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 عالقة المهارات القيادية باالداء االداري لدى العاملين بمديرية الداخلية بدولة الكويت

 *فالح محمد فالح الهيفي

 معهد الدراسات والبحوث البيئيةـ جامعة السادات -دراسات عليا  باحث*

 

 مقدمة: 

متتتم تستتتذحوظ ية اتتتة الويتتتاد  واردار  الم تب تتتة بلفتتتاع  ايداع لتتتدم العتتتامليم بمةسستتتة متتتا علتتتي ا ذمتتتا  فئتتتة ع ا تتتة 

المهذمتتتتيم بم تتتتالت ايعمتتتتال واردار  والمةسستتتتات والمتتتتدا ااتت حيتتتتث تبحتتتتث عتتتتم ال ااتتتتات والوستتتتا   الم تب تتتتة 

بمهتتتتارات يياداتتتتة تحلمهتتتتا  فتتتتتاع  ايداعإ وظلتتتتد يا الحاجتتتتة رلتتتتي الويتتتتتاد  الفعالتتتتة واردار  ظات اللفتتتتاع  العاليتتتتة يتتتتتد 

 (.2ت 2010أصبحت أيوم مم ظم يب  )ياص : 

حداثتتتة جهود تتتا لالرتوتتتاع المستتتذم  بمستتتذوا أداع تتتا وأداع العتتتامليم فيهتتتات وت  تتت  اللثيتتت  وت  تتتل الماةمتتتات ال

 (.59ت 2015مم ميلايياتها را اد السب  اللفيلة ب فع ايداع وتحويق مسذواات ريذاجية عالية )عمار: 

ات الذابعتتتة للدولتتتة. ولتتت لد  تتتاا ايداع التتتونيفي لتتتا متتتم ال ميتتتة اللبيتتت   فتتتي الرتوتتتاع بوتتتدر  عمتتت  المةسستتتة واردار

واعبتتت  ايداع ب تتتل  مبامتتت  عتتتم م هتتتودات العتتتامليم فتتتي ستتتبي  تحويتتتق أ تتتدا  الماةمتتتاتت واذويتتت  مستتتذوم ايداع 

علتتتتي يتتتتدرات و مهتتتتارات ويبتتتت ات العتتتتامليم الذتتتتي توبتتتتع يلتتتت  م موعتتتتة متتتتم المذ لبتتتتات الذتتتتي تذ تتتتمم المتتتتة الت 

اتتتدرح تحتتتت الوصتتت  التتتونيفي التتتالئ  لذ تتتمي  الونتتتا   الذعليميتتتةت الميتتتولت ال ذمامتتتات واي  تتتا متتتم العوامتتت  الذتتتي ت

وامتتتذ او تتتتوف  المتتتة الت الالئمتتتة ل تتت لهات فتتتايداع ال ايتتتي ا تلتتتل علتتتي يلفيتتتة عمليتتتة وت  يتتت  عملتتتي ت بيوتتتي او تتت  

مهتتتا  العمتتت  وابستتته رج اعاتتتتا وي واتتتتات حيتتتث تستتته  الوتتتدرات والمهتتتارات وال بتتت ات الستتتابوة للعتتتامليم فتتتي دعتتت  

ب تتت و تتتتوفي  الماتتتاي الذاةيمتتتي المال تتت  التتتت م ا تتت ع علتتتي ظلتتتد واستتتذ الل يتتتدراته  فتتتي تحويتتتتق  اربذلتتتار واربتتتدا 

 (.59ت 2010)صليحة: أ دا  الماةمة 

ومتتم ياحيتتة أيتت ات فتترا المهتتارات الوياداتتة متتم الموا تتيع الذتتي تااولهتتا البتتاحثوا ماتتد الوتتد  ومتتا ئالتتوات واحذلتتت  

ماتتتيإ فةهتتت ت ية اتتتات ودراستتتات ميداييتتتة وأبحتتتاث حتتتول مفهتتتو  أ ميتتتة  بيتتت   فتتتي الفلتتت  اردارم وفتتتي الم تتتال اي

الويتتتاد  والمهتتتارات الوياداتتتة الالئمتتتة لهتتتا وياتتتة مااصتتتن يياداتتتةت حذتتتي أصتتتبحت متتتم الموا تتتع المهمتتتة فتتتي اوماتتتا  تتت ات 

ياصتتتة لمتتتا ت تتتهدت المةسستتتات والماةمتتتات متتتم ت تتتورات وت يتتت ات وتحتتتداات وتاتتتاف ت ف تتتال  عتتتم تلااتتتد الم تتتلالت 

متتت  التتت م اذ لتتتتن ييتتتادات فاعلتتتة تمذلتتتد مهتتتتارات يياداتتتة فعالتتتةت ومتتتا ا  تتتتي  رلتتتي أ ميذهتتتا  تتتو استتتتذبدال وتعوتتتد ات اي

 الويادات في حال تعث  المةسسات وريفايها.

إ رظ أيتتتا  لمتتا  ايتتتت  وبمتتا أا ما تتن الويتتتاد  ما تتن  تتتا  اذويتت  عليتتتا ي تتاح الماةمتتتات ابذتتداع  والم ذمعتتتات ايذهتتاع 

تتتتا الويتتتتو  علتتتتي أ تتتت   ممارستتتتة المهتتتتارات الوياداتتتتة علتتتتي أ متتتت  وجتتتتا  لمتتتتا تحووتتتتت اي تتتتدا  الما تتتتود ت  تتتتاا للام 

المهتتتتارات الوياداتتتتة الذتتتتي توتتتتع علتتتتي عتتتتاتق الوا تتتتد اردارم والذتتتتي ا تتتتعن ح تتتت  ا وتحداتتتتد ات وللتتتتم املتتتتم تحداتتتتد 

اب ذ تتت    تتتا ات تتتام  الم تتذ م ماهتتتا بتتتيم جميتتتع الوتتتاد  ارداراتتتيمت ووفتتتق الماةتتتور ارستتتالمي املتتتم أا يتتت     اتتتا أ مهتتتا:   و  ف يم 

ل  ت ب تتت   ال ف     ر ل ي تتتد  و 
تتتم  َّللاه س  تتتا أ ح  م  تتتم    س  أ ح  تتتم  التتتَدي ي ا و  تتتيب د  م  ل  ت تتتا   ي    تتت     و  ي   ِ ار  ا تتتَن َّللاه  التتتده تتتاد  ف تتتي اي  ر    ر اه َّللاه  ل  ا ح  س 

ام  ص. )الو تتتتتتت :  تتتتتتتد  ف س                             لموابلتتتتتتتة م تتتتتتتي  اِيتتتتتتت   (ت فهتتتتتتت ا توجيتتتتتتتا ربتتتتتتتايي للذ  تتتتتتتيه فتتتتتتتي  تتتتتتت ت التتتتتتتدييا 77ال م 

 (.7: 2007)عباست 

ا فتتتي م ذلتتت  م تتتالت العمتتت ت وااستتتن رليهتتتا ي تتتاح أو ف تتت  أم عمتتت ت ولعتتت  ممتتتا الاتتتد   وتحذتتت  الويتتتاد  ملاي تتتا بتتتارئ 

متتم أ ميتتة الويتتاد  فتتي الع تت  الحا تت  وبيعتتة وي تتا    تتت ا الع تت  التت م اذستت  بستت عة الذ يتت  والذبتتدل فتتي متتتذي 

مةتتتا   الحيتتتا ت بار تتتافة رلتتتي تلااتتتد ح تتت  الذاةيمتتتات واتستتتاعهات ايمتتت  التتت م اذ لتتتن وجتتتود ييتتتاد  رداراتتتة فاعلتتتة 

ويتتتادر  علتتتي ردار   تتت ت الذاةيمتتتات لذحويتتتق أ تتتدافها والستتتي  بهتتتا يحتتتو الذوتتتد  والذ تتتور. ورظا  ايتتتت الويتتتاد   متتتا أجمتتتع 

دوا بتتت  ا  تتتاعوا. فتتترا متتتم أ تتت  ايستتت  الذتتتي ا تتتن أا  تتت  متتتم علمتتتاع التتتاف  والجذمتتتا  واردار  أا الوتتتاد  ل اولتتتو

(ت ففتتتتي  تتتتوع 47ت 2015(إ )الاواوتتتتة: 1ت 2007ا تتتتاع عليهتتتتا الوتتتتاد  تعلمتتتتا وا ذستتتتابا للمهتتتتار  الوياداتتتتة )الوح تتتتايي: 

المهتتار  الوياداتتة وا ذستتابها  متتتا ظ تت  اوستت  تذحتتدد يتتتدر  الويتتاد  ارداراتتة علتتي الويتتتا  بواجباتهتتا ايساستتية علتتي الاحتتتو 

 (.48ت 1995 م ت ومم ث  المسا مة في ي اح الماةمةت وتحويق أ دافها )اوس : ال

ويةتت ا  لم ميتتة البال تتة للويتتاد  فتتي الم تتال ايماتتي لمتتا فتتي ظلتتد متتم تتت ثي  بتتال  علتتي الم ذمتتعت فريتتا متتم ال تت ورم 

م المهتتارات الوياداتتة و فتتاع  الذ  تتد متتم تتتواف  المهتتارات الوياداتتة لتتدا العتتامليم فتتي  تت ا الم تتالت والذ  تتد متتم العاليتتة بتتي

 ايداع ايماي وال  وي ب ل  عا  و و ما اذ  تااولا في الدراسة الحالية. 
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Abstract 

     The leadership skills of the subjects dealt with by the researchers from the past and 

continue, and has assumed great importance in administrative thought and in the field of 

security; emerged theories, field studies and research on the concept of leadership and 

leadership skills required for them and any leadership positions, so that it became an 

important place in today, The institutions and organizations are witnessing developments, 

changes, challenges and competition, as well as increasing problems and complexity, which 

requires effective leaders with effective leadership skills, and what indicates their importance 

is the replacement of leaders in the event of institutions faltering and failure. 

As the position of leadership is important, it depends on the success of the organizations from 

the beginning and the end of the societies. The more leadership skills are exercised the more 

goals are achieved, the more important leadership skills that are difficult to define and define. 

Which is common among all the administrative leaders, and according to the Islamic 

perspective, we can mention here the most important ones: "And seek the gift of God in the 

Hereafter, and do not forget your portion of the world, and do good as God has done to you. Z 

God does not love spoilers. (Al-Qasas: 77), this is a rabbinical guidance for planning in this 

world to meet the fate of the Hereafter (Abbas, 2007: 7.) 

 Leadership plays a prominent role in the various fields of work, and is attributed to the 

success or failure of any work. Perhaps the importance of leadership in the present day 

increases the nature and characteristics of this age, which is characterized by rapid change and 

change in all aspects of life, in addition to the increasing size and breadth of organizations. 

The existence of an effective administrative leadership capable of managing these 

organizations to achieve their goals and move them towards progress and development. If the 

leadership, as all the psychologists, the assembly and the administration, agree that the leaders 

are not born, but are made. (Nuwaiqa: 2015, 47). In the light of leadership skill and 

acquisition, as stated by Yusuf, the ability of the administrative leadership to perform its basic 

duties is determined as the most complete, And thus contribute to the success of the 

organization and achieve its objectives (Yusuf: 1995, 48.) 

Given the critical importance of leadership in the field of security, which has a great impact 

on society, it is necessary to ensure the availability of leadership skills of the staff in this area, 

and to ensure the relationship between leadership skills and the efficiency of security and 

police performance in general, which is addressed in the current study. 
 

 

 مشكلة وتساؤالت الدراسة 

فتتتي  تتتوع متتتا توتتتد ت تذمثتتت  م تتتللة الدراستتتة فتتتي الحاجتتتة رلتتتي الل تتت  عتتتم العاليتتتة بتتتيم المهتتتارات الوياداتتتةت      

الذتتتالي: ا متتتا عاليتتتة و فتتاع  ايداع لتتتدا العتتتامليم فتتتي الدايليتتتة بدولتتتة اللواتتتت. وت يتتن الدراستتتة عتتتم الذستتتا ل ال  يستتتي 

المهتتتتارات الوياداتتتتة بلفتتتتاع  ايداع لتتتتدا العتتتتامليم بمدا اتتتتة الدايليتتتتة بدولتتتتة اللواتتتتتا . واذفتتتت   متتتتم  تتتت ا الذستتتتا ل 

 م موعة الذسا لت الذالية: 

 

متتتا متتتدا تتتتواف  المهتتتارات الوياداتتتة لتتتدا العتتتامليم بتتتوئار  الدايليتتتة بدولتتتة اللواتتتت ) درجتتتة رجماليتتتةت و  بعتتتاد  .1

رات ارداراتتتتتتة والذاةيميتتتتتتةت والمهتتتتتتارات اريستتتتتتايية والجذماعيتتتتتتةت والمهتتتتتتارات ال اتيتتتتتتة ف عيتتتتتتة: المهتتتتتتا

 وال   يةت والمهارات الفاية(  

متتتا مستتتذوا  فتتتاع  ايداع لتتتدا العتتتامليم بتتتوئار  الدايليتتتة بدولتتتة اللواتتتت ) درجتتتة رجماليتتتةت و  بعتتتاد ف عيتتتة:  .2

   ال اتي( . ري ائ ايعمالت والمثاب   وح  الم لالتت والذويي  والذ وا
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 تتتت  توجتتتتد عاليتتتتة ررتباويتتتتة دالتتتتة رح تتتتا يا  بتتتتيم المهتتتتارات الوياداتتتتة و فتتتتاع  ايداع لتتتتدا العتتتتامليم بتتتتوئار   .3

 الدايلية بدولة اللوات  

متتتا متتتدا ارستتتها  الاستتتبي للمهتتتارات الوياداتتتة فتتتي الذابتتتة بلفتتتاع  ايداع لتتتدا العتتتامليم بتتتوئار  الدايليتتتة بدولتتتة  .4

 اللوات  
 

 

 أهداف الدراسة: 

تهتتتد   تتت ت الدراستتتة رلتتتي تحداتتتد متتتدا تتتتواف  المهتتتارات الوياداتتتة لتتتدا العتتتامليم بتتتوئار  الدايليتتتة بدولتتتة اللواتتتت 

) درجتتتة رجماليتتتةت و  بعتتتاد ف عيتتتة: المهتتتارات ارداراتتتة والذاةيميتتتةت والمهتتتارات اريستتتايية والجذماعيتتتةت والمهتتتارات 

  ايداع لتتتدا العتتتامليم بتتتوئار  الدايليتتتة بدولتتتة اللواتتتت ال اتيتتتة وال   تتتيةت والمهتتتارات الفايتتتة(ت وتحداتتتد  مستتتذوا  فتتتاع

 ) درجة رجماليةت و  بعاد ف عية: ري ائ ايعمالت والمثاب   وح  الم لالتت والذويي  والذ وا  ال اتي(. 

