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أثر التدريب في تأىيل القيادات الكذفية 

 دراسة ميدانية عن قادة الكذاف بسفهضية الزاوية لمكذافة والسرشدات

إبراىيم فتحي ادمحم أمبارك . أ فتحي أبهالقاسم سالم مشرهر     . أ 

كمية االقتراد العجيالت كمية ىشجسة السػارد بئخ الغشع 

 
السمخص  

تيجف ىحه الجراسة إلي التعخف عمي اثخ التجريب في تأىيل القيادات الكذفية 
ومغ اجل تحقيق ىجف الجراسة تع , بسفػضية الداوية لمكذافة والسخشجات 

االعتساد عمي السشيج الػصفي التحميمي وتع استخجام االستبانو كأداة رئيدية 
 البيانات باستعسال مجسػعة عػلجتلجسع البيانات واختبار فخضيات الجراسة 

مغ األدوات اإلحرائية السشاسبة لصبيعة البحث والتي نفحت باستخجام الحدمة 
وقج تكػن مجتسع الجراسة مغ جسيع القادة الكذفييغ قيج ,  (SPSS)اإلحرائية 

قائج حدب ما تع عخضة في السؤتسخ السفػضية  (192)الجراسة والبالغ عجدىع 
قائج تع اختيارىع  (127)وقج بمغت عيشة الجراسة  ( 2017 )الدشػي لدشة 

وبيشت نتائج الجراسة وجػد عالقة تأثخ , بأسمػب العيشة العذػائية البديصة 
ايجابية ذات داللة معشػية بيغ التجريب وتشسية القيادات الكذفية حيث انو كمسا 

وتػصمت الجراسة إلي , كان التجريب ايجابيا زاد مدتػي تأىيل القيادات الكذفية 
العسل عمي وضع بخامج تثقيفية لديادة الػعي لجي العشرخ الشدائي وتعخيفيع 

.  بجورىع السيع في كذاف ومخشجات ليبيا 
Abstract 

This study aims to identify the impact of training in the 

qualification of the Scout leaders in the Commission of  Boy 

Scouts and Girl Guides in Zawia. In order to achieve the aim of 

the study, the descriptive analytical method was adopted and a 

questionnaire was used as a main tool for data collection and 
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testing of the study hypotheses. The data was processed by using 

a number of statistical tools which are suitable to the nature of the 

research by using the statistical package of (SPSS). The 

community of the study was formed from all the Scout leaders 

under study who reach to a number of (192) as per the 

recommendation of the Annual Conference of the Commission 

for the year (2017). The sample of the study was formed from 

(127) Scout leaders who were selected by using the simple 

random sampling method. The results of the study revealed that 

there is a positive influence with a moral significance between 

training and the development of Scout leaders, where the more 

positive the training is the level of qualification of Scout leaders 

increased.  Moreover, the study aims at developing educational 

programs to raise awareness among the female component and to 

identify them of their important role in the Libyan Scouts and Girl 

Guides                                                                   

 مقدمة الدراسة 

        ُيعج التجريب مغ أىع مرادر إعجاد الكػادر البذخية وتصػيخ كفاءتيا 
,وفي العرخ الحجيث ازدادت أىسية التجريب أثشاء  والعسل عمي تشسية مياراتيا

الخجمة ليػضع الفخد أمام مدؤوليات وميام ججيجة وتسكيغ األفخاد مغ القيام 
بسياميع في ضػء التحجيات الستججدة لخفع مدتػي األداء وتحديغ السخخجات 

كسا يعسل التجريب عمي  .  ( 18 ,2008القاضي ,)وتغييخ اتجاىات األفخاد 
تدويج األفخاد بالسعمػمات والسيارات الالزمة ألداء األعسال بكفاءة وفاعمية وىحا 

وأيزا التجريب ييجف , يشعكذ بذكل ايجابي عمي أداء السشطسات بذكل عام
إلي تغييخ اتجاىات األفخاد وسمػكياتيع بسا يتػافق مع متصمبات رفع مدتػاي 

 ومع بخوز أىسية التجريب بخزت الحاجة إلي تجريب القادة باعتبارىع مغ  ,األداء
أكثخ أنػاع القيادات تعقيج الن القائج يتعامل مع العجيج مغ الذخائح االجتساعية 

داخل الشطام وخارجة وبصخيقة رسسية وغيخ رسسية ويسكغ ليحه الذخائح أن تتفق 
كسا تعتبخ عسمية تحجيج االحتياجات التجريبية . في أىجافيا ويسكغ أن تختمف 

لمسشطسة ىي حجخ الداوية في أي نذاط تجريبي فيي السخحمة التي يتع فييا  
تخصيط البخامج التجريبية التي تذبع االحتياجات الفعمية وعمييا يتػقف نجاح أو 
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إخفاق ىحه البخامج فإذا لع يتع تحجيج االحتياجات التجريبية عمي أساس عمسي 
فان البخامج التي تعج لغ تذبع احتياجات اإلفخاد في السشطسة وعشجىا يربح 

التجريب نذاط شكميا غيخ استثساري ىجفو دعائي ويؤدي إلي ىجر الػقت والجيج 
وتذكل القيادة محػرا تختكد عميو مختمف  . ( 396 ,2010ابػشيخو ,)والسال 

الشذاشات في السشطسات العامة والخاصة ومشطسات السجتسع السجني عمي حج 
سػاء وفي ضل تشامي السشطسات وكبخ حجسيا وتذعب أعساليا وتعقجىا وتشػع 

العالقات الجاخمية وتذابكيا وتأثيخىا بالبيئة الخارجية ليي أمػر تدتجعي مػاصمة 
البحث واالستسخار في إحجاث التغييخ والتصػيخ وىحه ميسة ال تتحقق إال في ضل 

 . ( 106 ,2012الحخيخي , )قيادة واعية 

        ومغ ىشا يعج التجريب احج وسائل وتشسية وتأىيل القادة لمقيام بأعساليع 
عمي أفزل وجو, كسا أن التجريب يعج مغ الػسائل الشاجحة إلثخاء  وتججيج 

معارف وميارات القادة ,كسا يداعج التجريب القائج عمي إتقان ميارات ضخورية 
لعسمة وأىسيا اتخاذ القخارات وحل السذكالت باإلضافة إلي أن التجريب يكفل 

لمسشطسة تػفيخ كفاءات قيادية تدتصيع قيادة العسل وتقجيع خجمات جيجة إلفخاد 
 . ( 2000العشدي ,)السجتسع 

. مذكمة الدراسة 
         تشبع مذكمة الجراسة مغ خالل إحداس وتعاير الباحث لمسذكمة كػنو 

 بسفػضية الداوية لمكذافة والسخشجات ,إضافة إلي إجخاء  احج القادة الكذفييغ
بعس السقابالت الذخرية مع القادة الكذفييغ بالسفػضية قيج الجراسة ومغ 

خالل اشالع الباحث عمي بعس الجراسات التي تختبط بستغيخات دراستو 
,حيث استشتج الباحث تجني في مدتػي  ( 2010 ,العخاونة 2004ضحيظ )

وضعف كفاءتيا وفعاليتيا ,وقمة تػافخ ,التجريب ,وأيزا قمة البخامج التجريبية 
ونقز لػسائل السداعجة لمتجريب ,الكفاءات التجريبية الجيجة بالسدتػي السصمػب 

. ومغ ىشا اتجو فكخ الباحث إلي وضع التداؤل التالي 
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ما مجي تأثيخ التجريب في تأىيل القيادات الكذفية بسفػضية الداوية  -1
. لمكذافة والسخشجات 

. فرضيات الدراسة 
 .يػجج عالقة ذو داللة إحرائية بيغ التجريب وتأىيل القيادات الكذفية  -1
يػجج عالقة ذو داللة إحرائية بيغ إدارة التجريب وتأىيل القيادات  -2

 .الكذفية 
 .أىداف الدراسة 

التعخف عمى اثخ التجريب في تأىيل القيادات الكذفية بسفػضية الداوية  -1
 .لمكذافة والسخشجات

 .محاولة التعخف عغ دور إدارة التجريب في تأىيل القادة الكذفييغ  -2
أمكانية التعخف عغ قجرات وميارات القادة الكذفييغ لخرائريع  -3

