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 ملخص الدراسة:

في  هدفت الدراسة إلى إختبار العالقة بين القيادة التحويلية وإدارة المواهب

في  هاالتعرف على أبرز التحديات التي تواجهو ،القيادة العامة لشرطة إمارة الشارقة

تقديم مجموعة من اإلرشادات التي يمكن أن تساعد القادة وكذلك  ،منيةالمؤسسات األ

واالرتقاء  منية في استغالل إدارة المواهب في تطوير تلك المؤسساتفي المؤسسات األ

 بها.

القيادة التحويلية ن هناك تأثير ذو داللة إحصائية ومعنوية بين أوأثبتت الدراسة 

عالقة كما أثبتت الدراسرررة وجود  ،في القيادة العامة لشررررطة الشرررارقة إدارة المواهبو

إدارة مؤشرررررررات بين القيادة التحويلية و إرتباط كبيرة جداً، وكذلك درجة تأثير جيدة

تنميررة وتطوير  –على الموهبررة الحفررا   –اسررررررتقطررار واختيررار الموهبررة ) المواهررب

وكانت أعلى درجات اإلرتباط والتأثير في الحفا   (احالل وتعاقب الموهبة -الموهبة

وهبة، وكذلك كانت أعلى نت أقلها في الختيار واسررررررتقطار المعلى المواهب، ببنما كا

شرررررر واهب فيما يتعلق بمؤملؤشررررررات القيادة التحويلية ودارة ادرجات اإلرتباط بين م

 فيما يتعلق باآلثار الفكرية.ين العاملين وكانت أقلها تمك

الهتمام بعملية اوقدمت الدراسررررررة مجموعة من التوهرررررريات أهمها  رررررررورة 

التحفيز اإللهامي في المنظمات األمنية وتشرررررجيز المزيد من النقا  حول المشررررركالت 

المنظمات القديمة التي واجهت المنظمة وذلك إليجاد أسرراليب جديدة لحلها، كما تحتا  

ومناقشرررتهم فيما يودون  ،في تحديد مشررركالت العمك وكيفية حلهاالمو ف اشرررراك  إلى

للمو فين أو عن التقرردير المعنو  المنظمررة تترراخر تحقيقررف في حيرراتهم العمليررة وأال 

لقيادات في المنظمات األمنية تحتا  اإلى المشرررراركة اكما أن  حال اإلجادةالعاملين في 

، عليهم للعاملين لما لها من أثر نفسرررري كبير ناسرررربات االجتماعيةالمفي المجامالت أو 

 .وبحاجف إلنشاء مركز لتقوميم اآلداء وكذلك وحدة لرعاية الموهوبين

 الكلمات المفتاحية 

 تمكين العاملين –حوكمة المنظمات األمنية  -التحويليةالقيادة  –إدارة المواهب 
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Abustrct: 

This study aimed to examine the relationship between 

transformational leadership and talent management in the Sharjah 

Police General Headquarters, to identify the most prominent 

challenges that it faces in security institutions, as well as to provide a 

set of guidelines that can help leaders in security institutions to exploit 

talent management in developing and advancing these institutions 

The study proved that there is a statistically and morally 

significant effect between transformational leadership and talent 

management in the Sharjah Police General Headquarters. The study 

also demonstrated a very large correlation relationship, as well as a 

good degree of influence between transformational leadership and 

talent management indicators (attracting and selecting talent - 

preserving talent - developing and developing Talent - replacement 

and succession of talent) and the highest degrees of correlation and 

influence in the preservation of talent, while Panama was the lowest 

in the selection and recruitment of talent, as well as the highest degree 

of correlation between indicators of transformational leadership and 

talent management in relation to the employee empowerment 

indicator and the lowest was in relation to intellectual effects. 

The study presented a set of recommendations, the most 

important of which is the need to pay attention to the inspirational 

motivation process in the security organizations and encourage more 

discussion about the old problems that faced the organization in order 

to find new methods to solve them, and the organizations also need to 

involve the employee in identifying work problems and how to solve 

them, and discussing with them what they would like to achieve in 

their working life The organization should not delay the moral 

appreciation of the employees or workers in the event of mastery, as 

the leaders of the security organizations need to participate in the 

courtesies or social events for the workers because of their great 

psychological impact on them, and they need to establish a 

performance evaluation center as well as a unit for the gifted. 

 

key words 

Talent management - Transformational leadership - 

Governance of security organizations - Empowerment of employees. 
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 المقدمة  أوالً:

خصوهاً مز بداية  ،فر ت ثورة المعلومات واالتصاالت خالل العقود االخيرة

عمك المنظمات اإلدارية خاهة التي تعنى تحديات عديدة على  القرن الحاد  والعشرين

تطور الفكر اإلدار  حيث أهبح دى التغير السريز إلى أولقد  بتقديم ال دمات العامة،

ينظر إلى العنصر البشر  ليس على أنف أيد عاملة فقا، وإنما باعتباره مصدر للمعرفة 

  واإلبداع الذ  يمثك محور أ  عمك إدار .

يزة واالحتفا  بها وتنميتها أهبحت إدارة الكفاءات البشرية المتموبالتالي فقد 

، وذلك في ال اهةوالعامة أجك تحقيق النجاح والتفوق للمؤسسات ية قصوى من أولو

إدارة المواهب من هنا فقد أ حت وتلك الثورة،  ك المنافسة الشرسة التي أوجدتها 

البشرية على رأس أولويات وأهداف المؤسسات من أجك تحقيق ميزة تنافسية جيدة في 

 .مجالها

المواهب واإلبداع في العمك  همية الكبيرة لمو وع إدارةعلى الرغم من األ

تمتز من الناحية األكاديمية بعدد قليك وغير كاف من الدراسات ياإلدار ، إال أنف 

ً ما يتعلق بالدراسات العربيةواألبحاث العملية  وهو ما يرفز من األهمية  خصوها

 العلمية لمثك تلك الدراسات التي تمثك اتجاه جديد في طبيعة وبيئة ومحتوى العمك

 (1) ار .اإلد

تعد المؤسسات األمنية من المؤسسات بالغة األهمية والتي تتنوع من جانب آخر 

ما يميزها عن غيرها من  يوجدحيث  ،مجاالت عملها وهو ما يعطيها خصوهية كبيرة

مؤسسات األعمال، وذلك لتعامك القيادات فيها مز العديد من المسائك والقضايا الحساسة 

 .باقي المنظمات مية، وهو ما يجعك بيئة العمك فيها ت تلف عنمن الناحية األمنية وال د

القيادة التحويلية دور كبير في توحيد األفراد ذو  النزعات الفردية في تلعب و

                                                           

انظر، هالح حامد الحربي، نبيك محمد خليك، العالقة بين ممارسات إدارة المواهب ونواتجها بالتطبيق على ( 1)

، المجلد 2طقة تبوك، مجلة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة الشارقة، العدد البنوك السعودية بمن

 .151ص  ،2019، ديسمبر 16
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عمك جماعي مشترك وهو أكثر ما تحتاجف المنظمات األمنية حيث تتميز عادة بالعمك 

  بروح الفريق والعمك على تحقيق أهداف عليا.

ً فيما يتعلق أن أهوبما  م ما تطرحف التحوالت في إدارة المنظمات خصوها

بالموارد البشرية هو النزوع نحو إدارة المواهب، فإن المؤسسات األمنية أكثر حاجة 

ً وأنها تتع امك مز مو وعات تتعلق بحفظ إلى التكيف مز تلك التحوالت خصوها

المواطنين وأمنهم من ومواجهة م تلف أنواع التغيرات التي تؤثر على حياة األ

وسالمتهم وتوفير ال دمات لهم، وتعتبر القيادة التحويلية أكثر أنماط القيادة قدرة على 

التعامك مز المتغيرات والبحث عن القدرة على التكيف مز البيئة المتحولة وهو ما 

  يجعلها أقرر األنماط القيادية رؤية إلدارة المواهب.

التحويلية على إدارة المواهب في إحدى  تبحث هذه الدراسة في أثر القيادة

القيادة العامة لشرطة وهي  ،المؤسسات األمنية في دولة اإلمارات العربية المتحدة

التعرف على كيفية تعامك ذلك النما من القيادة مز إدارة حاول الباحثان  الشارقة حيث

ن التوهيات المواهب، وأهم التحديات التي تواجهها في سبيك ذلك، وتقديم مجموعة م

   .مارة الشارقةالقيادة العامة لشرطة إغاللها بشكك عملي في تطوير التي يمكن است

  المشكلة البحثية ثانياً:

دارية واألمنية والبحث عن في  ك التطورات المتالحقة في بيئة األنظمة اإل

 في إدارة تلك التطورات ومحاولة التكيف معها بشكك إحترافي، تظهرالناجعة  السبك

الحاجة إلى تطوير المورد البشر  ومحاولة استغاللف لتحويك التحديات الناتجة عن تلك 

 تطور واالستدامة.دفعها نحو النمو الت التحديات إلى فرص وتحقيق ميزة تنافسية لها

، من المسائك بالغة األهمية التي وتعتبر عملية إدارة المواهب في الوقت الراهن

ل إلى مرحلة وفي سبيك سعيها نحو التفوق والوهيثة الحدالمؤسسات  اتراهن عليه

ك اإلبداع، في التعامك مز التطور الهائك في تكنولوجيا المعلومات احمتقدمة من مر

ووجود حاجف ملحة الستكشافها وتنميتها تلك المواهب  واالتصاالت باإل افة إلى ندرة

 واالحتفا  بها.
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كثر أنماط أالقيادة التحويلية من  اعتبار تأتي المفارقة من أنف على الرغم منو

ية والت الداخلية وال ارجالقيادة قدرة على إدارة البيئات المتغيرة ومواجهة التح

ية  صوهالتي تتمتز بمنية لمؤسسات األاألمر يزداد هعوبة بالنسبة لللمنظمة، إال أن 

تنف كبيرة تكحساسية ، حيث تتميز تلك المؤسسات بكبيرة ت تلف عن باقي المنظمات

 ،إلى مزيد من التحفظ والسريةالمستمرة حاجتها ، خصوهاً ما يتعلق بطبيعة عملها

ومن هنا تنشأ  المؤسسات، ن غيرها منعوالتعامك مز األوامر بشكك أكثر هرامف 

شفافية ما يتيحف نما القيادة التحويلية من التي تحاول التوفيق بين المشكلة البحثية 

بتكار، وما تحتاجف المنظمات األمنية من هرامة وحرية ومزيد من التفويض واال

ظومات األمنية من إقرار وتدعيم نوتحفظ، فكيف يستطيز نما القيادة التحويلية في الم

مشكلة  تل صإدارة المواهب في  ك ال صوهية التي تتمتز بها تلك المنظات، وت

 في التساؤل البحثي التالي:الدراسة 

ى إدارة المواهب في المؤسسات األمنية مز التطبيق على ما هو أثر القيادة التحويلية عل

 شرطة إمارة الشارقة؟

 ومن هذا التساؤل تنبز مجموعة من التساؤالت كالتالي:

 الشارقة؟إمارة ما القيادة التحويلية في القيادة العامة لشرطة توفر ن مدى ما -

 ية في اإلمارات؟ هك للقيادة دور في التوجف نحو إدارة المواهب في وزارة الداخل -

 االحتفا  بالمواهبة لشرطة الشارقة في القيادة العامالقيادة التحويلية تستطيز  كيف -

 ؟وتطويرها وتنميتها

 ؟ إدارة المواهب في القيادة العامة لشرطة الشارقة دخالما هي أهم احتياجات إ -

ً ثالث  : أهمية الدراسة ا

كن تو حيها من الدراسة ويم همية تلكأتبرز  التي النقاط من مجموعة هناك

 يتناول الجانب العملي كما يلي: :والثاني ،يتناول الجانب العلمي :ولتجاهيبن األاخالل 
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 : العلمية األهمية -أ

 ،التحوالت من الكثير  هور والعشرين الحاد  القرن بدايات مز اإلدارة مجال شهد -

هو ما نجم عنف بروز مفاهيم تحوالت ووال الجديدة االتجاهات من عدد إلى أدت والتي

همها مفهوم رأس المال البشر  والفكر  وإدارة أيدة في كافة الحوقك العلمية ومن جد

  المواهب.

 صصين في تمام كبير من قبك الباحثين والمتباه المواهب إدارة مو وع يحظى -

قيادة مجال اإلدارة سواء العامة أو إدارة األعمال وذلك الرتباطف بعملية اإلبداع، و

  لم تلفة.عملية التحول اإليجابية داخك المؤسسات ا

 هي المواهب إدارة أن إلى والدارسين الباحثين تنبيف في كذلك الدراسة أهمية تأتي -

ارة رأس المال البشر  بشكك عام وتعتبر أفضك استثمار من المنظمات دإ من جزء

 سواء العاملة أو منظمات األعمال في ذلك المجال

 :العملية يةاألهم -ب

 إدارة عصر مز للتعامك المطلور التطور تحقيق إلى الم تلفة المنظمات تسعى -

 شر  الموهور والمبدع الذ  يستطيز التعامكرفة والتي تتطلب وجود العنصر البالمع

 .بشكك مثمر مز قيادتف في  ك التقنيات واآلليات الحديثة

المساهمة الفعالة في تطوير و ز  يمكن إلدارة المواهبتحاول الدراسة إثبات أنف  -

 السياسات وتنفيذها، وتصميم فرق العمك، وتحسين ال دمات التي تقدمها المؤسسات

يمكن من خالل التوجهات القيادية الجيدة تقديم أفكار جديدة ومبتكرة أثر بحيث 

  جودة وأقك تكلفة في العمك.
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 الدراسة: نموذجرابعاً: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 أهداف الدراسةاً: خامس

الدراسة شكك أساسي إلى إختبار العالقة بين القيادة التحويلية وإدارة  هتهدف هذ

المواهب في القيادة العامة لشرطة إمارة الشارقة ومن هذا الهدف الرئيسي تنبثق 

 مجموعة من األهداف الفرعية كما يلي:

نظر الدراسات األمنية وجهة  منتحديد اإلطار النظر  لمفهوم إدارة المواهب  -

دارة المعرفة إدارة المعاهرة، ويرتبا بشكك كبير باره مفهوماً حديثاً من مفاهيم اإلباعتب

 ورأس المال الفكر . 

منية دارة المواهب في المؤسسات األإالتعرف على أبرز التحديات التي تواجف  -

 االقيادة التحويلية

  )المتغير المستقل(

  الحافز اإللهامي   -التأثير الكاريزمي -

 االعتبار الفرد  -      اآلثار الفكرية -

 تمكين العاملين -

 إحالل وتعاقب الموهبة

 تطوير وتنمية الموهبة

 الحفاظ على الموهبة

استقطاب واختيار 

 الموهبة

 إدارة المواهب 

 )المتغير التابع(
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 ومحاولة التعرف على طرق مواجهتا والتغلب عليها.

 القيادة التحويلية مز إدارة المواهب كأحد روافد إدارةتقديم رؤية لتعامك ة محاول -

 ورأس المال الفكر  في المؤسسات األمنية. المعرفة

إدارة  استغالل منية فيالقادة في المؤسسات األ ةساعدم من خاللها يمكنرؤية تقديم  -

 واالرتقاء بها. المواهب في تطوير تلك المؤسسات

 الدراسةسادساً: حدود 

 وفيما يلي توضيح لحدود الدراسة: 

بداية وحتى  2020فترة الربز األخير من عام تتمثك الحدود الزمنية في زمنية: حدود  -أ

 . 2021عام 

في دولة اإلمارات من األ مكانية: تركز الدراسة بشكك أساسي على قطاعحدود  -ر

 العربية المتحدة وباالخص القيادة العامة لشرطة الشارقة.

ن في القيادة العامة لشرطة يالمدني بشرية: تتمثك الحدود البشرية في العاملينحدود  - 

 .بدولة اإلمارات العربية المتحدةإمارة الشارقة 

 سابعاً: مفاهيم الدراسة

 تناولت الدراسة مفهومين أساسيين كما يلي:

 ة التحويليةادمفهوم القي (أ)

تف على التأثير في سلوك وقدرالقائد  تعرف القيادة التحويلية على أنها رغبة

ثر وعياً ومعرفة بالمهام المطلوبة منهم وكذلك دفز التابعين لمزيد كوجعلهم أ التابعين لف

من االهتمام بمصالح المنظمة التي ينتمون إليها، من خالل تنمية معارفهم ومهاراتهم 
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 (1) للقيام بالمهام المطلوبة منهم بدرجة عالية من الكفاءة.

 حدد مفهوم القيادة التحويلية إجرائياً من خالل األبعاد التالية:ويت

  التأثير الكاريزمي -

  الحافز اإللهامي -

 اآلثار الفكرية -

 االعتبار الفرد  - 

 تمكين العاملين -

 إدارة المواهب (ب)

ال اهة بالمنظمة والتي نشطة مجموعة من األ" بأنها إدارة المواهب تعرف 

لمو فين الحتفا  واستدامة اوتطوير وتحفيز واستقطار بإهتم بشكك أساسي ت

المستقبك، في الوقت الحالي وفي تحقيق أهداف المنظمات وذلك من أجك  ،الموهوبين

 (2) .لها بين المنظمات األخرى" تحقيق ميزة تنافسيةوبهدف 

 المواهب إجرائياً من خالل األبعاد التالية: ةويتحدد مفهوم إدار

 ار الموهبة.استقطار واختي -

 تنمية وتطوير الموهبة. -

 الحفا  على الموهبة. -

 إحالل وتعاقب الموهبة. -

                                                           

ر سليمان الجمك، درجة ممارسة القيادة التحويلية وعالقتها باالغترار التنظيمي من وجهة نظر رؤساء يم( س1)

في محافظة ال ليك، مجلة الدراسات المستدامة، مؤسسة الدراسات األقسام في مديريات التربية والتعليم العالي 

 .4، ص 2020، 3، العدد2المستدامة، المجلد

، القاهرة: مركز ال برات المهنية لإلدارة التنفيذية ال طا إلى االستراتيجية من بالعمليات اإلدارةطارق إلياس، ( 2)

 .227-226ص ص ، 2019بميك، 
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 ثامناً: منهجية الدراسة

استيفاء متطلبات وذلك من خالل على المنهج الوهفي التحليلي  انالباحث اعتمد 

مقترحات تساعد في تعزيز واقز تقديم و ،النظر  والميداني فالبحث العلمي في جانبي

 : كالتالي لشرطية إمارة الشارقةقيادة العامة ال اإلدارات في عمك

تو يف األطر كيفية لى الفكر اإلدار  وإ انالباحث زرج الدراسة النظرية : -أ

 التي تعد مرجعية في مجال االختصاص من المصادر اآلتيف :

 الكتب والمراجز العربية واألجنبية . -

 رة .الرسائك واألطاريح المنشورة وغير المنشو -

 اإلبحاث العلمية المحكمة والمنشورة في دوريات علمية معتبرة. -

 االستفادة من شبكة المعلومات الدولية. -

على استمارة استبيان لجمز المعلومات  انالباحثعتمد يالدراسة الميدانية : س -ر

 تيها التي تقول واختبار هحة فر اها في دراستهتعلى  وء المتغيرات التي حدد

 إدارة المواهب. على لقيادة التحويليةثر لأبوجود 

 ً  الدراسة:: فروض تاسعا

ومجموعة من الفروض الفرعية التي  تنقسم فروض الدراسة إلى فرض رئيس

 يتناول كال منها أحد متغيرات الدراسة كما يلي:

 : األول الفرض الرئيس

لقيررررادة ا نمررررا عالقررررة ذات داللررررة إحصررررائية ومعنويررررة بررررينتوجررررد ال  (1)

 في إدارة شرطة إمارة الشارقة. ارة المواهبالتحويلية وإد

 وينبثق عن هذا الفرض مجموعة من الفروض الفرعية كما يلي:

 ،وجررررد عالقررررة ذات داللررررة إحصررررائية ومعنويررررة بررررين القيررررادة التحويليررررةتال  -أ

 الشارقة. واستقطار المواهب في اإلدارة الشرطية إلمارة

 ،برررين القيرررادة التحويليرررةوجرررد عالقرررة ذات داللرررة إحصرررائية ومعنويرررة تال  -ر
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 واالحتفا  بالمواهب في اإلدارة الشرطية إلمارة الشارقة.

 ،وجرررد عالقرررة ذات داللرررة إحصرررائية ومعنويرررة برررين القيرررادة التحويليرررةتال  - 

 وتنمية وتطوير المواهب في اإلدارة الشرطية إلمارة الشارقة.

، ويليرررة وجرررد عالقرررة ذات داللرررة إحصرررائية ومعنويرررة برررين القيرررادة التحتال  -د

 .القيادة لعامة لشرطة الشارقةواحالل المواهب في 

 الفرض الرئيس الثاني:

القيادة التحويلية أبعاد وجد عالقة ذات داللة إحصائية ومعنوية بين تال   (2)

 - االعتبار الفرد  - اآلثار الفكرية -الحافز اإللهامي  -التأثير الكاريزمي )

 .يادة لعامة لشرطة الشارقةالقالمواهب في  إدارةوتمكين العاملين( 

 الدراسات السابقة:اً: عاشر

دبيات السابقة التي تناولت مو وع باستعراض أهم األ انالباحثقوم يفيما يلي س

  وإدارة المواهب: القيادة التحويلية

 

 الدراسات العربية: (1)

 (1)( 2020دراسة ) سماللي، -

منظور فاهيمية والو يفية لبشكك أساسي إلى تحديد األطر الم الدراسةهذه ت هدف

تحديد ووذلك في إطار فهم شامك لو يفة تنمية إدارة المواهب، البشرية،  ،الموارد

 أنشطتها وسياساتها وقدرتها على التوسز في المستقبك  من أنشطة حقك اإلدارة.

توهلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أهمها التوكيد على أن تنمية و

تمثك عملية متكاملة تعتمد بشكك أساسي على عملية التعلم، التي من الموارد البشرية 

                                                           

إلطار المفاهيمي والو يفي لتنمية المواهب وفق منظور تنمية الموارد البشرية، المجلة يحضية سماللي، تحليك ا( 1)

 .2020، جوان، 5الدولية لألداء االقتصاد ، الجزائر: جامعة أمحمد بوقرة بومرداس، العدد 
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خاللها يتم إكسار العنصر البشر  مجموعة من المهارات والقدرات التي تؤثر بشكك 

 إيجابي على مستوى أدائف في الفترة الحالية وفي المستقبك. 

 (1)( 2020دراسة )الرحاحلة، 

ب على رأس المال الفكر  في ارة المواهأثر إد بالتحليك اختبارراسة الدتناولت 

البنوك التجارية في األردن، وانطلقت مشكلة الدراسة من انتقال المنظمات في  ك 

االقتصاد المبني على المعرفة من االهتمام باألهول الملموسة إلى غير الملموسة، 

 أثر إلدارة المواهب بأبعادها)جذر كالدراسة إلى نتيجة مؤداها أن هنا توتوهل

المواهب( على رأس المال استدامة  -تطوير المواهب  -توجيف المواهب -المواهب 

وهت الدراسة بضرورة تطوير مواهب العاملين في البنوك التجارية أو ،الفكر 

وذلك من خالل و ز نظام عادل وشفاف للحوافز المادية والمعنوية للعاملين،  ،األردنية

المال الفكر   ودعم رأس ،دارة المواهبو رورة تبني برامج مت صصة في تعزيز إ

لتكنولوجيا اعبر وسائك  دوات ومنها التواهك مز العمالءمن خالل مجموعة األ

 الحديثة. 

 (2) (2019دراسة )شياب، 

تطبيق استراتيجيات إدارة  عمدت تلك الدراسة بشكك أساسي إلى تحليك أثر

وأ هرت نتائج  ،ألردنافي من العام ب على األداء المؤسسي في جهاز األالمواه

ً تطوير الموهبة وإحالل  الدراسة وجود أثر الستراتيجيات إدارة المواهب خصوها

الموهبة على األداء المؤسسي بأبعاده الم تلفة )إدارة العمليات الداخلية والتطوير 

اهب في المؤسسي ور ا متلقي ال دمة(، وأوهت الدراسة بضرورة تفعيك إدارة المو

ً التركيز على استقطار أهحار الكفاءات  ام األردنيجهاز األمن الع خصوها

                                                           

نوك التجارية ( يزيد سمير عبدالكريم الرحاحلة، أثرإدارة المواهب في رأس المال الفكر : دراسة تطيبيقية في الب1)

 .2020األردنية، رسالة ماجستير، األردن: جامعة العلوم اإلسالمية العالمية، كلية الدراسات العليا، 

من العام داء المؤسسي في جهاز األستراتيجيات إدارة المواهب على األثر تطبيق اأ( محمد هالح محمد شيار، 2)

 ..2019ة، كلية األعمال، األردني، رسالة ماجستير، األردن: جامعة عمان العربي
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وال برات من المنتسبين الجدد في الجهاز، باإل افة إلى عقد دورات تدريبية من أجك 

تحسين أدائهم وإجراء المزيد من الدراسات على جوانب أخرى من استراتيجيات إدارة 

 المواهب . 

 (1)( 2019دراسة )األخضر، 

القيادة التحويلية في التي تميز سمات الختبار مدى توافر حاولت الدراسة ا

وأثر هذا النما من القيادة على التمييز التنظيمي، وتوهلت الدراسة إلى  ،المؤسسات

 -يالتحفيز اإللهام -المثاليسلوك )ال التي تتمثك في القيادة التحويلية الم تلفةأبعاد أن 

( لها أثر كبير وإيجابي على التميز العاملين نتمكي -االعتبار الفرد  -االستثارة الفكرية

التنظيمي، وأوهت الدراسة بضرورة دعم االتجاه نحو الممارسة الفكرية والعلمية 

 لنظرية القيادة التنظيمية في المؤسسات. 

 (2) (2018دراسة )محمود، 

تناولت الدراسة أثر التمكين اإلدار  على استراتيجيات إدارة المواهب، مز 

توزيز األدوية الكبرى العاملة في مصر، وانطلقت المشكلة  اتعلى شرك التطبيق

البحثية من عدم الفهم الكامك الستراتيجيات إدارة المواهب باعتبارها من أهم المداخك 

لتطوير المؤسسات، وتوهلت الدراسة إلى أن هناك أثر إيجابي للتمكين اإلدار  

لفة، وهو ما جعك الدراسة توهي واستراتيجيات إدارة المواهب بأبعادها الم ت

بضرورة االهتمام بالتمكين اإلدار  خصوهاً بأبعاد حرية االختيار والفعالية الذاتية 

 وهي األبعاد ذات التأثير الكبير في إدارة المواهب.  ،ومعنى العمك والتأثير والتدريب

                                                           

دراسة حالة مجمز  -( هياحي األخضر، دور القيادة التحويلية في تحقيق التميز التنظيمي بالمؤسسة االقتصادية1)

كوندور ببر  بوعريريج، رسالة دكتوراة، الجزائر: جامعة محمد بو ياف بالمسيلة، كلية العلوم االقتصادية 

 .2019والتجارية وعلوم التسيير، ، 

( طف إسماعيك محمود، أثر التمكين اإلدار  على استراتيجيات إدارة المواهب: دراسة ميدانية، المجلة العلمية 2)

 .2018، 1، العدد9سماعيلية، المجلد ة قناة السويس، كلية التجارة باإلللدراسات التجارية والبيئية، جامع
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 (1)( 2017دراسة )السعدي، 

ء واإلنتماء التنظيمي بالتطبيق تناولت الدراسة أثر إدارة المواهب على الوال

على القيادة العامة لشرطة دبي، وانطلقت الدراسة من أن الكثير من المنظمات في 

عالمنا العربي تفتقر إلى ثقافة االهتمام بإدارة المواهب، وأوهت الدراسة بضرورة 

لمواهب تعتمد على الجذر لدارة العامة لشرطة دبي بو ز استراتيجية قيام اإل

فظة والتطوير والتعاقب الو يفي، ويتم التنفيذ من خالل إعادة هيكلة إدارة والمحا

وتحديد الو ائف الرئيسية للقيادة العامة  ،الموارد البشرية لتتوافق وإدارة المواهب

 ،بشرطة دبي، وتحديث بطاقات وهف الو ائف وتحديد السمات السلوكية للموهوبين

 الحيوية بشرطة دبي .  وعمك دليك لها وخاهة الو ائف الرئيسية

 (2) (2016دراسة)الدبيسي، 

ا الم تلفة في تطوير هدهدفت الدراسة إلى التعرف على أثر إدارة المواهب بأبعا

 هرت نتائج أالقيادة الفاعلة ومدى تبني مجموعة طالل أبو غزالة لهذه االستراتيجية و

ت الدراسة عن توافر وكذلك كشف ،الدراسة أن تطبيق المجموعة إلدارة الموهبة مرتفز

الصفات القيادية في المجموعة كما أن جميز أبعاد إدارة المواهب لها أثر إيجابي في 

تطوير القيادة الفاعلة بداية من االحتفا  بالمواهب ثم التحفيز ثم االستقطار وأخيراً 

 التطوير.

وقدمت الدراسة مجموعة من التوهيات أهمها  رورة إنشاء دائرة خاهة 

المواهب تكون مهمتها استقطار المواهب وتحفيزهم وتطويرهم واالهتمام بهم بإدارة 

كما أوهت باجراء المزيد من البحوث حول ادارة المواهب وتطوير القيادة الفاعلة 

                                                           

راسة تطبيقية على القيادة دالء واإلنتماء التنظيمي: ( خالد عبدهللا شاعك السعد ، أثر إدارة المواهب على الو1)

، أكتوبر،  3، العدد9المجلد  ة، جامعة عين شمسن كلية التجارة،العامة لشرطة دبي، المجلة العلمية لالقتصاد والتجار

2017. 

ة على مجموعة هدى لطفي محمد الدبيسي، أثر استراتيجيات إدارة الموهبة في تطوير القيادة الفاعلة: دراسة حال (2)

 18-17، ص ص 2016طالل أبوغزالة، رسالة ماجستير، جامعة آل البيت، كلية إدارة المال واألعمال، 
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 ألهمية هذين المتغيرين في بناء المؤسسات.

   (1) (2015دراسة )الكعبي، 

 على عملية دة التحويليةخصائص القيااألثر الذ  تحدثف قامت الدراسة بقياس 

من وجهة  وذلك بأبعادها الم تلفةالتطوير التنظيمي في القيادة العامة لشرطة أبو بي، 

قد أثبتت الدراسة أن لتلك ال صائص دور كبير على عملية التطوير و ،نظر القادة

أن أكثر األبعاد التي كان لها دور هو الجاذبية الش صية  التنظيمي، ووجدت الدراسة

تمكين، وقد أوهت الدراسة أن تعمك القيادة العامة لشرطة أبو بي على تعزيز وال

المستوى الجيد الذ  تمارس بف القيادة التحويلية من خالل استعداد القادة بشكك أكبر 

ورات التدريبية وإقامة ور  العمك، لزيادة لدلإلعتراف باخطائهم عند اكتشافها، وعقد ا

 الثقافة السائدة لتحسين مستوى التطوير التنظيمي .  المعرفة بها وجعلها جزءاً من

 الدراسات األجنبية: (2)

 (2) (Abbas& Khan, 2020دراسة )

هدفت الدراسة إلى تحديد العوامك التي تتوسا بين أسلور القيادة التحويلية 

واالحتفا  بالمو فين الموهوبين، حيث يعتبر مو وع االحتفا  بالمواهب من القضايا 

وحاولت الدراسة تقديم دليالً إرشادياً للقادة اإلداريين في كيفية  ،في المؤسسات الجديدة

اسة أن هناك الت الهيكلية، وأ هرت الدردإدارة الموارد البشرية باست دام نمذجة المعا

قيادة التحويلية في االحتفا  بالمواهب باإل افة أنها تلعب دوراً كبيراً للتأثيراً إيجابياً 

، كما كشفت الدراسة عن أهمية التأثير نفسيةر ا الو يفي والملكية الفي تحقيق ال

المثالي للقائد الذ  يستطيز من خاللف أن يغرس الثقة والف ر في أتباعف ويجعلهم 

                                                           

دراسة تطبيقية  -محمد عبدهللا راشد الكعبي، مدى توافر خصائص القيادة التحويلية وأثرها في التطوير التنظيمي(1) 

 2015 لة ماجستير، األردن: جامعة مؤتف،ي، رسامن وجهة نظر القادة في القيادة العامة لشرطة أبو ب

(2)Khan, A., & Abbas, Q., Transformational Leadership Style and Talent Retention in 

Pakistani Banks: A Serial Multiple Mediation Model. Etikonomi: Jurnal Ekonomi, 

Vol.19, No.1, 2020. 
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يتجاوزن المصالح الذاتية وهو ما يؤثر بشكك جيد على مدة بقاء هؤالء األتباع في 

ما طالت مدة تدريب المو فين العمك لمدة أطول، ووجدت الدراسة كذلك أنف كل

على االحتفا   تهم فإن ذلك يكون لف أثر جيدوتطويرهم الذاتي واالستماع إلى مشكال

وكذلك عندما يحصك المو ف على فرص الترقيات في  ،بهم في العمك لفترة أطول

بيئة عمك جيدة وتشجيز من القائد على التفكير غير التقليد  وفرهة اقتراح أساليب 

   عمك.جديدة لل

 (1)( Kamil &Others, 2017دراسة )

هدفت الدراسة إلى استكشاف المواهب في الشركات الماليزية، ومدى تنفيذ 

ممارسات اإلدارة عليها، وتأثير الممارسات على مشاركة المو فين واالحتفا  بهم، 

البشرية في ست شركات  دروقام الباحث بعمك مجموعة من المقابالت مز مسئولي الموا

اليزية، وتوهلت الدراسة إلى المو ف الموهور هو السبيك لضمان النجاح التنظيمي م

ً في  ك المنافسة القوية الموجودة في األسواق، وأوهت  ،لتلك الشركات خصوها

الدراسة بضرورة خلق فرهة لتطوير استراتيجية إدارة المواهب وهو ما يؤد  إلى 

  و مو فيها.مجموعة من المزايا اإل افية سواء للشركة أ

 (2) (Onyango ,2015دراسة )

أن التطوير التنظيمي يعتمد على جودة القيادة واإلدارة  خلصت الدراسة إلى

وتطوير االستراتيجية  ،تكاربن موهبة المو ف  رورية لالذلك ألالفعالة للمواهب و

أسلور  التي تحدد ربحية وإنتا  المنظمة، لذلك سعت تلك الدراسة إلى تحديد العالقة بين

القيادة التشاركية وإدارة المواهب في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 

                                                           

(1)Kamil &Others, A study on the implementation of Talent Management Practice at 

Malaysia Companies, Asia journal of business and Management science, vol.1, No.4, 

2017. 

