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الشكر والعرفان
الميـ لؾ الحمد أكممو ،كلؾ الثناء أجممو ،كلؾ القكؿ أبمغو ،كلؾ العمـ أجممو ،كلؾ السمطاف
أقكمو ،كلؾ الجبلؿ أعظمو .فالشكر أكالن كأخي انر هلل كحده الذم أعانني عمى إتماـ ىذا العمؿ.
كأشكر جامعة القدس إدارة كعامميف عمى الجيكد التي بذلكىا ألجمنا ،كخدمة لمبحث كالباحثيف،
كالشكر الخاص لمف عممني الحرؼ كالقمـ.
إلى مف ىدل بالجكاب الصحيح حيرة سائميو ,كأظير بسماحتو تكاضع العمماء فيو ,ككاف قبس
الضياء في عتمة البحث ,كلعمي ال أعدك الحؽ إذ أقكؿ أنو كاف لي نعـ الناصح األميف ,نعـ
األخ الكقكر الحميـ ,أفاض عمي بعممو كشممني بفضمو ،كمنحني الثقة كغرس في نفسي قكة
العزيمة ,كلـ يدخر جيدان كلـ يبخؿ عمى بشيء مف كقتو الثميف ،كلك كنت أعرؼ غير الشكر
منزلة أكفى مف الشكر عند اهلل الثمف أسديتيا لو مف قمبي معطرة ,فشك انر لو عمى ما أكفى مف
حسف ,أبقاه اهلل ذخ انر لطمبة العمـ ,كجعؿ ذلؾ في ميزاف حسناتو كأرضاه بما قسـ الدكتكر :نايف
جراد الذم تفضؿ باإلشراؼ عمى ىذه الرسالة.
ككؿ الشكر كالتقدير أقدميما لؤلساتذة الكبار الذيف تفضمكا بمراجعة رسالتي كتفضمكا عمي بقبكؿ
مناقشة رسالة الماجستير الخاصة بي الدكتكر :نظام صمحات مناقشان خارجيان ,كالدكتكر :سعدي
الكرنز مناقشان داخميان.
كما كأتقدـ بالشكر كالتقدير لمسادة المحكميف كؿ باسمو كلقبو ،كما أشكر جامعة االستقبلؿ إدارة،
كعامميف ،كأعضاء ىيئة تدريس ،كطمبة عمى الجيكد التي بذلكىا في إتماـ ىذا العمؿ.
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
عنوان الدراسة -:دور جامعة االستقالل في تنمية الكفاءة القيادية لدى طمبتيا من وجية
نظرىم.
ىدفت الدراسة إلى معرفة دكر جامعة االستقبلؿ في تنمية الكفاءة القيادية لدل طمبتيا كذلؾ مف
كجية نظرىـ ،كلقد حددت الباحثة مجاالت الكفاءة القيادية باآلتي :التخطيط كالرؤية المستقبمية،
كاالبداع كالمبادرة ،كتحميؿ المشكبلت كاتخاذ الق اررات ،كالتدريب كتحمؿ المسؤكلية ،كالتأثير في
اآلخريف ،كالعبلقات اإلنسانية ،كالتقدير كالحماس كالتحفيز ،كالحذر كالحكمة ،كالشجاعة كالثبات.