. الجيسغخافية 
. أىسية الدراسة 

قج يديع ىحا الجراسة في تأىيل بعس القجرات والسيارات الكذفية وخاصة  -1
القادة مغ حيث مخاحل اإلعجاد  

قج تبخز أىسية ىحا الجراسة في كػن التجريب احج العشاصخ الخئيدية التي  -2
. تؤىل وتصػر القادة الكذفييغ مغ مخحمة إلي مخحمة أخخي 

يعتبخ ىحا الجراسة فاتحة إلي بحػث أخخى مغ حيث تأىيل القجرات الكذفية  -3
. وتشسية السيارات 

. حدود الدراسة 
لقج حجدت ىحه الجراسة بعجد مغ الحجود والتي تع تشاوليا بيجف أخحىا في 

 .بتعسيع الشتائج والتػصيات وىحه الحجود ىي  االعتبار فيسا يتعمق 
الحجود السكانية سيتع إجخاء ىحه الجراسة عغ القيادات الكذفية  -1

. بسفػضية الداوية لمكذافة والسخشجات 
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   2017الحجود الدمشية سيقػم الباحث بيحه الجراسة خالل الفتخة   -2
التجريب في تأىيل القيادات  اثخ )الحجود السػضػعية ستتشاول ىحه الجراسة  -3

. (الكذفية بسفػضية الداوية لمكذافة والسخشجات 
. مرطمحات الدراسة 

 ىػ عسمية مشطسة مدتسخة لتشسية مجاالت واتجاىات الفخد أو .التدريب  -1
السجسػعة لتحديغ األداء وإكدابيع الخبخة السشطسة وخمق الفخص السشاسبة 

لمتغييخ في الدمػك مغ خالل تػسيع معخفتيع وصقل مياراتيع وقجراتيع عغ 
 2006العداوي ,)شخيق التحفيد السدتسخ عمي تعمع واستخجام األساليب الحجيثة 

,14) 
 ىي عسمية ديشاميكية تتبايغ حدب السػاقف والعالقات الذخرية .القيادة  -2

بيغ األفخاد والقائج وشبية الػاجب أو السيسة التي يصمب تشفيحىا مغ قبل األفخاد 
 2010ياسيغ , )ووجو الدمصة أو الرالحية التي يسشحيا السػقع الػضيفي 

,179 ). 
 ىػ قسة الجياز اإلشخافي والسشفح لبخامج الفخقة وىػ الحي .القائد الكذفي  -3

يتخجع البخامج السختمفة إلي واقع عسمي ويذتخط فيو أن يكػن متجربا عمي القيادة 
 .( 2009قاسع , )مغ خالل مخوره بسخاحل التكػيغ الالزمة في الحخكة الكذفية 

 ىي حخكة تخبػية تصػعية غيخ .الحركة العامة لمكذافة والسرشدات  -4
سياسية مػجيو لمفتية والذباب ومفتػحة لمجسيع دون تسييد في األصل أو 

محكخات دورة )الجشذ أو العقيجة وذلظ وفق لميجف والسبادئ والصخيقة الكذفية 
.   (2013, اإلعجاد 

.  الدراسات الدابقة 
اشمع الباحث عمي العجيج مغ الجراسات في مجال التجريب برفة عامة       

وتأىيل القيادات الكذفية برفة خاصة ,والحظ الباحث قمة الجراسات في مجال 
: تأىيل القيادات الكذفية ,ومغ الجراسات التي اشمع عمييا في ىحا الدياق 

http://www.stc-rs.com.ly/


 

www.stc-rs.com.ly 

 2018العدد الخامس 

 جملة دراسات االنسان و اجملتمع
Human and Community 

Studies Journal 

 

حقوق الطبع محفوظة  

  لمجلة دراسات اإلنسان والمجتمع     

 

Copyright © HCSJ    

 

6 

 

استراتيجيات " وىي بعشهان  .( 2009 )إبراىيم رمزان الذيب /  ـ دراسة 1
إلي . وقج ىجفت ىحه الجراسة "تحديث وتفعيل التدريب في السؤسدات التعميسية 

قياس األىسية التي تػلتيا السؤسدات التعميسية لمتجريب وأيزا إلي قياس مجي 
فاعمية التجريب في رفع كفاءة العامميغ كسا ىجفت الجراسة إلي إعجاد سمدمو مغ 

االستخاتيجيات الحجيثة لتحجيج وتفعيل أىع مفخدات مشطػمة التجريب في 
ضعف . وتػصمت الجراسة إلي عجت نتائج مغ أىسيا . السؤسدات التعميسية 

وتقادم مشطػمة التجريب بذكل عام في السؤسدات التعميسة ويخجع ذلظ في نجرة 
وشح األدبيات والسخاجع الستخررة في التجريب كسا تػصمت إلي عجم وجػد 
أكاديسيات أو كميات متخررة في التجريب بالجامعات العخبية لتخخيج أجيال 

مغ السجربيغ السؤىميغ لحسل رسالة التجريب والتأىيل , وتػصمت أيزا إلي عجم 
كفاية مخاكد التجريب الحكػمية والخاصة لمػفاء باالحتياجات التجريبية الالزمة 

. لتجريب وتأىيل السػارد البذخية العاممة في مجال التعميع 
االلتزام " وىي بعشهان  . ( 2010)تحدين احسد العهارنة / دراسة  - 2

وتيجف ىحه الجراسة " بتطبيق مراحل التدريب وأثره في مجاالت أداء العاممين 
التعخف عمي مجي االلتدام بتصبيق مخاحل العسمية والتجريبية وأثخىا عمي . إلي 

مخاحل العسمية التجريبية وعمي مجاالت األداء كسا تيجف أيزا إلي مجي تأثيخ 
استخجام التكشػلػجيا الحجيثة عمي مخاحل العسمية التجريبية وعمي مجاالت األداء 

وتػصمت الجراسة إلي انو يػجج التدام بتصبيق مخاحل التجريب بجرجة اعمي مغ . 
 .الستػسط وان التكشػلػجيا تدتخجم في البخامج التجريبية بجرجة متػسصة 

القيم الستزسشة في " وىي بعشهان . ( 2004 )دمحم سمسان مدمم ضحيك - 3
سمهكيات قادة الشذاط الكذفي في مدارس محافظات غزة وعالقتيا باالتزان 

التعخف إلي واقع الشذاط الكذفي وعمي . وقج ىجفت ىحه الجراسة إلي "االنفعالي 
مدتػى القادة الكذفييغ مغ معمسي محافطات غدة وأيزا تيجف إلي الكذف عغ 

القيع الستزسشة لدمػكيات قادة الشذاط الكذفي معمسي السجارس مغ الجشديغ 
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أيزا الكذف عغ االتدان االنفعالي لجي قادة الشذاط الكذفي كسا تيجف إلي 
وقج , الكذف عغ العالقة بيغ القيع الستزسشة لدمػكيات قادة الشذاط الكذفي 

قمة األنذصة التي تسارس في الخالء والتي . تػصمت الجراسة إلي الشتائج التالية 
تسثل شخيان الحخكة الكذفية حيث تداول اغمب األنذصة مغ داخل السجارس كسا 

نطام  )أكجت الشتائج عجم حخص كثيخ مغ القادة عمي تصبيق الصخيقة الكذفية 
أيزا عجم إلسام اغمب  (الذارات ,نطام الصالئع ,التعمع بالسسارسة ,حياة الخالء 

القادة باإلغخاض التخبػية لمحخكة الكذفية مغ خالل األنذصة التجريبية فيتع 
 .تحػيل ىحه األنذصة إلي أنذصة تخفيييا 

دور القيادات " وىي بعشهان  .( 2013) احسد بن عبد العزيز ألغامدي -4 
. وقج ىجفت الجراسة إلي "الكذفية في تعزيز األمن الفكري لدي الذباب  

التعخف عمي مجي قيام القائج الكذفي بجورة في تعديد األمغ الفكخي لجي الذباب 
في مجيشة الخياض مغ وجيو نطخ القادة الكذفييغ أيزا ىجفت إلي التعخف عمي 

األساليب التي يسكغ أن يسارسيا القائج الكذفي أيزا ىجفت إلي التعخف عمي 
السعػقات التي تحج مغ قيام القائج الكذفي بجورة في تعديد األمغ الفكخي لجي 