(2)Were P. Onyango, Effects of Transformational Leadership Styles on Talent 

Management: A Case of Micro, Small and Medium Size Enterprises in Migori County, 

Kenya, Journal of Poverty, Investment and Development, Vol.10, 2015. 
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ن هناك عالقة إيجابية بين أسلور أ في مقاطعة ميجور  في كينيا، ووجدت الدراسة

وأوهت بضرورة تبني المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  ،القيادة وإدارة المواهب

 .ك تعزيز إدارة المواهبأسلور القيادة التحويلية من اج

 التعليق على الدراسات السابقة:

 ة التالي:بعد تناول أهم االدبيات التي تناولت متغيرات الدراسة يمكن مالحظ

ويلية وإدارة المواهب خصوهاً التح القيادة بين العالقة تناولت التي الدراسات ندرة -

 طار الدراسات العربية.في إ

 .األمنية بالمؤسسات الدراسة  وعمو ربطت التي المصادر  عف -

 األكاديمي المستوى على سواء اإلدارة مجال فيجديد  اتجاه الدراسة مو وع يمثك -

 .منية تمثك أرض خصبة لهذا المو وعو التطبيقي، كما أن الدراسات األأ

أوهت العديد من الدراسات السابقة بضرورة إجراء المزيد من الدراسات واألبحاث  -

 المواهب وربطها بعمك القيادة ودورها. حول إدارة 

طار النظر  للدراسة الحالية وكذلك ادة من تلك الدراسات في تحديد اإليمكن االستف -

ناك لرغم من أن هعلى ا، و انالباحثعتمد عليها ديد أهم المؤشرات الفرعية التي سيتح

راسة الحالية ت تلف إال أن الد ،منيةقيادة التحويلية في المؤسسات األولت الدراسات تنا

 ،أمنيةة عن تلك الدراسات في تناول دور القيادة التحويلية في إدارة المواهب في مؤسس

 مقارنة مز الدراسة الحالية. الذ  ما زال يواجف تحفظات في بعض االنظمةوهو األمر 

 حادي عشر: محتويات الدراسة:

النظر  للدراسة طار خمسة أجزاء تناول الجزء األول اإلقسمت الدراسة إلى 

أما ومنهج الدراسة، الدراسة وأهدافها وأهميتها والدراسات السابقة، مشكلة من حيث 

من حيث التعريف، والمفهوم من وجهة  الجزء الثاني فتناول مفهوم القيادة التحويلية

وفي الجزء الثالث تناول  وأبعادها، ،نظر علم اإلدارة ونظرياتف، وأهميتها وأهدافها

من حيث التعريف والتطور وتصنيفها وخطواتها داخك مفهوم إدارة المواهب،  انالباحث
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ة زاربينما تناولت في الجزء الربز القيادة وإدارة المواهب بوالمؤسسات وأبعادها، 

الدراسة التطبيقية التي  انالباحثية، وأخيراً في الجزء ال امس أجرى الداخلية اإلمارات

وذلك من خالل التطبيق على  التحويلية وإدارة المواهبالقيادة فحص العالقة بين تقوم ب

 .قيادة العامة لشرطة الشارقةعينة من ال
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 المبحث األول:

 القيادة ونظريات علم اإلدارة  

 

بشكك أ  تنظيم مفهومان محوريان ورئيسيان في  يمثك كك من القيادة واإلدارة

ً است دامهما بشكك متبادل، ففي حين يدور مفهوم اإلدارة حول عا م، حيث يتم غالبا

كيفية التعامك مز الظروف المحيطة بالعمك، فإن مفهوم القيادة يدور حول التكييف مز 

التغيرات الحادثة في تلك البيئة، وبالتالي فإن المدير الجيد يعنى باألساس بتوفير البيئة 

ة من خالل الت طيا وتصميم الهيكك التنظيمي، والمراقبة المناسبة لعمك المنظم

، فإن القائد الجيد يعمك على خلق اتجاه معين للمنظمة من خالل رؤية مكوالتحكم في الع

االستعداد لمواجهة التحديات وهلها ألتباعف ويجعلهم يتبنونها ويجعلهم في أتم محددة ي

 (1)التي تنشأ في طريقهم لذلك. 

في الوقت الحا ر إلى زيادة معرفتها ووعيها بالبيئة وإحداث  تحتا  المنظمات

تغييرات تنظيمية واسعة من أجك البقاء والتطور، ومن هنا يصبح دور القادة أكثر 

االحتياجات البيئية  و وحاً، فهم من يستطيز نقك المنظمة نحو المستقبك، وإدراك

ومن هنا يطلق على هؤالء الجديدة، وتسهيك حدوث التغييرات المناسبة والمطلوبة، 

القادة قادة التحول، ويمكنهم تعزيز فهم المو فين وتحقيق العدالة، وتحسين نوعية الحياة 

تحسين في الثقافة التنظيمية وتحقيق ر ا الالعملية في المنظمة، وذلك من خالل 

المو فين وترسيخ الكرامة اإلنسانية وهو ما يؤد  إلى تطور المو فين ونموهم في 

نظمة، وفي المقابك فإن التمييز والظلم يضعف معنويات المو فين ويثبا عزيمتهم الم

 (2)ويقلك من إنتاجية أدائهم. 

وفي هذا العالم سريز التغير أ حت اإلدارة التنظيمية بالغة األهمية أكثر من 

                                                           

(1) Edurdo M., & Lacap J., The Role of Transformational Leadership on Employees 

Intention to Quiet, Journal of Business and Management, Vol 1, No. 2, 2018, P.39-40.  

(2) M Moradi Korejan, Hasan Shahbazi, An analysis of the transformational leadership 

theory, Journal of Fundamental and Applied Sciences, Vol.8, No. 35, 2016, P.453.  
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أ  وقت مضى، وتمثك عامك نجاح حاسم في المنظمات، وبالتالي فإن القادة ال يحتاجون 

لى إ هار قدراتهم ، وإنما يحتاجون أكثر إلى التعاون مز اآلخرين بغض النظر فقا إ

عرفوا كيفية التأثير في اآلخرين عن و يفتهم لتحقيق النتائج المرجوة، فيجب أن ي

 (1) ولية عن النتائج.ئ، وتحمك المستحفيزهم على العمكو

 أوالً: مفهوم القيادة

تم است دامها في العديد من مجاالت  يعتبر مصطلح القيادة من المصطلحات التي

ياسية والتجارية عمال الحربية والسعلى مر األزمان، فيست دم في األ السلوك اإلنساني

كاديمية وغيرها، لذلك فقد حظيت القيادة باهتمام بالغ من قبك الباحثين واالجتماعية واأل

لح قديم مصط ف ألوان العلوم وعلى الرغم من أن القيادةالمت صصين في م تل

ومعروف لدى جميز المجتمعات إال أنف ال يزال يتمتز بأهمية كبيرة في وقتنا الحا ر 

  خصوهاً في مجاالت العلوم اإلداراية.

ففي اللغة العربية تعود القيادة  ،التعريف اللغو  انالباحثتناول  ء ذ  بدء يادب

الدابَّة من أَماِمها ويَس وق ها  يَق ود  ويقال  نقيض السَّْوق، وهو القَْود  في لسان العرر إلى 

ه خلفف ،من أَمام والسَّْوق  من َخْلف فالقَْود   من َخْلِفها، وفي  وقاد البعيَر واْقتادَه معناه َجرَّ

 (2)"اْقتادوا َرواِحلَهم"حديث الصالة: 

قدرة على معاملة و امز جاءت القيادة بمعنى الزعامة أوفي قاموس المعاني الج

أو على التَّأثير في السُّلوك البشرّ  لتوجيف جماعة من النّاس نحو هدف  الطبيعة البشريّة

 .مشترك بطريقة تضمن بها طاعتهم وثقتهم واحترامهم وتعاونهم

وهي  Leadershipأما في اللغة اللغات األجنبية فتعود إلى الكلمة اإلنجليزية 

داء و يفة أوم بوتعني الزعيم أو القائد الذ  يق leaderتتكون من مقطعين األول 

فتعني النوعية او الكفاءة أو الفن في المحافظة على المهام، وكذلك  shipمحددة، أما 

                                                           

(1) M Moradi Korejan, Hasan Shahbazi, Op.Cit, p. 453. 

 .3370، ص 19مرجز سابق، المجلد  ( جمال الدين بن مكرم بن منظور،2)
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وهي تعني القيادة والقائد وفي اللغة  Fuhrung-fuhrerففي اللغة االلمانية ترجز إلى 

  (1) وهي تعني القيادة في المجال العسكر .Commandement الفرنسية 

نف ال يوجد إتفاق بين المت صصين والعلماء إالحية فنجد أما من الناحية اإلهط

والباحثين حول مفهوم ثابت ومحدد للقيادة حيث يعرفها البعض على أنها عملية يحاول 

فيها الش ص التأثير على مجموعة من األفراد في السعي لتحقيق األهداف الفردية 

اء الثقة طدرة على إعخرون على أنها القأوالجماعية والتنظيمية، في حين يعرفها 

والدعم لألفراد الذين يحتاجون إلى تحقيق األهداف التنظيمية، كما عرفت على أنها 

 (2)جك تحقيق أهداف المنظمة. أالعمليات التي تركز على التأثير على العاملين من 

 القيادة من وجة نظر علم اإلدارة:ثانياً: 

الدراسات اإلدارية، وفي  يحظى مو وع القيادة باهتمام كبير منذ القدم في

الوقت الحالي أهبح مو وع القيادة أكثر أهمية وذلك بسبب ما تواجهف المؤسسات من 

تحديات ومتطلبات باإل افة إلى إرتفاع المستوى الثقافي للعاملين، و هور اإلدارات 

المت صصة، وهو ما يجعك هناك حاجة ملحة إلى الش ص الذ  يقود المنظمة من 

مارسف، وليس من خالل السلطة، وتعتبر القيادة محوراً أساسياً لدى الذ  ي خالل التأثير

تحديد وهياغة من العوامك الرئيسية التي تسهم في  أ  عملية إدارية، حيث تعد

داخك المنظمات فهي فن التأثير والتأثر باالخرين،  العالقات الو يفية واإلدارية

المو فين لتحقيق أهداف  ر في سلوكويستطيز القائد بإمكانياتف ومهاراتف التأثي

  (3)المنظمة.

  اهرة القيادة اإلدارية،ولقد هيغت العديد من النظريات العلمية بغرض تفسير 

                                                           

القيادة العامة لشرطة  -منية في دولة اإلمارات العربية المتحدةفيان، واقز القيادات األسيفيان علي خليفة بن س(1) 

 .33، ص 2019، أكتوبر 111، العدد28طة، المجلد الشارقة، مركز بحوث الشر

أحمد منير دغار العتيبي، أثر القيادة التحويلية والقيادة التبادلية على اداء العاملين: دراسة ميدانية في فنادق   (2)

 .9، ص2019 كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية،ال مسة نجوم في األردن، رسالة ماجستير، جامعة آل البيت، 

سيف االدين  اهر الغرايبة، أثر القيادة التحويلية على سلوك الموطنة التنظيمية لدى العاملين في وزارة الداخلية   (3)

 .10، ص 2019األردنية، رسالة ماجستير، األردن: جامعة آل البيت، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، 
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التي من المهم  مجموعة من السمات باعتبارهالقيادة حيث تناولت بعض تلك النظريات ا

أخرى ، بينما  هرت نظريات قائدوهف باليما لكي  والضرور  أن تتوفر لش ص

ي حال تغير تلك الظروف فو  هر القائد،في حال توفرها  ظروف خاهةالعلى  تركز

نظريات أخرى من التركيز على الموقف الذ  يؤد  إلى  توقد انطلق، تغير القائد

ركزت بعض النظريات على  ،وأخيـراً  ، هور القائد، وأخرى ركزت على الهدف

 من العوامك،مجموعة محصلة قيادة تعتبر ، ويمكن القول أن الالتفاعليةالقائد طبيعة 

بينما  ،والقدرات مهاراتوالمعارف يجب أن يمتلك مجموعة من السمات والالقائد ف

يجب أن فالموقف أما يتوفر لديهم االستعداد واإلمكانيات، أن عة يجب امأفراد الج

 (1) .متداخلةالمتشابكة والتنظيمية البيئية والعوامك الظروف والمن مجموعة  يتضمن

جك تحليلها أنالت القيادة حظاً وافراً من الدراسات واألبحاث التي قامت من لقد و

و المنظمات أجتمعات بشكك عام ملعلى خصائصها وتأثيرها سواء في ا والتعرف

 ويمكن اإلشارة إلى تطور تلك النظريات فيما يلي:

 نظرية الرجل العظيم: -1

فالقادة بالطبيعة  ،يولدون وال يصنعون ينطلق أنصار هذه النظرية من كون القادة

في يظهرون رجال عظماء عبارة عن لقادة فا تؤهلهم للقيادة،التي مواهب يمتلكون ال

متوفرة ر يغومهارات قدرات ويبرز دورهم بسبب ما يراه فيهم األخرون من المجتمز 

هب مواوتؤكد تلك النظرية على أن تلك القدرات أوالسمات عبارة عن  في أقرانهم،

وهلوا إلى مكانة القادة الذين ويبرهنون على ذلك بأن ، حصلوا عليها بالوراثيةفطرية 

فطرية أو وراثية وليس بسبب بصفات  نتمتعوكانوا يالتاريخ اإلنساني  عالية على مر

قد وجهت انتقادات لتلك النظرية و ،تم ت طيطها لوهولهم لتلك المكانةبرامج  وأأعمال 

ويمكن تحديد  في هناعة القادةوإكتسار المعارف وال برات  لتعلمدور الالها همإبسبب 

                                                           

صف الثاني في الجهاز الحكومي في دولة اإلمارات دور القيادة اإلدارية في إعداد ال هاشم سعيد النعيمي،  (1)

 14.ص2005العربية المتحدة، رسالة دكتوراه، مصر: جامعة القاهرة ،
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 (1)  ات هذه النظرية فيما يلي:او إفترأأهم مقوالت 

 الرجال العظماء يملكون حرية اإلرادة المطلقة. -

يتمتز هؤالء القادة بالقدرة على تحديد ورسم مسارات التاريخ حا راً  -

 ومستقبالً من خالل كفاحهم.

زمات وبما يتوائم مز قادة بالقدرة على السيطرة على األيتمتز هؤالء ال -

 رؤيتهم.

 نظرية السمات: -2

إفتراض أن  علىتقوم سادت تلك النظرية حتى الحرر العالمية الثانية، و

مجموعة من الصفات الش ص الذ  يتمتز بوهف القائد يجب أن تتوفعر لديبف 

القدرة و والشجاعة الدهاءطنة والفالذكاء وومن أهم تلك الصفات: الش صية أوالسمات 

 اتمهارامتالكف الحسنة والظهور كقدوة لتعاون والحماس وواالستعداد لالحزم على 

، وهذه الصفات عادة غير مكتسبة حيث تؤكد نجازاللغوية والتقدير والمسئولية واإل

داخك الش ص، وال يستطيز الحصول ذات جذور عميقة النظرية على أن تلك الصفات 

واهتم الباحثين فيها بالتركيز على ، فتره وجيزة من التدريب واإلعداد ن خاللعليها م

 (2) .ائدتحديد سمات الق

ترى ت تلف هذه النظرية عن نظرية الرجك العظيم في أنها أكدت على أن و

، واختلف الباحثين داخك هذه النظرية حول وراثيةأنها القائد ليست بالضرورة سمات 

ات التي يجب توافرها للش ص حتى يوهف بالقيادة فذهب تحديد كم ونوعية السم

قدرة على االهتمام موالوالنزاهة،  ،أهم تلك السمات الصحة الجيدةالبعض إلى أن 

والوالء للجماعة، ومنهم والقدرة على فهم األشياء والمواقف و الحكم عليها، باألخرين 

فسية السلوكية السوية، والثقة الش صية القوية الن ،هم تلك السمات القياديةأمن يرى أن 

                                                           

 24محمد عيبدهللا راشد الكعبي، مرجز سابق، ص   (1)

(2) Henry,L.,Stephen,J.& John,R. Manging Organizational Behavior,Black Well 

Pub.N.Y.,1994.p501 
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بالنقس والقدرة على التعرف على األخرين وميولهم وهناك من ركز على سمات الذكاء 

ومن ناحية أخرى هناك من اهتم بالقدرة على تلطيف مناخ التعامك وحسن التعامك بين 

 (1) القائد والجماعة.

 :يةسلوكال اتنظريال -3

بداية حركة  هتمام بالقيادة كان مزبداية اال يرى أهحار هذه النظرية أن

العالقات اإلنسانية في اإلدارة حيث تحول اهتمام المت صصين في مجال اإلدارة إلى 

التحول هو النتائج غير  الً من عنصر الجهد، وكان سبب ذلكعنصر السلوك بد

حيث  لت التي كانت سائدىة وقتذاك،  بحاث ونظريات القيادة اإلداريةالمر ية أل

القيادة ترتكز على سمات القائد وخصائصف حتى أربعينيات القرن العشرين،  نظرية

سلوك القائد  تحليكوذلك لسلوك عنصر الدراسة ومنذ بداية ال مسينيات بدأت محاوالت 

لعديد من علماء النفس السلوكيين بالجانب السلوكي في وجاء ذلك بعد اهتمام ا ،الفعلـي

 (2) :يد فاعلية القائد في محورين أساسيينارتكزت فلسفتهم في تحد، والقيادة

 وأمكان القائد التركيز على ذلك من خالل و توجيف المهام:المحور األول خاص ب -

قوم بها ي من خالل أنشطةالنجاز العمك مز أدائها بجد وذلك وذلك مركزه في المنظمة 

وتقييـم مة، المهوات اذ القرارات  ،وتوزيز األدوار ،تنظيم العمكبنفسف ومن أهمها 

 ..الخ..والتركيز على اإلنتا  . العمك، تنفيذشراف على واإل ،األداءومتابعة 

القائد أو المدير انفتاح هو يشير إلى مدى و توجيف المو فالمحور الثاني وهو خاص ب -

أو التابعين لف، العاملين معف مز الثقة واإلحترام المتبادل وقدرتف على تقديم مزيد من 

زهم يحفعلى ت قدرتفا، وإشباعهوإهراره على  صدق في متابعة حاجتهموإشعرهم بال

  .االهتمام بأهداف المنظمةفيما بينهم، ودفعهم إلى  تواهك واالرتباطعلى ال

                                                           

دراسة ميدانية، رسالوة ماجستير، الجزائر:  -أثر القيادة التحويلية على االلتزام التنظيميماء بن قدور، شي )1 (

 33-32، ص ، 2019جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، 

(2)Daniel, F. & Hugh, J. Managing individual & Group behavior in organization, Mc 

Graw-Hill Comp, N. Y.,1996.,p 296   
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 نظرية الموقف: -4

وقامت عك ،  هرت المدرسة الموقفية مز بداية خمسينيات القرن العشرين

ك عن القيادة اإلدارية التي تعتقد إفتراض أساسي مؤداه رفض المقولة السادئة أنذا

بوجود بسمات ش صية عامة للقائد، ولكنها أكدت على ارتباط القيادة ليس بالسمات 

ولكن بالموقف، فسمات القائد تظهر وقت المشكالت حيث تتجلى قدرتف على معالجة 

 (1). المواقف التي تواجف التنظيم

 النظرية التفاعلية:-5

ية بعد االنتقادات الكبيرة التي وجهت للنظريات جاء  هور النظرية التفاعل

اولت تلك النظرية التوفيق تفسير  اهرة القيادة اإلدارية، وحوالتي تناولت  ،السابقة لها

السمات، حيث ترى تلك النظرية أن القيادة نظرية بين كال من النظرية الموقفية و

 (2) راد الجماعة.تعتمد على قدرة القائد في التفاعك مز أفالناجحة هي التي 

التكامك والتفاعـك  هو رهن درجة هور القيادة ه النظرية أن وأكد أهحار هذ

 (3) حددات األساسية التالية:بيـن عـدد مـن الم

 .ائدالق ش صية -

 خصائصهـاأفرادها وو الجماعـة طبيعة -

 الجماعة  أفراد بين العالقات -

 الموقف. -

  .البيئة -

 :نظرية القيادة التبادلية-6

                                                           

عبيد السبيعي،األدوار القيادية لمدير  التربية والتعليم في  وء متطلبات إدارة التغيير،رسالة دكتوراه غير   (1)

 2009جامعة أم القرى،السعودية. منشورة،

 عة القاهرة،القاهرة،الطبعة الثانية،جام2005عطية حسين أفند ،مبادئ اإلدارة،  (2)

 .87، ص 1996، ي للفكر اإلسالميمالقاهرة،المعهد العال عبد الشافي أبو الفضك،القيادة اإلدارية في اإلسالم،  (3)
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وتنطلق تلك مز بداية السبعينات من القرن العشرين، هذه النظرية  هرت 

ادية ومعنوية حوافز م، وهي العملية التي يقدم فيها القائد عملية التبادل النظرية من

ألداء، مرتفعة من امستويات وذلك بهدف أن يقوموا هم في المقابك بتقديم  ،للمو فين

لهذه سلفاً  محددةود معايير وأسس محدده وجأن نجاح عملية التبادل تلك تتوقف على و

 (1) التبادل.

 عاملين أساسيين،يعتمد باألساس على القائد التبادلي يرى كويزر وبوزنر أن و 

اإلدارة  أة المرتبطة بظرف أو موقف معين، أما العامك الثاني فهواألول هو المكاف

 (2) .مرتدة العكسية وهي عبارة عن النقد التصحيحي من خالل التغذية ال باالستثناء

 :نظرية دورة حياة القائد -7

دار  المناسب ي تلف بدرجة إختالف تنطلق هذه النظرية من أن السلوك اإل

ها في تحديد النضج وبالتالي تتوقف القيادة على قدرتالنضج الو يفي للمرؤوسين، 

لمسئولية في تحملهم لتابعين دورة حياة الالو يفي للمرؤوسين، وترى هذه النظرية أن 

تزداد، مما يترتب على ذلك درجات م تلفة من السلوك القياد  الذ  يهتم بالنشاط 

يمارس أشكال حينما فالفرد حينما يتحول من مرحلة عدم النضج إلى النضج  والعالقات،

م تلفة من السلوك، فإذا سمحـت اإلدارة للمو ف أن ينضج ويتحمك المسئولية فإنما 

إذا كان سلوك العاملين ، فمثالً ير الذ  يظهر في سلـوك القائديتم ذلك من خالل التغي

إذا ، وغير نا ج فالبد أن يركز القائد اهتمامف على العمك أكثر مـن االهتمام باألفراد

، كان األفراد ذو  نضج متوسا فإن القائد يوازن بين االهتمام بالعمك واألش ـاص

فإن القائد يعطي حريـة التصـرف  نضو  فوق المتوسامن لديهم إذا كان األفراد و

                                                           

(1)  Kouzer, j. & Posner B. The leadership Challenge; San Francisco;Jossey Bass, 

1995.p155 

(2)  Bart, B. Effectiveness of Innovation Leadership Styles: a Managers Influence  on 

Ecological Innovation in Construction  projects; Constructions  Innovation 

,2004.No.2,p:213 
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 (1) .،الذاتـي للمرؤوسين

 (2)ويتغير أسلور القيادة تبعاً لمرحلة النضج كما يلي: 

إنجاز المو ف فيها ليس لديف القدرة على يكون وهي المرحلة التي لمرحلة األولى: ا

توجيف ال) الذ  يتبعف القائد سلور األمر واالختياريكون ذلك نتيجة طبيعية ألالعمك، و

 (.من فضةأو دعم القائد مساندة العال و

يكون و المو ف في هذه المرحلة ال يتمتز بالثقة الكافية في قدراتف،المرحلة الثانية: 

توجيف عال ال)هو أسلور القائد في هذه المرحلة  أسلور التسويق والتبادل والتوجيف

 ( عاليةأو دعم القائد مساندة الو

 ،أداء األعمال الموكلة إليفمرحلة التي يتمكن فيها المو ف من هي الالمرحلة الثالثة: و

ودعم مساندة التوجيف من فض وال)القائد أسلور  يصبح أسلور المشاركة والدعم هوو

 (عاليةالقائد 

بكفاءة  عمال الموكولة إليفعلى القيام بجميز األالمو ف لديف القدرة المرحلة الرابعة: 

والعدم مساندة التوجيف من فض وال)لقائد هو المتبز من  يعتبرأسلور التفويضعالية، و

 .)من فضةمن القائد 

أخذ على هذه النظرية أنها ال تصلح لو ز استراتيجية دائمة ومستقبلية للبناء وي

 عليها، حيث ال يمكن االعتماد عليها إال خالل فترة زمنية وجيزة. 

 

  

                                                           

 .35شيماء بن قدور، مرجز سابق،  ص   (1)

: دراسة تطبيقية على جابر وحيد حميد  النجم، أثر القيادة التحويلية عبلى تمكين العاملين واإللتزام التنظيمي  (2)

 .73وزارة التربية العراقية، رسالة ماجيستير، مصر: جامعة عين شمس، كلية التجارة، ص 
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 المبحث الثاني

 تعريف القيادة التحويلية

لتحويلية لديها القدرة على إلهام المرؤوسين لبذل قصارى جهدهم، القيادة ا

وتطوير مهاراتهم للوهول إلى مستويات فكرية متقدمة، ويستطيز القائد التحويلي أن 

يحث أتباعف على تحقيق أكثر من المتوقز، فالقيادة التحويلية تتجاوز حوافز األداء من 

تتحول اهتماماتهم ال اهة إلى جزء خالل تطوير وتشجيز العمال فكريا وخلقيا، ف

وتتضمن أربعة أبعاد أولها التأثير المثالي الذ  يعني قدرة ، المنظمة فادأساسي من أه

القادة على زيادة مستوى الوالء والتفاني والتمييز دون التركيز على المصلحة الذاتية، 

ؤثر على والثاني هو الدافز اإللهامي الذ  يعني قدرة القادة على و ز رؤية ت

المرؤوسين لجعلهم يلعبون دوًرا حيويًا داخك المنظمة، والثالث هو التحفيز الفكر  

كثر الذ  يعني قدرة القادة على إعطاء المو فين حوافز ألن يصبحوا مبتكرين وأ

يقوم القادة بالتنسيق مز المرؤوسين أو منح المرؤوسين  مجازفة، وأخيراً التمكين حيث

 (1) أو المشاركة فيها.سلطة ات اذ القرارات 

 أوالً: اتجاهات تعريف القيادة التحويلية:

)بتشديد الواو( بمعنى تحويك  ورد في معجم لسان العرر البن منظور حَول

مور وتحول عن الشيء أ  زال عنف إلى غيره، وتحول بمعنى انتقك من مو ز إلى األ

والً والثاني أن يكون ول أن يكون تحلشيء نفسف يحول حوالً بمعنيين األآخر وحال ا

 (2) تغييراً.

تعرف القيادة التحويلية على أنها عملية معقدة وديناميكية، يؤثر فيها القادة على 

هم ومعتقداتهم وأهدافهم، ويستطيعون نقك المنظمات نحو مأتباعهم من حيث قي

                                                           

(1) Aymn Sulieman Alqatawenah, Transformational leadership style and its 

relationship with change management, Verslas teorija ir praktika, Vol.19, No. 3, March 

2018, P. 19.  

 225، ص 3بق، المجلد ( جمال الدين بن مكرم بن منظور، مرجز سا2)

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Aymn-Sulieman-Alqatawenah-2140512507
https://www.researchgate.net/journal/1648-0627_Verslas_teorija_ir_praktika
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 لتغييرات المناسبة والمطلوبة،المستقبك، ويدركون االحتياجات البيئية، ويحدثون ا

ويستطيعون تحقيق توقعات المو فين، وتنمية ثقافة التحسين وتصميم استراتيجية 

 (1) جديدة لالست دام الفعال للطاقات والموارد.

أن القيادة التحويلية هي خرو  جذر  عن نهج اإلدارة الكالسيكي،  Leeويرى 

 لى اإلقناعز القيادة التحويلية عففي حين تركز المناهج الكالسيكي على االنضباط ، ترك

يون إلى و ز بدالً من و ز قواعد هارمة يتبعها اآلخرون، حيث يهدف القادة التحويل

بدالً من إهدار األوامر، ويقوم القادة التحويليون بإثارة وتحفيز  رؤية مقنعة للتابعين

التابعين بدالً من تقديم المكافأة عند اكتمال المهمة، فيرتقي القادة التحويليون بأتباعهم 

ً بحيث يتجاوزو مصلحتهم الذاتية لتحقيق هدف مشترك وذلك متجاوزاً أ خالقيا

 ً  (2)اللتزامات التعاقدية.ل كبيراً  السلوكيات اإلدارية التقليدية التي تضز وزنا

يتمركز تعريف القيادة التحويلية حول تأثير القيادات بالمؤسسات الم تلفة على 

ما إنها تؤكد على أن القيادات تلهم هدافها، كيف طاقاهم نحو تحقيق أجوالعاملين معهم وت

األتباع نحو األعمال اإلبداعية التي تكون ذات طابز م تلف عن المؤسسات النظيرة، 

بما يحقق الميزة التنافسية لمؤسساتهم كما أنها تركز على االهتمام بالتابعين وتحقيق 

 (3)أعلى معدالت األداء. نحو تحقيق  طموحاتهم وتلبية احتياجاتهم بما يستثير دافعيتهم

تعرف القيادة التحويلية على أنها إحدى األنماط القيادية التي تسعى إلى تحفيز 

األفراد بطريقة إيجابية من خالل التأثير عليها بما يملك القائد التحويلي من السمات 

والسلوك وعن طريق اإللهام واالستثارة الفكرية واالعتبار الفرد  من جهة وكيف أن 

                                                           

(1)M Moradi Korejan, Hasan Shahbazi, Op.Cit, P.P. 453- 454.  

(2) Cite as: Lee, Mei, "Transformational Leadership: Is It Time For A 

Recall?", International Journal of Management and Applied Research, Vol. 1, No. 

1,2014, p. 23.  

لية عبدالواحد بن سعود الزهراني، درجة ممارسة رؤساء األقسام األكاديمية بجامعة الباحة للقيادة التحوي  (3)

وعالقتها بالروح المعنوية لدى أعضاء هيئة التدريس من وجهة نظرهم، مجلة كلية التربية، جامعة بورسعيد، العد 

 16، ص 2020، يناير 29

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2139923455-M-Moradi-Korejan
https://www.researchgate.net/profile/Hasan_Shahbazi2
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  (1) تابعين بإمكانهم عمك نفس الشيء للقائد من جهة اخرى.ال

وتعد القيادة التحويلية عملية قيادية تشكك مدخال من المداخك المهمة في الوقت 

الحا ر، ومن العوامك األساسية لإلدارة الفاعلة على م تلف المستويات التنظيمية أ  

، فالقيادة التحويلية يسعى فيها القائد أن مقدار نجاح المؤسسات محدد بالكفاءة القيادية لها

ؤية وا حة إلى تعزيز قدرات العاملين وإحداث تغيرات اإليجابية في العمك  من ر

  (2) اتباع النهج التشاركي بين المدير والمرؤوس. ومفهومف، وذلك من خالل

وهناك من يعرف القيادة التحويلية على أنها قيادة أخالقية تسعى لترسيخ قيم 

لة والمساواة واإلحترام وغيرها من القيم، أ  أن القيادة التحويلية ترتبا بعملية العدا

  (3) التحول االخالقي في المؤسسة.

كما تعرف كذلك القيادة التحويلية على أنها رغبة الرئيس وقدرتف على التأثير 

 ثر وعياً ومعرفة بالمهام المطلوبة منهم وكذلك دفزكفي سلوك المرؤوسين وجعلهم أ

يها، من خالل تنمية معارفهم التابعين لمزيد من االهتمام بمصالح المنظمة التي ينتمون إل

 (4) راتهم للقيام بالمهام المطلوبة منهم بدرجة عالية من الكفاءة.ومها

 انالباحث مها الباحثون للقيادة التحويلية  هم التعريفات التي قدأوبعد استعراض 

 ت التالية:أن نحدده من خالل السما كنأن مفهوم القيادة التحويلية يم

 وجود رؤية مشتركة بين القائد والتابعين لف. -

                                                           

 .24سيف االدين  اهر الغرايبة، مرجز سابق، ص   (1)

: دراسة ميدانية في باسم طارق فنوص الدليمي، أثر ممارسات القيادة التحويلية في تحقيق ريادة األعمال  (2)

 .11م، ص  2019الكليات األهلية العراقية، رسالة ماجستير، جامعة آل البيت، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، 

منال هبحي حسن، درجة ممارسة أبعاد القيادة التحويلية وعالقتها في تنمية المسئولية المجتمعية لدى رؤساء   (3)

م ، 2020، إبريك، 72المجلة التربوية، جامعة سوها ، كلية التربية، العدد  الجامعات في الجامعات األردنية،

 .815ص

ر سليمان الجمك، درجة ممارسة القيادة التحويلية وعالقتها باالغترار التنظيمي من وجهة نظر رؤساء يم( س4)

امة، مؤسسة الدراسات األقسام في مديريات التربية والتعليم العالي في محافظة ال ليك، مجلة الدراسات المستد

 .4، ص 2020، 3، العدد2المستدامة، المجلد
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اهتمام القائد بحاجات التابعين التي ترفز مستوى تفكيرهم وإلهامهم بشكك  -

 م تلف.