 

 حدود الدراسة:

 : عياة مم العامليم بوئار  الدايلية بدولة اللوات. الحدود المكانية والبشرية -أ

  2016-2015: العا  اي ادامي نيةالحدود الزما -ب

 : اذ  الذ  يل علي المهارات الوياداة و فاع  ايداع في الم ال ايماي.الحدود الموضوعية -ج
 

تتتت  تافيتتت  الدراستتتة باستتتذ دا  متتتاها البحتتتث الوصتتتفي الوتتتا   علتتتي المستتت  بالستتتذبياات ف تتتال  عتتتم مننن هل الدراسنننة : 

 ذابةم. ماها البحث الرتباوي وال       اسذ دا  
 

 العامليم بوئار  الدايلية بدولة اللوات.( عا   مم 256ت لفت عياة البحث رجمال  مم )عي ة الدراسة: 

 . ت  اسذ دا  أدا  السذبياا : أداة الدراسة
 

تتتتت  الذحوتتتتق متتتتم التستتتتال التتتتدايلي يدا  الدراستتتتة متتتتم يتتتتالل ت بيوهتتتتا علتتتتي عياتتتتة :  االتسنننناد الننننداخلي لالسنننن بيا 

( متتتم العتتتامليم بتتتوئار  الدايليتتتة بدولتتتة اللواتتتت متتتم ايتتت  الم تتتار يم فتتتي العياتتتة ايساستتتية 68ويتتتة متتتم )استتتذ العية مل

للبحتتث. حيتتث تتت  حستتاا معامتت  ارتبتتاو ابي ستتواا بتتيم درجتتة  تت  عبتتار  والدرجتتة اللليتتة للمحتتور التت م تاذمتتي رليتتا 

 :  ( وجاعت الاذا ا  ما اذبيم في ال داول الذاليةSPSSوظلد باسذ دا  ب ياما )

 

 (:1جدول )

 (68االتساد الداخلي لفقرات المحور األول لالس بيا  "المهارات القيادية" ) =

الداللة 

 اإلحصائية
 رقم الفقرة معامل االرتباط

الداللة 

 اإلحصائية
 البعد رقم الفقرة معامل االرتباط

0.01 0.876 10 0.01 0.770 1 

 أوال

 المهارات اإلدارية وال  ظيمية

0.01 0.744 11 0.01 0.784 2 

0.01 0.867 12 0.01 0.784 3 

0.01 0.818 13 0.01 0.809 4 

0.01 0.695 14 0.01 0.729 5 

0.01 0.849 15 0.01 0.794 6 

0.01 0.818 16 0.01 0.614 7 

0.01 0.745 17 0.01 0.738 8 

0.01 0.702 18 0.01 0.781 9 
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الداللة 

 اإلحصائية
 رقم الفقرة معامل االرتباط

الداللة 

 اإلحصائية
 البعد رقم الفقرة معامل االرتباط

0.01 0.592 9 0.01 0.656 1 

 ثانيا

هارات اإلنسانية الم

 واالج ماعية

0.01 0.694 10 0.01 0.650 2 

0.01 0.754 11 0.01 0.686 3 

0.01 0.812 12 0.01 0.711 4 

0.01 0.653 13 0.01 0.925 5 

0.01 0.332 14 0.01 0.691 6 

0.01 0.837 15 0.01 0.696 7 

0.01 0.371 16 0.01 0.802 8 

0.01 0.619 8 0.01 0.584 1 

 ثالثا

 المهارات الذاتية والشخصية

0.01 0.700 9 0.05 0.285 2 

0.01 0.791 10 0.01 0.539 3 

0.01 0.662 11 0.01 0.792 4 

0.01 0.793 12 0.01 0.684 5 

0.01 0.539 

 

13 0.05 0.285 

 

6 

- - - 0.05 0.259 7 

0.01 0.686 5 0.01 0.883 1 

 رابعاً: المهارات الف ية
0.01 0.533 6 0.01 0.433 2 

0.01 0.562 7 0.01 0.551 3 

0.01 0.570 8 0.01 0.857 4 

=  0.01وعاتتتتد مستتتتذوا الدللتتتتة  0.238=  0.05)الويمتتتتة ال دوليتتتتة لمعامتتتت  الرتبتتتتاو )ر( عاتتتتد مستتتتذوا الدللتتتتة 

0.310) 

يتتتة للمحتتتور ارتباوتتتا  واذ تتت  متتتم ال تتتدول أا جميتتتع فوتتت ات المحتتتور ايول لالستتتذبياا تتتت تبه متتتع الدرجتتتة اللل 

(ت و تتت ا اتتتدل علتتتي أا جميتتتع فوتتت ات المحتتتور تذمذتتتع بالتستتتال 0.05( & )0.01دال  رح تتتا يا  عاتتتد مستتتذوا الدللتتتة )

 الدايلي.

 (:2جدول )

 (68االتساد الداخلي ألبعاد المحور األول لالس بيا  "المهارات القيادية" ) =
 

 الداللة اإلحصائية للمحور معامل االرتباط بالدرجة الكلية األبعاد الفرعية

 0.01 0.976 أوالً: المهارات اإلدارية وال  ظيمية

 0.01 0.953 ثانياً: المهارات اإلنسانية واالج ماعية

 0.01 0.936 ثانياً: المهارات اإلنسانية واالج ماعية

 0.01 0.881 رابعاً: المهارات الف ية
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=  0.01وعاتتتتد مستتتتذوا الدللتتتتة  0.238=  0.05ذوا الدللتتتتة )الويمتتتتة ال دوليتتتتة لمعامتتتت  الرتبتتتتاو )ر( عاتتتتد مستتتت

0.310) 

واذ تتت  متتتم ال تتتدول أا جميتتتع أبعتتتاد المحتتتور ايول لالستتتذبياا تتتت تبه متتتع الدرجتتتة اللليتتتة للمحتتتور ارتباوتتتا  دال  

 (ت و  ا ادل علي أا جميع أبعاد   ا المحور تذميل بالتسال الدايلي. 0.01رح ا يا  عاد مسذوا الدللة )

 

 (68(: االتساد الداخلي لفقرات المحور األول لالس بيا  "المهارات القيادية" ) =3دول )ج

الداللننننننننننننننننننننة 

 اإلحصائية

معامنننننننننننننننننننننل 

 االرتباط

 رقم

الفقنننننر

 ة

الداللننننننننننننننننننننة 

 اإلحصائية

معامننننننننننننننننننننل 

 االرتباط

رقننننننننننننم 

 الفقرة
 البعد

0.01 0.691 16 0.01 0.524 1 

 2 0.603 0.01 17 0.655 0.01 أوال: إنجاز األعمال

0.01 0.687 18 0.01 0.691 3 

- - - 0.01 0.489 5 

0.01 0.718 11 0.01 0.627 4 

 ثانيا: المثابرة وحل المشكالت
0.01 0.710 14 0.01 0.332 7 

0.05 0.290 15 0.01 0.324 8 

- - - 0.01 0.521 9 

0.01 0.530 12 0.01 0.637 6 
 ثالثاً: ال قييم وال طوير الذاتي

0.01 0.367 13 0.05 0.298 10 

=  0.01وعاتتتتد مستتتتذوا الدللتتتتة  0.238=  0.05)الويمتتتتة ال دوليتتتتة لمعامتتتت  الرتبتتتتاو )ر( عاتتتتد مستتتتذوا الدللتتتتة 

0.310) 

واذ تتت  متتتم ال تتتدول أا جميتتتع فوتتت ات المحتتتور الثتتتايي لالستتتذبياا تتتت تبه متتتع الدرجتتتة اللليتتتة للمحتتتور ارتباوتتتا  دال  

(ت و تتتت ا اتتتتدل علتتتتي أا جميتتتتع فوتتتت ات المحتتتتور تذمذتتتتع بالتستتتتال 050.( & )0.01رح تتتتا يا  عاتتتتد مستتتتذوا الدللتتتتة )

 الدايلي.
 

 (68(: االتساد الداخلي ألبعاد المحور الثاني لالس بيا  "كفاءة األداء" ) =4جدول )
 

 الداللة اإلحصائية معامل االرتباط بالدرجة الكلية للمحور األبعاد الفرعية

 0.01 0.845 أوال: إنجاز األعمال

 0.01 0.674 المثابرة وحل المشكالتثانيا: 

 0.01 0.492 ثالثاً: ال قييم وال طوير الذاتي

=  0.01وعاتتتتتد مستتتتتذوا الدللتتتتتة  0.238=  0.05)الويمتتتتتة ال دوليتتتتتة لمعامتتتتت  الرتبتتتتتاو )ر( عاتتتتتد مستتتتتذوا الدللتتتتتة  

0.310) 

للمحتتتور ارتباوتتتا  دال  واذ تتت  متتتم ال تتتدول أا جميتتتع أبعتتتاد المحتتتور ايول لالستتتذبياا تتتت تبه متتتع الدرجتتتة اللليتتتة 

 (ت و  ا ادل علي أا جميع أبعاد   ا المحور تذميل بالتسال الدايلي. 0.01رح ا يا  عاد مسذوا الدللة )
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 ال حقق من ثبات االس بيا :  

وظلتتتد علتتتي  (Alpha Cronbach's)تتتت  الذحوتتتق متتتم ثبتتتات أدا  البحتتتث متتتم يتتتالل استتتذ دا  معامتتت  ألفتتتا   ويبتتتاي 

متتتتم ايتتتت  الم تتتتار يم فتتتتي العياتتتتة متتتتم العتتتتامليم بتتتتوئار  الدايليتتتتة بدولتتتتة اللواتتتتت (  68ة يوامهتتتتا )عياتتتتة استتتتذ العي

 ويد جاعت معامالت الثبات يدا  البحث  ما  و مبيم في ال داول الذالية: ال  يسية للبحث الحالي. 

 (68لفقرات المحور األول لالس بيا  "المهارات القيادية" ) =معامالت الثبات  (:5جدول )

معامل ألفا 

 كرونباخ
 رقم الفقرة

معامل ألفا 

 كرونباخ
 البعد رقم الفقرة

0.868 10 0.758 1 

 أوالً: المهارات اإلدارية وال  ظيمية

0.729 11 0.775 2 

0.858 12 0.775 3 

0.806 13 0.801 4 

0.682 14 0.718 5 

0.840 15 0.781 6 

0.805 16 0.601 7 

0.734 17 0.727 8 

0.687 18 0.766 9 

0.680 9 0.641 1 

 ثانياً: المهارات اإلنسانية واالج ماعية

0.682 10 0.634 2 

0.744 11 0.672 3 

0.803 12 0.697 4 

0.639 13 0.920 5 

0.669 14 0.670 6 

0.827 15 0.684 7 

0.654 16 0.794 8 

0.604 8 0.668 1 

 ثالثا: المهارات الذاتية والشخصية

0.679 9 0.655 2 

0.780 10 0.618 3 

0.652 11 0.785 4 

0.874 12 0.667 5 

0.623 13 0.655 6 

- - 0.642 7 

0.672 5 0.879 1 

 رابعاً: المهارات الف ية
0.615 6 0.608 2 

0.644 7 0.634 3 

0.651 8 0.849 4 

 معامل الثبات العام للمحور 0.978
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لفوتتت ات  المحتتتور ايول لالستتتذبياا م تفعتتتةت حيتتتث ت اوحتتتت بتتتيم أا معتتتامالت الثبتتتات  (5واذ تتت  متتتم ال تتتدول )

(. و تتتتتت ا اتتتتتتدل علتتتتتتي أا فوتتتتتت ات المحتتتتتتور ايول 0.978(ت  متتتتتتا بلتتتتتت  معامتتتتتت  الثبتتتتتتات العتتتتتتا  )0.920( و )0.601)

 لالسذبياا تذمذع بدرجة عالية مم الثبات ومم ث   املم العذماد عليا في الذ بيق الميدايي.

 Alpha)بحستتتتاا معامتتتت  ثبتتتتات ألفتتتتا   ويبتتتتاي الذحوتتتتق متتتتم ثبتتتتات أبعتتتتاد المحتتتتور ايول لالستتتتذبياا  متتتتا تتتتت  

Cronbach's)  لتتتدرجات العياتتتة الستتتذ العيةت وظلتتتد للذحوتتتق متتتم ثبتتتات ايبعتتتاد الف عيتتتة والدرجتتتة اللليتتتةت وجتتتاعت

 الاذا ا  ما اذبيم في ال دول الذالي:

 (:6جدول )

 (68"المهارات القيادية" ) =لالس بيا   معامل الثبات ألبعاد المحور األول

 

 معامل ألفا كرونباخ العبارات األبعاد الفرعية

 0.935 18 أوالً: المهارات اإلدارية وال  ظيمية

 0.907 16 ثانياً: المهارات اإلنسانية واالج ماعية

 0.902 13 ثالثا: المهارات الذاتية والشخصية

 0.841 8 رابعاً: المهارات الف ية

 0.956 55 عامل الثبات العام للمحورم

( 0.841واذ تتتت  متتتتم ال تتتتدول الستتتتابق أا معتتتتامالت الثبتتتتات يبعتتتتاد المحتتتتور ايول لالستتتتذبياا ت اوحتتتتت بتتتتيم )

(ت و تتتت ا اتتتتدل علتتتتي أا المحتتتتور ايول لالستتتتذبياا اذمذتتتتع بدرجتتتتة 0.956(ت  متتتتا بلتتتت  معامتتتت  الثبتتتتات العتتتتا  )0.935و)

 في الذ بيق الميدايي.  عالية مم الثبات املم العذماد عليا

 (:7جدول )

 (68لفقرات المحور الثاني لالس بيا  "كفاءة األداء" ) =معامالت الثبات 

 

معامننننننننل ألفننننننننا 

 كرونباخ
 رقم الفقرة

معامننننننننل ألفننننننننا 

 كرونباخ
 البعد رقم الفقرة

0.601 16 0.726 1 

 أوال: إنجاز األعمال
0.660 17 0.608 2 

0.799 18 0.639 3 

- - 0.796 5 

0.640 11 0.667 4 

 ثانيا: المثابرة وحل المشكالت
0.608 14 0.641 7 

0.701 15 0.706 8 

- - 0.772 9 

0.726 12 0.834 6 
 ثالثاً: ال قييم وال طوير الذاتي

0.684 13 0.609 10 

 معامل الثبات العام للمحور 0.896
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ر الثتتتايي لالستتتذبياا م تفعتتتةت حيتتتث ت اوحتتتت بتتتيم لفوتتت ات  المحتتتو( أا معتتتامالت الثبتتتات 7واذ تتت  متتتم ال تتتدول )

(. و تتتتت ا اتتتتتدل علتتتتتي أا فوتتتتت ات المحتتتتتور الثتتتتتايي 0.896(ت  متتتتتا بلتتتتت  معامتتتتت  الثبتتتتتات العتتتتتا  )0.834( و )0.601)

 لالسذبياا تذمذع بدرجة عالية مم الثبات ومم ث   املم العذماد عليا في الذ بيق الميدايي.