وتػصمت ىحه الجراسة إلي الشتائج , الذباب مغ وجيو نطخ القادة الكذفييغ 
إلي إن أفخاد الجراسة يقػمػن بأدوارىع في تعديد األمغ الفكخي لجي . التالية 

الذباب في مجيشة الخياض بجرجة عالية كسا تػصمت أيزا إلي أن أفخاد الجراسة 
مػافقػن بذجة عمي أن ىشاك أساليب يسكغ أن يسارسػىا لتعديد األمغ الفكخي 
لجي الذباب كسا أن أفخاد الجراسة مػافقػن مغ أن ىشاك معػقات تحج مغ قيام 
القائج الكذفي بجوره في تعديد األمغ الفكخي لجي الذباب في مجيشة الخياض  

دور تدريب " وجاءت بعشهان .( 2012 )دراسة عمي تايو مدعهد  -5
وقج ىجفت الجراسة "السهارد البذرية في بشاء القدرات اإلدارية القيادية 

إن ىجف الجراسة الخئيدي يتسثل في تذخيز وتحميل العالقة . إلي 
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والتأثيخ بيغ التجريب السػارد البذخية وعسمية تكػيغ السيارات اإلدارية 
وبيان مزاميغ وحجود ىحه العالقة كسيا, فزال عغ شبيعة ونػع 

البخنامج التجريبية التي تشفحىا الذخكة السبحػثة وىي الذخكة العامة 
وقج . وقج تػصمت الجراسة إلي عجة نتائج أىسيا ,لمرشاعات الكيخبائية 

أوضحت الشتائج التصبيقية إن الذخكة تػلي اىتسام كبيخ لسخاحل العسمية 
التجريبية وان التجريب في الذخكة يسارس تأثيخ فعاال عمي الػضائف 

اإلنتاجية ,اإلبجاعية ,القيادية  )اإلدارية التشطيسية بسختمف أبعادىا 
وأيزا ىشاك تخابط وتأثيخ قػي بيغ التجريب وىحه الستغيخ  (,الدمػكية 

 .ولكغ بجرجات متفاوتة
6-  

اإلطار الشظري 
التدريب :أوال
.  مفيهم التدريب  -1

      لقج اختمف الكتاب والباحثػن حػل تعخيف التجريب إال إن تعخيفاتيع متفقو 
عمي الخكائد األساسية لعسمية التجريب , في أنيا تؤدي إلي التغيخ أو التحديغ 
أو التصػيخ الحي يحجث لمستجرب خالل قيامة بالسيام واألعسال السصمػبة مشة 

ميا )بكفاءة وفاعمية ,وبسا يديع في تحقيق أىجافو وأىجاف السشطسة والسجتسع 
عمي انو جيػد إدارية . فقج عخف التجريب  .   (148, 2009وآخخون 

وتشطيسية مختبصة بحالة االستسخارية تدتيجف إجخاء تغييخ مياري ومعخفي 
وسمػكي في خرائز الفخد الحالية والسدتقبمية لكي يتسكغ مغ اإليفاء 

الخصيب )بستصمبات عسمو أو إن يصػر أداءه العسمي والدمػكي بذكل أفزل 
2006 ,66) .
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كل عسل مغ شانو أن يػدي إلي تدويج العامميغ بالسعمػمات .       وعخف بأنو 
الزخورية لزسان اإللسام بجقائق العسل وضخوفو أو خمق ميارات تشسػية أو 

إدارية تحتاج إلييا السشطسة أو تغييخ وجيات الشطخ أو السعتقجات لجي األفخاد 
.  (103, 2003عبيج ,)تغيخا مغ شانو أن يؤثخ بذكل ايجابي عمي ناتج عسميع 

ىػ عسمية مشطسة ومدتسخة تيجف إلي إحجاث التغييخات التي . أيزا التجريب 
تعخضيا االحتياجات التجريبية في عقمية األفخاد وقيسيع وسمػكياتيع مغ اجل رفع 

 أو تسكيشيا مغ مػاجية تحجيات أشكمياتيامدتػي أداء السشطسات أو معالجة 
بأنو عسل مخصط يتكػن مغ مجسػعة مغ . مدتقبمية محتسمة   وعخف التجريب  

البخامج مرسسة مغ اجل تعميع السػارد البذخية كيف تؤدي عسميا بسدتػي عال 
. مغ الكفاءة مغ خالل تصػيخ وتحديغ أدائيا

.  وتتمخز أىسية التجريب بػضػح مغ حالل الشقاط التالية .أىسية التدريب 

زيادة اإلنتاج ورفع مدتػي الخجمات السقجمة وتخفيس معجل دوران  - أ
 .العامميغ 

يعج التجريب ضخوريا لتعميع العامل أو السػضف الججيج ووضع األسذ  - ب
حتى يتدشى لو التأقمع مع  جػ العسل أو . األولية واألشخ التشطيسية لمعسل

 .السشطسة 
ال تقترخ أىسية التجريب عمي تصػيخ قجرات العامميغ فقط وإنسا تستج  - ت

 . لتذسل تحديغ وتصػيخ سمػكيات العامميغ في تعامميع مع السشطسة والخؤساء 
يكػن التجريب ميع إلعجاد العامميغ لتػلي وضائف ذات مدتػي اعمي مغ  - ث

 .السدؤولية 
التجريب يديع في تصػيخ العالقات البذخية داخل مجسػعة العسل فيي  - ج

تكػن اقػي وأكثخ فعالية عشجما تتػفخ لجي العامميغ ميارات مشاسبة وقجرات 
 .عالية ألداء األعسال 
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يعتبخ التجريب عسمية مدتسخة تػفخ لكافة العامميغ شػال حياتيع الػضيفية  - ح
وىػ بسثابة استثسار لمسػارد البذخية الستاحة في مختمف مدتػياتيع وتعػد 

 .عػائجىا عمي السشطسة والعامميغ 
البخ زنجي  )مػاكبة التقجم والتصػر العمسي والتكشػلػجي الحاصل في العالع  - خ
,2009, 106) . 
 .أىداف التدريب  -2

    ىشالظ العجيج مغ األىجاف لعسمية التجريب الشاجحة تتسثل في إحجاث نػع مغ 
التغييخ في قجرات وميارات وأراء واتجاىات الستجربيغ بسا يسكشيع مغ عكذ ىحا 

الغيخ عمي مدتػي أعساليع ,ويسكششا إيجاد أىجاف التجريب في الشقاط التالية  
تدويج األفخاد بالكفاءات األزمة ألداء أعساليع بالذكل السصمػب مسا يسكشيع  - أ

 .مغ تحديغ قجراتيع الفشية والدمػكية واإلنتاجية 
تسكيغ الفخد مغ التأقمع مع مػاصفات عسمة وبالتالي زيادة قجرة السشطسة  - ب

 .بذكل عام 
تسكيغ األفخاد السمتحقيغ بالعسل حجيثا مغ أداء أعساليع وذلظ مغ خالل  - ت

 .السيارات التي اكتدبػىا في التجريب 
تسكيغ األفخاد مغ االستعجاد لمتأقمع مع الػضائف واألعسال والسيام الججيجة  - ث

 .التي تتصمبيا شبيعة العسل
تسكيغ ومداعجة األفخاد مغ الثقة بأنفديع واالعتساد عمي قجراتيع الكامشة  - ج

 .كعشاصخ بذخية

وباخترار فان اليجف مغ عسمية التجريب ىػ تجريب الفخد السشاسب عمي 
 2010ثابت ,)األشياء السشاسبة وبالذكل الرحيح وفي الػقت السشاسب 

,138). 
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القيادة : ثانيا 

. مفيهم القيادة  -1

  تعج القيادة احجي الػضائف اإلدارية األساسية التي يتع في إشار بحل الجيػد 
السختمفة نحػ تػجيو الجساعات البذخية مغ اجل تحقيق اليجاف معيشة ومحجدة 

والقيادة اإلدارية تعتبخ مغ السفاىيع الفكخية الحجيثة التي حققت العجيج مغ .
السشطسات مغ خالليا نيػضا وتصػرا ممحػضا في مختمف األقصار والبمجان 

ومسا ىػ مالحظ إن القيادة تعتبخ روح اإلدارة , الستقجمة والشامية عمي حج سػاء 
السعاصخة حيث يتػجب عمي اإلداري السعاصخ إن يجج أفزل العامميغ 