 توحيد األهداف ين العاملين والمنظمة. -

 لتحسين المستمر.دفز العاملين إلى القبول بالتطوير وا -

 تفوق التوقعات بشكك دائم. الحصول على نتائج -

 نشأة مفهوم القيادة التحويلية:ثانياً: 

السياسة األمريكي بيرنز لعالم مفهوم القيادة التحويلية يرجز الفضك في  هور 

، (1) في كتابف القيادةحيث أشار إلى هذا المفهوم م، 1978عام  وذلك في ماكجريجور

اتهم من معنويلمرؤوسين ويرفعوا من حيث ميز فيف بين القادة الذين يقومون بتحفيز ا

ولئك الذين يعتمدون بشكك كبير على عملية أخالل أساليب وطرق جديدة ومبتكرة وبين 

تبادل المنافز والعالقات بينهم وبين المرؤوسين للحصول على نتائج مقابك الحصول 

وبالتالي فقد ركزت نظرية بيرنز على الوهول إلى الدوافز  على حوافز ومكافآت

هم واستثمار أقصى طاقة ثم العمك على إشباع حاجتالتي لدى التابعين لكامنة والظاهرة ا

ء بالثقة والوالهؤالء التابعين في أدائهم بحيث يشعر  تطور متعمدض تحقيق لديهم بغر

  (2) ر مما هو متوقز منهم.بأكالعمك بجودة للقيام بواإلحترام للقادة مما يحفزهم 

في نشأت التي جاء بها بيرنز رة القيادة التحويلية فكويمكن القول أن جذور 

قام وقد تلقفها يبرنز من ذلك المجال حيث  ،التاريخ النفسي للقادة السياسيينية مز داالب

، ة والقيـادة التبادليـةالقيادة التحويليبدراسة وتحليك فكرة القيادة السياسية من منظور 

ديم وعوداً لناخبيف تتمثك في توفير فرص يعمد إلى تقلقائد التبادلي اوتوهك إلى أن 

في منحوها لف في حال نجاحف مقابك األهوات التي يوتقديم إعانات أو مكافآت  للعمك

درجة أعلى إلى لف رفز مستوى حاجات التابعين يحاول أما القائد التحويلي  االنت ابات،

                                                           

(1) See: James MacGregor Burns, Leadership, New York: Harper & Row, 1978.  

محمد السيد إمام، القيادة التحويلية كمدخك لتحقيق األمان الو يفي لدى العاملين في شركات السياحة المصرية،   (2)

 .112، ، ص 2019القانون، جامعة محمد الشريف مساعدية أهراس الجزائر، العدد الرابز، جوان مجلة االقتصاد و
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استثارة حيث تحدث عمليف  ش ص الناخب،كسب جك أمن وذلك في سلم حاجات ماسلو 

ويتم تحويك القادة إلى دعاة  ،ويك التابعين على أثرها إلى قادةتحخاللها مشتركة يتـم 

  (1) قيم أخالقية.

بعد فترة ممارسات وسياسات القيادة عتبار إلى أعاد االيعتبر بيرنز هو من و

اهر األساسية للقيادة نلسمات والعتوقف طويلف وذلك من خالل تنقيحف وتطويره ل

القادة وتابعيهم بين إرتباطية عالقة عتبر تلقيادة نادى بأن اأول من  ويعتبر هو، الفعالة

تأثيـر القائد أ  أنها تمثك عملية  ،أخرى والموارد من جهةالعاملين تحفيز من جهة و

وذلك  عملية التغيير في المنظمةمرؤوسيف وذلك من خالل جعلهم جزء من في 

  (2).بمشاركتهم في تحديد أهدافها ومسارها

حدد القيادة التحويلية نظرية مشهورة عن  1985في عام قد قدم العالم باس و

وقد قام كال من المرتبطة بسلوك القائد، خاللها العوامك الجوهرية للنظرية، والمقاييس 

التقويمية بعد إجراء العديد من البحوث تطوير للنظرية وأدواتها باس وأفولو فيما بعد ب

تم شملت الدراسات و (ف بالمدى الكامك لتطوير القيادةعر)مطور إعداد نموذ  و

هناعية في قطاعات منظمات م تلفة في برامج لمئات اآلالف من القادة العاملين 

  (3)خرى خاهة. أمنظمات حكومية والدراسة شملت وقد واقتصادية وهحية وغيرها، 

ألفراد ل لق ولقد عرف باس القيادة التحويلية بأنها عملية مؤثرة تعتمد على ا

تغير ملموس، وحدد أربعة عناهر لنموذجف للقيادة التحويلية وهي التأثير المثالي 

والدافز الملهم واإلقناع العقلي واإلعتبار الش صي، حيث توجد ناك قيم ملهمة ي لق 

من خاللف القادة التحوليون إحساساً بالحترام والعجار والوالء لدى األتباع مما يجعك 

                                                           

 ، ص .2001، سيد الهوار ، مالمح مدير المستقبك، القاهرة: مكتبة جامعة عين شمس  (1)

(2) Gray Yuki, Leadership in Organizations, New York: Prentice-Hall, Upper saddle 

River, 2013, p 325.  

 .23سيف االدين  اهر الغرايبة، مرجز سابق، ص   (3)
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 (1) قو  بتحقيق أهداف المنظمة. لديهم إلتزام

نظرية باس عن القيادة التحويلية هي باألساس تطوير وعلى الرغم من أن 

تعلق بالتغييرات التحويلية ما من النقاط خصوهاً الكثير لنظرية بيرنز، واتفاقف معف في 

إال أن هناك مجموعة من النقاط التي اختلف فيها معف خاهة  التابعين في توقعات أداء

 (2) :كالتاليلسلـوك القيـاد  التحويلي امفهوم فيما تعلق ب

مـن هـرم ماسلـو عليا ي المستويات الأداء المو فين يزيد فقا فرأى في حين أن بيرنز  -

ف من الطبيعي أن يزيد األداء في المستويات العليا لهرم أنرآى  باسإال أن  ،للحاجات

 سين.مستوى ورغبات وحاجات المرؤوماسلو بإرتفاع 

 لى المرؤوسين والمنظمة،ع يجابيدائماً إلقيادة التحويلية أثر اأن  بيرنز يرىبينما  -

على المرؤوسين قد يكون سلبي أو إيجابي القيادة التحويلية أثر أن فقد أكد باس 

، حيث أن هناك شرط أساسي لذلك هو قدرة القائد على تحويك اتجاهات والمنظمة

 .وسلوكيات المرؤوسين

ً  التبادليوأن السلوك القياد  التحويلي بيرنز إلى ذهب  -  فوجود ال يمكن أن يلتقيا معا

لين تتكون من هيكلين منفصأن القيادة  بينما ذهب باس إلى أحدهما ينفي وجود اآلخر،

وأن كك قائد يسلك أسلور ي تلف عن اآلخر حيث يؤلف  أحدهما تحويلي واآلخر تبادلي

 .بين األسلوبين بدرجات م تلفة

 أهمية القيادة التحويلية ثالثاُ: 

يمكن التأكد من مدى أهمية القيادة التحويلية من خالل ما حظيت بف من اهتمام 

                                                           

(1)Sayyed Mohsen Allameha et al, Studying the relationship between transformational 

leadership and psychological empowerment of teachers in Abade Township, Procedia 

- Social and Behavioral Sciences, Vol. 31, 2012, P. 225.  

(2)Michael Raymond Nicholson, Transformational Leadership and Collection 

Efficacy: A model of School Achievement; PH.D thesis, The Ohio State University, 

2003.P.P. 96-97.  
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كبير من قبك الباحثين والمت صصين في مجال اإلدارة وتتمثك أهمية القيادة التحويلية 

 (1) فيما يلي: .

لين ومن ثم تطوير نزوع القيادة التحويلية إلى تفويض السلطات وتمكين العام -

 مهاراتهم وتعمك على إيجاد فروق عمك معتمدة على نفسها.

السمات ال اهة بالقائد التحويلي يتم تحسينها وتطويرها عن طريق التدريب، وهو  -

 ما يؤثر على تصورات التابعين وعلى ادائهم في كافة مستويات المنطمة. 

و المسئولية األخالقية التي تعد عامالً تتضمن القيادة التحويلية عنصراً مهماً جداً وه -

محفزاً للعاملين مما يجعبلهم يؤدون أعمالهم بشكك يفوق حدود مصالحهم ال اهة 

 ويؤد  ذلك إلى سيادة السلوك التعاوني داخك المنظمة.

رية وجميز الحاالت داالقيادة التحويلية هالحة أل  منظمة وفي كافة المستويات اإل -

ً للمنظمات الناجحة فهي هالح ةحها هالكما أنها في حين أن للمنظمات التي  ة أيضا

 بحاجة إلى تغيرات جذرية.

 أهداف القيادة التحويلية رابعاً: 

 (2) يمكن اإلشارة إلى ثالث أهداف جوهرية للقيادة التحويلية كما يلي:

 مساعدة فريق العمل على تطوير وتحقيق ثقافة مهنية  -1

اوني تسعى المنظمة إلى تحقيقف بشكك جماعي يتم ذلك من خالل و ز هدف تع

وبعيداً عن فردية المو فين، ومن ثم يتم تحقيق تغيير ثقافي نحو األفضك وذلك اعتماداً 

على مجموعة من اآلليات التي يضعها القائد، والتي تتمثك في االتصال بفاعلية، وتحديد 

مجال لمشاركة المو فين مز القيم والمعايير الثقافية داخك المنظمة وترسي ها، وفسح ال

القادة في هنز القرارات المهمة، وتفويض بعض السلطات لفريق عمك يكون قادر 

                                                           

 24محمد عيبدهللا راشد الكعبي، مرجز سابق، ص   (1)

الد فالح المطير ، أثر القيادة التحويلية على أداء العاملين في الهيئة العامة لشئون القصر في دولة نايف خ  (2)

 24،، ص 2019الكويت، رسالة ماجستير، األردن: جامعة آل البيت، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، 
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 على التطوير والتحسين.

 مساعدة العملين في حل مشكالتهم بطريقة اكثر فاعلية: -2

من خالل عملية المشاركة المستمرة بين العاملين والقادة في المنظمة فإنف يسهك 

النظر الم تلفة لها، ومن  المشكالت التي تواجف العاملين وتقديم وجهات تحديد وتفسير

و ز الحلول التي تأتي عن طريق المناقشات المستفيضة وعملية العصف  ثم يسهك

ما تم االستماع إلى اآلراء لكاإللتزام بحلول محددة سلفاً، و الذهني، وذلك مز تجنب

الحصول على أفكار جديدة وبالتالي فإن  الم تلفة وتفنيدها وشرحها وتحليلها كلما تم

 عقد اجتماعات مستمرة لحك المشكالت تعتبر طريقة ناجعة في ذلك. 

 تعزيز تنمية العاملين: -3

ملين سواء الك في  وء وجود دافعية لدى القادة في التنمية الشاملة للعذيأتي 

مجموعة من  لي يجب تبنيأحولهم ال اهة، وبالتامن حيث مهاراتهم أو ثقافتهم أو 

األهداف الداخلية لتحقيق النمو المهني للمو فين، من خالل تحقيق اإلرتباط الوثيق بين 

هداف العاملين، مما يجعك العاملين لديهم إحساس باإللتزام بتحقيق أأهداف المنظمة و

 أهداف المنظمة. 
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 المبحث الثالث

 أبعاد القيادة التحويلية

تتناول قضية  نقلة كبيرة في علم اإلدارة حيثنظرية القيادة التحويلية تمثك 

وهو  موتحسين أدائه ينعمليـة تطويـر المرؤوسرئيسية شغلت علم اإلدارة لعقود وهي 

القائد التحويلي الطاقـة الكامنـة داخـك  فجرحيث ي، ما ركزت عليف هذه النظرية

تقيدهم ودرجة  همانجازفز معدل مما يرقدراتهم وإمكانياتهم يزيد والمرؤوسين 

 (1) .في العمك لتزامات الحالية والمستقبلية المطلوبة منهمبإ

 انالباحثتغير القيادة التحويلية، فقد وجد وبعد مراجعة أهم االدبيات ال اهة بم

 مثك أن هناك اختالف بين الباحثين حول تلك األبعاد فبعضهم حدد أربعة أبعاد

(Onyango, 2015)  ،أبعاد مثك )األخضر، والبعض خمسة (، 2015و)الكعبي

 على األبعاد ال مسة التالية. انالباحثوقد استقر  ،(2019

 لي:المثا تأثيرالأوالً: 

التأثير المثالي هو السلوك الذ  يعكسف القادة الذين يتمتعون بش صية كاريزمية 

ويعد من المكونات الرئيسية للقيادة التحويلية، فمن خالل التأثير المثالي يتصرف القادة 

ليون بطرق تسمح لهم بأن يكونوا قدوة لمرؤوسيهم، حيث يصبح القائد مو ز يتحوال

 ،تمتعون بقدرات غير عادية ومثابرةعلى أنهم ي نظرون إليهمإعجار واحترام وثقة، وي

إلى جانب ذلك تمثك القيادة المثالية في جوهرها أعلى مستويات التفكير األخالقي فهم 

وهم ، ال اهة لصالح مجموعة العمك والمنظمةعلى استعداد للتضحية بمكاسبهم 

لهم مز اقة بهم ألنهم تتسق أفعثنموذ  يحتذى بف في تلك المعايير ويرتفز عامك ال

 (2)قيمهم.

                                                           

Avolio, J. & Bass, S. Impact of Transformational Leadership on Follower Development 

and Performance:A field Experiment; Academy of Management Journal, 

Vol.45,No.4,2002.p735-744.  

(2)Bekele Shibru, G.M Darshan, Transformational Leadership and its Relationship with 

Subordinate Satisfaction with the Leader (The case of Leather Industry in Ethiopia), 
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 التحفيز اإللهاميثانياً: 

طريقة أو أسلور يؤثر من خاللف القادة على سلوكيات يمثك التحفيز اإللهامي 

التأثير على رؤيتهم وفيهم، حب التحد   لقوتصرفات تابعيهم، حيث يتم من خاللها خ

المستقبلية، حيث تجذبهم بشكك كبير إلى المنظمة التي يعملون فيها وتجعلهم يتحدثون 

ً جعك مرؤوسية يظهرون الوالء عنها بتفائك وحماس، فيحاول ال قائد التحويلي دائما

 (1) تركة.والتفاني في تحقيق أهداف المنظمة وتحسين االداء وتحقيق الرؤية المش

من خالل بث زيادة إلهامهم العاملين وتحفيز عادة يعمك القائد التحويلي على و

روح التحد  والمثابرة فيهم، وإشراكهم في بناء رؤية ورسالة المنظمة وهناعة 

  (2) القرارات وبناء جسور الثقة والعالقات المهنية معهم.

 االستثارة الفكرية  ثالثاً:

ة آلية القائد التحويلي في حمك تابعيف على التفكير في تمثك االستثاره الفكري

للمشكالت  حلول للمشكالت والصعوبات التي تواجههم بشكك خالق ومبدع، والتصد 

من هنا في حلول منطقية لها، والدائم عن بطرق جديدة والبحث التي واجههوا سابقاً 

 ووسائك الت بطريقحك المشكعلى  همالبحث عن أفكار جديدة وتشجيعفهو يدفعهم إلى 

 (3) لنماذ  الجديدة ألداء العمك.ف لإبداعية ودعم

واالستماع  همالتعاطف معاستمالة تابعية من خالل القائد التحويلي يحاول و

فهو شاركتهم في التغيير اإلبداعي، بالتالي فهو يألفكارهم ومقترحاتهم والدائم لهم و

ذلك  الش صية، ويساعدهم على يشجعهم على إعادة النظر في طرق تفكيرهم وقيمهم

                                                           

Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, Institute of 

Interdisciplinary Business Research 686 SEPTEMBER 2011 VOL 3, NO, sep 2011, 

P.688. 

 .295مرجز سابق، ص  مازن محمد الهديرس،  (1)

 .816ص  منال هبحي حسن، مرجز سابق،   (2)

 16عبدالواحد بن سعود الزهراني، مرجز سابق، ص   (3)
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من خالل الحوار المستمر الذ  يستند على تقديم األدلة والبراهين والحجج المنطقية 

 (1)إبداعية. بطرق ية مشكالت العمك سواء التقنية أو اإلنسانفيتم التعامك مز 

 االعتبار الفرديرابعاً: 

التحويلي للفروق من خالل إداراك القائد يتم االهتمام باالعتبارات الفردية 

ة بين التابعين وبالتالي يتعامك مز كك واحد منهم وفقاً لظروفف ال اهة والحرص يالفرد

 (2) نهم.إيجاد نظام اتصال فعال بينف وبي على

رات كك فرد واإلرتقاء بمستوى اوبالتالي يعمك القائد التحويلي على تطوير مه

  لكك منهم اهتمامف البالغ ومن هنا فهو يعمك كموجف أو كمدرر حيث يبددائف، أ

يهتم باالستماع إليهم ويمنحهم مزيد حترام ويعاملهم بمزيد من اإلالش صية، و بأمورهم

 (3) .من الثقة واألمان

فيما يتعلق  فأما من حيث االستراتيجيات التي يتبعها القائد التحويلي مز تابعي

خا من االتصال المفتوح فتح بالجوانب الفردية فهي استراتيجيات اإلطراء والتقدير و

إعطاء هالحية القياد باالعمال المهمة والصعبة لمن يستحق القيام معهم ووالمستمر 

 (4). بها دون محاباة

تعتبرالعالقة بين القائد التحويلي والمو ف التابز لف ليست مجرد عالقة سلطة و

                                                           

خلود فواز الزغبي، درجة ممارسة مدير  المدارس ال اهة في عمان العاهمة ألبعاد القيادة التحويلية   (1)

وم العل أردن: جامعة الشرق األوسا، كليةوعالقتها بالتماثك التنظيمي من وجهة نظر المعلمين، رسالة ماجستير، األ

 16، ص 2013التربوية، 

دور القيادة التحويلية في تحقيق اإللتزام  الشلبي، ورياض عبدهللا ال والدة،زياد علي الشوابكة، وفراس سليمان   (2)

، 4، العدد38التنظيمي لدى العاملين في دائرة  ريبة الدخك والمبيعات األردنية، المجلة العربية لإلدارة، المجلد 

 .147، ص 2018ديسمبر 

أحمد حسن متولي، وحسام سعيد شحاتف، دراسة العالقة بين نما القيادة التحويلية وسلوك المواطنة التنظيمية   (3)

 .151، ص 1،2019، العدد 17بالفنادق المصرية، مجلة إتحاد الجامعات العربية للسياحة والضيافة، المجلد

بداع لدى مدير  المدارس الثانوية من وجهة نظرهم، مازن محمد الهديرس، القيادة التحويلية وعالقتها باإل  (4)

 .296، ص  2019، ديسمبر 14األردن، العدد  المجلة العربية للنشر العلمي،
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ً بأن ذلك القائد يقدم لف خدمات كبيرة، ولديف إيثار  رقابية، بك يشعر المو ف دائما

، حيث يحرص القائد على االتصال الدائم والمستمر بتابعيف وتحفيزهم وإثارة وتضحية

 قدراتهم أياً كان موقز الفرد الو يفي، وأنف ال يتأخر أبداً عن منحههم الفرص الم تلفة

 (1) هم.تطوير م التدريب والتعليم المستمرين لهم والتركيز علىتقديبداية من 

 ين التمكخامساً: 

هو أحد األبعاد التي أ افها أفوليو وأخرون وتقوم فكرة التمكين على تعزيز 

استقاللية عمك المو ف وتحقيق الر ا الو يفي واإللتزام الو يفي والفعالية التنظيمية 

 ،وإدارة األزمات، ويقوم القائد في هذا البعد بتشجيز العاملين على تحمبك المسئولية

حرية أعطائهم و ،ات اذ القراراتيات لهم خاهة ما يتعلق بالمزيد من الصالح وتفويض

 (2)و ز ال طا واالهداف. ة في مشاركال

فالمنظمة  ،وينظر كذلك إلى التمكين على أنف يسرع القيادة الذاتية للمنظمة

معنى أن نسبة المو فين إلى المديرين هي التي تتضمن نطاق إشراف واسز، بالممكنة 

ويات ة إ افة إلى منح الصالحيات للمستبالمنظمات التقليدي تشكك نسبة عالية مقارنة

زيادة اإلدارية األدنى أ  تفويض الصالحيات من أعلى إلى أسفك، ويؤد  التمكين إلى 

قدرة القائد وتأثيره في أركان المنظمة، حيث يسطيز توجيف تابعية من خالل منحهم 

لثقة في أنفسهم من خالل منحهم المعلومات والبيانات التي يحتاجون إليها وإعطائهم ا

يؤد  ذلك إلى زيادة اللية وتقاسبشكك أكثر أعمال ات اذ قرارت والقيام ب ةهالحي

 (3) إلتزامهم في العمك وزيادة إنجازهم ورفز ادائهم.

 

                                                           

دبار مسعود وآخرون، سلوكيات القيادة التحويلية وأثرها على اإلبداع التنظيمي في المؤسسة االقتصادية،  (1) 

ية لوالية الواد ، رسالة ماجستير، الجزائر: جامعة الشهيد حمف ل ضر المديرية الوالئ casnosدراسة حالة مؤسسة 

 .8ص  ،2019التجارية وعلوم التسيير، الواد ، كلية العلوم الالقتصادية و

جمانة بشير أبو رمان، وعبير كامك الفران، أثر ممارسة أبعاد القيادة التحويلية في تطبيق أساليب إدارة   (2)

 .259-258ص ، ص 2019، 25، المجلد 4ة، العدد ئف، مجلة المناراألازمات في جامعة الطا

 .7دبار مسعود وآخرون، مرجز سابق، ص  (3) 
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 المبحث األول:

 تعريف إدارة المواهب

جية الكبيرة التي رافقت ثورة ونولتطورات التكور العولمة ونظراً للمز  ه

المعلومات واالتصاالت، فإن بيئة العمك اإلدار  قد تطورت بشكك كبير، خصوهاً 

وهو ما دفز اإلدارات في  ،مز زيادة حدة المنافسة وارتفاع معدالت االبتكار والتطوير

ا يتعلق بحتمية المنظمات والمؤسسات والشركات إلي القيام بدور متعا م، خصوهاً فيم

تنمية الجوانب االقتصادية واالجتماعية للعاملين فيها، والتركيز على العنصر البشر  

باعتباره المحور الرئيسي في العملية اإلدارية، وهو ما جعك مصطلح إدارة المواهب 

 يطفو على السطح ويحوز اهتمام كبير من قبك تلك المنظمات.

 مفهوم الموهبةأوالً: 

بة هفة مرغوبة في جميز البشر والمنظمات، ولدى جميز المجاالت تعتبر الموه

الم تلفة فالم ترعون والفنانون ورجال األعمال الناجحون والريا يون والمعلمون 

والقياديون وغيرهم يتميزون بمهارات ممتازة وذلك ال لشيء إال ألنهم موهوبون، 

د وجودها فقا ال يضمن وعلى الرغم من أن الموهبة تعتبر مورد نادر إال أن مجر

النجاح أو تحسن األداء، ولكنها تحتا  إلى االستثمار األمثك من حيث البحث 

 (1) واالستقطار والتنمية والتطوير واإلحالل، أو بمعنى أدق تحتا  إلى حسن إدارتها.

إلى الجذور اللغوية ففي  رجزن أنوإذا تناولنا مفهوم الموهبة فالبد في البداية 

قواميس اللغة نجد أن مفهوم الموهبة يدل على شيء معطى  بالعودة إلىفية اللغة العرب

بالفطرة، حيث ذكر معجم لسان العرر أن أهك الكلمة من وهب وهي العطية ال الية 

وإذا كثرت تلك العطية سمي هاحبها وهاباً، ومنها اإلشارة  ،من األعواض واألغراض

، وكك ما وهب لإلنسان من ولد أو غيره إلى اسم من أسماء هللا الحسنى وهو "الوهار"

                                                           

(1)Novera Ansar, Akhtar Baloch, Talent and Talent Management: Definition and 

Issues, Journal of Business Studies, Vol.14, No.2, 2018, p.214.  
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 (1)سمي الموهور .

وكذلك فالمعجم الوسيا ذكر بأن الَمْوَهبَة  هي السَّحابة  تقز حيث وقعت، وكذلك 

فهي غدير  ماِء هغيٌر، أو هي ن قرةٌ في الجبك يَستنِقز  فيها الماء ، كما أنها كذلك العَِطيَّة ؛ 

، والَمْوِهبَة  هي االستعداد  وربَّما أَطِلقت على الموهور وهو ا لمولود، والجمز : َمواهب 

الفطر ُّ لدى الَمْرِء للبراعة في فّنٍّ أَو نحِوه
(2).  

في اللغات األجنبية يعود مصطلح الموهبة إلى اللغة الالتينية وخصوهاً إلى أما 

وهو يعني التوازن أو الوحدة النقدية، كما است دم الكتار (  Talentumمصطلح ) 

-30مقدس )اإلنجيك( نفس المطصلح لوهف وحدة نقدية، حيث ذكر إنجيك متى )ال

( أن ش صاً غنياً أعطى الموهبة لعبيده من أجك حفظها لف لحين عودتف من 25: 14

 (3)رحلة طويلف. 

 تغالفي اللغات المشتقة من اللغة الالتينية كالممفهوم الموهبة وبالتالي فإن 

 ة أو ثمين. وربية مأخوذ من شيء لف قيماأل

أما من الناحية االهطالحية فيمكن تناول مجموعة من التعريفات منها على 

سبيك المثال أن الموهبة عبارة عن قدرات الش ص التي تجمز بين ملكاتف الفطرية 

ومهاراتف ومعرفتف وخبرتف وذكائف ومواقفف وش صيتف وجهوده باإل افة إلى قدرتف 

  (4)الذات. على التعلم وسعيف المستمر لتحسين

ً بأنها مجموعة من السمات التي تؤهك الش ص للقيام بانجاز  وتعرف أيضا

متميز في بعض الو ائف أو المهارات أو القدرات، ويمتلك الفرد الموهور استعداد 

                                                           

 .803مكرم بن منظور، لسان العرر، بيروت: دار هادر، د.ت، ص  ( جمال الدين بن1)

 .1059( مجمز الغة العربية، المعجم الوسيا، القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، د.ت، ص 2)

(3)Novera Ansar, Akhtar Baloch, Op.cit, p.216.  

(4)Edwelina Wilska, Determinants of effective Talent Management, Journal of positive 

management, vol.5, No.4,   2014, p.78. 
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 (1) ن.ية في مجال معتموهوبما يجد البيئة المناسبة تصقك نفطر ، ولكنف حي

دد من الصفات أو المميزات التي يعتبر الش ص الموهور هو الذ  يتمتز بع

و المهني أو أجانب من جوانب النشاط االنساني  فيتعطي الفرد قدرة وا حة 

االجتماعي وموهبة كك ش ص يمكن تطويرها وزيادتها وكذلك فهي تن فض وتتراجز 

إدا تركت بدون تدريب أو تطوير، وبالتالي فالموهبة هي مجموعة ال برات والمعارف 

سلوكيات التي يمتلكها الفرد وهي مزيج من المهارات والمعارف والمهارات وال

والقدرات التي يمتلكها الفرد في عملف ومن ثم تجعلف يمتلك قدرات نادرة وتقدم ملموس 

 (2) في عملف.

ومن ناحية المدخك الثقافي فهناك رؤيتان ثقافيتان لمصطلح الموهبة األولى 

ولندية( ترى أن الموهبة عامك فطر ، والثانية ب -فرنسية  -روسية  -بية )إنجليزية وأور

ورغم هذا  ى الموهبة على أنها انجاز مكتسب،نابعة من الثقافة اليابانية تنظر إل

االختالف في النظرة للموهبة إال أن القاسم المشترك بين الثقافتين أن الموهبة تعبر عن 

خرين مما ولة أكبر من األامتالك الفرد سمات أو سلوك أو أشياء يقوم بها بكفاءة أو سه

 (3)لف مناسباً للدور الذ  يقوم بف. يجع

أنف يمكن اإلشارة إلى أهم السمات  انالباحثرى يالسابقة  اتومن خالل التعريف

 التي تحدد مفهوم الموهبة فيما يلي:

 اإلنسان. االموهبة تعتبر ابتداًء لها جذور فطرية يولد به -

 رة على اإلبداع واالبتكار.تعني الموهبة التفوق والتميز والقد -

 تحتا  الموهبة إلى بيئة مناسبة للظهور والتبلور. -

 ،تحتا  سمات الموهبة إلى الصقك والتطوير حتى تستمر لدى اإلنسان -

                                                           

دراسة  -حاتم خضير العبيد  وإيالف مطلك حميد التميمي، تأثير إدارة المواهب في تحقيق الزيادة االستراتيجية (1)

 .99، ص 2017،   111تحليلية في الشركة العامة للصناعات الجلدية، مجلة اإلدارة واالقتصاد، العدد

 .72-71ف إسماعيك محمود، مرجز سابق، ص ص ( ط2)

(3)Novera Ansar, Akhtar Baloch, Op.cit, p.217.  
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 أن تستثمر وذلك بتنميتها وتطويرها.فالبد 

 ترتبا الموهبة بالتعلم وتحسين الذات المستمر واكتسار ال برة. -

أقرانف فيسبقهم فكرياً وعملياً ودائماً لديف الش ص الموهور ي تلف عن  -

 القدرة على إيجاد الحلول.

 :إدارة المواهب تعريفاتجاهات ثانياً: 

ولئك العاملون أينظر إلى العاملين الموهوبين من ناحية علم اإلدارة على أنهم 

الذين يصنعون الفارق في األداء التنظيمي للمنظمات، حيث يعتبرون األساس في نجاح 

ا النظر إلى مفهوم مو ائف األساسية في المنظمة وهناك منظوران يمكن من خاللهال

الموهبة في المنظمات، األول منظور عام يرى أن كك مو ف في المنظمة لديف موهبة 

معينة، وذلك ألن كك فرد في المنظمة الناجحة يقوم بدور يشارك من خاللف في تحقيق 

ينطلق من أنف ال يمكن بحال ور أ يق من ذلك والنجاح، أما المنظور الثاني فهو منظ

حوال أن نطلق مصطلح الموهبة على كك مو في المنظمة، فالعاملون من األ

الموهوبون لديهم هفات يتميزون بها عن غيرهم سواء من حيث ادائهم او إمكاناتهم 

يرات أو مقدراتهم الحالية والسابقة، وبالتالي يمكننا قياس الموهبة من خالل ثالث متغ

ليس من المنطقي أن تتعامك المنظمة  مكانيات والمقدرات، ومن هنا فإنفداء واإلهي األ

المساواة هنا يسبب تكلفة  قمز كك العاملين من منطلق المساواة دون تصنيفهم ألن منط

 (1) مرتفعة للمنظمة في االستقطار والتعيين والتدريب والتعويضات ..الخ.

ة منظورات لرؤية إدارة المواهــب، يرى ثالث ولقد حدد لويس وهيكمان

المنظور األول أن إدارة المواهب عبارة عن مزيج مـن نمـاذ  م تلفة من ممارسـات 

أقسـام المـوارد البشـرية ومهامهـا ونشـاطاتها، وبالتالي فما هي إال تطوير وتحديث 

رة المــوارد البشـرية لها، ومن هنا فقد إقترحا أن يتم اســتبدال إدارة المواهــب مكان إدا

                                                           

( أحمد عبدهللا أمانة الشمر  وأخرين، تأثير عمليات إدارة الموهبة في المنظمات الريادية: دراسة استطالعية 1)

وم االقتصادية واإلدارية، جامعة الكوفة، المتنقلة، مجلة الغر  للعل تآلراء عينة من مدير  شركة كوروك لالتصاال

 .237، ص 2016، 37كلية االقتصاد واإلدارة، العدد 
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التقليديـة، أما المنظور الثاني فهو بنظر إلدارة المواهب على أنها مجموعـة مـن 

د مـن إنتاجيـة المو فيـن، وأنها كافية لعمـلف ت، والعمليـات التي تحاول الـتاكالممارسـا

اهــة فـي المنظمـة، وبالتالي فإن هذا المنظور يتناول العمليــات والممارســات ال 

بالمــوارد البشــرية التي تؤد  إلى و ز المو ف فــي المــكان الصحيــح الــذ  

يركز المنظور الثالث على المو ف  يتـاليم مــز إمكانياتف وقدراتف ومهاراتف، بينما

تبز هذا المنظور تدر  المو فين في االداء وتصنيــفهم إلى مو فيــن الموهور، حيث ي

أداء  عيـف، واسـتبعاد الفئة األخيـرة، كما أكدا أن أغلـب  ذو  أداء جيـد وذو 

السياسـات والممارسـات ال اهة بإدارة المواهـب هي باألساس مرادفـة لعناهر إدارة 

  (1) ســتقطار، واالختيــار، والتطويــر.المــوارد البشــرية كاال

تي تنبز من وتشمك الموهبة من وجهة نظر علماء اإلدارة ال صائص الفردية ال

القدرات الطبيعية ويتم تعززها من خالل التعلم والتطوير المنهجي للمهارات والكفاءات 

ً للبيئة الداخلية وال ارجية ونوع الو يفة،  والمعرفة، وت تلف هذه ال صائص وفقا

والزمن، وهو ما يتطلب البحث عن تلك المواهب وتحديدها واختيارها وتطويرها 

داء العالي، واالمكانيات األأهحار التالي فالموهوبون هم وإكسابها ال برات، وب

المرتفعة ويتمتعون بعقلية استراتيجية حادة ومهارات إدارية وتواهلية وو يفية 

 (2) باإل افة إلى ال برة واإللتزام وروح المساهمة مما يؤد  إلى األداء المتميز.

