كالتدريب في إعداد خطػط تنفيػذ القػرارات 
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 التي أتخذىا.

29 
تقػػػكيـ القػػػرارات شػػػجعتني الجامعػػػة عمػػػى 

التي أتخذىا كاالسػتفادة منيػا فػي مكاقػؼ 
 مستقبمية.

     

30 
مكنتنػػػػػي الجامعػػػػػة مػػػػػف اتخػػػػػاذ القػػػػػرارات 
بالسػػرعة المطمكبػػة مػػف خػػبلؿ المفاضػػمة 

 الجيدة بيف البدائؿ المتاحة.
     

# 
المجال الرابع: التدريب وتحمل 

 المسؤولية

بدرجة 
كبيرة 
 جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قميمة

بدرجة 
قميمة 
 جداً 

31 
شػػػػػجعتني الجامعػػػػػة عمػػػػػى تقبػػػػػؿ العمػػػػػؿ 

 التطكعي.
     

32 
كفػػػػرت لػػػػي الجامعػػػػة تػػػػدريبات أكسػػػػبتني 

 ميارات جديدة.
     

33 
عممنػػي التػػدريب فػػي الجامعػػة االسػػتغبلؿ 

 األمثؿ لمكقت.
     

34 
سػػػػاعدني التػػػػدريب خػػػػبلؿ فتػػػػرة دراسػػػػتي 

 عمى تحقيؽ النجاح كالتميز.
     

35 
سػػػػػػػػػاعدني التػػػػػػػػػدريب العسػػػػػػػػػكرم الػػػػػػػػػذم 
منحتني إياه الجامعة في المحافظة عمى 

 اليدكء أثناء مكاجية الضغكط.
     

36 
عػػػػػػػػزز لػػػػػػػػدم التػػػػػػػػدريب العسػػػػػػػػكرم فػػػػػػػػي 
الجامعػػػػػػػػػػة حسػػػػػػػػػػف اسػػػػػػػػػػتخداـ األجيػػػػػػػػػػزة 

 الحديثة.
     

     شجعتني الجامعة عمى تحمؿ المسػؤكلية  37
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 عف تصرفاتي أماـ اآلخريف.

38 
الجامعػػػػػة عمػػػػػى تقبػػػػػؿ العمػػػػػؿ سػػػػػاعدتني 

 ضمف مجمكعة.
     

39 
تعممػػػػػت مػػػػػف خػػػػػبلؿ نظػػػػػاـ الجامعػػػػػة أف 

 أككف مضحيان مف أجؿ المجمكعة.
     

40 
سػػػػاعدتني الجامعػػػػة عمػػػػى المكازنػػػػة بػػػػيف 
الشػػػػػػػدة كالمػػػػػػػيف فػػػػػػػي مكاجيػػػػػػػة المكاقػػػػػػػؼ 

 كالتحديات.
     

 المجال الخامس: التأثير في اآلخرين #
بدرجة 
كبيرة 
 جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قميمة

بدرجة 
قميمة 
 جداً 

41 
سػػػاعدتني الجامعػػػة عمػػػى أف أكػػػكف قػػػدكة 

 لزمبلئي.
     

42 
زكدتنػػػػػي الجامعػػػػػة بميػػػػػارات فػػػػػي قػػػػػراءة 

 أفكار اآلخريف بذكاء.
     

43 
شجعني أعضاء ىيئة التدريس كالتػدريب 

 عمى االىتماـ بمشاعر اآلخريف.
     

44 
الدراسػػية فػػي الجامعػػة أسػػيمت المقػػررات 

فػػػي رفػػػع مسػػػتكل الميػػػارات االجتماعيػػػة 
 لدم.

     

45 
أسػػػػػيمت المقػػػػػررات الدراسػػػػػية فػػػػػي حثػػػػػي 
عمػػػى التفكيػػػر بطػػػرؽ مختمفػػػة، كالمركنػػػة 

 في التعامؿ مع اآلخريف.
     

46 
أكسػػػػػػبتني الجامعػػػػػػة ميػػػػػػارات فػػػػػػي بنػػػػػػاء 
عبلقػػػػات اجتماعيػػػػة جيػػػػدة مػػػػع زمبلئػػػػػي 
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 كأساتذتي.

47 
خػػػػبلؿ المقػػػػػررات الدراسػػػػػية تعممػػػػت مػػػػػف 

اختيػػػػػػػػػار الكقػػػػػػػػػت المناسػػػػػػػػػب لمسػػػػػػػػػاعدة 
 اآلخريف.