ويذجعيع بالحػافد ويسشحيع حخية انجاز أعساليع  السشػشو بيع بأسمػب القيادي 
الحي يديخ عميو وكحلظ يتػجب عمي القائج اإلداري أن يكػن لجية وضػح في 

الخؤية ليخكد عمي أىجاف السشطسة وان يعخف كيف يسكغ إن يحقق تمظ 
ليذ ىشاك مغ اتفاق بيغ الباحثيغ والتخرريغ عمي تحجيج مفيػم , األىجاف 

عخفت   :مػحج لمقيادة بل إن ىشاك العجيج مغ السفاىيع الستعمقة بالقيادة مشيا 
بأنيا قجرة الفخد في التأثيخ عمي شخز أو جساعة وتػجيييع وإرشادىع . القيادة 

لشيل تعاونيع وتحفيدىع لمعسل بأعمى درجة مغ الكفاءة مغ اجل تحقيق األىجاف 
ىي العسمية . القيادة  .  ( 200/201 ,2013السداعجة وآخخون ,)السخسػمة 

التي يتع مغ خالليا التأثيخ عمي سمػك األفخاد والجساعات وذلظ مغ اجل دفعيع 
عمي أنيا . وعخفت أيزا القيادة . لمعسل بخغبة واضحة لتحقيق أىجاف محجدة 

القيذ )القجرة عمي التأثيخ في األشخاص بػاسصة االترال لتحقيق ىجف 
ىي القجرة عمي التأثيخ يفي األفخاد لتحقيق . أيزا القيادة  . ( 16 ,2015,

كسا عخفت  . ( 124 ,2006الريخفي , )السصمػب مشيع خالل عسمية اإلقشاع 
بأنيا العسمية التي يقػم بسقتزاىا القائج بسسارسة نػع مغ التأثيخ . القيادة 

االجتساعي  عمي األعزاء اآلخخيغ في الجساعة وذلظ عغ شخيق استغالل 
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غالي  ).مرادر قػتو التشطيسية في التأثيخ عمي سمػك اآلخخيغ وترخفاتيع 
. ( 23 ,2010وآخخون ,

. أىسية القيادة  -2

     تعػد أىسية القيادة إلي العشرخ البذخي نطخا لمجور الحي يمعبو في حياة 
السشطسة مغ حيث نجاحيا وفاعميتيا ومغ ثع بقاؤىا ,فػجػد العشرخ البذخي 

يدتمدم بالزخورة وجػد قيادة لو ,بغس الشطخ عغ نسط أو أسمػب القائج وذلظ 
لجعل العامميغ يذعخون ويجركػن بأنيع يحققػن أىجاف السشطسة كسا لػ كانت 

أىجافيع الذخرية وىي بحلظ تزسغ كدب رضاىع واستجابتيع مغ جية وتحقيق 
ويسكغ إيجاز أىسية القيادة .   أىجاف السشطسة بكفاءة وفاعمية مغ جية أخخى 

. باألمػر اآلتية 

نذخ السشاخ الرحي االيجابي والحج مغ الرخاعات التشطيسية مغ خالل  - أ
استسالة التشطيع غيخ الخسسي وتػضيفو ايجابيا لالستفادة مشة ,فاإلفخاد يتخحون 

 .مغ القادة رمدا لمعسل االيجابي الحي يخجم السشطسة 
تشسية األفخاد العامميغ ورعايتيع باعتبارىع أىع مػرد لمسشطسة وذلظ مغ خالل  - ب

 الخؤية القيادية الستسثمة بسيارة تػضيف أو استثسار السػارد البذخية 
القيادة اإلدارية حمقة وصل بيغ السشطسة ورؤيتيا وأىجافيا مغ جية واإلفخاد  - ت

 .العامميغ مغ جية أخخي 
ضسان االستخجام األمثل لبخامج الحفد واالترال والتجريب بشاء عمي القشاعة  - ث

 التي يسثميا القائج في أىسية تمظ البخامج 
السداىسة في رسع الترػرات ومػاكبة الستغيخات شحغ روح اإلبجاع  - ج

 .والحرػل عمي دعع العامميغ ووالئيع السؤسدي 
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 . أنساط وأساليب القيادة  -3

     تأثخت العالقة بيغ القائج ومخؤوسيو بطيػر مفاىيع متبايشة حػل ما ىيو ىحا 
العالقات وىل ىي عالقة تدمط أو سيصخة ,أم ىي عالقة تعاشف ومػدة , لحلظ 

. ضيخت أنساط متعجدة لمقيادة اإلدارية وىي عمي الشحػ التالي 
  (األوتػقخاشية  )القيادة التدمصية  - أ

وىشا يقػم القائج باستغالل الدمصة السسشػحة لو ليحسل اتباعية القيام باألعسال 
وفقا لخغبتو وأىػائو ,وال ييتع ألرائيع وأفكارىع وعادة ما يدتخجم أساليب التيجيج 

والعقاب لتحقيق ذلظ ويؤدي ىحا الشػع مغ القيادة إلي انتطام العسل وزيادة 
اإلنتاج خػفا مغ العقاب ولكغ في ألسجي القريخ فقط ويل تساسظ الجساعة 

مخىػن بػجػد القائج ,إال انو في ألسجي الصػيل سخعان ما يطيخ عجم الخضاء 
 . ( 28 ,2007مدعػد ,)والتحمخ ,وبالتالي تشخفس الخوح السعشػية لمسخؤوسيغ 

بأنيا احتكار الدمصة بيج الخئيذ وعجم . وىشاك مغ يعخف القيادة التدمصية 
مذاركة السخؤوسيغ في اتخاذ القخار واستخجام العقاب في التعامل مع السخؤوسيغ 

. ( 64 ,2009شذصػس ,)فا تػجج ثقة بيغ الخئيذ والسخؤوسيغ 
 .القيادة الجيسقخاشية  - ب

تقػم ىحه القيادة عمي مبجأ السذاركة وتفػيس الدمصات فالقائج الجيسقخاشي 
يتفاعل مع أفخاد الجساعة ويذخكيع في عسمية اتخاذ القخارات ويتػسع في تفػيس 
الدمصات والرالحيات لسخؤوسيو , ويباشخ ميام عسمة مغ جساعة التشطيع حيث 
يدعى القائج إلي تحقيق أىجاف الجساعة عغ شخيق األعزاء أنفديع ويقف ىػ 

. مػقف السحخك أو السػجو لشذاط األعزاء 
فالقائج الجيسقخاشي يعسل عمي خمق التػازن وإشباع الحاجات لكل مغ القائج 

 2012السصيخي , ).ومخؤوسيغ حيث أنيا تتدع باالحتخام الستبادل بيغ الصخفيغ 
,43 ). 
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 . القيادة الحخة أو الستداىمة - ت
وىي القيادة الذعبية التي تتخك الحبل عمي الغارب والتي بالصبع يقع العسل 
واالنجاز في أخخ سمع أولػياتيا وال يعشييا مغ العسل أو االنجاز إال تدجيل 

السػاقف الذخرية وبشاء العالقات العامة الدائفة وما تحرل مغ مكاسب 
وامتيازات مادية ومعشػية ىي أنية ,وىحا الشػع مغ القيادة غيخ محبح لمسشطسات 
ألنو يحػل دون تحقيق األىجاف ,األمخ إلي سيؤدي إلي تقيقخ األداء وتخاجع 

 2013الذػاورة ,)االنجازات وصػال إلي خخوج السشطسة نيائيا مغ دنيا األعسال 
,179/180 ) . 

