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 مقدمة الدراسة: أواًل:

منذذذذذذذذ ثمانينذذذذذذذات القذذذذذذذرت العشذذذذذذذريت المذذذذذذذيالدي بذذذذذذذدأت ا لذذذذذذذب المن مذذذذذذذات والهي ذذذذذذذات تعمذذذذذذذل علذذذذذذذى 
التعذذذذذذرف المبكذذذذذذر علذذذذذذى المواهذذذذذذب القياديذذذذذذة ، و ر المذذذذذذدراس والمسذذذذذذ وليت التنفيذذذذذذذييتاالهتمذذذذذذام بعمليذذذذذذة اختيذذذذذذا

التذذذذذي تقذذذذذود المؤسسذذذذذة فذذذذذي ال ذذذذذروف الطبيعيذذذذذة وفذذذذذي األ مذذذذذات نحذذذذذو أهذذذذذدافها المنشذذذذذودة، فالقيذذذذذادة عمليذذذذذة 
رشذذذذذذيدة ذات طذذذذذذرفيت، هحذذذذذذداهما: يوجذذذذذذل ويرشذذذذذذد، وثانيهمذذذذذذا: يسذذذذذذتقبل التوجيذذذذذذل وا رشذذذذذذاد لتحقيذذذذذذ  أهذذذذذذداف 

ثير فذذذذذي ا خذذذذذريت لديذذذذذل القذذذذذدرة علذذذذذى التذذذذذ  لقا ذذذذد الذذذذذذيمعينذذذذة، فذذذذذلت نجذذذذذاد المؤسسذذذذذة يعتمذذذذذد علذذذذذى وجذذذذذود ا
هم لتحقيذذذذذذذ  وتوجيذذذذذذذل سذذذذذذذلوكهم لتحقيذذذذذذذ  أهذذذذذذذداف مشذذذذذذذتركة وتنسذذذذذذذي  جهذذذذذذذودهم، لتقذذذذذذذديم أفضذذذذذذذل مذذذذذذذا لذذذذذذذدي

 .ةجو األهداف والنتا ج المر 
لقذذذذذد ت ايذذذذذدت أهميذذذذذة القيذذذذذادة فذذذذذي المجتمعذذذذذات بصذذذذذورة ملحو ذذذذذة بسذذذذذبب مذذذذذا يشذذذذذهده العذذذذذالم مذذذذذت و 

فقذذذذذد أصذذذذذبحنا نعذذذذذيا فذذذذذي عذذذذذالم شذذذذذديد المنافسذذذذذة ال تطذذذذذورات متسذذذذذارعة فذذذذذي القذذذذذرت الحذذذذذادي والعشذذذذذريت، 
مكذذذذذات فيذذذذذل هال للقذذذذذادريت فذذذذذي جميذذذذذع المجذذذذذاالت، األمذذذذذر الذذذذذذي اسذذذذذتدعى  هذذذذذور مذذذذذداخل وأنمذذذذذاط جديذذذذذدة 

 (. 313، 1106)الدوسري، والمتجدد للقيادة تساير المجتمع الجديد المتغير 
خاصذذذذذة، وكذذذذذذل  أفذذذذذراد  تشذذذذذكل القيذذذذذادة محذذذذذورًا مهمذذذذذا ترتكذذذذذ  عليذذذذذل نشذذذذذاطات المن مذذذذذات كافذذذذذة عامذذذذذة أو

هذذذذذذا ألنهذذذذذا أصذذذذذبحت الحاجذذذذذة ملحذذذذذة  حذذذذذداث التغييذذذذذر والتطذذذذذوير المال ذذذذذم السذذذذذتمرار المن مذذذذذات واالفذذذذذراد 
فذذذذي العمذذذذل وتحقيذذذذ  الميذذذذ ة التنافسذذذذية، وهذذذذذه المهمذذذذة ال تتحقذذذذ  هال فذذذذي  ذذذذل قيذذذذادة هداريذذذذة واعيذذذذة، تمتلذذذذ  

مذذذذت  مسذذذذتو ات لتحقيذذذذ  أفضذذذذل مذذذذت المهذذذذارات القياديذذذذة مذذذذا يمكنهذذذذا مذذذذت تحريذذذذ  الجهذذذذود وتوجيذذذذل الطاقذذذذ
 .ا نجا  في حياة الفرد أو المن مة وصواًل لتحقي  الذات
ويمكذذذذذت أت ت هذذذذذر تلذذذذذ  ا مكانذذذذذات مذذذذذت األحذذذذذداث   همكانذذذذذات القيذذذذذادة موجذذذذذودة داخذذذذذل كذذذذذل فذذذذذرد،

استكشذذذذاف الفذذذذرد  التذذذذي يتعذذذذرش لهذذذذا الشذذذذخص فذذذذي الواقذذذذع الخذذذذارجي، أو التذذذذي يمكذذذذت تعلمهذذذذا مذذذذت خذذذذالل
 التذذذذذدريب كذذذذذذل الدراسذذذذذة و  لصذذذذذقلها مذذذذذت خذذذذذالالل اسذذذذذتنباط تلذذذذذ  المهذذذذذارات و ذاتذذذذذل مذذذذذت الذذذذذداخل ومذذذذذت خذذذذذ

، سذذذذوف يكذذذذوت قذذذذادرًا علذذذذى بنذذذذاس الثقذذذذة التذذذذي كيفيذذذذة التذذذذ ثير الحقيقذذذذيالقيذذذذادة و فذذذذور تعللذذذذم الشذذذذخص لتقنيذذذذات 
ألنذذذذل  ،دا أت ي خذذذذ الفذذذرد ب مذذذام المبذذذادرة، فلنذذذل لذذذيل مذذذت السذذذهل أبذذذمكذذذت الفذذذرد مذذذت األخذذذذ ب مذذذام األمذذذورت

 .هلى اتخاذ القرارات ومواجهة التحديات، ولكنها يمكت أت تصبح طبيعية ومج ية سوف يحتاج
تؤثر ا عاقة الحركية ت ثيرًا سلبيًا في اتجاه الفرد وميولل، وكثيرًا ما تؤدي هلي  يادة حساسيتل وشعوره 

الية، مثل: ت انفعبالنقص، وخاصة عندما يقارت حالتل الجسدية بلقرانل، وتصادف المعاقيت حركيًا مشكال
العج ، والغيرة، ومشكالت متصلة بالمستقبل كمشكلة ال واج وا قالع عنل بشكل الخوف، ومشاعر 

هجباري، بسبب ا عاقة، أو ال واج مت شري  معو  أو  ير معو ، أو الخوف مت ت ثير عامل الوراثة 
 .(041: 1111ومشكالت تربية األبناس)أبو فخري، 
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ت سلو  المعا  حركيًا وا ، وما يدفعل هة بلعاقتل الحركية بشكل أو بآخرنفعاالتل يت ثرات مت جوا 
هلي البحث عت وسا ل تخفف مت شعوره بالنقص والدنية ، والشي ، ومت جهة ثانية يت ثر سلوكل 
ت  االجتماعي مع ا خريت بدرجة هعاقتل وطبيعتها األمر الذي يدفعل هلي تغيير سلوكل االجتماعي، حتي وا 

لدي ا خريت، ألت تل  المشاعر تؤثر في المعاقيت حركيًا، فت هر مالمح الخوف والقل ،  بدا  ير مقبول
وا حباط في األف ، وتنعكل نتا جها سلبًا على عالقتل مع األقرات، وخاصة األسوياس هذا كانت ن رتهم 

 .(5: 1100هليل تتسم بالعو  والحاجة) عبد اللطيف، 

ل بها يت ثر بعوامل كثرة منها ما يتعل  بالفرد نفسل، مثل: قدراتل لذاتل وثقتالمعا  حركيًا  تحقي هت 
والتي  واستعداداتل، والفرص التي يستطيع أت يستغلها بما يحق  لل الفا دة، ومنها ما يتعل  بالبي ة الخارجية

لالنطال  ؛ فلذا كانت البي ة االجتماعية والمادية تهيئ للفرد المجال المعا  حركياً تلعب دورًا هامًا عند 
لذاتل ي داد، وأما هذا كانت محبطة وتضع العوا   أمامل بحيث ال يستطيع أت يستثمر  تحقيقلوا بداع، فلت 

، والمعا  حركيًا في قطاع   ة ذاتل مت تحقي قدراتل واستعداداتل، وال يستطيع تحقي  طموحل عند ذ يقل 
ل الداخلية التي بدورها تؤثر في مجملها وصفاتيعاني الكثير مت العوامل الخارجية التي تنعكل علي سماتل 

 في تحقيقل لذاتل.