رة المواهب، إدا وهناك إختالف بين المت صصين والباحثين حول تحديد مفهوم

نابز من بيئة العلوم اإلجتماعية حيث يعاني مما تعاني منف من  فإلى جانب أنف مفهوم

عدم وجود تعريف ثابت متفق عليف، فإنف مفهوم حديث االست دام في علم اإلدارة وفيما 

 لت مو وع إدارة المواهب:واهم التعريفات التي تنأيلي سنتناول 

ها عملية مرتبطة بتحديد وجذر واالحتفا  وتنمية تعرف إدارة المواهب على أن

                                                           

(1) Lewis. R.E.  and Heckman, R.J, Talent management: A critical review, Human 

Resource management Review, 2006, P.P. 154-139. 

(2) Jeevan Jyoti, Exploring talent management practices: antecedents and 

consequences, Management Concepts and Philosophy, Vol. 8, No. 4, 2014, p.225. 
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 (1) األفراد ذو  اإلمكانيات العالية لتحقيق الميزة التنافسية للمنظمة

و أى أبعاد أو سمات سا جداً حيث أشار بشكك مباشر إلويعتبر هذا التعريف مب

 خصائص عملية إدارة المواهب اللتي يتفق عليها غالبية الباحثين.

ال اهة بالمنظمة والتي نشطة مجموعة من األ" بأنها مواهب إدارة الوتعرف 

لمو فين الحتفا  واستدامة اوتطوير وتحفيز واستقطار بإهتم بشكك أساسي ت

، المستقبكفي الوقت الحالي وفي تحقيق أهداف المنظمات وذلك من أجك الموهوبين 

 (2) .لها بين المنظمات األخرى تنافسيةتحقيق ميزة بهدف 

ً بأنها اهتمام القيادات اإلدارية في المنظمة بالموارد البشرية كما تعرف  أيضا

وب اهة المتميزون منهم وذو  الكفاءات والمهارات الكبيبرة، من أجك استثمار 

طاقاتهم وقدراتهم لرفز مكانة المؤسسة وتقديم أفضك ال دمات للوهول بالمؤسسة إلى 

 (3)درجة التميز والقدرة على المنافسة.

خالل الرؤية االستراتيجية فإن إدارة المواهب التنظيمية تظهر أما من 

كمجموعة من األنشطة والعمليات التي تنطو  على تحديد المناهب الرئيسية التي 

تؤثر بشكك م تلف على ميزة تنافسية مستدامة للمنظمة وتطوير المواهب من أهحار 

ر وتطوير بنية الموارد البشرية دواألدء لمكء هذه االمناهب العالية المحتملة وعالية األ

لتسهيك مكء هذه المناهب بالكفاءات و مان إلتزامها المستمر للمنظمة، وبالتالي 

على  -بغض النظر عن كونها عملية أو قرار أو نتيجة -يمكن تعريف إدارة المواهب 

فن تقدير المواهب وتهيئتها للتفاعك ليس فقا مز بعضها البعض ولكن أيضاً مز أنها 

وما هي إال محاولة لتأكيد أن الجميز في م تلف  ،داف المنظمة وطموحاتهاأه

                                                           

فاطمة علي بلقاسم، أثر القيادة التحويلية على المواهب: دراسة تطبيقية على جامعة بنغاز ، المجلة العلمية  (1)

 .2014، 2جارة، العددلالقتصادية والتجارة، جامعة عين شمس، كلية الت

، القاهرة: مركز ال برات المهنية لإلدارة التنفيذية ال طا إلى االستراتيجية من بالعمليات اإلدارةطارق إلياس، ( 2)

 .227-226ص ص ، 2019بميك، 

( سمية خالد عبدالرؤوف الحالق، درجة ممارسة الجامعة اإلسالمية بغزة إلدارة المواهب المؤسسية وعالقتها 3)

 .11، ص 2019ودة الم رجات، رسالة ماجستير، غزة: الجامعة اإلسالمية كلية التربية، بج
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 (1) المستويات اإلدارية يعمك بأعلى طاقاتف الكامنة.

ومن هنا فإن إدارة المواهب تعمك على دعم استراتيجية المؤسسة فهي مجموع 

سيز األنشطة التي تدعم استراتيجيتها بشكك هريح )على سبيك المثال استراتيجية تو

أنشطة المؤسسة(، حيث تؤد  إدارة المواهب إلى أداء مالي وتنظيمي جيد، ففي حالة 

وجود إدارة مواهب في المؤسسة وجعلها جزء من استراتيجتها، يمكن تطبيق عقلية 

الموهبة على مستوى المؤسسة كلها، وهو ما يجعك الموهبة تشعر بالتقدير مما يعطيها 

 (2)  ذلك إلى: دافز أعلى وإلتزام أقوى، ويؤد

 مؤسسة.كبر للأمالية أعلى في شكك أرباح وقيمة سوقية نتائج  -

تأثير كبير على النتائج التنظيمية مما يعطي الشركة جاذبية أكبر وتحقق  -

 هدافهاأ

وبالتالي ر اء  مالتزتؤد  إلى تحفيز أداء العاملين ومزيد من اإل -

 العمالء.

نز  أن هناك عالقة قوية بين ولقد أكدت الدراسات التي أجرتها شركة ماكي

إدارة المواهب واألداء المالي للمنظمة، فاألش اص ذو  األداء العالي واإلمكانيات 

المرتفعة يساهمون بشكك كبير في تنفيد مهامهم وتحقيق أهدافهم بنجاح، باإل افة إلى 

لموهوبون ا داتوفير بيئة تنافسية مستدامة، كما أن الربح التشغيلي الناتج عن وجود األفر

هؤالء األش اص في  لف تأثير كبير على الميزة التنافسية للمنظمة، حيث يساهم وجود

ية المؤسسة وتحقيق أهدافها االقتصادية وذلك من خالل تقليك التكلفة جتنفيذ استراتي

يات التو يف الجديدة للو ائف الشاغرة، إلى جانب تحسين ال دمة لاإل افية لعم

                                                           

هدى لطفي محمد الدبيسي، أثر استراتيجيات إدارة الموهبة في تطوير القيادة الفاعلة: دراسة حالة على مجموعة  (1)

 18-17، ص ص 2016طالل أبوغزالة، رسالة ماجستير، جامعة آل البيت، كلية إدارة المال واألعمال، 

(2) Pamela Bethke, Philippe Mahler& Bruno Staffelbach, Effectiveness of talent 

management strategies, European Journal of International Management , Vol. 5, No. 

5, 2011, P. 528. 

https://www.researchgate.net/profile/Pamela_Bethke
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Philippe-Mahler-11551136
https://www.researchgate.net/profile/Bruno_Staffelbach
https://www.researchgate.net/journal/1751-6765_European_Journal_of_International_Management
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 (1)ؤد  إلى زيادة ربحية الشركة وإرتفاع قيمتها السوقية. وزيادة المبيعات مما ي

أن مفهوم إدارة المواهب يمكن تناولف من خالل تحديد  انالباحثرى يومن هنا 

 السمات الرئيسية للمفهوم والتي يمكن تحديدها فيما يلي:

المنظمة بداية من جذبف واختياره للعمك بها وتنمية  د البشر المور إدارة حسن -

ير قدراتف، إلى أن نصك إلى مرحلة إحالل األفضك لشغك مكانف الو يفي في وتطو

 المنظمة.

 على قادرة يجعلها مما المرتفعة والمهارات الكفاءات ذو  في المنظمة استثمار -

 .مجالها في والتفوق المنافسة

 من التعامك يستطيز والذ  العالية اإلمكانيات هاحب الكفء البديك وجود  مان -

 المنظمة وتحقيقها. وتطلعات تطموحا

 العاملين وطموحات المنظمة أهداف بين التوافق من ممكنة درجة أعلى إلى الوهول -

 . التنظيمية المواطنة سلوك من عالية درجة إلى بالعاملين نصك بحيث فيها،

  

                                                           

(1) Jeevan Jyoti, Op.Cit, p.235. 
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 المبحث الثاني

 وتصنيفها تطور إدارة المواهب

 

إال أن  ،داخك المنظمات يعتبر جديد على الرغم من أن االهتمام بإدارة المواهب

وفيما يلي نتناول تطور المفهوم  ،علم اإلدارة فيالمفهوم نفسف ال يعتبر مفهوماً حديثاً 

 وتصنيفف وخطوات إدخال إدارة المواهب على المنظمات.

 أوالً: تطور إدارة المواهب

ركة يعود الفضك إلى إست دام مصطلح الموهبة في علم اإلدارة الحديث إلى ش

Mckinsey  تحت عنوان "الحرر على المواهب"  1997التي قدمت دراسة في عام

بهدف إعادة التفكير في اإلجراءات المزمز ات اذها الستقطار األفراد  كلوذ( 1)

الموهوبين واالحتفا  بهم، ومنذ ذلك التاريخ فقد إزدادات أهمية مو وع إدارة 

االستراتيجيات والممتلكات، وحظى المواهب وأهبح الرهان على األش اص ال على 

مو وع إدارة المواهب باهتمام كبير من قبك الباحثين والدارسين في مجال اإلدارة 

 (2) واألعمال التجارية وأهبحت من أكثر المو وعات إلحاحاً في المنظمات .

ومز بداية القرن الحاد  والعشرين ومز بروز  اهرة العولمة بشكك جلي حدث 

ن العديد من المنظمات لجذر الموارد البشرية وخاهة من يمتلكون تنافس شديد بي

وجة من هجرة العقول بين البلدان الم تلفة وبشكك كبير، وهو مكبر أالمواهب، وحدثت 

ما يعد تجسيد لمفهوم حرر المواهب حيث سعت الدول والمنظمات الكبرى إلى جذر 

من المنظمات في تلك واستقطار أفضك المواهب، وحدث هراع قو  داخك الكثير 

الدول المتالك المواهب وتو يفها ل دمة أهدافها، ومن هنا بدأت المنظمات في و ز 

                                                           

(1) Chambers, Elizabeth G., Mark Foulon, Helen Handfield-Jones, Steven M. Hankin, 

and Edward G. Michaels III. "The War for Talent." The McKinsey Quarterly, Vol3, 

No.3, Jan 1998. 

(2)Douglas A. Ready & Jay A. Conger, Make Your company A talent Factory, Harvard 

Business Review, June,  2007, p.7. 
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استراتيجيات ووسائك إلدارة المواهب، وربطها بال طا المستقبلية من أجك تحقيق 

التميز، وبناء قيادات تستطيز تشكيك المستقبك، وتحفيزها المتواهك المتالك القدرات 

 (1) التنافسية.

وهناك مجموعة من األسبار التي أدت إلى زياة االهتمام بمفهوم المواهب في 

 (2) اإلدارة ومنها ما يلي:

أن النمو المتسارع في الفنون اإلنتاجية مز تعقد وتطور التكنولوجيا أدى إلى  -

متطلبات األداء طبيعة الو ائف من حيث نوعية قوة العمك المطلوبة ومهاراتها وتغير 

ومهارة أكثر معرفة  ، حيث زادت الحاجة بشكك كبير إلى العمالة التي لديهايالو يف

 ثر ت صصاً.كوأم تلفة 

وما أثر على ذلك تعقد المهام اإلدارية أدت زيادة قوة المنافسة وتشعبها إلى  -

زيادة التي أدت إلى ثورة المعلومات الذ  أوجدتف لهائك قني التطور التبشكك كبير هو ا

عدم ترتب على ذلك التطوير، وبالتالي زادت فرص االبتكار وداع واإلبمعدالت 

نظمات إلى تصميم برامج فعالة إلى احتيا  الممما ادى االستقرار في بيئة العمك، 

 تقطار الكفاءات وتنمية قدراتها لتحسين األداء.الس

 خيرة نمواً المنافسة فلقد شهدت السنوات األ ارتفاع مستوى التعليم وزيادة حدة -

ياجاتها إلى مهارات م تلفة ت ائف واحولتوى التعليم وتنوع مهارات اسسريعاً في م

 عن ذ  قبك.

 تصنيف المواهب داخل المنظمةثانياً: 

 (3) ا يلي:مإلى أربعة أنواع كفي المنظمات ف المواهب تصن

                                                           

( عبدالرحمن فرحان علي، أثر ممارسات إدارة المواهب على تطوير االستراتيجيات التسويقية في الشركات 1)

 .9-8، ص2019قتصاد والعلوم اإلدارية، ل البيت، كلية االآالصناعية المساهمة الكويتية، رسالة ماجستير، جامعة 

 .72( طف إسماعيك محمود، مرجز سابق، ص 2)

العايب عبدالرحمان، دور ممارسات إدارة الموارد البشرية في التحلي بالمسئولية االجتماعية للشركات في   (3)

والية سطيف، مجلة مؤسسات اقتصادية عمومية ب ةلمؤسسات االقتصادية الجزائرية: دراسة استكشافية على ستا
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 Leadership Talentالنوع األول: المواهب القيادية 

حيث  داخك المنظمات، تصنيف المواهبس على رأوتقز تلك الفئة من المواهب 

المنظمة  اتاستراتيجيإعداد وتصميم المسئولية في هم من لديهم القادة الموهوبون يعتبر 

 .الم تلفة وكذلك مسئولية متابعة تنفيذها وتحقيق أهداف المنظمة

 Key Talentالنوع الثاني: مواهب أساسية 

دة الفكر وذو  المهارات المت صصين وقا عنهذه الفئة من المواهب تعبر 

رؤية وتصور عالية ولديهم يتمتعون قدرات النادرة في المنظمة، ويمكن القول أنهم 

العمك ويقز على عاتقهم تحقيق الميزة مسئولية ويمكنهم تحمك  ،المنظمة مستقبكعن 

 التنافسية للمنظمة.

 Core Talentالنوع الثالث: 

العمك في المنظمة، ويمثلون مو في تشمك هذه الفئة الغالبية العظمى من قوة 

 اإلنتا  والمو فين المسئولين عن تسلييم الم ر  النهائي للمنظمة سواء ساعة أو خدمة. 

 Support Talentالنوع الرابع: المواهب الداعمة: 

تشمك تلك الفئة العامولن في األنشطة اإلدارية التي تقوم باألعمال غير األساسية 

األعمال،  تماملى سبيك المثال األنشطة اإلدارية التي تصلح إلعأو األعمال المساعدة، 

عادة تتوفر المواهب في تلك الفئة بشكك كبير ويمكن تغييرها بسهولة في المنظمة و

 . دون التأثير على أعمالها

 خطوات إدارة المواهب في المنظمةثالثاً: 

 (1)خمس خطوات إلدارة المواهب وهي كالتالي:  Khatriدراسة  تحدد

                                                           

، ص 2018تنمية الموارد البشرية للدراسات واألبحاث، المركز العربية الديمقراطي، برلين، العدد االول، يونيو 

 134-133ص 

(1) Preeti Khatri, Talent Management in HR, Journal of Management and Strategy, 

Vol. 1, No. 1; December 2010, P.P. 40-41. 
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في العادة ال توجد أموال كافية لتنفيذ كافة متطلبات العمك، وبالتالي يجب أن  -

يتم استثمار الموارد المالية المتاحة لتحسين النتائج بشكك جيد ، ومن هنا فإن مبدأ 

لتقسيم  المساواة في الرواتب والمزايا للمو فين غير مجد  وبناء عليف هناك  رورة

 العاملين حسب المواهب. 

تحتا  الشركات إلى قياس تأثير النتائج سواء في اإلنتا  أو المبيعات أو تحقيق  -

األهداف، وتعتبر إدارة المواهب هي العامك المؤثر على نجاح المؤسسة، حيث تعتبر 

حداث فرقاً حقيقياً في المؤسسة ومن هنا يجب التحول إلى المنهج إالعامك القادر على 

 القائم على القياس. 

االحصائيات واألرقام بشكك أساسي، كالبيانات عن االعتماد على يجب  -

التو يف والترقيات واألداء والو يفي، فالعديد من المؤسسات تفتقر إلى ممارسة 

تقوم المؤسسات الرائدة بجمز المعلومات على مدار  االختيار الجيد والمنهجي، بينما

 سنوات.

ت للمو فين قابلة للتكيف مز يجب االعتماد على استراتيجية لبناء مهارا -

 ال ارجية.  وأخلية االمتغيرات البيئية الم تلفة سواء الد

داء وتحديد األهداف، هما العمك على تبسيا إدارة األداء، حيث تعتبر إدارة األ -

الفرد   كثر طريقتين مباشرتين للتواهك مز المو ف، ويجب ربا نتائج األداءأ

وائمة أهدافف مز أهداف العمك يؤد  ذلك إلى قرارات قام المو ف بم بالمكافأت، فإذا

 يومية أفضك، مما يؤد  إلى تأثير فور  على أدائف.
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 المبحث الثالث

 أبعاد إدارة المواهب

 

يأتي مفهوم إدارة المواهب في إطار تطوير وتحديث وتغيير الموسسات حيث 

ل للمنافسة الشديدة يحقق ميزة تنافسية للمؤسسة في  ك عصر العولمة الذ  فتح المجا

وبالغة القسوة على المؤسسات التقليدية، من هنا تحرص كك اإلدارات على االستحواز 

على رأس المال البشر  ومن هنا فإن دراسة وتحديد عناهر أو أبعاد إدارة المواهب 

مر بالغ األهمية باعتبارها تمثك العوامك األساسية في جذر وتطوير المورد أيعتبر 

، وبعد مراجعة أهم األدبيات السابقة التي   يحقق الفارق في عمك المؤسسةالبشر  الذ

أن االختالفات بينهم طفيفة جداً  انالباحثت بمو وع إدارة المواهب فقد وجد اهتم

(، و)السعد ، 2018، و)محمود، (2019بير من اإلتفاق مثك )شيار، وهناك قدر ك

تفق عليها الباحثين إاألبعاد التي  ويمكن تناول أهم تلك (،2020( )الرحاحلة، 2017

 والمت صصين في مجال اإلدارة فيما يلي: 

 استقطاب واختيار الموهبة : أوالً: 

، وتبدأ تلك ال طوة تمثك جذر المواهب ال طوة األولى في إدارة المواهب

السمات الش صية ودرجة المعرفة العلمية تحديد خصائص الموهوبين من حيث ب

يتحقق طلبات وواجبات الو يفة، وال برة التي تتناسب مز متة ووالمهارات المكتسب

يراعي متطلبات الو يفة وهفات وا ح للو ائف من خالل توهيف االختيار الجيد 

من سيشغلها، حيث يتم تمكين اإلدارة من اختيار األفراد المتميزين ذو  المهارات 

  (1) المطلوبة والمناسبة ألعباء وواجبات العمك.

تكون متطلبات أ  و يفة مبنية على الو وح أ  أنها ال تكون مبهمة ويجب أن 

، ويعني االستقطار لمفهوم العلمي لالستقطارابك تكون دقيقة الوهف، وبذلك يتحقق 

                                                           

 .74ف إسماعيك محمود، مرجز سابق، ص ط (1)
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جذر المرشحين لشغك و يفة ما والذين تتوافق قدراتهم ومهاراتهم مز امتطلبات 

الواسز عن الو يفة يق اإلعالن عن طرفي البداية ، ويتم ذلك وواجبات لو يفة الشاغرة

تلك الو يفة والذين  وشروطها ومتطلباتها وذلك لجذر أكبر عدد من الباحثين عن

يمتلكون المهارات وال برات المطلوبة ويكون أمام المنظمة مجال كبير إلنتقاء 

 (1) .العناهر األفضك لها من المتقدمين

إحدى الطرق أو الوسائك نظمات، ولقد أهبحت عملية استقطار المواهب في الم

تحقيق ، التي تستطيز المنظمة من خاللها هنز الكفاءات التنظيميةالتي يعتمد عليها في 

لذا اهبح من الضرورى والمهم أل  منظمة اإلستثمار في  ،الميزة التنافسية المستمرة

ميتها والمحافظة على جذبها وتو يفها وتطويرها وتنالموارد البشرية وذلك بالعمك 

   (2) يها ألنها تعتبر موهوبة وتمثك ميزة تنافسية جيدة.عل

 (3) وتشمك عملية جذر العاملين الجدد أربعة عناهر كالتالي :

 تو يف العاملين ذو  المهارات ال اهة . -

 تو يف األش اص ذو  المهارات والتفكير ال الق . -

 . الشاغرة عمالتقوم بمطابقة المرشح للعمك مز األ -

و ال ار  عند شعورها بوجود مواقز أترقية من الداخك تقوم المنظمة بال -

 شاغرة. 

أما عملية االختيار فتمثك تو يف األش اص المناسبين في الو ائف وتستلزم 

نظرة استراتيجية للمورد البشر  يتم من خاللها هياغة شروط أكثر ذكاء وتتمتز 

                                                           

 .27( محمد هالح محمد شيار، مرجز سابق، ص 1)

(2) Rowland, M., “ How to cement a diversity policy: The key role of talent 

development ”, Human Resource Management International Digest, Vol. 19, No. 5, 

2011, P. 38. 

دراسة استطالعية  –هللا امانة الشمر  وأرخون، تاثير عمليات إدارة الموهبة في المنظمات الريادية احمد عبد (3)

الراء عينة من مدير  شركة كورك لالتصاالت المتنقلة " ، مجلة الغر  للعلوم االقتصادية واإلدارية ، جامعة 

 .243، ص 2016،  37، العدد 1الكوفة ، العراق ، المجلد 
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 ئف التقليدية،المطلوبة للو اشروط الت تلف عن ب صوهية تناسب طبيعة المواهب و

فضك أي تمثك عملية تحديد المرشحين الذ  باستطاعتهم ان يساهموا بشكك وبالتالي فه

في األهداف االستراتيجية للمنظمة، ويساعد في البحث الكتسار الميزة التنافسية، 

الم تلفة تحديد المعارف والمهارات والقابليات لالمنظمة ة من محاولوتمثك كذلك 

اعد المنظمة في تحقيق سيمكن أن توال صائص األخرى التي  للمتقدمين للو يفة

 (1) .أهدافها

 تنمية وتطوير الموهبة :  ثانياً:

إلى تقليدية ال اهة بهم يقصد بتنمية وتطوير المواهب عملية تحويك قدراتهم ال

في مجال مهني معين، المطلوبة كفايات  برات والال وقدرات تصك بهم إلىمهارات 

نجاح المنظمة في الحصول على المواهب المطلوبة لعملها يتوقف  يمكن القول أنو

تلك الموهبة  و زية التي يتم بها كيفال، وورعايتهاالمواهب تلك نمية باألساس على ت

ي تنمية المجتمز عن طريق تنمية أن تسهم بفعالية ف هاالتي يمكنمواقز والمواقف الفي 

التعليم والتدريب هما األساس لتنمية ؛ ففي كك مجتمز هم الفكربية والعمليةمهارات

المواهب، ويعني التعليم في سياق تنمية المواهب ليس فقا إكسار المعرفة لألفراد 

العاملين، ولكن أيضا تيسير الفرص المتاحة لألفراد للتفوق، ويمكن تنمية المواهب عن 

ز احتياجات طريق التدريب أثناء العمك من أجك تحسين مهارات العاملين عند التعامك م

ومن استراتيجيات تنمية المواهب: ت طيا القوى العاملة المتكامك، والتعلم ، أعمالهم

مدى الحياة، وتأسيس ما يعرف بمجمز المواهب، وتحويك بيئة العمك، وتطوير هناعة 

القوى العاملة؛ وإقامة شراكات أقوى بين القطاعين العام وال اص، والقطاعات 

                                                           

حسين  وعامر علي حمد، دور عمليات إدارة المواهب البشرية في تعزيز  االبداع التنظيمي: دراسة  وسام علي (1)

، ص  2018، 24استطالعية في جامعة هالح الدين/ أربيك/العراق ، مجلة كلية التراث الجامعة، بغداد،  العدد 

316. 
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 (1).المجتمعية

و اختيار الموهبة فقا ألية التنمية إلى عدم التوقف عند جذر وتعيين وتهدف عم

التطوير المستمر وإنما مساعدتها على تحقيق أعلى إمكانيات ممكنة، وذلك من خالل 

وذلك معارف طول الوقت بالتزويدها و اومهاراته امكاناتهلقدراتها والتنمية الدائمة إل

والتي تشمك دورات وندوات ومؤتمرات ة المستمروالتعلم خالل خطا التعليم من 

 (2) .وور  عمك في الداخك وال ار ، سواء كانت رسمية أو غير رسمية

يجب تحسين جودة العمك انطالقاً من أن ال برة هي مصدر أساسي للتعلم، فكلما 

طالت مدة بقاء الموهبة في المؤسسة أدى ذلك إلى زيادة مستوى المعرفة والمؤهالت 

ن جودة األداء ور ا العمالء باإل افة إلى أن هناك إرتباط بي ال اهة بالشركة

 .أو إنجازها لل دمات التي تقدمها رباح المؤسسةأواإللتزام التنظيمي ويرتيا ذلك كلف ب

(3) 

ً من مو وعات  ً أساسيا وتمثك عملية التدريب في العصر الحالي مو وعا

من جانب وتنمية الموارد البشرية اإلدارة نظراً الرتباطها المباشر بالكفاءة اإلنتاجية 

من جانب آخر ولقد أهبح عنصر التدريب يحتك مكانة الصدارة ويمثك أولولية من 

سواء في العالم المتقدم او الدول النامية على حد سواء وذلك  ولويات جميز المنظماتأ

على اعتبار أنف أحد أهم الوسائك التي تؤد  إلى بناء كوادر بشرية كفؤة، ويهدف 

و العاملين بالمهارات والمعارف واألساليب الم تلفة ألتدريب إلى تزويد المو فين ا

والمتجددة عن طبيعة أعمالهم وتحسين وتطوير مهاراتهم وتغيير سلوكهم بشكك إيجابي 

                                                           

(1) Yat, Eilo Wing and Tam, Natalie Leng: "The Puzzle of Macao's Talent 

Development", Journal of Asian Education and Development Studies, Vol.5, No.4, 

2016, P.P.424-425. 

غادة عبدالحميد حميدان الجحدلي، " واقز اسهام إدارة المواهب في تنمية الموارد البشرية االكاديمية بجامعة  (2)

لجامعية بها " ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية ، الملك عبد العزيز بجدة من وجهة نظر القيادات ا

 .39، ص 2013جامعة ام القرى ، السعودية ، 

(3) Pamela Bethke, Philippe Mahler& Bruno Staffelbach, Op.Cit, P. 529. 

https://www.researchgate.net/profile/Pamela_Bethke
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Philippe-Mahler-11551136
https://www.researchgate.net/profile/Bruno_Staffelbach
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نعكس اكبة التطورات العالمية وهو ما يداء باإل افة إلى مووبالتالي رفم مستوى األ

 (1) ادة والتفوق في العمك.إيجاباً على االستقرار واإلج

 

 الحفاظ على الموهبة ثالثاً:

تؤد  في الغالب األو اع االقتصادية المتقلبة إلى قيام بعض المواهب بالبحث 

و الشركة التي يعملون بها، وكذلك قيام المؤسسات أعن فرص عمك خار  المؤسسة 

ديم عروض والشركات المنافسة بمحاولة استقطار هؤالء الموهوبين من خالل تق

ومزايا وفرص أفضك من التي يعملون فيها، وهو ما يضز على المنظمة مسئولية كبيرة 

 (2)بضرورة أن تعمك على اإلبقاء على مو فيها الموهوبين والمحافظة عليهم. 

وهناك مجموعة من المتطلبات التي تلزم لإلحتفا  بالمواهب يمكن اإلشارة  

  (3)إليها فيما يلي: 

  لسياسات وإجراءات العمك بالمنظمة. يادة إدراك المو فينالعمك على ز -

التحديد المسبق لسياسات المرونة واالستيعار والبرامج المرتبطة بها،  -

 وشرحها للمو فين من قبك رؤساء أقسامهم.

جك استيعار وتحقيق التوازن بين أالمرونة الالزمة من إعطاء العاملين  -

جاتهم األسرية وال اهة، أ  المز  بين اإلنتاجية مساهماتهم في تقدم العمك واحتيا

 والر ا.

إتاحة البرامج التنموية لجميز لعاملين بالمنظمة من أجك تحسين ش صيتهم،  -

 ورفز جودة حياتهم المهنية.

                                                           

 .16( سمية خالد عبدالرؤوف الحالق، مرجز سابق، ص 1)

 .27( محمد هالح محمد شيار، مرجز سابق، ص 2)

، 2012ر وان: إدارة المواهب في المنظمة، المجموعة العربية للتدريب والنشر، القاهرة،  ( محمود عبدالفتاح3)

 .44ص 
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تشجيز كك عامك على تعلم شيء جديد واحد على األقك كك أسبوع، وهذا يوفر  -

م بف؛ وبالتالي تحقيق األهداف طويلة األجك لقوة العمك ما هو متحمس، وملتزم بالقيا

  في المستقبك.

داء ن خالل ربا األجور والحوافز باألالتحفيز والمكافأة المستمرة للعاملين م -

  واإلنجاز.

إتاحة الفرص للعاملين للتعبير عن اهتمامهم وتلقي التغذية المرتدة السنوية أو  -

  .الم تلفة منصف السنوية عبر اجتماعات مز رؤساء األقسا

الوقوف على رؤية استراتيجية وا حة للقوى العاملة المتاحة، ومواطن القوة  -

  اهة. الوالضعف، والمهارات 

عمك برامج دائمة ووا حة لمالحظة ومتابعة العاملين الموهوبين من خالل  -

جك التعرف الدائم على اتجاهاتهم في أاللقاءات الم ططة وغير الم ططة، وذلك من 

 مك وخططهم المستقبلية.الع

فتح المجال أمام المتميزون لإلرتقاء في العمك من خالل وجود عروض  -

 لالنتقال إلى مستويات أو أماكن أو و ائف أعلى وذلك الستثمار مواهبهم.

تقديم الحوافز المادية والمعنوية غير الدورية في المناسبات واالحتفاالت وعند  -

 حك مشكلة أو أزمة بشكك مبدع.و جديد أو أتقديم عمك مبتكر 

 إحالل الموهبة رابعاً:

ً على إحالل المواهب عملية التعاقب أو اإلحالل الو يفي وتمثك  يطلق أيضا

ية تنبؤ سسات الم تلفة، وهي عبارة عن عملإحدى مهام إدارة الموارد البشرية في المؤ

في  ،غك و يفة مابمستقبك المنظمة، وتعني عملية اإلحالل توفير البديك المناسب لش

يفة أل  سبب، وتلعب عملية اإلحالل دور مهم في الحفاط  حال غيار شاغك تلك الو

على المنظمة وحمايتها من التعرض للصدمات الطارئة كحالة وفاة مو ف مهم أو 
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 (1) إنتقالف المفاجيء للعمك في مكان أخر أو عدم قدرتف على الوفاء بواجباتف في العمك.

د إلى نفس الجذور، حول اإلحالل الو يفي إال أنها جميعاً تعو اتوت تلف النطر

ت طيا يتم خاللها اختيار فريق من المو فين الكبار لقيادة العمك  عملية اهفيرى اتجاه أن

مسبق ت طيا عبارة عن في الفترة القادمة، بينما يرى اتجاه آخر أن تلك العملية هي 

عمك المنظمة وتمتلك المهارات  التي تالئمالمواهب العديد من قاعدة كبيرة من لبناء 

ً لهذه ، ووالمعارف التي تبحث عنها وتحتاجها بالتالي فإن استراتيجة اإلحالل طبقا

العاملين الحاليين في المنظمة والذين لديهم تقتصر على تطوير وتصنيف الرؤية 

ن في مهارات وقدرات ومعارف أعلى من غيرهم وبالتالي تفسح المجال أمام الموهوبي

 (2) .المنظمة لشغك الو ائف القيادية فيها

 

 

  

                                                           

 .27( محمد هالح محمد شيار، مرجز سابق، ص 1)

 .25يزيد سمير عبدالكريم الرحاحلة، مرجز سابق، ص  (2)
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 المبحث األول

 القيادة وإدارة المواهب في المؤسسات األمنية

كما أنها ، بدرجة عالية من التعقيد والتغير المستمرالمنظمات األمنية تتسم بيئة 

تتنوع ، والضغوطوأيضاً بأنها تؤد  عملها وتقدم خدماتها في بيئة مليئة بالتحديات  تتسم

 لقوى ال ارجية مثك: العوامكة العمك األمني بين ئفي بيقوى التغيير المؤثرة 

اإلقتصادية، والسياسية، والتكنولوجية، واإلجتماعية، والقوى الداخلية مثك: تغير 

هات، والمناخ التنظيمي، واألفراد وأساليب العمك، واإلتجا أهداف المؤسسة، والقيم،

ودفعها نحو تفعيك التميز  أساسي في تحفيز المؤسساتولقد كان لتك التحديات عامك 

 .(1)والوهول إلى الريادة

من حاجة إنسانية واجتماعية إذ أن اإلنسان يستشعر منذ والدتف حاجتف ويعتبر األ

اتف وال تهدأ حواسف إال إذا شعر باألمان لالستقرار بصورة غريزية فال تستقيم حي

أفراد تلك المجتمعات، من عن جاجة  تقك حاجف المجتمعات البشرية لألواالطمئنان وال

ويضطلز عادة  فال يستطيز الفرد الشعور بالتقدم أو الرفاهية دون إحساسف باألمن،

من األ المحافظة على ياتها األساسيةجهاز األمن في أ  دولة بواجبات عديدة غا

 (2)تقديم ال دمات للمواطنين.باإل افة إلى واالستقرار 

تعيش الدول العربية في الوقت الراهن واقز أمني منضطرر حيث يوجد تهديد 

مستمر من عدة اتجاهات سواء دول في محيطها الجغرافي أو جماعات خارجف عن 

ومن هنا أمنية ، مجاالت متعدده اقتصادية وسياسية ووفي  التنظيم القانوني والدولي،

 التي أهبح عليها عبء كبير في تلك الظروف وذلك بم تلفمنية ر األجهزة األويأتي د

المجتمعات العربية، حيث استقرار وفي تعزيز أمن  المت صصة أفرعهاتنظيماتها و

                                                           

يدانية على العاملين بوزارة الداخلية، فهد الراشد، دور إدارة المواهب في تحقيق الريادة لوزارة الداخلية: دراسة م (1)

 .39ص، 2020كلية الشرطة، اإلمارات العربية المتحدة، رسالة ماجستير، 

 .44محمد هالح محمد شيار، مرجز سابق، ص   (2)
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س المواطنين والمقيمن وأنينة في نفمالطتستطيز بث أمنية إجراءات يطلب منها تقديم 

المسئولة بشكك مباشر عن نجاح  قيادات االجهزة األمنية هي تعتبرو على أرض الدولة،

التي تتمشى مز منية األرؤية ال حيث تقوم بو زهداف األمنية المحددة والمو وعة األ

 داةاأل في المنظمة األمنية تعتبر بمثابةالقيادة ويمكن القول أن  ،قيم المجتمزعادات و

، وهي ألهدافها تحقيقها تكون مسئولف عنمنية وتحكم األنشطة األتحدد والرئيسية التي 

 (1) مني وأفراده. ز الرؤية األمنية للجهاز األأيضاً مسئولف عن و

ونتيجة لظهور التقنيات الحديثة وإنتشارها فإن المجتمز العربي يمر في الوقت 

الراهن بمرحلة تغير جذر  سريز على كافة األهعدة الثقافية واالجتماعية والسياسية 

ترافق تلك التحوالت  هور العديد من الجرائم المستحدثة مثك خطف الطائرات و

واحتجاز الرهائن واإلرهار المسلح والعنف والقتك الجماعي والقرهنة البحرية 

وجرائم اإلتجار بالبشر واألعضاء البشرية والجرائم اإللكترونية وغيرها من الجرائم 

ات وهو ما يفرض  رورة وجود العنصر المستحدثة التي تهدد أمن الدول والمجتمع

الذ  يستطيز تقديم ابتكارات وإبداعات أيضاً، البشر  ليس الكفء فقا ولكن الموهور 

في التعامك مز تلك الجرائم أو تقديم ال دمة للمواطنين في  ك تلك البيئة الجديدة، كما 

التقني والمعرفة التقدم مني كبيرة في  ك زمة حركة البحث العلمي في المجال األأباتت 

الرقمية واإللكترونية فضالً عن حالة التطور والنمو في هذه المجاالت في الدول 

المتقدمة مما يعزز االحتيا  إلى دراسات مو وعية تش ص ال لك وتضز المعاجات 

  (2)والحلول. 