. مشيجية الدراسة 
لػصف , مغ اجل تحقيق أىجاف الجراسة تع استخجام السشيج الػصفي التحميمي 

كسا تع جسع البيانات , الطاىخة وتحميل البيانات الستعمقة بستغيخات الجراسة 
, الالزمة باستخجام السرادر الثانػية التي تتسثل في الكتب والسخاجع والجوريات 

باإلضافة إلي السرادر األولية مغ خالل أداة االستبانو الحي شػر ليحا الغخض 
لتحميل البيانات  (SPSS)واستخجام البخنامج اإلحرائي , لجسع البيانات 

.  وتفديخىا لمػصػل إلي استشتاجات تديع في تصػيخ الػاقع وتحديشو 
 :مجتسع وعيشة الدراسة 

يتكػن مجتسع الجراسة مغ جسيع القادة العامميغ والقادة الخواد بسفػضية الداوية 
قائج حدب ما جاء في تقخيخ مؤتسخ  (192)لمكذافة والسخشجات والبالغ عجدىع 

 السقام بسجيشة جخبو التػندية إثشاء إجخاء الجراسة 2017السفػضية الدشػي لدشة 
باستخجام أسمػب , عشرخ  (127)ولقج تع تحجيج عيشة البحث والبالغ عجدىا , 

 )والتي تع تحجيجىا بشاء عمي الججول الحي قجمو كل مغ , العيشة العذػائية 
Krejcie & Morgan )  اعتساد عمي حجع السجتسع وىامر الخصاء السدسػح

, (116)تع تػزيع االستبانو عمي جسيع أفخاد العيشة , استخجع مشيا ,  (%5)بو 
مشيا غيخ صالحة لمتحميل لعجم استكسال  (13)وعشج فحريا اتزح وجػد 
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وبحلظ أصبح عجد االستبانو التي تع استخجاميا في تحميل البيانات , بياناتيا 
. إستبانو  (103)

 :مرادر وأداة جسع البيانات 

 استخجم الباحث أالستبيانو كأداة لقياس متغيخات .السرادر األولية  -1
الجراسة السدتقمة التي تتعمق بقاس التجريب والستغيخ التابع الحي يقيذ مدتػي 

ولقج تع تحجيج االوزان إلجابات أفخاد العيشة وفق مقياس , تأىيل القيادات الكذفية 
 ليكخت الخساسي وتكػن األوزان عمي الشحػ التالي 

غير مهافق بذدة غير مهافق محايد مهافق مهافق بذدة اإلجابة 
 1 2 3 4 5الهزن 

أن أداة القياس السدتخجمة في الجراسة قدست إلي ثالث أجداء عمي الشحػ 
. التالي

 تتزسغ معمػمات شخرية عغ السدتيجفيغ بالجراسة .معمهمات عامة  - أ
العسخ ,السؤىل الكذفي ,السيل العمسي ,الخبخة في القيادة ,الجشذ  )تتعمق 

 (,السيسة بالفخقة 
حيث (وإدارة التجريب , التجريب  )يتزسغ نػعان مغ العبارات  . التدريب - ب

 .(سبع فقخات  )تحتػي كل عبارة عمي 
فقخة لقياس مدتػي تأىيل  (أربعة عذخ  ) تتزسغ .تشسية القيادات  - ت

 .القيادات الكذفية 
 جسعت السعمػمات الثانػية مغ خالل مخاجعة األدبيات .السرادر الثانهية  -2

, والتي تسثمت في السخاجع والكتب ذات العالقة ,الستعمقة بسػضػع الجراسة 
 .والجوريات والسقاالت واألبحاث والجراسات الدابقة 
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: صدق وثبات أداة الدراسة 
 قام الباحث بالتأكج مغ صجق أداة الجراسة مغ .صدق أداة الدراسة : أوال 

 .خالل
محكسيغ مختريغ في  (3) عخضت األستبانو عمي .الردق الظاىري  -1

وتع إجخاء التعجيالت وترسيسيا برػرتيا الشيائية الحالية وفق , السجال 
 .مالحطاتيع بسا يحقق الرق الطاىخي 

 صجق االتداق الجاخمي  .(االتداق الداخمي  )صدق السقياس  -2
والسقرػد بو مجي اتداق كل عبارة مغ عبارات أالستبيانو مع الستغيخ الحي 

فقج تع حداب االتداق الجاخمي لألستبانو مغ خالل حداب , تشتسي اليو العبارة 
معامل االرتباط بيغ كل عبارة مغ عبارات الستغيخ والجرجة الكمية لمستغيخ نفدو 

 .   ( 1 )والسػضحة في الججول رقع , 

 صجق االتداق الجاخمي والرجق البشائي لالستبيانو ( 1 )ججول رقع 
معامل االرتباط بيغ كل 

عبارة مغ عبارات التجريب 
والجرجة الكمية ليا 

معامل االرتباط بيغ كل 
عبارة مغ عبارات إدارة 
التجريب والجرجة الكمية 

ليا 

معامل االرتباط بيغ كل عبارة مغ عبارات القيادة والجرجة 
الكمية ليا 

 .Sig  ت .Sig ت  .Sig ت  .Sig ت 
1 .598** .000 1 .683** .000 1 .607** .000 8 .500** .000 
2 .644** .000 2 .727** .000 2 .657** .000 9 .594** .000 
3 .557** .000 3 .635** .000 3 .667** .000 10 .721** .000 
4 .699** .000 4 .716** .000 4 .468** .000 11 .604** .000 
5 .589** .000 5 .699** .000 5 .637** .000 12 .634** .000 
6 .698** .000 6 .654** .000 6 .549** .000 13 .403** .000 
7 .641** .000 7 .640** .000 7 .540** .000 14 .652** .000 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

معامل االرتباط بيغ كل عبارة مغ عبارات التجريب  ( 1 )يػضح الججول رقع 
والجرجة الكمية ليا ومعامل االرتباط بيغ كل عبارة مغ عبارات إدارة التجريب 
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ومعامل االرتباط بيغ كل عبارة مغ عبارات القيادة والجرجة , والجرجة الكمية ليا 
والحي يبيغ إن معامالت االرتباط السبيشة ذات داللة إحرائية , , الكمية ليا 

 .وبحلظ يعتبخ جسيع الستغيخات صادقة لسا وضعت لقياسو 

 يعتبخ الرجق البشائي احج مقاييذ صجق األداة الحي .الردق البشائي  -3
وبيغ مجي ارتباط , يقيذ مجي تحقيق األىجاف التي تخيج األداة الػصػل إلييا 

كل متغيخ مغ متغيخات الجراسة بالجرجة الكمية لعبارات اإلستبيانو والسبيشة 
اي ان جسيع معامالت االرتباط لجسيع متغيخات االستبانو  ( 1 )بالججول رقع 

. دالة إحرائية وبحلظ يعتبخ جسيع الستغيخات صادقة لسا وضعت لقياسو 

 يقرج بثبات أداة القياس ىي إن تعصي االستبانو .ثبات أداة القياس : ثانيا 
, نفذ الشتيجة لػ تع إعادة تػزيعيا أكثخ مغ مخة تحت نفذ الطخوف والذخوط 

 (الفا كخو نباخ )لقج تحقق مغ ثبات أداة القياس مغ خالل اختبار مقياس  
. عالية ومقبػلة إلغخاض الجراسة  ( 2 )وتعتبخ الشدبة السػضحة الججول رقع 

نتائج اختبار الفا كخو نباخ لقياس ثبات االستبانة  ( 2 )ججول رقع 
الثبات عج العبارات الستغيخات 

 0.869 14القيسة الكمية لمتجريب 
 0.853 14القيسة الكمية لمقيادة 

 0.922 28القيسة الكمية لالستبيان 
 

. أساليب السعالجة اإلحرائية 
الستخخاج الشتائج اإلحرائية لتحميل  ( SPSS .V25)استخجم الباحث نطام 

 .البيانات وىي 
 .لػصف عيشة الجراسة . التكرارات والشدبة السئهية  -
 لتحجيج صجق األداة , وشبيعة العالقة بيغ .معامل ارتباط بيرسهن  -

 التجريب وتشسية القيادات 
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 . لتحجيج معامل ثبات السقياس  .(الفاكرونباخ  )معامل الثبات  -
لتحجيج  . استخدام الستهسطات الحدابية واالنحرافات السعيارية -

 .مدتػي التجريب وتشسية القيادات وفق إجابات أفخاد العيشة 
 . الختبار الفخضيات .اختبار االنحدار الخطي البديط  -
 الختبار تأثيخ التجريب عمي تشسية القيادات  .اختبار االنحدار الستعدد  -

. عرض البيانات 
وصف خرائص الدراسة  : أوال 

يبيغ التكخارات والشدب السئػية إلفخاد العيشة حدب الخرائز الجيسغخافية  ( 3 )الججول رقع 
 الشدبة السئهية العددفئة الستغير الستغير 
 98.1% 101 ذكخالجشس 

 1.9% 2 أنثي
 
 