 مشكلة الدراسة:ثانيًا: 

يسعي المعا  حركيًا هلي أت يحق  ذاتل ويصل لطموحات اجتماعية ومكانية، وهذا ال يتم بالدرجة 
غاللها، المرجوة اال مت خالل اكتشاف المهارات القيادية والعمل على تنميتها وتوجيل الطاقات نحو است

ومت هذا المنطل  يسعي الباحث هلي التعرف على المهارات القيادية لدي المعاقيت حركيًا والتي مت خاللها 
يستطيع ات يحق  ذاتل، ولهذا قام الباحث بعمل دراسة استطالعية للوقوف على بعش المهارات القيادية 

قام الباحث بعد مراجعتل أدبيات  لذات،التي ير ب في قياسها لمعرفة هل هنا  عالقة بينها وبيت تحقي  ا
الدراسة السابقة بتصميم استبانة بغرش القيام بدراسة استطالعية تهدف هلى تقدير حجم المشكلة وقام 

 ( استبانة على الف ة المستهدفة واستخلص النتا ج التالية:11)بتو يع عدد 



5 
 

 ( يوضح نتيجة العينة االستطالعية1)جدول رقم 

طالمتوس ت القياديةأبعاد المهارا م مالتقيي   
 مرتفعة 3.63 المهارات الذاتية .0
 متوسطة 2.8 المهارات الفنية .1
ةمنخفض 2.56 المهارات ا دارية .3  
  مرتفعة 3.64 المهارات ا نسانية .4
 متوسطة 2.82 المهارات الفكرية .5
 متوسط 3.09 المتوسط العام .6
طالمتوس تحقيق الذات .7 مالتقيي   
 متوسط 3.39 المتوسط العام .8

 

 وحسب مقياس ليكارت الخماسي فإننا يمكن القول:

  يشير هلى مواف  بشدة أو مرتفعة بشدة. 5.1هلى  4.10متوسط 
  يشير هلى مواف  أو مرتفعة. 4.11هلى  3.40متوسط مت 
  يشير هلى محايد أو متوسطة. 3.41هلى  1.60متوسط مت 
  ى  ير مواف  أو منخفضة.يشير هل 1.61هلي 0.10متوسط مت 
  يشير هي  ير مواف  مطلقا أو منعدمة. 0.11هلى  0.1متوسط مت 

( أي بدرجة 3.19يتضح مت الجدول أعاله ب ت واقع المهارات القيادية لدي المعاقيت حركيا مقداره )
( أي بدرجة 3.39)تحقي  الذات لدي المعاقيت حركيا كات متوسطة العام  مستو متوسطة، وبخصوص 

 توسطة.م

السؤال الرئيسي التالي: ما عالقة المهارات القيادية في لذل  يمكت صيا ة مشكلة الدراسة الحالية في  
 تحقيق الذات لدي المعاقين حركيا بقطاع غزة؟

 ويتفرع منه األسئلة الفرعية التالية: 

  توفر المهارات القيادية لدي المعاقيت حركيا بقطاع   ة؟ مستو ما 
  الذات لدي المعاقيت حركيًا بقطاع   ة؟تحقي مستو ما   
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  تحقي  الذات لدي المعاقيت حركيًا بقطاع   ة؟  مستو ما العالقة بيت المهارات القيادية و 
  ما المعوقات التي تحيل دوت استغالل المهارات القيادية وصواًل لتحقي  الذات لدي المعاقيت حركيًا

 بقطاع   ة؟
 في آراس المبحوثييت نحو توفر المهارات القيادية وعالقتها  هل هنا  فرو  ذات داللة هحصا ية

تحقي  الذات وفقًا لمتغيراتهم الشخصية والو يفية )الجنل، العمر، المؤهل العلمي،  مستو ب
سنوات،  5ج  ية، كلية(، مدة ا عاقة )أقل مت )درجة ا عاقة  يعمل، ال يعمل(،)الحالة الو يفية 

 (؟ سنوات( 01، أكثر مت 01-6مت 

 أهداف الدراسة:: ثالثاً 

التعرف على العالقة بين المهارات  تسعي الدراسة الحالية لتحقي  الهدف الر يل لها وهو"
 من هذا الهدف الرئيس األهداف التالية:  ويتفرعالقيادية وتحقيق الذات لدي المعاقين حركيا بقطاع غزة 

 حركيا بقطاع   ة. التعرف هلى واقع توفر المهارات القيادية لدي المعاقيت 
  تحقي  الذات لدي المعاقيت حركيًا بقطاع   ة. مستو بيات 
  تحقي  الذات لدي المعاقيت حركيًا بقطاع  مستو التوصل هلى العالقة بيت المهارات القيادية و

   ة. 
  التطر  ألهم المعوقات التي تحيل دوت استغالل المهارات القيادية وصواًل لتحقي  الذات لدي

 ت حركيًا بقطاع   ة.المعاقي
  الكشف عت الفرو  ذات داللة هحصا ية في آراس المبحوثييت نحو توفر المهارات القيادية وعالقتها

تحقي  الذات وفقًا لمتغيراتهم الشخصية والو يفية )الجنل، العمر، المؤهل العلمي،  مستو ب
سنوات،  5ة ا عاقة )أقل مت ج  ية، كلية(، مد)درجة ا عاقة يعمل، ال يعمل(، )الحالة الو يفية 

 (. سنوات( 01، أكثر مت 01-6مت 

 أهمية الدراسة:: رابعاً 

 األهمية العلمية)النظرية(: 

  هثراس الجانب البحثي والمعرفي في هذا المجال في عالقة المهارات القيادية بتحقي  الذات لدي
هذا الجانب هلى حد علم المعاقيت حركيًا بقطاع   ة ألت هنا  ندرة في الدراسات المتعلقة ب

الباحث، وي مل الباحث أت تكوت دراستل هضافة علمية جديدة لحقل المعرفة العلمية، وأت تفتح 
 آفاقًا جديدة للباحثيت في هذا المجال.
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 األهمية العملية)تطبيقية(:

  هت هذه الدراسة يتم تطبيقها على ف ة ذوي احتياجات خاصة وهم المعاقيت حركيًا ولهم خصوصية
في التعامل، وي مل الباحث في توصل دراستل هلى نتا ج وتوصيات تسهم في هفادة المسؤوليت 
والمهتميت واألخصا ييت، والعامليت في مجال ا عاقة الحركية بما يخدم تل  الف ة في كافة 

 المياديت بما ينعكل عليهم ويشعرهم بتحقي  ذاتهم. 
  لذذذذذذد  ذوي ا عاقذذذذذذة ، اديذذذذذذة، وتحقيذذذذذذ  الذذذذذذذاتالمهذذذذذذارات القينتذذذذذذا ج الدراسذذذذذذة فذذذذذذي تحسذذذذذذيت ستسذذذذذذهم

 أنفسهم. ن رهموف  ما يتم تحديده مت مقومات مت وجهة الحركية 

  ستسهم التعرف على أهم المعوقات ذات الصلة والعالقة بيت المهارات القيادية وتحقي  الذات لدي
 المعاقيت حركيًا بقطاع   ة.

 متغيرات الدراسة:: خامساً 

يات الدراسة السابقة وبعش الكتب الستخالص أبعاد المتغير المستقل فكانت على قام الباحث بمراجعة أدب
 النحو التالي: 

 ( يوضح استخالص أبعاد المتغير المستقل2)جدول رقم 

 أبعاد اسم الدراسة

 مهارات ذاتية.  .(1106الشاعر)
 .مهارات فنية 
 .مهارات هنسانية 
 .مهارات فكرية 
 .مهارات هدارية 

 رات ا بداع واالبتكار والتجديدمها  .(1105األي)
 مهارة التحليل وحل المشكالت واتخاذ القرارات 
 مهارة ا عداد والتدريب 
 مهارة العالقات مع القا د والمرؤوسيت 
 مهارة القدرة على الت ثير في األخريت 
 مهارة التخطيط والرؤية المستقبلية 
  مهارة التقدير والتحفي 
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البوعينيت 
 .(1105وآخريت)

 الرؤية 
 التخطيط 
 التواصل االجتماعي 
  التحفي 
  بناس الفري 
 العالقات العامة 
  ا دارة 
  االتصال 
 حل الخالف 
 اتخاذ القرار 
 حل المشكالت 

 مهارات هنسانية  .(1105الطهراوي)
 مهارات فكرية 
 مهارات حل المشكالت 
 مهارات فنية 
 مهارات عمل جماعي 

 المهارات الفنية  .(1117الساعدي )
  يةالمهارات الفكر 
 .المهارات ا نسانية 

 مهارات ذاتية  .(1113العتيبي)
  مهارات فنية 
  مهارات هدارية 
 مهارات هنسانية 

 جرد بواسطة الباحث
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( حسب كونها أكثر وأعم، 2115)واعتمد الباحث بعد المراجعة أبعاد المتغير المستقل للباحث الشاعر 
 لتصبح المتغيرات على النحو التالي:

 تحقي  الذات.المتغير التابع: 

 المهارات القيادية.المتغيرات المستقلة: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 (: نموذج ومتغيرات الدراسة1شكل رقم )
 )جرد بواسطة الباحث(

 فرضيات الدراسة: ًا: سادس

  1.15)معنوية  مستو ال توجد عالقة ذات داللة هحصا ية عند ≤ (α  بيت توفر المهارات الذاتية
 حقي  الذات لدي المعاقيت حركيًا بقطاع   ة.ت مستو و 

  1.15)معنوية  مستو ال توجد عالقة ذات داللة هحصا ية عند ≤ (α  بيت توفر المهارات الفنية
 تحقي  الذات لدي المعاقيت حركيًا بقطاع   ة. مستو و 

المهارات 

 القيادية

تحقيق 

 الذات

 المتغيرات الديموغرافية

الجنل، العمر، المؤهل العلمي، الحالة الو يفية 
ج  ية، كلية(، مدة )(، درجة ا عاقة يعمل، ال يعمل)

 01، أكثر مت 01-6سنوات، مت  5ا عاقة )أقل مت 
 سنوات(

 مهارات ذاتية.