 Alpha)بحسننناب معامنننل ثبنننات ألفنننا كرونبننناخ ثننناني لالسننن بيا  كمنننا تنننم ال حقنننق منننن ثبنننات أبعننناد المحنننور ال

Cronbach's)  لننننندرجات العي نننننة االسننننن طالعيةن وبلنننننع لل حقنننننق منننننن ثبنننننات األبعننننناد الفرعينننننة والدرجنننننة الكلينننننةن

 وجاءت ال  ائل كما ي بين في الجدول ال الي:

 

 (8جدول )

 (68="كفاءة األداء" ) معامل الثبات ألبعاد المحور األول لالس بيا   

 معامل ألفا كرونباخ العبارات األبعاد الفرعية

 0.830 7 أوال: إنجاز األعمال

 0.767 7 ثانيا: المثابرة وحل المشكالت

 0.756 4 ثالثاً: ال قييم وال طوير الذاتي

 0.852 18 معامل الثبات العام للمحور

( 0.756لالستتتتذبياا ت اوحتتتتت بتتتتيم )واذ تتتت  متتتتم ال تتتتدول الستتتتابق أا معتتتتامالت الثبتتتتات يبعتتتتاد المحتتتتور الثتتتتايي 

(ت و تتتت ا اتتتتدل علتتتتي أا المحتتتتور ايول لالستتتتذبياا اذمذتتتتع بدرجتتتتة 0.852(ت  متتتتا بلتتتت  معامتتتت  الثبتتتتات العتتتتا  )0.830و)

 عالية مم الثبات املم العذماد عليا في الذ بيق الميدايي. 
 

 تمثلت تساؤالت الدراسة فيما يلي:

ليم بتتتوئار  الدايليتتتة بدولتتتة اللواتتتت ) درجتتتة رجماليتتتةت و  بعتتتاد متتتا متتتدا تتتتواف  المهتتتارات الوياداتتتة لتتتدا العتتتام .1

ف عيتتتة: المهتتتارات ارداراتتتة والذاةيميتتتةت والمهتتتارات اريستتتايية والجذماعيتتتةت والمهتتتارات ال اتيتتتة وال   تتتيةت 

 والمهارات الفاية(  

  بعتتتاد ف عيتتتة: متتتا مستتتذوا  فتتتاع  ايداع لتتتدا العتتتامليم بتتتوئار  الدايليتتتة بدولتتتة اللواتتتت ) درجتتتة رجماليتتتةت و .2

 ري ائ ايعمالت والمثاب   وح  الم لالتت والذويي  والذ وا  ال اتي( . 

 تت  توجتتد عاليتتة ررتباويتتة دالتتة رح تتا يا  بتتيم المهتتارات الوياداتتة و فتتاع  ايداع لتتدا العتتامليم بتتوئار  الدايليتتة  .3

 بدولة اللوات  

ايداع لتتتدا العتتتامليم بتتتوئار  الدايليتتتة بدولتتتة متتتا متتتدا ارستتتها  الاستتتبي للمهتتتارات الوياداتتتة فتتتي الذابتتتة بلفتتتاع   .4

 اللوات  

ولإلجابتتتتة عتتتتم الذستتتتا ليم ايول والثتتتتايي للبحتتتتث تتتتت  تبواتتتتن البيايتتتتات فتتتتي جتتتتداول م تبتتتتةت وحستتتتاا الذلتتتت ارات 

والاستتن المئواتتة والمذوستت ات الحستتابية واليح افتتات المعياراتتة للتت  عبتتار ت وت تيتتن الاذتتا ا فتتي  تت  ب عتتد حستتن يتتي  

لحستتتابية لعبتتارات المحتتتور. وتتت  تفستتتي  الاذتتا ا بالعذمتتتاد علتتي ييمتتتة المذوستته الحستتتابيإ حيتتث تتتت  تحداتتتد المذوستت ات ا

 -معيتتتارا  للحلتتت  عاتتتد مااي تتتة يذتتتا ا ال تتتداول وتفستتتي  ا وظلتتتد علتتتي الاحتتتو الذتتتالي: المتتتدا= )أ بتتت  ييمتتتة لفئتتتات ارجابتتتة

= 5÷4عتتتتدد الفئتتتتات = ÷ الفئتتتتة= المتتتتدا فئتتتتاتت ووتتتتول  5ت وعتتتتدد الفئتتتتات = 4= 1-5أيتتتت  ييمتتتتة لفئتتتتات ارجابتتتتة( = 

( عاتتتتد مااي تتتتة يذتتتتا ا ال تتتتداول وتفستتتتي  ات وظلتتتتد  متتتتا  تتتتو مو تتتت  0.80وعلتتتتي ظلتتتتد تتتتت  استتتتذ دا  المعيتتتتار )  0.80

   بال دول )(.
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 (9جدول )

 معيار الحكم على الم وسطات الحسابية ع د م اقشة وتفسير ال  ائل

 

 م
 الم وسط الحسابي

 معيار الحكم
 إلى من

 ما ف ة جدا   1.80 1 1

 ما ف ة 2.60 1.81 2

 مذوس ة 3.40 2.61 3

 م تفعة 4.20 3.41 4

 م تفعة جدا   5 4.21 5

 

 ن ائل ال ساؤل األول وم اقش ها وتفسيرها:

يتتتت  الذستتتتا ل ايول للبحتتتتث علتتتتي امتتتتا متتتتدا تتتتتواف  المهتتتتارات الوياداتتتتة لتتتتدا العتتتتامليم بتتتتوئار  الدايليتتتتة بدولتتتتة 

اليتتتتةت و  بعتتتتاد ف عيتتتتة: المهتتتتارات ارداراتتتتة والذاةيميتتتتةت والمهتتتتارات اريستتتتايية والجذماعيتتتتةت اللواتتتتت ) درجتتتتة رجم

تتتتت  تبواتتتتن البيايتتتتات فتتتتي جتتتتداول م تبتتتتةت والمهتتتتارات ال اتيتتتتة وال   تتتتيةت والمهتتتتارات الفايتتتتة( ا. ولإلجابتتتتة عاتتتتا 

عبتتتار ت وت تيتتتن الاذتتتا ا  وحستتتاا الذلتتت ارات والاستتتن المئواتتتة والمذوستتت ات الحستتتابية واليح افتتتات المعياراتتتة للتتت 

  ما اذبيم مم ال داول الذالية:في    ب عد حسن يي  المذوس ات الحسابية لعبارات المحور. 
 

 (:10جدول )

 المهارات اإلدارية وال  ظيمية"درجة تطبيق البعد األول "

 العبارات م
الم وسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الرتبة درجة ال طبيق

 رؤوسين أهداف العمل بشكل واضح  قابل لل طبيق.أحدد للم 1
3.469 

 

0.719 

 
 4 مرتفعة

 أضع خطط عمل إجرائية ل حقيق األهداف الم شودة. 2
3.266 

 

0.574 

 
 8 م وسطة

 أتابع وأقيم ن ائل ت فيذ الخطط اإلجرائية المحددة. 3
3.270 

 

0.575 

 
 7 م وسطة

 المرؤوسين ل ج ب ال ضارب وال كرار. أنسق مهام العمل بين 4
3.133 

 

0.618 

 
 9 م وسطة

 أكلف المرؤوسين بالمهام ال ي لديهم القدرة على عملها فحسب. 5
3.465 

 

0.619 

 
 5 مرتفعة

 أشرك المرؤوسين في عملية اتخاب القرارات كلما أمكن. 6
2.465 

 

0.885 

 
 15 م خفضة

7 
و  ق وات االتصال مف وحة بي ي وبين أحرص على أ  تك

 المرؤوسينن وبين المرؤوسين بعضهم البعض.

3.336 

 

0.598 

 
 6 م وسطة

 3 مرتفعة 0.626 3.527أقيم أداء المرؤوسين اس  اداً إلى الم وقع م هم في ضوء األهداف  8
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 العبارات م
الم وسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الرتبة درجة ال طبيق

 المحددة
  

 ية.أتخذ القرارات اس  اداً إلى معلومات وبيانات تفصيل 9
3.066 

 

0.929 

 
 10 م وسطة

 أتخذ القرارات اس  اداً إلى معايير علمية واضحة. 10
2.801 

 

0.833 

 
 12 م وسطة

 لدى خطط لل عامل مع مواقف األزمات والطوارئ في العمل. 11
2.461 

 

0.885 

 
 16 م خفضة

 مر.أفوض بعض سلطاتي وصالحياتي للمرؤوسين كلما لزم األ 12
2.598 

 

0.880 

 
 14 م خفضة

 أحث المرؤوسين على المخاطرات المحسوبة وتحمل المسئولية. 13
2.262 

 

0.857 

 
 18 م خفضة

14 
أدير الوقت بالشكل الذي يساعد على إنجاز األعمال والمهام في 

 الوقت المحدد.

3.535 

 

0.619 

 
 1 مرتفعة

15 
وكفاءات المرؤوسين أث اء أداءهم أعمل على ت مية مهارات 

 ألعمالهم.

2.797 

 

0.750 

 
 13 م وسطة

 أشجع المرؤوسين على ال مو المه ي الذاتي 16
2.266 

 

0.929 

 
 17 م خفضة

 أدير االج ماعات بالشكل الذي يحقق األهداف الم شودة م ها. 17
3.531 

 

0.619 

 
 2 مرتفعة

 اعات في بيئة العمل بشكل سريع وم اسب.أعمل على حل الصر 18
3.000 

 

0.730 

 
 11 م وسطة

 3.014       الم وسط الحسابي العام

 
 م وسطة

رجمتتتال  متتتم  المهتتتارات ارداراتتتة والذاةيميتتتةاومتتتم  تتت ا ال تتتدول اذ تتت  أا مذوستتته درجتتتة ت بيتتتق البعتتتد ايول ا

الم تتتار يم فتتتي البحتتتث  ايتتتت امذوستتت ة ا حيتتتث بلتتت  المذوستتته واتتتت العتتتامليم بتتتوئار  الدايليتتتة بدولتتتة الل وجهتتتة يةتتت 

(. ويتتتد ت اوحتتتت درجتتتة ت بيتتتق عبتتتارات  تتت ا البعتتتد متتتم وجهتتتة يةتتت  3.014الحستتتابي العتتتا  لعبتتتارات  تتت ا المحتتتور )

 الم ار يم في البحث ما بيم )ما ف ة( و)م تفعة(. 

 

( عبنننارات علنننى 5م وسنننطة(ن و)( عبنننارات علنننى درجنننة )8( عبنننارات علنننى درجنننة )مرتفعنننة(ن و)5وقننند حصنننلت )

 درجة )م خفضة(.

( اأداتتت  الويتتتت 14وأتتتت فتتتي ال تبتتة ايولتتتي  تت علي عبتتتارات  تت ا المحتتتور تحووتتا  وبدرجتتتة )م تفعتتة( العبتتتار  ريتت  )

(ت تلذهتتتا فتتتي ال تبتتتة 3.535بال تتتل  التتت م استتتاعد علتتتي ري تتتائ ايعمتتتال والمهتتتا  فتتتي الويتتتت المحتتتددا بمذوستتته حستتتابي )

( اأداتتتت  الجذماعتتتتات بال تتتتل  التتتت م احوتتتتق اي تتتتدا  الما تتتتود  ماهتتتتاا 17فعتتتتة( العبتتتتار  ريتتتت  )الثاييتتتتة وبدرجتتتتة )م ت

( اأيتتتتي  أداع الم  وستتتتيم 8(ت تلذهتتتتا فتتتتي ال تبتتتتة الثالثتتتتة وبدرجتتتتة )م تفعتتتتة( العبتتتتار  ريتتتت  )3.531بمذوستتتته حستتتتابي )
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فتتتتي ال تبتتتتة ال ابعتتتتة (ت تلذهتتتتا 3.527استتتتذاادا  رلتتتتي المذويتتتتع متتتتاه  فتتتتي  تتتتوع اي تتتتدا  المحتتتتدد ا بمذوستتتته حستتتتابي )

أحتتتتدد للم  وستتتتيم أ تتتتدا  العمتتتت  ب تتتتل  وا تتتت   يابتتتت  للذ بيتتتتقا بمذوستتتته ( ا1وبدرجتتتتة )م تفعتتتتة( العبتتتتار  ريتتتت  )

أ لتتت  الم  وستتتيم بالمهتتتا  الذتتتي ( ا5تلذهتتتا فتتتي ال تبتتتة ال امستتتة وبدرجتتتة )م تفعتتتة( العبتتتار  ريتتت  )(ت 3.469حستتتابي )

 (.3.465لداه  الودر  علي عملها فحسنا بمذوسه حسابي )

( اأفتتتو  بعتتتت ستتتل اتي وصتتتالحياتي 12وتتتت تي فتتتي ال تبتتتة ال ابعتتتة ع تتت  وبدرجتتتة )ما ف تتتة( العبتتتار  ريتتت  )

(ت تلذهتتتتا فتتتتي ال تبتتتتة ال امستتتتة ع تتتت  وبدرجتتتتة )ما ف تتتتة( 2.598للم  وستتتتيم  لمتتتتا لتتتتل  ايمتتتت ا بمذوستتتته حستتتتابي )

(ت تلذهتتتا فتتتي 2.465ستتته حستتتابي )( اأمتتت م الم  وستتتيم فتتتي عمليتتتة ات تتتاظ الوتتت ارات  لمتتتا أملتتتما بمذو6العبتتتار  ريتتت  )

( التتتدا ي تتته للذعامتتتت  متتتع موايتتت  ايئمتتتتات 11ال تبتتتة السادستتتة ع تتت  وبدرجتتتتة )ما ف تتتة( ع تتت  العبتتتتار  ريتتت  )

(ت وجتتتاعت فتتتي ال تبتتتة يبتتت  ايييتتت   وبدرجتتتة )ما ف تتتة( العبتتتار  2.461وال تتتواري فتتتي العمتتت ا بمذوستتته حستتتابي )

(ت وجتتتاعت فتتتي ال تبتتتة ايييتتت   2.266تيا بمذوستتته حستتتابي )( اأمتتت ع الم  وستتتيم علتتتي الامتتتو المهاتتتي التتت ا16ريتتت  )

( اأحتتتتث الم  وستتتتيم علتتتتي الم تتتتاو ات 13  يتتتت  عبتتتتارات  تتتت ا المحتتتتور تحووتتتتا  وبدرجتتتتة )ما ف تتتتة( العبتتتتار  ريتتتت  )

 (.2.262المحسوبة وتحم  المسئوليةا بمذوسه حسابي )

 (:11جدول )

 "المهارات اإلنسانية واالج ماعيةدرجة تطبيق البعد الثاني "

 العبارات م
الم وسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الرتبة درجة ال طبيق

 3 مرتفعة 0.719 3.465 أقيم عالقات إنسانية طيبة بي ي وبين المرؤوسين. 1

 أحرص على توفير م اخ اج ماعي إيجابي وموات للعمل. 2
3.461 

 

0.724 

 
 4 مرتفعة

3 
لل عبير عن شكواهم واه ماماتهم  أتيح للمرؤوسين الفرصة

 واق راحاتهم.