في  ك تحديات صعوبات والعدد من الفي الوقت الراهم أجهزة األمن تواجف و

ت اإلتصاالتكنولوجيا مجال الطفرة الكبيرة التي حدثت في والتطور السريز 

                                                           

محمد المطير ، دور التحقيق اإلدار  في زيادة فاعلية االداء األمني إلمارة منطقة الرياض، رسالة ماجستير،   (1)

 .11، ص 2017: كلية العدالة الجنائية، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض

معلو  بن عبدهللا حسين الشهراني، تصور مقترح لتعزيز البحث العلمي في مواجهة التحديات األمنية في   (2)

، 29لمجلد ، الفكر الشرطي، مركز بحوث الشرطة، القيادة العامة لشرطة الشارقة، ا2030 وء رؤية المملكة 

 ..107-106، ص ص 2020، أكتوبر 115العدد 
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السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية باإل افة إلى ذلك فقد شكلت األزمات والمعلومات، 

 غوطاً وتحديات أمنية إ افية على األجهزة األمنية في جميز الدول ولم المعاهرة 

كما انعكست ا  وديمقراطية، تسلم من تلك الصعوبات والضعوط حتى أكثر الدول تقدم

أثار التقدم الهائك في وسائك االتصال والمعلومات بشكك جلي على الجوانب األمنية في 

هذا العصر، مما جعك األجهزة األمنية تعمك في  ك  روف بيئة شديدة التعقيد وتسسم 

 التيالتقلبات  بقدر كبير من التغيرات المتسارعة والمتطورة بشكك مستمر، وقد أدت

حيث  هرت العديد من الجرائم طبيعة الجرائم  فر ها ذلك التطور إلى تغير في

ومن هنا فقد وجدت ، التي لم تكن موجودة فيما قبك المستحدثة، والمشكالت األمنية

االجهزة األمنية نفسها أمام تحد  خطير وهو  رورة التطور لتتكيف من اجك مواكبة 

اإلستراتيجيات المالئمة لزيادة فعاليتها في و ز  تلك التغيرات، وأهبح مطلور منها

 (1) تلك التحديات والحد من أثارها.مواجهة 

أسلور جديد سلكت خاللف مسلك إلى العديد من األجهزة األمنية ولقد لجأت 

 تاإلمكانياالطاقات وحصر الذ  يمكنها من إنتها  أسلور التفكير اإلستراتيجي 

حيث تسطيز بذلك االحتفا  وآليات م تلفة ،  ر خطا وبرامجلديها وذلك عبالمتوفرة 

، ولم تكن األجهزة األمنية في تي تحتاجهاالمهام المرتفعة تتوافق مز معدالت أداء ب

تؤثر على التي  طورات والتحدياتدولة اإلمارات العربية المتحدة بعيدة عن تلك الت

التعامك معف والبحث عن كيفية مما فرض عليها  رورة استشراف المستقبك العالم، 

الذ  تستطيز مز خاللف تجاوز ، ممارسة التفكير اإلستراتيجيمما جعلها تسعى إلى 

 (2) .وحك معضالتف األمنية المتعددة صرتحديات الع

منية والشرطية من المنظمات ذات األتعد المؤسسات خرى أومن ناحية 

ار قيام تلك ال صوهية حيث تتعامك في مجال ال دمات األمنية واالجتماعية واستمر

                                                           

لة كلية التجارة للبحوث العلمية، راتيجي في ريادة العمك األمني، مجإيهار فؤاد الحجاو ، أثر الفكر االست   (1)

 .39 ص ، 2019، ديسمبر 67جامعة أسيوط، كلية التجارة، العدد 

لة كلية التجارة للبحوث العلمية، ي في ريادة العمك األمني، مجراتيجإيهار فؤاد الحجاو ، أثر الفكر االست   (2)

 .39 ص ، 2019، ديسمبر 67جامعة أسيوط، كلية التجارة، العدد 
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المنظمات بمسئولياتها وواجباتف يتطلب االهتمام الدائم باالو اع السائدة والتغيرات 

المستمرة، ومعالجة م تلف المشكالت التي تحدث داخك تلك المنظمات، حيث يتعامك 

القائد في تلك المنظمات مز العديد من المسائك والقضايا الحساسة من الناحية األمنية 

ظمات نواطنين سواء المقيمن أو الزائرين للبلد مما يجعك بيئة هذه الموال دمية للم

 (1) مات األخرى.ظي تلف عن المن

وهناك منظوران يتم من خاللهما رؤية مهام القائد األمني، حيث يرى المنظور 

تطوير ذلكمن خالل وال ت ر  عن اإلعداد والتحضير القائد األمني مهام أن األول 

التي  وو ز ال طة االستراتيجيةاألمنية التي يتولى إدارتها،  التيرؤية المنظمة 

ويشجز و اتالممارستحديد األهداف وتتناسب مز المرحلة المقبلة حيث يقوم بصياغة 

بينما يرى المنظور الثاني أن مهما ، الم تلفة تفويض المهامكمما يقوم بالتعاون على 

لتزام بأنماط القيادة التشاركية اإلورة  ر القائد األمني أوسز من ذلك فعليف في البادية

، وتحفيزعاملين مناسبة للبيئة خلق كما أن من مهامف بالمشاركة المجتمعية قييد وال

، تنظيم القدرات الكامنةن أرائهم وأفكارهم، كما أن عليف أيضاً لتعبير عارية ومنحهم ح

م القائد األمني طبقاً وعليف مسئولية منح العاملين الثقة في اداء مهامهم، وتتداخك مها

لألسلور القياد  المعتمد، فحينما يعتمد القائد األمني على أسلور تفويض المهام تظهر 

مهام اإلشراف القياد  لديف، ولقد  هرت الكثير من الدراسات التي تحدد المهام 

 (2)باختالف الرتب الشرطية. 

جال منها على عدة دراست في هذا المإلى أنف يمكن اإلشارة  انالباحثيرى 

ال دمة العامة إدارة والدت التي تناولت إدارة المواهب في لي ودراسة المستوى الدولي 

إلى أهمية إدارة الدراسة أشارت  حيثبحكومة مقاطعة ويسترن كيب في جنور أفريقيا 

وتقوم إدارة و فين وإمكانياتهم لتقديم أداء عالي الجودة، مواهب في تعزيز قدرة اللما

وتحاول اختيار  ،ة تأمين المو فين للو ائف المتاحةيمسئولبفي المقاطعة  ةملعاال دمة ا

                                                           

 .23مرجز سابق، ص محمد عيبدهللا راشد الكعبي،   (1)

يادة العامة لشرطة مارات العربية المتحدة، القسيفان علي خليفة ابن سفيان، واقز القيادات االمنية في دولة اإل  (2)

 .50-49، ص ص 2019، أكتوبر 111، العدد 28الشارقة، مركز بحوث الشرطة، المجلد 
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طيا القوى كثر انتاجية وهي مسئولة عن ت بين والملتزمين واألوالمو فين الموه

واهب من خالل التدريب ورفز المهارات وتقيم االداء وتقديم مالعاملة والحفا  على ال

 (1)المكافآت ورفاهية المو فين.  

نتائج دراسة الكعبي عن القيادة العامة على المستوى العربي يمكن اإلشارة إلى و

لشرطة أبو  بي كنموذ  أو أحد التجارر عن لقيادة التحويلية في المنظمات األمنية 

 أن متواجدة بشكك كبير كما التحويلية القيادة صائصأن خ حيث أثبتت نتائج الدراسة

رتفعة، وأكدت الدراسة على األثر الكبير لبعد  م التنظيمي التطوير ممارسة مستوى

 (2) التنظيمي. على التطوير والتمكين الش صية الجاذبية

منية لقيادات األاالتي تناولت ذكر سيفان علي خليفة ابن سفيان في دراستف كما 

ف يقز على عاتق أنأكدت بعض الدراسات في دولة اإلمارات العربية المتحدة أن 

واإلبادع البتكار اتنظيم تتمثك في المشرفون مهام أكبر والتنفيذيون القادة  ومسئولية

وتفسير رسالة ورؤية المنظمة تو يح في المنظمة كما يقز على عاتقهم  موتشجعيه

 (3) . التقليد ةقيادالنما  فيبالمهام التي كان مطلور منهم القيام بها مقارنة الحالية 

وذلك من خالل أهمية خاهة كسابها وإقدرات القيادة المؤسسية يمكن تطوير و

ربطها بمستوى عالي من الممارسات الجيدة التي تعتمد على مجموعة من العناهر 

التي تشمك استعداد العاملين للتعلم المستمر وإقبالهم على قيادة األأعمال، وحرههم 

عتماد العلى الحصول على المهارات المكتسبة، واالستعداد للعمك  من فريق عمك وا

نظمة باإل افة إلى أداء العاملين، وفيما يلي التي تمتلكها الم الموارد والقدراتى عل

تطبيق نعرض ألهم العوامك التي تحقق فاعلية كبيرة لدور القيادة التي يمكنها 

                                                           

(1) Lee, J.C. & Van der Waldt, G., An integrated talent management model for the 
Public Service: : The case of the Western Cape Provincial Government. Administratio 

Publica, No. 28, Vol. 2, 2020. 
 مرجز سابق. محمد عبدهللا راشد الكعبي،راجز دراسة   (2)

 .50، صمرجز سابقسيفان علي خليفة ابن سفيان،   (3)



 "دراسة تطبيقية عىل القيادة العامة لرشطة الشارقة"   ات األمنيةالقيادة التحويلية ودورها يف إدارة املواهب ابملؤسس

71 
 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية   

 (1) ممارسات األمنية الجيدة:ال

، وترسيخ ثقافة اإلبداع وفتح ةدارة المؤسسإغرس ثقافة التميز وتعزيزها من قبك  -

تطبيق  البار أمام العاملين لإلبتكار وتشجيعهم على طرح طرق جديدة لتطوير

 لتميز المؤسسي المستدام.، وذلك إعماالً بمبدأ السعي لمنيةالممارسات األ

االداء الم تلفة وذلك  وطرق المؤسسة إدارةأنظمة   رورة أن يقوم القادة بتحديد -

، وأن يقوم هؤالء القادة بها يحتذى نماذ على اعتبار ان هؤالء القادة يعتبرون بمثابة 

 التطويرو التحسينا المستمرة من اجك ومراجعتهبمتابعة تلك األنظمة ومراقبة تنفيذها 

 .المستدام

عرض نشرات دورية ومدونات عن أخالقيات العمك والسلوك المهني وذلك لتعريف  -

 .لداخليةالعاملين بها، وتفعيك دور القائد في التعريف بضوابا العمك ا

 رورة و ز األسس والضوابا الداخلية للعمك  من الممارسات اليومية باإل افة  -

 .إلى تحديد خطا طويلة األجك إلقرارها داخك المنظمة

فسح المجال أمام اإلبتكار واإلبداع واألفكار الجديدة والعمك على دمج تلك األفكار  -

بالنشاط الجهات ذات الصلة  مز بعضها وإخضاعها للدراسة وإعطاء الفرهة لجميز

 االمني لإلطالع على تلك األفكار وإعطاء الرأ  في مدى جدواها. 

العمك الدائم على عقد مقارنات من النظم األكثر تمييزاً واالطالع على التطورات  -

التي أحدثتها تلك النظم، وكذلك االهتمام بالمقارنة المرجعية لعمك المنظمة مز 

 .ي تم انهائهاال طوات السابقة الت

جعك ثقافة القيم للمؤسسات األمنية جزء من رؤية المنظمة، وو ز عملية نشرها  -

 .على رأس أولويات القيادة وذلك على كافة المستويات

                                                           

مدحت أبوبكر محمد سررليمان، دور الممارسررات الجيدة في تحقيق التمييز المؤسررسرري االمني، الفكر الشرررطي،  (1)

-191، ص ص  2019، أكتوبر، 111، العدد 28العامة لشررطة الشرارقة، المجلد مركز بحوث الشررطة،  القيادة 

192. 
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 المبحث الثاني

 منية اإلماراتيةلمواهب في المؤسسات األالقيادة وإدارة ا

لدولة اإلمارات  لقد هاغ الشيخ محمد بن زايد رؤيتف التنموية والتطويرية

على إعتبار أنف يمثك المورد األكثر أهمية وقوة  العربية المتحدة باإلستناد إلى المواطن

بالنسبة أل  تنظيم، فالعنصر البشر  يعد الركيزة األساسية لعملية ت طيا وتنظيم 

سموه بشكك وا ح  الواقز ومن أجلف أيضاً ينظر في المستقبك، ولهذا فقد انطلقت رؤية

مارات العربية المتحدة هو عماد الدولة التي يتم من أن المواطن في دولة اإلوجلي 

خطا التنمية بتطوير العنصر وتطبيقاً لتلك الرؤية فقد بدأت ، بنائها بواسطتف ومن أجلف

البشر  وارتبطت استراتيجياتها بتنميتف بك واالعتماد بشكك رئيس على التنمية 

ً من سموه بأن المستدامة التي تقوم على العلم وا لمعرفة كمحور للتغيير، وذلك إيمانا

مستقبك دولة اإلمارات سيبنى فقا على األجيال التي تمتلك المعرفة الحديثة والعلوم 

 (1) .المتطورة

تقوم رؤيتها األساسية ففي دولة اإلمارات العربية المتحدة أما وزارة الداخلية 

ف من خالل إقرار النظام والعمك على على األمن الذ  يقوم عملها األساسي على هيانت

تحقيق العدل القائم على سيادة القانون، وحفظ مكانة وهيبة الدولة وذلك باالعتماد على 

أجهزة شرطية ذات فاعلية كبيرة تمتلك القدرات العلمية والميدانية، ويمكن اإلشارة فيما 

يد ولة اإلمارات يلي ألهم االختصاهات الرئيسية التي تقوم بها وزارة الداخلية ف

 (2) العربية:

 على رأس اختصاهات وزارة الداخلية. أمن الدولة يقز -

الشرطة واإلشراف قوات و ،إنشاء وتنظيم قوات األمنالوزارة ب ضطلزت -

 .امعليه

                                                           

 .73سيفان علي خليفة ابن سفيان، المرجز السابق، ص   (1)

 (، u.ae/ar-aeالموقز الرسمي لوزارة الداخلية اإلماراتية على شبكة اإلنترنت، )  (2)
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 تنظيم حركة السير والمرور على الطرق الداخلية وال ارجية -

 ظها و مان سالمتها. جميز الممتلكات والمنشآت وحف حمايةيناط بالوزارة  -

 الم تلفةالشرطية األمنية وتكامك بين األنظمة تعاون والالبتعزيز تقوم الوزارة  -

 في الدولة. 

حفظ القانون سيادة وبمهام بشكك أساسي األجهزة الشرطية المحلية  عنىت -

 .األمن في كك إمارةإقرار وهيانة و

ن العمك الشرطي ومهامف أما عن رؤية القيادات الشرطية في دولة اإلمارات ع

رئيس مجلس الوزراء الذ  يشغك منصب نائب تبلورت رؤية الشيخ سيف بن زايد فقد 

التي تمثك في رأيف أساس أمن باإلنطالق من قيم األخالق  ،بالدولة وزير الداخليةو

، والتي تم من خاللها التعايشإقرار تعزيز قيم السالم والمجتمز واستقراره، ثم يأتي 

واستند في قيادتف على تفعيك لعديد من ال طا االستراتيجية بشرطة أبو بي، تطوير ا

الذ  تم تطويره وتعددت أساليبف وتقنياتف داخك الوزارة، وكان لف  اسلور الحوار البناء

الفضك الكبير في تفعيك و ز المرأة على خريطة العمك الشرطي حيث فسح المجال 

موه على تحقيق األهداف الكبرى في العمك لتبوأها مراكز قيادية فيف، كما ركز س

الشرطي من خالل االعتماد على التقنيات الحديثة المتطورة وذلك من أجك تحقيق التقدم 

وقد ساهم سموه في ترسيخ وتهيئة وتنظيم والرخاء، وترسيخ استقرار الدولة الداخلي، 

كان لف دور كبير في ال دمات التي تقدمها، ومنية وبنى التحتية األساسية لالنظمة األال

تقديم العديد من المبادرات الوا حة ، حيث تم مبدأ الدور المجتمعي للشرطةترسيخ 

دعم  في ةور الشرطعزيز دفعيك وتتالتي تقوم على رؤية بعيدة المدى، والتي تستهدف 

داخك جهاز  حتياجات ال اهةذو  االو يف تكما ركز اهتمامتف على ، زجتممال

قواعد البيانات الشرطية على مستوى دولة اإلمارات العربية  توحيدقام و الشرطة،

 (1) المتحدة.

                                                           

 .39صفهد الراشد، مرجع سابق،  (1)
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 الحوكمة والتميز في الشرطة اإلماراتيةأوالً: 

حتى  هور مفهوم الجودة الشاملة وما ارتبا بها من تطورات بدأت مز عمليات 

حكومة التفتيش ثم مراقبة الجودة و مانها إلى مراجك التحسين المستمر لم يكن مفهوم ال

قد تم هياغتف وإدخالف في علم اإلدارة، إلى أن  هر بعد كك هذه التطورات خالل 

العقديمن االخيرين من القرن العشرين، ومز  هور ذلك المفهوم الذ  تم بنائف على 

القاعدة الكبيرة التي أوجدها مفهوم الجودة وتطوراتف، فقد تطورت جوائز التميز والتقييم 

دول العالم المتقدم في مجال اإلدارة والتي كانت موجودة من قب  الذاتي في العديد من

مالكوم بالدريج جائزة  فظهرت ،1950اليابانية التي نشأت عام  جائزة ديمنجك

( في نفس أيزو)جائزة المنظمة العالمية للمقاييس والمواهفات و، 1987عام  األمريكية

جائزة كخرى و هرت جوائز أ، 1988عام المنظمة األوروبية للجودة جائزة ثم العام، 

من خالل  1997مارات فقد دخلت هذا المجال عام أما دولة اإل ،1994عام  سنغافورة

 1999عام  برنامج الشيخ خليفة للتميزثم أطلق  ،برنامج دبي لألداء الحكومي المتميز

عام جائزة وزير الداخلية للتميز في نفس العام، وجاءت وجائزة أبو بي لالمتياز 

خيرة بك هناك زيادة مضطردة في عدد تلك الجوائز تلك الجائزة هي األ، وليست 2011

والوهول بها إلى لمؤسسات الحكومية وذلك كلف بهدف التحسين والتطوير المستمر ل

دعم كان لوزارة الداخلية في دولة اإلمارات باعاً كبيراً في مجال لقد ، ودرجة التميز

حيث حصلت الوزارة على عدد ثالثة عشر مركزاً  ،ةالتميز في تقديم خدماتها الم تلف

، وكما 1999عام  في دورتف األولى جائزة برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكوميب

التميز المؤسسي أو حنا فقد أنشات الوزارة جائزة خاهة بها وذلك من أجك  مان 

لم تلفة االتجارر ودراسة  ئهاشركادعم اهمت فيها بو مستوى الوزارة ىعل والو يفي

قد تم تطبيق أدائها االستراتيجي ، وأداة رئيسية لتطوير  ذلك يمثك على اعتبار أن

 ،األجهزة األمنية الم تلفةكامك ت وتميزت بتركيزها على 2011ول مرة عام الجائزة أل
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 (1) دور القيادة في إدارة التغيير.وإبرازها ل

ول فيتناول األول منها ويمكن دراسة التميز من خالل مستويين م تلفين أما األ

، وقد حاولت الدول سواء التميز الفرد بينما يتناول المستوى الثاني  التميز المؤسسي

و ز المتقدمة أو األخدة في النمو استحداث جوائز للتميز، إال أن المهم في ذلك هو 

اليابانية والجائزة األمريكية لالداء وهذا ما قامت بف كك من معايير وأدوات قياس 

ً ما األوروبية للجودةو ، حيث يوجد كثير من النقاط المتماثلة في كك منها خصوها

بناء ، وكذلك دوره في لمؤسساتادور القيادة في و ز التوجهات استراتيجية يتعلق ب

فيها، وهي العوامك المؤثرة في دعم وتطوير أداء المؤسسة، إال أن بعض  ثقافة التميز

مؤشرات أداء عت جوائز مماثلة نجد أنها تفقتر الدول األخذة في النمو الوتي و 

، وفيما يلي مل ص ألهم ومقاييس تضمن القياس والتحسين المستمر في أداء الجائزة

 (2) :أهداف الجودة في جوائز التميز العالمية

 .االهتمام بترسيخ ثقافة الجودة وذلك من أجك  مان تحقيق ميزة تنافسية -

 .للتقييم الذاتيتطبيق برامج  -

المعلومات لدعم جودة نشر إدارة المعرفة وعلى التشارك في تشجيز ال -

 االستراتيجية

 .المفاهيم ال اهة بتحقيق متطلبات التميز في جودة األداءالعناية ب -

 .على التحسين المستمرالم تلفة تشجيز القطاعات والمؤسسات  -

عليف  على نفس النهج الذ  سارتجائزة ابو بي للتميز أهداف غت يوه

 :ما يلييوالتي يمكن اإلشارة إليها فالمية  2الجوائز الز

                                                           

من يوسف ابن سلطان، حوكمة التميز)جائزة وزير الداخلية للتميز نموذجاً( ، الفكر الشرطي، عبدهللا عبدالرح (1)

 .29-28، ص 2014، يناير 88، العدد23ة العامة لشرطة الشارقة، المجلد دارمركز بحوث الشرطة، اإل

 .28عبدهللا عبدالرحمن يوسف ابن سلطان، مرجز سابق، ص(2)
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 .االهتمام الكبير بمتلقي ال دمة والمستفيدين -

العمك على تطوير المورد البشر  من خالل اختيار واستقطار أفضك  -

 .العناهر، ومشاركتها في قيم المؤسسة وتنميتها والحفا  عليها.

 .ولية المجتمعيةبالمسئمن المؤسسة إلتزام كبير  -

 .اإلدارة بالمآالت أو أو التركيز على النتائج -

 .االبتكارالبحث عن اإلبداع والتحسين والتعليم المستمر وديمومة  -

 .اإلنطالق دائماً من الحقائق المؤكدة واالعتماد عليها -

 .متعددة شراكاتبناء االعتماد على  -

وثبات القيادة على تحقيق  اإلنطالق من اإلدارة باألهداف وذلك بتركيز -

 األهداف.

 وزارة الداخلية اإلماراتية والمواهبثانياً: 

ً ببناء  ً بالغا تولي وزارة الداخلية بدولة اإلمارات العربية المتحدة اهتماما

المواهب وخلق بيئة محفزة لالبتكار في الجهات االتحادية؛ وياتي هذا االهتمام على 

زارة وعلى رأسها سمو سمو الشيخ سيف بن زايد آل مستوى القيادة السياسية في الو

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ولذلك حرهت وزارة الداخلية  -نهيان 

على تبني مو فيها من أهحار األفكار االبتكارية والقدرات اإلبداعية وذلك من خالل 

على تنمية  إطالق "برنامج رعاية المبتكرين" حيث يعمك برنامج رعاية المبتكرين

القدرات اإلبداعية لدى المبتكرين وتهيئة البيئة المحفزة لهم، وذلك من خالل إلحاقهم 

، وذلك بهدف في دورات تدريبية وإطالعهم على أفضك الممارسات العالمية والمحلية

تقديم وهياغة حلول جديدة ومبتكرة للصعوبات والتحديات التي يواجهها المجتمز 

 (1) ، ويهدف البرنامج إلى ما يلي:لق بمهام وزارة الداخليةاإلماراتي والتي تتع

                                                           

 .75-74المرجع السابق، ص ص  سيفان علي خليفة ابن سفيان، (1)
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 تحقيق األهداف اإلستراتيجية للوزارة. -

 تنفيذ معايير التميز المؤسسي. -

 اكتشاف ورعاية المبتكرين في وزارة الداخلية. -

 تهيئة البيئة المحفزة لتنمية القدرات اإلبداعية لدى المبتكرين. -

 اإلعداد والتأهيك: -

 دورات تدريبية في مجال االبتكار. -

 زيارات داخلية وخارجية لمراكز االبتكار. -

 لقاءات لقيادات وزارة الداخلية. -

 لقاءات أكاديمية مز ن بة من كفاءات وزارة الداخلية. -

 :برنامج وزير الداخلية للتميزثالثاً: 

حكومة دولة من أجك دعم رؤية  م2011برنامج وزير الداخلية للتميز عام أنشأ 

اإلمارات وتوجهاتها االستراتيجية فيما يتعلق بالمجال األمني، وقد اشتملت الجائزة 

كبر البرنامج هو األوبذلك يكون  ،ما بين أساسي وفرعي ،فئة على ثالثة وأربعون

واألشمك بين البرامج المماثلة في دولة اإلمارات، واعتمد ذلك البرنامج بشكك أساسي 

 اتفئو معاييرخصوهاً فيما يتعلق بتحديد الخليفة للتميز الحكومي  برنامج الشيخعلى 

بحيث تشمك جوانب ها خاهة بفئات جديدة ، إال أنها قد استحدثت التميز المؤسسي

، وذلك على اعتبار أن األداء الشرطي المتميزأساسية أخرى تهتم بتطوير وتنمية 

حيث تحتو  مهامف  ،وميةاألجهزة الحك لف طبيعة ت تلف عن باقيلجهاز الشرطي ا

توفير الحماية للمجتمز بأقك على درجة عالية من ال طورة، باإل افة إلى سعيف ل

أن الجهاز  اعتبارعلى شغيك مصاريف الت، وذلك من خالل العمك على خفض التكاليف

 .على الحكومة في موارده الماليةيعتمد 

 :يز بدولة اإلماراتللتمأهداف برنامج وزير الداخلية فيما يلي نعرض ألهم و
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(1) 

 .لوزارةلتحقيق األهداف االستراتيجية العمك على  -

 الدائم نحو السعي التركيز على متلقي ال دمة الشرطية وذلك من خالل  -

 .تطويرها، باإل افة إلى االهتمام بالر ا عن العمك من قبك العاملين

 .ادية والمحليةالجوائز االتحبالوزارة في القيادات الشرطية دعم مشاركة  -

تطبيق أفضك الممارسات المحلية والعالمية في مجال التميز  العمك على -

 .المؤسسي والو يفي

تبادل أفضك ودعم  ،نشر المعرفةالعمك على تعزيز الثقافة الشرطية من خالل  -

 .قيادات واإلدارات الشرطية بالوزارةالالممارسات بين 

 .ر وتنميتفالمورد البشتحفيز االهتمام بعملية  -

 (2) من برامج االهتمام بالموهوبين والمتفوقين في الوزارة:و 

عقد المؤتمرات وور  العمك واللقاءات العلمية: حيث يتم عقدعشرات من  -

 فادة من مهارات الموهوبين.المؤتمرات العلمية في كافة الت صصات اللمية لالست

ة اإلمارات لرعاية جمعيتوقيز مذكرة تفاهم مز وزارة الداخلية قامت  - 

استقطابهم الطلبة الموهوبين وختيار التعاون في مجال االمذكرة  تضمنت ،الموهوبين

 ،علماء المستقبكقيادات ولليصبحوا نواة  ن والعمك على دعم الوزارة لهمرعايتهمو

 .يمكن االستفادة منهم في جميز المجاالتو

عرف مركز تحداث على اسقطاع الموارد البشرية في شرطة أبو بي عمك  -

ي الشرطة، والعمك شاف الموهوبين من منتسبكتاوهو مركز يتهم ب"إدارة المواهب" بـ

على رعايتهم وتنميتهم، والتنسيق مز جميز الجهات ذات االختصاص، وتكون أداة 

                                                           

 .41-40عبدهللا عبدالرحمن يوسف ابن سلطان، مرجز سابقن ، ص  (1)

 .50 -49صفهد الراشد، مرجع سابق،   (2)
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عداد برامج المركز في ذلك اإلنطالق من روية ورسالة قطاع الشرطة في أبو بي إل

مواجهة التحديات في  المواهب واالستفادة منها رواستثماتأهيلية مت صصة لتنمية 

  .والمستقبليةحالية ال

إعداد تكون مهمتف  بستكشاف المواهتم استحداث فرع في شرطة أبو بي ال -

، وتكون مهتمف االتعامك معهكيفية و ارعايتهكيفية توعية عن أهمية المواهب والحمالت 

موائمة وتصنيف العمك على وها صروحلمواهب الداخلية في المراكز اشاف تكا

قياس كذلك العمك على تحديد وو ،شرطة أبو بيجهاز مز احتياجات  منها المتوفر

وذلك لمجموعة من االختبارات والمقاييس  اواخضاعهبالفعك المواهب الموجودة 

فرع بناء قاعدة بيانات مستفيضة بذلك يتم تزويد والم تصة، بالتنسيق مز الجهات 

بإعداد برامج ودورات خاهة لدعم وتطوير بها، ويقوم الفرع بدوره اهب" "رعاية المو

من أجك مزيد  ،استثمار هذه المواهبإلى هدف ، وبناء شراكات تالعاملين الموهوبين

تقييم  وتكون مهمة الغدارة كذلك، من التطوير والتقدم في المجاالت الشرطية الم تلفة

مز هياغة برامج  التقدم في مستويات ادائهمن وإعداد تقارير دورية ع ،أداء الموهوبين

 المواهب.  رعايةب البحوث والدراسات التي تعنى إعدادوطرق لتحفيزهم وتفعيك 
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  المبحث الثالث:

 دعم إدارة المواهب: القيادة في رؤية مقترحة لمساعدة

إدارة عم وتنمية في دأنف يمكن تقديم الرؤية التالية لمساعدة القيادة  انالباحثرى ي

 المواهب في القيادة العامة لشرطة الشارقة:

تبدأ الرؤية من و ز إدارة المواهب وتنمييتها والحفا  عليها كجزء من رؤية  

المؤسسة وخططها االستراتيجية، بالتالي البد وأن يتم ت صيص جزء من ميزانية 

ة للمشاركة المؤسسة إلدارة المواهب، ويتم مشاركة كبار المديرين والقيادات اإلداري

في إعداد نموذ  إلدارة المواهب يتناسب مز أهداف المؤسسة ويتمتز بت صيص 

الموارد الكافية إلنجازه وتصميم السياسات التشغيلية والمباد ء التوجيهية الالزمة 

 لذلك، وأن يتم تنفيذ ذلك النموذ  وتطبيقف على المستويات اإلدارية الم تلفة.

عة البيئة الدولية للتعرف على االتجاهات الجديدة مستمر متاب كيتم بشك يجب أن

أن تستعين اإلدارة بمراكز البحث العلمي المتطورة لتقديم  وينصحدارة المواهب إفي 

مجموعة من الدراسات والتحليالت التي تناسب متطلبات المنظمة، ويمكن تشجيز 

مشروعات عملية البحث العلمي في المؤسسات االكاديمية الم تصة وذلك بتمويك 

األبحاث وتقديم المكافآت للدراسات الواعدة التي تتناول البحث لحك مشكالت اإلدارة 

 أو تناول كيفية تطويرها ونميتها وتقديم أفكار أكثر إبداعاً.

العمك على تعزيز ثقافة إدارة الواهب في المؤسسة وذلك من خالل عمك حلقات 

ف المو فين بأهداف المنظمة نقاشية وور  عمك ودورات ميدانية مستمرة لتعري

    وطبيعة عملها وكيفية تنمتها وتطويرها ودعم الموهبين منهم وتشجيعهم.  