العسر 

 2.9% 3 اقل مغ عذخيغ سشة
 23.3% 24  سشة30 سشة إلي اقل مغ 21مغ 
 39.8% 41  سشة40 سشة إلي اقل مغ 31مغ 
 26.2% 27  سشة50 سشة إلي اقل مغ 41مغ 

 7.8% 8  سشة فأكثخ50مغ 
 
 

السؤىل العمسي 

 12.6% 13 إعجادي
 36.9% 38 ثانػي 
 47.6% 49 جامعي

 1.0% 1 دبمػم عالي
 1.0% 1 ماجدتيخ
 1.0% 1 دكتػراه 

 
 

السؤىل الكذفي 

 %38.8 40 إعجاد قادة
 %15.5 16 تسييجي شارة
 %17.5 18 شارة عسمي
 %15.5 16 شارة خذبية

 %2.9 3 مداعج قائج تجريب
% 3.9 4 قائج تجريب
 %5.8 6 بجون مؤىل

 3.9% 4 اقل مغ سشة 
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الخبرة في القيادة 

 35.9% 37  سشػات5مغ سشة إلي اقل مغ 
 25.2% 26  سشػات10 إلي اقل مغ 5مغ 

 23.3% 24  سشة20 سشػات إلي اقل مغ 10مغ 
 11.7% 12  سشة فأكثخ20مغ 

 
 

السيسة 

 22.3% 23 قائج فخقة
 18.4% 19 وكيل قائج فخقة
 13.6% 14 مداعج قائج فخقة

 9.7% 10 أخخي 
 35.9% 37 بجون ميسة

 
  ( 3 )ويتزح مغ الججول الدابق رقع 

 إن معطع أفخاد العيشة كانػا مغ الحكػر حيث بمغت ندبتيع .الجشس  -
  . (%1.9)مغ عيشة الجراسة في حيغ بمغت ندبت اإلناث  (98.1%)

 سشة إلي اقل مغ 31مغ  ) تبيغ إن األغمبية كانت مغ فئة .العسر  -
  .(%38.8)حيث بمغت ندبتيع  ( سشة 40
 يالحظ ان الشدبة الكبخى مغ العيشة يحسمػن .السؤىل التعميسي  -

وىحا يذيخ  (% 47.6)حيث بمغت ندبتيع  (البكالػريػس  )مؤىالت جامعية 
 إلي إن  السفػضية يتػفخ لجييا عمي األغمب ذوي الذيادات الجامعية 

إعجاد  ) يتزح ان اغمب أفخاد العيشة يحسمػن دورة .السؤىل الكذفي  -
 .مغ عيشة الجراسة  (%38.8)حيث بمغت ندبتيع  (القادة 

 يتزح مغ خالل الججول الدابق إن معطع أفخاد .الخبرة في القيادة  -
حيث بمغت  ( سشػات 5مغ سشة إلي اقل مغ )العيشة مغ الفئة الثانية وىي 

 .مغ عيشة الجراسة  (%53.9)ندبتيع 
 نالحظ ان غالبية العيشة ىع بجون ميسة حيث بمغت ندبتيع .السيسة بالفرقة  -
 مغ عيشة الجراسة (35.9%)
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     تحميل البيانات: ثانيا  -
 .تحميل مدتهي متغيرات التدريب وتشسية القيادات  -1

تع االعتساد عمي ,لمتعخف عمي مدتػي متغيخات التجريب وتشسية القيادات 
وتع , ليكػن مؤشخًا عمي ذلظ , الستػسصات الحدابية إلجابات عيشة الجراسة 

, بشاء عمي  (4)تحجيج خسدة مدتػيات لجرجة السسارسة السبيشة بالججول رقع 
. السعادة التالية 

 
مدتػيات درجة السسارسة لستغيخات التجريب وتشسية القيادات  ( 4 )ججول رقع 

درجة السسارسة السدتػيات ر .ت
مشخفزة جًجا  1.80 إلي اقل مغ 1مغ  1
مشخفزة  2.60 إلي اقل مغ 1.81مغ  2
متػسصة  3.40 ألي اقل مغ 2.61مغ  3
مختفعة  4.20 إلي اقل مغ 3.41مغ  4
مختفعة ججًا  5 إلي اقل  مغ 4.21مغ  5

 
الستػسط الحدابي واالنحخاف السعياري ودرجة السسارسة واألىسية لعبارات التجريب  ( 5 )ججول 

االنحخاف الستػسط العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات ق .ر
السعياري 

درجة 
األىسية 

تختيب 
األىسية 

 1مختفعة  1.319 3.87 .تتػفخ لجي الخغبة في التجريب  1
يتػافق محتػي التجريب مع الػعاء  2

 .الدمشي 
 2مشخفزة  1.074 2.48

التجريب عسمية مدتسخة لسختمف  3
 .القيادات 

 3مشخفزة  1.235 2.47

يتع متابعة الستجرب بعج االنتياء مغ  4
 .التجريب 

 4مشخفزة  1.087 2.32

يتع االختيار لمسذاركة في الجورات  5
 .السحمية والجولية بكل شفافية

 5مشخفزة  1.391 2.29
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تتػفخ السداعجات التجريبية شػل فتخة  6
 التجريب

 6مشخفزة  1.128 2.22

يتع اختيار الستجرب وفق المػائح  7
 .والقػانيغ السعسػل بيا 

 7مشخفزة  1.250 2.08

مشخفزة  0.767 2.53 الستػسط واالنحخاف السعياري العام 

بان نتائج التحميل االحرائي الػصفي فيسا يتعمق  ( 5 )يتزح مغ الججول رقع 
فقج كان الستػسط العام لجسيع , بالتجريب جاءت بجرجة مسارسة مشخفزة 

باإلضافة ألي جسيع  (0.767)وبانحخاف معياري قجرة , (2.53)العبارات 
 (1)العبارات جاءت بجرجة مشخفزة مغ قبل أفخاد العيشة , باستثشاء الفقخة رقع 

, وبانحخاف معياري قجرة (3.87)فقج جاءت بجرجة عالية وبستػسط حدابي 
, والتي أضيخت إن اغمب أفخاد العيشة لجييع رغبة كبيخة في التجريب  (1.319)

بأقل درجة انخفاض مغ قبل أفخاد العيشة عمي إن  (7)بيشسا جاءت العبارة رقع 
 . االختيار ال يتع وفق المػائح والقػانيغ السعسػل بيا 

الستػسط الحدابي واالنحخاف السعياري ودرجة السسارسة واألىسية لعبارات إدارة  ( 6 )ججول 
التجريب 

االنحخاف الستػسط العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات ق .ر
السعياري 

درجة 
األىسية 

تختيب 
األىسية 

يستمظ السجربػن الخبخات العمسية  1
 .والعسمية الالزمة لمتجريب

 1متػسصة  1.070 2.67

يتع اختيار السجرب عمي أساس  2
 .السعخفة العمسية 

 2مشخفزة  1.143 2.57

التجريب مشاسب مغ حيث التػقيت  3
 .والداعات السحجدة لمتجريب

 3مشخفزة  1.145 2.50

استخجام أساليب تجريبية متصػرة في  4
التجريب إثشاء إقامة الجورات 

 التجريبية

 4مشخفزة  1.145 2.49

أماكغ التجريب وما تحتػيو مغ  5
 .تجييدات تحقق غاية التجريب

 5مشخفزة  0.979 2.48
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التججيج مدتسخ في أنذصة التجريب  6
. 