 مهارات فنية.

 مهارات إنسانية.

 ات فكرية.مهار 

 مهارات إدارية.
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  1.15)معنوية  مستو ال توجد عالقة ذات داللة هحصا ية عند ≤ (α  بيت توفر المهارات
 تحقي  الذات لدي المعاقيت حركيًا بقطاع   ة. مستو  نسانية و ا
  1.15)معنوية  مستو ال توجد عالقة ذات داللة هحصا ية عند ≤ (α  بيت توفر المهارات

 تحقي  الذات لدي المعاقيت حركيًا بقطاع   ة. مستو ا دارية و 
  1.15)معنوية  مستو ال توجد عالقة ذات داللة هحصا ية عند ≤ (α  بيت توفر المهارات الفكرية

 تحقي  الذات لدي المعاقيت حركيًا بقطاع   ة. مستو و 

نحو توفر  تفي آراس المبحوثيي α) ≥ 1.15)معنوية  مستو ال توجد فرو  ذات داللة هحصا ية عند 
ر، تحقي  الذات وفقًا لمتغيراتهم الشخصية والو يفية )الجنل، العم مستو المهارات القيادية وعالقتها ب

 5ج  ية، كلية(، مدة ا عاقة )أقل مت )درجة ا عاقة  يعمل، ال يعمل()المؤهل العلمي، الحالة الو يفية 
 (.سنوات( 01، أكثر مت 01-6سنوات، مت 

حدود الدراسة:ًا: سابع  

 ستتناول هذه الدراسة المهارات القيادية وعالقتها بتحقي  الذات لدي المعاقيت الحد الموضوعي :
 اع   ة. حركيًا بقط

 ستقتصر الدراسة على المعاقيت حركيًا بقطاع   ة.الحد البشري : 
 م. 1101: ستجري هذه الدراسة خالل العام الحد الزمني 
 قطاع   ة.الحد المكاني : 
 المؤسسات العامة والخاصة القا مة على خدمة المعاقيت حركيًا بقطاع   ة.المؤسساتي الحد : 

 : منهج الدراسة: ثامناً 

مت طبيعة الدراسة واألهداف التي تسعي هليها للتعرف على العالقة بيت المهارات القيادية  انطالقا
وتحقي  الذات لدي المعاقيت حركيًا بقطاع   ة، وبناس على التساؤالت التي ستسعى الدراسة لإلجابة عنها، 

 كونل ال اهرة راسةلد التحليلي الوصفي المنهج باستخدام الباحث سيقوم الدراسة أهداف تحقي  أجل متو 
الدراسة،  موضوع ال اهرة يناسب وألنل وا نسانية، االجتماعية ال واهر دراسة في استخداماً  المناهج أكثر

 التي والعمليات حولها تطرد التي وا راس مكوناتها بيت والعالقة بياناتها، وتحليل بالواقع، هيويصفها كما 
 .هاتحدث التي وا ثار تتضمنها
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 :للمعلومات أساسين مصدرين خدم الباحثستيوسوف 

: والتذذي تتمثذذل فذذي الكتذذب والمراجذذع العربيذذة واألجنبيذذة ذات العالقذذة، والذذدوريات المصااادر الثانويااة .أ
والمقذذاالت، واألبحذذاث والدراسذذات السذذابقة التذذي تناولذذت موضذذوع الدراسذذة، والبحذذث والمطالعذذة فذذي 

 .المختلفةمواقع االنترنت 
 ،الغذرش لهذذاًا خصيصذ سُتصذمم ،كذ داة للدراسذة االسذتبانةفذي  ي تتمثذلوالتذ :األولياة المصاادر .ب

 وكذل  سيستخدم الباحث أستمارة مقابلة.
 

 مجتمع الدراسة: : تاسعاً 

لمرك ي الجها  ا)( 07513)يتكوت مجتمع الدراسة مت المعاقيت حركيًا بقطاع   ة والبالغ عددهم 
 .(1101لإلحصاس الفلسطيني، 

 العينة: 

 .( باستخدام معادلة العينة العشوا ية376ر عينة قوامها )سيتم اختيا

2

2

0
e

pqz
n  

 .1.15عند مستو  داللة  0.96قيمة التو يع الطبيعي المعياري وتساوي  zحيث 

p .هي نسبة النجاد في التجربة العشوا ية 

q سبة الفشل في التجربة العشوا ية، حيث هي نpq 1. 

e .هي مقدار الخط  في التقدير 

 ير معروف في أي مت الدراسات  ا ستبانةعلى فقرات المعاقيت حركيا حيث أت احتمال موافقة 
. وباعتبار أت مقدار 1.5تساوي  qوبالتالي تكوت قيمة  1.5تساوي  pالسابقة، فلننا نفترش أت قيمة 

 فلت التقدير المبد ي لحجم العينة يحسب كالتالي: 1.15الخط  في التقدير يساوي 

385
)05.0(

)5.0)(5.0()96.1(
2

2

0 n 
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، فبا مكات تخفيش حجم العينة قلياًل باستخدام 17583وحيث أت حجم مجتمع الدراسة الكلي يساوي
 التالي:التخفيش  قانوت

N

n

n
n

)1(
1 0

0




 

 حجم المجتمع. Nالحجم المبد ي للعينة،  0nحيث  

 وبالتالي فلت حجم العينة المخفش يحسب كالتالي:

376

17583

)1385(
1

385





n 

 

 االستبانة، استمارة مقابلة.أداة الدراسة: : عاشراً 

 مفاهيم ومصطلحات الدراسة:عشر: ي الحاد

 القدرة على القيام بعمل ما بشكل يحدده مقيال مطور لهذا الغرش، وذل  على اسال المهارة " :
 .(317: 1113مت الفهم والسرعة والدقة)سعادة، 

 :هي القدرة على أداس عمل أو تنفيذ  جراس أو تحقي  نتيجة باستخدام أساليب  المهارات القيادية
سم بالكفاية والتمي  بما يحق  نتا ج أعلى وأفضل مما استخدم في األداس مت موارد وطر  تت

مكانيات) السلمي ،  .(13: 1101وا 
  ًب نها " مجموعة مت القدرات التي يجب أت يمتلكها  ويعرف الباحث المهارات القيادية إجرائيا

  ذاتل وتشمل المهارات المعاقيت حركيا، وتمكنل مت هدارة ش وت حياتل المختلفة وصواًل لتحقي
 الذاتية والفنية وا نسانية والفكرية والمهارات ا دارية.

 :يتضمت هذا النوع مت المهارات بعش السمات والقدرات الال مة لبناس شخصية  المهارات الذاتية
الفرد، ومنها السمات الشخصية، والقدرات العقلية، والمبادأة واالبتكار، وضبط النفل)أبو 

 .(61: 1111فروة:
 :تعد المهارات الفنية على جانب كبير مت األهمية بالنسبة للقا د، ألت لهذا القا د  المهارات الفنية

تام ب هداف العمل،  اتصالل المباشر بمرؤوسيل بالعمل، لذا فلت مت واجبل أت يكوت على وعي
كل فرد،  ، وحجمل، ومواصفاتل، وطر  انجا ه، والصعوبات التي تكتنفل، واختصاصاتوطبيعتل

 .(56: 1115والدور الذي يسهم بل في انجا  العمل)الشريف، 
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 :ي على التفاعل الصحيح مع تعني المهارات ا نسانية، قدرة القا د التربو  المهارات اإلنسانية
، وتنسي  جهودهم، وخل  رود العمل الجماعي بينهم مت معلميت ومو فيت، ومنتجيت، مرؤوسيل

الملقاه على عاتقهم برود يسودها التعاوت والتكامل واالنسجام)  وجعلهم ينهضوت بالمس وليات
 (.01: 1116، العتيبي

 :)ابط بيت وتعني قدرة القا د على رؤية التن يم الذي يقوده، وفهمل للتر المهارات الذهنية )الفكرية
لى ، ونشاطاتل، وأثر التغيرات التي قد تحدث في أي ج س منل على بقية أج ا ل، وقدرتل عأج ا ل

، ككل بالمجتمع الذي يعمل في هطارهتصور وفهم عالقات المو ف بالتن يم، وعالقات التن يم 
بما في ذل  القوي السياسية واالجتماعية واالقتصادية التي يكوت لها تاثير قوي على هذه 

 .(175: 1111العالقات، وبالتالي على الدور الذي يؤديل القا د التربوي)كنعات، 
 وتتمثل في قدرة القا د على فهم عملل وممارسة نشاطل بما يتالسم وتحقي  ريةالمهارات اإلدا :

شباع حاجاتهم)كنعات،   .(171: 1111أهداف المؤسسة، وما يكفل تحقي  متطلبات المرؤوسيت وا 
 مكانات معينة يرمي هلي تحقيقها، ويكافح ويثابر مت أجلها،  تحقيق الذات : لكل فرد قدرات وا 

معيت يكوت مناسبا لتحقي  قدراتل   ، وأت لكل فرد  مستو وجل اتجاه هنجا حيث تكوت جهوده مب
مكانياتل يدفعل معل المحاف ة علي هذا المستو  بشكل متعادل ويعد أمر ضروريًا)الخالدي،   وا 

1119 :15). 
 هو حاجة المعاقيت حركيًا بقطاع   ة للتعبير عت ذاتهم التعريف اإلجرائي لتحقيق الذات :

عادة حالة االت ات والوصول هلي  ما يمكت تحقيقل مت همكانات وقدرات بهدف هشباع حاجاتهم، وا 
التي تساعدهم في استخدام تل  ا مكانات والقدرات والمهارات القيادية في سبيل الوصول لما 

 ير بوت هليل مت مكانة بالمجتمع.
  ًالنواحي الحسية والحركية  : هم الذيت يختلفوت أو ينحرفوت عت األفراد العادييت فيالمعاقين حركيا

،  ير قادريت على تحصيل أكبر عا د ممكت مت استخدام مجهوداتهم العضوية هلي الحد الذي 
يحتاجوت فيل هلي خدمات طبية ، وت هيلية، وتربوية، ونفسيل، واجتماعية خاصة)أبو مصطفي، 

1111 :19). 