3.332 

 

0.700 

 
 8 م وسطة

 أث ي على المرؤوسين أمام زمالءهم ع دما يقومو  بعمل جيد. 4
2.867 

 

0.718 

 
 14 م وسطة

 أشجع المرؤوسين على العمل في فرد م عاونة. 5
3.133 

 

0.718 

 
 9 م وسطة

 القات طيبة مع أعضاء المج مع المحليأحرص على إقامة ع 6
2.930 

 

0.999 

 
 13 م وسطة

7 
أفهم مشاعر وردود أفعال المرؤوسين بدو  أ  يعبروا ع ها 

 لفظياً.

3.336 

 

0.598 

 
 7 م وسطة

8 
أحرص على ال واز  بين الحزم واللين في ال عامل مع 

 المرؤوسين.

3.070 

 

0.576 

 
 11 م وسطة

 أوزع المسئوليات بشكل عادل بين أعضاء فرد العمل. 9
3.535 

 

0.500 

 
 1 مرتفعة

10 
أتفهم اح ياجات واتجاهات المرؤوسين وأحرص على 

 مراعاتها.

3.402 

 

0.612 

 
 5 م وسطة

 أدعم المرؤوسين مع وياً إلنجاز األعمال والمهام الم اطة بهم. 11
3.398 

 

0.612 

 
 6 م وسطة

 10 م وسطة 0.722 3.129 أعمل على تعزيز ثقة المرؤوسين بأنفسهم أث اء أدائهم للعمل. 12
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 العبارات م
الم وسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الرتبة درجة ال طبيق

 

 أحدد العوامل ال ي تحبط المرؤوسين وأعمل على حلها. 13
2.598 

 

0.612 

 
 15 م خفضة 

14 
أحضر الم اسبات االج ماعية الخاصة بالمرؤوسين خارج 

 العمل.

2.063 

 

1.065 

 
 16 ضةم خف

 12 م وسطة 0.819 2.996 أحفز فرد العمل على إنجاز األعمال المطلوبة م ها. 15

 2 مرتفعة 0.500 3.469 أحاول أ  أكو  قدوة حس ة للمرؤوسين أث اء أداء العمل. 16

 م وسطة 3.136 الم وسط الحسابي العام

رجمتتتال  متتتم  المهتتتارات اريستتتايية والجذماعيتتتةادرجتتتة ت بيتتتق البعتتتد الثتتتايي ا متتتم  تتت ا ال تتتدول اذ تتت  أا مذوستتته

الم تتتار يم فتتتي البحتتتث  ايتتتت امذوستتت ة ا حيتتتث بلتتت  المذوستتته العتتتامليم بتتتوئار  الدايليتتتة بدولتتتة اللواتتتت  وجهتتتة يةتتت 

ةتتت  (. ويتتتد ت اوحتتتت درجتتتة ت بيتتتق عبتتتارات  تتت ا البعتتتد متتتم وجهتتتة ي3.136الحستتتابي العتتتا  لعبتتتارات  تتت ا المحتتتور )

 الم ار يم في البحث ما بيم )ما ف ة( و)م تفعة(. 

 

( عبننننارات علننننى درجننننة )م وسننننطة(ن وعبارتننننا  علننننى 10( عبننننارات علننننى درجننننة )مرتفعننننة(ن و)4وقنننند حصننننلت )

 درجة )م خفضة(.

 

( اأوئ  9وأتتتتتت فتتتتي ال تبتتتتة ايولتتتتي  تتتت علي عبتتتتارات  تتتت ا المحتتتتور تحووتتتتا  وبدرجتتتتة )م تفعتتتتة( العبتتتتار  ريتتتت  )

(ت تلذهتتتا فتتتي ال تبتتتة الثاييتتتة وبدرجتتتة 3.535  عتتتادل بتتتيم أع تتتاع فتتت ل العمتتت ا بمذوستتته حستتتابي )المستتتئوليات ب تتتل

( اأحتتتتتاول أا أ تتتتتوا يتتتتتدو  حستتتتتاة للم  وستتتتتيم أثاتتتتتاع أداع العمتتتتت ا بمذوستتتتته حستتتتتابي 16)م تفعتتتتتة( العبتتتتتار  ريتتتتت  )

ية ويبتتتة بياتتتي وبتتتيم ( اأيتتتي  عاليتتتات ريستتتاي1(ت تلذهتتتا فتتتي ال تبتتتة الثالثتتتة وبدرجتتتة )مذوستتت ة( العبتتتار  ريتتت  )3.469)

أحتتت   ( ا2(ت تلذهتتتا فتتتي ال تبتتتة ال ابعتتتة وبدرجتتتة )مذوستتت ة( العبتتتار  ريتتت  )3.465الم  وستتتيما بمذوستتته حستتتابي )

تلذهتتتا فتتتي ال تبتتتة ال امستتتة وبدرجتتتة (ت 3.461علتتتي تتتتوفي  ماتتتاي اجذمتتتاعي را تتتابي ومتتتوات للعمتتت ا بمذوستتته حستتتابي )

 تتتتتات الم  وستتتتتيم وأحتتتتت   علتتتتتي م اعاتهتتتتتاا بمذوستتتتته أتفهتتتتت  احذياجتتتتتات وات ا( ا10)مذوستتتتت ة( العبتتتتتار  ريتتتتت  )

 (.3.402حسابي )

( اأحفتتتل فتتت ل العمتتت  علتتتي ري تتتائ ايعمتتتال 15وتتتت تي فتتتي ال تبتتتة الثاييتتتة ع تتت  وبدرجتتتة )مذوستتت ة( العبتتتار  ريتتت  )

(ت تلذهتتتا فتتتي ال تبتتتة الثالثتتتة ع تتت  وبدرجتتتة )مذوستتت ة( ع تتت  العبتتتار  ريتتت  2.996الم لوبتتتة ماهتتتاا بمذوستتته حستتتابي )

(ت تلذهتتتتا فتتتتي 2.930  علتتتتي ريامتتتتة عاليتتتتات ويبتتتتة متتتتع أع تتتتاع الم ذمتتتتع المحلتتتتيا بمذوستتتته حستتتتابي )( اأحتتتت 6)

( اأثاتتتي علتتتي الم  وستتتيم أمتتتا  ئمالع تتت  عاتتتدما 4ال تبتتتة ال ابعتتتة ع تتت  وبدرجتتتة )مذوستتت ة( ع تتت  العبتتتار  ريتتت  )

العبتتتار  ريتتت   (ت وجتتتاعت فتتتي ال تبتتتة يبتتت  ايييتتت   وبدرجتتتة )ما ف تتتة(2.867اوومتتتوا بعمتتت  جيتتتدا بمذوستتته حستتتابي )

(ت وجتتتاعت فتتتي ال تبتتتة 2.598( اأحتتتدد العوامتتت  الذتتتي تحتتتبه الم  وستتتيم وأعمتتت  علتتتي حلهتتتاا بمذوستتته حستتتابي )13)

( اأح تتت  المااستتتبات الجذماعيتتتة 14ايييتتت     يتتت  عبتتتارات  تتت ا المحتتتور تحووتتتا  وبدرجتتتة )ما ف تتتة( العبتتتار  ريتتت  )

 (.2.063ال اصة بالم  وسيم يارح العم ا بمذوسه حسابي )

 

 

 

 

 



Journal of Environmental Studies and Researches (2016) 
 

 

238 

 

 (:12جدول )

 االمهارات الذاتية والشخصيةدرجة تطبيق البعد الثالث "

 العبارات م
الم وسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 ال طبيق
 الرتبة

1 
أتم نننننننع بالهننننننندوء فننننننني مواجهنننننننة المواقنننننننف الطارئنننننننة 

 واألزمات.

3.402 

 

0.612 

 
 3 م وسطة

 4 م وسطة 0.880 3.398 ل.  أع  ي بمظهري الشخصي أث اء العم 2

 2.859 أتقبل ال قد من اآلخرين. 3

 

0.804 

 
 11 م وسطة

 9 م وسطة 0.442 3.066 أواجه المواقف المشكلة والمعقدة بمرونة به ية. 4

5 
أع نننننرف بأخطنننننائي وأ ينننننر منننننواقفي م نننننى شنننننعرت أنننننني 

 أخطأت بالفعل.
 10 م وسطة 0.807 2.863

 أحافظ على لياق ي البدنية باس مرار. 6
3.395 

 

0.884 

 
 5 م وسطة

7 
أتحمنننننل المسنننننئولية عنننننن القنننننرارات والمخننننناطرات ال ننننني 

 أتخذها. 

3.602 

 

0.491 

 
 1 مرتفعة

 أتحلى بالصبر والمثابرة في العمل.  8
3.535 

 

0.619 

 
 2 مرتفعة

9 
ي الرتبنننة يمكنننن أ   خنننذ بمشنننورة منننن هنننم أدننننى م ننني فننن

 العسكرية. 

2.465 

 

1.025 

 
 13 م خفضة

10 
يسننننهل علنننني ال كيننننف مننننع ال عننننديالت ال نننني تطننننرأ علننننى 

 العمل. 

2.730 

 

0.681 

 
 12 م وسطة

 7 م وسطة 0.445 3.270 أتسم بالموضوعية في الحكم على األمور.  11

 6 م وسطة 0.597 3.332 لدي القدرة على اإلنصات بشكل جيد لآلخرين.  12

 8 م وسطة 0.574 3.266 أعبر عن  رائي وأفكاري بلغة واضحة.  13

 الم وسط الحسابي العام
3.168 

 
 م وسطة

 

رجمتتتال  متتتم  المهتتتارات ال اتيتتتة وال   تتتيةاومتتتم  تتت ا ال تتتدول اذ تتت  أا مذوستتته درجتتتة ت بيتتتق البعتتتد الثالتتتث ا

الم تتتار يم فتتتي البحتتتث  ايتتتت امذوستتت ة ا حيتتتث بلتتت  المذوستتته وئار  الدايليتتتة بدولتتتة اللواتتتت العتتتامليم بتتت وجهتتتة يةتتت 

(. ويتتتد ت اوحتتتت درجتتتة ت بيتتتق عبتتتارات  تتت ا البعتتتد متتتم وجهتتتة يةتتت  3.168الحستتتابي العتتتا  لعبتتتارات  تتت ا المحتتتور )

 الم ار يم في البحث ما بيم )ما ف ة( و)م تفعة(. 
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( عبنننارات علنننى درجنننة )م وسنننطة(ن وعبنننارة واحننندة علنننى 10و)وقننند حصنننلت عبارتنننا  علنننى درجنننة )مرتفعنننة(ن 

 درجة )م خفضة(.

( اأتحمتتتت  7وأتتتتتت فتتتتي ال تبتتتتة ايولتتتتي  تتتت علي عبتتتتارات  تتتت ا المحتتتتور تحووتتتتا  وبدرجتتتتة )م تفعتتتتة( العبتتتتار  ريتتتت  )

(ت تلذهتتتا فتتتي ال تبتتتة الثاييتتتة وبدرجتتتة 3.602المستتتئولية عتتتم الوتتت ارات والم تتتاو ات الذتتتي أت تتت  اا بمذوستتته حستتتابي )

(ت تلذهتتتتا فتتتتي ال تبتتتتة 3.535( اأتحلتتتتي بال تتتتب  والمثتتتتاب   فتتتتي العمتتتت ا بمذوستتتته حستتتتابي )8م تفعتتتتة( العبتتتتار  ريتتتت  ))

( اأتمذتتتع بالهتتتدوع فتتتي مواجهتتتة الموايتتت  ال ار تتتة وايئمتتتاتا بمذوستتته 1الثالثتتتة وبدرجتتتة )مذوستتت ة( العبتتتار  ريتتت  )

أعذاتتتتي بمةهتتتت م ال   تتتتي ( ا2ريتتتت  ) (ت تلذهتتتتا فتتتتي ال تبتتتتة ال ابعتتتتة وبدرجتتتتة )مذوستتتت ة( العبتتتتار 3.402حستتتتابي )

أحتتتاف  ( ا6تلذهتتتا فتتتي ال تبتتتة ال امستتتة وبدرجتتتة )مذوستتت ة( العبتتتار  ريتتت  )(ت 3.398أثاتتتاع العمتتت ا بمذوستتته حستتتابي )

 (.3.395علي ليايذي البديية باسذم ارا بمذوسه حسابي )

ة والمعوتتتتد  بم ويتتتتة ( اأواجتتتتا الموايتتتت  الم تتتتلل4وتتتتت تي فتتتتي ال تبتتتتة الذاستتتتعة وبدرجتتتتة )مذوستتتت ة( العبتتتتار  ريتتتت  )

( اأعذتتت   5(ت تلذهتتتا فتتتي ال تبتتتة العامتتت   وبدرجتتتة )مذوستتت ة( ع تتت  العبتتتار  ريتتت  )3.066ظ ايتتتةا بمذوستتته حستتتابي )

(ت تلذهتتتا فتتتي ال تبتتتة الحاداتتتة 2.863ب ي تتتا ي وأايتتت  متتتوايفي مذتتتي متتتع ت أيتتتي أي تتت ت بالفعتتت ا بمذوستتته حستتتابي )

(ت وجتتتاعت 2.859لاوتتتد متتتم اِيتتت اما بمذوستتته حستتتابي )( اأتوبتتت  ا3ع تتت  وبدرجتتتة )مذوستتت ة( ع تتت  العبتتتار  ريتتت  )

( ااستته  علتتي الذليتت  متتع الذعتتداالت الذتتي ت تت أ علتتي 10فتتي ال تبتتة يبتت  ايييتت   وبدرجتتة )مذوستت ة( العبتتار  ريتت  )

(ت وجتتتتاعت فتتتتي ال تبتتتتة ايييتتتت     يتتتت  عبتتتتارات  تتتت ا المحتتتتور تحووتتتتا  وبدرجتتتتة 2.730العمتتتت ا بمذوستتتته حستتتتابي )

العستتتل اةا بمذوستتته حستتتابي ( ااملتتتم أا ايتتت  بم تتتور  متتتم  تتت  أديتتتي ماتتتي فتتتي ال تبتتتة 9)ما ف تتتة( العبتتتار  ريتتت  )

(2.465.) 

 

 (:13دول )ج

 المهارات الف ية"درجة تطبيق البعد الرابع "

 العبارات م
الم وسنننننننننننننننننننننط 

 الحسابي

االنحنننننننننننننننراف 

 المعياري

درجننننننننننننننننننة 

 ال طبيق
 الرتبة

 4 م وسطة 0.516 3.000 أطبق األساليب العلمية الحديثة في العمل. 1

2 
لدى إلمام كاف باللوائح والقوانين الم ظمة للعمل والعالقة مع 

 المرؤوسين.
 1 مرتفعة 0.806 3.867

 5 م وسطة 0.621 2.863 أوظف ال ق يات الحديثة ل طوير العمل 3

 7 سطةم و 0.757 2.793 أسعى ل طوير األساليب الم بعة في ت فيذ مهام العمل. 4

 8 م خفضة 0.680 2.266 أب كر أساليب جديدة لقيادة وت فيذ األعمال والمهام الم اطة بي. 5

 6 م وسطة 0.655 2.797 أوظف الحاسوب في م ابعة أداء المرؤوسين. 6

7 
أوضح للمرؤوسين تفاصيل األعمال والمهام الم اطة بهم على 

 نحو دقيق.