 6مشخفزة  1.072 2.43

تعقج الجورات التجريبية في أوقات  7
 مشاسبة لمستجربيغ

 7مشخفزة  1.075 2.37

مشخفزة  0.739 2.49 الستػسط واالنحخاف السعياري العام 
 

نتائج التحميل االحرائي الستعمق بإدارة التجريب فقج جاءت  (6)يبغ الججول رقع 
فقج بمغ الستػسط الحدابي العام لجسيع العبارات , بجرجة مسارسة مشخفزة 

باإلضافة إلي إن جسيع العبارات  (0.739)وبانحخاف معياري قجرة ,  (2.49)
فقج  (1)باستثشاء العبارة رقع , جاءت بجرجة مشخفزة مغ قبل أفخاد العيشة 

وبانحخاف معياري قجرة  (2.67)جاءت بجرجة متػسصة وبستػسط حدابي 
يستمظ والتي بيشت درجة مػافقة اغمب أفخاد العيشة عمي ان السجربػن  (1.070)

بأقل  (7)بيشسا جاءت العبارة رقع  , الخبخات العمسية والعسمية الالزمة لمتجريب
درجة انخفاض مغ قبل أفخاد العيشة عمي ان الجورات التجريبية ال تعقج في أوقات 

 .مشاسبة لمستجربيغ 
الستػسط الحدابي واالنحخاف السعياري ودرجة السسارسة واألىسية لعبارات تشسية  (7)ججول 

القيادات الكذفية 
االنحراف الستهسط العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات ق .ر

السعياري 
درجة 

األىسية 
ترتيب 
األىسية 

 1متػسصة  1.392 3.36 .أشارك بشجوات وورش عسل مختمفة  1
تترف بيئة العسل بأنيا محفده  2

 .ومذجعة لمعسل 
 2مشخفزة  1.241 2.58

تتبع السفػضية أسمػب الخقابة لستابعة  3
 القادة

 3مشخفزة  1.194 2.56

يتع استقبال مقتخحات القادة لتحديغ  4
 العسل

 4مشخفزة  1.235 2.52

 5مشخفزة  1.220 2.50 تتع تذجيع القادة لمتعبيخ عغ مذاكميع 5
يػجج شعػر لجي القادة بأنيع يعاممػن  6

 .سػاسية 
 6مشخفزة  1.128 2.48
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راضي عمي تأدية ميامظ وواجباتظ  7
 .إثشاء القيادة 

 7مشخفزة  1.219 2.46

تػجج سياسات وإجخاءات مكتػبة  8
 .لتدييل عسل القائج 

 8مشخفزة  1.176 2.42

يترخف القائج دون استذارة  9
 السفػضية

 9مشخفزة  1.174 2.39

 10مشخفزة  1.206 2.38 تتػفخ وسائل االترال بيغ القادة 10
تػفخ السفػضية فخصًا مختمفة لتقػية  11

 دافعية القادة نحػ العسل
 11مشخفزة  1.220 2.36

 12مشخفزة  1.194 2.35 .أشارك السخؤوسيغ في اتخاذ القخار  12
يعتسج القادة في عسميع عمي قاعجة  13

 .لمبيانات والسعمػمات 
 13مشخفزة  1.402 2.27

يعسل القادة عمي شبكة حاسػب  14
 محمية تداعج عمي تبادل السعمػمات

 14مشخفزة  1.235 2.16

مشخفزة  0.722 2.48 الستػسط واالنحخاف السعياري العام 
بان نتائج التحميل فسا يتعمق بتشسية القيادات جاءت  (7)يتزح مغ الججول رقع 

, (2.48 )فقج كان الستػسط الحدابي العام لجسيع العبارات , بجرجة مشخفزة 
باإلضافة إلي إن جسيع العبارات جاءت , (0.722)وبانحخاف معياري قجرة 

فقج جاءت  (1)باستثشاء العبارة رقع ,بجرجة مشخفزة  مغ قبل أفخاد العيشة 
والتي  (0.722)وبانحخاف معياري , (2.48)بجرجة متػسصة وبستػسط حدابي 

بيشسا جاءت العبارة , أضيخت إن اغمب أفخاد العيشة يذاركػن بشجوات وورش عسل 
بأقل درجة انخفاض مغ قبل أفخاد العيشة عمي إن أفخاد العيشة ال  (7)رقع 

. يدتخجمػن شبكات محمية تداعجىع عمي تبال السعمػمات
 اختبار الفرضيات 

الختبار الفخضيات تع استخجام تحميل االنحجار الخصي البديط والستعجد ألثخ 
 التجريب في تشسية القيادات الكذفية 

نتائج تحميل االنحجار الخصي البديط والستعجد ألثخ التجريب  (8 )الججول رقع 
عمي تشسية القيادات الكذفية 
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. اختبار الفرضية االولى -1
وتع إعادة  (يػجج اثخ ذو داللة إحرائية بيغ التجريب وتأىيل القيادات الكذفية )

صياغتيا في صػرة إحرائية بحيث تكػن  
 . ال يػجج اثخ بيغ التجريب وتأىيل القيادات الكذفية :H0الفرضية العدم  
 . يػجج اثخ بيغ التجريب وتأىيل القيادات الكذفية :H1  الفرضية البديمة

ان ىشاك عالقة ارتباط قػية بيغ التجريب  (8)يتزح مغ خالل الججول رقع 
وان معامل (777a.)حيث بمغت قػة االرتباط بيشيسا , وتشسية القيادات الكذفية 

 (%60)يفدخ ما ندبتو ( التجريب)أي إن الستغيخ السدتقل  (.604)التحجيج بل 
بيتا )وقج بمغت قيسة التأثيخ ,(تشسية القيادات)مغ التبايغ في الستغيخ التابع 

وىحا يعشي إن الديادة بجرجة واحجة في مدتػي التجريب يؤدي إلى نفذ  (.777
 (F), ويؤكج ذلظ معشػية  ىحا التأثيخ قيسة  (.777)الديادة في تشسية القيادات 

وىي اقل مغ مدتػي  (0000.)بجاللة معشػية محدػبة  (154.000)البالغة 
. لحلظ نخفس الفخضية الرفخية ونقبل الفخضية البجيمة(%0.5)السعشػية 
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 . اختبار الفرضية الثانية -2
وقج  (يػجج اثخ ذو داللة إحرائية بيغ إدارة التجريب وتأىيل القيادات الكذفية )

تع إعادة صياغتيا بحيث تكػن  
 ال يػجج اثخ بيغ إدارة التجريب وتأىيل القيادات الكذفية   :H0الفرضية العدم  

 .
 . يػجج اثخ بيغ إدارة التجريب وتأىيل القيادات الكذفية :H1  الفرضية البديمة

إن ىشاك عالقة ارتباط قػية بيغ إدارة التجريب  (8)يتزح مغ خالل الججول رقع 
وان معامل (750a.)حيث بمغت قػة االرتباط بيشيسا , وتشسية القيادات الكذفية 

مغ  (%56)أي إن بعج إدارة التجريب,يفدخ ما ندبتو  (.563)التحجيج بل 
وىحا يعشي إن  (750.بيتا )وقج بمغت قيسة التأثيخ ,التبايغ في تشسية القيادات

الديادة بجرجة واحجة في مدتػي إدارة التجريب يؤدي إلي نفذ الديادة في تشسية 
البالغة  (F), ويؤكج ذلظ معشػية  ىحا التأثيخ قيسة  (750.)القيادات 

وىي اقل مغ مدتػي السعشػية  (0000.)بجاللة معشػية محدػبة  (130.038)
 .لحلظ نخفس الفخضية الرفخية ونقبل الفخضية البجيمة (0.5%)

ذات داللة معشػية بيغ  (مػجبة  )ومسا سبق ندتشتج وجػد عالقة شخديو 
حيث انو كمسا كان التجريب ايجابيا زاد مدتػي ,التجريب وتشسية القيادات الكذفية 

. تأىيل القيادات الكذفية 
الشتائج والتهصيات 

تػصل البحث الى مجسػعة مغ الشتائج لعل أىسيا ما يمي   
 (%98.1)إن اغمب أفخاد العيشة مغ الحكػر حيث بمغت ندبة الحكػر  -1

مغ عيشة الجراسة وىحا يجل عمي عجم  (%1.9)في حيغ بمغت ندبة اإلناث 
 .تقبل فكخة االنزسام لكذاف ومخشجات ليبيا مغ قبل اإلناث في الفتخة الخاىشة
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إن الػعي الدمشي في التجريب غيخ كافي إلعصاء السادة ألتجريبو الن  -2
حجع السادة التجريبية التي تعصي ىي اكبخ مغ الػعي الدمشي السخرز لتمظ 

 .السادة 
 )إن السفػضية ال تقػم بستابعة الستجربيغ بعج االنتياء مغ فتخه التجريب  -3

 .(بعج استكسال الجورة التجريبو 
ان اختيار السذاركيغ في الجورات التجريبية سػاء كانت محمية او  -4

 .خارجية ال يتع وفق الياءات وضػابط محجده 
و ,كسا ان الجورات التجريبية تعقج في أوقات غيخ مشاسبة لمستجربيغ  -5