 الدراسات السابقة:عشر: الثاني 

سات والرجوع اليها مت ضروريات البحث العلمي، لذل  يعد الوقوف على أدبيات الدرا
قام الباحث بمراجعة العديد مت الدراسات السابقة التي تناولت متغيرات الدراسة الحالية 

 لالستفادة منهم وقد قام بتصنيف الدراسات السابقة على النحو التالي:
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 أواًل: الدراسات المحلية:

ع المهارات القيادية لدى خريجي برامج القيادة واإلدارة في (، بعنوان واق7112دراسة الشيخ خليل ) .1
 "امؤسسات التعليم العالي وسبل تطويرها. اكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا "انموذج

واقع المهارات القيادية لد  خريجي برامج القيادة وا دارة في هلى التعرف على وقد هدفت هذه الدراسة 
وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي والسياسة للدراسات العليا مت وجهة ن ر خريجيها، اكاديمية ا دارة 

وتم استخدام االستبانة وبطاقة تحليل المحتو  ك داتيت للدراسة ، وتمثل  ،ومنهج تحليل المحتو التحليلي 
للدراسات العليا مجتمع الدراسة في جميع خريجي برنامج القيادة وا دارة في اكاديمية ا دارة والسياسة 

  .2016خريج ، حتى الفصل الدراسي الثاني لعام  (106)والبالغ عددهم 

  -وكان من بين نتائج الدراسة ما يلي: 

ات برنامج القيادة وا دارة ساهم في تطوير المهارات الفنية للعينة المستهدفة بدرجة كبيرة والتي جاست  -
المهارات المفاهيمية  ، و(81.31%)ست بو ت نسبي جا، والمهارات ا نسانية (78.66%)بو ت نسبي 

المهارات التنافسية للعينة ، و (78.65%)للعينة المستهدفة بدرجة كبيرة والتي جاست بو ت نسبي 
 .(75.76%)المستهدفة بدرجة كبيرة والتي جاست بو ت نسبي 

ر المهارات القيادية توجد فرو  ذات داللة هحصا ية بيت متوسطات تقديرا للعينة الدراسة، حول تطوي -
لمستو  التحصيل الدراسي لصالح الذيت مستو  و تع   الى متغير الجنل، وذل  لصالح االناث، 

 وال توجد فرو  تع ي لمتغير ممارسة العمل. تحصيلهم جيد جدا وممتا 

 وأوصت الدراسة بما يلي:

في اكاديمية ا دارة والسياسة مت  بضرورة تع ي  القدرات القيادية لد  خريجي القيادة وا دارة           
خالل ايفاد الطلبة ببرامج تدريبية مهنية وانشطة ال منهجية تدعم هذه المهارات، وتع ي  الجوانب العملية 
في المساقات الدراسية ومهارات البحث االجرا ي؛ لتطوير أفكار تسهم في حل مشكالت مجتمعية، 

ات قيادية لهم، ينتج عنها فر  عمل متخصصة في واستمرار التواصل مع الخريجيت واعداد حاضن
  الخ..(. –هدارة اال مات  –حل المشكالت  –مجاالت القيادة مثل :)التخطيط االستراتيجي 

( بعنوان: االبداع اإلداري وعالقته بالمهارات القيادية لدى مديري مدارس 7112دراسة )الشاعر،  .7
 . ر المعلمينوكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة من وجهة نظ

االبداع ا داري وعالقتل بالمهارات القيادية لد   الى درجة ممارسةهدفت الدراسة هلى التعرف 
، وقد استخدم الباحث المنهج مديري مدارل وكالة الغوث الدولية بمحاف ات   ة مت وجهة ن ر المعلميت
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 (500)ت عينة الدراسة مت معلم ومعلمة، وتكون (4343)الوصفي التحليلي، وتكوت مجمع الدارسة مت 
 ، وقد استخدم الباحث أداة الدارسة االستبانة.معلم ومعلمة

  -من أهم نتائج التي توصلت اليها الدراسة: 

  يمارل مديرو مدارل وكالة الغوث الدولية بمحاف ات   ة االبداع ا داري بدرجات كبيرة تتراود
مجال جاالت على النحو التالي وبالم (81.52%)، وبدرجة كلية (80.05% _ 83.33%)مت 

، مجال المرونة بنسبة (81.93%)، مجال االصالة بنسبة (83.33%)الطالقة بنسبة 
 .(80.05%)، مجال الحساسية للمشكالت بنسبة (%80.77)

  ال توجد فرو  ذات داللة هحصا ية بيت متوسط تقديرات المعلميت ومتوسط تقدير المعلمات على
اقع االبداع ا داري في جميع مجاالت االستبانة واقع االبداع ا داري جميع مجاالت االستبانة و 

 د فرو  تع ي لمتغير سنوات الخدمة.، بينما توج تع   لمتغير الجنل

  يمارل مديروا مدارل وكالة الغوث الدولية المهارات القيادية مت وجهة ن ر المعلميت بدرجات
، وردة مجاالتها على النحو (84.81%)لية ، وبدرجة ك(83.13% _ 87.83%)كبيرة تتراود مت 

، مجال المهارات الذاتية )الشخصية( بنسبة (87.95%)مجال المهارات ا دارية بنسبة التالي 
، مجال المهارات الفكرية بنسبة (83.95%)، مجال المهارات ا نسانية بنسبة (%85.36)
 .(83.13%)، مجال المهارات الفنية بنسبة (%83.76)

 بيت ممارسة االبداع  (0.01)ة ارتباطية قوية موجبة دالة احصا يا عند مستو  داللة توجد عالق
 .ا داري والمهارات القيادية

 وفي ضوء نتائج الدراسة قدم الباحث مجموعة من التوصيات، أهمها: 

  العمل على تطوير وتنمية مهارات االبداع ا داري والمهارات القيادية المتوفرة لد  مديري
 ل وتطبي  كل ما هو جديد في هذا المجال عت طري  الدورات التدريبية وورا العمل.المدار 

 

 "اكاديمية فلسطين العسكرية في تنمية المهارات القيادية رم(، بعنوان: "دو 7112دراسة:)االي، .3

 
والكشف ، القياديةاكاديمية فلسطيت العسكرية في تنمية المهارات هدفت الدراسة هلى التعرف على دور 

المستو  القيادي، سنوات الخدمة، العمر، المؤهل العلمي، طبيعة العمل( في ) ت مد  ت ثير متغيراتع
متوسط التقديرات لدور اكاديمية فلسطيت العسكرية في تنمية المهارات القيادية، وبيات سبل تنمية 

كونت عينة الدراسة مت واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي واداة االستبانة، وت ،المهارات القيادية
 خريج.  (176)خريجي اكاديمية فلسطيت للعلوم العسكرية وبلغ عددهم 
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 وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها: 

  (80.714)دور اكاديمية فلسطيت العسكرية في تنمية المهارات القيادية جاس بو ت نسبي. 

  وتلتها مهارة التقدير  (83.615)كبيرة بو ت نسبي حصلت مهارة االعداد والتدريب على درجة موافقة ،
، في حيت حصلت مهارة التخطيط والرؤية  (83.099) والتحفي  على درجة موافقة كبيرة بو ت نسبي

وحصلت مهارة العالقات بيت القا د والمرؤوسيت  (82.612)المستقبلية على درجة موافقة بو ت نسبي 
فيما حصلت مهارة التحليل وحل المشكالت واتخاذ القرارات  (80.024)على درجة موافقة بو ت نسبي 
وحصلت مهارة القدرة على التاثير في االخريت على درجة  (79.901)على درجة موافقة بو ت نسبي 

 . (76.111)وأخيرا حصلت مهارة االبداع واالبتكار والتجديد على  (79.634)موافقة بو ت نسبي 

 فرو  ذات داللة هحصا ية عند مستو  كما أ هرت الدراسة انل ال توجدα ≤ 0.05)) التقديرات  في متوسط
لدور اكاديمية فلسطيت العسكرية في تنمية المهارات القيادية تع   لمتغيرات )المستو  القيادي، سنوات 

 الخدمة، العمر، المؤهل العلمي، طبيعة العمل(.