3.668 

 

3.668 

 
 2 مرتفعة

 3 مرتفعة 0.700 3.664 تابع تقارير المرؤوسين أوالً بأول. 8

 م وسطة 3.115 الم وسط الحسابي العام
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 رجمتتتال  متتتم وجهتتتة يةتتت  المهتتتارات الفايتتتةاومتتتم  تتت ا ال تتتدول اذ تتت  أا مذوستتته درجتتتة ت بيتتتق البعتتتد ال ابتتتع ا

الم تتتار يم فتتتي البحتتتث  ايتتتت امذوستتت ة ا حيتتتث بلتتت  المذوستتته الحستتتابي لواتتتت العتتتامليم بتتتوئار  الدايليتتتة بدولتتتة ال

(. ويتتتد ت اوحتتتت درجتتتة ت بيتتتق عبتتتارات  تتت ا البعتتتد متتتم وجهتتتة يةتتت  الم تتتار يم 3.115العتتتا  لعبتتتارات  تتت ا المحتتتور )

 في البحث ما بيم )ما ف ة( و)م تفعة(. 

 

)م وسنننطة(ن وعبنننارة واحننندة علنننى ( عبنننارات علنننى درجنننة 4( عبنننارات علنننى درجنننة )مرتفعنننة(ن و)3وقننند حصنننلت )

 درجة )م خفضة(.

( التتتدا رلمتتتا  2وأتتتتت فتتتي ال تبتتتة ايولتتتي  تتت علي عبتتتارات  تتت ا المحتتتور تحووتتتا  وبدرجتتتة )م تفعتتتة( العبتتتار  ريتتت  )

(ت تلذهتتتا فتتتي ال تبتتتة 3.867 تتتا  بتتتاللوا   والوتتتواييم الماةمتتتة للعمتتت  والعاليتتتة متتتع الم  وستتتيما بمذوستتته حستتتابي )

( اأو تتت  للم  وستتتيم تفاصتتتي  ايعمتتتال والمهتتتا  المااوتتتة بهتتت  علتتتي يحتتتو 7عتتتة( العبتتتار  ريتتت  )الثاييتتتة وبدرجتتتة )م تف

( اأتتتتتابع توتتتتارا  8(ت تلذهتتتتا فتتتتي ال تبتتتتة الثالثتتتتة وبدرجتتتتة )م تفعتتتتة( العبتتتتار  ريتتتت  )3.668دييتتتتقا بمذوستتتته حستتتتابي )

( 1(ت تلذهتتتا فتتتي ال تبتتتة ال ابعتتتة وبدرجتتتة )مذوستتت ة( العبتتتار  ريتتت  )3.664الم  وستتتيم أول  بتتت ولا بمذوستتته حستتتابي )

تلذهتتتتا فتتتتي ال تبتتتتة ال امستتتتة وبدرجتتتتة (ت 3.000أوبتتتتق ايستتتتالين العلميتتتتة الحداثتتتتة فتتتتي العمتتتت ا بمذوستتتته حستتتتابي )ا

 (.2.863أون  الذوايات الحداثة لذ وا  العم ا بمذوسه حسابي )( ا3)مذوس ة( العبار  ري  )

( اأونتتتتت  الحاستتتتتوا فتتتتتي مذابعتتتتتة أداع 6لسادستتتتتة وبدرجتتتتتة )مذوستتتتت ة( العبتتتتتار  ريتتتتت  )وتتتتتت تي فتتتتتي ال تبتتتتتة ا

( 4وجتتتتاعت فتتتي ال تبتتتتة يبتتت  ايييتتتت   وبدرجتتتة )مذوستتتت ة( العبتتتار  ريتتتت  ) (ت2.797الم  وستتتيما بمذوستتتته حستتتابي )

  (ت وجتتتاعت فتتتي ال تبتتتة ايييتتت 2.793اأستتتعي لذ تتتوا  ايستتتالين المذبعتتتة فتتتي تافيتتت  مهتتتا  العمتتت ا بمذوستتته حستتتابي )

( اأبذلتت  أستتالين جداتتد  لويتتاد  وتافيتت  ايعمتتال 5  يتت  عبتتارات  تت ا المحتتور تحووتتا  وبدرجتتة )ما ف تتة( العبتتار  ريتت  )

 (.2.266والمها  المااوة بيا بمذوسه حسابي )

 

 ن ائل ال ساؤل الثاني وم اقش ها وتفسيرها:

ئار  الدايليتتتتة بدولتتتتة اللواتتتتت يتتتت  الذستتتتا ل الثتتتتايي للبحتتتتث علتتتتي امتتتتا مستتتتذوا  فتتتتاع  ايداع لتتتتدا العتتتتامليم بتتتتو

) درجتتتتة رجماليتتتتةت و  بعتتتتاد ف عيتتتتة: ري تتتتائ ايعمتتتتالت والمثتتتتاب   وحتتتت  الم تتتتلالتت والذويتتتتي  والذ تتتتوا  التتتت اتي( ا. 

تتتت  تبواتتتن البيايتتتات فتتتي جتتتداول م تبتتتةت وحستتتاا الذلتتت ارات والاستتتن المئواتتتة والمذوستتت ات الحستتتابية ولإلجابتتتة عاتتتا 

وت تيتتتتن الاذتتتتا ا فتتتتي  تتتت  ب عتتتتد حستتتتن يتتتتي  المذوستتتت ات الحستتتتابية لعبتتتتارات  واليح افتتتتات المعياراتتتتة للتتتت  عبتتتتار ت

  ما اذبيم مم ال دول الذالي:المحور. 

 (:14جدول )

 درجة تطبيق المحور الثاني: "كفاءة األداء"

 العبارات م
الم وسننننننننننننننننط 

 الحسابي

االنحننننننننننننننراف 

 المعياري
 الرتبة درجة ال طبيق

1 
بمنا يحقنق األهنداف الم شنودة  أنجز األعمال والمهام الم اطة بني

 م ها. 

3.801 

 

0.653 

 
 1 مرتفعة

 أنجز األعمال والمهام الم اطة في ال وقيت المحدد لها.  2
3.531 

 

0.719 

 
 2 مرتفعة

 3 مرتفعة 0.500 3.465 أس فيد من الموارد الم احة ألداء مهام العمل بكفاءة.  3

4 
مشننكالت والصننعوبات ال نني تعننود أدائنني لنندي القنندرة علننى حننل ال

 ألعمالي. 

3.461 

 

0.507 

 
 4 مرتفعة

 أشعر بالرضا عن كفاءة أدائي لألعمال والمهام الم اطة بي.  5
3.398 

 

0.612 

 
 6 م وسطة



 فالح الهيفيفالح محمد 

 241 

 العبارات م
الم وسننننننننننننننننط 

 الحسابي

االنحننننننننننننننراف 

 المعياري
 الرتبة درجة ال طبيق

 أس خدم الم هل العلمي لحل المشكالت ال ي تعود كفاءة أدائي.  6
2.465 

 

0.806 

 
 17 م خفضة

7 
يننرثر ال قصننير مننن جانننب بعننض المرؤوسننين بشننكل سننلبي علننى 

 كفاءة أدائي. * 

3.270 

 

0.773 

 
 7 م وسطة

 يرثر نظام العقوبات والجزاءات سلباً على كفاءة أدائي. * 8
2.797 

 

1.047 

 
 15 م وسطة

 اس خدم ال قويم الذاتي لكفاءة أدائي.  9
2.398 

 

0.953 

 
 18 م خفضة

10 
ت سم بعض المهام الموكلة لي بالغموض ممنا يضنعف منن كفناءة 

 أدائي. * 

3.066 

 

0.680 

 
 10 م وسطة

 أسعى ل طوير كفاءة أدائي على نحو مس مر.  11
2.801 

 

0.748 

 
 14 م وسطة

12 
لدي الجاهزية واالس عداد للعمنل ح نى بعند نهاينة الندوام الرسنمي 

 إبا دعت الحاجة لذلع. 

3.191 

 

1.277 

 
 9 م وسطة

13 
السلطات المم وحة لي  ير كافية إلنجاز بعض المهام واألعمنال. 

* 

2.867 

 

0.806 

 
 13 م وسطة

 أفضل العمل في فريق من أجل تحسين كفاءة األداء. 14
3.195 

 

0.912 

 
 8 م وسطة

 ومحددة. أنفذ المهام واألعمال الموكلة لي وفق خطة مرسومة  15
3.402 

 

0.491 

 
  5 م وسطة

16 
أحندد م طلبننات ال  فيننذ ال نناجح للمهنام واألعمننال الم اطننة بنني مننن 

 أجل تحقيقها بشكل كامل. 

2.934 

 

0.772 

 
 11 م وسطة

 أس فيد من  راء الزمالء والمرؤوسين في تطوير أدائي.   17
2.930 

 

0.774 

 
 12 م وسطة

18 
ط القوة والضعف الم علقة بكفناءة أدائني لالسن فادة م هنا أحدد نقا

 في المس قبل.

2.730 

 

0.773 

 
 16 م وسطة

 الم وسط الحسابي العام

3.095 

 

 م وسطة

 ومتتتتم  تتتت ا ال تتتتدول اذ تتتت  أا مذوستتتته درجتتتتة ت بيتتتتق المحتتتتور الثتتتتايي: ا فتتتتاع  ايداعا رجمتتتتال  متتتتم وجهتتتتة يةتتتت 

الم تتتار يم فتتتي البحتتتث  ايتتتت امذوستتت ة ا حيتتتث بلتتت  المذوستتته الحستتتابي بدولتتتة اللواتتتت العتتتامليم بتتتوئار  الدايليتتتة 

(. ويتتتد ت اوحتتتت درجتتتة ت بيتتتق عبتتتارات  تتت ا البعتتتد متتتم وجهتتتة يةتتت  الم تتتار يم 3.095العتتتا  لعبتتتارات  تتت ا المحتتتور )

 في البحث ما بيم )ما ف ة( و)م تفعة(. 
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لننننى درجننننة )م وسننننطة(ن وعبارتننننا  علننننى ( عبننننارة ع12( عبننننارات علننننى درجننننة )مرتفعننننة(ن و)4وقنننند حصننننلت )

 درجة )م خفضة(.

( اأي تتتتل 1وأتتتتتت فتتتتي ال تبتتتتة ايولتتتتي  تتتت علي عبتتتتارات  تتتت ا المحتتتتور تحووتتتتا  وبدرجتتتتة )م تفعتتتتة( العبتتتتار  ريتتتت  )

(ت تلذهتتتتا فتتتتي ال تبتتتتة 3.801ايعمتتتتال والمهتتتتا  المااوتتتتة بتتتتي بمتتتتا احوتتتتق اي تتتتدا  الما تتتتود  ماهتتتتاا بمذوستتتته حستتتتابي )

( اأي تتتل ايعمتتتال والمهتتتا  المااوتتتة فتتتي الذوييتتتت المحتتتدد لهتتتاا بمذوستتته 2( العبتتتار  ريتتت  )الثاييتتتة وبدرجتتتة )م تفعتتتة

( اأستتتذفيد متتتم المتتتوارد المذاحتتتة يداع 3(ت تلذهتتتا فتتتي ال تبتتتة الثالثتتتة وبدرجتتتة )م تفعتتتة( العبتتتار  ريتتت  )3.531حستتتابي )

( 4 تفعتتتتة( العبتتتتار  ريتتتت  )(ت تلذهتتتتا فتتتتي ال تبتتتتة ال ابعتتتتة وبدرجتتتتة )م3.465مهتتتتا  العمتتتت  بلفتتتتاع ا بمذوستتتته حستتتتابي )

تلذهتتتا فتتتي (ت 3.461لتتتدم الوتتتدر  علتتتي حتتت  الم تتتلالت وال تتتعوبات الذتتتي تعتتتول أدا تتتي يعمتتتاليا بمذوستتته حستتتابي )ا

أيفتتت  المهتتتا  وايعمتتتال المو لتتتة لتتتي وفتتتق ي تتتة م ستتتومة ( ا15ال تبتتتة ال امستتتة وبدرجتتتة )مذوستتت ة( العبتتتار  ريتتت  )

 (.3.402ومحدد ا بمذوسه حسابي )

( اأستتتعي لذ تتتوا   فتتتاع  أدا تتتي علتتتي يحتتتو 11بتتتة ال ابعتتتة ع تتت  وبدرجتتتة )مذوستتت ة( العبتتتار  ريتتت  )وتتتت تي فتتتي ال ت

( ااتتتةث  8(ت تلذهتتتا فتتتي ال تبتتتة ال امستتتة ع تتت  وبدرجتتتة )مذوستتت ة( العبتتتار  ريتتت  )2.801مستتتذم ا بمذوستتته حستتتابي )

 تبتتتة السادستتتة ع تتت  (ت تلذهتتتا فتتتي ال2.797يةتتتا  العووبتتتات وال تتتلاعات ستتتلبا  علتتتي  فتتتاع  أدا تتتيا بمذوستتته حستتتابي )

( اأحتتتدد يوتتتاو الوتتتو  وال تتتع  المذعلوتتتة بلفتتتاع  أدا تتتي لالستتتذفاد  ماهتتتا فتتتي 18وبدرجتتتة )مذوستتت ة( ع تتت  العبتتتار  ريتتت  )

( 6(ت وجتتتتاعت فتتتتي ال تبتتتتة يبتتتت  ايييتتتت   وبدرجتتتتة )ما ف تتتتة( العبتتتتار  ريتتتت  )2.730المستتتتذوب ا بمذوستتتته حستتتتابي )

(ت وجتتتاعت فتتتي ال تبتتتة 2.465فتتتاع  أدا تتتيا بمذوستتته حستتتابي )اأستتتذ د  المتتتاها العلمتتتي لحتتت  الم تتتلالت الذتتتي تعتتتول  

( ااستتتذ د  الذوتتتوا  التتت اتي للفتتتاع  9ايييتتت     يتتت  عبتتتارات  تتت ا المحتتتور تحووتتتا  وبدرجتتتة )ما ف تتتة( العبتتتار  ريتتت  )

 (.2.398أدا يا بمذوسه حسابي )
 

 ن ائل ال ساؤل الثالث وم اقش ها وتفسيرها:

  توجتتد عاليتتة ررتباويتتتة دالتتة رح تتتا يا  بتتيم المهتتتارات الوياداتتة   بعتتتاد  تتتيتت  الذستتا ل الثالتتتث لهتت ا البحتتتث علتتي ا

ف عيتتتتة ودرجتتتتة رجماليتتتتة و فتتتتتاع  ايداع   بعتتتتاد ف عيتتتتة ودرجتتتتتة رجماليتتتتة لتتتتدا العتتتتتامليم بتتتتوئار  الدايليتتتتة بدولتتتتتة 

توجتتتد ولإلجابتتتة عتتتم  تتت ا الذستتتا لت تتتت  صتتتيااة الفتت   ارح تتتا ي ايول لهتتت ا البحتتتث والتتت م يتتت  علتتتي االلواتتت ا. 