     

48 
شػػػػػػػػػػجعتني الجامعػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػى مسػػػػػػػػػػاعدة 

 المحتاجيف لخدماتي.
     

49 
أسػػػػػيمت الجامعػػػػػة فػػػػػي تحسػػػػػيف قػػػػػدراتي 
عمػػػػػػػػى إشػػػػػػػػاعة الجػػػػػػػػك اإليجػػػػػػػػابي لػػػػػػػػدل 

 اآلخريف.
     

50 
تعرفػػت مػػف خػػػبلؿ الجامعػػة إلػػى كسػػػائؿ 

كالػػػػػػدفاع عػػػػػػف لحفػػػػػػظ كرامػػػػػػة اآلخػػػػػػريف، 
 حقكقيـ.

     

 المجال السادس: العالقات اإلنسانية #
بدرجة 
كبيرة 
 جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قميمة

بدرجة 
قميمة 
 جداً 

51 
شػػػػجعتني الجامعػػػػة عمػػػػى تفسػػػػير أفكػػػػار 

 اآلخريف قبؿ محاكرتيـ.
     

52 
اكتسبت مف خبلؿ الدراسة كالتػدريب فػي 

 االتصاؿ الفعاؿ.الجامعة ميارات في 
     

53 
أكسبتني الجامعة ميارات في فف الحكار 

 مع اآلخريف.
     

54 
أكسػػػػػػػبتني الجامعػػػػػػػة ميػػػػػػػارات فػػػػػػػي إدارة 

 االجتماعات كالنقاشات.
     

      عممتني الجامعة طرؽ بناء فريؽ عمؿ. 55
     شػػػػػجعتني الجامعػػػػػػة عمػػػػػى تنفيػػػػػػذ أكامػػػػػػر  56
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 الرؤساء.

57 
قيػػػػػػادة فريػػػػػػؽ شػػػػػػجعتني الجامعػػػػػػة عمػػػػػػى 

 العمؿ بإيجابية.
     

58 
أكسػػػػبتني الجامعػػػػػة ميػػػػػارات فػػػػػي كسػػػػػب 

 كالء المرؤكسيف.
     

59 
شػػػػجعني أعضػػػػاء ىيئػػػػة التػػػػدريس عمػػػػى 

 معرفة احتياجات المرؤكسيف.
     

60 
أكسبتني الجامعة ميارات تبػادؿ األفكػار 

 كقبكؿ التنكع كاالختبلؼ في الرأم.
     

# 
والحماس المجال السابع: التقدير 

 والتحفيز

بدرجة 
كبيرة 
 جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قميمة

بدرجة 
قميمة 
 جداً 

61 
أكسػػػػػبتني الجامعػػػػػة ميػػػػػارات فػػػػػي جػػػػػذب 

 انتباه اآلخريف كاستثارتيـ.
     

62 
شػػجعتني الجامعػػة عمػػى بػػث ركح الػػدفاع 

 الذاتي عف النفس.
     

63 
أكسػػػبتني الجامعػػػة ميػػػارات تميزنػػػي عػػػف 

 اآلخريف.
     

64 
شػػػػجعني أعضػػػػاء ىيئػػػػة التػػػػدريس عمػػػػى 

 متابعة كافة األعماؿ التي أقكـ بيا.
     

65 
أكسػػػػبتني الجامعػػػػة ميػػػػارات فػػػػي تحفيػػػػز 

 اآلخريف.
     

66 
أسػػػيمت الجامعػػػػة فػػػي تحسػػػػيف ميػػػػاراتي 
فػػػػػػػػي فيػػػػػػػػـ قػػػػػػػػدرات اآلخػػػػػػػػريف كقيػػػػػػػػادتيـ 

 لتحسيف قدراتيـ.
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67 
تكخي أسيمت الجامعة في اتجاىي نحك 

 السرية ببعض األعماؿ التي أقكـ بيا.
     

68 
بثػت الجامعػػة لػدم الحماسػػة نحػك العمػػؿ 

 األمني.
     

69 
شػػػػػػػػػػػػجعتني الجامعػػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػػى احتػػػػػػػػػػػػراـ 

 المؤسسات األمنية الفمسطينية.
     

70 
شػػػػػػػجعتني بػػػػػػػرامج الجامعػػػػػػػة األكاديميػػػػػػػة 

 كالتدريبية عمى التعمـ الذاتي.
     