ة بالفعك دقوة العمك الموجوت طيا  رورة أما من حيث إختيار الموهبة فهناك 

الحالية والمستقبلية من خالل تحديد االحتياجات وذلك القيادة العامة لشرطة الشارقة في 

مؤسسة، وذلك بعد تحديد المتطلبات المهنية التي تحتاجها الوفين الموهوبين من المو 

الموجودين بالفعك إمكانات وقدرات العاملين الموهوبين حصائياً، ثم تحديد إحصرها 
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، للوقوف على مستويات أدائهم تقويم األداءإنشاء مركز لخالل في المؤسسة، وذلك من 

مواجهة تحديات مجتمز لوبة للعمك والتي تستطيز والفروق بينها وبين المستويات المط

 ، ثم تحديد الفجوة بين ما هو موجودة بالفعك والمطلور للعمك. المعرفة

في م تلف  شغك الو ائف المهمةالموهوبين لالمو فين استقطار ومن حيث 

، رفز كفاءة الجهاز اإلدار  بالوحدات اإلداريةلتحقيق التمييز والمستويات التنظيمية، 

من داخك المنظمة و ز خطة لجذر وتو يف العاملين الموهوبين ذلك من خالل و

ز القيادية والفعالة، وذلك في إطار المعلومات والبيانات المتوفرة لدى اكلشغك المر

على الموقز عنها اإلعالن اإلدارة، وكذلك تحديد طرق التقدم للو ائف والتي تبدأ ب

يتم من خاللها اختبارات االستعداد التي وعقد الت المقاب مؤسسة، ثم إجراءاإللكتروني لل

و ز آلية للمتابعة المستمرة ألداء و مؤسسة،من خار  الللعمك المرشحين تقييم 

باستمرار والتنبؤ بإمكانات هؤالء العاملين وبالتالي  ائهمالعاملين الموهوبين وتقييم أد

 .إمكانية إعداد الصف الثاني من العاملين الموهوبين

تنمية العاملين الموهوبين وذلك من خالل إنشاء وحدة لرعاية يتعلق ب وفيما

الموهوبين في المؤسسة يكون دورها األساسي رعاية من تم إختيارهم من خار  

المؤسسة بعد اجتيازهم للمقاييس الم تلفة لرفز مستوى أدائهم وكذلك تنمية قدرات 

نظمة التدريب الم تلفة، وذلك الموهوبين الموجودين في المؤسسة بالفعك، من خالل أ

بعد تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين في كك وحدة إدارية من خالل استمارة تحديد 

االحتياجات التي من خاللها تتحدد نوعية المو وعات التدريبية، ثم و ز برنامج 

م زمني للبرامج التدريبية وتحديد ور  العمك والمؤتمرات واللقاءات الم تلفة، وإعال

العاملين الموهوبين بها قبك بدء التدريب بفترة مناسبة لضمان مناسبتها لظروف عملهم، 

وو ز سياسة للحوافز المادية والمعنوية لتحفيزهم على تطوير أدائهم المهني، تزويد 

العاملين الموهوبين بفرص تحقيق التطوير المستمر في مهنتهم وذلك بتكليفهم بشكك 

يدة وتفويضهم في بعض سلطات ات اذ القرارات المتعلقة مستمر بمهام وأدوار جد

ببعض أمور العمك وإلحاقهم ببرامج تدريبية تنظمها هيئات خارجية ذات هلة بتنمية 

 الموهوبينالفعالة بين العاملين  التبادلية العالقاتاألداء اإلدار  واالهتمام باستمرارر 
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 العمك والتكيف معها.وقادة العمك األمني لالطالع المستمر على تحديات 

ما أن هناك  رورة لعمك منح خارجية للتدريب خصوهاً في الدول المتقدمة ك

بأحدث الطرق والوسائك  في هذا المجال وذلك لتدريب قيادات استراتيجية وتزويدها

 ادهم لشغك المناهب القيادية في المنظمة مستقبالً. دعالحديثة وذلك إل

اخك المنظمة لمتابعة األداء وإبراز أهم وكذلك يمكن إعداد نشرة دورية د

اإلنجازات المتحققة في المؤسسة وتقديم حوافز مادية ومعنوية لذلك مما يشجز على 

 جذر العناهر الجديدة وتشجعيها على تقديم أفضك ما لديها وحثها على التميز.

العمك على إيجاد نظام وا ح ومعلن للترقيات للو ائف العليا يتسم بالشفافية 

 المو وعية ويقوم على الجدارة والكفاءة وفق معايير األداء المتميز.و

الذاتية للعاملين الرقابة  مبدأ ويجب أن تشجز اإلدارة في المنظمات األمنية

 وحرهها على مشاركة التابعين في ات اذ القرارات.

االحتفا  بالعاملين الموهوبين وذلك بو ز خطة للحفا  وأخيراً فيما يتعلق ب

لعاملين الموهوبين باإلنطالق من إعتبار االهتمام بتدريب الموهويبين هو نقطة على ا

التنمية المهنية فرص البداية في الحفا  عليهم وتنمية والئهم، وذلك من خالل توفير 

استراتيجيات  العاملين الموهوبين من قبك رؤسائهم واست داممكافأة وتقدير المستدامة و

لو ائف بالمؤسسة بما يناسب تطور مهارات وإمكانات العاملين، وتطوير امشاركة 

من الو يفي واإلعتماد على التغذية ن وتوفير بيئة العمك الداعمة واألالعاملين الموهوبي

المرتدة العكسية وذلك بإعادة النظر في البرامج والسياسات في حال ثبوت عدم جدواها 

التقييم من خالل التقييم الذاتي  وهوبين في عمليةملعد تقيمهها ومتابعتها، ومشاركة اب

  .على قياس النتائج ةظم التقييم القائمى نواالعتماد عل
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 ولالمبحث األ

 التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة

القيادة التحويلية قامت هذه الدراسرررررررة باألسررررررراس من أجك فحص العالقة بين 

 قيادة العامة لشرطة الشارقة.لك من خالل التطبيق على عينة من الوذ وإدارة المواهب

من خاللها محورين أساسيين  تإستبيان، حددبإعداد إستمارة  انالباحثولقد قام 

 – التأثير الكاريزمي مؤشررررررات ) خمسرررررةوذلك من خالل  القيادة التحويليةاألول هو 

هامي حافز اإلل بار الفرد  -اآلثار الفكرية – ال عاملين -االعت ثاني  (تمكين ال إدارة وال

 -وهبةلماسررررررتقطار واختيار اة مؤشرررررررات هي )أربعكمتغير تابز من خالل  المواهب

ثم تم عر ررها  احالل وتعاقب الموهبة( -الحفا  على الموهبة -تنمية وتطوير الموهبة

بتوزيعها على عينة  انالباحث على محكمين مت صصين وبعد التأكد من هالحيتها قام

 انالباحثتدخك ي، وعند توزيز اإلسررتمارة لم القيادة العامة لشرررطة الشررارقةو في من م

أو السررررررن أو الو يفية أو  نوعبالتوجيف أو التفرقة بين المبحوثين سررررررواء من حيث ال

 المؤهك.

هررررررعوبات في الحصررررررول على رقم محدد يو ررررررح عدد  انالباحث ولقد واجف

لضمان فضك أنف من األ انالباحث ولقد وجدة، القيادة العامة لشرطة الشارقالعاملين في 

سة ، أن يعتمد في تحديد حجم العينة على الحد األقصى المعمول بف في مصداقية الدرا

تم اإلعتماد على عينة عشررروائية طبقية نظراً ألن مجتمز الدراسرررات اإلجتماعية، حيث 

للمعررادلررة مفردة طبقرراً  (386)الرردراسررررررررة غير متجررانس ، وبررالتررالي بلغ حجم العينررة 

 ظروف انتشرررررررار جرائحرة كورونررال نظراً ، و(1) اإلحصرررررررائيرة التي تحردد حجم العينرة

                                                           

، جامعة القاهرة، كلية "بحوث التسويق للت طيا والرقابة وإت اذ القرارات التسويقية"بازرعف، محمود   (1)

 178، ص 1995التجارة، 

 ن  –م ×     ل     × ح      % =         ع

 1 -ن                م                         

، وحيث أن حدود ال طأ في مجال الدراسات 1,96ال طأ المعيار  ويتم تحديدة بقسمة حدود ال طأ على % = ع

 تقريباً % 2,5= فإن ع % 5± االجتماعية 
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هرررعوية أخرى في مكء  انالباحثواجف واإلجراءات اإلحترازية التي اسرررتلزمتها، فقد 

وبلغ حجم اإلسرررررتمارات  نيعلى االسرررررتقصررررراء اإللكترو تاعتمداإلسرررررتمارات حيث 

 إستمارة إعتمد (200) جميز األسئلة فيها إلىجابة عن والتي تم اإل للشروط المستوفاة

 .بشكك أساسي في التحليك انالباحثعليها 

  : معامل الصدق والثبات:أوالً: حساب 

 بتحديد درجة الثبات والمصداقية للدراسة كما يلي:  انالباحث في البداية قام

 (1-4جدول رقم )

 ل الصدق والثبات لمتغيرات الدراسةمعام

 معامل الثبات الصدقمعامل  المتغير م

 0.908 0.949 القيادة التحويلية 1

 0.894 0.945 إدارة المواهب 2

 0.901 0.949 إجمالي متغيرات الدراسة 4

 200ن= 

باسررررررت دام معامك ألفا كرونباخ للتحقق من هرررررردق وثبات القائمة  انقام الباحث

عكس ذلك على وهي درجة تتسرررم بارتفاع كبير، وقد ان 90.2درجة الثبات  حيث بلغت

 وهي درجة جيدة جداً . %94.9درجة المصداقية التي بلغت 

وهذا يعني أن القائمة تتسم بالصدق والثبات، وبالتالي فإن القائمة كانت هالحة 

 لجمز البيانات بما يحقق دقة البيانات األولية المطلوبة.

                                                           

 % 50دراسة ويفترض أنها عدد المفردات التي تتوافر فيها ال صائص مو ز ال= ح 

      7500أكثر من = حجم المجتمز = م %    50( = ح -1= )ل 

 (.      وهو الحد األقصى)مفردة  386= حجم العينة = ن 
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 ثانياً: وصف مجتمع الدراسة :

مـررررررن ال صائص الديمغرافية التالية  تم وهف مجتمز الدراسة بناًء على عـرررررردد

 المؤهك العلمي(، وفيما يلي عرض تفصيلي لها: – نوعال -)العمر

 متغير العمر: ( 1) 

 (2-4جدول رقم )

 فئات العمر.يوضح توزيع عينة الدراسة حسب 

 النسبة % التكرار العمر

20-30  74 37 

31-40 67 33.5 

41-50 49 24.5 

51-60 10 5 

 %100 200 اإلجمالي

 : (2-4يتضح من الجدول رقم )

 :  يشير إلى أن فئات العمرأن توزيز مفردات عينة الدراسة وفقاً لمتغير 

 37سنة أخذت الترتيب األول بنسبة  30-20من  الفئة العمرية % ، 

  33.5سنة بنسبة  40-31من ويليها الفئة العمرية ، % 

  24.5بنسبة  50-41يليها الفئة من%. 

 5بنسبة  سنة 60-50أدنى النسب في الفئة العمرية  تبينما كان.% 

في عينة الدراسة وهو نازلي السن بشكك تفي تدر  أن هناك ويتضح من تلك النتائج  
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يتمتز بكوادر شابة حيث تزيد نسبة أعمار مارة الشارقة إقطاع األمن بما يشير إلى أن 

 رررافة إلى أن الفئة باإل ،جداً  % وهو مؤشرررر جيد70سرررنة عن  40المبحوثين ما تحت 

ً  العمرية األعلى تمثك نسبة  ئيلة  %.5 تقريبا

 :نوعمتغير ال (2) 

 (3-4جدول رقم )

 .نوعاليوضح توزيع عينة الدراسة حسب  

 

 (:3-4يتضح من الجدول رقم )

 يشير إلى أن : النوعتوزيز مفردات عينة الدراسة وفقاً لمتغير أن  

  78عينة الذكور أخذت الترتيب األول بنسبة %. 

   من إجمالي مفردات عينة الدراسة 22ثم عينة اإلناث بنسبة % 

 .ذكور ترتفز بشكك كبير بالنسبة لنسبة اإلناثويشير ذلك إلى أن نسبة ال

  

  

 النسبة % التكرار الجنس

 78 156 ذكـــــــــــــــر

 22 44 أنثـــــــــــــى

 %100 288 اإلجمالي
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 المؤهل العلمي: (3)

 (4-4م )جدول رق

 المؤهل العلمى.يوضح توزيع عينة الدراسة حسب 

 

 

 

 

 

 

 (:4-4يتضح من الجدول رقم )

  يأتي الحاهررررررلين على مؤهك عالي " البكالوريوس" في قمة الترتيب بنسرررررربة

65. % 

 10.4لذين لديهم دراسات عليا بنسبة ثم ا.% 

  24.5ثم المؤهك تحت الجامعي بنسبة % 

ويتضررررررح من تلك النسررررررب أنف على الرغم من أن الغالبية يحملون درجة عليا  

 .مرتفعةال تعتبر وهي البكالوريوس ، إال أن نسبة الدراسات العليا 

 

 التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسةثالثاً: 

 بعرض نتائج تحليك متغير  الدراسة كما يلي: انلباحثفيما يلي يقوم ا

 :القيادة التحويلية المتغير المستقل: (1)

 ما يلي: ية محاور يتم عر ها فخمسويتضمن 

 النسبة % التكرار الجنس

 10.5 21 تحت الجامعي

 65 130 جامعي

 24.5 49 دراسات عليا

 %100 288 اإلجمالي



 "دراسة تطبيقية عىل القيادة العامة لرشطة الشارقة"   ات األمنيةالقيادة التحويلية ودورها يف إدارة املواهب ابملؤسس

89 
 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية   

 (X1) سلوك المثاليالالمحور األول : 

 (5-4جدول رقم )

  المثالي .سلوك الإلستجابات عينة الدراسة الخاصة بوسط الحسابي يوضح ال

لوسطططططططط ا الفقرة م

 الحسابي

الططططططوزن 

 المئوي

 الترتيب

المسرررئولون بشررررطة الشرررارقة يمتلكون مقومات القيادة  1

 الجيدة. 
4.2 84 

2 

 6 78 3.9 المسئولون في الشرطة لديهم قدرة كبيرة على االقناع. 2

اإلدارة لديها القدرة على تقديم فهم مشررررررترك لرسررررررالة  3

 وأهداف المنظمة. 
3.8 67 

8 

 5 80 4 ون بقوة الش صية. يتسم المسئول 4

 4 82 4.1 يقدم القائد مصلحة المنظمة على مصالحف ال اهة.  5

 6 78 3.9 اإلدارة قادرة على توفير احتياجات العاملين. 6

 1 86 4.3 تلتزم اإلدارة باإلعتبارات المهنية واألخالقية.  7

 2 84 4.2 يحظى المديرون باحترام وتقدير التابعين لهم. 8

  81 4.05 جموعالم

 200ن = 

 :(5-4يتضح من الجدول رقم )

أن إتجاهات مفردات عينة الدراسرررة قد أ هرت إتجاهاً عاماً نحو الموافقة على 

ذلك ، و (1) 4.05حيث كانت قيمة الوسا الحسابي حوالي عمك السلوك المثالي مؤشر 

                                                           

( تميك اإلجابات إلى )عدم الموافقة 1.79-1.00( يعبر عن حدود الموافقة وعدم الموافقة للمبحوثين حيث عند )1)

( تميك اإلجابات 3.39-2.60( تميك اإلجابات إلى )عدم الموافقة(، ثم عند )2.59-1.80على االطالق(، وعند )
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 .%81ن نسبي قيمتف زوب

 : ان التاليومن نتائج الجدول يجد الباحث

يز اإلجابات في هذا المؤشر جاءت في فئة واحدة وهي الموافقة وبدرجات جم

اإلدارة تلتزم باالعتبارات المهنية متقاربة، حيث كانت أعلى درجة موافقة أن 

 .%86ووزن نسبي  4.3 وذلك بوسا حسابي قيمتف واالخالقية

يم فهم اإلدارة لديها القدرة على تقدوفي المقابك كانت أقك درجات الموافقة أن 

 .4.8حيث كانت قيمة الوسا الحسابي  ،مشترك لرسالة وأهداف المنظمة

جيدة من السلوك المثالي لدى القيادات في القيادة ومن هنا يتضح أن هناك درجة 

من حيث اإللتزام باالعتبارات المهنية واألخالقية، وإمتالك  العامة لشرطة الشارقة،

ويتميزون  ئولون بإحترام وتقدير المو فينمقومات القيادة الجيدة، حيث يحظى المس

كما أن لديهم قدرة  مصلحة المنظمة على مصالحف ال اهة ونقدمبقوة الش صية وي

 كبيرة على اإلقناع .

  (x2) التحفيز اإللهاميالمحور الثاني :  

 (6-4جدول رقم )

  التحفيز اإللهامي .إلستجابات عينة الدراسة الخاصة بوسط الحسابي يوضح ال

الططوسطططططططط  الفقرة م

 الحسابي

الططططططططوزن 

 المئوي

 الترتيب

 4 76 3.8 تهتم اإلدارة بحماس وشغف للمهام الواجبة اإلنجاز  1

 6 72 3.6 تسعى اإلدارة دائماً الستكشاف آفاق جيدة لمستقبك العمك 2

تحرص اإلدارة على حفز العرراملين وحثهم على تبني روح  3

 التحد 
3.7 74 

5 

                                                           

( تميك اإلجابات إلى 5.00-4.20( تميك اإلجابات إلى )الموافقة( وأخيراً عند )4.19-3.40إلى )الحياد( وعند )

 )الموافقة تماما(.
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 2 80 4 مك بروح الفريقتتبنى اإلدارة الع 4

 6 72 3.6 تستطيز اإلدارة إقناع العاملين بأهداف المنظمة 5

 3 78 3.9 تثق المنظمة في قدرات التابعين 6

 1 82 4.1 ك مستمر بتفائك عن مستقبك العمك.رة بشكداتتحدث اإل 7

 8 66 3.3 قزوتتدفز اإلدارة التابعين إلنجاز أعمال أكثر من الم 8

  75 3.75 المجموع

 200ن = 

أن إتجاهات مفردات عينة الدراسرررررررة قد : (6-4يتضططططططح من الجدول رقم )

، وذلك بمتوسررررررا مؤشررررررر التحفيز اإللهاميأ هرت اتجاهاً عاماً نحو الموافقة تجاه 

أن هناك تنوع في إجابات  انالباحث% ، ووجد  75وزن نسرربي ، و3.75حسررابي قدره 

دارة أعلى درجررات الموافقررة في أن اإلالمبحوثين حول أغلررب التسررررررراؤالت، وكررانررت 

، بينما جاءت 4.1وذلك بوسا حسابي تتحدث بشكك مستمر بتفائك عن مستقبك العمك 

كد في  تأ عدم ال بات المبحوثين ب تابعين االنجاز أعمال أكثر من  نأإجا تدفز ال اإلدارة 

رة دااإلأن فكانت الموافقة  ررررعيفة فيما يتعلق بوكذلك  3.3بوسررررا حسررررابي المتوقز، 

دائماً السرررتكشررراف آفاق تسرررعى اإلدارة أن ، وتسرررتطيز إقناع العاملين بأهداف المنظمة 

 .3.6بوسا حسابي  جيدة لمستقبك العمك

على الرغم من أن هنررراك موافقرررة على محور التحفيز  فومن هنرررا نجرررد أنررر

اإللهامي خصوهاً فيما يتعلق بحرص اإلدارة على بث روح التفائك لدى العاملين عن 

ك العمك وكذلك تبني العمك بروح الفريق وهو ما يعكس ثقة المنظمة في قدرات مسررتقب

العالمين فيها واهتمام القيادات بحماس بالمهات الواجب انجازها إال أن هناك اختالف 

 .في اآلراء حول قدرة اإلدارة على دفز المظوفين إلنجاز أعمال أكثر من المتوقز 
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 x3ية ستثارة الفكراالالمحور الثالث: 

 (7-4جدول رقم )

 ستثارة الفكرية .راسة الخاصة باالإلستجابات عينة الدوسط الحسابي يوضح ال

الططوسطططططططط  الفقرة م

 الحسابي

الططططططططوزن 

 المئوي

 الترتيب

 2 82 4.1 تشجز اإلدارة المو فين على إجراء بحوث تطوير المنظمة 1

 4 78 3.9 الجديدة وال القة والنماذ  اإلدارة األفكار  تدعم 2

 5 74 3.7 يبحث المسئولون عن حلول غير تقليدية للمشكالت  3

 7 64 3.2 .في تحديد مشكالت العمك وكيفية حلها ييتم اشراك 4

 1 84 4.2 بشكك وا ح دون تداخك مز اآلخرين مهام عملي محددة 5

 7 64 3.2 يناقش مدير  معي ما أود تحقيقف في حياتي العملية.  6

النقا  حول المشكالت القديمة إليجاد  تحرص اإلدارة على 7

 أساليب جديدة لحلها.
3.3 66 

6 

 2 82 4.1 تحرص اإلدارة دائماً على تقييم االداء ومراجعة العمك  8

  74.3 3.71 المجموع

 200ن = 

أن اتجاهات مفردات عينة الدراسة قد أ هرت : (7-4يتضح من الجدول رقم )

، بوسا االستثارة الفكرية على محور ا ليست مرتفعة الموافقة ولكنهاتجاهاً عاماً نحو 

 .%.74.3ووزن نسبي ، 3.71حسابي قدره 

نت و كد )الحياد( وكا تا قة وعدم ال بارات بين المواف بة على الع تنوعت اإلجا

بشرررركك وا ررررح دون  ال اهررررة بأن مهام عمك المو ف محددة أعلى درجات الموافقة

إلدارة تشجز االمو فين على يليها أن  ،4.2بوسا حسابي مقداره  تداخك مز اآلخرين

دائمرراً على تقييم االداء ومراجعررة العمررك ا تحرص كمرر إجراء بحوث تطوير المنظمررة
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الجديدة وال القة والنماذ  األفكار تدعم اإلدارة يليها أن  ،4.1بوسرررررا حسرررررابي قيمتف 

 التعن حلول غير تقليدية للمشرركيبحثون ن يالمسررئولثم أن  3.9بوسررا حسررابي قيمتف 

 .3.7بوسا حسابي قيمتف 

قا  حول          قد جاء حرص اإلدارة على الن كد )الحياد( ف تأ نب عدم ال ما في جا أ

يتم  ، كذلك3.3المشررركالت القديمة إليجاد أسررراليب جديدة لحلها وذلك بوسرررا حسرررابي 

ومناقشتة فيما يود تحقيقف في  ،في تحديد مشكالت العمك وكيفية حلهاالمو ف اشراك 

 .3.2العملية بوسا حسابي قحياتف 

 x4 االعتبار الفرديالمحور الرابع: 

 (8-4جدول رقم )

 الستجابات وسط الحسابي يوضح ال

 االعتبار الفردي بعينة الدراسة الخاصة 

الوسطططططط  الفقرة م

 الحسابي

الططططططططوزن 

 المئوي

 الترتيب

 6 76 3.8  تهتم اإلدارة بالعامك النفسي للمو فين 1

 2 86 4.3 .و وعية لتوزيز المكافآت والحوافزتوجد أسس وا حة وم 2

 4 82 4.1 يمكن االتصال المباشر بسهولف بكافة القيادات بالمنظمة. 3

 1 88 4.4 تطبق نظم العمك على الجميز دون استثناء. 4

 5 78 3.9 يوجد تقدير ماد  للمتميزين من قبك إدارة المنظمة. 5

 7 72 3.6 حال اإلجادة. ال تتاخر اإلدارة عن التقدير المعنو  6

 8 66 3.3 يحرص رئيسي على مجاملتي في المناسبات االجتماعية. 7

 3 84 4.2 تلتزم اإلدارة بالشفافية والعدالة في التعامك مز كافة التابعين لها.  8

  79 3.95 المجموع
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 :(8-4يتضح من الجدول رقم )

اماً نحو الموافقة على أن اتجاهات مفردات عينة الدراسة قد أ هرت اتجاهاً ع

وزن نسبي ، و3.95وذلك بمتوسا حسابي قدره  االعتبار الفرد األسئلة المتعلقة ب

79%. 

جابات حيث جاءت اإلجابة على بعض العبارات هناك تفاوت في اإلويالحظ أن 

بالموافقة المرتفعة بينما بعضها اآلخر موافقة  عيفة أو عدم التأكد )الحياد(، ومن حيث 

نظم العمك تطبق على الجميز دون ة المرتفعة فقد جاءت العبارات ال اهة بأن الموافق

توجد أسس وا حة ومو وعية لتوزيز  ، يليها أنف4.4بوسا حساببي قدره  استثناء

تلتزم اإلدارة بالشفافية والعدالة في ثم  4.3بوسا حسابي قيمتف  المكافآت والحوافز

 . 4.2بي قيمتف بوسا حسا التعامك مز كافة التابعين لها

يمكن االتصال المباشر بسهولف بكافة أما من حيث الموافقة فقد جاءت عبارة أنف 

يوجد تقدير ماد  للمتميزين من قبك ، ثم 4.1بوسا حسابي قيمتف  القيادات بالمنظمة

بوسا  تهتم اإلدارة بالعامك النفسي للمو فين، و3.9بوسا حسابي قيمتف  إدارة المنظمة

ال تتاخر ، أما من حيث الموافقة الضعيفة فقد جاءت عبارة أن اإلدارة 3.8حسابي قيمتف 

 .3.6بوسا حسابي قيمتف  عن التقدير المعنو  حال اإلجادة

بينما جاءت اإلجابة على عبارة واحدة بعدم التأكد )الحياد( وهي ال اهة بأن 

ا بوس في المناسبات االجتماعيةلمو ف  ةيحرص على مجاملالرئيس في العمك 

 .3.3 حسابي قيمتف
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 x5 تمكين العاملين: المحور الخامس

 (9-4جدول رقم )

 تمكين العاملين .عينة الدراسة الخاصة بالستجابات وسط الحسابي يوضح ال

الططوسطططططططط  الفقرة م

 الحسابي

الططططططططوزن 

 المئوي

 الترتيب

 2 80 4 مز التابعين تناقش اإلدارة كك جديد في العمك 1

 7 64 3.2 رقابة الذاتية للعاملينتشجز اإلدارة مبدأ ال 2

 3 74 3.7 التنفيذية تشرك القيادة المو فين في تحديد ال طا 3

 6 66 3.3 توجد فرهة للمشاركة في خطا تطوير العمك 4

 1 82 4.1 .تتاح لي المعلومات والصالحيات الكافية للقيام بمهام عملي 5

 3 74 3.7 .مكللع فرص تطوير أساليب عمك جديدة  فينتاح للموي 6

 7 64 3.2 تحرص اإلدارة على مشاركة التابعين في ات اذ القرارات 7

لررد  الصررررررالحيررات الكررافيررة للتعررامررك مز المشرررررركالت التي  8

 تواجهني في العمك
3.6 72 5 

  72 3.6 المجموع

 200ن = 

 :(9-4يتضح من الجدول رقم )

 ً  نحو الموافقة على أن اتجاهات مفردات عينة الدراسة قد أ هرت اتجاهاً عاما

% 72زن نسبي وو، 3.6، وذلك بمتوسا حسابي قدره تمكين العامليناألسئلة المتعلقة ب

. 

بارات هذا المحور بين الموافقة وعدم التأكد أو الحياد عتنوعت اإلجابة على و

ال اهة بإتاحة المعلومات والصالحيات الكافية للقيام وكانت أعلى درجات الموافقة 

 كك جديد في العمك، وأن اإلدارة تناقش 4.1لمو ف بوسا حسابي قدره بمهام عمك ا
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 التنفيذية تشرك القيادة المو فين في تحديد ال طاثم  ،4بوسا حسابي قيمتف  مز التابعين

لد  ، 3.7بوسا حسابي قيمتف  تحرص على مشاركة التابعين في ات اذ القراراتو

 تواجهني في العمك. الصالحيات الكافية للتعامك مز المشكالت التي

توجد فرهة بينما جاءت اإلجابة على ثالث عبارات بعدم التأكد )الحياد( وهي 

وكانت أقك درجات  3.3وذلك بوسا حسابي مقداره للمشاركة في خطا تطوير العمك 

تشجز مبدأ الرقابة الذاتية اإلدارة بأن  ينال اه ينفي اإلجابة على التساؤلالموافقة 

وذلك بوسا حسابي  دارة على مشاركة التابعين في ات اذ القراراتوحرص اإل للعاملين

 . 3.2مقداره 

 :القيادة التحويليةإجمالي مؤشرات متغير 

من خالل رهد نتائج إجمالي  القيادة التحويليةيمكن تناول إجمالي متغير 

 المؤشرات التي يتكون منها المتغير في الجدول التالي:

 (10-4جدول رقم )

 مؤشرات متغير القيادة التحويلية الحسابي ل يوضح الوسط

الططوسطططططططط  الفقرة م

 الحسابي

الططططططططوزن 

 المئوي

 الترتيب

 1 81 4.05 السلوك المثالي 1

 3 75 3.75 التحفيز اإللهامي 2

 4 74.3 3.71 االستثارة الفكرية 3

 2 79 3.95 اإلعتبار الفرد  4

 5 72 3.6 تمكين العاملين 5

  76.2 3.81 المجموع

 200= ن 
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 :(10-4يتضح من الجدول رقم )

يعبر عن موافقة في إجابات المبحوثين وذلك  القيادة التحويليةأن إجمالي متغير 

 . %76.2وزن نسبي و 3.81بوسا حسابي قيمتف 

السلوك أن  انجد الباحثوة لييالقيادة التحوة لمتغير  مسوبمقارنة المؤشرات ال

بوسا  االعتبار الفرد يليف  4.05بوسا قدره  هو األعلى في درجة الموافقة المثالي

 .3.95قدره 

جاء مؤشر تمكين العاملين واالستثارة الفكرية والتحفيز اإللهامي في بينما 

 . مستوى من فض من الموافقة

 إدارة المواهبالمتغير التابع:  (2) 

 ما يلي: يويتضمن أربعة محاور يتم عر ها ف

 y1 لموهبةستقطاب واختيار االمحور األول : ا

 (11-4جدول رقم )

 استقطاب واختيار الموهبة الستجابات عينة الدراسة الخاصة بوسط الحسابي يوضح ال

الططوسطططططططط  الفقرة م

 الحسابي

الططططططططوزن 

 المئوي

 الترتيب

 8 58 2.9 يتم ت طيا االحتياجات الحالية والمستقبلية من المواهب.  1

 4 74 3.7 بك التو يفتقوم المؤسسة بدراسة المواهب التي تمتلكها ق 2

تتاح للمؤسررررررسرررررررة وسرررررررائك متنوعة لإلعالن عن الحاجة  3

 للموهوبين
4.1 82 

1 

 6 66 3.3 تعتمد المؤسسة على مصادر استقطار داخلية للمواهب. 4

 2 78 3.9 يينون لالختبارات المناسبة قبك التعي ضز الموهوب 5

بة المسررررررتقطبة والو  6 بالتوافق بين الموه مام  ناك اهت فة ه  2 78 3.9ي
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 المطلور العمك بها.