عاليتتتة ررتباويتتتة دالتتتة رح تتتا يا  بتتتيم المهتتتارات الوياداتتتة   بعتتتاد ف عيتتتة ودرجتتتة رجماليتتتة و فتتتاع  ايداع   بعتتتاد ف عيتتتة 

وللذ  تتتتد متتتتم صتتتتحة  تتتت ا الفتتتت   تتتتت  حستتتتاا ودرجتتتتة رجماليتتتتة لتتتتدا العتتتتامليم بتتتتوئار  الدايليتتتتة بدولتتتتة اللواتتتتت ا. 

المهتتتارات الوياداتتتة   بعتتتاد ف عيتتتة فتتتي  ة اللواتتتتالعتتتامليم بتتتوئار  الدايليتتتة بدولتتتمعتتتامالت الرتبتتتاو بتتتيم استتتذ ابات 

ويتتتد تتتت  رجتتت اع الذحليتتت  ارح تتتا ي باستتتذ دا  ال ئمتتتة   ودرجتتتة رجماليتتتة و فتتتاع  ايداع   بعتتتاد ف عيتتتة ودرجتتتة رجماليتتتة

 ا ارصدار الثايي والع  ام. وجاعت الاذا ا  ما او   ال دول )(:SPSSارح ا ية للعلو  الجذماعية ا

 (:15جدول )

العنننناملين بننننوزارة الداخليننننة بدولننننة ت االرتبنننناط بننننين أبعنننناد المهننننارات القياديننننة وأبعنننناد كفنننناءة األداء لنننندى معننننامال

 الكويت
 

 كفاءة األداء              

                    

 المهارات القيادية  

 أوال: إنجاز األعمال
ثانياً: المثابرة 

 وحل المشكالت

ثالثاً: ال قييم 

 وال طوير الذاتي
 ة اإلجماليةالدرج

 ** 0.335 * 0.154 ** 0.298- ** 0.657 أوالً: المهارات اإلدارية وال  ظيمية

ثانينننننننننننننناً: المهننننننننننننننارات اإلنسننننننننننننننانية 

 واالج ماعية
0.718 ** -0.88 0.125 * 0.467 ** 

 ** 0.471 0.013 0.100- ** 0.699 ثالثا: المهارات الذاتية والشخصية  

 ** 0.536 0.113- 0.011- ** 0.864 رابعاً: المهارات الف ية

 ** 0.454 0.086 * 0.147- ** 0.756 الدرجة اإلجمالية
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ن وع ننننند مسننننن وى الداللنننننة  0.124( = 0.05القيمنننننة الجدولينننننة لمعامنننننل االرتبننننناط )ر( ع ننننند مسننننن وى الداللنننننة )

(0.01 = )0.163 

 (0.05( & * دال ع د )0.01** دال ع د )

 

 وي ضح من الجدول السابق ما يلي:

( بتتتتيم التتتتدرجات ارجماليتتتتة 0.01وجتتتتود عاليتتتتة ررتباويتتتتة موجبتتتتة ودالتتتتة رح تتتتا يا  عاتتتتد مستتتتذوا دللتتتتة ) :أوالً 

للعتتتامليم بتتتوئار  الدايليتتتة بدولتتتة اللواتتتت فتتتي المحتتتور الثتتتايي ) فتتتاع  ايداع( ودرجتتتاته  ارجماليتتتة فتتتي المحتتتور ايول 

المهتتتتتارات اريستتتتتايية والجذماعيتتتتتتةت يتتتتتةت و)المهتتتتتارات الوياداتتتتتة( وأبعتتتتتادت الف عيتتتتتة )المهتتتتتارات ارداراتتتتتة والذاةيم

 والمهارات ال اتية وال   يةت والمهارات الفاية(.

( بتتتيم درجتتتات العتتتامليم بتتتوئار  0.01وجتتتود عاليتتتة ررتباويتتتة موجبتتتة ودالتتتة رح تتتا يا  عاتتتد مستتتذوا دللتتتة )  ثانيننناً:

ه  ارجماليتتتة فتتتي المحتتتور ايول الدايليتتتة بدولتتتة اللواتتتت فتتتي البعتتتد ايول للمحتتتور الثتتتايي )ري تتتائ ايعمتتتال( ودرجتتتات

المهتتتتتارات اريستتتتتايية والجذماعيتتتتتتةت )المهتتتتتارات الوياداتتتتتة( وأبعتتتتتادت الف عيتتتتتة )المهتتتتتارات ارداراتتتتتة والذاةيميتتتتتةت و

 والمهارات ال اتية وال   يةت والمهارات الفاية(.

ت العتتتامليم بتتتوئار  ( بتتتيم درجتتتا0.01وجتتتود عاليتتتة ررتباويتتتة ستتتالبة ودالتتتة رح تتتا يا  عاتتتد مستتتذوا دللتتتة ) ثالثننناً:

ودرجتتتاته  فتتتي البعتتتد ال تتتا  المثتتتاب   وحتتت  الم تتتلالت( الدايليتتتة بدولتتتة اللواتتتت فتتتي البعتتتد الثتتتايي للمحتتتور الثتتتايي )

( بتتتتيم 0.05بالمهتتتارات ارداراتتتة والذاةيميتتتةت ووجتتتود عاليتتتة ررتباويتتتة ستتتالبة ودالتتتة رح تتتا يا  عاتتتد مستتتذوا دللتتتة )

ة فتتتي المحتتتور ايول )المهتتتارات الوياداتتتة(إ بيامتتتا  ايتتتت العاليتتتة ايتتت  دالتتتة درجتتتاته  فتتتي يفتتت  البعتتتد ودرجتتتاته  ارجماليتتت

المهتتتارات اريستتتايية والجذماعيتتتةت والمهتتتارات بتتتيم درجتتتاته  فتتتي  تتت ا البعتتتد ودرجتتتاته  فتتتي ايبعتتتاد ال اصتتتة بلتتت  متتتم 

 ال اتية وال   يةت والمهارات الفاية.

( بتتتيم درجتتتات العتتتامليم بتتتوئار  0.05مستتتذوا دللتتتة ) وجتتتود عاليتتتة ررتباويتتتة موجبتتتة ودالتتتة رح تتتا يا  عاتتتد رابعننناً:

الذويتتتي  والذ تتتوا  التتت اتي( ودرجتتتاته  فتتتي ايبعتتتاد ال اصتتتة الدايليتتتة بدولتتتة اللواتتتت فتتتي البعتتتد الثالتتتث للمحتتتور الثتتتايي )

ي بتتتيم درجتتتاته  فتتتالمهتتتارات اريستتتايية والجذماعيتتتةإ بيامتتتا  ايتتتت العاليتتتة ايتتت  دالتتتة ارداراتتتة والذاةيميتتتةت وبالمهتتتارات 

 تتت ا البعتتتد ودرجتتتاته  ارجماليتتتة فتتتي المحتتتور ايول )المهتتتارات الوياداتتتة( ودرجتتتاته  فتتتي ايبعتتتاد ال اصتتتة بالمهتتتارات 

 ال اتية وال   يةت والمهارات الفاية. 

  

 ن ائل ال ساؤل الرابع وم اقش ها وتفسيرها:

ة فننني ال  بنننر بكفننناءة األداء منننا مننندى اإلسنننهام ال سنننبي للمهنننارات القيادينننننننل ال سننناؤل الرابنننع لهنننذا البحنننث علنننى "

 : لدى العاملين بوزارة الداخلية بدولة الكويت؟". وي فرع من هذا ال ساؤل ال ساؤالت ال الية

متتتا متتتدا ارستتتها  الاستتتبي للمهتتتارات ارداراتتتة والذاةيميتتتة فتتتي الذابتتتة بلفتتتاع  ايداع لتتتدا العتتتامليم بتتتوئار  الدايليتتتة  .1

 بدولة اللوات 

هتتتتارات اريستتتتايية والجذماعيتتتتة فتتتتي الذابتتتتة بلفتتتتاع  ايداع لتتتتدا العتتتتامليم بتتتتوئار  متتتتا متتتتدا ارستتتتها  الاستتتتبي للم .2

 الدايلية بدولة اللوات 

متتتا متتتدا ارستتتها  الاستتتبي للمهتتتارات ال اتيتتتة وال   تتتية فتتتي الذابتتتة بلفتتتاع  ايداع لتتتدا العتتتامليم بتتتوئار  الدايليتتتة  .3

 بدولة اللوات 

 ة بلفاع  ايداع لدا العامليم بوئار  الدايلية بدولة اللوات ما مدا ارسها  الاسبي للمهارات الفاية في الذاب .4

ولإلجابتتتة عتتتتم الذستتتا ل الف عتتتتي ايولت تتتتت  صتتتيااة الفتتتت   ارح تتتا ي الثتتتتايي لهتتتت ا البحتتتث: ات ابتتتت  المهتتتتارات 

ارداراتتتة والذاةيميتتتة بلفتتتاع  ايداع لتتتدا العتتتامليم بتتتوئار  الدايليتتتة بدولتتتة اللواتتتتا. وللذحوتتتق متتتم صتتتحة  تتت ا الفتتت   

ويتتتتد تتتتت  رجتتتت اع الذحليتتتت  ارح تتتتا ي باستتتتذ دا  ت Linear Regression  استتتتذ دا  اتحليتتتت  اليحتتتتدار ال  تتتتيا تتتتت

ا ارصتتتتتدار الثتتتتتايي والع تتتتت ام. وجتتتتتاعت الاذتتتتتا ا  متتتتتا او تتتتت  SPSSال ئمتتتتتة ارح تتتتتا ية للعلتتتتتو  الجذماعيتتتتتة ا

 ال دولا الذالياا: 

 

 (:16جدول )
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 ال  بر بمس وى كفاءة األداء لدى العاملين بوزارة الداخلية بدولة الكويت نسبة مساهمة المهارات اإلدارية وال  ظيمية في

 معام  الرتباو الموياس

"R" 

 يسبة المسا مة

"R square" 

 الويمة الفا ية

"F" 

 مسذوا الدللة

 0.01 32.204 0.113 0.335 المهارات ارداراة والذاةيمية

( 0.01جبتتتة ودالتتتة رح تتتا يا  عاتتتد مستتتذوا دللتتتة )اذ تتت  متتتم ال تتتدول الستتتابق وجتتتود عاليتتتة ررتباويتتتة موو 

المهتتتارات ارداراتتتة والذاةيميتتتة و فتتتاع  ايداع لتتتدا العتتتامليم بتتتوئار  الدايليتتتة بدولتتتة اللواتتتتت  متتتا اذ تتت  متتتم بتتتيم 

%( متتتم الذبتتتاام فتتتي مذ يتتت   فتتتاع  ايداع لتتتدا 11ال تتتدول الستتتابق أا المهتتتارات ارداراتتتة والذاةيميتتتة تفستتت  متتتا يستتتبذا )

( ت و تتتي دالتتتة رح تتتا يا عاتتتد مستتتذوا 32.204بتتتوئار  الدايليتتتة بدولتتتة اللواتتتتت حيتتتث بل تتتت الويمتتتة الفا يتتتة )العتتتامليم 

(0.01.) 

 (:17جدول )

 لكفاءة األداء لدى العاملين بوزارة الداخلية بدولة الكويت ن ائل  تحليل االنحدار

 معامل بي ا الم غير المس قل الم غير ال ابع

Beta 

نسبة 

 المساهمة

 مس وى الداللة ت"قيمة "

 الثابت  فاع  ايداع

المهتتتتتتتتتتتتتتتتارات ارداراتتتتتتتتتتتتتتتتة 

 والذاةيمية

46.378 

0.172 

 

3.35% 

 

5.675 

 

0.01 

واذ تتتت  متتتتم ال تتتتدول الستتتتابق أا المهتتتتارات ارداراتتتتة والذاةيميتتتتة متتتتم المهتتتتارات الوياداتتتتة المابئتتتتة بمستتتتذوا  

ها  المهتتتارات ارداراتتتة والذاةيميتتتة بمستتتذوا  فتتتاع  ايداع لتتتدا العتتتامليم بتتتوئار  الدايليتتتة بدولتتتة اللواتتتتت وجتتتاع رستتت

 %(.3.35 فاع  ايداع باسبة )

 ويمكن صيا ة معادلة ال  بر على ال حو ال الي: 

 المهارات ارداراة والذاةيمية(× ) 0.172+  46.378الدرجة الللية لمسذوا  فاع  ايداع = 

ايداع لتتتدا العتتتامليم بتتتوئار  ابتتت  بمستتتذوا  فتتتاع  ت  المهتتتارات ارداراتتتة والذاةيميتتتة واملتتتم تفستتتي  تلتتتد الاذي تتتة بتتت ا 

الدايليتتتة بدولتتتة اللواتتتتت حيتتتث أا ئاتتتاد  المهتتتارات ارداراتتتة والذاةيميتتتة لتتتدا العتتتامليم بتتتوئار  الدايليتتتة بدولتتتة اللواتتتت 

 تلاد مم  فاع  ايداع لداه .