 والحكمةالمجال الثامن: الحذر  #
بدرجة 
كبيرة 
 جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قميمة

بدرجة 
قميمة 
 جداً 

      أسيمت الجامعة في ضبط انفعاالتي. 71

72 
عػػززت لػػدم الجامعػػة قبػػكؿ التحػػدم فػػي 

 التعميـ كالتدريب.
     

73 
أسػػػػػػػيمت الجامعػػػػػػػة فػػػػػػػي قػػػػػػػدرتي عمػػػػػػػى 
اسػػػػػػػتغبلؿ حكاسػػػػػػػي كافػػػػػػػة أثنػػػػػػػاء القيػػػػػػػاـ 

 بميمة.
     

74 
منحتنػػي الجامعػػة تػػدريبان عسػػكريان لتػػكخي 

 الحذر في المكاقؼ الصعبة.
     

75 
عػػػززت المقػػػررات الدراسػػػية التػػػي أتمقاىػػػا 
 في الجامعة كفاءتي في إدارة األزمات.

     

76 
شجعني أعضاء ىيئة التدريس كالتػدريب 
بالجامعػػػػة عمػػػػى تحكػػػػيـ العقػػػػؿ فػػػػي كػػػػؿ 

 المكاقؼ التي تكاجيني.
     

     نصػػػػػػػػػػػحني أعضػػػػػػػػػػػاء ىيئػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػدريس  77
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كالتػػػػدريب بالجامعػػػػة عمػػػػى نقػػػػؿ معػػػػارفي 
 النظرية إلى ميداف العمؿ.

78 
أسيمت الجامعة في رفػع مسػتكل الحػس 

 األمني لدم.
     

79 
تضمنت المقررات الدراسية التػي درسػتيا 
فػػػػي الجامعػػػػة مكضػػػػكعات حػػػػكؿ تػػػػكخي 

 الحذر كالحكمة في التصرؼ.
     

80 
في منحي فرصػة عمػى  ساىمت الجامعة

أف أصػػػبح أكثػػػر قػػػدرة عمػػػى التكيػػػؼ مػػػع 
 متطمبات المكاقؼ التي أتعرض ليا.

     

 المجال التاسع: الشجاعة والثبات #
بدرجة 
كبيرة 
 جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قميمة

بدرجة 
قميمة 
 جداً 

81 
أسيمت الجامعػة فػي تنميػة ركح المبػادرة 

 كالشجاعة لدم.
     

82 
شجعني أعضاء ىيئة التدريس كالتػدريب 
فػػػػػػي الجامعػػػػػػة عمػػػػػػػى تحمػػػػػػؿ الضػػػػػػػغكط 

 كالمكاقؼ الصعبة.
     

83 
أسػػػيـ تػػػدريبي فػػػي الجامعػػػة فػػػي تحسػػػيف 

 قدرتي عمى التحمؿ.
     

84 
تضػػػػمف التػػػػدريب العسػػػػكرم الػػػػذم أتمقػػػػاه 
فػػػي الجامعػػػة جكانػػػب منحتنػػػي الشػػػجاعة 

 كالثبات أثناء المكاجية.
     

85 
سػاىـ التػدريب العسػكرم الػذم أتمقػاه فػي 
الجامعة في صقؿ مياراتي فػي اسػتخداـ 
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 قكتي بحكمة.

86 
ساىمت التدريبات العسكرية التي أتمقاىا 
فػػػػي الجامعػػػػة فػػػػي تعزيػػػػز ثقتػػػػي بنفسػػػػي 

 كبقدراتي.
     

87 
عممتنػػػي الجامعػػػة أف أكػػػكف مقػػػببلن عمػػػى 

 التحديات.
     

88 
كفػػاءة مػػف أدركػػت قػػدراتي كمػػا لػػدم مػػف 

خػػػػػػػػػبلؿ ممارسػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػدريب العسػػػػػػػػػكرم 
 بالجامعة.

     

89 
عػػػػػػكدتني الجامعػػػػػػة عمػػػػػػى الثبػػػػػػات أمػػػػػػاـ 

 المحف.
     

90 
شػػػػػػجعتني الجامعػػػػػػة عمػػػػػػى حػػػػػػب الػػػػػػكالء 

 كاالنتماء لممؤسسة التي أنتمي إلييا.
     

 

 شكرًا لحسن تعاونكم
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