ورسررررالتها اختيار الموهبة في  رررروء رؤية المؤسررررسررررة  يتم 7

 وأهدافها االستراتيجية.
3.7 74 

4 

 7 62 3.1 تضز المؤسسة نظام حوافز الستقطار المواهب 8

  71.6 3.58 المجموع

 200ن = 

 :(11-4يتضح من الجدول رقم )

على الموافقة أ هرت اتجاهاً عاماً نحو  أن اتجاهات مفردات عينة الدراسرررة قد

 71.6وزن نسبي قدره ، و3.58 بوسا حسابي قدرهاستقطار واختيار الموهبة مؤشر 

 .ولكن هذه الموافقة ليست مرتفعة

أن هناك تنوع في اإلجابات بين الموافقة وعدم التأكد ففي حين  انووجد الباحث

 عة لإلعالن عن الحاجة للموهوبينوسررائك متنوتتاح لها لمؤسررسررة ا رآى المبحوثين أن

، لالختبارات المناسبة قبك التعتييني ضعون ن يالموهوبوأن  4.1بوسا حسابي قدره 

 هناك اهتمام بالتوافق بين الموهبة المسررررررتقطبة والو يفة المطلور العمك بها كما أن

 . 3.9بوسا حسابي 

اختيار الموهبة  يتموبدرجات أقك من الموافقة جاءت اإلجابة على عبارات أنف 

سة و ،وأهدافها االستراتيجيةورسالتها في  وء رؤية المؤسسة  تقوم المؤسسة بدرا

 .3.7بوسا حسابي قيمتف  المواهب التي تمتلكها قبك التو يف

المؤسررسررة أما من حيث عدم التأكد أو الحيا فقد جاءت اإلجابة على عبارات أن 

ثم أن  3.3حسررررررابي قيمتف  بوسررررررا على مصررررررادر اسررررررتقطار داخلية للمواهبتعتمد 

وأخيراً أنف  3.1بوسا حسابي قدره  المؤسسة تضز نظام حوافز الستقطار المواهب

 . 2.9بوسا حسابي قدره  يتم ت طيا االحتياجات الحالية والمستقبلية من المواهب

ً مشكلة  انبالتالي يرى الباحث فيما يتعلق باختيار واستقطار أنف توجد أيضا
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 عف الت طيا و عف االعتماد على وسائك االستقطار الداخلية واهب تتمثك في ملا

 .وأن نظام الحوافز لجذر المواهب يحتا  تدعيم

 y2تنمية وتطوير الموهبة المحور الثاني: 

 (12-4جدول رقم )

يوضح النسب المئوية والمقاييس اإلحصائية إلستجابات عينة الدراسة الخاصة 

 الكفاءةب

الططوسطططططططط  الفقرة م

 الحسابي

وزن الطططططططط

 المئوي

 الترتيب

تضز المؤسسة خطة سنوية لتدريب األفراد الموهوبين لرفز  1

 مستوياتهم
4.2 84 

2 

ً من خالل  2 الررردورات يتررراح التررردريرررب للموهوبين خرررارجيرررا

 المؤتمرات الدوليةو
3.9 78 

5 

 4 80 4 هناك معايير محددة لقياس األداء للموهوبين 3

 1 86 4.3 .لموهوبينيتم تهيئة المناخ المناسب لعمك ا 4

 2 84 4.2 .هناك فرهة لإلبداع الش صي 5

 7 74 3.7 تتاح فرهة البحث العلمي وتطوير القدرات 6

 5 78 3.9 تدعم المؤسسة ثقافة التعليم المستمر 7

 8 64 3.2 يتم االستفادة من الموهوبين في تدريب المو فين األخرين 8

  78.5 3.93 المجموع

 200ن = 

 :(12-4الجدول رقم )يتضح من 

تنمية أن اتجاهات مفردات عينة الدراسة قد أ هرت اتجاهاً عاماً الموافقة على 

 %.78.5وزن نسبي قدره ، و3,93، وذلك بمتوسا حسابي قدره وتطوير المواهب
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اءت على غالبية العبارات حيث جتوافق المبحوثين على الموافقة  انووجد الباحث

تهيئة جداً( على العبارة ال اهة بأن المنظمة تقوم بق أعلى درجات الموافقة )مواف

تضز المؤسسة ، يليها أن 4.3بوسا حسابي قدره  المناخ المناسب لعمك الموهوبين

هناك فرهة لإلبداع وأن خطة سنوية لتدريب األفراد الموهوبين لرفز مستوياتهم 

هناك ن ، ثم في جانب الموافقة جاءت عبارات أ4.2بوسا حسابي قدره  الش صي

يتاح التدريب ، يليها أنف  4بوسا حسابي قدره  معايير محددة لقياس األداء للموهوبين

تدعم ثقافة وأن المؤسسة المؤتمرات الدولية الدورات وللموهوبين خارجياً من خالل 

تتاح فرهة البحث العلمي وتطوير ، ثم 3.9بوسا حسابي قدره التعليم المستمر 

 .3.7بوسا حسابي قدره  القدرات

عبارة واحدة بعدم التأكد أو الحياد وهي ال اهة بـأنف اإلجابة على بينما جاءت 

 .3.2بوسا حسابي قدره يتم االستفادة من الموهوبين في تدريب المو فين األخرين 

 y3 الحفاظ على الموهبةالمحور الثالث : 

 (13-4جدول رقم )

 .الحفاظ على الموهبةبإلستجابات عينة الدراسة الخاصة وسط الحسابي يوضح ال

الططوسطططططططط  الفقرة م

 الحسابي

الططططططططوزن 

 المئوي

 الترتيب

 1 88 4.4 يتم منح العاملين شعوراً باألمان الو يفي 1

 4 78 3.9 هناك تغذية مرتدة داعمة لألدء الجيد 2

تتوفر بالمؤسرررررسرررررة عالقات العمك التي تقوم على االحترام  3

 المتبادل والتوقعات اإليجابية
4.3 86 

2 

 3 80 4 تتوفر البيئة الداعمة لإلبداع من تكنولوجيا وإمكانيات مالية 4

 5 76 3.8 يتم تقديم الحوافز المادية والمعنوية للموهوبين. 5

 7 64 3.2هناك متابعة للر ررا الو يفي من خالل اسررتطالعات الرأ   6



 "دراسة تطبيقية عىل القيادة العامة لرشطة الشارقة"   ات األمنيةالقيادة التحويلية ودورها يف إدارة املواهب ابملؤسس

101 
 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية   

 والمسوح

يتم االسررررتفادة من خبرات المؤسررررسررررات األخرى في الحفا   7

 واهبعلى الم
3.6 72 

6 

 8 56 2.8 يتم تحليك أسبار ترك المواهب للعمك لتفاديها مستقبال 8

  75 3.75 المجموع

 200ن = 

 :(13-4يتضح من الجدول رقم )

أن اتجاهات مفردات عينة الدراسرررة قد أ هرت اتجاهاً عاماً نحو الموافقة على 

وزن نسررربي قدره و، 3.75، وذلك بمتوسرررا حسرررابي قدره الحفا  على الموهبةمحور 

75%. 

جررابررات حيررث حظيررت بعض أن هنرراك تفرراوت كبير في اإل انالبرراحثرر وجرردو

باألمان العبارات بدرجات موافقة مرتفعة وهي ال اهرررررررة ب منح العاملين شررررررعوراً 

تتوفر بالمؤسررسررة عالقات العمك التي تقوم أنف  يليها 4.4بوسررا حسررابي قدره  الو يفي

 .4.3بوسا حسابي قدره  اإليجابيةعلى االحترام المتبادل والتوقعات 

توفر البيئة بينما جاءت عبارات بدرجات موافقة متوسررررررطة وهي ال اهررررررة ب

، يليها أنف توجد 4بوسررا حسررابي قدره  الداعمة لإلبداع من تكنولوجيا وإمكانيات مالية

يتم تقديم الحوافز المادية ، 3.9بوسرررررا حسرررررابي قدره  تغذية مرتدة داعمة لألدء الجيد

يتم االسررتفادة من خبرات  ، واخيراً أنف3.8بوسررا حسررابي قيمتف  وية للموهوبينوالمعن

 .3.6بوسا حسابي قيمتف  المؤسسات األخرى في الحفا  على المواهب

يتم تحليك وقد جاءت عبارة واحدة اإلجابة عنها بعدم التأكد وهي ال اهررة بأنف 

 .2.8يمتف بوسا حسابي ق أسبار ترك المواهب للعمك لتفاديها مستقبال
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 y4 إحالل وتعاقب الموهبةالمحور الرابع : 

 (14-4جدول رقم )

 .إحالل وتعاقب الموهبةإلستجابات عينة الدراسة الخاصة بوسط الحسابي يوضح ال

الوسطططططط  الفقرة م

 الحسابي

الططططططططوزن 

 المئوي

 الترتيب

 4 76 3.8 . هناك خطا بديلة في حال رحيك الموهبة بشكك مفاجيء 1

 1 84 4.2 عتماد على العمك  من الفريق.يتم اال 2

 4 76 3.8 .يتم تأهيك المواهب لشغك و ائف قيادية في المستقبك 3

 6 74 3.4 غك الو يفة القيادية بشكك مستمر تحدد المتطلبات الالزمة لش 4

 3 78 3.9 .يتم ت صيص الموادر الكافية لعملية التعاقب الو يفي 5

بررالمواهررب القيرراديررة المهمررة لشررررررغررك تهتم اإلدارة برراالحتفررا   6

 الو ائف المستقبلية.
4 80 

2 

 8 64 3.2 تنوع أساليب تهيئة االحالل من خالل التدريب وتبادل األدوار 7

تشجز اإلدارة تبادل ال برات بين المواهب القيادية عن طريق  8

 .المناقشة والزيادرات
3.3 66 

7 

  74 3.7 المجموع

 200ن = 

 :(14-4رقم )يتضح من الجدول 

لدراسرررررررة قد أ هرت اتجاهاً عاماً الموافقة على  أن اتجاهات مفردات عينة ا

 .%74بوزن نسبي قدره ، 3.7، وذلك بوسا حسابي قدره إحالل وتعاقب الموهبة
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كد ، وقد و تا قة وعدم ال بة على عبارات هذا المحور بين المواف تنوعت اإلجا

يتم االعتماد على العمك ال اهرررررررة بأنف ة عبارالجاءت اإلجابة بالموافقة العالية على 

 .4.2بوسا حسابي قيمتف   من الفريق

تهتم اإلدارة باالحتفا  كما جاءت اإلجابة بالموافقة المتوسررررررطة على عبارات 

، يليها أنف 4بوسررا حسررابي قيمتف  بالمواهب القيادية المهمة لشررغك الو ائف المسررتقبلية

، ثم 3.9بوسرررا حسرررابي قيمتف  اقب الو يفييتم ت صررريص الموادر الكافية لعملية التع

هناك خطا بديلة في ، وأن تأهيك المواهب لشرررغك و ائف قيادية في المسرررتقبك أنف يتم

تحدد المتطلبات وكذلك  3.8بوسرررا حسرررابي قدره  حال رحيك الموهبة بشررركك مفاجيء

 .3.4بوسا حسابي قدره الالزمة لشغك الو يفة القيادية بشكك مستمر 

تأكد أو الحياد فقد جاءت اإلجابة على عبارات أما من حيث ع تشررررررجز دم ال

بوسرررا  اإلدارة تبادل ال برات بين المواهب القيادية عن طريق المناقشرررة والزيادرات

تنوع أسررررررراليب تهيئة االحالل من خالل التدريب وتبادل وأخيراً  3.3حسرررررررابي قدره 

 3.2بوسا حسابي قدره . األدوار

 :المواهبإدارة إجمالي مؤشرات متغير 

من خالل رهرررررررد نتررائج إجمررالي  إدارة المواهرربيمكن تنرراول إجمررالي متغير 

 المؤشرات التي يتكون منها المتغير في الجدول التالي:

 (15-4جدول رقم )

  إدارة المواهبيوضح الوسط الحسابي لمتغير 

الططوسطططططططط  الفقرة م

 الحسابي

الططططططططوزن 

 المئوي

 الترتيب

 4 71.6 3.58 استقطار واختيار الموهبة 1

 1 78.5 3.93 تنمية وتطوير الموهبة 2

 2 75 3.75 الحفا  على الموهبة 3
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 3 74 3.7 إحالل وتعاقب الموهبة 4

  74.8 3.74 المجموع

 200ن = 

 :(15-4يتضح من الجدول رقم )

يعبر عن الموافقة في إجابات المبحوثين وذلك  إدارة المواهبأن إجمالي متغير 

 .74.8وزن نسبي و 3.74بوسا حسابي قيمتف 

هناك أن  انجد الباحثو دارة المواهبإلمتغير  ربعةوبمقارنة المؤشرات األ

وافقة ال اهة بمؤشر تنمية متقارر في درجات الموافقة وكانت أعلى درجات ال

على الموهبة بوسا حسابي   يليف الحفا 3.93وتطوير الموهبة بوسا حسابي قدره 

، بينما كانت أقك درجات 3.7دره هبة بوسا حسابي قثم إحالل وتعاقب المو 3.75قدره 

 .3.58بة بوسا حسابي قدره موهلور استقطار واختيا ر اواقة على محملا

  



 "دراسة تطبيقية عىل القيادة العامة لرشطة الشارقة"   ات األمنيةالقيادة التحويلية ودورها يف إدارة املواهب ابملؤسس

105 
 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية   

 :الثانيالمبحث ا

 إختبارات فروض الدراسة

سرريتم في هذا المبحث اختبا فروض الدراسررة التي تم تصررميمها وهي تنقسررم إلى فرض 

 رئيسي وخمسة فروع فرعية كما يلي 

 : األول الفرض الرئيسالً: أو

 (Y)إدارة المواهب(على X) القيادة التحويليةال يوجد تأثير ذو داللف معنوية ألبعاد 

 درجة االرتباط: (1)

تحليك معامك إرتباط  انإلختبار درجة ارتباط هذا الفرض اسررررررت دم الباحث  

حيث اسرررت دم  ولقد تم إختيار معامك إرتباط سررربيرمان ألن البيانات تراتبية، سررربيرمان

واهب ملإدارة او القيادة التحويليةنموذ  ليكرت ال ماسي لدراسة العالقة بين  انالباحث

 وكانت النتائج كما هو مبين في الجدول التالي: 

 (4-16جدول رقم )

  القيادة التحويلية وإدارة المواهبيوضح العالقة بين العالقة بين 

 باستخدام معامل إرتباط سبيرمان

 R  النتيجة المعنويةمستوى 

 دالة x, y 0.912 ** 0. 001اإلرتباط بين  معامك

القيادة التحويلية وإدارة المواهب ويتضررررح من التحليك أن هناك عالقة دالة بين 

ب ية اطية إيجابية أ  طردية فكلما زادوهذه العالقة اإلرت يادة التحويل ت زاد معدل الق

 يز هذه العالقة بأنها قوية جداً.وتتمخذ بإدارة المواهب بالتعبية عملية األ

 التأثير: (2)

 انإسررررررت دم الباحثإدارة المواهب على  القيادة التحويليةإلختبار درجة تأثير 

 كما هو مبين في الجدول التالي:تحليك االنحدار المتدر  
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 (4-17جدول رقم )

 إدارة المواهب على القيادة التحويلية يوضح العالقة بين تأثير 

 عامل االنحدار المتدرجباستخدام م 

 R2 R F 

ى 
و
ست

م

ية
و
عن

لم
ا

 

T 

ى 
و
ست

م

ية
و
عن

لم
ا

 

 معامك

 اإلنحدار 

0.831 0.912 1406.101 0. 001 37.498 0.001 

 وإدارة المواهب القيادة التحويليةويتضررررررح من الجدول أن قيمة معامك اإلنحدار بين 

ة تأثير جيدة وهو ما يشررير إلى أن هناك عالق 0.001% وذلك بمسررتوى معنوية 83.1

  جداً بيهما.

 : القرار (3)

أن هناك تأثير ذو  انتتجف الدراسررة إلى رفض الفرض الرئيس األول حيث وجد الباحث

في القيادة ( Y) إدارة المواهب( وX) القيادة التحويليةداللة إحصرررررررائية ومعنوية بين 

 .العامة لشرطة الشارقة

 الفروض الفرعية:ثانيا: 

  الفروض الفرعية التالية: قامت الدراسة باختبار

 ة ومعنويررررة بررررين القيررررادة التحويليررررةال يوجررررد عالقررررة ذات داللررررة إحصررررائي -

 في اإلدارة الشرطية إلمارة الشارقة. (Y1)واستقطار المواهب 

 ال يوجررررد عالقررررة ذات داللررررة إحصررررائية ومعنويررررة بررررين القيررررادة التحويليررررة -

 مارة الشارقة.في اإلدارة الشرطية إل (Y2)واالحتفا  بالمواهب 

 ة ومعنويررررة بررررين القيررررادة التحويليررررةال يوجررررد عالقررررة ذات داللررررة إحصررررائي -

 في اإلدارة الشرطية إلمارة الشارقة.( Y3)وتنمية وتطوير المواهب 

 ة ومعنويررررة بررررين القيررررادة التحويليررررةال يوجررررد عالقررررة ذات داللررررة إحصررررائي -
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 .في اإلدارة الشرطية إلمارة الشارقة(Y4)واحالل المواهب 

    درجة االرتباط: -1

مان كما هو معامك إرتباط سبير انإست دم الباحثفقد  إلختبار درجة االرتباط      

 مو ح في الجدول التالي:

 (4-18جدول رقم )

-Y1- Y2- Y3) إدارة المواهبمؤشرات و (X)القيادة التحويلية العالقة بين 

Y4)  

 القيادة التحويلية إدارة المواهب م

 0.714 استقطار الموهبة اختيارو  1

 ** 0.834 الحفا  على الموهبة 2

 0.778 تنمية وتطوير الموهبةا 3

 0.833 احالل وتعاقب الموهبة 4

 0.05مستوى المعنوية  *

 0.01** مستوى المعنوية 

إدارة ويتضرررح من نتائج الجدول أن هناك عالقة ارتباط إيجابية بين مؤشررررات 

ه الطرد ، جرراوأن تلررك العالقررة قويررة وفي اإلت ويليررةالقيررادة التحومتغير  المواهررب

قيرادة التحويليرة والحفرا  على وتتقرارر درجرات اإلرتبراط حيرث كرانرت أعالهرا بين ال

 إحالل وتعاقب الموهبةوالقيادة التحويلية  % يليها العالقة بين83.4بدرجة وهبة ملا

لتحويليررة واختيررار القيررادة ا% بينمررا كررانررت أقلهررا في العالقررة بين 83.3وذلررك برردرجررة 

 .%71.4بدرجة  واستقطار الموهبة

 التأثير: -2
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اسررررررت دم  إدارة الجودةمؤشرررررررات القيادة التحويلية على إلختبار درجة تأثير 

 كالتالي:تحليك االنحدار المتدر   انالباحث

 :القيادة التحويلية واختيار واستقطاب الموهبة -1

 (4-19جدول رقم )

  قيادة التحويلية على اختيار واستقطاب الموهبةاليوضح العالقة بين تأثير 

 باستخدام معامل اإلنحدار المتدرج 

 R2 R F 

ى 
تو
س
م

ية
نو
مع
ال

 

T 

ى 
و
ست

م

ية
و
عن

لم
ا

 

 0.001 17.266 0.001 298.102 0.714 0.510 اإلنحدار  معامك

 القيادة التحويلية على إختيار واستقطار الموهبةمن الجدول يتضح أن معامك إنحدار 

لقيادة التحويلية وهو ما يؤكد وجود تأثير ل 0.01% وذلك يمستوى معنوية 51هو 

 بدرجة جيدة .  على إختيار واستقطار الموهبة

 :القيادة التحويلية والحفاظ على الموهبة -2

 (4-20جدول رقم )

 القيادة التحويلية على الحفاظ على الموهبةيوضح العالقة بين تأثير 

 المتدرج باستخدام معامل االنحدار 

 R2 R F 

ى 
و
ست

م

ية
و
عن

لم
ا

 

T 

ى 
و
ست

م

ية
و
عن

لم
ا

 

 0.001 25.604 0.001 655.54 0.834 0.696 اإلنحدار  معامك

هو  القيادة التحويلية على الحفا  على الموهبةمن الجدول يتضح أن معامك انحدار 

لقيادة التحويلية على لوهو ما يؤكد وجود تأثير  0.01% وذلك يمستوى معنوية 69.6

 بدرجة كبيرة.  لحفا  على الموهبةا
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 : وتنمية وتطوير الموهبةالقيادة التحويلية   -1

 (4-21جدول رقم )

 على تنمية وتطوير الموهبةالقيادة التحويلية يوضح العالقة بين تأثير 

 باستخدام معامل اإلنحدار المتدرج  

 R2 R F 

ى 
و
ست

م

ية
و
عن

لم
ا

 

T 

ى 
و
ست

م

ية
و
عن

لم
ا

 

 0.001 20.964 0.001 439.499 0.798 0.606 اإلنحدار  معامك

هو  على تنمية وتطوير الموهبةالقيادة التحويلية من الجدول يتضح أن معامك انحدار 

على تنمية للقيادة التحويلية وهو ما يؤكد وجود  0.01% وذلك يمستوى معنوية 60.6

 بدرجة جيدة.  وتطوير الموهبة

 : القيادة التحويلية وإحالل وتعاقب الموهبة -4

 (4-22جدول رقم )

 القيادة التحويلية على إحالل وتعاقب الموهبةيوضح العالقة بين تأثير 

 بإستخدام معامل اإلنحدار المتدرج  

 R2 R F 

ى 
و
ست

م

ية
و
عن

لم
ا

 

T 

ى 
و
ست

م

ية
و
عن

لم
ا

 

 0.001 25.416 0.001 645.972 0.833 0.693 اإلنحدار  معامك

هو إحالل وتعاقب الموهبة على حويلية القيادة التمن الجدول يتضح أن معامك انحدار 

على للقيادة التحويلية وهو ما يؤكد وجود تأثير  0.01% وذلك يمستوى معنوية 69.3

 بدرجة جيدة جداً.  إحالل وتعاقب الموهبة
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 القرار: -3

ة  مسرررمرررن خرررالل التحليرررك تتجرررف الدراسرررة إلرررى رفرررض الفرررروض الفرعيرررة ال

القيرررررادة التحويليرررررة حصرررررائية برررررين لتررررري تقرررررول بعررررردم وجرررررود ترررررأثير ذو داللرررررة اا

الحفررررررا  علررررررى  –ختيررررررار الموهبررررررة اسررررررتقطار وا ) إدارة المواهرررررربمؤشرررررررات و

، وكررررذلك عرررردم (احررررالل وتعاقررررب الموهبررررة -تنميررررة وتطرررروير الموهبررررة –الموهبررررة 

 قبررررول الفرررررض ال ررررامس الررررذ  يقررررول بعرررردم وجررررود عالقررررة إحصررررائية ذات داللررررة

الحررررافز  -التررررأثير الكرررراريزمي يليررررة )القيررررادة التحوأبعرررراد حصررررائية ومعنويررررة بررررين إ

 إدارةوتمكررررررين العرررررراملين(  - االعتبررررررار الفرررررررد  - اآلثررررررار الفكريررررررة -اإللهررررررامي 

 القيادة لعامة لشرطة الشارقةالمواهب في 

فقد أثبتت الدراسررررررة وجود عالقة إرتباط كبيرة جداً، وكذلك درجة تأثير جيدة 

 .إدارة المواهب مؤشراتالقيادة التحويلية ووربما جيدة جداً بين 

أما من حيث العالقة بين مؤشرررررررات القيادة التحويلية وإدارة الواهب فقد أثبتت 

إدارة ومتغير  القيادة التحويليةارتباط إيجابية بين مؤشرررررات الدراسررررة أن هناك عالقة 

كاهنت أعلى درجات اإلرتباط ه الطرد ، وجاوأن تلك العالقة قوية وفي اإلت المواهب

التررأثير الكرراريزمي وإدارة  العالقررة بيناملين وإدارة المواهررب يليهررا بين تمكين العرر

 . اآلثار الفكرية وإدارة المواهببينما كانت أقلها في العالقة بين  الموهبة

 ثالثاً: الفرض الرئيس الثاني:

القيرررررادة أبعررررراد وجرررررد عالقرررررة ذات داللرررررة إحصرررررائية ومعنويرررررة برررررين تال  -

االعتبررررار  - اآلثررررار الفكريررررة -الحررررافز اإللهررررامي  -التررررأثير الكرررراريزمي التحويليررررة )

  .القيادة لعامة لشرطة الشارقةالمواهب في  إدارةوتمكين العاملين(  - الفرد 
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 (4-23جدول رقم )

-Y1- Y2- Y3) إدارة المواهبو (X)مؤشرات القيادة التحويلية العالقة بين 

Y4)  

 إدارة المواهب القيادة التحويلية م

 0.801 لكاريزميالتأثير ا 1

 **0.721 الحافز اإللهامي 2

 0.694 اآلثار الفكرية 3

 **0.745 االعتبار الفرد  4

 *0.812 تمكين العاملين 5

 0.05* مستوى المعنوية 

 0.01** مستوى المعنوية 

القيادة ويتضررح من نتائج الجدول أن هناك عالقة ارتباط إيجابية بين مؤشرررات 

ه الطرد ، وتتقارر جاوأن تلك العالقة قوية وفي اإلت المواهب إدارةومتغير  التحويلية

برردرجررة تمكين العرراملين وإدارة المواهررب درجررات اإلرتبرراط حيررث كررانررت أعالهررا بين 

ها العالقة بين81.2 كاريزمي وإدارة الموهبة % يلي تأثير ال % 80.1وذلك بدرجة  ال

  %69.4بدرجة  المواهب اآلثار الفكرية وإدارةبينما كانت أقلها في العالقة بين 
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 المبحث الثالث

 نتائج وتوصيات الدراسة 

 نتائج الدراسةأوالً: 

 الدراسة: محل المبحوثين بطييعة خاصة نتائج( 1)

القيادة التحويلية قامت هذه الدراسرررررررة باألسررررررراس من أجك فحص العالقة بين 

امة لشررطة الشرارقة قيادة العوذلك من خالل التطبيق على عينة من ال وإدارة المواهب

قطاع وهو ما يشرررررير إلى أن  %70سرررررنة حوالي  40قك من أفقد كانت نسررررربة من هم 

، أما من حيث النوع فقد مثك الذكور أكثر من يتمتز بكوادر شابةاألمن بإمارة الشارقة 

 تفوق الذكور على اإلناث في العمك وهو مايشررررررير إلى ،ثالثة أرباع عينة الدراسرررررررة

بة مرتفعة ممن يحملون سررررررتشررررررير إلى أن هناك نرجة التعليم فاألمني، ومن حيث د

 مؤهالت عليا ولكن تحتا  نسبة الدراسات العليا إلى مزيد من االهتمام.

 نتائج خاصة بمتغيرات الدراسة:( 2)

هناك موافقة أن )القيادة التحويلية( وجدت الدراسررررة  لمتغير المسررررتقكبالنسرررربة ل

هو األعلى في درجة  السرررررلوك المثاليمؤشررررررات ن القيادة التحويلية، وكامتغير  على

جاء مؤشرررررر تمكين العاملين واالسرررررتثارة الفكرية بينما االعتبار الفرد ، الموافقة يليف 

 . والتحفيز اإللهامي في مستوى من فض من الموافقة

جيدة من السلوك المثالي لدى يتضح أن هناك درجة السلوك المثالي فمن حيث 

من حيث اإللتزام باالعتبارات المهنية  العامة لشرررررررطة الشررررررارقة، القيادات في القيادة

واألخالقية، وإمتالك مقومات القيادة الجيدة، حيث يحظى المسررررئولون بإحترام وتقدير 

 مصلحة المنظمة على مصالحف ال اهة ونقدمالمو فين ويتميزون بقوة الش صية وي

 .أن لديهم قدرة كبيرة على اإلقناعكما 

على الرغم من أن هناك موافقة  فنإالدراسررررة  تجدوفقد اإللهامي  التحفيز أماو

عليف خصررررروهررررراً فيما يتعلق بحرص اإلدارة على بث روح التفائك لدى العاملين عن 
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مسررتقبك العمك وكذلك تبني العمك بروح الفريق وهو ما يعكس ثقة المنظمة في قدرات 

انجازها إال أن هناك اختالف  العالمين فيها واهتمام القيادات بحماس بالمهات الواجب

 .في اآلراء حول قدرة اإلدارة على دفز المو فين إلنجاز أعمال أكثر من المتوقز 

 سررررتثارة الفكرية فوجدت الدراسررررة أن مهام عمك المو ف محددةاالومن حيث 

إلدارة تشجز المو فين على إجراء بحوث وأن بشكك وا ح دون تداخك مز اآلخرين 

ماً على تقييم االداء ومراجعة العمك تحرص  كما تطوير المنظمة كار وتدعم دائ األف

،  عن حلول غير تقليدية للمشكالتيبحثون ن يالمسئولوأن الجديدة وال القة والنماذ  

بينما تضررررررراربت اآلراء حول حرص اإلدارة على النقا  حول المشرررررركالت القديمة 

حديد مشرررركالت العمك في تالمو ف اشررررراك  حول إليجاد أسرررراليب جديدة لحلها كذلك

 ومناقشتة فيما يود تحقيقف في حياتف العملية. ،وكيفية حلها

بار الفرد  فقد جاءت الموافقة المرتفعة على العبارات  أما فيما يتعلق باالعت

توجد أسرررس وا رررحة  أنفو نظم العمك تطبق على الجميز دون اسرررتثناءال اهرررة بأن 

اإلدارة بالشرررفافية والعدالة في التعامك تلتزم و ومو ررروعية لتوزيز المكافآت والحوافز

يمكن االتصررررال المباشررررر بسررررهولف ، وموافقة بدرجة أقك على أنف مز كافة التابعين لها

فة القيادات بالمنظمة تهتم و يوجد تقدير ماد  للمتميزين من قبك إدارة المنظمةو بكا

على أن اإلدارة بينما كانت درجوة الموافقة  ررعيفة  اإلدارة بالعامك النفسرري للمو فين

ن الرئيس أ، بينما تضررررررراربت اآلراء حول ال تتاخر عن التقدير المعنو  حال اإلجادة

 .في المناسبات االجتماعيةلمو ف  ةيحرص على مجاملفي العمك 

بينما تمكين العاملين فقد وافق المبحوثين على إتاحة المعلومات والصررررالحيات 

 كك جديد في العمك مز التابعيندارة تناقش الكافية للقيام بمهام عمك المو ف، وأن اإل

وتحرص على مشررراركة التابعين التنفيذية  تشررررك القيادة المو فين في تحديد ال طاو

وأن المو فين لديهم الصرررررالحيات الكافية للتعامك مز المشررررركالت  في ات اذ القرارات

هرررررررة توجد فرالتي تواجههم في العمك، بينما تضررررررراربت اآلراء واختلفت حول أنف 

تشررررررجز مبدأ الرقابة الذاتية للعاملين اإلدارة أن وللمشرررررراركة في خطا تطوير العمك 
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 وحرص اإلدارة على مشاركة التابعين في ات اذ القرارات.

وبالنسبة للمتغير التابز )إدارة المواهب( وافق المبحوثين بدرجة متوسطة على 

جات الموافقة وكانت ووجدت الدراسة أنف هناك تقارر في در إدارة المواهبمتغير 

أعلى درجاتها ال اهة بمؤشر تنمية وتطوير الموهبة ثم الحفا  على الموهبة يليها 

إحالل وتعاقب الموهبة، بينما كانت أقك درجات الموافقة على محور استقطار واختيا 

 ر الموهبة .

اسررررررتقطار واختيار الموهبة فقد تم الموافقة عليف ولكن ؤشررررررر وفيما يتعلق بم

وسررائك متنوعة تتاح لها لمؤسررسررة ا رتفعة حيث وجدت الدراسررة أن أنم ليسررتبدرجة 

لالختبارات المناسرررربة قبك ي ضررررعون ن يالموهوبأن و لإلعالن عن الحاجة للموهوبين

هناك اهتمام بالتوافق بين الموهبة المسررررررتقطبة والو يفة المطلور  ، كما أنالتعتيين

اختيار الموهبة في  ررررروء  يتمبأنف يتعلق جات الموافقة أقك فيما روكانت د ،العمك بها

تقوم المؤسررسررة بدراسررة المواهب و ،وأهدافها االسررتراتيجيةورسررالتها رؤية المؤسررسررة 

 . التي تمتلكها قبك التو يف

ستقطار داخلية للمواهبأن بينما اختلفت اآلراء حول   المؤسسة تعتمد على مصادر ا

يتم ت طيا االحتياجات وأنف  المؤسرررسرررة تضرررز نظام حوافز السرررتقطار المواهبوأن 

 . الحالية والمستقبلية من المواهب

تحتا  إلى اختيار واستقطار المواهب مسألة  أنومن هنا فقد وجدت الدراسة 

مزيد من الدعم واالهتمام في القيادة العامة لشرطة الشارقة، خصوهاص ما يتعلق 

نظام من التحسين ل ، واتلعمك على مزيداالعتماد على وسائك االستقطار الداخليةب

 ب.الحوافز لجذر المواه

توافق المبحوثين على الموافقة فقد  بمؤشر تنمية وتطوير الموهبةوفيما يتعلق 

تهيئة المناخ المناسب لعمك على غالبية العبارات وال اهة بأن المنظمة تقوم ب

تهم خطة سنوية لتدريب األفراد الموهوبين لرفز مستوياتضز المؤسسة وأن  الموهوبين

 هناك معايير محددة لقياس األداء للموهوبينوأن  هناك فرهة لإلبداع الش صيوأن 
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وأن المؤتمرات الدولية الدورات ويتاح التدريب للموهوبين خارجياً من خالل كما أنف 

 ،تتاح فرهة البحث العلمي وتطوير القدراتوتدعم ثقافة التعليم المستمر المؤسسة 

يتم االستفادة من الموهوبين في تدريب المو فين يتعلق بأنف تلفت اآلراء فيما خبينما ا

 األخرين.

وفيما يتعلق بمؤشر الحفا  على المواهب فقد وافق المبحوثين بدرجة متوسطة 

تتوفر بالمؤسسة عالقات العمك للعاملين وأنف  منح شعوراً باألمان الو يفيحيث هناك 

لداعمة لإلبداع و ،يجابيةالتي تقوم على االحترام المتبادل والتوقعات اإل توفر البيئة ا

يتم تقديم الحوافز و تغذية مرتدة داعمة لألدء الجيدوجد  من تكنولوجيا وإمكانيات مالية

يتم االسررررررتفادة من خبرات المؤسررررررسررررررات األخرى في و المادية والمعنوية للموهوبين

أسبار ترك  يتم تحليكأنف ، بينما تضاربت واختلفت اآلراء حول الحفا  على المواهب

 .المواهب للعمك لتفاديها مستقبال

وفيما يتعلق بمؤشرررررر بإحالل وتعاقب الموهبة فهناك درجة موافقة متوسرررررطة، 

االحتفا  بالمواهب القيادية المهمة لشررررغك بتهتم حيث وافق المبحوثين على أن اإلدارة 

 وكذلك يتم يتم ت صيص الموادر الكافية لعملية التعاقب الو يفيو الو ائف المستقبلية

هناك خطا بديلة في حال ، وأن تأهيك المواهب لشررررررغك و ائف قيادية في المسررررررتقبك

د المتطلبات الالزمة لشررررررغك الو يفة يتحدوكذلك يتم  رحيك الموهبة بشرررررركك مفاجيء

ز يتشررجر، بينما اختلف وتضرراربت اآلراء حول أن اإلدارة تقوم بالقيادية بشرركك مسررتم

تنوع أسررراليب وت لقيادية عن طريق المناقشرررة والزياراتتبادل ال برات بين المواهب ا

 .تهيئة االحالل من خالل التدريب وتبادل األدوار

 نتائج خاصة بفروض الدراسة :( 3) 

أن هناك تأثير  انفض الفرض الرئيس حيث وجد الباحثراتجهت الدراسرررة إلى 

ي القيادة العامة ف إدارة المواهبوالقيادة التحويلية ذو داللة إحصرررررررائية ومعنوية بين 

 .لشرطة الشارقة

لى رفض الفروض الفرعية ومن حيث الفروض الفرعية فقد اتجهت الدراسررررة 
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مؤشرات القيادة التحويلية ولتي تقول بعدم وجود تأثير ذو داللة احصائية بين ة ا مسال

تنمية وتطوير  –الحفا  على الموهبة  –ختيار الموهبة اسررررررتقطار وا) إدارة المواهب

أثبتت الدراسة وجود عالقة إرتباط كبيرة جداً، ، كما (احالل وتعاقب الموهبة -ةالموهب

جداً بين  ما جيدة  تأثير جيدة ورب لك درجة  ية ووكذ يادة التحويل إدارة مؤشرررررررات الق

 .المواهب

أما من حيث العالقة بين مؤشررررات القيادة التحويلية وإدارة المواهب فقد أثبتت 

إدارة ومتغير  القيادة التحويليةاط إيجابية بين مؤشرررررات ارتبالدراسررررة أن هناك عالقة 

كاهنت أعلى درجات اإلرتباط ه الطرد ، وجاوأن تلك العالقة قوية وفي اإلت المواهب

التررأثير الكرراريزمي وإدارة  العالقررة بينبين تمكين العرراملين وإدارة المواهررب يليهررا 

 .المواهب كرية وإدارةاآلثار الفبينما كانت أقلها في العالقة بين  الموهبة

 ثانياً: توصيات الدراسة

الرائدة على ذ  انمالدراسرررررة قيام القيادة العامة لشررررررطة الشرررررارقة ب ررررررورة  -

لق فيما يتع -لبعضها في الدراسة انأشارت الباحث –المستوى المحلي والدولي 

وتطويرها والبناء عليها في  ارربإدارة المواهب وذلك لالسررررتفادة من تلك التج

  رقة، وخصوهاً فيما يتعلق بإنشاء وحدة إلدارة المواهب بالمؤسسة.الشا

 رورة ت صيص جزء من ميزانية المؤسسة إلدارة المواهب، ويتم مشاركة  -

كبار المديرين والقيادات اإلدارية للمشرررراركة في إعداد نموذ  إلدارة المواهب 

زه يتناسرررررب مز أهداف المؤسرررررسرررررة ويتمتز بت صررررريص الموارد الكافية إلنجا

 وتصميم السياسات التشغيلية والمباد ء التوجيهية الالزمة لذلك.