ات ابتتت  المهتتتارات  ولإلجابتتتة عتتتم الذستتتا ل الف عتتتي الثتتتاييت تتتت  صتتتيااة الفتتت   ارح تتتا ي الثالتتتث لهتتت ا البحتتتث:

اريستتتتايية والجذماعيتتتتة بلفتتتتاع  ايداع لتتتتدا العتتتتامليم بتتتتوئار  الدايليتتتتة بدولتتتتة اللواتتتتتا. وللذحوتتتتق متتتتم صتتتتحة  تتتت ا 

ويتتتتد تتتتت  رجتتتت اع الذحليتتتت  ارح تتتتا ي ت Linear Regressionالفتتتت   تتتتت  استتتتذ دا  اتحليتتتت  اليحتتتتدار ال  تتتتيا 

ارصتتتتتدار الثتتتتتايي والع تتتتت ام. وجتتتتتاعت الاذتتتتتا ا  متتتتتا ا SPSSباستتتتتذ دا  ال ئمتتتتتة ارح تتتتتا ية للعلتتتتتو  الجذماعيتتتتتة ا

 او   ال دولا الذالياا: 

 (:18جدول )

نسبة مساهمة المهارات اإلنسانية واالج ماعية في ال  بر بمس وى كفاءة األداء لدى العاملين بوزارة الداخلية بدولة 

 الكويت

 معامل االرتباط المقياس

 "R" 

 نسبة المساهمة

"R square" 

 فائيةالقيمة ال

"F" 

 مس وى الداللة

 0.01 70.931 0.218 0.467 المهارات اريسايية والجذماعية

( بتتتيم 0.01اذ تتت  متتتم ال تتتدول الستتتابق وجتتتود عاليتتتة ررتباويتتتة موجبتتتة ودالتتتة رح تتتا يا  عاتتتد مستتتذوا دللتتتة )و

اتتتتتت  متتتتا اذ تتتت  متتتتم المهتتتتارات اريستتتتايية والجذماعيتتتتة و فتتتتاع  ايداع لتتتتدا العتتتتامليم بتتتتوئار  الدايليتتتتة بدولتتتتة اللو

%( متتتم الذبتتتاام فتتتي مذ يتتت   فتتتاع  ايداع 22ال تتتدول الستتتابق أا المهتتتارات اريستتتايية والجذماعيتتتة تفستتت  متتتا يستتتبذا )

( ت و تتتي دالتتتة رح تتتا يا عاتتتد 70.931لتتتدا العتتتامليم بتتتوئار  الدايليتتتة بدولتتتة اللواتتتتت حيتتتث بل تتتت الويمتتتة الفا يتتتة )

 (.0.01مسذوا )
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 (19جدول )

 لكفاءة األداء لدى العاملين بوزارة الداخلية بدولة الكويت نحدارن ائل  تحليل اال

 معامل بي ا الم غير المس قل الم غير ال ابع

Beta 

نسبة 

 المساهمة

 مس وى الداللة قيمة "ت"

 الثابت  فاع  ايداع

المهارات اريسايية 

 الجذماعية

39.397 

0.325 

 

4.67% 

 

8.42

2 

 

0.01 

ا المهتتتارات اريستتتايية والجذماعيتتتة متتتم المهتتتارات الوياداتتتة المابئتتتة بمستتتذوا  فتتتاع  واذ تتت  متتتم ال تتتدول الستتتابق أ

ايداع لتتتدا العتتتامليم بتتتوئار  الدايليتتتة بدولتتتة اللواتتتتت وجتتتاع رستتتها  المهتتتارات اريستتتايية والجذماعيتتتة بمستتتذوا  فتتتاع  

 %(.4.67ايداع باسبة )
 

 ويمكن صيا ة معادلة ال  بر على ال حو ال الي: 

 المهارات اريسايية والجذماعية(× ) 0.325+  39.397لللية لمسذوا  فاع  ايداع = الدرجة ا

ايداع لتتتتدا العتتتتامليم ت ابتتتت  بمستتتتذوا  فتتتتاع  اريستتتتايية والجذماعيتتتتة واملتتتتم تفستتتتي  تلتتتتد الاذي تتتتة بتتتت ا المهتتتتارات 

عتتتامليم بتتتوئار  الدايليتتتة بتتتوئار  الدايليتتتة بدولتتتة اللواتتتتت حيتتتث أا ئاتتتاد  المهتتتارات اريستتتايية والجذماعيتتتة لتتتدا ال

 بدولة اللوات تلاد مم  فاع  ايداع لداه .

ولإلجابتتتة عتتتم الذستتتا ل الف عتتتي الثالتتتثت تتتت  صتتتيااة الفتتت   ارح تتتا ي ال ابتتتع لهتتت ا البحتتتث: ات ابتتت  المهتتتارات 

  تتت  ال اتيتتة وال   تتية بلفتتاع  ايداع لتتدا العتتامليم بتتوئار  الدايليتتة بدولتتة اللواتتتا. وللذحوتتق متتم صتتحة  تت ا الفتت 

ويتتتد تتتت  رجتتت اع الذحليتتت  ارح تتتا ي باستتتذ دا  ال ئمتتتة ت Linear Regressionاستتتذ دا  اتحليتتت  اليحتتتدار ال  تتتيا 

ا ارصتتتتتدار الثتتتتتايي والع تتتتت ام. وجتتتتتاعت الاذتتتتتا ا  متتتتتا او تتتتت  ال تتتتتدولا SPSSارح تتتتتا ية للعلتتتتتو  الجذماعيتتتتتة ا

 الذالياا: 
 

 (:20جدول )

 ال  بر بمس وى كفاءة األداء لدى العاملين بوزارة الداخلية بدولة الكويت نسبة مساهمة المهارات الذاتية والشخصية في

 معامل االرتباط المقياس

"R" 

 نسبة المساهمة

"R square" 

 القيمة الفائية

"F" 

 مس وى الداللة

 0.01 72.220 0.221 0.471 المهارات ال اتية وال   ية

( بتتتيم 0.01ودالتتتة رح تتتا يا  عاتتتد مستتتذوا دللتتتة )اذ تتت  متتتم ال تتتدول الستتتابق وجتتتود عاليتتتة ررتباويتتتة موجبتتتة و

المهتتتارات ال اتيتتتة وال   تتتية و فتتتاع  ايداع لتتتدا العتتتامليم بتتتوئار  الدايليتتتة بدولتتتة اللواتتتتت  متتتا اذ تتت  متتتم ال تتتدول 

%( متتتم الذبتتتاام فتتتي مذ يتتت   فتتتاع  ايداع لتتتدا العتتتامليم 22الستتتابق أا المهتتتارات ال اتيتتتة وال   تتتية تفستتت  متتتا يستتتبذا )

 (.0.01( ت و ي دالة رح ا يا عاد مسذوا )72.220ايلية بدولة اللواتت حيث بل ت الويمة الفا ية )بوئار  الد

 (21دول )ج

 لكفاءة األداء لدى العاملين بوزارة الداخلية بدولة الكويت ن ائل  تحليل االنحدار
 

 معامل بي ا الم غير المس قل الم غير ال ابع

Beta 

نسنننننننننننننننننننننننننننننبة 

 المساهمة

مسننننننننن وى  قيمة "ت"

 لداللةا

 الثابت  فاع  ايداع

المهتتتتتتتتتتتتتتتتارات ال اتيتتتتتتتتتتتتتتتتة 

 وال   ية

36.110 

0.476 

 

4.71% 

 

8.498 

 

0.01 
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واذ تتتت  متتتتم ال تتتتدول الستتتتابق أا المهتتتتارات ال اتيتتتتة وال   تتتتية متتتتم المهتتتتارات الوياداتتتتة المابئتتتتة بمستتتتذوا  فتتتتاع  

تيتتتتة وال   تتتتية بمستتتتذوا  فتتتتاع  ايداع لتتتتدا العتتتتامليم بتتتتوئار  الدايليتتتتة بدولتتتتة اللواتتتتتت وجتتتتاع رستتتتها  المهتتتتارات ال ا

 %(.4.71ايداع باسبة )

 ويمكن صيا ة معادلة ال  بر على ال حو ال الي: 

 المهارات ال اتية وال   ية(× ) 0.476+  36.11الدرجة الللية لمسذوا  فاع  ايداع = 

العتتتامليم بتتتوئار   ايداع لتتتدات ابتتت  بمستتتذوا  فتتتاع  ال اتيتتتة وال   تتتية واملتتتم تفستتتي  تلتتتد الاذي تتتة بتتت ا المهتتتارات 

واتتتت الدايليتتتة بدولتتتة اللواتتتتت حيتتتث أا ئاتتتاد  المهتتتارات ال اتيتتتة وال   تتتية لتتتدا العتتتامليم بتتتوئار  الدايليتتتة بدولتتتة الل

 تلاد مم  فاع  ايداع لداه .

ولإلجابتتتة عتتتم الذستتتا ل الف عتتتي ال ابتتتعت تتتت  صتتتيااة الفتتت   ارح تتتا ي ال تتتام  لهتتت ا البحتتتث: ات ابتتت  المهتتتارات 

ايداع لتتتدا العتتتامليم بتتتوئار  الدايليتتتة بدولتتتة اللواتتتتا. وللذحوتتتق متتتم صتتتحة  تتت ا الفتتت   تتتت  استتتذ دا   الفايتتتة بلفتتتاع 

ويتتتتتد تتتتتت  رجتتتتت اع الذحليتتتتت  ارح تتتتتا ي باستتتتتذ دا  ال ئمتتتتتة ت Linear Regressionاتحليتتتتت  اليحتتتتتدار ال  تتتتتيا 

 تتتتت  ال تتتتتدولا ا ارصتتتتتدار الثتتتتتايي والع تتتتت ام. وجتتتتتاعت الاذتتتتتا ا  متتتتتا اوSPSSارح تتتتتا ية للعلتتتتتو  الجذماعيتتتتتة ا

 الذالياا: 

 (:22جدول )

نسننننبة مسنننناهمة المهننننارات الف يننننة فنننني ال  بننننر بمسنننن وى كفنننناءة األداء لنننندى العنننناملين بننننوزارة الداخليننننة بدولننننة 

 الكويت

 معامل االرتباط المقياس

"R" 

 نسبة المساهمة

"R 

square" 

 القيمة الفائية

"F" 

 مس وى الداللة

 0.01 102.63 0.288 0.536 المهارات الفاية

( بتتتيم 0.01اذ تتت  متتتم ال تتتدول الستتتابق وجتتتود عاليتتتة ررتباويتتتة موجبتتتة ودالتتتة رح تتتا يا  عاتتتد مستتتذوا دللتتتة )و

المهتتتارات الفايتتتة و فتتتاع  ايداع لتتتدا العتتتامليم بتتتوئار  الدايليتتتة بدولتتتة اللواتتتتت  متتتا اذ تتت  متتتم ال تتتدول الستتتابق أا 

اع  ايداع لتتتدا العتتتامليم بتتتوئار  الدايليتتتة بدولتتتة %( متتتم الذبتتتاام فتتتي مذ يتتت   فتتت29المهتتتارات الفايتتتة تفستتت  متتتا يستتتبذا )

 (.0.01( ت و ي دالة رح ا يا عاد مسذوا )102.63اللواتت حيث بل ت الويمة الفا ية )

 (:23جدول )

 لكفاءة األداء لدى العاملين بوزارة الداخلية بدولة الكويت ن ائل  تحليل االنحدار

 معامل بي ا الم غير المس قل الم غير ال ابع

Beta 

نسبة 

 المساهمة

 مس وى الداللة قيمة "ت"

 الثابت  فاع  ايداع

 المهارات الفاية

37.084 

0.748 

 

5.36% 

 

10.131 

 

0.01 

اذ تتتت  متتتتم ال تتتتدول الستتتتابق أا المهتتتتارات الفايتتتتة متتتتم المهتتتتارات الوياداتتتتة المابئتتتتة بمستتتتذوا  فتتتتاع  ايداع لتتتتدا و

 %(5.36سذوا  فاع  ايداع باسبة )  المهارات الفاية بمالعامليم بوئار  الدايلية بدولة اللواتت وجاع رسها

 ويمكن صيا ة معادلة ال  بر على ال حو ال الي: 

 المهارات الفاية(× ) 0.748+  37.084الدرجة الللية لمسذوا  فاع  ايداع = 

ة الداخلينننة األداء لننندى العننناملين بنننوزارتُ بنننم بمسننن وى كفننناءة  المهنننارات الف ينننةويمكنننن تفسنننير تلنننع ال  يجنننة بنننأ  

بدولنننة الكوينننتن حينننث أ  زينننادة المهنننارات الف ينننة لننندى العننناملين بنننوزارة الداخلينننة بدولنننة الكوينننت تزيننند منننن كفننناءة 

 األداء لديهم.
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ابتتتم ماةتتتورت )د.ت(. لستتتاا العتتت ات ستتتذة م لتتتداتت وبعتتتة جداتتتد  محووتتتة وم تتتلولة متتتلال   تتتامال  وم التتتة بفهتتتارس  -

 وا   : دار المعار .مف لةت ال

 (. تامية المهارات الوياداة والسلو يةت الوا   : الماةمة الع بية للعلو .1991رسماعي ت محمد السيد واي وا ) -

(. المهتتتتتتارات ارداراتتتتتتة والوياداتتتتتتة للمتتتتتتدا  المذفتتتتتتولت الوتتتتتتا   : دار ا اتتتتتتن لل باعتتتتتتة 1999الستتتتتتلميت علتتتتتتي ) -

 والا  والذوئاع.

(. الوتتتتاموس المحتتتتيهت ال بعتتتتة الثاييتتتتةت بيتتتت وت: دار رحيتتتتاع 2003م محمتتتتد بتتتتم اعوتتتتوا )الفي وئابتتتتادمت م دالتتتتدا -

 الذ اث الع بي.

 (. ردار  ايعمال )ماةور  لي(ت ايردات عماا: دار الحامد للا   والذوئاع.2000جوادت مويي ياجي ) -

 ي الحداث.(. ردار  الموارد الب  اةت ارسلادراة: الملذن ال امع1999حسمت راواة محمد ) -

 (. مبادي الوايوا اردارم اللواذيت بي وت: دار الاه ة الع بية.1969حسمت عبد الفذاح ) -

 (. الذ  يه ارسذ اتي ي في ي ا  ايعمال وال دماتت ارسلادراة: دار الفل  الع بي.1989ي اات عااد  ) -

 ئة الم  اة العامة لللذاا.(. الوسيه في اردار  العامةت الوا   : الهي1988درواشت رب ا ي  ) -

 ال لي يت د.ا. الذعاوا م ل  بدول الونيفي ايداع (. تووا 1991رسالات أيور أحمد ) -

 ت جامعة م  : م  .-ر اة رسذ اتي ية-(ت ردار  الموارد الب  اة2003ئاادت عادل محمد ) -

 . اليذ ار م بعة (. ردار  ايف ادت و ابل ت ال امعة المفذوحة:1994سعيدت صال  عود  )  -

(. ارعتتتتال  والت تتتتال بال متتتتا ي  ل جتتتت  ايمتتتتمت الوتتتتا   : م بعتتتتة  ليتتتتة 2003متتتتعباات حمتتتتدم محمتتتتد وايتتتت وا ) -

 ال  وة.

(. اييمتتتتتاو الوياداتتتتتة وعاليذهتتتتتا بتتتتتايداع التتتتتونيفي فتتتتتي الماةمتتتتتات اي ليتتتتتة 2010ياصتتتتت ت حستتتتتم محمتتتتتود حستتتتتم ) -

 اي  ما ور ت ال امعة ارسالميةت ال ت  لية الذ ار . الفلس ياية مم وجهة ية  العامليمت رسالة ماجسذي 

(. دور بتتتت اما الذ  يتتتت  الويتتتتادم فتتتتي تاميتتتتة المهتتتتارات الوياداتتتتة ايمايتتتتةت 2004التتتتو يبيت يالتتتتد بتتتتم حمتتتتد ربتتتت ا ي  ) -

 رسالة ماجسذي  اي  ما ور ت أ ادامية ياا  الع بية للعلو  ايمايةت  لية الدراسات العليا.

(. اييمتتتاو الوياداتتتة وعاليذهتتتا بتتتايداع التتتونيفي متتتم وجهتتتة يةتتت  العتتتامليم برمتتتار  2004الملد )ال تتت ا ت وتتتالل عبتتتد -

 ملة المل مةت رسالة ماجسذي  اي  ما ور ت أ ادامية ياا  الع بية للعلو  ايمايةت  لية الدراسات العليا.

اتتتل  للمهتتتارات الوياداتتتة (. درجتتتة ممارستتتة متتتدا م المتتتدارس الثايواتتتة بمحافةتتتات 2009أبتتتوئعيذ ت مايتتت  حستتتم ) -

 وسب  ت وا  ات رسالة ماجسذي  اي  ما ور ت ال امعة ارسالميةت ال ت  لية الذ بية.