 وأوصت الدراسة بما يلي 

   القيادية العليا. اتالمستويتنمية مهارة التخطيط لد 

 .تعليم الطلبة استخدام وسا ل االتصال المناسبة لنقل أفكارهم وتوجيهاتهم 

 .ضرورة االهتمام بتع ي  مهارة االبداع واالبتكار والتجديد 

 

م(، بعنوان" دور برامج اعداد القادة التدريبية في تعزيز المهارات القيادية لدى 7112دراسة اسليم ) .4
 .الشباب الفلسطيني"

ت القيادية امج هعداد القادة التدريبية في تع ي  المهار راهدفت الدارسة هلى التعرف على دور ب       
مج هعداد القادة، حيث استخدم الباحث المنهج الوصفي رالد  الشباب الفلسطيني المشار  في ب

في قطاع   ة ممت مج هعداد القادة التابع لمؤسسة هبداع رامجتمع الدارسة مت خريجي بعلى التحليلي 
  .( خريجا227عينة عشوا ية عددها ) ، وقد تم اختيارعام  (18-35)ود أعمارهم ما بيت اتتر 

 :حيث توصلت الدراسة الى
  ت القيادية لد  الشباب الفلسطيني المشار  في اهعداد القادة التدريبية في تع ي  المهار ات دور برامج

، حيث كات الترتيب األول هو المجال األول )دور (% 751121جاس بو ت نسبي )مج هعداد القادة راب
وكات  ،(83.612%)مهارات المتدربيت القيادية، جاس بو ت نسبي  مج هعداد القادة في تع ي ابر اعداد 

مج هعداد القادة على بي ة عمل الشباب الفلسطيني المشار  االترتيب الثاني هو المجال الثاني دور بر 
 .(66.630%) مج هعداد القادة جاس بو ت نسبيابر في 

  تع   الى متغيرات مج هعداد القادة اوأ هرت النتا ج عدم وجود فرو  ذات داللة هحصا ية في بر
كما ونتج عت الدارسة وجود فرو  ذات داللة هحصا ية في دور  ،التدريبي ()نوع الو يفة ، البرنامج 
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ت القيادية مت وجهة ن ر الشباب الفلسطيني المشار  في راي  المهامج هعداد القادة التدريبية في تع  راب
 مج هعداد القادة تع   هلى متغير المؤهل العلمي. ابر 

 -وأوصت الدراسة بما يلي:  

على ضرورة  يادة األنشطة الالمنهجية بشكل أكبر مما هو عليل في برامج اعداد القادة التي            
القيادية لد  الشباب الفلسطيني، وتركي  األنشطة حسب طبيعة عمل تسهم في تع ي  المهارات 

المشاركيت، والعمل على توحيد الدرجة الو يفية للمتدربيت في برامج اعداد القادة لضمات االنسجام وتحقي  
 اعلى فا دة مت التدريب مع مراعاة المؤهل العلمي للمتدربيت عند تصميم برامج اعداد القادة.

 
درجة ممارسة المديرين الجدد للمهارات القيادية في المدارس (، بعنوان: 7111هين )سة شادرا .2

 .الحكومية بمحافظات غزة من وجهة نظرهم وسبل تنميتها

درجة ممارسة المديريت الجدد للمهارات القيادية في المدارل الحكومية هدفت الدراسة الى التعرف على 
، واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي، وتكونت عينة هاتنميتبمحاف ات   ة مت وجهة ن رهم وسبل 

مدير ومديرة مت المديريت الجدد في محاف ات   ة، كما قامت الباحثة بتصميم  (155)الدراسة مت 
 استبانة ك داة للدراسة.

 ومن أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة:

، وقد حصلت كل مهارة على النتيجة (87.79%)توافر جميع المهارات القيادية بدرجة كبيرة وبو ت النسبي 
 االتية:

  حصلت المهارات الذاتية على ،و (90.18%)حصلت المهارات ا دارية على المرتبة األولى بو ت نسبي
حصلت المهارات الفنية على المرتبة الثالثة بو ت نسبي ، و (89.50%)المرتبة الثانية بو ت نسبي 

حصلت و  ،(85.63%)ى المرتبة الرابعة بو ت نسبي حصلت المهارات الفكرية عل، (%87.09)
 .(85.16%)المهارات االنسانية على المرتبة الخامسة بو ت نسبي 

 وأوصت الدراسة بما يلي 

المحاف ة على الدرجة العالية لدرجة ممارسة المهارات القيادية الذاتية والفنية وا دارية لد  المديريت  -
 الجدد.

 رية وا نسانية حيث انها حصلت على المرتبة الرابعة والخامسة.هعطاس أهمية للمهارات الفك -

 .وضع خطط وبرامج لت هيل المدراس الجدد -
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بعنوان عالقة مفهوم الذات بمستوى الطموح لدى طلبة جامعة القدس  (7112دراسة بركات ) .2
 المفتوحة وعالقتها ببعض التغيرات

تو  الطمذذذذذذود لذذذذذذد  طلبذذذذذذة جامعذذذذذذة هذذذذذذدفت الدراسذذذذذذة للتعذذذذذذرف علذذذذذذى عالقذذذذذذة مفهذذذذذذوم الذذذذذذذات بمسذذذذذذ    
( طالذذذذذذب وطالبذذذذذذة، واسذذذذذتخدمت الدراسذذذذذذة مقيذذذذذذال 371القذذذذذدل المفتوحذذذذذذة، وتكونذذذذذت عينذذذذذذة الدراسذذذذذذة مذذذذذت )

 .مفهوم الذات ومقيال مستو  الطمود )هعداد الباحث(
 وكان من بين نتائج الدراسة ما يلي:

 .طمتوسومستو  الطمود لد  الطلبة بالمستو  الأت مستو  مفهوم الذات  -    

 انل هنا  ارتباطا موجبا بيت مفهوم الذات ومستو  الطمود لد  طلبة الجامعة -
جود فرو  دالة هحصا يًا في درجات الطالب على مقيال مفهوم الذات تبعًا لمتغير التحصيل و  -

عدم وجود فرو  دالة هحصا يًا تبعًا و الدراسي لصالح ف ة الطالب ذوي التحصيل المرتفع، 
 صص.لمتغيري الجنل والتخ

 ثانيًا: الدراسات العربية:

الذاتية وعالقتها  لإلدارةمديري مدراس المرحلة الثانوية  ةم(، بعنوان: "ممارس7112.دراسة الذيابي )1
 ، السعودية.بتنمية المهارات القيادية بمحافظة الطائف

اتية وعالقتها بتنمية الذ لإلدارةممارسة مديري مدرال المرحلة الثانوية هدفت الدراسة للتعرف الى          
، والكشف عت الفرو  بيت متوسطات استجابات افراد مجتمع الدراسة المهارات القيادية بمحاف ة الطا ف

( مديرا و 58في ضوس متغيرات الدراسة ، واعتمد الباحث المنهج الوصفي ، وتكونت عينة الدراسة مت )
لبنيت بمحاف ة الطا ف ، وقام الباحث ب عداد ( معلم ممت يعملوت في المدارل الثانوية الحكومية ل229)

 أداة للدراسة عبارة عت استبانة.

 -وخلصت الدراسة الى مجموعة من النتائج أهمها: 

  بمحاف ة الطا ف مت وجهة الذاتية  للقيادةممارسة مديري مدرال المرحلة الثانوية ات درجة
ن ر المعلميت كات بدرجة ومت وجهة  (96.00%)ن رهم كات بدرجة كبيرة جدا وبو ت نسبي 

 .(74.20%)كبيرة وبو ت نسبي 

  ات درجة ممارسة مديري مدارل المرحلة الثانوية بمحاف ة الطا ف للمهارات ا نسانية والمهارات
ة ن رهم كات بدرجة كبيرة جدا وهي بو ت فنية مت المهارات القيادية مت وجهاالدراكية والمهارات ال

 على الترتيب. (96.70%)و (97.40%)، و(96.20%)نسبي 

  ات هنا  عالقة ارتباطية موجبة قوية بيت درجة ممارسة القيادة الذاتية وبيت تنمية المهارات
 القيادية لد  مديري المدارل الثانوية.
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  وجود فرو  ذات داللة هحصا ية حول درجة ممارسة مديري مدارل المرحلة الثانوية للقيادة
ي، وعدد سنوات الخبرة والدورات التدريبية، بينما ال توجد فرو  الذاتية تبعا لمتغير العمل الحال

 تبعا لمتغير المؤهل العلمي ومتغير طبيعة المؤهل العلمي. ةذات داللة هحصا ي

  وجود فرو  ذات داللة هحصا ية حول درجة ممارسة مديري مدارل المرحلة الثانوية للمهارات
وات الخبرة والدورات التدريبية، بينما ال توجد فرو  القيادية تبعا لمتغير العمل الحالي، وعدد سن

 تبعا لمتغير المؤهل العلمي ومتغير طبيعة المؤهل العلمي. ةذات داللة هحصا ي

 من أبرز ما اوصت الدراسة بها:

  ضرورة اهتمام ا دارة العليا في هدارة التربية والتعليم بمحاف ة الطا ف بتشجيع المدارل الثانوية
 داعاتهم، واعطاؤهم الصالحيات المناسبة لتنفيذ الخطط والبرامج المدرسية.على ابرا  اب

  العمل على الحا  مديري المدارل الثانوية بمحاف ة الطا ف بدورات تدريبية حول التخطيط
االستراتيجي واتباع األسلوب العلمي في حل المشكالت مت خالل التركي  على اكسابهم جميع 

 مهارات حل المشكلة.