كلتحقيؽ اىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة المنيج الكصفي ،كتمثمت أداة الدراسة باستبانة تككنت
في صكرتيا النيائية مف ( )90فقرة تتكزع إلى مجاالت الكفاءة القيادية ،طبقت عمى كافة أفراد
مجتمع الدراسة ( ،)1182فاستجاب منيـ ( )1000طالبان كطالبة ،بنسبة استجابة (.)%84.60
كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا أف جامعة االستقبلؿ تقكـ بدكرىا في تنمية
الكفاءة القيادية كمجاالتيا لدل طمبتيا مف كجية نظرىـ بمستكل أعمى مف المستكل االفتراضي
( ،)%70كأظيرت النتائج أف جامعة االستقبلؿ تقكـ بدكرىا في تنمية الكفاءة القيادية بكزف نسبي
( ،)% 75.90كما تبيف أف مجاؿ الشجاعة كالثبات جاء بالمرتبة األكلى بكزف نسبي
( ،)%79.90يميو مجاؿ التدريب كتحمؿ المسؤكلية بكزف نسبي ( ،)%77.60ثـ مجاؿ الحذر
كالحكمة بكزف نسبي ( ،)%77.04يميو مجاؿ التقدير كالحماس كالتحفيز بكزف نسبي
( ،)%76.86ثـ مجاؿ العبلقات اإلنسانية بكزف نسبي ( ،)%75.36ثـ جاء مجاؿ التخطيط
كالرؤية المستقبمية بكزف نسبي ( ،)%75.20يميو مجاؿ التأثير في اآلخريف بكزف نسبي
( ،)%74.84كيميو مجاؿ تحميؿ المشكبلت كاتخاذ الق اررات بكزف نسبي ( ،)%73.20كجاء
أخي انر مجاؿ االبداع كالمبادرة بكزف نسبي (.)%73
كأظيرت النتائج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α ≤ 0.05بيف
متكسطات تقديرات المبحكثيف حكؿ دكر جامعة االستقبلؿ في تنمية الكفاءة القيادية لدل طمبتيا
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
المستكل الدراسي لصالح طمبة سنة أكلى كسنة رابعة.
كعمى ضكء ما جاءت بو الدراسة مف نتائج أكصت الباحثة باالىتماـ بتطكير أداء الطمبة في
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
بشكؿ سميـ ،كمنح الطمبة تدريبات كبرامج كأنشطة حكؿ سبؿ تطبيؽ أفكارىـ التي يطكرنيا.
الكممات المفتاحية -:جامعة االستقالل – الكفاءة القيادية.

د

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 University ـleadership competency.
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الفصل األول
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
اإلطار العام لمدراسة
مقدمة-:
تمعب الجامعات كالمؤسسات األكاديمية دك انر ميمان كحيكيان في تشكيؿ شخصية الطمبة ،كتحسيف
ميكليـ ،كاكسابيـ ميارات كقدرات تساعدىـ عمى التأقمـ مع متطمبات العصر ،كما يشيده مف
تطكر كتكجو نحك عالـ المعرفة .كبالتالي يقع عمى عاتؽ الجامعات تككيف جيؿ قادر عمى
مكاجية تحديات المستقبؿ ،كاعيان كمدركان لمسؤكلياتو.
فالجامعات اليكـ ال تقاس باألرقاـ القياسية المتمثمة بأعداد الطمبة ،أك أعداد أعضاء ىيئة
التدريس كرتبيـ األكاديمية ،كالمباني الفخمة فحسب ،إنما تقاس بأعماليا العممية ،كنتائج
كمخرجات العمؿ التعميمي ،كىي بذلؾ أصبحت ذات رسالة عممية كانسانية كحضارية كثقافية
(بركات كحسف ،2009 ،ص  .)113كالجامعات ليا كظائؼ متجددة حسب ما تقتضيو الحاجة،
كمع التقدـ تتقدـ أىدافيا ،ككظائفيا (يكنس ،2015 ،ص  ،)128كمف ىذا المنطمؽ اكتسب
التعميـ الجامعي اىتمامان خاصان ،كتطمب جيكدان كبيرة لمتغمب عمى مختمؼ التحديات الزمانية
كالمكانية كاالقتصادية كاالجتماعية التي قد تقؼ حائبلن أماـ تحقيؽ أىدافيا.
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
كالخصائص كالميارات التي تنعكس عمى سمكؾ الفرد كقدرتو في التأثير عمى اآلخريف .كحظيت
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
العربية كالدكلية مثؿ األكاديمية العسكرية األمريكية ( ،)USMAككمية القيادة كاألركاف المشتركة
في السكداف ،ككمية الممؾ خالد العسكرية ،كأكاديمية نايؼ العربية لمعمكـ األمنية الحظت الباحثة
اىتماميا الشديد بالقيادة مف خبلؿ المقررات الدراسية ،كتضمنت أىدافيا كرسالتيا تنمية الكفاءة
القيادية لدل طمبتيا.