(. درجتتتتة ممارستتتتة متتتتدا م م ا تتتتل ارمتتتت ا  الذ بتتتتوم للمهتتتتارات 2008الحتتتتارثيت ستتتتعد بتتتتم عتتتتا ت بتتتتم ستتتتعد ) -

ا تتتتور ت جامعتتتتة مةتتتتتةت  ليتتتتة الوياداتتتتة متتتتم وجهتتتتة يةتتتت    والم تتتت فيم الذ بتتتتوايم لتتتتداه ت رستتتتالة ماجستتتتذي  ايتتتت  م

 الذ بية.

(. المهتتتتتارات ارداراتتتتتة ودور تتتتتا فتتتتتي ارداع التتتتتونيفيت دراستتتتتة حالتتتتتة مةسستتتتتة ا 2010فتتتتتارست بوعمامتتتتتة أحمتتتتتد ) -

ت  ليتتتتة العلتتتتو  -يستتتتا ياة  -ت رستتتتالة ماجستتتتذي  ايتتتت  ما تتتتور ت جامعتتتتة ماذتتتتورم -يستتتتا ياة  –ستتتتويل ائ ا للذوئاتتتتع 

 اريسايية والجذماعية.

(ت المهتتتارات الوياداتتتة الستتتا د  لتتتدم ر ستتتاع اييستتتا  اي اداميتتتة ب امعتتتة ال تتتا   متتتم 2015اا علتتتي )ال تتته مت عثمتتت -

 وجهة ية  أع اع  يئة الذدرا ت رسالة ماجسذي  اي  ما ور ت جامعة أ  الو مت  لية الذ بية.

يفتتتت اد بحتتتت س (. متتتتدم  فتتتتاع  الويتتتتادات الميداييتتتتة فتتتتي رفتتتتع مستتتتذوم أداع ا2003الستتتتلميت فهتتتتد رئل َّللا ستتتتال  ) -

الحتتدود )دراستتة مستتحية علتتي ي اعتتات وم  تتل ييتتاد  حتت س الحتتدود بما وتتة ملتتة المل متتة(ت رستتالة ماجستتذي  ايتت  

 ما ور ت أ ادامية ياا  الع بية للعلو  ايمايةت  لية الدراسات العليا.

ار  التتتدفا  وال يتتت اا (. المهتتتارات الوياداتتتة لتتتدا ال تتتباو العتتتامليم فتتتي وئ2003العذيبتتتيت عبدالمحستتتم بتتتم ربتتت ا ي  ) -

فتتتتي مدااتتتتة ال اتتتتا  وعاليذهتتتتا بلفتتتتاع  أدا هتتتت  دراستتتتة مواريتتتتة بتتتتيم  تتتتباو الوتتتتوات الب اتتتتة و تتتتباو يتتتتوات التتتتدفا  

 ال ومت رسالة ماجسذي  اي  ما ور ت أ ادامية ياا   الع بية للعلو  ايمايةت  لية الدراسات العليا.
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ستتتتا د  لتتتتدم متتتتدا م المتتتتدارس الثايواتتتتة فتتتتي دولتتتتة اللواتتتتت (. اييمتتتتاو الوياداتتتتة ال2013العتتتتدواييت حاتتتتاا ياصتتتت  ) -

وعاليذهتتتتا بال تتتت وو الذاةيميتتتتة للمعلمتتتتيم متتتتم وجهتتتتة يةتتتت   ت رستتتتالة ماجستتتتذي  ايتتتت  ما تتتتور ت جامعتتتتة ال تتتت ل 

 ايوسهت  لية العلو  الذ بواة.

لحلوميتتتة (. درجتتتة ممارستتتة المتتتدا ام ال تتتدد للمهتتتارات الوياداتتتة فتتتي المتتتدارس ا2011متتتا يمت عبيتتت  م متتتد محمتتتد ) -

اتتتل ت  –بمحافةتتتات اتتتل  متتتم وجهتتتة يةتتت    وستتتب  تاميذهتتتات رستتتالة ماجستتتذي  ايتتت  ما تتتور ت جامعتتتة ارستتتالمية 

  لية الذ بية.

(. أثتتتت  الذ  تتتتيه ارستتتتذ اتي ي فتتتتي أدا  العتتتتامليم 2013م تتتت في ) أبوي تتتتينت ع فتتتتة جب اتتتت  واوستتتت  محمتتتتد -

 (.82-74ت )(01) 14عدد ايول للعا ت ال لع بالمةسسات ال دميةت م لة العلو  اريسايية واريذ اداةت ال

(. المهتتتارات الوياداتتتة لتتتدا متتتدا م أيستتتا  المدا اتتتة العامتتتة للذ بيتتتة فتتتي محافةتتتة 2005محمتتتدت صتتتب م عبتتتدال بار ) -

 (.59-37دااليت م لة الفذ ت العدد الثايي والع  وات )

اميتتتتة المتتتتوارد الب تتتت اة فتتتتي المتتتتدارس (. درجتتتتة جتتتتود  أداع الويتتتتاد  الذ بواتتتتة وت2013ال امتتتتدمت علتتتتي بتتتتم محمتتتتد ) -

 (.1096-1068ت )3ت ملحق 40الثايواة والمذوس ة بالمدااة الماور ت دراساتت العلو  الذ بواةت الم لّد 

(. اييمتتتتاو الوياداتتتتة الستتتتا د  لتتتتدا المستتتتةوليم فتتتتي متتتتدا اات الذ بيتتتتة والذعلتتتتي  فتتتتي 2013ال متتتت ت ستتتتمي  ستتتتليماا ) -

الذفليتتتت  اربتتتتداعي للم  وستتتتيمت م لتتتتة جامعتتتتة الوتتتتدس المفذوحتتتتة لمبحتتتتاث  محافةتتتتة ال ليتتتت  وأث  تتتتا علتتتتي تاميتتتتة

 (.186-151(ت )2العدد الثايي والثالثوا  ) -والدراسات 

ئاذتتتتوييت ستتتتامية & عاابتتتتةت جامعتتتتة )د.ت(ت أثتتتت  أيمتتتتاو الويتتتتاد  ارداراتتتتة علتتتتي تاميتتتتة المهتتتتارات لتتتتدم المتتتتوارد  -

 (.79-70ت )19 الب  اةت م لة الحوول والعلو  اريساييةت العدد

(. رت ا تتتتات ولبتتتتة  ليتتتتة الذ بيتتتتة ايساستتتتية يحتتتتو الدامو اويتتتتةت م لتتتتة  ليتتتتة 2009الويستتتتيت عتتتتام  اتتتتاس ي تتتتي  ) -

 الذ بية ايساسية.

العتتتوفيت متتتي ام عبتتتدال حمم )د.ت(. فاعليتتتة البتتت اما الذدرابيتتتة الموجهتتتة للويتتتادا  ارداراتتتة الاستتتا ية الذابعتتتة لل هتتتائ  -

والذعلتتتي  بمدااتتتة ال اتتتا ت م لتتتة  ليتتتة راتتتا  ايوفتتتال جامعتتتة الفيتتتو  للدراستتتات الذ بواتتتة  الم  تتتلم بتتتوئار  الذ بيتتتة

 (.314-373والافسيةت العدد ايولت )

الم يتت مت صتتتيذة محمتتد بتتتم ب تتتاد )د.ت(ت درجتتة امتتتذالم الويتتتادات الذ بوايتتة فتتتي متتتدارس الباتتات بمحافةتتتة التتتدوادمي  -

وفتتتال جامعتتتة الفيتتتو  للدراستتتات الذ بواتتتة والافستتتيةت العتتتدد ايولت لمهتتتارات التتت  اع الوجتتتداييت م لتتتة  ليتتتة راتتتا  اي

(231-281.) 

(. اللفتتتاع  الوياداتتتة وعاليذهتتتا با تتتاح ي تتتة العمتتت  لتتتدا أع تتتاع المتتتالم الذتتتدرابي فتتتي 2015ستتتلماات  تتتدم محمتتتد ) -

(ت العتتتدد 15يستتت  الا تتتاو ال اا تتتي فتتتي ال امعتتتة المسذا تتت اةت م لتتتة الوادستتتية لعلتتتو  الذ بيتتتة ال اا تتتية الم لتتتد )

 (.50-43ت )2( ح1)

م متتتدارس الذعلتتتي س العتتتا  فتتتي الممللتتتة الع بيتتتةس 2013الثتتتواايت وتتتارل بتتتم محمتتتد ) - (. الستتتلوم الويتتتاسدم الستتتا د لمتتتدا س

ت م لة  لية الذ بية بالسوا ت الم لد السادست العدد الثاييت )  (.200-165السعوداةس مم وجهة ية  المعلميمس

(. أ ميتتتتة المهتتتتارات ارداراتتتتة لمذ تتتت م الوتتتت ار فتتتتي جامعتتتتة 2014والتتتتد  عااتتتتد أحمتتتتد )الم تتتتاليت فتتتتاال محمتتتتد & ال  -

مةتتتتتة متتتتم وجهتتتتة يةتتتت   ت م لتتتتة  ليتتتتة الذ بيتتتتةت جامعتتتتة عتتتتيم متتتتم ت العتتتتدد الثتتتتامم والثالثتتتتوا )ال تتتتلع الثالتتتتث(ت 

(213-246.) 

الذ بواتتتةت م لتتتة  ليتتتة  (. الويتتتاد  الذ بواتتتة والهتتتارات الالئمتتتة لوتتتاد  المةسستتتات2004الم امستتتيت ستتتعيد بتتتم فتتتال  ) -

 (.128-99ت ال لع ايولت )54الذ بيةت جامعة الما ور ت العدد 

(. ال  تتتا   الوياداتتتة لمتتتدا م ومتتتدا ات المتتتدارس ايساستتتية فتتتي ايردا متتتم وجهتتتة يةتتت  2011العلتتتيت استتت م ) -

ت العتتتتدد المعلمتتتتيم والمعلمتتتتات فتتتتي متتتتدارس محافةتتتتة المفتتتت لت م لتتتتة بحتتتتوث الذ بيتتتتة الاوعيتتتتةت جامعتتتتة الما تتتتور 

 (.139-116الذاسع ع  ت )

(ت أثتتتت  اييمتتتتتاو الوياداتتتتة فتتتتي تحويتتتتتق اللذتتتتلا  الذاةيمتتتتي لمتتتتتونفي وئار  2015الاواوتتتتةت ع تتتتاَّللا ب تتتتتي  عبتتتتود ) -

 (.64-45ت )1ت العدد 42ايردات دراساتت العلو  ارداراةت الم لّد  -الدايلية

ماةمتتتتة ايعمتتتتال والماةمتتتتة الحلوميتتتتة بتتتتدول  (. المع فتتتتة ال داراتتتتة لتتتتدم الويتتتتادات فتتتتي1995اوستتتت ت درواتتتتش ) -

 .47ارمارات الع بية: دراسة ميداييةت الم لة الع بية للعلو  ارداراةت الم لد الثالثت العدد 
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(. ملويتتتتتات التتتتت  اع الوجتتتتتدايي وعاليذهتتتتتا بمهتتتتتارات ات تتتتتاظ 2013رئلت رامتتتتتد متتتتت ئول & الستتتتتيدت محمتتتتتد ستتتتتيد ) -

 (.272-224العدد ال ابع والثالثوات )  –الو ارت  لية الذ بيةت الم لة الذ بواة 
 

 ثانياً: المراجع األج بية 

 Bitner, C. E. (2013). Exploring the relationship between work-climate of police 

departments and officer performance at work (Order No. 3589484). Available from 

ProQuest Dissertations & Theses Global. (1428384464) 

 Braziel, C. (2011). Analysis of cross-cultural leadership competencies for united 

states military leaders: A study of united states military security assistance officers 

in cairo, egypt (Order No. 3466604). Available from ProQuest Central; ProQuest 

Dissertations & Theses Global. (885137338). 

 Chandler, L. S. (2011). Examining air force officers' perceptions: Leadership skills, 

functional competence, and organizational performance (Order No. 3455109). 

Available from ProQuest Dissertations & Theses Global. (866676099). 

 Coleman, T. G. (2006). A study of strategic management and performance 

measurement in canadian police organisations (Order No. MR20201). Available 

from ProQuest Dissertations & Theses Global. (305279593).  

 Connelly, M. S., Gilbert, J. A., Zaccaro, S. J., Threlfall, K. V., & Marks, M. A. 

(2000). Exploring the relationship of leadership skills and knowledge to leader 

performance. Leadership Quarterly, 11(1), 65-86.  

 Costin, D. E. (2008). Essential leadership competencies for U.S. air force wing 

chaplains (Order No. 3357128). Available from ProQuest Dissertations & Theses 

Global. (304461523). 

 Gottschalk, P. (2007). Predictors of police investigation performance: An empirical 

study of norwegian police as value shop. International Journal of Information 

Management, 27(1), 36. 

 Gottschalk, P., & Solli-Sather, H. (2007). Computer Information Systems as 

Determinants of Police Investigation Performance: An Empirical Study. The Journal 

of Computer Information Systems, 47(3), 45-59. 

 Harris, W. E. (2014). Examining the relationship between police officer education 

and job performance (Order No. 3625852). Available from ProQuest Dissertations 

& Theses Global. (1556660501). 

 Indrayanto, A., Burgess, J., Dayaram, K., & Noermijati. (2014). A case study of 

transformational leadership and para-police performance in indonesia. Policing, 

37(2), 373-388. 

 Li-Ren, Y., Hsiu-Feng Yen, & Yu-Fu, C. (2012). A framework for assessing 

impacts of leadership competency on police project performance. Policing, 35(3), 

528-550. doi:http://dx.doi.org/10.1108/13639511211250785 

 Pullen, W., C.P.T., & Gallant, W. (2009). Embedding HPT: Improving police 

performance by implementing human performance technology in the Royal 

Canadian Mounted Police. Performance Improvement, 48(3), 7-12.  

 Rouco, C. (2014). Identification and development of leadership competences in the 

different organizational levels: Portuguese military context. Paper presented at the 

237-247. 



Journal of Environmental Studies and Researches (2016) 
 

 

250 

 

 Savoie, J. H. (2009). Police leadership: Should we develop leadership competencies 

in recruits?(Order No. MR52155). Available from ProQuest Dissertations & Theses 

Global. (305159374).  

 Shea,Thomas A., I.,II. (2015). Required leadership competencies for the police 

executive: A validation study that considers the subordinate perspective (Order No. 

3730745). Available from ProQuest Dissertations & Theses Global. (1734108045).  

 Tian, J., Miao, D., Xu, Y., & Yang, Y. (2009). THE LEADERSHIP 

COMPETENCY MODELING OF MILITARY ACADEMY CADETS. Social 

Behavior and Personality, 37(4), 525-537.  

 Weaver, J. S. (2008). Comparing leadership competencies of U.S. army generals and 

U.S. army civilian senior executives: A case study (Order No. 3331427). Available 

from ProQuest Dissertations & Theses Global. (304822073).  

 Webb, D. W. B. (2007). The efficacy of the use of competency-based frameworks to 

improve police performance (Order No. 3264367). Available from ProQuest 

Dissertations & Theses Global. (304756199).  

 

 