لك من ذداخك القيادة العامة لشرررطة الشررارقة و تقويم األداءإنشرراء مركز ل يجب -

ء المو فين وتحرررديرررد الفروق بين أدائهم لوقوف على مسررررررتويرررات أداأجرررك ا

ة بالفعك والمسررررررتويات المطلوبة للعمك وذلك لتحديد الفجوة بين ما هو موجود

 والمطلور للعمك. 

، تعتمد على مصررررررادر اسررررررتقطار داخلية للمواهبعلى المنظمات األمنية أن  -
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محاولة االسررررررتفادة مما تمتلكف المنظمة من إحصررررررراءات وبيانات عن وذلك ل

ئتهم رفز كفاءالعمك على منتسرررررربي اإلدارة من المو فين الموجودين بالفعك و

لة، إلعداهم لشررررررغك المراك وتطوير قدراتهم وذلك في إطار ز القيادية والفعا

 إعداد هف ثاني من القيادات يكون في أتم الجاهزية لتولي المسئولية.

متررابعررة البيئررة الرردوليررة للتعرف على االتجرراهررات الجررديرردة في إدارة المواهررب  -

وينصررررح أن تسررررتعين اإلدارة بمراكز البحث العلمي المتطورة لتقديم مجموعة 

 التي تناسب متطلبات المنظمةمن الدراسات والتحليالت 

و ررررررز خطة تنمية وتطوير للعاملين، وذلك من خالل إعداد اسررررررتمارة لتحديد  -

االحتياجات الم تلفة لكك وحدة إدارية تحدد نوعية المو رررررروعات التدريبية، 

وتتضررررررمن تلك ال طة و ررررررز برنامج زمني للبرامج التدريبية وتحديد ور  

 .ة، و مان مناسبتها لظروف العمكالعمك والمؤتمرات واللقاءات الم تلف

ت طيا االحتياجات الحالية والمسررررررتقبلية  يجب على المنظمات األمنية أن تقوم -

 رررعف الت طيا و رررعف االعتماد على وسرررائك ، وذلك لمعالجة من المواهب

 االستقطار الداخلية.

وتطوير للمو فين، لتنميررة المهنيررة المسررررررترردامررة لفرص توفير  العمررك على -

 مؤسسة بما يناسب تطور مهارات وإمكانات العاملين الموهوبينالو ائف بال

اإلعتمرراد على التغررذيررة المرترردة العكسرررررريررة وذلررك بررإعررادة النظر في البرامج  -

عد تقيمهها ومتابعتها، ومشررررراركة والسرررررياسرررررات في حال ثبوت عدم جدواها ب

تقييم وهوبين في عملية التقييم من خالل التقييم الذاتي واالعتماد عك نا م الملا

 .القائم على قياس النتائج 

االهتمام بعملية التحفيز اإللهامي في المنظمة والتي تزيد من قدرة اإلدارة على  -

دفز المو فين إلنجاز أعمال أكثر من المتوقز بناء على زيادة سررلوك المواطنة 

  .التنظيمية بينهم

ة التي تشررررررجيز المزيد من النقا  حول المشرررررركالت القديم تحتا  المنظمة إلى -

 تحتا  المنظمات إلى كذلك ،واجهت المنظمة وذلك إليجاد أساليب جديدة لحلها
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ومناقشررررررتهم فيما  ،في تحديد مشرررررركالت العمك وكيفية حلهاالمو ف اشررررررراك 

 يودون تحقيقف في حياتهم العملية.

للمو فين أو ال تتررراخر عن التقررردير المعنو  تحترررا  المنظمرررات األمنيرررة أال  -

إلجررادة وهو مررا يتمثررك في ربا اإلجررادة في العمررك بنظررام ا حررالالعرراملين في 

الحوافز المرراديررة والمعنويررة، ويتم ذلررك من خالل المكررافررآت المرراديررة، وكررذلررك 

منحهم شرررررهادات تقدير وإلشرررررادة من القيات بهم اام زمالئهم وفي املناسررررربات 

 الم تلفة، أو و ز أسمائهم في لوحة الشرف األسبوعبة ..الخ.

في المنظمررات األمنيررة إلى المشرررررررراركررة في المجررامالت أو تحتررا  القيررادات  -

 للعاملين لما لها من أثر نفسي كبير عليهم. المناسبات االجتماعية

للمشرراركة في خطا مو فين في المنظمات األمنية لأمام افرهررة يجب إتاحة ال -

 تطوير العمك

بعد للعمك فيها، تم إختيارهم من خار  المؤسررررررسرررررررة يرعاية من العمك على  -

فة لرفز مسررررررتوى أدائهم واج قاييس الم تل يازهم للم بالتواز  مز ت لك  ية ذ تنم

  بالفعك. قدرات الموهوبين الموجودين في المؤسسة

الموهوبين في تدريب المو فين المو فين سررررررتفادة من هناك أهمية كبيرة لال -

 األخرين.

  المواهب للعمك لتفاد حليك أسرررربار تركيجب على المنظمات األمنية القيام بت -

 .مستقبكذلك في ال

ز تبادل ال برات بين المواهب القيادية عن يتشررررررجتقوم بيجب على اإلدارة أن  -

  طريق المناقشة والزيادرات

ز أسرررراليب تهيئة االحالل يتنوهناك  رررررورة كبيرة في المؤسررررسررررات األمنية ل -

 األدوار. من خالل التدريب وتبادلوالتعاقب للمواهب 

المؤسسات االكاديمية الم تصة وذلك بتمويك تشجيز عملية البحث العلمي في  -

مشروعات األبحاث وتقديم المكافآت للدراسات الواعدة التي تتناول البحث لحك 

 مشكالت اإلدارة أو تناول كيفية تطويرها ونميتها وتقديم أفكار أكثر إبداعاً.
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إعررداد نشرررررررة دوريررة داخررك المنظمررة لمتررابعررة األداء وإبراز أهم اإلنجررازات  -

قة في المؤسسة وتقديم حوافز مادية ومعنوية لذلك مما يشجز على جذر المتحق

 العناهر الجديدة وتشجعيها على تقديم أفضك ما لديها وحثها على التميز.
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ية منال هبحي حسن، درجة ممارسة أبعاد القيادة التحويلية وعالقتها في تنم -

المسئولية المجتمعية لدى رؤساء الجامعات في الجامعات األردنية، المجلة التربوية، 

 م.2020، إبريك، 72جامعة سوها ، كلية التربية، العدد 

 وعامر علي حمد، دور عمليات إدارة المواهب البشرية في تعزيز وسام علي حسين -

ين/ أربيك/العراق ، مجلة االبداع التنظيمي: دراسة استطالعية في جامعة هالح الد

 .2018، 24العدد  كلية التراث الجامعة، بغداد،

يحضية سماللي، تحليك اإلطار المفاهيمي والو يفي لتنمية المواهب وفق منظور  - 

تنمية الموارد البشرية، المجلة الدولية لألداء االقتصاد ، الجزائر: جامعة أمحمد بوقرة 

 .2020، جوان، 5بومرداس، العدد 

 الرسائل العلمية (3)

أحمرررد منيرررر دغرررار العتيبررري، أثرررر القيرررادة التحويليرررة والقيرررادة التبادليرررة علرررى اداء  -

العررررراملين: دراسرررررة ميدانيرررررة فررررري فنرررررادق ال مسرررررة نجررررروم فررررري األردن، رسرررررالة 
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 .2019 ماجستير، جامعة آل البيت، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية،

ت القيررررادة التحويليررررة فرررري تحقيررررق باسررررم طررررارق فنرررروص الرررردليمي، أثررررر ممارسررررا -

ريرررادة األعمرررال: دراسرررة ميدانيرررة فررري الكليرررات األهليرررة العراقيرررة، رسرررالة ماجسرررتير، 

 م. 2019جامعة آل البيت، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، 

جررررابر وحيررررد حميررررد  الررررنجم، أثررررر القيررررادة التحويليررررة عبلررررى تمكررررين العرررراملين  -

يرررررة علرررررى وزارة التربيرررررة العراقيرررررة، رسرررررالة واإللترررررزام التنظيمررررري: دراسرررررة تطبيق

 .2014 ماجيستير، مصر: جامعة عين شمس، كلية التجارة،

خلرررود فرررواز الزغبررري، ،درجرررة ممارسرررة مررردير  المررردارس ال اهرررة فررري عمررران  -

العاهرررمة ألبعررراد القيرررادة التحويليرررة وعالقتهرررا بالتماثرررك التنظيمررري مرررن وجهرررة نظرررر 

العلررررروم  امعرررررة الشررررررق األوسرررررا، كليرررررةالمعلمرررررين، رسرررررالة ماجسرررررتير، األأردن: ج

 .2013التربوية، 

دبررررار مسررررعود وآخرررررون، سررررلوكيات القيررررادة التحويليررررة وأثرهررررا علررررى اإلبررررداع  -

المديريررررة  casnosالتنظيمرررري فرررري المؤسسررررة االقتصررررادية، دراسررررة حالررررة مؤسسررررة 

الوالئيرررة لواليرررة الرررواد ، رسرررالة ماجسرررتير، الجزائرررر: جامعرررة الشرررهيد حمرررف ل ضرررر 

 .2019كلية العلوم الالقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، الواد ، 

سررررمية خالررررد عبرررردالرؤوف الحررررالق، درجررررة ممارسررررة الجامعررررة اإلسررررالمية بغررررزة  -

إلدارة المواهرررررب المؤسسرررررية وعالقتهرررررا بجرررررودة الم رجرررررات، رسرررررالة ماجسرررررتير، 

 .2019غزة: الجامعة اإلسالمية كلية التربية، 

ثررررر القيررررادة التحويليررررة علررررى سررررلوك الموطنررررة سرررريف االرررردين  رررراهر الغرايبررررة، أ -

التنظيميرررررة لررررردى العررررراملين فررررري وزارة الداخليرررررة األردنيرررررة، رسرررررالة ماجسرررررتير، 

 .2019األردن: جامعة آل البيت، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، 

دراسررررة  -أثررررر القيررررادة التحويليررررة علررررى االلتررررزام التنظيمرررريشرررريماء بررررن قرررردور،  -

، الجزائرررر: جامعرررة محمرررد خيضرررر بسررركرة، كليرررة العلررروم ميدانيرررة، رسرررالة ماجسرررتير

 .2019االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، 
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هررررررياحي األخضررررررر، دور القيررررررادة التحويليررررررة فرررررري تحقيررررررق التميررررررز التنظيمرررررري  -

دراسرررة حالرررة مجمرررز كونررردور ببرررر  بررروعريريج، رسرررالة  -بالمؤسسرررة االقتصرررادية

سررريلة، كليرررة العلررروم االقتصرررادية دكتررروراة، الجزائرررر: جامعرررة محمرررد بو رررياف بالم

 .2019والتجارية وعلوم التسيير، ، 

عبررررردالرحمن فرحررررران علررررري، أثرررررر ممارسرررررات إدارة المواهرررررب علرررررى تطررررروير  -

االسررررتراتيجيات التسررررويقية فرررري الشررررركات الصررررناعية المسرررراهمة الكويتيررررة، رسررررالة 

 .2019ماجستير، جامعة ىك البيت، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، 

األدوار القيادية لمدير  التربية والتعليم في  وء متطلبات إدارة  بيد السبيعي،ع -

 .2009القرى،السعودية. الة دكتوراه غير منشورة،جامعة أمرس التغيير،

غرررادة عبدالحميرررد حميررردان الجحررردلي، " واقرررز اسرررهام إدارة المواهرررب فررري تنميرررة  -

يرررز بجررردة مرررن وجهرررة نظرررر المررروارد البشررررية االكاديميرررة بجامعرررة الملرررك عبرررد العز

القيررررادات الجامعيررررة بهررررا " ، رسررررالة ماجسررررتير غيررررر منشررررورة ، كليررررة التربيررررة ، 

 .2013جامعة ام القرى ، السعودية ، 

فهرررد الراشرررد، دور إدارة المواهرررب فررري تحقيرررق الريرررادة لررروزارة الداخليرررة: دراسرررة  -

طة، ميدانيرررررة علرررررى العررررراملين بررررروزارة الداخليرررررة، رسرررررالة ماجسرررررتير، كليرررررة الشرررررر

 .2020اإلمارات العربية المتحدة، 

محمررررد السرررريد إمررررام، القيررررادة التحويليررررة كمرررردخك لتحقيررررق األمرررران الررررو يفي لرررردى  -

العرررراملين فرررري شررررركات السررررياحة المصرررررية، مجلررررة االقتصرررراد والقررررانون، جامعررررة 

 .2019محمد الشريف مساعدية أهراس الجزائر، العدد الرابز، جوان 

ق اإلدار  فرررررري زيررررررادة فاعليررررررة االداء األمنرررررري محمررررررد المطيررررررر ، دور التحقيرررررر -

إلمررررارة منطقررررة الريرررراض، رسررررالة ماجسررررتير، الريرررراض: كليررررة العدالررررة الجنائيررررة، 

 .2017جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، 

محمررررد هررررالح محمررررد شرررريار، اثررررر تطبيررررق اسررررتراتيجيات إدارة المواهررررب علررررى  -

سررررالة ماجسررررتير، األردن: االداء المؤسسرررري فرررري جهرررراز االمررررن العررررام األردنرررري، ر
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 .2019جامعة عمان العربية، كلية األعمال، 

محمررررد عيبرررردهللا راشررررد الكعبرررري، مررررردى ترررروافر القيررررادة التحويليررررة وأثرهررررا فررررري  -

التطررروير التنظيمررري: دراسرررة تطبيقيرررة مرررن وجهرررة نظرررر القرررادة فررري القيرررادة العامرررة 

 .2015لشرطة ابوطبي، رسالة ماجستير، األردن: جامعة مؤتف، 

ايف خالررد فررالح المطيررر ، أثررر القيررادة التحويليررة علررى أداء العرراملين فرري الهيئررة نرر -

العامرررة لشرررئون القصرررر فررري دولرررة الكويرررت، رسرررالة ماجسرررتير، األردن: جامعرررة آل 

 .،2019البيت، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، 

ز هاشررم سررعيد النعيمرري،دور القيررادة اإلداريررة فرري إعررداد الصررف الثرراني فرري الجهررا -

الحكرررومي فررري دولرررة اإلمرررارات العربيرررة المتحررردة، رسرررالة دكتررروراه، مصرررر: جامعرررة 

 .2005القاهرة ،

هرررردى لطفرررري محمررررد الدبيسرررري، أثررررر اسررررتراتيجيات إدارة الموهبررررة فرررري تطرررروير  -

القيرررادة الفاعلرررة: دراسرررة حالرررة علرررى مجموعرررة طرررالل أبوغزالرررة، رسرررالة ماجسرررتير، 

 .2016مال، جامعة آل البيت، كلية إدارة المال واألع

يزيرررد سرررمير عبررردالكريم الرحاحلرررة، أثررررإدارة المواهرررب فررري رأس المرررال الفكرررر :  -

دراسرررررة تطيبيقيرررررة فررررري البنررررروك التجاريرررررة األردنيرررررة، رسرررررالة ماجسرررررتير، األردن: 

 .2020جامعة العلوم اإلسالمية العالمية، كلية الدراسات العليا، 

 شبكة المعلومات الدولية( 4)

 (u.ae/ar-aeرة الداخلية اإلماراتية على شبكة اإلنترنت، )الموقز الرسمي لوزا -

 )ب( المراجع األجنبية 

A) Books: 

- Daniel, F. & Hugh, J. Managing individual & Group behavior 

in organization, Mc Graw-Hill Comp, N. Y.,1996.  

- Douglas A. Ready & Jay A. Conger, Make Your company A 
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talent Factory, Harvard Business Review, June, 2007. 

- Gray Yuki, Leadership in Organizations, New York: Prentice-

Hall, Upper saddle River, 2013.  

- Henry,L.,Stephen,J.& John,R. Manging Organizational 

Behavior,Black Well Pub.N.Y.,1994. 

 - James MacGregor Burns, Leadership, New York: Harper & 

Row, 1978.  

- Kouzer, j. & Posner B. The leadership Challenge; San 

Francisco;Jossey Bass, 1995. 

- Lewis. R.E. and Heckman, R.J, Talent management: A critical 

review, Human Resource management Review, 2006. 

- Michael Raymond Nicholson, Transformational Leadership and 

Collection Efficacy: A model of School Achievement; PH.D 

thesis, The Ohio State University, 2003.  

B) periodicals: 

- Avolio, J. & Bass, S. Impact of Transformational Leadership on 

Follower Development and Performance: A field Experiment; 

Academy of Management Journal, Vol.45,No.4,2002.  

- Aymn Sulieman Alqatawenah, Transformational leadership 

style and its relationship with change management, Verslas 

teorija ir praktika, Vol.19, No. 3, March 2018.  

- Bart, B. Effectiveness of Innovation Leadership Styles: a 

Managers Influence on Ecological Innovation in Construction 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Aymn-Sulieman-Alqatawenah-2140512507
https://www.researchgate.net/journal/1648-0627_Verslas_teorija_ir_praktika
https://www.researchgate.net/journal/1648-0627_Verslas_teorija_ir_praktika
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projects; Constructions Innovation, No.2, 2004. 

- Bekele Shibru, G.M Darshan, Transformational Leadership and 

its Relationship with Subordinate Satisfaction with the Leader 

(The case of Leather Industry in Ethiopia), Interdisciplinary 

Journal of Contemporary Research in Business, Institute of 

Interdisciplinary Business Research 686 SEPTEMBER 2011 

VOL 3, NO, sep 2011. 

- Chambers, Elizabeth G., Mark Foulon, Helen Handfield-Jones, 

Steven M. Hankin, and Edward G. Michaels III. "The War for 

Talent." The McKinsey Quarterly, Vol3, No.3, Jan 1998. 

- Edurdo M., & Lacap J., The Role of Transformational 

Leadership on Employees Intention to Quiet, Journal of Business 

and Management, Vol 1, No. 2, 2018.  

- Edwelina Wilska, Determinants of effective Talent 

Management, Journal of positive management, vol.5, No.4, 2014. 

- Jeevan Jyoti, Exploring talent management practices: 

antecedents and consequences, Management Concepts and 

Philosophy, Vol. 8, No. 4, 2014. 

- Kamil &Others, A study on the implementation of Talent 

Management Practice at Malaysia Companies, Asia journal of 

business and Management science, vol.1, No.4, 2017. 

- Khan, A., & Abbas, Q., Transformational Leadership Style and 

Talent Retention in Pakistani Banks: A Serial Multiple Mediation 

Model. Etikonomi: Jurnal Ekonomi, Vol.19, No.1, 2020 . 
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- Lee, M., "Transformational Leadership: Is It Time For A 

Recall?", International Journal of Management and Applied 

Research, Vol. 1, No. 1,2014.  

- Lee, J.C. & Van der Waldt, G., An Integrated Talent 

Management Model for the Public Service: : The Case of the 

Western Cape Provincial Government, Administratio Publica, 

No. 28, Vol. 2, 2020. 

- M Moradi Korejan, Hasan Shahbazi, An analysis of the 

transformational leadership theory, Journal of Fundamental and 

Applied Sciences, Vol.8, No. 35, 2016.  

- Novera Ansar, Akhtar Baloch, Talent and Talent Management: 

Definition and Issues, Journal of Business Studies, Vol.14, No.2, 

2018.  

- Pamela Bethke, Philippe Mahler& Bruno Staffelbach, 

Effectiveness of talent management strategies, European Journal 

of International Management , Vol. 5, No. 5, 2011. 

- Preeti Khatri, Talent Management in HR, Journal of 

Management and Strategy, Vol. 1, No. 1; December 2010. 

- Rowland, M., “ How to cement a diversity policy: The key role 

of talent development ”, Human Resource Management 

International Digest, Vol. 19, No. 5, 2011. 

- Sayyed Mohsen Allameha et al, Studying the relationship 

between transformational leadership and psychological 

empowerment of teachers in Abade Township, Procedia - Social 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2139923455-M-Moradi-Korejan
https://www.researchgate.net/profile/Hasan_Shahbazi2
https://www.researchgate.net/profile/Pamela_Bethke
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and Behavioral Sciences, Vol. 31, 2012.  

- Were P. Onyango, Effects of Transformational Leadership 

Styles on Talent Management: A Case of Micro, Small and 

Medium Size Enterprises in Migori County, Kenya, Journal of 

Poverty, Investment and Development, Vol.10, 2015 

- Yat, Eilo Wing and Tam, Natalie Leng: "The Puzzle of Macao's 

Talent Development", Journal of Asian Education and 

Development Studies, Vol.5, No.4, 2016. 
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 في موضوع قائمة االستبيان

 دة التحويلية ودورها في إدارة المواهب بالمؤسسات األمنيةالقيا

 دراسة تطبيقية على القيادة العامة لشرطة الشارقة

 

 

 موجهة إلى 

 ن بالقيادة العامة لشرطة الشارقةيالعامل
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 قائمة إستبيان

 

بإجراء دراسررررررة حول القيادة التحويلية ودورها في إدارة المواهب  انقوم الباحثي 

سررررسررررات األمنية دراسررررة تطبيقية على القيادة العامة لشرررررطة الشررررارقة، وتهدف بالمؤ

الدراسرررررة إلى معاونة المؤسرررررسرررررات االمنية في التوهرررررك إلى النموذ  األمثك للقيادة 

 التحويلية التي تحقق أعلى استفادة من المواهب وإدارتها بالشكك الذ  ي دم المنظمة.

ادق معها في مكء هذه القائمة مز من حضررررررراتكم تعاونكم الصرررررران طمح الباحثيو

  رورة تحر  الدقة والمو وعية عند اإلجابة على كك سؤال.

مز العلم أن كك جهد سرررتبذلوه في هذا العمك سررريكون لف مردود طيب على خرو  

هذا العمك بشررركك جيد ونتمنى من هللا أن يكون لهذا العمك دور في تطوير مؤسرررسررراتنا 

 األمنية.

م بأن جميز المعلومات التي سررتدلون بها سررتكون مو ررز وأود أن أو ررح لسرريادتك

 سرية تامة ولن تست دم إال ألغراض البحث العلمي فقا.

 

 

 انالباحث                                          
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فيما يلي قائمة تضررررم بعض العبارات، وفي مقابك كك عبارة خمسررررة خيارات وفقاً 

مراعاة الدقة والمو ررروعية عند إختيار الرقم  لمقياس ليكرت ذو ال مس نقاط، برجاء

( 2موافق على اإلطالق، ورقم )( إلى غير 1الذ  يعبر عن إجابتك حيث يشير الرقم )

( موافق على 5( موافق، ورقم )4غير مترررأكرررد، ورقم ) (3غير موافق ، ورقم )

 اإلطالق.

 برجاء و ز دائرة على الرقم المعبر تعبيراً دقيقاً عن إجابتك.

 اراتــــبالع 

غطططططيطططططر  

مططوافططق 

عطططططلطططططى 

 اإلطالق

غرررريررررر 

 موافق

غرررريررررر 

 متأكد
 موافق 

مطططوافطططق 

عططططططلططططططى 

 اإلطالق

   أوالً: القيادة التحويلية

 التأثير الكاريزمي

المسررررئولون بشرررررطة الشررررارقة يمتلكون مقومات  -1

 القيادة الجيدة. 
1 2 3 4 5 

المسرررررئولون في الشررررررطة لديهم قدرة كبيرة على  -2

 االقناع.
1 2 3 4 5 

اإلدارة لديها القدرة على تقديم فهم مشترك لرسالة  -3

 وأهداف المنظمة. 
1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 يتسم المسئولون بقوة الش صية.  -4

حف  -5 حة المنظمة على مصرررررررال ئد مصررررررل قا قدم ال ي

 ال اهة. 
1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 اإلدارة قادرة على توفير احتياجات العاملين. -6

 5 4 3 2 1 دارة باإلعتبارات المهنية واألخالقية. تلتزم اإل -7

 5 4 3 2 1 يحظى المديرون باحترام وتقدير التابعين لهم. -8

 السلوك المثالي

تهتم اإلدارة بحمررراس وشررررررغف للمهرررام الواجبرررة  -9

 اإلنجاز 
1 2 3 4 5 

تسررررررعى اإلدارة دائماً السررررررتكشرررررراف آفاق جيدة  -10

 لمستقبك العمك
1 2 3 4 5 
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عاملين وحثهم على  -11 تحرص اإلدارة على حفز ال

 تبني روح التحد 
1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 تتبنى اإلدارة العمك بروح الفريق -12

 5 4 3 2 1 تستطيز اإلدارة إقناع العاملين بأهداف المنظمة -13

 5 4 3 2 1 تثق المنظمة في قدرات التابعين -14

عن مستقبك دارة بشكبك مستمر بتفائك تتحدث اإل -15

 العمك.
1 2 3 4 5 

ترردفز اإلدارة التررابعين إلنجرراز أعمررال أكثر من  -16

 الموتقز
1 2 3 4 5 

 الفكرية ةثارستاآل

تشررررررجز اإلدارة المو فين على إجراء بحوث  -17

 تطوير المنظمة
1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 الجديدة وال القة والنماذ  اإلدارة األفكار  تدعم -18

ولون عن حلول غير تقليرررديرررة يبحرررث المسررررررئ -19

 للمشكالت 
1 2 3 4 5 

في تحديد مشرررركالت العمك وكيفية  ييتم اشررررراك -20

 .حلها
1 2 3 4 5 

بشكك وا ح دون تداخك مز  مهام عملي محددة -21

 اآلخرين
1 2 3 4 5 

ينرراقش مرردير  معي مررا أود تحقيقررف في حيرراتي  -22

 العملية. 
1 2 3 4 5 

قا  حول المشرررررركالت تحرص اإلدارة على ال -23 ن

 القديمة إليجاد أساليب جديدة لحلها.
1 2 3 4 5 

تحرص اإلدارة دائماً على تقييم االداء ومراجعة  -24

 العمك 
1 2 3 4 5 

 اإلعتبار الفردي

 5 4 3 2 1  تهتم اإلدارة بالعامك النفسي للمو فين -25

توجد أسررررررس وا ررررررحة ومو رررررروعية لتوزيز  -26

 .المكافآت والحوافز
1 2 3 4 5 

يمكن االتصررال المباشررر بسررهولف بكافة القيادات  -27

 بالمنظمة.
1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 تطبق نظم العمك على الجميز دون استثناء. -28

يوجرررد تقررردير مررراد  للمتميزين من قبرررك إدارة  -29

 المنظمة.
1 2 3 4 5 

ال تتررراخر اإلدارة عن التقررردير المعنو  حرررال  -30

 اإلجادة.
1 2 3 4 5 
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يحرص رئيسررررري على مجاملتي في المناسررررربات  -31

 االجتماعية.
1 2 3 4 5 

تلتزم اإلدارة بالشرررررفافية والعدالة في التعامك مز  -32

 كافة التابعين لها. 
1 2 3 4 5 

 تمكين العاملين

 5 4 3 2 1 مز التابعين تناقش اإلدارة كك جديد في العمك -33

 5 4 3 2 1 تية للعاملينتشجز اإلدارة مبدأ الرقابة الذا -34

تشرررررررك القيرررادة المو فين في تحرررديرررد ال طا  -35

 التنفيذية
1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 توجد فرهة للمشاركة في خطا تطوير العمك -36

تتاح لي المعلومات والصرررررالحيات الكافية للقيام  -37

 .بمهام عملي
1 2 3 4 5 

فرص تطوير أسرررررررراليررب عمررك   فينترراح للموي -38

 .لعمكل جديدة
1 2 3 4 5 

تحرص اإلدارة على مشرراركة التابعين في ات اذ  -39

 القرارات
1 2 3 4 5 

لد  الصرررالحيات الكافية للتعامك مز المشررركالت  -40

 التي تواجهني في العمك
1 2 3 4 5 

 ثانياً: إدارة المواهب:  

 استقطاب واختيار الموهبة.

ة من يتم ت طيا االحتياجات الحالية والمسرررررتقبلي -41

 المواهب. 
1 2 3 4 5 

تقوم المؤسررررسررررة بدراسررررة المواهب التي تمتلكها  -42

 قبك التو يف
1 2 3 4 5 

تتاح للمؤسرررررسرررررة وسرررررائك متنوعة لإلعالن عن  -43

 الحاجة للموهوبين
1 2 3 4 5 

تعتمد المؤسررسررة على مصررادر اسررتقطار داخلية -44

 للمواهب.
1 2 3 4 5 

لمناسررررربة قبك ي ضرررررز الموهوبون لالختبارات ا -45

 التعيين
1 2 3 4 5 

هناك اهتمام بالتوافق بين الموهبة المسررررررتقطبة  -46

 والو يفة المطلور العمك بها.
1 2 3 4 5 

يتم اختيار الموهبة في  رررروء رؤية المؤسررررسررررة  -47

 وأهدافها االستراتيجية.ورسالتها 
1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 تضز المؤسسة نظام حوافز الستقطار المواهب -48

 الموهبة .وتطوير تنمية 
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تضرررز المؤسرررسرررة خطة سرررنوية لتدريب األفراد  -49

 الموهوبين لرفز مستوياتهم
1 2 3 4 5 

ً من خالل  -50 يترراح الترردريررب للموهوبين خررارجيررا

 المؤتمرات الدوليةالدورات و
1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 هناك معايير محددة لقياس األداء للموهوبين -51

 5 4 3 2 1 .مناخ المناسب لعمك الموهوبينيتم تهيئة ال -52

 5 4 3 2 1 .هناك فرهة لإلبداع الش صي -53

 5 4 3 2 1 تتاح فرهة البحث العلمي وتطوير القدرات-54

 5 4 3 2 1 تدعم المؤسسة ثقافة التعليم المستمر -55

يتم االسررررررتفرررادة من الموهوبين في تررردريرررب  -56

 المو فين األخرين
1 2 3 4 5 

 ظ على الموهبة.الحفا

 5 4 3 2 1 يتم منح العاملين شعوراً باألمان الو يفي -57

 5 4 3 2 1 هناك تغذية مرتدة داعمة لألدء الجيد -58

تتوفر بالمؤسرررسرررة عالقات العمك التي تقوم على  -59

 االحترام المتبادل والتوقعات اإليجابية
1 2 3 4 5 

لوجيررا تتوفر البيئرررة الررداعمرررة لإلبررداع من تكنو -60

 وإمكانيات مالية
1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 يتم تقديم الحوافز المادية والمعنوية للموهوبين. -61

هنررراك مترررابعرررة للر رررررررررا الو يفي من خالل  -62

 استطالعات الرأ  والمسوح
1 2 3 4 5 

يتم االستفادة من خبرات المؤسسات األخرى في  -63

 5 4 3 2 1 الحفا  على المواهب

ك أسرررررربار ترك المواهب للعمك لتفاديها يتم تحلي -64

 مستقبال
1 2 3 4 5 

 الموهبة.وتعاقب إحالل 

هناك خطا بديلة في حال رحيك الموهبة بشررركك  -65

 . مفاجيء
1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 يتم االعتماد على العمك  من الفريق. -66

يادية في  -67 تأهيك المواهب لشررررررغك و ائف ق يتم 

 .المستقبك
1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1تحدد المتطلبات الالزمة لشررررغك الو يفة القيادية  -68
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 بشكك مستمر .

يتم ت صرررررريص الموادر الكافية لعملية التعاقب  -69

 .الو يفي
1 2 3 4 5 

تهتم اإلدارة باالحتفا  بالمواهب القيادية المهمة  -70

 لشغك الو ائف المستقبلية.
1 2 3 4 5 

ن خالل التدريب تنوع أسررررراليب تهيئة االحالل م -71

 وتبادل األدوار
1 2 3 4 5 

تشررررررجز اإلدارة تبررادل ال برات بين المواهررب  -72

 .القيادية عن طريق المناقشة والزيارات
1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