كما إف االىتماـ بتنمية القيادة يتطمب منح الطمبة قكة التأثير ،كمعارؼ كمعمكمات تفيدىـ في
تطبيقيا ،كىذا ما أشار إليو األم ( ،2015ص  )8حيث أكد عمى أف القيادة قدرات مكتسبة مف
خبلؿ المعارؼ كالخبرات التي تميز الشخصية القيادية عبر برامج تدريبية متخصصة ،كتظير
تمؾ الميارات مف خبلؿ األدكار التي يؤدييا الفرد مستقببلن .كانطبلقان مف ذلؾ ترل الباحثة بأف
القيادة صفات كخصائص تميز الفرد عف غيره ،لكف الكفاءة القيادية تعبر عف الخبرات،
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
كفاءة ىذه الميارات؛ كىذا ما أكده ( )Al-Mamun, 2012كالذم بدكره أشار بأف الميارات
دكر ميمان في صقؿ الميارات القيادية ،كرفع
القيادية يجب أف تتسـ بالكفاءة ،كأف لمجامعات ان
مستكل كفاءتيا ،كالكفاءة القيادية تتطمب جيكدان حثيثة لتنميتيا ،كأف البرامج األكاديمية التي
تقدميا الجامعة بحاجة إلى التكامؿ كالتخطيط الجيد لتنمية الكفاءة القيادية لدل الطمبة.
كذلؾ ترل الباحثة بأف جامعة االستقبلؿ حددت لبرامجيا أىدافان تتضمف تنمية القيادة لدل الطمبة،
كتحمؿ المسؤكلية كالكفاءة القيادية ،كىي تكفر ليـ مناخان دراسيان يعزز ذلؾ ،كما كانيا تمتمؾ
أعضاء ىيئة تدريس أكاديمية كعسكرية قادرة عمى البناء كالتطكير ،كلدييا المؤىبلت العممية
كالعسكرية لذلؾ .كبالتالي فإف الدراسة الحالية تأتي لمكقكؼ عمى مدل تحقيؽ جامعة االستقبلؿ
ألىدافيا المتعمقة بتنمية الكفاءة القيادة لدل طمبتيا ،كذلؾ مف خبلؿ تقييـ ىذا الدكر.
 1.1مشكمة الدراسة وأسئمتيا.
الجامعة مؤسسة لمتعميـ العالي يمتحؽ بيا الطمبة الكتساب ميارات كمعارؼ تتعمؽ بمينتيـ
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
األكاديمية ،كتعد جامعة االستقبلؿ حديثة النشأة مقارنةن بالجامعات الفمسطينية األخرل ،كرغـ أنيا
تشترؾ مع بقية الجامعات في تحقيؽ األىداؼ األساسية لمتعميـ الجامعي ،إال أنيا تتميز عف
غيرىا مف الجامعات في نظاـ التعميـ؛ فيي نشأت مف أجؿ تكفير تعميـ كتدريب أكاديمي عالي
كنكعي في التخصصات ذات العبلقة بالعمكـ األمنية ،يستند إلى رؤية شاممة لمتطكير النكعي
لممكارد البشرية في المجاالت المعرفية الذىنية ،كالعممية كالتطبيقية ،كالركحية القيمية المتعمقة
بقطاع األمف ،كتكظيفيا إلعداد ككادر أمنية عالية التأىيؿ مينيان كعمميان ،كاعداد قيادات المستقبؿ
المسمحة بركح االنتماء كااللتزاـ كاالنضباط كالقيـ الكطنية كالحضارية ،التي تقكـ بكظيفة األمف
كخدمة مجتمعية ترسخ أسس شراكة حقيقية مع المجتمع الفمسطيني كمؤسساتو كأفراده ،كتعمؿ
عمى تطكير المجتمع الفمسطيني بصكرة عامة كاألجيزة األمنية بصكرة خاصة ،في إطار مف
التنمية الكطنية الشاممة كالمتكاممة كالمستدامة في مختمؼ المجاالت .كبالتالي فإف جامعة
االستقبلؿ يقع عمى عاتقيا االعداد األكاديمي كالتطبيقي لمعمكـ األمنية ،باإلضافة إلى تعزيز
القدرات كالميارات القيادية لدل الطمبة.
كمف خبلؿ اطبلع الباحثة عمى عدد مف الدراسات الميتمة بدكر الجامعات؛ كجدت أنيا اىتمت
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
الكفاءة القيادية لدل الطمبة ،عمى اعتبار أف الكفاءة القيادية مف المخرجات التي تيتـ بيا معظـ
مؤسسات التعميـ العالي كالمؤسسات األكاديمية األمنية عمى كجو الخصكص.