 عبد اهللدرجة ممارسة مديري المدارس التابعة لمشروع الملك م(: بعنوان:  7114سة الشهري ).درا7
 القيادية، السعوديةلتطوير التعليم العام بمدينة مكة المكرمة للمهارات 

 عبد اهللدرجة ممارسة مديري المدارل التابعة لمشروع المل  هدفت الدراسة الى التعرف على 
واستخدم الباحث المنهج الوصفي، وتكونت  القيادية،بمدينة مكة المكرمة للمهارات  لتطوير التعليم العام

التابعة لمشروع ( مدرسة 19معلم مو عيت على ) (557)معينة الدراسة مت جميع العامليت والبالغ عددهم 
ة، كما قام تشمل مراحل التعليم العام الثالث المكرمة،لتطوير التعليم العام بمدينة مكة  عبد اهللالمل  

 الباحث ببناس اداة للدارسة عبارة عت استبانة لقيال مهارات القيادة لد  مديري المدارل.

 ومت أهم النتا ج التي توصلت اليها الدراسة:

   لتطوير التعليم العام بمدينة مكة  عبد اهللدرجة ممارسة مديري المدارل التابعة لمشروع المل
مجملها كبيرة جدا، أيضا في المهارات الذاتية، والمهارات كانت ب المكرمة للمهارات القيادية

، و (87.50%)ا دارية، والمهارات ا نسانية، والمهارات الفنية، كانت بمجملها كبيرة بو ت نسبي 
على التوالي، والمهارات الفكرية بمجملها كبيرة بو ت  (84.10%)، و (85.20%)، و(%85.40)

 .(83.70%)نسبي 
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 -بما يلي:أوصت الدراسة و 

  )الت كيد والمحاف ة على الدرجة العالية لدرجة ممارسة المهارات القيادية )الذاتية والفنية وا دارية
 لد  مديري مدارل المشروع.

  ضرورة العمل على تحست المهارات المهنية والفكرية لمديري مدارل التطوير بمراحلها الدراسية
 المرتبة الرابعة والخامسة.الثالث لحصولها على درجة منخفضة كانت في 

( بعنوان المهارات القيادية وعالقتها بمستوى الروح المعنوية لدى 7113.دراسة الثبيتي )3
 المعلمين بالمدارس الثانوية بمحافظة الطائف من وجهة نظرهم، السعودية" 

المدارس  المهارات القيادية لمديريهدفت هذه الدراسة هلى التعرف على درجة توافر             
الباحث المنهج الوصفي،  الثانوية في اإلدارة العامة للتربية والتعليم بمدينة الطائف، واستخدم

( معلم بالمدارل الثانوية، كما استخدم أداة للدراسة عبارة استبانة 324وتكونت عينة الدراسة مت )
 ة الطا ف. تقيل مستو  توافر المهارات القيادية لد  مديري المدارل الثانوية بمدني

 وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، ومن أهمها:

أت المتوسط العام للعبارات التي تقيل المهارات القيادية بدرجة توافر عالية وكذال  مستو  توافر  -1
 .(73.40%)المهارات الفنية كات بدرجة عالية وبو ت نسبي 

 (74.00%)فر عالية وبو ت نسبي ات المتوسط الكلي لدرجات الرود المعنوية كات بدرجة توا -2

، ثم (73.80%)أت أكثر مهارات القيادة توافرا كانت المهارات االدراكية التصورية بو ت نسبي  -3
وتبعتها المهارات الفنية  (73.30%)تبعتها مهارات القيادة بمجال المهارات ا نسانية بو ت نسبي 

 .(73.20%) بو ت نسبي

 -وأوصت الدراسة بما يلي: 
  الت كيد على تحسيت المهارات ا نسانية.ضرورة 
 .الت كيد على ضرورة تحسيت المهارة القيادية التصورية 

 ( بعنوان دور المهارات القيادية في إدارة التغيير التنظيمي.7113.دراسة هشبل: )4

ي ة هدفت هذه الدراسة الى معرفة دور المهارات القيادية )الفكرية وا نسانية والفنية( في اعداد وته
 عملية التغيير التن يمي مت وجهة ن ر الضباط في كلية المل  خالد العسكرية.

استخدم الباحث المنهج الوصفي في اجراس هذه الدراسة على مجتمع الدراسة، وهم ضباط كلية المل  
 ، مستخدما أداة الدراسة االستبانة.169خالد العسكرية وتعدادهم 
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 لية:وقد خلصت الدراسة الى النتائج التا

الرتب القيادية العليا كانت المهارات الفكرية هي األبر  عت بقية المهارات لد  ضباط الرتب القيادية 
العليا بمتوسط عال جدا، والرتب القيادية الوسطى كانت المهارات ا نسانية هي األبر  عت بقية 

فية كانت المهارات الفنية المهارات لد  ضباط الرتب القيادية الوسطى بمتوسط عال جدا والرتب ا شرا
 هي االبر  عت بقية المهارات لد  ضباط الرتب القيادية ا شرافية بمتوسط عال جدا.

العمل على وضع اليل من مة لتبادل الخبرات المتعلقة بالمهارات القيادية بيت واوصت الدراسة:
 الخارج.القيادات داخل الكلية، وبيت الجهات ذات الطبيعة التن يمية المشابهة في 

القيم االدارية والمهارات القيادية المستنبطة من صلح الحديبة  (، بعنوان:7117. دراسة الزهراني )2
 وتطبيقاتها على االدارة المدرسية

وتطبيقها على ا دارة  ت القيادية مت صلح الحديبيةاهدفت الدارسة هلى استنباط أهم القيم ا دارية والمهار 
 المتفرع مت المنهج التاريخي. ث المنهج االستنباطيالباح ، واستخدمالمدرسية

تسهم في االرتقاس ب داس رات قيادية، هدارية ومهاضمت قيما هلى أت صلح الحديبية يت :الدراسةوتوصلت  
 القا د التربوي وتؤصل لفكر ا داري ا سالمي.

صلح الحديبية  ستنبطة متت القيادية المار دريب القادة التربوييت على المهابضرورة ت :الدارسةوأوصت 
 عت التدريب الن ري. والبعدعمليا تدريبيا 

بعنوان مستوى تحقيق الذات لدى مدراء المدارس اإلعدادية والثانوية في مركز  (7112دراسة شهاب ).2
 محافظة نينوي 

هذذذذذذدفت الدراسذذذذذذة للتعذذذذذذرف علذذذذذذى مسذذذذذذتو  تحقيذذذذذذ  الذذذذذذذات لذذذذذذد  مذذذذذذدراس المذذذذذذدارل ا عداديذذذذذذة              
( مذذذذذذت مذذذذذذدراس ومذذذذذذديرات المذذذذذذدرال ا عداديذذذذذذة والثانويذذذذذذة فذذذذذذي 41نويذذذذذذة، تكونذذذذذذت عينذذذذذذة الدراسذذذذذذة مذذذذذذت )والثا

(، 0990المحمذذذذذذذذداوي، هعذذذذذذذذداد )مركذذذذذذذذ  محاف ذذذذذذذذة نينذذذذذذذذو ، وأتبعذذذذذذذذت الدراسذذذذذذذذة مقيذذذذذذذذال تحقيذذذذذذذذ  الذذذذذذذذذات 
وتوصذذذذلت الدراسذذذذة هلذذذذى ات مسذذذذتو  تحقيذذذذ  الذذذذذات لذذذذد  أفذذذذراد العينذذذذة بشذذذذكل عذذذذام عذذذذالي، ووجذذذذود فذذذذرو  

ية فذذذذذذي مسذذذذذذتو  تحقيذذذذذذ  الذذذذذذذات بذذذذذذيت الذذذذذذذكور وا نذذذذذذاث لصذذذذذذالح الذذذذذذذكور، وبالنسذذذذذذبة ذات داللذذذذذذة هحصذذذذذذا 
 للتخصص لصالح العلمي.