 .ايزا عجم استخجام أساليب متصػرة أثشاء إقامة الجورات التجريبية 
إن وسال االترال بيغ القادة غيخ كافية حتى ترل اليو السعمػمات  -6

 .بذكل سخيع 
ال تػجج قاعجة بيانات ومعمػمات يدتصيع القائج العسل عمييا ليتدشى  -7

 ليع العسل بذكل جيج
ذات داللة معشػية بيغ التجريب وتشسية  (مػجبة  )وجػد عالقة شخديو  -8

حيث انو كمسا كان التجريب ايجابيا زاد مدتػي تشسية القيادات ,القيادات الكذفية 
 .الكذفية والعكذ 

التهصيات  

العسل عمي وضع بخامج تثقيفية لديادة الػعي لجي العشرخ الشدائي  -1
 .وتعخيفيع بجورىع السيع في كذاف ومخشجات ليبيا 

العسل عمي وضع اليو تحجد فيو السادة التجريبية والػعي الدمشي لكل  -2
 .محتػي 

ضخورة العسل عمي متابعة وتقييع العسمية التجريبية أثشاء التجريب وبعج  -3
 االنتياء مغ التجريب 
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يجب العسل عمي تصبيق المػائح والقػانيغ في عسمية اختيار السخشحيغ  -4
 .لمجورات التجريبية سػاء كانت ىحه الجورات التجريبية داخل البمج وخارجيا

ضخورة عقج الجورات التجريبية في أوقات مشاسبة لمقادة حتى يتدشى  -5
 . ألكبخ عجد مغ القادة  السذاركة في ىحه الجورات 

إنذاء قاعجة بيانات جيجة وذلظ مغ خالل قادة الفخق واألفػاج وذلظ  -6
 .سعيا لتػفيخ السعمػمات السشاسبة لستخحي القخارات

ضخورة إجخاء السديج مغ البحػث والجراسات الخاصة بتشسية القيادات  -7
.  الكذفية 

 قائسة السراجع

أوال الكتب 

احسج رداح الخصيب,التجريب الفعال,عالع السكتب الحجيث لمشذخ  -1
 . 2006والتػزيع ,اربج ,األردن,

سعج غالب ياسيغ,اإلدارة اإلستخاتيجية,دار اليازوري لمشذخ  -2
 . 2010والتػزيع,عسان,األردن 

عبج هللا زامل العشدي ,االحتياجات التجريبية لمقادة التخبػييغ ,جامعة  -3
. 2000بشيا ,مرخ ,

عمي غالي وآخخون,القيادة التخبػية دخل استخاتيجي,السؤسدة الحجيثة  -4
      2010 لمشذخ,عسان,األردن

فيرل دمحم الذػاورة ,مبادئي إدارة األعسال مفاىيع نطخية وتصبيقات  -5
 . 2013عسمية ,دار السشاىج لمشذخ والتػزيع ,عسان ,األردن ,

 ماجج عبج السيجي السداعجة وآخخون ,مبادئي عمع اإلدارة ,دار  -6
 . 2013السديخة لمشذخ والتػزيع والصباعة ,عسان ,األردن ,
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دمحم الريخفي ,القيادة اإلدارية واإلبجاعية ,دار الفكخ الجامعي  -7
 . 2006,اإلسكشجرية ,مرخ ,

دمحم حديغ العجسي ,القيادة التخبػية إلشخاف التخبػي الفعال واإلدارة  -8
 . 2008الحافديو ,دار الجامعة الججيجة ,اإلسكشجرية ,مرخ ,

 دمحم سخور الحخيخي ,شخق استخاتيجيات تشسية وتصػيخ السػارد البذخية  -9
 . 2012,األردن ,عسان ,دار صفاء لمشذخ والتػزيع ,

دمحم وصفي العقيمي ,إدارة السػارد البذخية السعاصخة بعج استخاتيجي  -10
 . 2005,دار وائل لمشذخ والتػزيع والصباعة ,عسان ,األردن ,

نادر احسج أبػ شيخو ,إدارة السػارد البذخية إشار نطخي وحاالت عسمية  -11
 . 2010,دار صفاء لمشذخ والتػزيع ,عسان ,األردن ,الصبعة األولي ,

نجع العداوي ,التجريب اإلداري ,دار اليازوري العمسية لمشذخ والتػزيع  -12
 2006,عسان األردن ,

 نجع العداوي ,التجريب اإلداري ,دار اليازوري العمسية لمشذخ والتػزيع  -13
  2006,عسان األردن ,

ىايل عبج السػلي شذتػش,أساسيات في القيادة واإلدارة,دار الكشجي  -14
  2009لمشذخ,عسان األردن ,

. ثانيا الرسائل العمسية 
إبخاىيع رمزان الحيب ,استخاتيجيات تحجيث وتفعيل التجريب في  -1

السؤسدات التعميسية ,رسالة ماجدتيخ  مشذػرة ,األكاديسية العخبية في الجنسارك 
 . 2009,قدع الجراسات العميا ,

احسج بغ عبج العديد ألغامجي ,دور القيادات الكذفية في تعديد األمغ  -2
الفكخي لجي الذباب ,رسالة ماجدتيخ مشذػرة ,جامعة نايف العخبية لمعمػم 

 . 2013األمشية ,كمية الجراسات العميا ,قدع العمػم اإلدارية ,الخياض ,
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صالح خمف زيج السصيخي ,دور القيادات األمشية في مػاجية الحجث  -3
اإلرىابي ,رسالة ماجدتيخ ,جامعة نايف لمعمػم األمشية ,كمية الجراسات العميا 

 . 2012,قدع العمػم والذخشة ,
عمي تايو مدعػد ,دور تجريب السػارد البذخية في بشاء القجرات اإلدارية  -4

القيادية ,رسالة  دكتػراه مشذػرة ,جامعة سانت كميسشتذ العالسية ,العخاق 
,2010 .
دمحم سمسان مدمع ضحيظ ,القيع الستزسشة في سمػكيات قادة الشذاط  -5

الكذفي ,رسالة ماجدتيخ ,الجامعة اإلسالمية غدو ,كمية التخبية ,قدع عمع 
 . 2004الشفذ ,

دمحم قاسع القيدي ,دور القيادات اإلستخاتيجية في تصػيخ الدياسات  -6
اإلدارية ,رسالة ماجدتيخ ,أكاديسية اإلدارة والدياسة لمجراسات العميا ,غدة 

 . 2015,فمدصيغ ,
نجاح القاضي ,أبعاد التسكيغ اإلداري لجي القادة التخبػييغ في  -7

الجامعات الحكػمية وعالقتيا بالتجريب ,رسالة دكتػراه مشذػرة ,جامعة اليخمػك 
 . 2008األردن ,

. ثالثا السجالت والدوريات 
احسج مدعػد ,اإلدارة السجرسية الخشيجة في مجال الحكع الخشيج  -1

,مجاخمة ضسغ السمتقي الجولي حػل الحكع الخشيج واستخاتجيات التغيخ في العالع 
 2007الشامي ,جامعة فخحات عباس بدصيف الجدائخ ,قدع العمػم االجتساعية ,

 .
أمال كسال حدغ البخ زنجي ,التجريب والبخامج التجريبية وفاعميتيا في  -2

الفشادق لتصػيخ السػارد البذخية ,مجمة اإلدارة واالقتراد لجامعة السدتشرخيو 
 . 2009 ,لدشة 74,كمية اإلدارة واالقتراد ,العجد 
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تحديغ احسج العخاونة ,االلتدام بتصبيق مخاحل التجريب وأثخه في  -3
 26مجاالت أداء العامميغ ,السجمة العخبية لمجراسات األمشية والتجريب ,السجمج 

 . 51,العجد 
وائل دمحم ثابت ,مذاكل التجريب اإلداري في السؤسدات غيخ الحكػمية  -4

 ,لدشة 1 ,العجد 12,مجمة جامعة األزىخ بغدة ,سمدمة العمػم اإلندانية ,السجمج 
2010  . 

قائج عسخ قاسع ,ميام القائج الكذفي داخل الػحجات الكذفية ,مػقع  -5
  2009الكذافة الجدائخية ,فػج البرائخ ,

 

 

 

http://www.stc-rs.com.ly/