كتعمؿ الباحثة في جامعة االستقبلؿ كالحظت مدل اختبلفيا في تقديـ الخدمات التعميمية ،كحجـ
األعباء الممقاة عمى عاتقيا في تككيف الفرد كبناء شخصيتو ،حيث إف شخصية الطمبة تنعكس
مستقببلن عمى قدراتيـ في البناء كالتطكير ،كصناعة القادة يبدأ بتنمية قدراتيـ ككفاءتيـ القيادية،
السيما كأف الشخصية كما أشار شكلتز كشكلتز بأنيا تشير إلى خصائص الفرد الخارجية
المكشكفة التي يمكف لؤلخريف رؤيتيا ( .)Schultz & Schultz, 2005, p. 9كما ينظر إلى
الشخصية عمى أنيا نظاـ نفسي كعصبي يتميز بالتعميـ ،كالتمركز كيخص الفرد ،كلديو القدرة
عمى نقؿ العديد مف المنبيات المتعادلة كظيفيان (سعيدة ،2013 ،ص  ،)1كبالتالي فإف تككيف
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الشخصية القيادية كتنمية الكفاءة القيادية يمر بمراحؿ عدة أىميا التعميـ كالتدريب كصقؿ القدرات
كتعزيز الميكؿ كاالتجاىات ،كما إف تنمية الكفاءة القيادية تؤثر في شخصية الطالب ليكف كاعيان
كقاد انر عمى تحمؿ تحديات المستقبؿ؛ مف خبلؿ حؿ المشكبلت ،كالمبادرة كاالبداع ،كالتأثير
االيجابي في اآلخريف ،كتحمؿ المسؤكليات ،كالتصرؼ بحكمة كشجاعة في كافة المكاقؼ.
كالمجتمع الفمسطيني بحاجة إلى قيادات قادرة عمى تحمؿ المسؤكلية ،كبناء المؤسسات ،كالقدرة
عمى التخطيط كاإلبداع عمى لمكاجية تحديات المستقبؿ ،فانطبلقان مف مسؤكليات جامعة
االستقبلؿ ،فإف مشكمة الدراسة الحالية تنحصر في السؤاؿ الرئيس اآلتي -:ما دور جامعة
االستقالل في تنمية الكفاءة القيادية لدى طمبتيا؟
كينبثؽ عف السؤاؿ الرئيس مجمكعة مف األسئمة الفرعية كىي عمى النحك اآلتي-:
 -1ما البرامج كاألنشطة التي تقدميا جامعة االستقبلؿ لتنمية الكفاءة القيادية لدل طمبتيا؟
 -2ما دكر جامعة االستقبلؿ في تنمية كفاءة التخطيط كالرؤية المستقبمية لدل طمبتيا؟
 -3ما دكر جامعة االستقبلؿ في تنمية االبداع كالمبادرة لدل طمبتيا؟
 -4ما دكر جامعة االستقبلؿ في تنمية تحميؿ المشكبلت كاتخاذ الق اررات لدل طمبتيا؟
 -5ما دكر جامعة االستقبلؿ في تنمية االعداد كالتدريب كتحمؿ المسؤكلية لدل طمبتيا؟
 -6ما دكر جامعة االستقبلؿ في تنمية التأثير في اآلخريف لدل طمبتيا؟
 -7ما دكر جامعة االستقبلؿ في تنمية العبلقات اإلنسانية لدل طمبتيا؟
 -8ما دكر جامعة االستقبلؿ في تنمية التقدير كالحماس كالتحفيز لدل طمبتيا؟
 -9ما دكر جامعة االستقبلؿ في تنمية الحذر كالحكمة لدل طمبتيا؟
 -10ما دكر جامعة االستقبلؿ في تنمية الشجاعة كالثبات لدل طمبتيا؟
 -11ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات المبحكثيف حكؿ دكر جامعة
االستقبلؿ في تنمية الكفاءة القيادية لدل طمبتيا تعزل لمتغيرات :الجنس ،كالتخصص،
كالمستكل الدراسي؟
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