 :أظهرت النتائج ما يلي
 .ات مستو  تحقي  الذات لد  افراد العينة بشكل عام )عالي( أي ات النتيجة هيجابية 
  الح بذذذذذيت الذذذذذذكور واالنذذذذذاث لصذذذذذوجذذذذذود فذذذذذرو  ذات داللذذذذذة هحصذذذذذا ية فذذذذذي مسذذذذذتو  تحقيذذذذذ  الذذذذذذات

 بالنسبة للتخصص ولصالح التخصص العلمي.و الذكور، 
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 االجنبية:الدراسات ثالثًا: 

1-Tang (2013)  “ "Leadership soft skills of deans in three Malaysian Public 

Universities” 

 المهارت القيادية الناعمة لعمداء الكليات في ثالثة جامعات حكومية في ماليزيا" .1
ت القيادة الناعمة لد  عمداس الكليات في ثالث جامعات حكومية مت اى دارسة مهار تهدف الدارسة هل

على القيادية الناعمة  المهارات القدرةمالي يا وهي فحص وتوضيح العناصر الر يسية الثمانية في 
 –التنمية السكانية  –القدرة على القيادة  –المبادرة  –ت االتصال امهار  –العمل الجماعي  –)التعاوت 
واستخدام أداة المقابلة لجمع  التحليلي،واستخدم الباحث المنهج الوصفي  الشخصية(، –التدريب 

  مو ف في الجامعات مت المطلعيت على عمل عمداس الكليات.  12البيانات وأخذ عينة عشوا ية مت 
 وتوصلت الدارسة إلى   
لت امهم بالمهارات القيادية العالية أت هنا  بعش أوجل التشابل واالختالف بيت عمداس الكليات مع ا 

 المو فيت.والمنخفضة مع 
: ضرورة محاولة العمداس تطوير العالقات الشخصية ذات الجودة العالية مع وأوصت الدارسة

 .المو فيت لديهم في الكليات

2 .Foley, (2005), "Leadership Skills of First-Year Students  "  

 السنة األولى القيادية للطالب في  المهارات .7

السنة  لطالب وهذه،هدفت الدارسة التعرف هلى اختبار مهارات القيادة المكتسبة قبل دخول الكلية 
الثمانية  وهذه المقاييلاألولى، وكذل  اختبار االختالفات في العر  والجنل بثمانية مقاييل واضحة 

المنهج الوصفي الباحث، واستخدم   ،حددت مت خالل قا مة نتا ج مهارات القيادة لد  الطالب
متنوعة مت طالب  جنسية وعرقية( مشتركا مت تصنيفات 550)مت التحليلي، وتكونت عينة الدارسة 

  المتحدة.السنة األولى للمؤسسة في الواليات 

أت متوسط المشتركيت في البحث سجل مستو  عال في مهارات القيادة في  :الدارسةتوصلت 
االختالف  المشتركيت؛ بسببلم توجد اختالفات ذات داللة هحصا ية بيت  المقاييل الثمانية، علما ب نل

بينما االختالف بسبب الجنل وجدت في مقاييل وسا ل التقنية وأت ت ثيرات التداخل  العر ،في 
 والتفاعل بيت الجنل والعر  اكتشفت أيضا في مقيال التقنية.

تطوير القيادة  برامجارة عندما يصمموت : ا دارييت باستخدام قاعدة مستو  المهوأوصت الدارسة
 للطالب.



23 
 

في  يطبق القادة: هلمقترح لقياس المديرين  بعنوان: تصور( 7112)دراسة نيكاب واخرين  .3
 باكستان 

ورك ت على تحليل  الباكستانية،تقييم همكانية قيال القيادة في المدارل هدفت هذه الدراسة هلى 
واستخدم  المعلموت،ول سمات القيادة الخاصة بهم وكما يراها االختالفات بيت اراس مديري المدارل ح

( مدير مت المدارل 18( معلم و )178وقد تكونت عينة الدراسة مت ) الوصفي،الباحثوت المنهج 
 الدراسة. ك داةواستخدم الباحثوت استبانة  باكستات،الثانوية في 

ارل حول السمات القيادة الخاصة بهم وقد أ هرت النتا ج وجود فرو  كبيرة بيت تصورات مديري المد
وات مديري المدارل في المدارل  أمرتهم،وجهة ن ر المعلميت العامليت تحت  ن رهم، ومتمت وجهة 

  العامليت.والى مهارات التعامل مع االخريت لتحفي   القيادية،قيد الدراسة يفتقروت الى المهارات 

 ، انجلترا.القيادة المدرسيةاز للجميع" على "اإلنج تأثير( بعنوان: 7113) بالنفورد:دراسة  .4
ل يادة التحصيل والتقدم الدراسي لألطفال في  "،هدفت الى دراسة المبادرة الرا دة " ا نجا  للجميع 

وتحسيت اشرا  أولياس األمور مع المدرسة  واالعاقة،المدارل التعليمية الخاصة لذوي االحتياجات 
 األطفال.ذه الف ة مت وتحسيت النتا ج على نطا  أوسع له

( مدرسة ابتدا ية وثانوية وخاصة 454لمدة سنتيت في ) 2009وتم تقديم المبادرة في سبتمبر مت عام 
ولتحسيت  الشاملة،مع التركي  بشكل خاص على ممارسة القيادة  هنجلترا،( مناط  محلية في 10في )

 المدارل ككل.
ت مديري المدارل قادة مشروع المدرسة عبر ومت خالل تركي  الن ر في ادلة بيانات مجموعة م

على الممارسات القيادية الشاملة  للجميع(مبادرة )ا نجا   هثرسنكتشف  المشاركة،السلطات المحلية 
 المدارل.في 

وتشير النتا ج الى انل على الر م مت الرؤية وااللت ام والتعاوت يبقى التواصل بديهيا بالنسبة لغالبية 
وقد تع  ت هذه الخصا ص القيادية الشاملة الفعالة جنبا  للجميع(،بادرة )ا نجا  القادة في سبا  م
 التلميذ.الى جنب مع تعلم 

 كونغ.قوى القيادة في المدارس الثانوية في هونغ  بعنوان: (،7111)دراسة بانق  .2

يتضمن  ذيالمدرسية، والالن ري لقو  القيادة في األن مة  ا طارهدفت الى محاولة صيا ة          
 المدرسية،وقد تم انشاس اداتيت لذال  وهي استبانة لتحديد القيم  الثقافي، البيروقراطية، والربطرابطة 

وقد تم انشاؤها وتطويرها مت اجل هذه الدراسة لتقييم القيم ا دارية التي  للمعلميت،واستبانة الحياة المدرسية 
 لحياة المدرسية.يتبناها مديري المدارل والمعلميت ومشاعرهم عت ا

ثانوية في  ة( مدرس39( معلم ومعلمة مت عينة مختارة عشوا يا مت )1395وقد تم جمع البيانات مت )
 الثانوية.وتم وضعل أربعة مقاييل لقو  القيادة في المدارل  كونغ،هونغ 
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دة لربط النال وقد اشارت النتا ج الى الربط الثقافي واالقترات الفضفاش كات األكثر فعالية في قو  القيا
 ولكت استخدم الربط البيروقراطي كات مثيرا للجدل. ثانيا،واالقترات الضي   المدارل،معا داخل 

 .(Wade& Paul, 2010دراسة ويد وباول ).2

هذذذذذذدفت الدراسذذذذذذة للتعذذذذذذرف علذذذذذذى العالقذذذذذذة بذذذذذذيت صذذذذذذفة التشذذذذذذاؤم وتحقيذذذذذذ  الذذذذذذذات لذذذذذذد  الطذذذذذذالب           
( مذذذذذذذت طذذذذذذذالب جامعذذذذذذذة كذذذذذذذابيال، 111ينذذذذذذذة الدراسذذذذذذذة مذذذذذذذت )الجذذذذذذذامعييت فذذذذذذذي جامعذذذذذذذة كذذذذذذذابيال، تكونذذذذذذذت ع

واسذذذذذتخدمت الدراسذذذذذة مقيذذذذذال التشذذذذذاؤم، ومقيذذذذذال تحقيذذذذذ  الذذذذذذات، وتوصذذذذذلت الدراسذذذذذة هلذذذذذى وجذذذذذود عالقذذذذذة 
سذذذذلبية بذذذذيت تحقيذذذذ  الذذذذذات والتشذذذذاؤم، ووجذذذذود مجموعذذذذة مذذذذت العوامذذذذل المرتبطذذذذة بصذذذذفات التشذذذذاؤم مقابذذذذل 

 ات أعلى للذات.يمستو دات تحقي  أنماط صفات التفاؤل وت ثيراتها على األفراد ومحد
 : والفجوة البحثية التعقيب على الدراسات السابقة

 وبخصوص االتفاق واالختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة فهي على النحو التالي: 
 ( يوضح التعقيب على الدراسات السابقة3)جدول رقم 

 أوجه االختالف أوجه االتفاق المعيار

المنهج 
 ستخدم الم

تشابهت الدراسة الحالية بدراسة. كال 
( 7102مت دراسة الشيخ خليل )

( ودراسة 7102ودراسة الشاعر )
( ودراسة اسليم 7102االي )

( 7100( ودراسة شاهيت )7102)
( ودراسة 7102ودراسة الذيابي )

( ودراسة الثبيتي 7102الشهري )
( 7102( ودراسة هشيل )7102)

سة نيكاب ( ودرا7102ودراسة تان  )
( ودراسة فولي 7102اخروت)و 
باستخدامهم المنهج الوصفي (7112)

 التحليلي

اختلفت في المنهج المستخدم مع كال مت 
( حيث استخدم 7107دراسة ال هراني )

 المنهج التاريخي  
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تشابهت الدراسة الحالية مع كال مت   أداة الدراسة 
( ودراسة 7102دراسة الشيخ خليل )

ودراسة االي ( 7102الشاعر )
( 7100( ودراسة شاهيت )7102)

( ودراسة 7102ودراسة الذيابي )
( ودراسة الثبيتي 7102الشهري )

( 7102( ودراسة هشيل )7102)
( 7102ودراسة نيكاب واخروت )

باستخدامهم نفل األداة وهى 
 االستبانة

اختلفت الدراسة الحالية مع كال مت دراسة 
( حيث استخدم مقيال 7112بركات )

( 7112فهوم الذات ودراسة شهاب )م

 حيث استخدم مقيال تحقي  الذات 

 ( استخدم المقابلة 7102ودراسة تان  )

( استخدم 7101ودراسة ويد وباول )

 مقيال تحقي  الذات.

المجتمع 
 والعينة

تشابهت الدراسة الحالية في مجتمع 
 وعينة الدراسة مع كاًل مت 

اختلفت في مجتمع الدراسة مع كال مت 
( حيث تكونت 7102راسة الشيخ خليل )د

خريج ودراسة الشاعر  012العينة مت
( تكونت مت معلم ومعلمة  7102)

 022( تكونت مت 7102ودراسة االي )
( تكونت مت 7102خريج ودراسة اسليم )

( 7100خريج  ودراسة شاهيت ) 772
تكونت مت مدير ومديرة ودراسة بركات 

( تكونت مت طالب وطالبة 7112)
( تكونت مت مدير 7102سة الذيابي )ودرا

( تكونت 7102ومديرة  ودراسة الشهري )
( 7102مت معلميت  ودراسة الثبيتي )

تكونت مت معلميت ودراسة هشيل 
( تكونت مت الضبا  ودراسة 7102)
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( تكونت مت مدراس 7112شهاب )
( 7102ومديرات المدارل ودراسة تان  )

تكونت مت مو في الجامعات ودراسة 
( تكونت مت طالب السنة 7112)فولي 

األولى للمؤسسة في الواليات االمريكية 
المتحدة ودراسة ويد وباول تكونت مت 

 طالب جامعة كابيال

 

 هيكل الدراسة:عشر: الثالث 

 سيتم تقسيم الدراسة الحالية إلي ست فصول: 

 ا طار العام للدراسة. الفصل األول : 
 مت عدة مباحث على النحو التالي:  : ا طار الن ري وسيتكوتالفصل الثاني 

  .المبحث األول: المهارات القيادية 
 ويتفرع المبحث األول هلي: 

 .أواًل: المهارات القيادية المفهوم وأنواعها 
 .ثانيًا: واقع توفر المهارات القيادية لدي المعاقيت حركيًا بقطاع   ة 
 .المبحث الثاني: تحقيق الذات 

  ويتفرع المبحث الثاني هلي:
 .أواًل: تحقي  الذات المفهوم واألسل والن ريات 
  .ثانيًا: واقع تحقي  الذات لدي المعاقيت حركيًا بقطاع   ة 

 سيتم تناول الدراسات السابقة التي تناولت الموضوع. الفصل الثالث : 
 المنهجية وا جراسات. الفصل الرابع : 
 التحليل والنقاا. الفصل الخامس : 
 ج والتوصيات. : النتا الفصل السادس 
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 قائمة المراجع: 

 أواًل: المراجع العربية: 

  :قائمة الكتب والمراجع 
 (التربية الخاصة لألطفال المعوقيت، منشورات دامعة دمش  ، الطبعة 1111أبو فخري،  سات :)

 الثالثة، دمش  ، سوريا.
 (مدخل هلي التربية الخاصة، مكتبة القادسية، خات يون1111أبو مصطفي، ن مي :) ،ل

 فلسطيت.
 (المرجع في الصحة النفسية، ن رية جديدة، ط1119الخالدي، أديب محمد " :)دار وا ل 3 ،

 للنشر، عمات، األردت.
 (،المهارات ا دارية والقيادية للمدير المتفو "، مطابع القوات 1101السلمي، على محمد ":)

 الجوية، السعودية.
 (تدريل مهارات التفكير م1113سعادة، جودت " :) ،  ع م ات األمثلة التطبيقية، دار الشرو

 عمات.
 (،القيادة ا دارية بيت الن رية والتطبي ، ط1111كنعات، نواف ":)مكتبة دار الثقافة للنشر 3 ،

 والتو يع، عمات.
  :الدراسات والدوريات 

 ،اكاديمية فلسطيت العسكرية في تنمية المهارات القيادية. رسالة  (: دور7102)  ياد االي
 فلسطيت. اكاديمية ا دارة والسياسة للدراسات العليا،   ة، تير  ير منشور،ماجس

 ( عالقة مفهوم الذات ومستو  الطمود لد  طلبة جامعة القدل المفتوحة 7112بركات،  ياد .)
 (، فلسطيت، )ص7(، ع )0وعالقتها بعش المتغيرات، المجلة الفلسطينية للتربية عت بعد، مج )

 (.722-702ص
 ،(: المهارات القيادية وعالقتها بمستو  الرود المعنوية لد  المعلميت 7102توفي  مستور ) الثبيتي

جامعة أم  بالمدارل الثانوية بمحاف ة الطا ف مت وجهة ن رهم، رسالة ماجستير  ير منشورة،
 القر ، السعودية.

 ( .تطوير آداس القيادات ا دارية بكليات جامعة شقراس مد7102الدوسري، صالح .) خل القيادات
 مصر. ،جامعة طنطا ،(2ع )، (22مج )، مجلة كلية التربية ،دراسة ميدانية الريادية أنموذجًا:

 ،الذاتية وعالقتها  لإلدارة(: ممارسة مديري مدرال المرحلة الثانوية 7102عبيد ) عبد اهلل الذيابي
جامعة أم القر ،  بتنمية المهارات القيادية بمحاف ة الطا ف، رسالة ماجستير  ير منشورة،

 السعودية.
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 ( القيم االدارية والمهارات القيادية المستنبطة مت صلح الحديبة 7107ال هراني، عيضة :)
 جامعة أم القر ، السعودية. وتطبيقاتها على االدارة المدرسية. رسالة ماجستير  ير منشورة،

 دراسة ميدانية على  ي،الو يف باألداس(: المهارات القيادية وعالقتها 7107) الساعدي، حست"
بالشركات الصناعية العامة في مدينة بنغا ي".  ةوالتنفيذيالمديريت في ا دارات العليا والوسطى 

 رسالة ماجستير  ير منشورة، جامعة بنغا ي، ليبيا.
 ،(: االبداع ا داري وعالقتل بالمهارات القيادية لد  مديري مدارل وكالة 7102) حسيت الشاعر

جامعة  المعلميت. رسالة ماجستير  ير منشورة، جهة ن رو ية بمحاف ات   ة مت الغوث الدول
 فلسطيت.   ة، اال هر،

 (: درجة ممارسة المديريت الجدد للمهارات القيادية في المدارل الحكومية 7100) شاهيت، عبير
بمحاف ات   ة مت وجهة ن رهم وسبل تنميتها. رسالة ماجستير  ير منشورة، الجامعة 

 مية،   ة، فلسطيت.االسال
 (الدور ا شرافي الفعال لرؤساس البلديات والمجتمعات القروية في تطوير 1115الشريف، راشد ":)

دراسة تطبيقية البلديات والمجتمعات القروية بمنطقة مكة المكرمة"، رسالة ماجستير  ير  -األداس
 منشورة، جامعة المل  عبد الع ي ، جدة، السعودية.

 ( مستو  تحقي  الذات لد  مدراس المدارل ا عدادية والثانوية في مرك  7112شهاب، شهر اد :)
 (، العرا .0(، ع )02محاف ة نينو ، مجلة جامعة تكريت للعلوم ا نسانية، مج )

 ( درجة ممارسة مديري المدارل التابعة لمشروع المل  7107الشهري، محمد منصور :)عبد اهلل 
جامعة  كة المكرمة للمهارات القيادية، رسالة ماجستير  ير منشورة،لتطوير التعليم العام بمدينة م

 أم القر ، السعودية.
 ،(: واقع المهارات القيادية لد  خريجي برامج القيادة وا دارة في 7102) همام الشيخ خليل

"انموذجا".  اكاديمية ا دارة والسياسة للدراسات العليا تطويرها.مؤسسات التعليم العالي وسبل 
 فلسطيت. اكاديمية ا دارة والسياسة للدراسات العليا،   ة، سالة ماجستير  ير منشور،ر 

 (: المهارات القيادية لد  أعضاس المجالل الطالبية وعالقتها بمستو  7102) الطهراوي، كمال
األنشطة الطالبية في الجامعات الفلسطينية. رسالة ماجستير  ير منشور، اكاديمية ا دارة 

 فلسطيت. للدراسات العليا،   ة،والسياسة 
 (العالقة بيت الدعم االجتماعي وحالة الخجل لدي الذكور المعوقيت 1100عبداللطيف، آذار " :)

 ، سوريا.1، العدد 13حركيًا، مجلة جامعة دمش ، مججلد
 (: المهارات القيادية لد  الضباط العامليت في و ارة الدفاع والطيرات 7112) المحست العتيبي، عبد

في مدينة الرياش وعالقتها بكفاسة أدا هم. رسالة ماجستير  ير منشورة، جامعة نايف العربية 
 للعلوم األمنية، الرياش، السعودية.
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 (المهارات القيادية لدي الضباط العامليت في و ارة الدفاع والطيرات 1116العتيبي، عبد المحست :)
قارنة بيت ضباط القوات البرية وضباط قوات دراسة م–في مدينة الرياش وعالقتها بكفاسة أدا هم 

 أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، السعودية. -الدفاع الجوي
  ،(: دور المهارات القيادية في هدارة التغيير التن يمي، رسالة ماجستير  ير 7102) عبد اهللهشبل

 منشورة، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياش، السعودية.
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